OIKARAISEN KYLÄYHDISTYS - TOIMINTASUUNNITELMA 2013
Toiminta painottuu eri projektien loppuun viemiseen (Kemilän saunahanke, kylän kehittäminen ja
kyläsuunnitelma).
Jäsenistö
Tavoitteena on pitää nykyiset jäsenet mukana toiminnassa, talkoolaisina eri tapahtumissa ja jäseninä
yleensä, kunkin taidot ja jaksaminen huomioon ottaen. Myös uusia jäseniä toivotaan mukaan edellä
sanottu lupaus tiedostaen.
Tiedotus
SanoSe Oikaraisen kylälehti on pääasiallinen tiedottamisen välineemme edelleen. Lehden
tekemisen perusratkaisu on jo hakenut käytäntönsä (taittaminen, tekstit / kuvat). Lehden painaminen
on kallista, joten sponsoreiden hankintaan tarvittaisiin yksi tai muutama henkilö. Nyt lehteä on
rahoittanut Kemijoki Oy:n ohella muutama muu toimija mainoksellaan. Lehteä ei muuteta varain
hankinnan välineeksi, vaan mainoksilla tai muilla sponsoreilla rahoitetaan lehden painaminen.
Myös kylän yhdistysten osallistumista kustannuksiin omaa palstatilaa vastaan voidaan harkita.
Kyläläisille tiedotetaan tarvittaessa myös muiden lehtien sivuilla.
Jäsenistä koostuva sähköpostilista on toinen kanava kyläläisten (lue: jäsenten) suuntaan.
Onnistuneesti tätä kanavaa on käytetty esimerkiksi, kun lemmikkieläin on karkuteillä.
Rovaniemen kaupungin internetsivuilla olevat “kylän kotisivut” ovat kanavamme etenkin ulospäin
mutta myös kaikille kyläläisille (niillekin, jotka eivät ole jäseniämme).
Edunvalvonta
Kylän kehittäminen etupainotteisena osana kaupungin osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelmaa
(2013-2016) on tulevan kauden iso projekti, jonka yhtenä tuloksena syntyy kyläsuunnitelma. Vaikka
kyläyhdistys on hankkeessa vahvassa roolissa, osallistuminen on avoinna kaikille kyläläisille.
Kehittäminen vaatii monia työstämisiltoja ja ihmisiä, jotka tekevät moninaista taustatyötä, jotta tulos
on kaikkia osapuolia tyydyttävä ja osallisuuden ja vaikuttamisen tunnetta synnyttävä. Myös
kaupungin edustajia on alustavasti luvattu tilaisuuksiin. Kehittämistyö ja sen tuloksena syntyvä
kyläsuunnitelma antaa kyläyhdistykselle perustan sille, mihin asioihin pitkällä tähtäimellä tulee
panostaa. Kyläsuunnitelma on pakollinen myös erilaisten avustuksien hakemiseen.
Yhteistyö koulun, päiväkodin, kirjaston yhdistyten ja yrityksien kanssa
Koulun, päiväkodin ja kirjaston palvelujen turvaamista jatketaan, samoin yhteistyötä näiden tahojen
kanssa. Myös muiden toimijoiden suuntaan pyritään avaamaan yhteyksiä esimerkiksi erilaisten tapahtumien yhteydessä: esimerkiksi Marjetan tori, laskiaistapahtuma ja pilkkikilpailut. Tapahtumien
ja yhteistyön kehittämisessä oleellista vuonna 2013 on, että kehittäminen tapahtuu edellisessä kohdassa kuvatun kehittämistyön osana.

Kolmen Kopla
Vuonna 2007 käynnistyneen kolmen kylän kehittämishankkeen tuloksena syntyi vuonna 2009
rekisteröity yhdistys nimeltä Kolmen kopla, johon tuolloin kuuluivat “meidän” lisäksi Saarenkylän
omakotiyhdistys ja Norvan kylätoimikunta. Yhdistys antaa Oikaraisen kylälle paremman mahdollisuuden vaikuttamiseen, mutta myös Kolmen kopla elää nykyisin eräänlaista murrosvaihetta
Norvan kyläyhdistyksen erottua siitä vuoden 2012 alussa. Vuosi 2013 on yhdistyksen toiminnassa
joko taantumisen tai muutoksen aikaa. Omalta osaltaan Oikaraisen kyläyhdistyksen tulee tarkastella
omia sääntöjään, niiden suhdetta Kolmen koplan sääntöihin. Peruskysymys on, tuleeko yhdistyksillä
olla yhtäläinen vuosikokousten pitämisen ratkaisu (sääntöjen mukaan yksi tai kaksi vuosikokousta
niin, että kaikilla yhdistyksillä on sama ratkaisu).
Marjetan tori
Tavoitteena on, että talkoot toimivat yhtä hyvn kuin vuonna 2012. Selkiytetään vielä vastuiden
jakoa. Välineistön ja rakenteiden uusimista jatketaan (uudet tienvarsikyltit).
Kemilä
Sauna- ja liiterihanke saatetaan päätökseen, mikä on kyläsuunnittelun ohella toinen suuri hanke
vuonna 2013. Tarvitaan niin vastuuhenkilöiden, talkoolaisten kuin nykyisen vuokralaisenkin
yhteistyötä ja tekemistä Kemilän eteen. Kemilän vuokratuloilla on tarkoitus kattaa Kemilän
ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia. Tulvan paikaltaan nostama laavu palautetaan perustuksilleen.
Pilkki- ja Laskiaistapahtuma
Näihin yhteistyötapahtumiin liittyen tiedottaminen on yksi oleellinen onnistumisen edellytys, sekä
edellisen kohdan ja Marjetan torin tapaan selkeä vastuiden jako. Tapahtumat tarjoavat kylälle
aktiviteettejä ja tukevat eri yhdistyksien yhteistyötä antaen myös pientä lisätuloa. Pienet sponssaajat
tapahtumille olisi hyvä hankkia.
Toiminnan rahoittaminen
Haetaan erilaisia avustuksia kylän tapahtumiin ja toimintaan. SanoSe lehden sponsoreiden
hankintaan tarvitaan yksi tai muutama ihminen. Käytetään Peräpohjolan Kehitys Ry:n kautta saatua
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoitusta Kemilän saunan peruskorjaukseen
(erillinen suunnitelma). Tuloa kylähdistys saa myös jsenmaksuista, arpojen myynnistä ja kahvilan
pidosta.

