Oikaraisen kyläyhdistys ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011
Vuoden 2011 toiminta tulee muodostumaan aiempina vuosina luotujen hyvien toimintamuotojen
jatkamisesta, sillan avautumisen juhlimisesta sekä muista avautuvista mahdollisuuksista. Toiminta
muotoutuu vapaaehtoisresurssien mukaiseksi.
Tiedotus
Ylläpidämme jäsenien osoitteista rekisteriä. Niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet
sähköpostiosoitteensa, voidaan edelleen välittää tietoa tarvittaessa nopeallakin tempolla.
Kehitämme kylän nettisivuja edelleen niin, että kylää koskeva tieto kertyisi sinne ja olisi kyläläisten
hyvin saatavissa. Julkaisemme kaksi tai kolme kertaa vuodessa Oikaraisen kylälehteä saNO Se.
Saattaa olla mahdollista, että yksi numero ajoitetaan syyskuun alkuun niin, että se toimisi myös
kutsuna sillan avajaisiin ja lehteä voitaisiin jakaa avajaistilaisuuden vieraille. Painatuskulut pyritään
kattamaan tiedottamiseen liittyvillä yhteistyösopimuksilla tai mainostuloilla.
Yhteistyö koulun, päiväkodin ja nuorisotilan sekä kirjaston kanssa
Molemminpuolin hedelmällistä yhteistyötä kaupungin kylällä ylläpitämien lähipalvelujen kanssa
jatketaan ja kehitetään. Kirjasto on yksi kyläyhdistyksen tiedotuspiste ja paikka, jossa
kyläyhdistykseen voi liittyä. Nuorisotila mahdollistaa niidenkin nuorten tavoittamisen, jotka ovat jo
yläkoulussa. Koulun ja päiväkodin kanssa tuotetaan yhdessä ohjelmaa kyläjuhliin ja tarjotaan
koululaisille mahdollisuuksia yhteisöllisyyden toteuttamiseen. Kyläyhdistys toimii aktiivisesti
taatakseen kylän lapsille ja nuorille toimintamahdollisuuksia kylälle yhteistyössä muiden kylällä
toimivien yhdistysten kanssa.
Kylässä toimivien yhdistysten ja yritysten yhteistyö
Tiivistetään kylässä toimivien yhdistysten yhteistyötä omalta osaltamme. Tämä tarkoittaa
talvijuhlan, pilkkitapahtuman, Marjetan torin ja sillan avajaisten tiimoilla yhteistyötä sekä yhteistä
tiedottamista. Tuetaan kylän yritysten markkinointia tarjoamalla niille näkyvyyttä nettisivuilla.
Kolmen kopla ja kevyen liikenteen väylä
Tehdään Kolmen koplassa yhteistyötä vuoden mittaa esiin nousevien asioiden tiimoilta. Omina
tavoitteinamme ovat erityisesti palvelukyläaseman saaminen Oikaraisen kylälle ja kevyen liikenteen
väylän jatkaminen molemmin puolin jokea kaupunkiin saakka.
Omatoiminen varautuminen
Kylälle on viime vuonna muodostettu omatoimisen varautumisen organisaatio, joka toimii
pelastusorganisaation alaisuudessa.
Kylätapahtumat
Järjestetään helmikuussa järjestyksessään toinen talvijuhla Jokkapirtillä yhteistyössä Oikaraisen
Hakan kanssa.. Talvijuhla on suunnattu kylän omalle väelle. Talvijuhlan ohjelma painottuu lapsiin
ja nuoriin. Marjetan torin pitkää perinnettä jatketaan ja se toteutetaan perinteiseen aikaan.
Järjestetään kevättalvella pilkkitapahtuma yhdessä Oikaraisen erä- ja kalamiesten kanssa.

Sillan käyttöönotto
Silta on rakenteilla ja ELY-keskus on ilmoittanut avajaisten olevan 14.9. Kyläyhdistykseltä on
edustus avajaisia suunnittelevassa työryhmässä. Kyläyhdistys vastaa avajaisten vapaamuotoisesta
ohjelmasta ja kahvituksesta. Kevään mittaa ideoidaan avajaisten teema, avajaisjuhlallisuudet ja
mahdollisesti järjestetään sillan nimikilpailu. Sillan avajaiset pyritään kytkemään
tiedotustoimintaan.
Vaikuttaminen kylän asemaan kaupungissa
Kaupungille on tehty kansalaisaloite Yläkemijoen alueesta irtaantumiseksi. Edistetään edelleen
hanketta. Tavoitteena on, että Oikaraisen kylää ei ohiteta kylien palvelutarjontaa ja elinvoimaisuutta
lisättäessä, kuten nyt on usein käynyt Yläkemijoen resurssoinnin painottuessa ylemmäksi Kemijoen
varrelle.
Vaikutetaan kaupunkiin niin, että kylällä säilyvät nykyiset palvelut: kolmeopettajainen ja
kuusiluokkainen koulu, esikoulu, päiväkoti, nuorisotila Oikku ja kirjasto. Vaikutetaan niin, että
kaupunki tunnistaa myös koulurakennuksen runsaan iltakäytön. Yritetään löytää lisää
yhteistyökumppaneita luomaan mielekästä harraste- ja vapaa-ajantoimintaa kaikenikäisille
kyläläisille.
Ylläpidetään ja tiivistetään yhteistyötä koulun ja päiväkodin sekä kylän nuorten kanssa.
Vaikutetaan kaupungin tonttien saatavuuteen kylässä ja motivoidaan yksityisiä markkinoimaan ja
myymään tonttejaan.
Kemilä
Ylläpidetään Kemilää yhdistyksen voimavarojen mukaan.
Lentopallokenttä
Viime vuonna saatiin kaupungilta yhdistymisavustusta rantalentopallokentän rakentamiseen.
Rakentaminen estyi viime kesänä kylän urakoitsijoiden ollessa kiinnitettyinä siltatyömaahan.
Lentopallokentän rakentaminen toteutetaan tänä kesänä.
Toiminnan rahoittaminen
Haetaan kaupungilta kulttuuritoimen avustusta Marjetan toriin. Marjetan torilla myydään
kuivalihakeittoa sekä ylläpidetään yhdessä Marttojen kanssa kahviota. Pyritään siihen, että Marjetan
torista jäisi yhdistykselle tuloa.
Rantalentopallokentän rakentamiseen sekä lossin ja jäätien jäähyväisvuoden tapahtumiin on saatu
kaupungilta avustusta, joka käytetään loppuun kuluvana vuotena.
Lehteen haetaan tiedotusyhteistyötä kylän omilta yrittäjiltä, sekä mm. Residuumilta, Kemijoki
Oy:ltä sekä Lapin ELY-keskukselta. Yritysyhteistyöllä katetaan lehdestä syntyvät painatuskulut.
Järjestetään arpajaisia juhlien ja tapahtumien yhteydessä, joihin voitot hankitaan lahjoituksina. Jos
tarjoutuu mahdollisuus kahvituksen tms. kautta saada tuloa yhdistykselle, talkoillaan.
Pidetään yllä jäsenhankintaa, jotta yhä useampi kyläläinen ja kylän mökkiläinen liittyisi yhdistyksen
jäseneksi ja maksaisi jäsenmaksun.

