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1 Yleistä

Toimintasääntöjensä mukaisesti Iharinkosken Kyläyhdistyksen tarkoituksena on
edistää toimialueensa asukkaiden virkistystoimintaa, yhteistyötä, omatoimisuutta,
alueensa elinkelpoisuutta ja toimia sen edunvalvojana.
Vuosi 2021 on kyläyhdistyksen 21. toimintavuosi. Toiminnan rungon muodostavat
erilaiset yhteiset tapahtumat ja teemapäivät ympäri vuotta. Vuoden varrella
johtokunnalle tulevat ideat toiminnan sisällöstä pyritään toteuttamaan tässä
esitetyn toimintasuunnitelman lisäksi.
Vuoden 2020 keväällä puhjennut koronapandemia tulee vaikuttamaan myös vuoden
2021 toimintaan erilaisten kokoontumisrajoitusten kautta. On varauduttava siihen,
että rajoitukset ovat voimassa vuoden 2021 loppuun asti – ehkä pidempäänkin.

2 Hallinto

Yhdistyksen toimintaa johtaa johtokunta, johon yhdistyksen puheenjohtajan lisäksi
kuuluu syyskokouksen valitsema määrä varsinaisia jäseniä. Yhdistyksen toiminnan
tarkastuksesta huolehtivat syyskokouksen valitsemat kaksi toiminnantarkastajaa ja
heidän henkilökohtaiset varamiehensä.

3 Poimintoja toiminnasta vuonna 2021
Seuraavassa muutamia poimintoja vuodelle 2021 suunnitelluista tapahtumista:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hiihtokilpailut / talvirieha helmikuussa
Kuutamohiihto maaliskuussa
Yhdistyksen kevätkokous huhtikuussa
Siivoustalkoot Myllytorpalla ja sen ympäristössä toukokuussa
18. Heposelän kierros toukokuussa
31. Ihari-juoksu elokuussa
Yhdistyksen syyskokous marraskuussa
Perinteinen Uuden Vuoden vastaanotto torpalla 31.12.2021

Kokoontumisrajoitusten mahdollisesti salliessa varaudutaan myös seuraavien
tapahtumien järjestämiseen:
•
•
•
•

Ystävänpäivän kahvio helmikuussa
Luontoilta torpalla marraskuussa
Joululauluilta marras-joulukuussa
Erilaisia teemakahvioita kerran kuussa kesäkauden ulkopuolella

4 Kahviotoiminta

Kahvio pidetään 4.6 – 6.8 välisenä aikana juhannusaattoa lukuun ottamatta avoinna
perjantaisin klo 18 – 20 terveysviranomaisten ohjeita noudattaen. Kahvio pyritään
pitämään avoinna myös Myllytorpalla järjestettyjen tapahtumien yhteydessä.

5 Myllytorppa

Myllytorpan kiinteistön omistaa Kangasalan kunta, jonka kanssa yhdistys on tehnyt
vuokrasopimuksen kiinteistön käytöstä. Sopimuksen mukaan yhdistys vastaa
kiinteistön hoitokuluista kuten sähköstä ja lämmityksestä. Yhdistys huolehtii
käytännössä myös tavanomaiseen kunnossapitoon kuuluvista pienehköistä
korjauksista.
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Yhdistyksellä on OP Vakuutus Oy:ssä toistaiseksi jatkuva yritysvakuutus, joka kattaa
kahvilatoiminnan ja Myllytorpalle sijoitetun irtaimiston.
Myllytorpan tiloja vuokrataan myös ulkopuolisille.
6 Talous

Yhdistyksen merkittävimmät tulonlähteet ovat kahviotoiminta ja kokoustilan sekä
erilaisten kalusteiden vuokraus ulkopuolisille henkilöille ja yhteisöille.
Vastaavasti merkittävimmät kulut aiheutuvat kiinteistön kunnossapidosta,
lämmityksestä ja muusta sähköenergian käytöstä.
Talkoilla toteutettavia hankkeita varten otetaan tarvittaessa ns. talkoovakuutus.
Yhdistyksen jäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

7 Tiedotus

Yhdistyksen järjestämistä tapahtumista tiedotetaan Myllytorpan ilmoitustaululla ja
yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa ihari.fi sekä Kangasalan Sanomien Seurat toimii palstalla ja Sydän-Hämeen Lehden MeNyt -palstalla. Mainittuihin lehtiin pyritään
saamaan myös toimituksellista aineistoa järjestettävistä tapahtumista.

8 Jäsenyydet muissa yhteisöissä
Yhdistys on jäsenenä Tampereen Seutukunnan Maaseudun kehittämisyhdistys Kantri
ry:ssä. Yhdistys on jäsenenä myös Pirkan Kylät ry:ssä.
JOHTOKUNTA

