
 

 

                

 
 

 
 
 
 
Mankilan kyläseura jatkaa toimintaansa edellisten vuosien malliin. Tarkoituksena on 
järjestää toimintaa ja tapahtumia eri ikäluokat huomioiden. Jäsenmäärää pyritään 
kasvattamaan systemaattisesti. 

 
Kyläseura on Keskipiste Leader ry:n, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n ja Pro Agria Oulun 
jäsen. Seura pyrkii hyödyntämään jatkossakin ulkopuolista hankerahoitusta ja tekee 
yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, esimerkkinä Unkarissa sijaitseva Kovácsszénájan kylä, 
jonka kanssa yhteistyö jatkuu eri muodoissa.  Myös Siikalatvan kunta nähdään tärkeänä 
kumppanina.  
 
Lasten kerhotoiminta jatkuu osana Siikalatvan 4H-yhdistyksen toimintaa. Kerhonvetäjinä 
toimii virikeohjaaja Merja Junno Rantsilasta. Kunnan kanssa jatketaan Pikkulan 
hoitosopimusta ja pyritään löytämään lisää sopimuksellista toimintaa.  
 
Keväällä järjestetään siivous- ja pihatalkoot, jossa kunnostetaan myös talven aikana 
mahdollisesti kärsineet kyläjätit. 
 
Kirjastokahvilan toimintaa pyritään kehittämään edelleen vuonna 2018, alkuvuodesta 
startannut talkootiistai ei ole innostanut toivotusti. mutta perinteiset tapahtumat, kuten 
Mankilahiihdot, äitienpäiväjuhla, puurojuhlat ja laskiaisrieha pidetään mukana toiminnassa. 
Kyläseura osallistuu totutusti myös Rantsilapäiviin. Kyläseura osallistunee 
valtakunnalliseen Avoimet kylät –päivään kesäkuussa. Keittokeskiviikko jatkuu entiseen 
malliin.  Etäohjattujen liikuntatuntien järjestämistä kylätalolla suunnitellaan ja tullaan ehkä 
kokeilemaan tänä vuonna. 
 
Tiedotuksessa hyödynnetään Siikajokilaakson liitteenä ilmestyvää kuntatiedotetta sekä 
kunnan tapahtumakalenteria. Päätiedotuskanavana toimivat kylän omat nettisivut ja 
facebook. Tarpeen mukaan julkaisemme myös erillistä kylätiedotetta, joka jaetaan suoraan 
alueen kotitalouksiin. Yhteistyötä lähikylien kanssa pyritään lisäämään (Saarikoski, 
Savaloja, Temmes).   
 
Toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi keräämme varoja erilaisten tapahtumien sekä 
kerho- ja jäsenmaksujen avulla. Hankerahoitusta hyödynnetään mahdollisuuksien 
mukaan, esimerkkinä Kylien Unkari -hanke ja alkuvuodesta päättynyt Palveluportaat -
hanke. Virkistysalueiden investointihankkeessa jatketaan Selkäsaaren sekä Vähäjärven 
maisemanhoitotöitä ja aloitetaan rakenteiden uusiminen. Vähäjärven kosteikkoa hoidetaan 
ympäristönhoitosuunnitelman mukaan. Kyläseura on mukana Pohjois-Pohjanmaan Kylät 
ry:n Rajaton verkosto -hankkeessa, jonka kautta vahvistetaan digiosaamista ja 
uudistetaan nettisivut. Kyläseuralle luodaan oma Instagramtili, jonka toivotaan 
houkuttelevan etenkin nuoria seuraamaan kylämme toimintaa. 
 
Kyläseuran hallitus valmistelee sääntömuutoksen, joka esitellään syksyllä ylimääräisessä 
kokouksessa. Suurimpana muutoksena siirtyminen kahden varsinaisen kokouksen 
käytäntöön ja kevätkokouksen määräajan siirtäminen huhtikuun loppuun. 
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TAPAHTUMAKALENTERI 2018     

 

TAMMI-MAALISKUU 

- Viikkotoiminta jatkuu normaalisti; 

maanantaisin 4H -kerho, talkootiistait,  

keskiviikkona keittopäivä,  pari kertaa 

kuussa sunnuntaisin pop up -jooga 

- Unkarilaisen ystävyyskylän 

vastavierailu 20. - 27.2. 

- Jälkilaskiainen Mankilanjärvellä 

helmikuussa 

- Vuosikokous 27.3. 

 

HUHTI - TOUKOKUU 

- Siivoustalkoot talolla ja pihalla  

- Veroilmoitus huhtikuussa 

- Äitienpäiväjuhla  

- Koululaisstipendien valinta ja jako 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESÄ-HEINÄKUU 

- Pikkulan huolto alkaa, vuorot sovitaan 

ennen kesää 

- Virkistysalueet hankkeen toimenpiteitä 

sekä Vähäjärven kunnostusta 

- Avoimet kylät  

- Rantsilapäivät  

 

ELOKUU - JOULUKUU 

- Viikkotoiminta jatkuu 

- Etäohjatut liikuntatunnit ja 

Jokihelmenopiston etäluennot  

- ylimääräisessä kokouksessa aiheena 

yhdistyksen sääntömuutos 

- Syysdisco lapsille ja aikuisten illanvietto  

- Puurojuhla joulukuussa 

 

Mankilan kyläseura ry 
talousarvio 2018 

  

Varsinainen toiminta, 
kulut 

€  Varsinainen toiminta, tuotot € 

Sähkö 2000  Vuokratulot talosta 500 

Vesi 100  Kone- ja laitevuokrat 1200 

Vakuutukset 250  YHTEENSÄ 1700 

Muut kulut 300    

YHTEENSÄ 2650  Yleistoiminta, tuotot  

   Tapahtumien tuotot 1800 

Yleistoiminta, kulut   Myyntitulot 2400 

Netti 650  YHTEENSÄ 4200 

Pankki ja kirjanpito 450  Muu varainhankinta  

Tapahtumat 
(keittokeskiv. Jne.) 

3500  Jäsenmaksut 1000 

Jäsenmaksut 150  Pikkulan hoitomaksu 600 

Ilmoituskulut 100  Kunnan tapahtuma-avustukset 400 

Muut 1000  Talkootyö 600 

YHTEENSÄ 5850  YHTEENSÄ 2600 

Kulut, yhteensä 8500  Tulot, yhteensä 8500 

 


