OIKARAISEN KYLÄYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS 2017
Jäsenet ja jäsenhankinta
Vuoden alussa kyläyhdistyksen jäseniä oli 177, vuoden lopussa jäseniä oli 180.
Tavoitteena oli pitää nykyiset jäsenet mukana toiminnassa ja talkoolaisina eri
tapahtumissa sekä jäseninä yleensä, kaikkien taidot ja jaksaminen huomioon ottaen.
Jäsenmäärä säilyi melkein samana.
Tiedotus
SanoSe-kylälehti ilmestyi tavoitteen mukaan kaksi kertaa vuoden 2017 aikana.
Kylälehteen saatiin useamman eri kirjoittajan tekemiä tekstejä. Kirjoittajien määrän
nousu mahdollisti myös monipuolisemmat aiheet kylälehdissä. Kylälehdissä
ilmoitettiin ja kerrottiin kylällä tapahtuvista tapahtumista. Ilmoitukset tapahtumista
on julkaistu Facebookissa, Uudessa Rovaniemessä sekä sähköpostilla. Osasta
tapahtumista ilmoitettiin myös lentolehtisillä. Kaupungin alaisuudessa olevat
nettisivut olivat käytössä. Luotiin kyläyhdistykselle oma sähköposti
oikaraisenkylayhdistys@gmail.com sekä Facebook-tunnukset.
Edunvalvonta
Kehittämissuunnitelmaa ei ollut tarvetta päivittää vuoden aikana. Venelaskupaikasta
ja kevyenliikenteen väylästä on lähestytty Kemijoki Oy:tä. Lisäksi kyläläisiä
kannustettiin ottamaan yhteyttä tieasioista ELY keskukseen. Kemilän ranta saatiin
muokattua kaupungin toimesta. Kyläyhdistys teki kolme muistutusta kylälle
suunnitelluista maanottoalueista. Kylälle saatiin myös palvelubussin pysähdyspaikka
kahden viikon välein. Koulun lakkauttamisesta järjestettiin virallinen
kuulemistilaisuus hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen.
Yhteistyö
Järjestettiin laskiaistapahtuma, Marjetantori, Venetsialaiset ja joulumyyjäiset
yhteistyössä kylän yhdistysten kanssa sekä kauneimmat joululaulut seurakunnan
kanssa.
Kemilä
Kemilä on ollut vuoden aikana vuokrakäytössä useamman kerran. Lisäksi Kemilässä
järjestettiin useampi tapahtuma sekä kesälauantaisin pidettiin saunakahvilaa
heinäkuussa. Kemilän venevajan kattoon haettiin rahoitus. Rahoitus ei riitä
kuitenkaan kattamaan kunnostustöitä, joten sitä ei vielä aloitettu.

Marjetantori
Järjestettiin Marjetantori perinteiseen tapaan koululla. Tapahtuman aikaan
Luonnonsuojeluliitto järjesti myös Kemijoen surusoutu tapahtuman, joka päättyi
Marjetantorille. Marjetantorilla oli runsaasti kävijöitä ja jopa parkkitila oli ajoittain
lopussa.
Laskiaistapahtuma
Järjestettiin laskiaistapahtuma laskiaissunnuntaina 26.02.2017 yhteistyössä kylän
yhdistysten kanssa.
Venetsialaiset
Saatiin tapahtuman järjestämiseen Suomi-100 kulttuuriavustusrahaa. Tapahtuma
järjestettiin Kemilän uittopirtissä. Tapahtumassa kyläyhdistys piti kotimaista
tapaspöytää, lisäksi ohjelmassa oli muun muassa tanssia bändin tahtiin sekä tulishow.
Tapahtuman kävijämäärä yllätti positiivisesti.
Virkistysretket kyläläisille
Virkistysretkelle ei saatu tarpeeksi osallistujia ja retki peruttiin.
Uuden vuoden ilotulitus Marjetan/Oikaraisen sillalta
Osa kyläläisistä kokoontui ampumaan omia raketteja sillalta 31.12. klo:21 alkaen.
VIRTU-palvelupiste
VIRTU-palvelupisteelle on varattu huone nuorisotilasta, mutta sähköisten palvelujen
kehittäminen on vielä kesken kaupungilla.
Toiminnan rahoittaminen
Haettiin ja saatiin toimintatukirahaa kaupungilta 220 euroa, kehittämistukirahaa 5500
euroa sekä Venetsialaisiin saatiin Suomi 100–kulttuurirahaa 1500 euroa. Lisäksi
kylälle myönnettiin latujen tekoon rahaa. Varainhankintaa suoritettiin myös pitämällä
tapahtumissa kahvilatoimintaa sekä arvontaa. Kyläyhdistys peri myös jäseniltään
jäsenmaksun.

