OIKARAISEN KYLÄYHDISTYS - TOIMINTAKERTOMUS 2012
Kokoustoiminta
Kyläyhdistyksen vuosikokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Heli Lähdesmäki. Varapuheenjohtajana
on toiminut Eero Sirkka, sihteerinä Marjo Puhakka, taloudenhoitajana Anja Nurmela. Jäsen rekisterin,
internetin ja kylälehden ylläpitäjänä on toiminut Eero Sirkka. Yhdistyksen kokouksia on pidetty 1-2
kertaa kuukaudessa. Alkuvuodesta kokoonnuimme maanantaisin ja loppuvuodesta keskiviikkoisin
kuukauden kolmannella viikolla. Kokoukset ovat olleet kaikille avoimia.
Jäsenet ja jäsenhankinta
Jäseniä oli vuoden 2012 lopussa 147 henkilöä. Vuoden kuluessa on liittynyt 23 uutta jäsentä. Pyritään
lisäämään jäsenmäärää, jotta kylän sisäinen tiedotus tavoittaa kyläläiset mahdollisimman laajasti.
Jäsenpoistuma on 4 henkilöä (kaksi muualle muuttanutta ja kaksi edesmennyttä).
Tiedotustoiminta
Sano Se Oikaraisen kylälehti on keskeisin tiedottamisen väline, joka postilaatikkojakeluna kattaa kaikki
kyläläiset. Sponsoreita lehti kuitenkin tarvitsee lisää ja muutama on jo saatukin. Toivotaan myös kylän
yhdistyksien käyttävän lehteä tiedottamisessaan. Muiden lehtien maksullisella mainonnalla on ollut
myönteinen vaikutus tapahtumien, kuten Marjetan torin, kävijämäärään.
Sähköpostilista on nopein tapamme lähestyä kyläläisiä (lue: jäseniä) ajankohtaisissa asioissa, esimerkiksi lemmikkieläinten katoamisissa. Tästä palvelusta on myös saatu positiivista palautetta jäseniltä.
Rovaniemen tiedotuslehteen tehtiin juttu Oikaraisen kylästä joulukuussa 2012.
Vaikuttaminen
Kylän ja kyläläisten etuja on pyritty edistämään. Loppuvuodesta käynnistyneessä kylän kehittämishankeessa (etupainotteisesti kaupungin osallisuuden/vaikuttamisen ohjelmassa 2013-2016) on tarkoitus saada mahdollisimman laajasti näkemykset kylän asukkailta, yrittäjiltä ja yhdistyksiltä - siitä
mitkä asiat ovat tärkeitä ja mihin kylän kehittämisessä on keskityttävä tulevaisuudessa. Hankkeeseen
liittyvä kyläkysely jaettiin talouksiin Joulun alla.
Kolmen kopla
Vierailimme Ranualla kesäkuussa. Kylän edustajina koplassa ovat toimineet Hannes Viiri ja Ari
Puhakka (varalla Rauno Rantaniemi ja Tapani Ylianttila). Tarvetta on sekä kehittää toimintaa että saada
mukaan uusia ihmisiä.
Yhteistyö
Yhteistyötä eri yhdistyksien kanssa on ollut eri tapahtumissa, kuten laskiaistapahtumassa ja Marjetan
torissa. Kyläyhdistys tarvitsee edelleen yhteistyö kumppaneita ja niiden hankintaan tulee panostaa.
Yhteistyöllä asioita on mukavampi tehdä ja "taakka" ei kasva kenellekään liian suureksi.

Laskiaistapahtuma
Tapahtuma järjestettiin nyt ensimmäisen kerran Oikaraisen Hakan hyväksi. Sponsoriksi saimme Pohjolan Osuuspankin. Onnistunut tapahtuma on tarkoitus järjestää myös vuonna 2013.
Kemilä hanke
Purettiin ensimmäisenä vanha liiteri ja pystytettiin tilalle uusi kevythirsilato, joka on nyt lattiaa vaille
valmis. Saunan purku ja entisöiminen on tulevan kauden suurin projekti. Kemilän vuokrarahoilla
hankittiin ja asennettiin päärakennukseen uudet räystäät (Tapani Ylianttila).
Kesäkirpputoritapahtuma
Tapahtuma järjestettiin pitkästä aikaa kesällä Kemilässä. Uittokämpässä oli kahvila ja ulkosalla
kirpputoripöytiä ja letun paistoa. Kävijöitä olisi voinut olla enemmän, kun sääkin oli kaunis.
Tapahtuma oli kuitenkin helppo järjestää ja mukava.
Marjetantori
Tapahtuma täytti 30-vuotta ja sai kaupungilta kehittämistukea. Teimme hankintoja juhlatapahtumaan,
kuten juhlateltta, grilli. Tapahtumassa hyödynnettiin myös puistopenkkejä, jotka hankittiin erillisenä
hankintana. Sää oli kaunis, ihmiset löysivät hyvin paikalle, erinlaista ohjelmaa oli koko päiväksi,
myynti/ravintolakojut myivät hyvin. Tapahtumasta valmistui myös erityinen DVD-tallenne (Max
Juntunen), jota voi edelleen ostaa tekijältä tai Oikaraisen taukopaikasta.
Pilkkitapahtuma
Tapahtuman ilmoitus jäi viime tinkaan ja sää oli huono, joten osallistujien määrä jäi vähäiseksi.
Parempaa lienee luvassa vuonna 2013.
Uuden vuoden vastaanotto
Ammuimme Oikaraisen sillalta. Kyläyhdistyksen organisoima tapahtuma alkoi kello 21.00. Osallistujia
oli noin 30 ja kukin toi paikalle omat rakettinsa. Tapahtumasta on jo muodostumassa kiva perinne.
Varainhankinta
Saimme kaupungilta kehittämistukea 3600 € ja toimintatukea 220 €. Tuloja on myös arpojen myynnistä
eri tapahtumissa ja Marjetantori tapahtuman kahvilasta. Keskeinen tulonlähde ovat myös jäsenmaksut.
Kirjanpitopalvelu ostettin tilitoimisto Kaarina Winbergiltä.
Yleistä
Kyläyhdistys elää tällä hetkellä murrosvaiheessa, kun moni luopuu vastuutehtävistä ja uusia toivotaan
tilalle. Uudistuminen on haaste ja mahdollisuus. Uudet henkilöt on osattava ottaa vastaan ja kuulla
heidän ”ääntään”, joka voi myös haastaa toimintaamme. Edellä luetellut onnistuneet tapahtumat ja
monimuotoinen yhteistyö niissä osoittavat, että tapahtumat tarvitsevat paljon ihmisiä ympärilleen,
mutta tuottavat tekijöilleen myös onnistumisen iloa ja yhteenkuuluvuutta. Yhteistyö eri toimijoiden
kanssa ja yhtä köyttä vetäminen onkin seikka, johon tulee erityisesti panostaa myös tulevaisuudessa.

