
Saimaan saariston kehittamisyhdistys ry 

TOIMINTAKERTOMUS 2016 

1. YLEISTA 

Yhdistyksen tarkoitus (ote yhdistyksen saannoista): Yhdistyksen tarkoituksena on edustaa, valvoa ja kehittaa 
Saimaan saaristolaiskylien kylatoimintaa, edistaa kylakulttuurin kehittymista, perinteen sailymista ja 
asukkaiden viihtyvyytta seka lisata yhteistyota. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu kylia 
koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksia, aloitteita ja antaa lausuntoja, jarjestaa tapahtumia, retkia, 
koulutuksia ja kursseja seka neuvontatilaisuuksia. Yhdistys edustaa saarelaisia eri tapahtumissa ja 
organisaatioissa, tiedottaa kylien asioista, verkostoituu omassa kylassa, kunnassa, maakunnassa, 
kotimaassa ja kansainvalisesti. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerata jasenmaksuja, hakea avustuksia 
ja hankerahoituksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa 
toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteaa omaisuutta seka toimeenpanna asianmukaisen luvan 
saatuaan arpajaisia, myyjaisia ja rahankerayksia seka harjoittaa pienimuotoista myyntitoimintaa. 

2. JOHDANTO 

Viidennella toimintakaudella yhdistys panosti uusiin hankkeisiin. Keski-Karjalan Jetina ry:n ”Harvelit 
hankintaan”-hankkeen avulla toteutettiin kuntosalilaitteiden hankinta Varpasalon kylatalolle. Lisaksi 
valmisteltiin Heinalamminojan valuma-alueen kunnostushanketta yhteistyossa Janne Raassinan (Vesi- ja 
luontokunnostus) ja Ely- keskuksen kanssa. Saarten ja tapahtumien markkinointia jatkettiin entiseen tapaan 
ja tiedottaminen hoitui kotisivujen, fb-sivujen ja kylapostituksen valityksella. Saimaan saariston 
kehittamisyhdistys on Pohjois- Karjalan Kylat ry:n seka Keski-Karjalan Jetina ry:n jasen. 

3. HALLITUKSEN KOKOONPANO JA JASENHANKINTA 

Yhdistyksen hallituksen kokoonpano toimikaudella 2016 oli seuraava: 

Puheenjohtaja: Tuure Hirvonen
Varapuheenjohtaja: Toivo Hirvonen
Sihteeri: Sari Hirvonen
Hallitus: Vaida Laasonen

Pasi Laasonen
Auli Partio
Kairit Kurm-Ilonen

Taloudenhoitaja: Merja Hirvonen

Toiminnantarkastajina olivat Yrjo Lehvonen ja Jukka Laasonen. Varalla Jaana Nikkila ja Tero Tolvanen. 
Vuonna 2016 henkilojasenia yhdistyksessa oli yhteensa 27, yrityksia 1. Henkilojasenmaara nousi edellisesta 
vuodesta 8:lla henkilolla. Jasenmaksu yksityiselta henkilolta oli 10 €/hlo, yhteisoilta 20 €/jarjesto ja yrityksilta 
30 €/yritys. 



4. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 4.3.2016 ja jarjestaytymiskokous pidettiin samana paivana 
vuosikokouksen jalkeen. Hallituksen muut kokoukset pidettiin 14.2.2016 seka 28.6.2016. Tarvittaessa 
hallituksen jasenet kokoontuivat mm. tapahtumien ja hankkeen suunnittelupalavereihin pienemmilla 
porukoilla. 

5. TIEDOTTAMINEN 

Yhdistyksen tiedottamisesta vastasivat paaasiassa puheenjohtaja ja sihteeri. 

Sihteeri paivitti saarten omia kotisivuja ja facebook -sivuja. Tiedotteita ja kutsuja lahetettiin median edustajille 
ennen jokaista tapahtumaa. Kesatapahtumista tiedotettiin Kihaus -organisaation kautta painetussa Kihaus- 
tabloidissa maakuntalehti Karjalaisen valissa. Yleisena tapahtumien tiedottamisvalineena kaytettiin ilmaisia 
tapahtumailmoituskanavia: Kotikarjalan kulttuuri-ikkunaa, Karjalaisen tapahtumakalenteria, kunnan 
tapahtumakalenteria, radioiden menovinkkeja seka ilmoitustauluja ja postilaatikkojakelua. Tiedottamisessa 
kaytettiin myos sahkopostia. Hallituksen sisainen tiedottaminen ja koolle kutsuminen hoidettiin sahkopostin, 
puhelimen ja tekstiviestien valityksella. Lehtileikkeita kerattiin leikekirjaan. Tiedottaminen on sujuvaa ja 
monet alueen tapahtumajarjestajat ovat oppineet ottamaan yhteytta ja ilmoittamaan omista tapahtumistaan. 
Myos Raakkylan kunnan kanssa on hyvaa yhteistyota. 

6. TOIMINTA JA JARJESTETYT TAPAHTUMAT 

Yhdistys yllapitaa Pohjoisen Saimaan saaristo -kotisivuja seka fb-sivuja. Kavijat ovat vakiintuneet ja 
tapahtumatietoja osataan hakea sivuilta entista enemman. Facebook sivujen tilastojen mukaan paivitykset 
tavoittivat maksimissaan jopa 1800 henkiloa. 

14.2. hallituksen kokouksessa Pertti Hirvonen kokoukseen kutsuttuna kertoi Heinalammin kosteikon 
kunnostushankkeesta. Ajatus on ollut  hanella jo keskusteluasteella Janne Raassinan (Vesi- ja 
luontokunnostus) ja Ely-keskuksen kanssa. Rahoitusta olisi mahdollisuus hakea, mutta paikallista 
taustaorganisaatiota asioiden eteenpain viemiseksi ei ole. Hallitus katsoi asian tarkeaksi ja paatti, etta asiaa 
lahdetaan viemaan eteenpain. Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa Varpasalossa Heinalammin aluetta ja 
vesijattomaata esimerkiksi viljely- ja virkistyskayttoon. Alueella on merkittavia luontoarvoja. Myos 
metsastysseura hyotyisi hankkeesta. Lisaksi alueen kautta kulkee patikointireitti. Talla hetkella maastossa on 
hankala liikkua jalkaisin, koneilla mahdoton. Mahdollisia yhteistyotahoja kutsutaan koolle (maanomistajia, 
kalastusosakaskuntien edustajia, metsastysseuran edustaja). Janne Raassina on ilmoittanut kirjallisesti 
olevansa mukana hankkeessa ja auttamassa myos suunnitteluvaiheessa. Yhdistyksen hallitus antoi 
valtuuden Pertti Hirvoselle vieda asiaa eteenpain. Omarahoitusosuutta taydennetaan talkootyolla. Hankkeen 
rahoitukseen kysytaan mukaan paikallisia kalastusosakaskuntia. 

17.3. lahetettiin hankehakemus kuntosalilaitteista Jetina ry:lle. Investointihankkeen teemana oli ”Harvelit 
hankintaan”. Kokonaisbudjetti oli 10 000€. Kuntosalilaitteita haluttiin Varpasalon kylatalolle. Hakemus 
hyvaksyttiin kevaalla, ja laitteiden hankintaan liittyva kilpailutus kaynnistettiin kesakuussa 2016. 

29.5.-3.6. hallituksen jasenet Vaida ja Pasi Laasonen, Auli Partio, Toivo Hirvonen ja Sari Hirvonen seka 
Jukka Kyllonen ja toimittaja Riitta Mikkonen vierailivat kylamatkailuhankkeessa mukana olleen Italian 
Umbrian alueen kylissa omakustannematkalla. Matkan jarjestelyissa apuna toimi suomalaispariskunta Sirpa 
ja Pekka Sipola, jotka asuvat Italian Umbriassa. Kokemuksista Auli Partio raportoi valokuvakirjan muodossa. 
Yhteistyo sujui asiallisesti ja sovitusti. Yhteydenpitaminen oli nopeaa ja vaivatonta. 

28.6. hallituksen kokouksessa kasiteltiin ”Harvelit hankintaan”-hankkeen etenemista, tulleita tarjouksia ja 
aikataulusuunnittelua. Varpasalon kylatalolla paatettiin tehda talkoilla siivousta niin, etta kesan aikana 
kuntoilunurkkaukseen saataisiin tilaa. Laitteiden toimitus tapahtuisi elokuussa. Myos lattia ja seinia 
jouduttaisiin nurkkauksesta maalaamaan. 

6.7. jarjestettiin Avoimet Ovet -tapahtuma. Alueen yritykset ja muut tapahtumanjarjestajat osallistuivat 
aktiivisesti paivan ohjelman tuottamiseen. Yhdistys toimi tapahtumien jarjestajien ohella paivan tapahtuman 
tiedottajana. Alla paivan ohjelma: 
Klo 11-13 Ylapihan Rompepaivat 
Klo 11-14 Kettulan Tilalla tuotteiden esittelya ja myyntia. 
Klo 14.00 Pihasoitto Vanhan Erolan pihassa (jarj. Yrjo ja Leila Eronen) 
Klo 15-17 Avoimet ovet Sikionmaen luomutilalla 
Klo 18 Rantakala ja kirkkovenesoutu Kivisalmipuistossa (jouduttiin perumaan saan takia) 
Ohjelma 7.7. Klo 13-16 Metsakioski Apajalahden luontopolun laavulla Varpasalossa. Jarj. Karelia 
Cottages ja Varpasalon Nuorisoseura. 



Heinakuu-elokuu 2016: useita talkoopaivia Varpasalon kylatalolla. Kuntoilunurkkauksen siivous. Lattian 
tasoitus. Seinien ja lattian maalaus. Talkoissa olivat Leevi Laasonen, Vaida ja Pasi Laasonen, Tuure 
Hirvonen, Merja ja Pertti Hirvonen, Terttu Kahkonen, Jukka Kyllonen ja Sari Hirvonen. 

24.8. Kuntosalilaitteet tulivat rekalla Heinolasta Varpasaloon. Kuorma purettiin ja laitteet asennettiin 
paikoilleen. Sali siivottiin ja valmisteltiin kayttoa varten. Talkoissa olivat: Hannu Ilonen, Pasi Laasonen, Leevi 
Laasonen, Pertti Hirvonen, Merja Hirvonen, Jukka Kyllonen, Tuure Hirvonen ja Sari Hirvonen. 

30.8. pidettiin tiedotustilaisuus kuntoilunurkkauksen valmistumisesta Varpasalon kylatalolla. Paikalla olivat 
Koti-Karjalan ja Kotiseutu-uutisten toimittajat. Tiedote lahetettiin myos muille medioille. Myohemmin syksylla 
sanomalehti Karjalainen teki jutun haastatellen laitteiden kayttajia. 

22.9. Tuomo Hamalainen ELY-keskuksen edustajana ja Ritva Ronka Jetina ry:n edustajana kavivat 
tekemassa hanketarkastuksen Varpasalon kylatalolla. Tarkastuksen tuloksena todettiin, etta ”Harvelit 
hankintaan”-hanke oli toteutettu suunnitelman mukaisesti. 

Tuomo Hamalainen Ely-keskukselta seka Ritva Ronka Keski-Karjalan Jetina ry:sta 
testasivat Varpasalon kylatalon kuntoilunurkkauksen. 

2.10. jarjestettiin Varpasalon Nuorisoseuran kanssa yhteistyossa Varpasalon Viuhhaus-tapahtuma. Paivaa 
oli tukemassa myos Raakkylan Osuuspankki. Liikuntapaivan tarkoituksena oli tutustuttaa kylalaiset 
kuntosalilaitteiden kayttoon seka viettaa hauska yhteinen perheliikuntapaiva. Paivan aikana paikalla kavi 
noin 30 hloa. Nuorisoseura jarjesti tarjoilua. Yhdistys jarjesti arvonnan. 

Kuva Varpasalon Viuhhaus-tapahtumasta. 



6.10. Tuure Hirvonen oli edustamassa yhdistystamme ”Yritetaan yhdessa”-palaverissa, jossa paikalliset 
jarjestot sopivat Raakkylan Paikallis JANEN perustamisesta ja perustamiskokouksesta. 
Perustamiskokouksessa joulukuussa organisaation nimeksi valittiin Raakkylan PaJA. Toiminnan 
tarkoituksena on koota paikallisjarjestoja yhteen ja tehostaa yhdistystoimintaa seka edustaa raakkylalaisia 
yhdistyksia myos maakuntatasolla. PaJA:n hallituksen varajaseneksi Saimaan saariston 
kehittamisyhdistyksesta valittiin Sari Hirvonen. 

13.10. alkaen yhdistys alkoi jarjestamaan ohjattuja liikuntakerhoja Varpasalon kylatalolla torstaisin klo 18 ja 
lauantaisin klo 15. Ohjaajana toimi talkoilla Sari Hirvonen. Kerhoja syksyn aikana pidettiin 17 kertaa. 
Vierailevana, palkattuna asiantuntijaohjaajana toimi PT Mikko Lehvonen. Mikko Lehvonen ohjeisti kerholaisia 
27.10., 3.11. ja 15.12. Kaikista kuntosalikaynneista pidetaan kirjaa, kerhoista erikseen. Syyskuun 2016 – 
joulukuun 2016 aikana kayntikertoja oli kirjattu yhteensa noin 400. 

21.12. Janne Raassinna (Vesi- ja luontokunnostus) lahetti sahkopostitse ensimmaiset luonnokset 
Heinalamminojan valuma-alueelle suunnitelluista valuma-alue- ja vesistokunnostusrakenteista, erityisesti 
kosteikoista. Suunnitelma ja hakemus jatettiin Ely-keskukselle.

7. YHTEISTOIMINTA MUIDEN ORGANISAATIOIDEN JA YHTEISOJEN KANSSA 

Vuoden 2016 aikana yhteistyo jatkui useiden eri tahojen kanssa luontevasti ja uusia yhteistyokumppanuuksia 
syntyi. Hallituksen jasenten oma verkostoituminen on ollut aktiivista ja tietotaito yhdistyi toiminnassa. 
Yhteistyotahoja ovat mm: Varpasalon Nuorisoseura, Varpasalon Kylatalo osuuskunta, Oravisalon Koitto, 
Pohjois-Karjalan Kylat ry, Raakkylan kunta, Raakkyla Folk ry, Karelia Cottages Oy, Apajalahden luontopolku / 
Suursaaren vesiretkeilyreitti, Raakkylan Osuuspankki, Keski-Karjalan Jetina ry, Ely-keskus, Janne 
Raassina/Vesi- ja luontokunnostus, paikalliset kalastusosakaskunnat, tiedotusvalineet, kylalaiset ja 
paikalliset yritykset. 

8. TALOUS 

Vuosi 2016 oli viides toimintavuosi. Tuottoja yhdistys sai jasenmaksuista, avustuksista, Suarelaisten 
Suakkunat -kirjan myynneista ja arpajaisista. Hankerahoituksen avulla ostetut kuntosalilaitteet nostavat 
tilikauden tulosta. Tilikauden ylijaama on 6392,74 €. 

Raakkylassa 5. helmikuuta 2017 

Saimaan saariston kehittamisyhdistys ry. / hallitus 


