RASIMÄEN KYLÄMAISEMAN ELÄVÖITTÄMINEN LEADER –HANKE 9.5.2017 – 31.12.2018
Kyläyhdistys haki Tulehmo-hankkeen jatkoksi kaksi uutta rahoitushakemusta Vaara-karjalan leaderista.
Lähtökohta hankkeille on ollut, että Rasimäen kylä on Ympäristöministeriön ja ELY- keskuksen toimesta
luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Suomessa on kaikkiaan 156 maisema-aluetta,
joista 11 Pohjois - Karjalassa, joista yksi on Rasimäki. Nämä kylät ovat maaseutumme edustavampia
kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja
perinteiseen rakennuskantaan.
Perinteinen rakennuskanta näkyy Rasimäellä:
Kylän kokoontumispaikkana toimii vuonna 2014 rakennettu Tulehmo. Alkutalvesta 2017 kyläyhdistys sai
Viritetyt vempaimet (hanke päättynyt, suunnitellut työkalut ostettu) sekä Kestävästi kehittyvät kylät teemahankkeessta rahoitusta (tämä hanke kesken, päättyy 2018 lopussa). Molemmissa hankkeissa
tavoitteena kylämaiseman hoito ja sen kehittäminen.
Kestävästi kehittyvät kylät hankkeessa kokosimme kesällä 2017 uudet pihakalusteet Tulehmon pihaan ja
penkit kyykkäkentälle. Piha-alueen viihtyisyyttä lisättiin lipputangolla, kukka istutuksilla sekä ryytipenkillä
ja marjapensailla. Nyt ennen kesän tuloa suunnitelmiin kuuluu rakentaa kylätien varteen kaksi uutta
maitolaituria ja viisitoista postilaatikkotelinettä. Lisäksi kaksi infotelinettä (esille kylän kartta, historiaa,
kylätapahtumat jne), toinen Tulehmon pihaan ja toinen Rasimäen tsasounan pihaan.
Kylätien varressa siistit postilaatikkotelineet ja maitolaiturit antavat viihtyisän
ja kodikkaan vaikutelman. Postilaatikkotelinen on tarkoitettu kaikille
halukkaille Rasimäen kotitalouksille, kullekin oman nykyisen postilaatikon
kohdalle. Postilaatikkoteline on mahdollista rakentaa joko yhdelle tai kahdelle
postilaatikolle. Vastaavasti perinteiset maitolaiturit on suunniteltu niiden
entisille paikoille: toinen Virtalan (Tauno ja Marja Jehkonen) ja toinen
Memosen / Väyrysen risteysalueen läheisyyteen. Tavoitteena on, että myös
vanhat kylätien varressa olevat maitolaiturit kunnostaa ja maalataan.
Kestävästi kehittyvät kylät-teemahanke päättyy 31.12.2018 ja suurin osa suunnitelmista ja rakennustöistä on
vielä tekemättä. Tämä tarkoittaa, että talkootöitä on tehtävä 468 tuntia.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 15 450 euroa, josta talkootöiden osuus on merkittävä 7020 euroa, eli
talkoita tulee tehdä yhteensä 468 tuntia. Kyläyhdistys ei peri postilaatikkotelineistä maksua, nyt
tarvitaan talkoohenkeä. Tavoitteena on saada sekä kylän asukkaita läheltä ja kaukaa että
kesäloma-asukkaita mukaan talkoisiin. Tavoitteena on saada rakennus- ja maalaustyöt valmiiksi toukokuun
loppuun mennessä, jolloin valmiit työt siirretään paikoilleen.
Puutavara tulee Ratilaisen Timon pihan halliin viikolla 11. Ensin aloitetaan postilaatikkotelineistä, sitten
vuorossa kaksi maitolaituria ja ilmojen lämmettyä on vuorossa niiden maalaus. Ota mukaan omat
suojavaatteet ja vasara. Talkooväelle varataan kahvia, grillataan makkaroita. Jos joku haluaa voi tulla
keittämään vaikkapa keiton koko porukalle.
Talkoopäivät lauantaisin alkaen la 3.3.2018, la 10.3, la 17.3, la 24.3. jne.. alkaen kello 9. Talkoista
ilmoitukset www.rasimaki. net etusivulla ja Ylä-karjalan seuratoimintapalstalla.
Tiedustelut: Teuvo 050 330 5594, Edward 0400 947 987

Terveisin kyläyhdistyksen hallitus!

