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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020
1. JÄRJESTÖTOIMINTA
1.1. Hallitus nimeää tarvittaessa toimikuntia valmistelemaan esille tulevia asioita
1.2 Vuosi- ja syyskokouksiin pyritään hankkimaan vetovoimaisia alustajia
1.3 Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain
2. EDUNVALVONTA
2.1 Seurataan ja vaikutetaan joukkoliikenteen kehittämiseen
2.2 Seurataan kaavoituksen kehittymistä Nikinmäessä ja lähiympäristössä, pidetään tarvittaessa
tiedotustilaisuuksia ja otetaan kantaa esille tuleviin asioihin
2.3 Vapaa-ajan toimintojen kehittämiseksi jatketaan vaikuttamista ao. tahoihin
2.4 Seurataan ja pyritään vaikuttamaan ao. tahoihin, että kaupungin talousarviossa olevat kohteet toteutetaan
aikataulussa
2.5 Pyritään kehittämään yhteistyötä alueen yhteisöjen kanssa harrastus- ja palvelumahdollisuuksien
lisäämiseksi
2.6 Seurataan infrastruktuurin kehittämistä Nikinmäessä ja ympäristössä
3. JÄSENEDUT
3.1 Tuetaan Suomen Omakotiliiton ja Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön toimia jäsenetujen
kehittämiseksi.
3.2 Ylläpidetään ja hankitaan tarpeen mukaan erilaisia vuokrattavia laitteita ja pyritään tuottamaan erilaisia
jäsenkunnan tarvitsemia palveluja ja etuisuuksia.
4. VIRKISTYSTOIMINTA
4.1 Jatketaan liikunta- ja lentopallovuorojen järjestämistä ja tukemista
4.2.Jatketaan teatterimatkojen järjestämistä
4.3. Jatketaan NINA-kuoron toiminnan tukemista
4.3 Pyritään järjestämään erilaisia tapahtumia: laskiaisrieha, siivoustalkoot, juhannusjuhla
4.4 Pyritään järjestämään muuta kyläläisten tarpeista lähtevää vapaa-ajan toimintaa mahdollisuuksien mukaan
4.5 Jatketaan vaikuttamista uimaranta-alueen kehittämiseksi ja kunnostamiseksi
5. VAIKUTTAMISEN KEINOT
5.1 Osallistutaan Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (VOK) ja Suomen Omakotiliiton toimintaan.
Tehdään niille esityksiä asioista, joilla on laajempaa alueellista ja valtakunnallista vaikutusta.
5.2 Vantaan kaavoitus- ym. politiikassa pidetään yhteyttä valtuuston ja lautakuntien jäseniin sekä lautakuntien
alaisiin toimialoihin
5.3 Koulutoimeen pyritään vaikuttamaan tukemalla Nikinmäen ja lähialueiden koulujen
johtokunnissa ja vanhempain- ja luokkatoimikunnissa olevia jäseniä.
5.4 Tiedottamisessa jäsenkirjeiden, ilmoitustaulujen ja nettisivujemme lisäksi pyritään käyttämään paikallisia
tiedotteita ja paikallislehtiä tarpeen mukaan.
5.5 Toimitetaan Nikinmäkeläinen -tiedotetta edelleen tarvittaessa
5.6 Järjestetään tapaamisia kaupungin eri toimiyksiköiden kanssa alueemme tarpeiden markkinoimiseksi ja
kehittämisen tukemiseksi
5.7 Kehitetään edelleen yhdistyksen kotisivujen www.nikinmaki.com ja sähköpostin sekä Nikinmäki- facebook
sivujen käyttämistä yhdistyksen tiedottamisvälineinä
6. MUU TOIMINTA
6.1 Pyritään vaikuttamaan Perhotien kentän ja Perhopuiston kehittämiseen asukkaiden virkistys- ja
liikuntatarpeita vastaaviksi
6.2 Jatketaan talkootoimintaa esille tulevien tarpeiden ja harkinnan mukaan
6.4 Jatketaan v.2010 aloitettua ekaluokkalaisten stipendimenettelyä.
6.5 Yhteistyön jatkaminen seurakunnan ja Vantaan kaupungin kanssa nuorisotyön kehittämiseksi
6.6 Yhteistyön kehittäminen nikinmäkeläisten kaupunginvaltuutettujen kanssa
6.7 Yhteistyön ja tiedonvälittämisen kehittäminen Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin kanssa
6.8 Pyritään järjestämään kasvien vaihtopörssi keväällä
6.9 Pyritään järjestämään Nikinmäen kirpputori yhteistyössä K-supermarketin kanssa
6.10 selvitetään toisen varastokontin sijoittamisesta uimarannalle.
Nikinmäen Omakotiyhdistys NIKO ry:n hallitus

