Mankilan Kyläseura
Toimintasuunnitelma
2019
Mankilan kyläseuran jäsenmäärässä tapahtui pieni notkahdus vuonna 2018 ja jäsenmäärän
nostaminen onkin yksi vuoden 2019 tavoitteista. Jotta tähän päästään, täytyy yhdistyksen
toiminnan olla sellaista, että se kiinnostaa mahdollisimman laajasti kaikkia kyläläisiä. On
tärkeää, että toiminnassa huomioidaan eri ikäryhmät ja toiminta on mahdollisimman
monipuolista. Vuosikokouksessa on esillä sääntömuutosehdotus, jonka keskeisimpänä
sisältönä on siirtyminen kahden virallisen kokouksen käytäntöön.
Kyläseura on Keskipiste Leader ry:n, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n ja Pro Agria Oulun
jäsen. Yhdistyksellä on kesken yksi Leaderrahoitteinen hanke (Mankilan virkistysalueet) ja
sen loppuun saattaminen suunnitelman mukaisesti on runsaasti talkooväkeä vaativista
tehtävistä. Uusien hankkeiden valmistelu on ajankohtaista sitten, kun tämä
keskeneräinenon saatettu kunnialla päätökseen. Yhteistyötä unkarilaisen ystäväkylän
kanssa jatketaan ja joukko kyläläisiä tekee opintoretken Kovácsszénájaan huhtitoukokuussa 2019. Kyläseuran toiminnasta tiedotetaan aktiivisesti niin, että myös
naapurikylien kanssa syntyy luontevaa yhteistä tekemistä. Siikalatvan kunnan kanssa
jatketaan yhteistyötä mm. Pikkulan uimapaikan hoitosopimuksen muodossa.
Alkuvuodesta jatketaan jo vakiintunutta keittokeskiviikkoa ja maaliskuussa järjestetään
kaikille avoin ulkoilutapahtuma Mankilanjärvellä. Keväällä kylätalolla järjestetään kirpputori
sekä siivous- ja pihatalkoot. Kyläläisiä kannustetaan järjestämään omatoimisesti toimintaa
ja tapahtumia niin, että kylätalolle saadaan mahdollisimman paljon käyttöä. Huhtikuussa on
vuorossa lapsille suunnattu trullikisa ja makkaranpaistotapahtuma kylätalon laavulla. Jo
perinteeksi muodostunut miesten järjestämä Äitienpäiväjuhla kakkukahveineen on vuorossa
toukokuussa.
Vähäjärven kosteikkoa hoidetaan ympäristönhoitosuunnitelman mukaan. Kyläseura pyrkii
osallistumaan totutusti myös Rantsilapäiviin. Kesän aikana saatetaan Mankilan
virkistysalueet -hankkeen rakentaminen (Laavut, silta, lintutorni ja opasteet) loppuun ja
syksylle pyritään järjestämään lapsille jatkuvaa kerhotoimintaa. Lokakuussa Mankilan
kylätalolle saadaan valtakunnallisesti tunnetun Juha Hurmeen teatteri-iltamat, jonka
yhteydessä järjestetään myös aikuisille suunnattu iltajuhla.
Tiedotuksessa hyödynnetään Siikajokilaakson liitteenä ilmestyvää kuntatiedotetta sekä
kunnan tapahtumakalenteria. Päätiedotuskanavana toimivat kylän omat nettisivut,
whatsapp-ryhmä ja facebook. Tarpeen mukaan julkaisemme myös erillistä kylätiedotetta,
joka jaetaan suoraan alueen kotitalouksiin.
Toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi keräämme varoja erilaisten tapahtumien sekä
kerho- ja jäsenmaksujen avulla. Hankerahoitusta hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

TAPAHTUMAKALENTERI 2019
TAMMIKUU
-

Lastenkerho alkaa 17.1.2019 klo 17–18 ja jatkuu TORSTAISIN koko kevään. HUOMIO! Kerho

jouduttiin lopettamaan helmikuussa vähäisen osallistujamäärän vuoksi
-

Keittokeskiviikko alkaen 9.1. klo 11:00–12:30, hinta 3€/keitto tai 5€/keitto+kahvi ja pulla

MAALISKUU
-

Kevättapahtuma Mankilanjärvellä 17.3 klo 12-14

-

Varsinainen kokous 20.3. klo 11:30 (HUOM! keitto- ja kahvitarjoilu alussa). Käsittelemme

sääntömuutosasiaa ja muut sääntöjen mukaiset asiat.
HUHTIKUU
-

Trullikisa palmusunnuntaina 14.4. klo 12 järjestetään digitaalisena eli kaikille trullikuvia
lähettäneille jaetaan pieni plakinto

TOUKOKUU
- Opintoretki Unkariin (8 henkilöä)
- Äitienpäiväjuhla 12.5. klo 12
- Sääntömuutos ehdotus PRH:lle

KESÄLLÄ TALKOILLAAN LAAVU, LINTUTORNI, SILTA JA OPASTEET

ELOKUU
- Viikkotoiminta alkaa

LOKAKUU
- Teatteri-iltamat ja iltajuhla
- Syyskokous

JOULUKUU
- Puurojuhla

