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Iniö deltidsboende - Iniön osavuosiasukkaat rf.       Toimintasuunnitelma 2022 

Yleistä 

Yhdistystä on kehitetty kahden viime vuoden aikana määrätietoisesti. Erityisesti on investoitu 

yhdistyksen viestintään uudistamalla INIÖiten lehti ja verkkosivut. Investoinnit ovat kannattaneet. 

Lehden mainosmyynti ylsi vuonna 2022 ennätystulokseen ja yhdistyksen uudet verkkosivut, 

www.inionet.fi, ovat herättäneet jäsenissä sekä yhdistykselle tärkeissä yhteistyökumppaneissa 

mielenkiintoa. Yhdistyksen talous on nyt vakaalla pohjalla. 

Yhdistyksellä on nyt hyvät mahdollisuudet keskittyä toiminnan laadulliseen parantamiseen. 

 

Yhdistyksen tehtävä on valvoa osavuosiasukkaiden etua, edistää yhteistoimintaa ja tukea alueen 

kehittämistä. Yhdistys on kaksikielinen, julkaisee lehteä, ylläpitää verkkosivuja ja järjestää mm. 

ympäristö- ja kulttuuritapahtumia. Yhdistyksen jäseninä on noin 150 perhettä tai kotitaloutta, joissa 

yhteensä runsaat 350 henkilöjäsentä. Vuosi on yhdistyksen 34. toimintavuosi. 

Toiminta 

Toimintavuoden teema on edelleen kestävä kehitys ja ilmastonmuutos. Yhdistys keskittyy 

toimintavuoden aikana jäsenlähtöiseen toimintaan, edunvalvontaan sekä monikanavaisen viestinnän 

vahvistamiseen. Järjestämme Iniössä kesällä 2023 taidenäyttelyn aiheena ”tunnelmia Iniöstä”. 

Kutsumme jo toimintavuonna kaikki osavuosiasukkaat osallistumaan näyttelyyn omilla töillään. 

Tilaisuuksia ja tapahtumia järjestetään kesällä 2022 seuraavasti: 

- La 9.7. klo 10–13 Liiteristä kiertoon -kirpputoritapahtuma Norrbyn torilla 

- La 9.7. klo 13–16 ympäristöpäivä yhteistyössä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n kanssa. 

Ympäristöpäivässä kerrotaan myös Iniön kestävän kehityksen merikartta -hankkeesta ja 

mökkiläisen hiilijalanjäljen pienentämisestä 

- Ke 13.7. klo 13 yhdistyksen vuosikokous ja sen jälkeen keskustelemme peuroista Christoffer 

Nygårdin ja Micke Nyströmin kanssa 

- La 16.7. klo 13–16 perinne- ja korjausrakentamisen päivä 

- La 16.7. klo 16–18 Mitä järkeä on kalastaa särkeä! kalastuskilpailu lapsille ja nuorille Norrbyn 

sataman laitureilla 

Lisäksi suunnitteilla on yhdistyksen jäsenten kesäretki. 

Jäsentoiminta 

Tavoitteenamme on tehdä aktiivista jäsenhankintaa ja seurata kokonaisjäsenmäärän kehittymistä.  

Haluamme pitää vanhat jäsenet tyytyväisinä ja houkutella yhdistykseemme uusia jäseniä tarjoamalla 

kaikille jäsenille konkreettisia jäsenetuja.  

 

Toimimme osavuosiasukkaiden edunvalvojana liikenne-, posti- ja teleasioissa vaikuttamalla liikenne- 

ja viestintäviranomaisiin ja Varsinais-Suomen Ely-keskukseen sekä kiinteistövero-, rakentamis-, 

kaavoitus- ja jätehuoltoasioissa Paraisten kaupunkiin sekä viestimällä tarvittaessa median kautta.  

Erityisesti seuraamme yhteysalusten liikennöintiä uusien aikataulujen mukaisesti ja teemme 

saaduista palautteista yhteenvetoja toimitettavaksi Ely-keskuksen palvelutasokuvauksen mukaisiin 

sopimuskokouksiin. Seuraamme aktiivisesti uuden saaristolain valmistelua, erityisesti 

kausiasukkaiden huomioimista lain valmistelussa. 

Yhdistyksen toimittamat kannanotot annetaan tiedoksi jäsenistölle ja tarvittaessa medialle 

http://www.inionet.fi/
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Viestintä 

Panostamme uusien verkkosivujen (www.inionet.fi) ylläpitoon ja ajankohtaiseen 

sisällöntuottamiseen. Tuotamme digitaalisiin kanaviin jäseniä kiinnostavaa materiaalia ympäri 

vuoden.  

Kehitämme Facebook-kanavaa mainostamalla verkkosivuilla julkaistavia ajankohtaisia tiedotteita ja 

kannustamalla jäseniä ja Iniöstä kiinnostuneita keskustelemaan aktiivisesti Facebook -sivullamme. 

Olemme säännöllisesti yhteydessä paikallismedioihin ja kerromme mm. yhdistyksen tapahtumista. 

Julkaisemme jäsentiedotteita ajankohtaisista ja jäseniä kiinnostavista asioista. INIÖiten -lehden 

lukijakysely tehdään kesällä 2022 ja sisältöä kehitetään edelleen jäsenten toiveiden mukaan.  

Yhteistyö 

Jatkamme yhteistoimintaa Itämerihaaste -verkoston, biosfäärialueverkoston, Paraisten kaupungin, 

Iniön aluelautakunnan ja Pro Iniön kanssa. Etsimme jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita. 

Myymme uusilta verkkosivuiltamme mainospaikkaa ja näkyvyyttä nykyisille ja uusille 

yhteistyökumppaneille. 

Kokoukset 

Vuosikokous pidetään viimeistään heinäkuussa Iniössä. Hallituksen kokouksia pidetään tarpeen 

mukaan ja hallitus nimeää toimintansa tehostamiseksi erilaisia asiakohtaisia työryhmiä tarpeen 

mukaan.  

http://www.inionet.fi/

