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Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 

1. Jäsenhankinta 
Seura tiedottaa toiminnastaan web-sivuilla www.latokaski.fi ja ylläpitää yli 2000 henkilön Latokaski 

Facebook-ryhmää sekä niiden tukena julkista Latokaski-seura –sivua, jonka avulla esimerkiksi 

tapahtumatiedotteita voidaan tehdä julkisesti jaettavaksi. Lisäksi seura järjestää vuosittain 1-2 tapahtumaa, 

joiden alueelle jaettavissa mainoksissa sekä tapahtumissa aktivoidaan liittymään jäseneksi. Erilaisissa  

tapahtumissa ja yhteyksissä jatketaan aktiivista jäsenhankintaa. 

2. Toiminta 
Julkaisu- ja tiedotustoiminta 
 

1) Latokaski-lehti 
Julkaistaan yksi Latokasken tapahtumista ja ajankohtaisista asioista kertova Latokaski-lehti joko web-

versiona (kuten alkuvuonna 2018) tai printtiversiona, jota jaetaan alueen ja lähiympäristön (osittain 

Nöykkiö, Kukkumäki, Kaskipuu ja Tillinmäki) jokaiseen kotitalouteen. 

Latokaski-lehti joko web-versiona tai printtilehtenä toimii alueen asukkaille tärkeänä tiedotusvälineenä 

oman alueen sekä Espoon asioista ja tapahtumista. 

 

2) Tiedotteet 
Toteutetaan A4-kokoiset tiedotteet seuran järjestestämistä tapahtumista. Tiedotteissa on tietoja 

tapahtumasta, seurasta ja jäsenyydestä ja mahdollisesti muista ajankohtaisista asioista. Tiedotteet jaetaan 

alueen joka talouteen. 

 

3) Nettisivut 
Ylläpidetään seuran omia nettisivuja www.latokaski.fi . Hallitus valitsee keskuudestaan, tai tarvittaessa 

Latokaski-seuran apuvoimista ylläpitäjät. 

 

4) Facebook 
Ylläpidetään Latokasken omaa Facebook-ryhmää ja Latokaski-seuran Facebook-sivua. Nimetyt hallituksen 

jäsenet toimivat admineina ja lisäksi ryhmässä on tarvittaessa seuran hallituksen valitsemia 

moderaattoreita. Pidetään huolta että kirjoittelu on asiallista ja tarvittaessa puututaan epäasiallisiin 

kirjoituksiin. Kanavia käytetään seuran tiedottamiseen, mutta ne toimivat myös alueen asukkaiden 

tiedotuskanavana ja yhteishengen kasvattajana. 

 

http://www.latokaski.fi/
http://www.latokaski.fi/
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5) Muu sähköinen tiedottaminen 
Pidetään yllä jäsenrekisteriä Yhdistysavaimen kautta ja tiedotetaan tulevista tapahtumista ja muista asioista 

sen kautta. 

 

Aloitteet 
Seurataan alueen kehittämismahdollisuuksia ja osallistutaan aktiivisesti alueen kehittämiseen. Tehdään 

yhteistyötä Espoon muiden toimijoiden kanssa ja pyritään löytämään alueelta aktiivisia kansalaisia, jotka 

voivat tehdä Latokaski-seuran kanssa yhteistyötä. 

Osallistutaan asunto-osakeyhtiöiden ja alueen kanssa kanssa aloitteisiin, joiden tavoitteena on parantaa 

liikenneturvallisuutta ja viihtyisyyttä Latokaskessa ja sen lähiympäristössä. 

 

Tapahtumat ja kurssit 

1) Talvitapahtuma 
Kevättalvella järjestetään perinteinen Latokaski-rieha Latokasken Asukaspuistossa. Ohjelmassa mm. sään 

salliessa hiihtokilpailut tai rastileimausrata, lumiveistosten maalausta, hevosajelua, paloauto ja 

poniratsastusta. Lisäksi buffetissa myydään esim. grillimakkaroita ja nakkeja sekä mehua, kahvia 

ja pullaa. 

 

2) Syystempaus 
Elo-syys-lokakuussa järjestetään Syystempaus Asukaspuistossa. Ohjelmassa esim. poniratsastusta, 

hevosajelua, palokunta, poliisi, SPR, Martat, Partio, MLL, Kirpputori, myyntipisteet,  seurakunnan ohjelmaa, 

eko-ongintaa, kasvomaalausta ja puffetti. 

 

3) Joulukorttitalkoot 
Koko perheen perinteiset joulukorttitalkoot järjestetään Latokasken Asukaspuistossa marraskuussa. Seura 

tarjoaa tarvikkeet sekä glögiä ja pipareita. 

 

4) Suojatiepäivystykset 
Pyritään osallistumaan vähintään tiedottamalla ja aktivoimalla MLL:n organisoimiin suojatiepäivystyksiin 

koulujen alkaessa tammikuussa ja elokuussa. 

 

5) Muiden yhteisöjen tapahtumat 
Tiedotetaan Mastonvartijoiden, Latokasken Marttojen, Espoon Ladun, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, 

Suomen Punaisen Ristin ym. järjestöjen Latokaskessa tapahtuvista tapahtumista. 

 

6) Talkootoiminta 
Pyritään vaikuttamaan aktiivisesti alueen siisteyteen ja turvallisuuteen. 

Ostoskeskuksen ympäristönhoitotalkoot pyritään organisoimaan keväällä ja/tai syksyllä. 

Tarvittaessa järjestetään kesällä haittakasvien (pujo, jättipalsami) kitkemistalkoot. 
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Muu toiminta 

1) Avustukset ja stipendit 
Jaetaan Latokasken ja Kantokasken koululaisille stipendejä koulun päättäjäisten yhteydessä. 

Tuetaan Latokasken koulujen kuudesluokkalaisten luokkaretkeä sekä koulujen 

harrastuspiirejä, liikuntapäiviä ja/tai kirjastojen kirjahankintoja. Avustetaan Latokasken 

päiväkoteja kustantamalla Asukaspuistoon jokin tapahtuma vuosittain. 

Tuetaan muita alueella toimivia tahoja esim. tukemalla eläkeläisten yhteisiä retkiä, Partion 

toimintaa tms. Vuonna 2018 tukea voi hakea Latokaski-seuralta lähettämällä avustuspyyntö 

keväällä 2018 www.latokaski.fi web-sivuilla olevan lomakkeen kautta. Hallitus käsittelee 

hakemukset ja päättää sopivimmat avustuskohteet.  

 

2) Huomionosoitukset ja muistamiset 
Huomioidaan uudet yrittäjät kirjoittamalla heistä Latokaski-lehteen ja tarjoamalla edullista 

mainostilaa web-sivuilla ja tiedotteissa ja pyritään muutoinkin yhteistyöhön alueen yrittäjien ja 

toimijoiden kanssa. Huomioidaan koulujen ja päiväkotien ja niiden johtajien merkkipäivät. 

Muistetaan sovittaessa yhteistyökumppaneita jouluna. 

http://www.latokaski.fi/
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