Antskogin
kyläsuunnitelma

Kehittyvä kylä
Antskogin kyläseura ry päätti vuonna 2019 toteuttaa kyläsuunnitelman,
jonka avulla kylän elinvoimaisuutta vahvistetaan ja toimintaa voidaan
kehittää pitkäjänteisesti kyläläisten toiveiden mukaisesti. Suunnitelman
teon aluksi järjestimme Uudenmaankylät ry:n kyläasiamies Anu Nilssonin
johdolla sekä aikuisille että lapsille työpajat. Niissä kartoitimme kylän
kehittämisen toiveita, joiden pohjalta toteutimme kyselyn asukkaiden
näkemyksistä.
Helmikuussa 2020 käsittelimme kyselyn tuloksia yhteisessä työpajassa.
Keskeisiksi kehittämisen tavoitteiksi nousivat viihtyisä elinympäristö ja
monipuoliset liikuntamahdollisuudet. Niiden edistämiseksi tehdään
vuosittain toimintasuunnitelmat. Vuoden 2020 toiminnoiksi sovittiin
urheilukentän kunnostaminen, kuntovihkopaikoista ja reiteistä
tiedottaminen sekä ympäristönhoitotalkoot ja niittykasvien lisääminen.
Erityistavoitteeksi sovittiin Vieraslajiton Antskog, jonka toteuttamiseksi
kyläseura jakaa asukkaille tietoa vieraslajeista sekä niiden poistamisesta.
Antskogissa toukokuussa 2020

Kyläsuunnitelma on väline kylän elinvoimaisuuden säilymiselle.
Sen tavoitteiden toteutuminen tarkoittaa tekoja.
Niistä osa on jo tehty, mutta monenlaista tekemistä riittää kaikille.

Yleistavoite

Toiminta

Teot 2020

Elinvoimainen
kyläyhteisö,
monenlaisten
asukkaiden
Antskog.

Avoimet
keskustelutilaisuudet
ajankohtaisista
teemoista ja kylän
kehittämisestä

Eri ikäisten
huomioiminen
vauvasta vaariin.

Lapsille ja nuorille
turvallista ja mielekästä
tekemistä yhteistyössä
naapurikylien kanssa.

Kyläpäivät ja hallituksen
kokoukset ovat kaikille avoimia.
Aiheita keskustelutilaisuuksiin ja
ehdotuksia alustajiksi kannattaa
tuoda esille. Kevään 2020 infoja
vieraslajeista ja villiyrteistä
jouduttiin siirtämään
myöhemmäksi ajankohdaksi.

Monipuolisia
kulttuuritapahtumia,
elämyksiä ja
asiantuntijatapaamisia kyläläisten
iloksi.

Harrastusmahdollisuudet, vuosittaiset
tapahtumat löytyvät
vuosikellosta.
Teatteria, tanssia,
valokuvaajia,
matkakertomuksia…
Esittäjinä vierailijoita ja
kylän omia osaajia.

Lasten ja nuorten yhteinen
talvirieha toteutui. Kesälle on
suunniteltu piknik-retkiä
rannalle ja urheilukisoja.
Kyläkalenterissa on monenlaisia
kaiken ikäisille suunnattuja
tapahtumia, joiden
toteuttamiseen ovat aina kaikki
tervetulleita.

Kirjavaihtamo toimii
Työviksellä….

Tunnetko
kuntovihkot?
Luontopolkujen
varrelta löytyy kolme
vihkoa, joihin voit
merkitä kuntoilusuorituksesi. Mikähän
laatikoista on vuoden
lopulla suosituin?
Luvassa on arvonta
merkintöjen tekijöiden
kesken.
Vihkojen sijaintitiedot
löytyvät kyläseuran
kotisivuilta ja
ilmoitustauluilta.

Työpajoissa syntyi monenlaisia toiveita, joita kaikkia ei vielä ole pystytty
toteuttamaan. Millaiselta näyttäisi lasten toiveena ollut kylän oma
yksisarvinen? Myös kesäkioskia ja muuta yritystoimintaa toivottiin.
Miten nämä saataisiin aikaan?
Tule mukaan ideoimaan ja tekemään toiveista totta!

Tavoite

Toiminta

Teot 2020

Viihtyisä ympäristö

Talkoot,
Ympäristön siistiminen,
Pelastetaan pörriäiset –
niittykasvien lisääminen

Mikkolan vene- ja uimarannan
siistiminen kauden alussa. Muu
ympäristön hoito.

Vieraslajiton Antskog
Niittykasvit kukkimaan –
Hiilimontusta
perhosniityksi

Tiedotteet ja
tiedotustilaisuudet kylän
asukkaille

Torin ketoniittyä ja vanhaa
hiilimonttua on raivattu ja sinne on
kylvetty luonnonkukkia. Kaikille
avoimilla talkoilla voimme estää
niittyjen liian rehevöitymisen.
Tietoa vieraslajeista sekä
kyläsuunnitelma on jaettu
postilaatikoihin ja toiminnasta
viestitään sekä verkossa että
ilmoitustauluilla.

Monipuoliset
liikuntamahdollisuudet Kuntoillen terveyttä
Urheilukenttä ja
lenkkipolut kaikkien
käyttöön ja niiden
säilyminen
käyttökuntoisina.
Metsäpolut ja luonto
tutuksi
Liikunnan lisääntyminen

Urheilukentän ja
paviljongin kunnostus
sekä tarvittavat
urheiluvälineet
paikoilleen.
•
Koripallokorien laitto
•
Sulkapalloverkot
•
Frisbee-rata
•
Jalkapallo
•
Norsupallo
•
Jumpat, venyttelyt
•
Nurmikon leikkuu

Kyläseura on hankkinut monenlaisia
urheiluvälineitä kaikkien iloksi.
Pidäthän niistä huolta ja palautat
paikalleen käytön jälkeen.

Tietoa maastoreiteistä +
kuntovihkojen paikat

Kuntovihkojen paikat ja kuntoreittejä
on merkitty karttaan, joka löytyy sekä
ilmoitustauluilta että kyläseuran
kotisivuilta.

Kuntoladut, luistinrata ja
pururata kunnostus

Alkukesällä kunnostetaan paviljonkia
sekä urheilukenttää ja ympäristöä.
Maalaustaitoisille ja urheiluvälineiden
tuntijoille on tarjolla mielenkiintoisia
tehtäviä. Kesällä tarvitaan
nurmikonleikkaajia vuorottelemaan
leikkurin ohjaksissa.

Luontoretkiä järjestetään eri
vuodenaikana. Erinomainen tilaisuus
tutustua ympäröivän luonnon ihmeisiin.

Kylän vuosi sisältää monia säännöllisiä tapahtumia. Tapahtumien toteuttamiseen
tarvitaan tekijöitä.
Tervetuloa kaikille mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumia ja
toimintaa. Kiinnostaako jokin tietty tekeminen tai onko mielessäsi aivan uusi idea?
Ota yhteys kyläseuran hallituksen jäseniin tai lähetä viesti kotisivun lomakkeella tai
facebookissa!
Vuonna 2020 on koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi monia
tapahtumia peruttu tai siirretty myöhemmäksi. Alustavaan aikatauluun
loppuvuodeksi saattaa tulla vielä muutoksia:
•
•
•
•
•
•

Kesäkahvilan ja taidenäyttelyn toteutumiset varmistuvat kesäkuussa
Kesäjuhlat 1.8.
Syysiltamat 19.9.
Vuosikokous syyskuussa
Puurojuhla ja kauneimmat joululaulut 5.12
Jouluhartaus kirkkopaikalla 24.12.

**************
Yhteystiedot:
antskoginkylaseura@gmail.com
www.antskoginkylaseura.com
Facebook/Antskogin kylän ilmoitustaulu
Hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät kylän ilmoitustauluilta.

