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Toimintasuunnitelma 2020
TOIMINTAPERIAATE
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja pitää vireillä toiminta-alueellaan kansalaisissa ja varsinkin lapsissa ja
nuorissa harrastusta itsekasvatukseen sekä määrätietoiseen toimintaan kotiseudun ja ihmiskunnan hyväksi.
Yhdistyksen tavoitteisiin kuuluu olla ajan hermolla ja huomioida konkreettiset yhteiskunnalliset muutokset ja
kehittää ja vastata muutoksien vaatimiin tarpeisiin.
KIINTEISTÖT
Yhdistys omistaa Pyrylä nimisen kiinteistön Villähteentie 333, 15540 Villähde osoitteessa. kiinteistöön kuuluu
kaksi erillistä rakennusta varsinainen nuorisoseurantalo sekä varasto / jätekatos rakennus. Nuorisoseurantalo
on saneerattu vuosina 2001-2003 EU-hankkeena. Varasto / jätekatosrakennus on rakennettu v. 2012 EUhankkeena.
HENKILÖSTÖ
Yhdistyksessä jatkaa osa-aikaisina isännöitsijä ja siistijä. Lisäksi Willikerhon harrasteryhmien ohjaajia /
apuohjaajia on 7 henkilöä.
Yhdistyksen toimintaa hallinnoi 7 jäsenen johtokunta. Lisäksi molemmilla kerhoilla (Willikerho ja WW-kerho) on
omat hallintoelimensä.
TOIMINTA
Yksi erittäin tärkeä asia on ja tulee olla myös tulevaisuudessa tiivis osallistuminen yhteistoiminnan
suunnitteluun sekä tapahtumiin muiden kylien toimijoiden kanssa.
Yhdistys haluaa olla mukana kehittämässä niin kylää kuin koko Nastolan aluetta.
Yhteistyötä tulee kehittää ja vaalia myös Päijät-Hämeen Kylät ry kanssa tulee huomioida myöskin jäsenyys.
VUOKRAUSPALVELUT
Uusi musiikkipohjainen liikuntamuoto (XXL-Dance – tanssitunnit) alkavat 8.1.2020 keskiviikkoiltaisin
klo 19.15 – 20.15. Ohjaajana toimii Jenni Rosti.
TAPAHTUMIA
>Munapilkkikisa Kymijärvellä Suppalan ranta. 7.3.2020
>Perheen Kevätrieha pyritään järjestämään 2020 kevään aikana.
>Disko Ala-astelaisille 8.5.2020 klo 18-20.
> WW-kerho ja nuorisoseura toteuttaa jo perinteiseksi muodostuneen Perinnepäivät tapahtuman 13-14.6.2020
Liikekeskus Korin piha-alueella / sisätiloissa.
>Juhannusjuhla Suppalan uimaranta jos olosuhteet / resurssit antaa myöden 19.6.2020.
>Uutuutena! AIKUISTEN DISKO PYRYLÄSSÄ 5.9.2020 (Entisten Nuorten Disko!)
>Disko Ala-astelaisille 16.10.2020.
>Korttien askarteluilta jossain vaiheessa syksyä / alkutalvea.
>Olemme mukana Kaivolan perinnetilan avajaisissa Toukokuussa 9 pvä 2020.
>Lisäksi olemme toteuttamassa Nastola viikon Mölkkyturnauksen Rakokiven urheilukeskuksessa 4.5.2020.
>Ja jos tulee hyviä väkeä liikkeelle saavia ideoita niin voidaan kyllä yhdessä lähteä toteuttamaan tapahtumaa.

KOKOUKSET
Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset pidetään sääntöjen määräämänä ajankohtana. Johtokunta kokoontuu 510 kertaa tarpeen mukaan. Kiireellisten asioiden osalta voidaan johtokuntaa kokoustaa myös etäyhteyksien
kautta. Yhdistys voi nimetä erilaisia työryhmiä joihin voidaan kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita.
JÄSENISTÖ
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tulee johtokunnan hyväksyä jokainen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan
yhdistyksen sääntöjä sekä maksaa yhdistykselle määritellyn jäsenmaksun. Jolloin myös jäsenoikeudet
säilyvät, kuin myös mahdolliset jäsenetuudet ovat käytettävissä. Aikuisjäsen yli 29 v, nuorisosjäsen 16-28 v, ja
varhaisnuorisosjäsen alle 16 v. Lisäksi voi kannatusjäseneksi päästä yhteisö, yhdistys, yritys tai yksittäinen
henkilö.
JÄSENETU
Yhdistyksen jäsenkokous / kevätkokous 2019 on tehnyt päätöksen jäsenedusta.
Henkilö joka on maksanut yhdistyksen vuosittaisen henkilöjäsenmaksun ja haluaa pitää jonkin tapahtuman
Pyrylässä on hänellä oikeus 10 % alennukseen kiinteistön vuokrahinnasta. Kyseinen alennus hyvitetään
loppulaskun yhteydessä.
SEURANTALO
Nuorisoseurantalo Pyrylä on vuokrattavissa asiakkaille eri juhlatilaisuuksien järjestämiseksi Häät, Synttärit,
Lakkiaiset, Muistotilaisuudet, Rippijuhlat, ym. ym. aina hirvipeijaisia myöden. Pyrylä on vuosien saatossa
niittänyt mainetta kauniin pihamiljöönsä sekä sisätilojen monipuolisen koristelun ja kalusteiden järjestelyjen
mahdollisuudesta. Joka tuo asiakkaalle sen mahdollisuuden, että hänellä on paikka ja tilat missä voi toteuttaa
omannäköisensä juhlat.
Vuoden 2020 alusta tarjoamme mahdollisuuden erikseen sovittavana ajankohtana lapsiperheille
synttäripakettia kiinteään hintaan (50 €) 2-3 h. Pakettiin kuuluu koko kiinteistön tilat sekä sisältöön
esimerkiksi pyörivät Diskopallot monivärisiä Diskovaloja ym. paketin sisältöä voidaan sovitella
asiakkaan toiveitten mukaan.
KERHOT
Yhdistyksen alaisuudessa toimii kaksi kerhoa. Willikerho joka tuottaa varhaisnuorille tanssin, liikunnan ja
musiikin / soittamisen harrastamisen mahdollisuutta eri harrastekerhojen muodossa n. 200 lasta /
harrastevuosi.
Willikerho toteuttaa Pyrylässä lapsille kaksi viikon mittaista leirikurssia kesäkuussa 2020 I kurssi 1-5.6.2020 ja
II kurssi 8-12.6.2020. Näistä tarkemmin kerhon omassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa liite n:o 2 sekä
kerhon kotisivuilla.
Wanha Willähti-kerhon toiminta painottuu hyvin vahvasti perinteen ja vanhan kulttuurin vaalimiseen ja sen
esille tuomiseen mm. tämän päivän nuorimmille sukupolville aina peruskoulua myöden. Mistä on erittäin
vahva esimerkki joka kolmas vuosi toteutettavat ”Perinnepäivät”. Vuonna 2020 perinnepäivät ovat 13-14.6
liikekeskus Korin ulko- ja osittain sisätiloissa.
WW-kerhon toiminasta ja tapahtumista tarkemmin toiminta- ja taloussuunnitelma n:o 3 sekä kerhon omat
kotisivut.
KUNNOSSAPITO
Jo vuodelle 2018 suunnitelmissa ollut päärakennuksen maalaus tulee saada tehdyksi v 2020 aikana.
Lisäksi on tullut pyyntö / toive lähinnä pitopalveluiden osalta, että pitäisi saada kylmää varastotilaa käyttöön
suoraan keittiön kautta. Itse tilan järjestely ja sen toteuttaminen ei vaadi todellakaan mitään isoja investointeja
eikä rakennusmateriaalimääriä. Täytyy lähinnä selvittää kaupungin rakennustoimen kautta mitä mahdollisia
lupamenettelyjä ratkaisu mahdollisesti vaatii.

TIEDOTTAMINEN
Yhdistyksen ja sen alaisten kerhojen tapahtumien / toiminnan tiedottaminen on yksi tärkeimmistä tehtävistä.
Siksi tuleekin panostaa erilaisten varsin monipuolisten sähköisten tiedotuskanavien käyttöön mm.
(Päijäthämäläiset.fi) sivut. Perinteistä mediaa kuitenkaan unohtamatta.

TALOUSASIAT
Noin 15 vuotta yhdistyksen kirjanpitoa ja palkanmaksua hoitanut (Eva Pääkkönen) lopettaa kirjanpidon.
Joten yhdistyksen kirjanpito ja palkkojen maksu siirtyy v.2020 alusta ostopalveluna Euroaccount Finland
Oy:lle.
Hankinnoista kirjataan vuoden 2020 budjettiin 800 € määräraha ilmatäytteisen hyppypatjan hankintaan.
Toinen budjettikirjaus tehdään kiinteistön lattioiden siivoukseen liittyvästä monitoimilaitteesta.
Laite hankitaan varmuudella 2020 jos saadaan avustusta joltakin taholta laitteen hankintaan.
LIITTEET
Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2020 Liite n:o 1
Willikerhon toimintasuunnitelma- ja talousarvio Liiteet n:o 2
Kiinteistön / tarvikkeiden hinnasto vuodelle 2020 Liite n:o 3
Wanha Willähti-kerhon toiminta- ja taloussuunnitelma Liitteet n:o 4
Kiinteistön ja kalusteiden vuokrahinnastosta vuodelle 2020 Liite n:o 5
Vuoden 2020 jäsenmaksuista oma Liite n:o 6
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