Toimintakertomus 2017

Rasimäen kyläyhdistys

YHDISTYKSEN HALLITUS
Kyläyhdistyksen hallituksessa on neljä jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallituksen toimintakausi on
kalenterivuosi. Hallituksen jäsenkausi on kaksi vuotta siten, että joka vuosi puolet jäsenistä on
erovuorossa.
Puheenjohtaja Pekka Turpeinen (2016-2017)
varapuheenjohtaja Edward Dawenport (2016-2017)
2017-2018
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet:
uudet valinnat kokouksessa
Päivi Härkin (Mika Koskinen) 2014-2015
Päivi Härkin (Jouko Korhonen) 2016-2017
Pirkko Toivonen (Antero Toivonen) 2014-2015 Edvard Davenport (Satu Davenport)2016-2017
Marita Turpeinen (Pekka Turpeinen) 2015-2016 Mika Kosunen ( Timo Ratialinen) 2017-2018
Pirkko Ratilainen (Sari Hilonen) 2015-2016
Pirkko Ratilainen(Sari Hilonen) 2017-2018
Yhdistyksen sihteeri Päivi Härkin ja rahastonhoitaja Teuvo Härkin
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa (yht 10 osall) ja vuosikokouksia 2 (yht 15 osall).
Rasimäen kylä on Pohjois-karjalan kylät ry jäsen, josta saapuu Kyläkaiku jäsenkirjeet. Lisäksi
Rasimäki on vaara-karjalan Leaderin jäsen, joka oikeuttaa kylän edustajan osallistumaan Laeaderin
vuosikokoukseen
Toiminnantarkastajat Sirpa Toivonen (Pirjo Hilonen) ja Kaija Hämynen (Virve Hilonen)
Rasimäen sanomien työryhmä on koko hallitus, lehden kokosi Unto Tolvanen ja Valtimon kunta
sponsoroi lehden tulostuksen.
Liikuntavastaavana toimi Pirkko Ratilainen
ALOITTEET
Karjalaissiirtolais / rintamamiestalo Rasimäelle olemassaolevasta talosta alkuperäisasuun
kunnostettuna. Talo täydentäisi Valtimon perinnerakennuskantaa (vrt Murtovaara). Suo – säätiö tuki
kartoituksen tekoa, mutta toimintavuoden aikana sopivaa taloa ei ole löytynyt. Kirjeitä lähetettiin
useille valtakunnallisillekin seuroille, ainoastaan SUO-säätiö tuki vähäisesti selvitystyötä.
RASIMÄKI KIINNOSTAA, TUTUSTUMISKÄYNTEJÄ, VIERAILUJA
•Kesän 2017 aikana alkoivat Karelia Expertin järjestämät opastetut ryhmämatkat Rasimäelle.
tutustumiskohteina kauniit kylämaisemat, Rasimäen tsasouna, erakkola, Tulehmo. Bussimatkoilla
mukana n. 200 hlö
• Valtakunnalliset opaspäivät Nurmeksessa 7.-8.9. Opaspäivät tekivät tutustumismatkan Rasimäelle
Tulehmoon ja munkki Stefanoksen Erakkolan. Heitä varten koottiin kylän historiikki- ja tietopaketti.
oppaat nauttivat Erakkolan tarjoilusta ja heille annettiin Valtimon kunnan lahjoittamia maisema

postikortteja ja Sytyttääkö Valtimo-rasioita. Mukana 63 opasta.
•Tulehmolla kutsuvieraina kyläillassa 7.7 kylätutkijat Pertti Rannikko ja Seppo Knuuttila, molemmat
käyttivät puheenvuoron
•25.7 Rasimäen kylään ja sen kyläyhdistyksen toimintaan kävi tutustumassa P-Karjalan kylät ry:n uusi
toiminnanjohtaja Johanna Junno ja p-karjalan kylät hallituksen pj Taisto Volotinen. Keskustelua kylän
ympäristönhoidosta ja yhteistyöstä ELY-keskuksen ja kunnan kanssa.
• 11.8 vieraili Tulehmon kirja-illassa Mainzin yliopiston Pohjois-euroopan ja Baltian kielten tutkija
professori Anneli Sarhimaa. Hän tutustui karjalaisten asuttamaan kylään ja sen asukkaisiin Tilaisuus oli
hänen uuden kirjan epävirallinen julkistamistilaisuus, jossa Sarhimaa kertoi elokuun lopussa
ilmestyvästä kirjastaan Vaietut ja vaiennetut. (20 osall)
•Tulehmolla kävi koko vuoden aikana n 600
• Tanssikalliolla retkeilijät, maastopyöräilijät ja marjastajat, kävijöitä n. 350 Tanssikalliolla geokätkö
lisää vierailijoiden määrää. Tulipaikkaa, istuimia tai opasteita ei ole vielä saatu, Tornator asetti kovat
ehdot kyläyhdistykselle ja metsähallituksen kanssa neuvottelut kesken.
LEADER-HANKKEET
Viritetyt vempaimet teemahankkeen(1.5.2017- 28.2.201) toimenpiteinä olivat laitehankinnat
kyläyhdistykselle, hanke toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen kustannusarvio oli
2025 euroa, jolla hankittiin moottorisaha, raivaussaha, turvavarusteet, PCM tallennin ja vdeokamera.
Kestävästi kehittyvät kylät-teemahanke ( 9.5.2017 - 31.12.2018) keskittyy Rasimäen kylämaiseman
ja Tulehmon tontin hoitamiseen. Hankkeesta osa toteutettiin 2017 puolella: pihakalusteiden ja
lipputangon osto, Tulehmon tontille kylätoimijoiden yhteisten viinimarjapensaiden istutus ja
monivuotiset yrtit ryytipenkkiin. Hakkeen kustannusarvio 15 450 euroa. Hanke saatetaan loppuun
2018 puolella.
Kohti vähähiilistä kylää (MSL, Suomen ympäristökeskus SYKE) on MSL:n hanke, sen puitteissa
toteutettiin Tulehmon tontin pihasuunnitelma. Siihen kuuluu yhteiset marjapensaat ja monivuotisten
yrttien kohopenkki. Keväällä hakkeen teko risuista omenapuutarhalla ja sen hyötykäyttö katteena.
Syötävän hyvä piha on osa Vähähiiliset kylää- hanketta. Ekologisen pihansuunnittelu ja syötävän
hyvän pihan suunnittelu. Koulutuksissa Puukarin Pysäkillä 16.3 ja 29.5 mukana Rasimäeltä 5 osall
Uudistuvat, elinvoimaiset taajamat, hankkeessa mukana Valtimon kunta. Palaveri Valtimon
kunnassa 19.1 jossa osana kylien vahvuudet ja niiden hyödyntäminen, jotka auttavat vahvistamaan
kunnan keskustaajaman elinvoimaisuutta, mutta edistävät myös koko kunnan matkailua. Rasimäen
vahvuudet mahdollisuuksia. Yhteistyö.

Suomi 100 tapahtumia: Pohjois-Karjalan kylät ry on ollut tiedottajana ja tapahtuma-aineiston toimittajana:
Avoimet kylät-tapahtuma, Villiinny keväästä; valtakunnallinen luonto päiviä, Suomi 100 itsenäisyyden
juhlavuoden kuusentaimen istutus. Rasimäki haastoi Valtimon muut kylätoimikunnat mukaan, taimia istutettiin
kaikkaan 50 kpl eri puolilla kuntaa.

Turvaa maaseudulle (hallinnoija P-Karjalan palo- ja pelastuslaitos, MSL, ja pelastusalan liitto).
Kyläturvallisuuden parantamiseksi on järjestetty kunnassa kyläturvallisuusryhmään kuuluville koulutusta.
Tiedotteita /valmiusvaroituksia toimintavuoden aikaan pelastuslaitokselta on tullut mm saapuvasta
ukkosmyrskystä tai kadonneesta. Osallistumista hälytystehtäviin ei ole kuitenkaan tarvittu.

LUONNONHOITOA RASIMÄELLÄ JA VALTIMOLLA
Rasimäen kylätoimijat aktivoituivat: Valtimolla järjestettiin kaikille halukkaille kylätoimijoille kaksi
Luonnonhoitoa Valtimolla – tilaisuuutta. Asiantuntijat P-Karjalan Ely-keskus ja Pro Agria. 3.4.2017,
mukana 20 osall. Syksyllä 30.10 oli toinen tilaisuus(25 osall), jossa suunniteltiin kylien omista
maisemanhoitosuunnitelmista ja niiden toteuttamisesta. Tulehmon tontin raivausta ja ympäristön
kunnostusta tehtiin kesällä. Työtä jatketaan 2018.
TAPAHTUMIA 2017
•Vuosi 2017 on Suomen 100- juhlavuosijuhlavuoden tapahtumia olivat
Valtajkunnallinen avoimet kylät tapahtumapäivä 10.6.2017 Tulehmolla, jolloin raivattiin tonttia,
kasattiin pihakalusteet, laitettiin pihaistutukset ja tehtiin kohopenkki, paljon porukkaa mukana.
•Ukkoin praasniekka 23.4.2017
• kevättalkoot Erakkolan omenapuutarhalla. Hakkeen teko risuista ja sen käyttö kattaaena
omanapuiden ympärillä.
•20.5 Villiinny keväästä, valtakunnallinen luonto päivä. Ulkoilu- ja lintujen bongauspäivä koko
perheelle.
•12.6 Rasimäki osallistui valtakunnalliseen Avoimet kylät tapahtumaan ; ympäristön siivousta ja
pihakalusteiden kasaus, osall 30 hlö
• Iivanan pruasniekka 23.-24.6 Iltatee vigilian jälkeen ja päiväkahvit ristisaaton jälkeen TulehmollaTalkoiluapuu( yht n 120 osall)
• 7.7 Rasimäen kyläilta Kyläiltaa juhlisti 1. kerran Suomen lipun nostaminen salkoon. Vieraana
juhlassa kylätutkijat Pertti Rannikko ja Seppo Knuuttila. 60 osall.
•11.6 Kyykkäharjoitukset ja kyykkäpelit alkoivat, opettaja Juuasta SM mestari Riitta Juntunen (40
osall)
•marrasmessujen kahviossa 25.11, varainhankintaa kyläyhdistyksen omiin leader-hankkeisiin.
(tapahtumassa n 800 osall)
•3.-16.7 Rasimäki mukana kylien yhteisessä Avoimet kesäkylät tapahtumissa: Vanhalla puukoululla
Itsenäisyyden vuosikymmenet Valtimolla- Suomi 100-valokuvanäyttelyyn kuvia Rasimäeltä sekä
Kyläkirjanäyttelyn kokoaminen ja asiantuntijoiden(viisi tutkijaa) kutsuminen luentotilaisuuksiin
kirkonkylälle, Yläpihan kesäkahvilaan Sivakkaan ja Rasimäelle). Rasimäen erakkolan oma
munkkikahvila, tsasouna, juoblukkasdu (omenapuutarha) sekä Maitohuoneen ikoninäyttely –
näyttely 3.-9.7 (osall 400 hlö)
•29.8 talkoot Erakkolan omenapuutarhalla
• Talojen tarinat- kootaan Rasimäen talojen omaa historiaa, tapahtumia ja valokuvia. Kokoaminen
alkanut hiljalleen, apuna kyläyhdistyksen oma PCM- tallennin. Lisäksi hyödynnetty videokameraa
esim tapahtumissa. Työtä jatketaan.

• Liikuntakampanjat: kesäpyöräilyjä 11,kävelyä 17, juoksua 4. Kevättapahtuma perheille; lintujen
bongausta. Osallistuttiin Liiku Liukkaasti koko kunnan haastekampanjaan joulukuussa 2017.
TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA
Rasimäen tapahtumista on tiedotettu www sivuilla rasimaki.net, Rasimäen fb –sivuilla, fb-valtimon
pohjoiset kylät, Ylä-Karjalan seuratoimintapalstalla, P-karjalan kylät –sivuilla,
Valtimon kunnan tapahtumakalenterissa, Valtimon kesäpäivä lehdessä.
Rasimäen Sanomat ilmestyi kesäkuussa, valtimon kunta sponsoroi tulostuksen. Tulostettu 200 kpl.
Lisäksi kylätoiminta ja kylätoimijat saivat runsaasti palastatilaa maakunnanomissa ja muissa lehdissä.
VARAINHANKINTA
•Varoja on saatu jäsenmaksutuloista, maksaneita jäseniä 75 ( v 2016 67 hlö, 2015 42 hlö).
•Tuloja saatiin marrasmessujen kahviosta
• avustusta SUO-säätiöltä 400 eur. ”museotalon kartoitus, selvitystyö myytävistä / lahjoitettavista
taloista
•kylämatkailu yhteistyön kehittämiseen 350,- lahjoitti Puukarin Pysäkki
MUISTAMISET
.
Timo Ratialainen 70- vuotta , kukat ja lahjakortti Kone-Valkkari
Raija Rapa adressi hautajaisiin 4.3.2017
Päivi Härkin sai Pohjois-Karjalan kylät hopeisen ansiomerkin, kylätoiminnassa pitkään toiminut
Pauli Röynä 17.8.2017 90-vuotta, onnittelukukat.

