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 Antskogin Kyläseura Ry 

Antskogin kyläseuran toimintasuunnitelma 2020 

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. Toimintaa ei 
voi pitkään jatkaa samoilla hartioilla, jotta toiminta pysyisi vireänä eivätkä tekijät väsyisi. 

Kyläseuran kokoukset 

Kyläseuran hallitus pitää toimintakautensa aikana 7-10 kokousta. Kyläseura järjestää tarvittaessa 
kyläkokouksia ajankohtaisista teemoista. Vuosikokouksessa kuullaan villivihanneksista ja yrteistä 
sekä niiden kasvatuksesta, keräämisestä ja käytöstä.  
 
Kyläseura osallistuu myös Uudenmaan kylät -yhdistyksen kokouksiin ja pyytää tilanteen mukaan 
yhdistyksen edustajan kertomaan sen toiminnasta. 

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. 
 
Syysjuhlien järjestämistapaa uudistetaan. Samoin lasten joulujuhla muutetaan koko kylän 
puurojuhlaksi.  

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. 

Talkoot 

Kyläseura järjestää erilaisia talkoita. Perinteisesti niitä on ollut kolme; kevät-, kesä- ja syystalkoot. 
Talkoilla pidetään ympäristö viihtyisänä. Viime vuosina talkoot ovat keskittyneet uima- ja 
venerannan kunnostamiseen. Alue on vuokrattu Fiskars Oyj Abp:lta, ja vuokrauksen ehtona on 
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maiseman ja ympäristön kunnostaminen ja vaaliminen.  
 
Talkoilla leikataan kylän urheilukentän nurmikko sekä ylläpidetään kylän hiihtolatuja ja luistinratoja, 
jos talven ilmat sen sallivat. 
 
2020 on tarkoitus kunnostaa urheilukentän paviljonki. Mako Oy tukee kyläseuran tarjoamalla 
maalit.  
 
Tämä vuosi nimetään vieraslajiton Antskog-teemavuodeksi. Kyläseura jakaa tietoa vieraslajeista ja 
niiden torjumisesta ja järjestää vieraslajien hävitystalkoita. 

Hankinnat 

Työväentalolle on perustettu kirjasto, josta saa hakea ja jonne voi tuoda kirjoja. 

Retket 

Luonnonkukkien päivän perinteinen retki on ollut kiitetty ja kiinnostava ja sen perinnettä jatketaan. 

Lasten ja nuorten toiminta 

Lasten ja nuorten toimintaa jatketaan järjestämällä perinteisiä tapahtumia lapsiperheiden 
resurssien mukaan, esim. kesäpiknik, halloween ja luontoretkiä. Tapahtumiin haetaan 
tarvittaessa apurahaa.  
 
Toiseksi vuoden 2020 teema-aiheeksi kyläseura ottaa urheilukentän toiminnan aktivoinnin 
pystyttämällä mm. lentopallo-/ sulkapalloverkon ja koripallokorin. 

Kylän toimintakalenteri  

22.2.2020 klo 9 Lumijälkien tunnistaminen/ linturetki 
 
29.2.2010 klo 13  Kyläpäivä, jossa mukana ovat myös Uudenmaan kylät ry:n kyläasiamies Anu 

Nilsson 
 
7.3.2020 klo 14  maalisrieha, joka järjestetään yhteistyössä Pohjan ja Fiskarsin kyläseuran 
kanssa 
 
4.4.2019 klo 14  vuosikokous sekä luento yrteistä luonnossa ja puutarhassa 
 
17.5.2020 klo 11 Mikkolan rannan talkoot 
 
14.6. 2020 klo 8 luonnonkukkien päivän retki 
 
17.6.2020 klo 17 kokon rakentaminen 
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19.6.2010 klo 18  juhannuskokko 
 
4.7.2020 klo 14  kesäjuhla 
 
heinäkuu   kesänäyttely, näyttelyn yhteydessä kyläseuran kahvio, paikallisten tuottajien 
myyjäiset, kylän musikanttien ilta 
 
19.9.2020 klo 19 syysjuhlat nyyttärimalliin, bändi ja dj 
 
marras-/ joulukuu joululaulujen lauantai 
 
5.12.2020 klo 17 puurojuhlat 
 
24.12.2020 klo 15.30 jouluhartaus Kirkkopaikalla 
 

Jäsenhankinta 

Kyläseuralla oli vuoden 2019 lopussa 136 jäsentä. Kyläseura kannustaa asukkaita liittymään 
jäseniksi eri tapahtumissa, tiedotteissaan sekä henkilökohtaisella kontaktilla. 

Yhteistyö 

Antskogin kyläseura tekee yhteistyötä Antskogin työväenyhdistyksen kanssa sekä Fiskarsin ja 

Pohjan kyläyhdistysten kanssa. Tärkein yhteistyön muoto on Työväentalon käyttäminen 

kyläseuran tapahtumissa. Yhteistyö on tärkeää kummankin yhdistyksen toiminnan kannalta. 

Muiden kylien kanssa yhteistyö kohdistuu pääasiassa lasten ja nuorten toiminnan järjestämiseen  

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. 


