RASIMÄEN KYLÄYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS 2016
KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUS:
Kyläyhdistyksen hallituksessa on neljä jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen jäsenkausi on kaksi vuotta siten, että joka vuosi puolet jäsenistä on erovuorossa. Vuosikokouksessa
6.12.2015 hallituksen erovuoroiset jäsenet Päivi Härkin (varajäsen Mika Koskinen) sekä Pirkko Toivonen
(varajäsen Antero Toivonen). Uudelleen valittiin 2016-2017 Päivi Härkin (varajäsen Jouko Korhonen) ja Edvard
Davenport (varajäsen Satu Davenport). Hallitukseen kuuluivat lisäksi 2015-2016 Marita Turpeinen (varajäsen
Pekka Turpeinen) sekä Pirkko Ratilainen (varajäsen Sari Hilonen) jatkavat . Hallituksen puheenjohtajana aloitti
Timo Ratilaisen jälkeen Pekka Turpeinen. Yhdistyksen sihteeri Päivi Härkin ja rahastonhoitaja Teuvo Härkin.
Hallitus kokoontui 2 kertaa (yht 11 osall) vuosikokouksia 2(yht. 29 osall). Jäsenperheitä 73. Hallituksen
työskentelyn apuna ovat olleet vastuuhenkilöt. Pirkko Ratilainen liikuntavastaava.
Rasimäen kyläyhdistys on Pohjois- Karjalan kylät ry:n jäsen, josta saapuu Kyläkaiku-jäsenkirjeet.
Rasimäen Sanomien työryhmä on koko hallitus ja lehden kokoamisesta vastasi Unto Tolvanen.
Tulehmon käyttö lisääntyi, vierailijoiden määrä lisääntyi. Tulehmolle hankittiin valvontakamera, joka jo osittain
vaikuttaa ehkäisevästi ilkivallan tekoon.

RASIMÄEN KYLÄN RAJAUSTA LAAJENNETTIIN
Huoli Rasimäen kylän ympäristöstä alkoi jo vuonna 2010, jolloin kylätoimijat vastustivat tanssikalliolle
suunniteltua hanketta, joka olisi tuhonnut ympäristöä. Ympäristöministeriön esitti 183 kohdetta
valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Pohjois -Karjalassa 11, joista 3 Valtimolla (Rasimäki, Ylä Valtimo ja Karhunpää). Alkutalvesta 2016 Rasimäen maisemakylään rajausta laajennettiin kaakossa
Paalajanvaaraan päin ja lännessä Nälkäkukkulan laelle. Alue laajeni 1000 hehtaarista 1219 hehtaariin.
KANSAINVÄLISTÄ KIINNOSTUSTA
Filmiyhtiö Arte (saksalais- ranskalainen) , Kristiina Marrkkaselle laadittiin hänen pyynnöstä Rasimäeltä
ohjelmaehdotus. (ruisleivän paisto,kalan valmistus, pajatyöt, hevosen rekiajelua, tsasounat ja pienimuotoinen
kyläjuhla) Ohjelmaehdotus ei toteutunut 2016, mutta sitä Markkanen pitää edelleen filmiyhtiössä tarjolla.

HANKKEISSA MUKANA
Kylä on ollut mukana Pohjois-Karjalan kylät ry:n kampanjoimissa tapahtumissa mm Avoimet kylät-tapahtuma ja
tiedotusta on tehty Pohjois-Karjalan kylien sivuilla.
Rasimäen kyläyhdistys on ollut mukana erilaisissa hankkeissa, jotka ovat antaneet lisäväriä toimintaan ja
tuoneet mukaan alueellisen ja maakunnallisen toimijaverkon.
Turvaa maaseudulle. (Hallinnoija P-karjalan pelastuslaitos, toteuttajat MSL, P-K:n pelastusalan liitto).
Kyläturvallisuuden parantamiseksi on järjestetty koulutusta kyläturvallisuus ryhmään kuuluville ja erikseen
ensiapukoulutusta kaikille kylän asukkaille.

Kylätalo, monipalvelukeskus- suunnittelu Valtimolle 5.4.2016 (Vaara-Karjalan Leader)
Kylien palvelut ja kylätalojen tilat. (Vaaara_karjalan Leader selvitykseen osallistuminen)
Kohti vähähiilistä kylää, vähähiilisyys suunnitelman teko. Mukana Valtimon pohjoiset kylät yhtenä alueena.
(MSL, Suomen ympäristökeskus SYKE).
Kohti vähähiilistä kylää opinto- ja ideointimatka 14.-15.8.2016 . Ideoita vähähiilisen kylän toiminnan
kehittämiseen. Tutustuttiin lähiruokapiiriin Iisalmessa, pien chp-laitokseen ja sähköautoon Alpualla. sekä
biokaasulaitokseen Sotkamossa. Mukana Päivi ja Teuvo Härkin
Avoimet kylät tapahtuma on osa Valtimon kesätapahtumia. Rasimäki aktiivisesti mukana mm praasniekat ja
kylätapahtumat, Erakkolan tapahtumat

TAPAHTUMAT:
Valtimon pohjoiset kylät vähähiilisyyssuunnitelma, kylien yhteinen ideariihi 25.5.2016 kokoontumien jatkui
ympäristösuunnitelman teolla 2.6.2016 ja 20.9.2016. Suunnitelmien toteutus alkaa vuoden 2017 puolella.
Kokouksissa nousi esille huoli muovijätteiden kierrättämisestä ja keräilypisteiden puuttumisesta Valtimolla.
viimeisessä illassa oli mukana Jätekukko Oy:n ympäristökouluttaja ja kylän asukkaiden aloite kierrätyspisteen
saamiseksi Valtimolle esitettiin hänelle suoraan. Lisäksi todettiin, että kunnan tulee kiinnittää asiaan huomiota.
Perintökaappi todisti kertyneellä suurella jätemuovimäärällä asian tärkeyden.
23.10.2016 Rasimäen ensiapukoulutus, Erkki Halonen palo-ja pelastuslaitos, mukana Koppelo. Mukana 13 hlö,
Toiveena esitettiin oma etsintäkoulutus Pohjoisille kylille.
11.3 Palo-ja pelastuslaitos lahjoitti kyläturvallisuuskoulutukseen osallistuneille huomioliivit. Selässä lukee: Kylän
pelastusryhmä Valtimo. Rasimäellä Mika ja Sari Kosunen, Timo Ratilainen ja Marita Turpeinen.(Turvaa
maaseudulle-hanke, mukana MSL, P-K:n palo-ja pelastuslaitos)

2.2.2016 Kyläpäällikköilta Valtimo AMOV, mukana Marita ja Pekka Turpeinen ja Päivi Härkin. MSL, Pohjoiskarjalan kylät, Vaara-Karjalan Leader, Pohjois -Karjalan maaseutupalvelut
1.12.2016 Valtimon kyläpäällikköilta, kylien yhteistyön tiivistäminen ja tiedotuksen tehostaminen, mukana Päivi
Härkin. Ehdotus kylil yhteistyö Avoimet Kesäkylät tapahtumasta kesällä 2017 ja keskinäiset vierailut.
15.11.2016 Kyläkierros, Valtimon kunta Vaara-Karjalan Leader, MSL Tulehmolla (Koppelo, Nuolijärvi, Puukari,
Rasimäki, Rumo ja Verkkojoki). Mukana 20 hlö., kunnanjohtaja mukana. Kylän kehittäminen, uudet ideat,
kyläturvallisuus, kylät osana kunnan kehittämistä.
2.4.206 Valtimon musiikkiyhdistyksen teatteriretki Kuopioon, osallistuminen, kyläyhdistys tuki. Mukana 7 hlö.
26.3 Koko perheen ulkoilupäivä Pihlajistontie, napakelkka, makkaranpaistoa lapsille pääsisäismunan etsintä,
mukana 28 hlö.
Radiodokumentti, kaksi vuodenaikaa. Aika harvoin munkit pääsevät kertomaan elämästään. Aika harvoin
pääsemme kurkistamaan, millaista on munkin elämä. Toimittaja Päivi Leinon radiodokumentti 22.9.2016
kuunteluja 1948 kertaa

Avoimet kylät tapahtuma 6.-13.7.2016, Rasimäen kyläyhdistys talkoissa Erakkolassa 7.-8.7, mukana Rasimäen
tsasounan 50-juhlan kuvamateriaalin kokoaminen, heinätanssit Rumossa yhteistyönValtimon Pohjoisten kylien
kanssa, Rasimäen oma Kyläilta 15.7. 60 hlö

Kunnossa Koko Kesän - kävely/pyöräilytapahtumassa kertyi 25 suoritusta, kävelyä 231 km ja pyöräilyä 966 km.
Osallistuneiden kesken arvonta suosi Sari Kosusta ja Laura Ratilaista
Ukkoin praasniekka, mukana 10 hlö. Linnunpönttöjä tehtiin 8, sekä hyönteishotellit Erakkolan
omenapuutarhaan. Osallistuttiin valtakunnalliseen Miljoona linnunpönttöä – kampanjaanKotona, kylässä liikkeellä (toim Maarit Sireni. Pertti Rannikko) 5.Rasimäki- Sivakka kylätutkimusraportti
julkistettiin 13.12.2016.
Radio Suomi kylillä – ohjelmaa 20.6. 2015 on kuunneltu edelleen, 601 kertaa
3.12.2016 Joulukonsertti Joulumieltä jokaiselle. Kyläyhdistys tuki konserttilippua 10 eur/lippu.23 osall
24.4 Kevät talkoot Erakkolassa, mukana 9 talkoolaista. Tehtiin hyönteishotelleja Erakkolan
pomenapuutarhaan.
30.8.2016 Omenapuutarhan praasniekka ja talkoopäivä
TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA
Rasimäen tapahtumista on tiedotettu www.rasimaki.net sivuilla,jossa kävijöitä on ollut 72 500 vuoden 2016
lopussa. fb-sivuilla,fb- Valtimon Pohjoiset kylät sivuilla,
Pohjois-karjalan iloiset kylät sivuilla ja Valtimon tapahtumakalenterissa.
Yhdistyksen asioissa on tiedotettu Ylä-Karjalan rivi-ilmoituksissa sekä tekstiviesteillä.
Rasimäen Sanomat ilmestyi kesäkuussa 2016, Valtimon kunta sponsoroi tulostuksen ja Ylä-Karjala lehti
kirjekuret.
VARAINHANKINTA
Varoja on saatu jäsenmaksutuloista. Jäsenmaksujen perintä tehostui ja edelliseen vuoteen verrattuna maksajia
oli lähes puolta enemmän, eli 67 (42)
MUISTAMISET
Kunnossa kaiken kesää tapahtuman osallistuneiden kesksen suoritettiin arvonta Laura ratilainen ja Sari
Kosunen/ molemmille lahjakortti.
Tero Jeloselle adressi ja muistolause karjalan kielellä laati Timo Ratilainen.
28.5 Marita Turpeinen 60-vuotta. Kyläyhdistyksen lahjakortti ja kukkaset

