Oikaraisen kyläyhdistys
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012
Vuoden 2012 toiminta tulee olemaan vilkasta. Marjetan torilla juhlitaan tapahtuman 30vuotis juhlia ja Kemilässä on saunan korjaus urakka.
Jäsenistö
Tavoitteena on tehostaa jäsenhankintaa ja kasvattaa jäsenmäärää yhdistyksessä.
Toiminta ja toiminnan kehittäminen on täysin riippuvainen jäsenten kattavasta
vapaaehtoisesta talkootyöstä.
Tiedotus
Tämän päivän kyläyhteisössä, hyvä tiedottaminen on merkittävässä osassa toiminnan
kehittämistä, toiminnan läpinäkyvyyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Näin me myös
saadaan uusia innokkaita ihmisiä ja voimavaroja toimintaan. Suurin haaste tulee olemaan
SaNoSe lehden rahoituksen turvaaminen pidemmällä aikavälillä. Tarkoituksena on
laajentaa lehden rahoituspohjaa mm sponsorisopimusten kautta ja selvittää kaupungilta
saatavaa rahoitusta. Muilta osin jatketaan ansiokasta ja hyväksi todettua tiedottamista
mm Internet-sivuilla .
Edunvalvonta
Kunnalliset palvelut ovat kovien muutospaineiden alla ja tämä tulee vaatimaan entistä
valveutuneempaa edunvalvontaa. Voidaksemme vaikuttaa päätöksentekoon Oikaraisen ja
asukkaiden eduksi, tulee asioihin pystyä vaikuttamaan yhä varhaisemmassa vaiheessa.
Päätöksentekoprosessien seurantaa kehitetään yhdessä kyläläisten ja Kolmen koplan
kanssa.
Yhteistyö koulun, päiväkodin, nuorisotilan ja kirjaston kanssa
Näiden palveluiden jatkuvuuden turvaaminen muodostuu myös 2012, tärkeäksi osaksi
yhteistä toimintaamme. Muilta osin yhteistoimintaa jatketaan entiseen malliin hyvässä
hengessä.
Kylässä toimivien yhdistysten ja yritysten yhteistyö
Yhteistoimintaa eri toimijoiden välillä tullaan kehittämään, kylän asukkaat, yhdistykset ja
yritykset järjestävät yhteisvoimin erilaisia tapahtumia
Marjetan tori, laskiaisrieha,
pilkkikilpailu jne. Kyläyhdistys hakee aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita sekä kehittää
jo olemassa olevaa yhteistyötä.

Kolmen kopla
Kolmen kopla antaa Oikaraisen kylälle paremman mahdollisuuden vaikuttamiseen,
varsinkin
kun Oikarainen liitetään alueena Rovaniemen keskustaan. Kyläyhdistys
osallistuu yhteisen kyläsuunnitelman päivitykseen. Kolmen kopla vastaa kyläsuunnitelman
painatuksesta ja sisällön tiedottamisesta Rovaniemen päättäjien suuntaan.
Marjetan tori
Marjetan tori tapahtuma viettää 30-vuotis juhlia. Tapahtuman järjestelyt on aloitettu jo 2011
ja tavoitteena on järjestää juhlavuoden kunniaksi onnistuneet ja arvokkaat juhlat.
Välineistöä ja rakenteita on uudistettava huonon kunnon ja puutteiden vuoksi.
Kemilä
Kemilän saunaan ollaan tekemässä suurempi remontti. Tarkoitus on uusia saunan alimmat
hirret ja lattia. Haetaan kaupungilta rahoitusta saunan ja varastorakennuksen kattojen
uusimiseen. Kemilän tarjoamia mahdollisuuksia on tarkoitus käyttää, kun käymme
yritysten kanssa SaNoSe lehden sponsorineuvotteluja.
Toiminnan rahoittaminen
Haetaan kaupungilta kulttuuritoimen avustusta Marjetan torin järjestelyihin. Pyritään että
Marjetan tori tapahtumana olisi taloudellisesti ylijäämäinen, jotta voitaisiin kehittää kylän
toimintaa. Sponsorineuvottelut yritysten kanssa, jolla rahoitetaan SaNoSe lehteä.
Käytetään Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston myöntämä rahoitus
Kemilän saunan peruskorjaukseen suunnitelman mukaan. Kaupungilta haetaan rahoitusta
Kemilän varastorakennuksen katon korjaamiseen ja päärakennuksen vesikourujen
hankintaan. Kemilän toiminnan kehittäminen, niin että Kemilässä järjestetty toiminta ja
tapahtumat kattaisivat Kemilän kaikki ylläpitokulut.

