Peltolammiseura ry
Suunnittelukokous 8.12.2016
VUODEN 2017 TOIMINTASUUNNITELMA: 49. toimintavuosi.
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YLEISTÄ:
Peltolammiseura on puoluepoliittisesti sitoutumaton kaupunginosayhdistys. Sen tarkoituksena
on Peltolammin henkinen ja aineellinen kehittäminen, kotiseututuntemuksen lisääminen sekä
hyvän yhteishengen, yhteenkuuluvuuden tunteen ja viihtyvyyden edistäminen. Näihin
päämääriin yhdistys pyrkii järjestämällä kokous-, esitelmä-, keskustelu-, ja juhlatilaisuuksia,
harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa, tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antamalla
lausuntoja.
Seura toimii Peltolammia koskevissa asioissa yhteistyössä muiden yhdistysten ja kaupungin
virka- ja luottamusmiesten kanssa. Seuran tavoitteena on, että sen jäsenyhteisöjen, alueen
asukkaiden ja yritysten tarpeet ja toiveet huomioidaan mahdollisimman monipuolisesti.
PAINOPISTEET:
Vuoden 2017 painopisteinä ovat ihmiset, luonto sekä ympäristön hoito
VALTUUSTO:
Sääntömääräinen kaupunginosa valtuusto pyrkii järjestämään vuosittain esitelmä- ja
keskustelutilaisuuksia, joiden tavoitteena on seuran jäsenyhtiöiden ja niiden hallitusten
jäsenten toiminnan tukeminen mm. taloyhtiöiden hallintoon ja kunnossapitoon sekä alueen
kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.
TIEDOTUSTOIMIKUNTA:
Seura julkaisee 2 kertaa vuodessa ilmestyvää Peltolammilehteä, jonka painos on noin 2900
kappaletta. Seuralla on myös sivu Facebookissa (www.facebook.com/peltolammi.tampere).
Seura kehittää edelleen lehden ja sosiaalisen median sisältöä ja ulkoasua. Julkaistaan
Peltolammi-Multisillan alueen kattavat kotisivut.
KULTTUURITOIMIKUNTA:
Koska sosiaalinen toiminta kuuluu seuran tehtäviin, se ponnistelee alueen ihmisten asumisen
ja palveluiden kehittämiseen sekä kirjaston käyttöön.
Seura myöntää ainakin kaksi stipendiä aito-peltolammilaisille koululaisille.
Seura edistää asukkaiden harrastus ja liikuntatoimintaa pyrkien yhteyteen eri harrastusyhteisöjen kanssa.
Seura tukee mahdollisuuksiensa rajoissa alueen pienyrittäjätoimintaa.
YMPÄRISTÖTOIMIKUNTA:
Asukkaiden viihtyvyyden ja liikenneturvallisuuden edistämiseksi sekä alueen omaleimaisen
ilmeen säilyttämiseksi seura pyrkii luomaan toimivan keskusteluyhteyden kaupunkisuunnitteluun.
Järjestetään siivoustalkoot, kuten edellisinä vuosina, yhdessä kaupungin kanssa.
Asuinaluetta koskevien yleis- ja asemakaavojen suunnittelun ja laadinnan seuraamisen lisäksi
seura käy tarvittaessa keskusteluja kaupungin virkamiesten kanssa ja tekee kannanottoja.
Esimerkiksi Alvarin kautta.
Seura tarjoaa mahdollisuuden viljelypalstojen vuokraukseen sekä vaikuttamaan puistojen ja
rannan kuntoisuuden ja laadun parantamiseksi.
YHTEYDENPIDOT JA YHTEISTOIMINTA: (johtokunta)
Seuran merkittävä yhteistyökumppani on Härmälän seurakunta, jonka kanssa kehitetään
alueelle tarpeellista sosiaalista palvelutoimintaa, mikä kohdistuu eri-ikäisiin ja erityisesti
alueen lapsiperheisiin, opiskelijoihin ja maahanmuuttajiin. Ylläpidetään yhteistyöverkkoa
kaupungin sosiaalitoimen kanssa. Alueelliseen yhteistyöhön panostetaan alueen omakoti- ja
lähiöyhdistysten kanssa. Jäsenyhtiöiden asuinympäristön kehittämiseen tähtääviä yhteisiä
kehitysohjelmia tuetaan tiedottamisavulla ja soveliailla lahjoilla. Liitytään jäseneksi Tampereseuraan.
TALOUDELLINEN TOIMINTA:
Seura myy asukkaitten käyttöön historiikkia ja pientarvikkeita, jotka korostavat alueen
julkikuvaa.
Vuoden taloudellisesta toiminnasta tarkemmin seuran vuoden 2017 taloussuunnitelmassa.
Johtokunta.

