RENKO-SEURA RY
Toimintasuunnitelma vuodelle 2016
Vuosikokouksen hyväksymä xxxx
Renko-Seura on perustettu 12.12.1954.
Härkätien museo
Museotoimintaa pidetään yllä entiseen tapaan. Kesäsunnuntaisin
museo on auki 12.6-7.8 klo 11-13. Retkikunnille ja ryhmille sopimuksen mukaan jolloin pääsymaksu on 2 euroa/henkilö. Museo pidetään Renkoviikolla auki markkinalauantaina klo 9-15. Museon
aukiolosta ja esittelystä huolehtii Leenamaija Vattinen apunaan
toimikunta. Keväällä pidetään siivoustalkoot. Museorakennuksen
kunnostamiseen on anottu harkinnanvaraista avustusta.
Niemisen veljesten muistokivi
Niemisen veljesten muistokiven ympäristöä ja paikoitusaluetta
hoidetaan entiseen tapaan.
Pysäkki/Kimppakammari-yhteistyö
Renko-Seura järjestää vanhuksille virikkeellistä toimintaa yhtenä päivänä kuukaudessa. Seuran jäseniä toivotaan lisää mukaan
tarinoita kertomaan.
Renkoviikko
Renkoviikon järjestelyissä ollaan mukana. Kotiseutupäivää vietetään perinteisesti 24.7: Jumalanpalvelus Pyhän Jaakon kirkossa,
kunniakäynti sankarihaudalla ja Karjalaan jääneiden vainajien
muistomerkillä sekä Niemisen veljesten muistokivellä.
Jaakon juhla
Jaakon juhlaa vietetään sunnuntaina 24.7 kello 17
Renko-Seuran näyttämö
Esitetään kotirintamaelämää sotien aikana kuvaava näytelmä.
Valokuvanäyttely
Renkoviikolla järjestetään valokuvanäyttely olemassa olevista
vanhoista valokuvista ja diakuvista muokattavasta aineistosta.
Renko-aiheisten postikorttien teettäminen
Teetetään myyntiin postikortteja samasta materiaalista kuin valokuvanäyttely.
Myyjäiset
Myyjäiset pidetään 26.11.2016
Tuotepaketti
Renkoviikolla jaetaan tuotepaketteja vanhentuneesta tavarasta.

Stipendiraha Rengon koululle
Lahjoitetaan 500 euroa käytettäväksi opettajien harkinnan mukaan.
Ruokojärven leirisauna
Ruokojärven sauna-alueen vuokrasopimus paikallisen yrittäjän
kanssa jatkuu. Uimaranta-aluetta kunnostetaan joko kaupungin
kanssa yhdessä tai omin talkoovoimin. Seuran kiinteistöjen kunnon seuranta on Mikko Heinosen ja Antti Jokelan vastuulla.
Pitkäjärven museotien siistiminen
Museotien pohjaa, Palsankallion rajakiven ympäristöä ym. siistitään.
Perinteen tallennus
Haastattelunauhoista tehtyjä cd-levyjä myydään. Aineiston muuta
hyödyntämistä valmistellaan.
Rengon Jaakko – tunnustus
Renkoviikon markkinalauantaina julkistetaan Rengon Jaakko. Tunnustusmaininnan saa henkilö, joka on kulttuurin-, liikunnan
aloilla tai muuten ansioitunut Rengon hyväksi tekemästä työstä.
Vanhusten Viikko
Seura on mukana vanhusten viikon järjestelyissä.
Itsenäisyyspäivän juhla
Renko-Seura vastaa ja on mukana vuosittain järjestettävän itsenäisyyspäivän juhlan järjestelyissä.
Seurayhteistyö
Osallistutaan Linnaseudun järjestämiin kotiseutuyhdistysten tapaamisiin ym. yhteisiin tapahtumiin.
Tuotemyynti
Markkinoidaan mm. kortteja, sekä Rengon pitäjän historiaa, Rengon Suojeluskunta- ja lottahistoriaa, CD-haastattelulevyjä sekä
Rengon Härkä-pöytäviirejä.
Julkaisu
Rengon Jaakon viestin tiheämpää ilmestymistä mietitään.
Jäsenhankinta ja -palvelut
Jäsenille lähetetään keväällä jäsenkirje. Jäsenmaksu on 15
€/jäsen. Järjestetään teatteri- ym.retkiä mahdollisesti yhdessä

