Huhtasuon Asukasyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Huhtasuon Asukasyhdistys ry. on Huhtasuon asuinalueen asukkaiden aatteisiin ja ideologioihin sitoutumaton yhdistys, joka edustaa kaikkia alueen asukkaita. Asukasyhdistyksen tehtävä
on tuoda aluettamme myönteisesti esille ja työskennellä sen paremman imagon hyväksi
jakamalla positiivista informaatiota, korjata vääriä olettamuksia ja puuttua havaittuihin
epäkohtiin. Yhdistyksemme pitää tärkeänä yhteistyötä ja aktiivista vuoropuhelua Jyväskylän
kaupungin, seurakunnan, muiden asukasyhdistysten ja alueella toimivien eri järjestöjen
kanssa.
Seuraamme kiinteästi kunnallista päätöksentekoa. Olemme asiallisessa yhteydessä kaupungin
virkamiehiin ja poliittisiin päättäjiin. Asukasyhdistys osallistuu Huhtasuon alueyhteistyöryhmän
työskentelyyn.
Japa:n jäsenyhdistyksenä osallistumme aktiivisesti toimintaan ja nimeämme yhdistyksen
edustajan/varaedustajan yhdistyksen hallitukseen.
Panostamme edelleen luonto- ja ympäristöasioihin sekä alueen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen
kasvu- ja asuinympäristönä. Otamme kantaa alueemme kehitykseen, palveluihin,
kaavoitukseen ja liikennejärjestelyihin sekä pyrimme järjestämään niihin liittyviä keskustelutilaisuuksia.
Yhdistyksellä on vuoden aikana 1 - 2 kuntouttavassa työtoiminnassa olevaa henkilöä. Heidän
työnohjaajana toimii hallituksen nimeämä henkilö hallituksesta. Heidän tehtäviinsä kuuluu
ympäristönhoidolliset tehtävät ja alueen yleinen siisteys. Mikäli yhdistys hankkii/lainaa ns
riksapyörän, niin työllistetyt voivat kuljettaa liikuntarajoitteisia asukkaita lääkäri- , kylä- ja
kauppareissuja.

Tapahtumia/toimintaa v. 2017
- Osallistumme muiden toimijoiden kanssa alueella järjestettävään kesätapahtumaan ja
mahdolliseen talvitapahtumaan.
- Panostamme tiedottamisen ja myönteisen viestinnän kehittämiseen. Pidämme yllä ja kehitämme yhdistyksen kotisivuja ja järjestämme keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista asioista.
- Osallistumme seurakunnan kanssa äitienpäiväkahvituksen ja Kauneimpien joululaulujen
tarjoilun järjestämiseen.
- Osallistumme Harjun Woiman järjestämiin perhepäiviin pitämällä puffettia vuorotellen MLL:n
kanssa.
- Osallistumme Japa:n järjestämiin alueen siivoustalkoisiin.
- Laavulla ulkoilutapahtumien järjestäminen vähintään 2-4 kertaa vuoden aikana: venetsialaiset
sekä seurakunnan kanssa yhteistyössä kevät- ja syyslaulajaiset sekä joululaulajaiset.
- Huhtakarpalo-laavun ylläpito talkoilla ja vapaaehtoisvoimin.
- Koirapuiston ylläpito talkoilla ja vapaaehtoisvoimin.
- Osallistumme järjestöjen joulumarkkinoille
- Järjestämme naisten-, ja miesteniltoja sekä lauluiltoja Kylätoimistolla.
-.Järjestämme liikuntatapahtumia toiveiden mukaan.
- Järjestämme kokkikursseja miehille
- Riksapyörän osto tai vuokraus esim. vanhusten asiointikuljetuksiin.
- Järjestämme erilaisia harrasteiltoja Nevakadun päiväkeskuksessa: lautapeli-illat yms,
- Teemme yhdistystä ja sen tavoitteita tunnetuksi kirjoittamalla artikkeleita seutukunnalla
ilmestyviin julkaisuihin.
- Jäsenhankintakampanjalla hankitaan uusia henkilö- ja kannatusjäseniä ja yritämme saada
alueella toimivat yhteisöt mukaan toimintaan taloudellisella panoksella maksamalla
toiminta-avustuksen vuosittain.
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