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Yhdistyksen jäsenyys ja jäsenmaksut
Rasimäen kyläyhdistyksen jäseneksi hyväksytään yhdistyksen toiminta-alueella vakituisesti
tai osa-aikaisesti asuneet / asuvat henkilöt.
Liittymis- ja jäsenmaksu vuodelle 2020 on 10 € / talous, kannattajajäsenmaksu on 10 €.
Yhdistyksen hallinto
Yleiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous, jotka ovat kaikille avoimia. Tarvittaessa
perustetaan työryhmiä tai nimetään vastuuhenkilöitä.
Kyläyhdistyksen hallituksen valitsee syyskokous.
Hallitus
2019-2020

2020-2021

Miro Kortelainen (Päivi Härkin)

Miro Kortelainen (Päivi Härkin)

Edward Davenport (Satu Davenport)

Edward Davenport (Satu Davenport)

Mika Kosunen (Timo Ratilainen)

Mika Kosunen (Timo Ratilainen)

Sari Kosunen (Pirkko Ratilainen)

Sari Kosunen (Pirkko Ratilainen)

Pekka Turpeinen (Marita Turpeinen)

Pekka Turpeinen (Marita Turpeinen)

Sihteeri: Henna Turunen
Rahastonhoitaja ja jäsenvastaava, jäsenrekisteri: Teuvo Härkin
Tiedotusvastaava: Munkki Stefanos
Toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat: Sirpa Toivonen (Pirjo Hilonen) ja Kaija
Hämynen (Virve Hilonen)

Työryhmät ja vastuuhenkilöt
Liikuntavastaavana toimii edelleen Pirkko Ratilainen; kävely – ja liikuntatapahtumien
järjestäminen, hiihtolatu.
Rasimäen pelastusryhmän yhteyshenkilönä toimii Sari Kosunen.
Rasimäen Sanomien toimituskuntana jatkaa edelleen yhdistyksen hallitus.
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Tiedottaminen
Kyläyhdistyksen vastuuhenkilöiden yhteystiedot ovat nähtävillä Rasimäen sivuilla.
Yhdistys julkaisee Rasimäen Sanomia, jossa kerrotaan kylän tapahtumista ja sieltä löytyy
myös vuoden tapahtumakalenteri. Lehteen toivotaan lukijoiden omia juttuja ja Rasimäen
Sanomissa on tilaa myös yritysten mainoksille.
Kyläyhdistyksen jäsenet voivat toimittaa Rasimäen Sanomiin tulevaa materiaalia suoraan
Unto Tolvaselle samoin kuin valokuvia ym. materiaalia. Unto Tolvanen vastaa Rasimäen
Sanomien artikkeleiden kokoamisesta, lehden ulkoasusta ja lähettämisestä.
Vuodesta 2021 alkaen lehti lähetetään vain jäsenmaksun maksaneille.
Osoiterekisteriin, jota päivitetään jatkuvasti, on koottu n. 180 kylässä asuvan tai sieltä
poismuuttaneen osoitetiedot.
Rasimäki on esillä www.rasimaki.net -sivuilla ja facebookissa. Kylän tapahtumista ja
yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan nettisivuilla ja facebookissa .
Rasimäen www-sivujen päivityksestä ja ylläpidosta sekä Rasimäen Sanomien juttujen
hankinnasta ja niiden toimituksesta sekä muusta tiedottamisesta vastaa yhdistyksen hallitus.
Toimintavuoden 2020 aikana Rasimäen kylän alueen tapahtumista ja toiminnasta
tiedottamista kehitetään. Etsitään uusia keinoja, joilla kylällä asuvat ja ulkokyläläiset
tavoitetaan ja tieto kulkisi myös yhdistyksen jäseniltä yhdistykselle.
Tiedotusvälineille ja järjestöjen yhteyshenkilölle lähetetään tiedotteita kylän tapahtumista ja
niiden edustajia kutsutaan tarpeen mukaan tapahtumiin.
Koulutus
Kyläläisten aloitteesta Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos on järjestänyt Valtimon pohjoisten
kylien asukkaille kyläturvallisuuden parantamiseksi koulutusta. Yhteistyötä jatketaan.
Paikallinen kylätoiminta
Rasimäen kylä on tunnettu aktiivisesta kylä- ja talkootapahtumien järjestämisestä.
Tavoitteena on, että tapahtumien järjestämisvastuuta jaetaan ja että mukaan saadaan kaikki
kyläläiset sekä etätoimijat. Lapset tulee huomioida tapahtumissa.
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Vuoden 2020 toimintaehdotuksia
-Talvinen ulkoilutapahtuma kevättalvella
-Vappu brunssi
-Tupailta
-Liiku luonnossa –kampanjaan osallistuminen
-Kuntovihkot maitokopeilla ympäri vuoden.
-Taimien vaihtopäivät Tulehmolla keväällä
-Avoimet kylät –tapahtumaan osallistuminen
-Rasimäen kyläilta, mahdollisesti keskiviikkona 8.7.
-Tulehmon lähialueen raivausta, kesälampaat mahdollisuuksien mukaan
-Kyykkäharjoitukset ja kyykkäpelit kesän aikana
-Joki-ilta Tulehmolla syksyllä
-Talkoita järjestetään tarpeen mukaan mm. Tulehmolla, Omenapuutarhalla, Munkki
Stefanoksen Erakkolassa ja praasniekoissa. Talkoisiin toivotaan kaikkien kyläläisten
osallistuvan mahdollisuuksiensa mukaan
-Teatteri- tai muu kulttuuritapahtuma/urheilutapahtuma -retki
-Aloitteiden, hankesuunnitelmien ja kannanottojen tekeminen asioista, jotka koskevat kylän
asukkaita, yrittäjiä tai lähiympäristöä.
-Muita tapahtumia kyläläisten aloitteesta

Muistamiset
Kylään muuttaneita uusia asukkaita muistetaan ja lapsen syntyessä perheeseen viedään
rotinakori.
Yhteistyö
Lisätään yhteistyötä mm. kaupungin, Valtimon Pohjoisten kylien, Valtimon Kehittäjät ry:n,
Pikesin, Vaara-Karjalan Leader ry:n, Pohjois-Karjala kylät ry:n, Maaseudun sivistysliiton,
Suomen Kylätoiminta ry:n ja maakunnan muiden kyläyhdistysten ja toimijoiden kanssa.
Palo-ja pelastustoimi ja paikalliset metsästysseurat mukaan toimintaan.

