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Antskogin kyläseuran toimintasuunnitelma
Kyläseuran tarkoituksena on vaalia Antskogin kylän perinteitä, edistää kyläläisten keskinäistä
yhteistoimintaa ja kehittää kylän toimintaedellytyksiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
järjestää kylän yhteisiä tilaisuuksia, näyttelyitä ja tapahtumia.
Haasteena on aktivoida ihmisiä mukaan toimintaan, niin hallitukseen kuin talkoisiin. Kyläseura
tarvitsee toimiakseen vapaaehtoisia.
Korona tulee aiheuttamaan ainakin alkuvuoden toimintaan rajoituksia. Alkuvuoden tapahtumia
pidetään ulkona ja etänä. Tapahtumien toteutusmahdollisuuksia joudutaan miettimään kokous
kerrallaan koronasuositukset ja -rajoitukset huomioiden

Kyläseuran kokoukset
Kyläseuran hallitus pitää toimintakautensa aikana 7-10 kokousta. Kyläseura järjestää tarvittaessa
kyläkokouksia ajankohtaisista teemoista.

Kyläsuunnitelma
Antskogin kyläseura on tehnyt vuonna 2020 kyläsuunnitelman, jota päivitetään vuonna 2022
yhdessä kyläläisten kanssa.
Keskeisiä tavoitteita suunnitelmassa ovat viihtyisä elinympäristö ja monipuoliset
liikuntamahdollisuudet, joiden edistämiseksi tehdään vuosittain toimintasuunnitelmat. (Lue lisää:
https://www.antskoginkylaseura.com/antskogin-kyla/kylasuunnitelma/).

Tapahtumat
Kyläseura järjestää toimintavuoden aikana kylässä erilaisia tapahtumia. Osa niistä on jo
muodostunut vuosittain toistuvaksi perinteeksi.
Kyläjuhlat
Kyläseura on jo pitkään järjestänyt juhlatilaisuuksia. Näistä suurin on kesäjuhla, johon osallistuu
vuosittain noin 120-150 kyläläistä, kesäasukasta tai entistä kyläläistä. Juhlat muodostavat
perinteitä ja antavat mukavaa yhteistä aikaa naapureille sekä vieraille. Juhlissa kannustetaan kylän
ihmisiä ja lapsia järjestämään osa juhlan ohjelmasta. Kesäjuhlaan pyritään kutsumaan myös
ulkopuolisia esiintyjiä. Juhlapuheen pitäjäksi on kutsuttu henkilö, jolla on joku linkki kylään, sen
menneisyyteen tai tulevaisuuteen.
Kyläseura tarjoaa aktiivisille talkoolaisille ja kyläseuran toimintaan osallistuneille jouluruuan
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yhdessä Työväenyhdistyksen kanssa.
Kyläkahvila
Kyläseura pitää tapahtumien yhteydessä kahvilaa kyläläisille. Kahvila toimii talkoilla; kyläläiset
leipovat ja osallistuvat kahvilan ylläpitoon. Kahvila on tärkeä osa kyläseuran varainhankintaa. Siitä
on myös tullut kyläläisille ja kesäasukkaille tärkeä kohtaamispaikka, jossa voi tavata ja vaihtaa
kuulumisia.
Lukupiiri
Jatkamme lukupiirin kokoontumisia edelleen kerran kuukaudessa.
Äijä-lenkit
Ryhmä kylän miehiä järjestää matalan kynnyksen liikuntaa ulkona. Toiminta on osa Me miehettoimintaa.
Kuntoliikunta
Kylän ympäristössä on kolme ulkoilureittiä, joiden varrella on postilaatikot vihkoineen
liikuntamerkintöjä varten. Kyläseura palkitsee kustakin laatikosta yhden kävijän arpomalla
kävijöiden kesken otsalampun.
Talkoot
Kyläseura järjestää erilaisia talkoita. Perinteisesti niitä on ollut kolme; kevät-, kesä- ja syystalkoot.
Talkoilla pidetään ympäristö viihtyisänä. Viime vuosina talkoissa on keskitytty niittyalueiden
kunnostamiseen ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen sekä vieraslajien poistamiseen.
Talkoilla leikataan kylän urheilukentän nurmikko sekä ylläpidetään kylän hiihtolatuja, ulkoilureittejä
ja luistinratoja, jos talven ilmat sen sallivat. Myös kylän uimaranta pidetään siistinä talkoilla.

Hankinnat
Työväentalolle on perustettu kirjojen lainaamo ja vaihtamo, josta saa hakea ja jonne voi tuoda
kirjoja. Kesän ajaksi kirjat ovat saatavilla maitolaiturilta.
Pururadalle on tarkoitus hankkia ulkoliikuntavälineitä, sen mukaan miten Kyläseura saa avustuksia
ja rahoitusta.

Retket
Luonnonkukkien päivän perinteinen retki on ollut kiitetty ja kiinnostava ja sen perinnettä jatketaan.
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Lasten ja nuorten toiminta
Lasten ja nuorten toimintaa jatketaan järjestämällä perinteisiä tapahtumia lapsiperheiden
resurssien mukaan. Tapahtumiin haetaan tarvittaessa apurahaa. Painopisteenä on luonnon
monimuotoisuus ja vieraslajit sekä perheliikunta.
Jatkamme pyrkimyksiä aktivoida urheilukentän toimintaa mahdollistamalla mm. lento- ja
sulkapallon sekä koripallon.

Kylän toimintakalenteri
29.1.2022
Lumiretki, talvisen luonnon ja eläinten jälkien tutkimista
5.2.2022, 5.3.2022, 2.4.2022, 14.5.2022
Lukupiirit Työväentalolla
helmikuu
Perhejoogaa
helmi-/ maaliskuu
pilkkikisat
maaliskuu
kevätrieha
23.4.2022
14.5.2022
26.5.2022

Sammalretki, tutustumme monimuotoiseen sammalten ihmeelliseen maailmaan
Kyläseuran vuosikokous
Kerää oma herbaario!

touko-/ kesäkuu
Mikkolanrannan talkoot
18.6.2022
Korento- ja perhosretki (Säävaraus, 19.6. varapäivä)
24.6.2022
Juhannuskokko
2.7.2022
Kesäjuhla
16.7.2022
Korento- ja perhosretki (Säävaraus, 17.7. varapäivä)
13.8.2022
Yöperhos- ja lepakkoretki Säävaraus, 14.8. varapäivä)
heinäkuu

kesänäyttely, näyttelyn yhteydessä kyläseuran kahvio, paikallisten
tuottajienmyyjäiset, kylän musikanttien ilta

syyskuu

syysjuhlat nyyttärimalliin, bändi ja dj

marras-/ joulukuu
joululaulujen lauantai
puurojuhlat
24.12.2021 klo 15.30
joulukynttilät syttyvät Kirkkopaikalla
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Jäsenhankinta
Kyläseuralla oli vuoden 2021 lopussa 146 jäsentä. Kyläseura kannustaa asukkaita liittymään
jäseniksi eri tapahtumissa, tiedotteissaan sekä henkilökohtaisella kontaktilla. Kyläseura lähettää
vuosittaisen vapaaehtoisen jäsenmaksuehdotuksen 10 e kaikille jäsenille.

Yhteistyö
Antskogin kyläseura tekee yhteistyötä Antskogin työväenyhdistyksen kanssa Tärkein yhteistyön
muoto on Työväentalon käyttäminen kyläseuran tapahtumissa. Yhteistyö on tärkeää kummankin
yhdistyksen toiminnan kannalta.
Muiden Raaseporin kylien kuten Fiskarsin ja Pohjan kyläyhdistysten kanssa, yhteistyö kohdistuu
pääasiassa lasten ja nuorten toiminnan järjestämiseen. Toimintavuonna aiomme haastaa kylät
liikuntakilpailuun.
Kyläseura osallistuu 2022 perustettuun Raaseporin kylät foorumiin. Forumin tarkoituksena on
vaikuttaa Raaseporin ja varsinkin kylien kehitykseen sekä saada että jakaa tietoa.
Kyläseura osallistuu myös Uudenmaan kylät -yhdistyksen toimintaan ja pyytää tilanteen mukaan
yhdistyksen edustajan kertomaan sen toiminnasta.

Tiedottaminen
Kyläseura tiedottaa tapahtumistaan ja ajankohtaisista asioistaan kylän viidellä ilmoitustaululla,
kyläseuran kotisivuilla (www.antskoginkylaseura.com) ja omilla suljetuilla Facebook sivuillaan
(Antskogin kylän ilmoitustaulu).
Vuosikokoukset ja tärkeimmät tilaisuudet ilmoitetaan myös paikallisessa Etelä-Uusimaa -lehdessä
Tarvittaessa lähetetään sähköinen jäsenkirje ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.
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