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Toimintasuunnitelma 1.1.2018–31.12.2018
Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä kiinnostusta puutarhaharrastukseen ja viihtyisän elinympäristön luomiseen
sekä edistää ja kehittää puutarhaviljelyä ja puutarhatuotteiden käyttöä.
Tulevana toimintakautena yhdistys ylläpitää puulajipuistoa. Yhdistys pyrkii verkostoitumaan entistä laajemmin ja
etsimään hyviä yhteistyökumppaneita erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi ja toiminnan monipuolistamiseksi.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Sääntömääräisten kokousten lisäksi toimikauden aikana voidaan tarvittaessa järjestää ylimääräisiä
jäsenkokouksia.
Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa.
Tulevan toimintakauden aikana pyritään yhdistyksen jäsenmäärä pitämään vähintään nykyisenä. Uusia jäseniä
pyritään saamaan lisää yhdistyksen toimintaan.
TALOUS
Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja mahdolliset hankinnat tehdään laatu- ja hintavertailujen
pohjalta.
Tärkein tavoite on saada vuoden aikana sponsoreita, jotta perustamiskustannusten rahoitusvaje saadaan
katettua. Mm. Andament, FENNOVOIMA, Titan2, Rosatom, RAMIRENT Oy, CRAMO Oy, Pekka Niska Oy jne.
Taloudellinen tilanne kartoitetaan hallituksen kokouksissa vuoden aikana ja seurataan talousarvion toteutumista.
Jäsenmaksujen perintä hoidetaan yhdistyksen nettisivuilla ilmoittamalla maksun suuruus ja pankkitilin numero.
Lisäksi Parhalahdella jaetaan postilaatikoihin tilisiirtolomakkeet jäsenmaksun maksamista varten.
TOIMINTA
Kesäkautena hoidetaan puulajipuistoa. Tarvittaessa järjestetään talkoita.
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Kevätsiivoustalkoot.
Kysytään kuntaa avuksi nurmikon leikkuuseen.
Huolletaan/tampataan (Ramirent sponsori) arboretumin käytävät.
Hankitaan mahdollisesti jotain uusia kasveja (alppiruusuja).
Kaikkien pensaiden perkaus ja mullan lisääminen pensaiden juurelle.
Maalataan siltojen kaiteet ja kannet.
Eläkeliiton Pyhäjoen yhdistyksen kokoukseen esitys
Siirretään vanhat porakivet kuusiaidan ja Ylimattilantien välistä.
Osallistutaan Parhalahtipäivään 9.6.2018 ja Avoimet Puutarhat tapahtumaan 1.7.2018.
Koululaisille tarjotaan mahdollisuutta tutustua puulajipuistoon.

TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Mahdollisuuksien mukaan käydään kertomassa Parhalahden Puutarhayhdistys ry:n toiminnasta kyläyhdistyksen
kokouksissa. Paikallisille lehdille tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta. Nettisivut ja Facebook pidetään ajantasalla.
Sisäinen tiedottaminen
Toimikauden aikana yhdistyksen asioista tiedotetaan kotisivuilla. Tiedottamisessa käytetään entiseen tapaan
sähköpostia. Lisäksi tiedotetaan tarvittaessa Pyhäjoen Kuulumisten järjestöt toimivat palstalla yhdistyksen
toiminnasta.
Sääntömääräiset kokousten kutsut lähetetään sähköpostilla.
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Varsinainen toiminta
Tuotot
Toiminta- ja tapahtumatuotot

€
600

Kulut
Puulajipuiston kulut (ylläpito ja
kasvit)

-2 500

Tapahtumakulut
Kaluston huolto

-300
-300

Polttoainekulut
ATK -kulut

-250
-80

Ilmoituskulut
Sähkö

-50
-250

Kulut yhteensä
Tuotto-/kulujäämä

-1230
-630

Varainhankinta
Sponsorituotot
Jäsenmaksut
Avustukset yksityisiltä
Pankkikulut
Tuotto-/kulujäämä
Tilikauden tulos

2000
700
-30
2 040
2 040

LOPUKSI
Tulevana toimikautena Parhalahden Puutarhayhdistys ry pyrkii hankkimaan sponsorituloja, jotta voitaisiin kattaa
perustamiskustannuksista puuttuva osuus ja tehdä täydennyshankintoja. Lisäksi ylläpitokustannuksiin tarvitaan
tukea.
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