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Yleistä 

 

Mankilan kylä sijaitsee Siikalatvan kunnan pohjoisosassa, noin 50 kilometriä Oulusta ete-

lään. Kylä on asukasluvultaan Siikalatvan kunnan suurin, pois lukien entiset kirkonkylät. 

Vuonna 2017 Mankilassa asui noin 260 henkilöä ja lisäksi alueella on runsaasti loma-

asutusta. Siikajoki kulkee kylän halki ja maisemaa hallitsevat hoidetut maatalousalueet. 

Alue on valtakunnallisesti arvokas lintualue.  

 

Mankilan kyläseura ry perustettiin keväällä 2012. Perustamista edelsi Mankilan maamies-

seuran, Mankilan maa- ja kotitalousnaisten, Raittiusseura Laakson Vesan ja Mankilan ky-

läyhdistyksen lakkauttaminen. Mankilan kyläseura ry on Proagria Oulun jäsenyhdistys. Li-

säksi kyläseura on Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n ja Keskipiste Leader ry:n jäsen. Kyläseuran 

päätarkoitus on järjestää erilaisia tapahtumia ja toimintaa Mankilan kyläläisille sekä osallis-

tua aktiivisesti kylän kehittämiseen. Yli 18-vuotiaita jäseniä oli vuonna 2017 yhteensä 72  

henkilöä.  

 

JÄSENMAKSUKERTYMÄT JA JÄSENET 2012 - 2017 

 

Vuosi 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Maksut 430 € 1 025 € 800 € 915 € 1 050 € 860€ 

Hlöt (yli 18v) 36 91 69 86 98 72 

 

 

Hallitus 

 

Kyläseuran toimintaa suunnittelee ja ohjaa hallitus, jossa on puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) 

jäsentä. Puheenjohtajakausi kestää kolme vuotta ja jäsenten vuoden. Vuonna 2017 hallituk-

sen kokoonpano oli seuraava: 

 

Pj. Mika Räbinä, maatalousyrittäjä 

Vpj. Hanne Hurskainen, talousasiantuntija 

Siht. ja rahastonhoitaja Rita Porkka, projektipäällikkö 

Heidi Helisten, maatalousyrittäjä 

Klaus Leinonen, opiskelija 



 

 

Heikki Linna, maatalousyrittäjä 

Johanna Riepula, artenomi 

Toiminnantarkastajat vuonna 2017 olivat Janne Hurskainen ja Seppo Porkka. Kirjanpidosta 

vastasi Rantsilan Tilitoimisto, Leila Seppälä. 

Kokoukset 

 

Kyläseuran varsinainen kokous pidettiin 29.3.2017 kylätalo Laakson Vesalla. Lisäksi kyläseu-

ran hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän (7) kertaa.  

 

 

Toiminta 

 

Säännöllinen toiminta 

 

Mankilan kyläseura järjesti aktiivisesti viikkotoimintaa eri-ikäryhmille. Kevätpuolen tiistaisin 

talolla pidettiin talkoovoimin kirjastokahvilaa, joka jäi kesätauon jälkeen hiljaiseloon.  

 

Keittokeskiviikko on jatkanut pop up-tyylistä toimintaa koko vuoden ajan. Tarvetta ja ky-

syntää on ollut myös kesäaikaan ja senkin jälkeen kun kirkonkylälle avattiin lounaskahvila. 

Lounasta myös haetaan kotipakettiin, annoksia myydään keskimäärin 15-20/viikko. 

 

Alakouluikäisille tarkoitettu 4H-kerho järjestettiin torstaisin ja keskimäärin osallistujia oli 

noin 10 lasta/kerho. Kerho oli yleiskerho, jossa askarreltiin, liikuttiin ja leivottiin. Kerhonve-

täjinä toimineet Kimi Väisänen ja Kari Pistemaa valmistuivat peruskoulusta ja kesällä kerho 

piti taukoa. Syyskaudella toiminta jatkui maanantaisin ja  kerhovetäjäksi vaihtui viriketoi-

minnan ohjaaja Merja Junno. Syksyn kerhoihin on osallistunut noin 15 alakouluikäistä vii-

koittain.  

 

Kahvakuularyhmä kokoontui kevätpuolella lauantaisin ja syksyllä perjantai-iltaisin Ville Kor-

kalan ohjaamana. Osallistujia oli 7 – 15 ja pääosa tunneista pidettiin ulkona. Kahvakuula-

tunnit houkuttivat paikalle osallistujia myös muilta kyliltä (Rantsilan kirkonkylä, Savaloja, 

Saarikoski). 

 

Yhteistyössä Pop Up Yoga Oulun kanssa järjestettiin joogatunteja, joihin osallistui 10 – 20 

henkilöä/kerta. Myös tämä houkutti osallistujia muilta kyliltä ja syksyllä 2017 joogatunnit 

järjestettiin vuorovedoin yhdessä Temmeksen MLL:n kanssa. 

 



 

 

Kyläseura toimi kevään ajan työllistäjänä kahdelle työmiehelle, joiden tehtäviin kuului seka-

laiset remontti- ja huoltotyöt. He valmistivat esim. aidan, laavun lattian, varastorakennuk-

sen, talon viereisten haapojen kaadon ja siitä seuranneen polttopuusavotan yms. 

 

Tapahtumat 

 

Tammikuussa Kyläseura oli mukana järjestämässä Tero Mäkelän "Talvipiiri" -yhteisöllistä 

ympäristötaideteoksen avajaisjuhlia Mankilajärven jäällä. Kyläseura hoiti paikalle kutsuttu-

jen kestittämisen, eli kahvien ja mehujen lisäksi tarjolla oli soppatykillä haudutettua talkku-

napuuroa. "Talvipiiri" oli kymmenistä jäälle jäädytetyistä kuusista (mm. kyläläisten vanhois-

ta joulukuusista) koottu jääveistos, jonka valmistumiseen moni kyläläinen antoi oman pa-

noksensa. 

 

Kyläseura osallistui Suomen 100 vuotisjuhlallisuuksiin "Silta Suomen historiaan" teemavii-

kolla tammikuussa, sekä joulukuussa liputtamalla ja valaisemalla kyläjätit Kiljon ja Koljon 

sinivalkoisin valoin. Teemaviikolla esiteltiin eri osa-alueita Suomen itsenäisyyden ajalta ja se 

toteutettiin yhteistyössä Aleksanterin ja Gananderin koulujen, sekä muiden paikallisten yh-

distysten, ja alueen toimijoiden (mm. museot) kanssa. Viikon lopuksi koulujen oppilaat ja 

opettajat kokoontuivat yhteiskuvaan muodostaen Suomen lipun. Tämä kuvattiin dronella 

komeasti ja tuo video pääsi jopa valtakunnalliseen Suomen itsenäisyyspäivän juhlinnan vi-

deokollaasiin Ylellä 6.12. 

  

Laskiaistapahtumaa vietettiin Mankilanjärvellä Selkäsaaren edustalla, missä nautittiin hoija-

kan kyydistä sekä mönkkäriajelusta. Tarjolla oli kuumia juomia ja makkaraa. Mankilahiihdot 

ja sen oheen suunniteltu trullikisa jouduttiin perumaan lumen vähyyden vuoksi. Huhtikuus-

sa järjestettiin tulityökurssi, ja palosammuttimien tarkistuspäivä järjestettiin yhteistyössä 

paikallisen yrittäjän kanssa.  12.4. vietettiin Nordströmin kuivaamolla avajaispäivää, jossa 

myös Kyläseura oli mukana kahvituksessa.Huhtikuussa järjestettiin myös pihan ja talon sii-

voustalkoot, jolloin päästiin myös testaamaan uusi laavu makkaranpaistopaikkana. 

 

Ylen Radio Suomi kävi tekemässä "Kylillä" -radiosarjaansa myös Mankilassa. Toimittaja vie-

raili 3.5. haastattelemassa tulvapitäjäläisiä kylätalolla keittokeskiviikkon tiimoilta, ja vieraili 

puusepänverstaalla.  Äitienpäiväjuhlallisuudet peruttiin vähäisen järjestäjämäärän vuoksi. 

 

Kaislanpunonnan viikonloppukurssi keräsi mukavasti osallistujia maalis- ja  toukokuussa. 

Keväällä 2017 Mankilan Kyläseura myönsi stipendit ansioituneille koululaisille ja osallistui 

Ruukin puutarhamessuille siemenperunan myyntipisteellä. 

 



 

 

Kesällä jatkettiin kunnan kanssa yhteistyötä Pikkulan uimapaikkaa huoltaen yhteisvastuulli-

sesti kyläseuran jäsenten kesken. Kesäkuussa järjestettiin "Avoimet kylät" -päivä. Lisäksi pi-

dettiin keskustelutilaisuus Mankilajärven tilasta, mukana oli  asiantuntijat ProAgria Oulusta 

Vyyhti II -hankkeesta ja Kalatalouskeskuksesta.  

 

Kansainvälinen nuorten työleiri pidettiin 2. - 17. 7. Vapaaehtoisia leiriläisiä oli Saksasta, Ko-

sovosta, Meksikosta, Turkista sekä Turun, Vantaan ja Lahden vastaanottokeskuksista yh-

teensä 11 henkilöä. Eri kansallisuuksia oli kahdeksasta maasta ja mukana oli myös paikalli-

sia, suomalaisia nuoria. Ohjaajana toimi KV-yhdistyksen ohjaaja Muhamed Yasin ja kyläseu-

ran puolesta ohjaajana Jaana Koivikko ja kesätyösetelillä Roosa Pitkänen. Leiriläisten työ-

panos oli mm. Selkäsaaren, Vähäjärven ja Pikkulan raivaus- ja maisemanhoitotyöt, sekä 

kaislan kerääminen ja niputtaminen Mankilajärvestä Kyläseuralle jälleenmyyntiin. Rantsi-

lapäiville osallistuttiin toripöytäpaikalla, edellisten vuosien tavoin. Kv-leiriläiset osallistuivat 

myös toritapahtumaan ja näkivät perinteisen suomalaisen kesätapahtuman. Kyläseura esit-

teli toimintaansa myös Savalojan markkinoilla syyskuussa. 

 

Linkki-projektin ja Haapaveden Opiston tuottaman Mindfullness -luennon  etäyhteys jär-

jestettiin Mankilassa ja Tavastkengällä, Mankilassa tilaisuuteen osallistujamäärä oli melko 

vähäinen mutta etäyhteystoiminnalle toivotaan jatkoa.  Kylätalolla on vuoden aikana esitel-

ty myös esim. eteerisiä öljyjä, naisten vaatteita kuin myös Kuidut käyttöön -hankkeen puo-

lesta internetin ja ko. hankkeen toimintaa. 

 

Riku Seppälä (valokuvat), Tommi Saarela (valokuvat), Tero Mäkelä (tussipiirrokset)  ja Sep-

po Porkka veivät yhteisnäyttelynsä Unkarin Kovácsszénájan kylään, jossa he tutustuivat 

alueeseen ja kyläläisiin neljän päivän ajan. 

 

Lokakuussa pidettiin aloitusinfo yhdessä Mankilan ja Temmeksen kalastuskuntien kanssa 

liittyen Mankilajärven kunnostukseen ja tulevaan ruoppaukseen. Hankkeeseen saatiin ra-

hoitusta Vattenfallilta, Ely-keskukselta ja Siikalatvan kunnalta. 

 

Joulukuussa järjestettiin perinteinen puurojuhla riisipuuroineen ja joulutorttuineen kyläläi-

sille. Tilaisuuteen osallistui kyläläisiä sankoin joukoin. 

 

Varainhankinta ja hanketoiminta 

 

Toimintaa rahoitettiin jäsen- ja kerhomaksuin sekä eri tapahtumista saatavilla tuloilla. Kah-

vakuulamaksut, kirjastokahvila ja keittokeskiviikko olivat osa varainkeruuta. Lisäksi myytiin 

Mankilan vuosikalentereita ja T-paitoja kesätapahtumissa ja satunnaisesti muulloinkin. Ko-



 

 

ne- ja astiavuokraus sekä kylätalon tilavuokraus tukivat myös seuran toimintaa. Kunnan 

kanssa on sopimus korvauksesta Pikkulan uimapaikan hoidosta.  

 

Kansainvälisen työleirin keräämiä kaislanippuja on myyty lähinnä kaislakurssien ohessa, jo-

ka osaltaan motivoi jatkossakin harkitsemaan kaislan keruuta ja varastointia. 

 

 

Tiedotus  

 

Kyläseuran toiminnasta ja tapahtumista ilmoitettiin kuntatiedotteissa, netissä ja faceboo-

kissa. Lisäksi jokaiseen postilaatikkoon jaettiin kylätiedote kaksi kertaa vuoden aikana. Kylä 

on ollut esillä valtakunnallisessakin mediassa ja juttuja julkaistiin lähinnä paikallislehdessä. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 


