
 

 
 
MANKILAN KYLÄSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 

 

Yleistä 
 

Mankilan kylä sijaitsee Siikalatvan kunnan pohjoisosassa, noin 50 kilometriä Oulusta 

etelään. Kylällä asuu noin 260 henkilöä ja lisäksi alueella on runsaasti loma-asutusta. 

Siikajoki kulkee kylän halki ja maisemaa hallitsevat hoidetut maatalousalueet. Alue on 

valtakunnallisesti arvokas lintualue. Kylä on tulvaherkkää aluetta ja vuosi 2012 jääkin 

mieleen paitsi kevät- myös vakavista elotulvista.  

 

Mankilan kyläseura ry perustettiin keväällä 2012. Perustamista edelsi Mankilan 

maamiesseuran, Mankilan maa- ja kotitalousnaisten, Raittiusseura Laakson Vesan ja 

Mankilan kyläyhdistyksen lakkauttaminen. Mankilan kyläseura ry on Proagria Oulun 

jäsenyhdistys. Kyläseuran päätarkoitus on järjestää erilaisia tapahtumia ja toimintaa 

Mankilan kyläläisille. Maksaneita jäseniä vuonna 2012 oli 53 henkilöä. Jäsenmäärä jäi 

ajateltua vähäisemmäksi lähinnä kesken vuotta alkaneen toiminnan vuoksi. 

  

Hallitus 
 

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

(6) jäsentä. Puheenjohtajakausi kestää kolme vuotta ja jäsenten vuoden. Vuonna 2012 

valittu hallitus: 

 

Pj. Sari Vesala, maatalousyrittäjä 

Vpj. Mika Räbinä, maatalousyrittäjä 
Siht. Rita Porkka, projektipäällikkö 

Heidi Helisten, maatalousyrittäjä 
Tanja Huotari, ravitsemustyöntekijä 
Eero Leinonen, maatalousyrittäjä 

Sauli Leinonen, yrittäjä 
 

Toiminnantarkastajat vuonna 2012 – 2013 ovat Hanne Aho ja Seppo Porkka. Kirjanpidosta 

vastaa Rantsilan Tilitoimisto.  

 

Kokoukset 
 
Kyläseuran varsinainen kokous pidettiin 27.4.2012. Lisäksi kyläseuran hallitus kokoontui 

noin kerran kuukaudessa, yhteensä kuusi (6) kertaa. 



Toiminta 
 
Mankilan kyläsuunnitelma päivitettiin keväällä 2012 ja kylälle perustettiin omat nettisivut 

sekä facebook-sivut. Varsinaista toimintaa järjestettiin seuraavasti: 

 

Toukokuu 

 Kylätalon talkoot ja hankesuunnittelua 
 

Kesäkuu 
 Pikkulan uimapaikan siivoustalkoot 

 

Heinäkuu 
 Koulun päättäjäisdisko lapsille ja nuorille. Yhteensä 52 osallistujaa. 

 Mankilan Kymppi - kävely/juoksutapahtuma kaikille. Yhteensä 15 osallistujaa. 
 Rantsilapäivät. Esiteltiin kyläseuraa sekä kone- ja astiavuokrausta sekä myytiin 

Mankila T-paitoja 

 
Syyskuu 

 Lasten viikkokerho aloitti 
 Tulvaturnajaiset (K-18). Yhteensä 75 osallistujaa. 

 Hankehakemukset Norsu ry:een sekä Kotiseutuliittoon 
 
Lokakuu 

 Halloweenjuhlat lapsille ja lapsenmielisille. Yhteensä 53 osallistujaa. 
 

Marraskuu 
 Folkjam-päivä. Yhteensä 12 osallistujaa. 
 Vähäjärven kosteikon rakentaminen alkoi 

 
Joulukuu 

 Jouluaskartelupäivä. Yhteensä 10 osallistujaa. 
 Koko kylän puurojuhlat. Yhteensä 46 osallistujaa. 
 Joulumyyjäiset Temmeksellä: kyläseuran esittelyä ja vuosikalenterin myyntiä 

 
Lastenkerho järjestettiin viikoittain ja keskimäärin osallistujia oli 20 lasta/kerho. 

Kyläseuran toiminnasta ilmoitettiin kuntatiedotteissa, netissä ja facebookissa. Lisäksi 

jaettiin kylätieodote, jossa oli myös jäsenmaksulomakkeet. 

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

Lisäksi myytiin Mankilan Kylähullu T-paitoja sekä Vuosikalentereita 2013. Kone- ja 

astiavuokraus sekä Rantsilan yrittäjien lahjoitus tukivat myös seuran toimintaa. Kunnan 

kanssa on sopimus Pikkulan uimapaikan huollosta. Nousevarannikkoseutu ry myönsi 

Kyläleader-avustusta lastenkerhon sählytarvikkeiden ja musiikkisoittimen hankintaan. 

Pohjoi-Pohjanmaan Ely-keskuksen tukipäätös Vähäjärven kosteikkohankkeelle saatiin 

syksyllä ja Nousevarannikkoseutu ry:n Tarinoita Mankilasta kehittämishankkeelle 

joulukuussa 2012. 


