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Lohjan Kylät ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2023
1. Jäsenhankinta
Yhdistysten painoarvoa ja vaikuttavuutta arvioidaan myös niiden jäsenmäärillä.
Lohjan Kylät ry:ssä on tällä hetkellä jäsenenä 20 yhdistystä ja 33 henkilöjäsentä.
Ollaan yhteydessä Lohjan eri alueiden kylä- ja asukasyhdistyksiin ja pyritään
osoittamaan yhteisen organisaation tarpeellisuus. Jatketaan jäsenhankintaa ja
toivotaan saatavan mahdollisimman monta vielä puuttuvaa kylä/asuinalueensa
toiminnasta vastaavaa yhdistystä liittymään jäseneksi.
Tuodaan esille myös mahdollisuus olla henkilöjäsenenä Lohjan Kylät ry:ssä.
Jäsenhankintaa voivat kaikki toiminnassa mukana olevat tehdä omien
yhteyksiensä kautta. Jäsenanomus kaavakkeita on saatavana puheenjohtajalta.

2. Verkostoituminen
Lohjan Kylät ry on jäsenenä ja edustettuna Uudenmaan kylät ry:ssä ja tätä kautta
mukana Suomen Kylät ry:ssä. Osallistutaan näiden ja muidenkin sopivaksi
katsottavien kehittämisorganisaatioiden toimintaan ja tilaisuuksiin kansainvälinen
toiminta mukaan lukien.
Lohjan Kylät ry:n hallituksen jäseniä on Lohjan lähidemokratian toteuttamiseksi
perustetuissa aluetoimikunnissa. Tätä kautta saadaan käsittelyyn asukkaiden
tärkeiksi kokemia asioita. Edistetään aluetoimikuntien toimintamahdollisuuksia
hoitamalla toiminnasta aiheutuvia kuluja kaupungin myöntämän määrärahan
turvin.
Alueiden johtokunnan (Lohjan lähidemokratian organisaatio) hyväksymien
pienhankkeiden laskutuksen hoitaminen yhdessä kaupungin, Lohjan
lähidemokratian aluetoimikuntien sekä lohjalaisten yhdistysten kanssa tulee
olemaan tulevana vuonna yksi yhdistyksen toiminnan muoto.
Jatkamme yhteistyötä lähialueen toimijoiden kanssa.
Luodaan yhteistyötä Suomessa ja Suomen rajojen ulkopuolella lähidemokratian ja
kylätoiminnan ympärillä toimivien toimijoiden kanssa.
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3. Yhteistyö Lohjan kaupungin kanssa
”Kuntalaki 22 § (8.2.2019/175)
Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa
kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja
vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja
menetelmistä.
Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:
1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;
2) selvittämällä asukkaiden ja kunnassa säännönmukaisesti tai
pitempiaikaisesti asuvien tai oleskelevien palvelujen käyttäjien mielipiteitä
ennen päätöksentekoa;
3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;
4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun;
5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien
kanssa;
6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista
asioiden suunnittelua ja valmistelua.”
Lohjalla hyväksytyssä lähidemokratian mallissa painotetaan asukaslähtöisen
toiminnan kehittämistä. Lohjan Kylät ry:n verkostojen kautta voimme omalta
osaltamme olla tekemässä työtä Lohjan niin monimuotoisen asukastoiminnan
eteenpäinviemiseksi.
Etsimme aktiivisesti uusia yhteistyömuotoja Lohjan kaupungin organisaation ja
luottamushenkilöiden kanssa.

4. Hanketoiminta
Lohjan kylät ja kaupunginosat kirja on edelleen ajankohtainen ja käytämmekin
sitä niin varojen hankkimiseen kuin tiedon levittämiseen.
Lohjan Kylät ry: tekee yhteistyötä varautumisen ammattilaisten ja kyläyhdistysten
kanssa, niin että varautumista poikkeustilanteisiin kylissä parannetaan.
Toteutamme kylien toimintaa kuvaavia videoita.
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5. Omenakarnevaalit
Lohjan Kylät osallistuu vuosittain syksyisin Omenakarnevaalien järjestelyihin
vastaamalla museon makasiinin omenalajikenäyttelystä esittelyineen, omenien
hankinnasta ja myynnistä sekä pidämme lisäksi omaa kahviota. Vastineeksi
tehdystä talkootyöstä olemme saaneet jäsenyhdistyksillemme niiden omaa
varainhankintaa varten ilmaisia kojuja.
Jatketaan tätä yhteistyötä Omenakarnevaalit ry:n kanssa. Etsitään myös uusia
toimintamuotoja. Jatketaan Lohjan seudun puutarhaseura ry:n kanssa aloitettua
yhteistyötä omenapuiden hoitamisen tunnetuksi tekemiseksi. Osallistumme jälleen
Omenakarnevaaleille tänäkin vuonna.

6. Viestintä
Yhteyttä pidetään pääasiassa sähköpostitse. Sääntömääräisistä kevät- ja
syyskokouksista ilmoitetaan jäsenistölle sähköpostilla. Jäsenistölle voidaan
lähettää sähköpostitse myös erillisiä tiedotteita toiminnasta ja välittää tietoa
tapahtumista. Hallituksen kokouksiin, joita pidetään tarvittaessa, kutsutaan
sähköpostilla.
Viestintään tulee kiinnittää erityistä huomioita esim. kevät- ja syyskokoukset tulee
ilmoittaa www-sivuilla ja Facebookissa.
Lähetetään tiedotteita mahdollisimman laajasti mm. Länsi-Uusimaahan,
Ykkössanomiin, ilmaisjakelulehtiin ja YLE:lle. Toimittajia voidaan kutsua
tekemään juttuja eri aiheista ja tilaisuuksista.
Lohjan Kylät ry:llä on omat verkkosivut www.lohjankylat.fi. Verkkosivuston
alustana on käytetty WordPress järjestelmää. Seuralle on myös perustettu
Facebook sivusto ja tulevan vuoden aikana sen käyttöä viestinnän apuna tullaan
tehostamaan.
Seuran sähköposti ja kokouksiin ja hankkeisiin liittyvän aineiston ylläpito
tapahtuu Microsoft 365 järjestelmässä.

7. Talous
Lohjan kylät ja kaupunginosat -kirjaa myydään varojen kartuttamiseksi.
Muut yhdistyksen tuotot koostuvat jäsenmaksuista ja Omenakarnevaaleilta
saaduista myyntituloista sekä mahdollisesta kaupungin avustuksesta.
Lohjan Kylät ry on jo usean vuoden hallinnoinut Lohjan aluetoimikuntien
toiminta-avustuksien ja pienhankkeiden rahaliikennettä. Tämä toiminta jatkunee
myös vuonna 2023.
Yhdistyksen kirjanpidon hoitaa edelleen kirjanpitotoimisto Leena Dufva Ky,
Suurlohjankatu 22.

