
          
 
 
 
Mankilan kyläseura jatkaa toimintaansa vuoden 2012 malliin. Tarkoituksena on järjestää 
toimintaa ja tapahtumia eri ikäluokat huomioiden. Jäsenhankintaan kiinnitämme erityistä 
huomiota niin, että jäsenmäärää saadaan kasvatettua edellisvuodesta. 
 
Uutena ponnistuksena on hanketoiminta. Vähäjärven kosteikkohanke pyritään saamaan 
päätöksen vuoden 2013 aikana. Tarinoita Mankilasta – hanke käynnistyy helmikuussa ja jatkuu 
vuoden 2014 kesään saakka. Hankkeessa järjestetään kyläläisille keskusteluiltoja, käydään 
haastattelemassa muutamia yksityishenkilöitä ja tehdään kesällä 2 – 3 maastoretkeä 
mielenkiintoisiin kohteisiin. Skotlantiin suuntautuvan kylämatkan valmistelut aloitetaan ja 
ryhmän kokoonpano varmistetaan keväällä 2013. 
 
Kesälle haetaan erillistä Kyläleader- avustusta, jolla järjestetään lapsille kerhotoimintaa. Tämä 
Pikkujyväjemmarit –kerho kokoontuu noin kerran viikossa hoitamaan omaa kasvimaata, tekee 
retkiä ja kerhon päätöstilaisuus on Oulun Pikkufarmarit -tapahtumassa 17.8.2013. Kyläseura 
hakee kunnalta kesätyöseteliä, jolla palkataan yksi kylän nuori (15–17 -vuotias) kerhoavuksi 
sekä Pikkulan kunnostustöihin.  
 
Suomen Kotiseutuliitto on myöntänyt kylätalolle korjausavustusta20 000€. Keväällä alkaa 
korjaustalkoot katon kunnostuksella sekä lisäeristämisellä. Kylätalon piha-alueiden kunnostusta 
tehdään vuonna 2013. Ensimmäinen talkooinfo on huhtikuussa. 
 
Tiedotuksessa hyödynnetään Siikajokilaakson liitteenä ilmestyvää kuntatiedotetta, kylän omia 
nettisivuja ja facebookia. Tarpeen mukaan julkaisemme myös erillistä kylätiedotetta, joka 
jaetaan suoraan alueen kotitalouksiin. 
 
Toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi keräämme varoja erilaisten tapahtumien sekä 
kerho- ja jäsenmaksujen avulla. Vuosikalenteri 2014 painetaan syksyllä ja sitä myydään entisille 
ja nykyisille kyläläisille. Rantsilapäivillä myydään myös T-paitoja. Hankerahoitusta 
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. 
 
Siikaverkko valokuituosuuskuntaan liittyminen on ajankohtaista vuonna 2013 ja siitä tiedotetaan 
kyläläisille mm. Siikalatvan kylien neuvottelupäivillä ja omissa tilaisuuksissa. 

 

MANKILAN KYLÄSEURA RY 

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 



Tapahtumakalenteri:  
 
KEVÄT 2013 
 
• Lastenkerhot alkoivat 8.1. klo 17 ja jatkuvat viikoittain  

• 22.1. klo 11 –14 Inventaario ja siivouspäivä Laakson Vesalla  

• 10.2. Laskiaisrieha Kylätalolla klo 12 -14 

• 17.2. Tarinoita Mankilasta porinapäivä 

• 23.2. Kerholaisten hiihtopäivä  

• 26.2. Tarinoita Mankilasta ”isovanhempien” kerhovierailu 

• 2.3. VARSINAINEN kokous klo 12 – 13 Laakson Vesalla 

• 14.3. Siikalatvan kylien neuvottelupäivä klo 18 – 20 

• 21.3. hallituksen kokous klo 12 

• 24.3. Mankilahiihdot ja trullikisat 

• Folk Jam-kurssi(aikataulu tarkentuu helmikuussa) 

• 6.4. klo 12 Talkooinfo Laakson Vesalla  

• 7.4. klo 12 Toinen porinapäivä 

• 27.4. Talkoot Laakson Vesalla klo 11 alkaen 

• 30.4. Kerhon päättäjäiskarnevaalit  

• Pikkulan siivoustalkoot (ajankohta tarkentuu myöhemmin) 

• Kylätalon talkoot jatkuvat 

• Pikkujyväjemmarit –kerho alkaa 

 
KESÄ  
 
• PJJ-kerhonkasvimaan hoitoa ja retkiä 

• Pikkulan huolto  

• Rantsilapäivät 

• Tarinoita Mankilasta retkeilyt 

• Kesätanssit Laakson vesalla (ajankohta varmistuu myöhemmin) 

• Pikkujyväjemmarit -kerhon päättäjäisretki Oulun Pikkufarmareihin 17.8.2013 

• Kylätalon talkoot jatkuvat 

 

SYKSY 

 

• Lastenkerho aloittaa 

• Halloweenjuhlat lapsille ja lapsenmielisille 

• Porinapäivät jatkuvat 

• Jouluaskartelua 

• Koko perheen puurojuhla 

 


