
 

 

                

 
 

 
 
 
Toimintasuunnitelman tavoitteista huolimatta jäsenmäärä laski hieman vuonna 2018. Maksaneita 
aikuisjäseniä kirjattiin vuodelle 65 kpl. Kyläseura oli Keskipiste Leader ry:n, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n ja 
Pro Agria Oulun jäsenyhdistys. Keskipiste Leaderin rahoittama Virkistysalueet -hanke eteni laavun 
rakentamisen merkeissä ja maisemanhoitotöitä talkoillen. Unkarilaisen ystäväkylän vieraat viettivät 
Mankilassa vajaan viikon helmikuun pakkasilla ja olivat erittäin otettuja kylän vieraanvaraisuudesta ja 
hienosta ohjelmasta. Vieraiden kanssa viettiin mm. ”jälkilaskiaista” Mankilanjärvellä ja tapahtuma keräsi 
mahtavan joukon kyläläisiä mukaan! Unkarilaisten kanssa solmittiin virallinen yhtistyösopimus, jonka 
tarkoituksena on juurruttaa ystäväkylätoimintaa.   
 
Lasten kerhotoiminta jatkui osana Siikalatvan 4H-yhdistyksen toimintaa. Kerhonvetäjänä toimi keväällä 
virikeohjaaja Merja Junno Rantsilasta ja syyskaudella Nadja Räbinä sekä Taimi Makkonen. Kunnan kanssa 
jatkettiin Pikkulan hoitosopimusta ja uimapaikka olikin kovalla käytöllä helteisen kesän johdosta.  Keväällä 
järjestettiin siivous- ja pihatalkoot, jossa saatiin kylätalon piha-alueet edustuskuntoon. Yhteistyö Mankilan 
yhteisten kalavesien osakaskunnan kanssa tuotti tulosta ja kunniaa; järven kunnostus ja sen kautta virinnyt 
kiinnostus järvikaislan käyttöön poiki ensin maakunnallisen Vuoden maisemateko palkinnon ja myöhemmin 
saman voiton Valtakunnallisessa kisassa. Äitienpäiväjuhlassa muistettiin kylän äitejä kakkukahvien ja 
ruusujen kera. 
 
Syksyllä kutsuttiin koolle ylimääräinen kokous ja hallitus valmisteli sääntömuutosta. Ylimääräisessä 
kokouksessa päätettiin, että kevään 2019 varsinainen kokous saa tehtäväkseen päättää 
sääntömuutoksesta. Vähäjärven kosteikkoa hoidettiin sopimuksen mukaisesti. Lokakuussa vietettiin 
aikuisten iltajuhlat ja joulukuussa perinteinen puurojuhla. 
 
Tiedottamisessa hyödynnettiin sekä kunta- että kylätiedotteita. ”Kylähullujen” whatsapp-kanava oli 
ahkerassa käytössä ja sen käyttö on koettu helpoksi ja hyödylliseksi pikaviestintäkeinoksi. Sosiaalinen media 
on käsittänyt jo vuosia yhdistyksen facebook-sivun, mutta nyt kyläseuralle saatiin myös Instagram-tili. 
Seuraavassa luetteloitu muuta kyläseuran toimintaa vuonna 2018: 
 

-  Saarikosken kyläseuran edustajat olivat vieraana kevättalkoissa ja sovittiin kylien yhteistyön 
tiivistämisestä 

- Pääsiäiskokko keräsi Vähäjärvelle mukavasti porukkaa. Tilaisuuden järjestäjänä oli Mankilan ja 
Temmeksen kalastuskunnat ja kyläseura oli tilaisuuden tiedotusvastuussa 

- Kylätalolla järjestettiin eri yhdistysten kokouksia ja yksi suurempi tiekokous, jossa oli aiheena 
Mankilan teiden kunnostustyöt 

- Kylätalolla järjestettiin myös netin välityksellä koulutusta; Maa- ja kotitalousnaisten 
ympäristöteemainen, maisemanhoitoa ja sen rahoitusmahdollisuuksia käsitellyt webinaari 

- Rantsilapäivien aikaan Maa- ja kotitalousnaisten kanssa pidettiin Rantsilan kylällä jokivarressa 
kalastustempaus 

- Keittokeskiviikko jatkui koko vuoden (myös kesällä) ja oli merkittävä tulonlähde yhdistykselle. 
Keittorinkiin saatoin syksyn aikana uusia tekijöitä, mikä on tärkeää, jotta toiminta jatkuu. Sen tuotoilla seura 
hoitaa koko vuoden sähkölaskut. 

- Kone- ja laitevuokraaminen sekä kylätalon ja astioiden vuokraaminen oli niin ikään yksi tulonlähde 
- Kylätalolla järjestettiin muutama pop up -tyylinen joogatapahtuma ja syyspuolella kerran kuukaudessa 

säännöllinen joogatunti. Joogaan osallistui oman kylän lisäksi osallistujia Siikalatvan muiltakin kyliltä, 
Limingasta, Oulusta sekä Temmekseltä 

- Kyläseuran whatsapp-ryhmä todettiin tehokkaaksi tiedotuskanavaksi ja sen kautta koordinoitiin mm. 
hävikkiruokajakelu muutaman kerran kuukaudessa 

- Ennen joulua kylätalolle kokoontui runsaslukuinen joukko ”Naisten kahvikekkereihin”, jossa oli tarjolla 
monenmoista tuote- ja palveluesittelyä sekä kahvibuffet 
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