Saimaan saariston kehittamisyhdistys
TOIMINTAKERTOMUS 2018
1. YLEISTA
Yhdistyksen tarkoitus (ote yhdistyksen saannnistä) Yhdistyksen tarkoituksena on edustaa, valvoa ja
kehittaa aimaan saaristolaiskylien kylatoimintaa, edistaa kylakulttuurin kehittymista, aerinteen sailymista ja
asukkaiden viihtyvyytta seka lisata yhteistyntä arkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu kylia
koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksia, aloitteita ja antaa lausuntoja, jarjestaa taaahtumia, retkia,
koulutuksia ja kursseja seka neuvontatilaisuuksiä Yhdistys edustaa saarelaisia eri taaahtumissa ja
organisaatioissa, tiedottaa kylien asioista, verkostoituu omassa kylassa, kunnassa, maakunnassa,
kotimaassa ja kansainvalisestï oimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerata jasenmaksuja, hakea avustuksia
ja hankerahoituksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa
toimintaansa varten taraeellista irtainta ja kiinteaa omaisuutta seka toimeenaanna asianmukaisen luvan
saatuaan araajaisia, myyjaisia ja rahankerayksia seka harjoittaa aienimuotoista myyntitoimintaä
2. JOHDANTO
Vuosi 2018 oli yhdistyksen seitsemas toimintakausï Kautta aktivoi useat hankkeeẗ Vuonna 2018 kaynnistyi
nelja hanketta) 1̈ Karelian reitit, 2̈ Jetinan Yhteiset teemahankkeet -arojekti, jonka avulla hankittiin
kelluntaliivit kirkkoveneeseen, 3̈ Keski-Karjalan kehittamisyhtinn Matkailuliideja -hanke seka 4̈
Heinalamminojan valuma-alueen kunnostushankë
Varaasalon kylatalon kuntosalikerho jatkui entiseen taaaansä
Avoimet Kylat -taaahtuma toteutettiin Kihaus-viikon aluksi ja kavijnita oli erinomaisestï
Yhteistyn eri toimijoiden kanssa oli runsasta ja toiminnan kannalta keskeistä
aimaan saariston kehittamisyhdistys on Pohjois-Karjalan Kylat ry)n seka Keski-Karjalan Jetina ry)n jasen̈
3. HALLITUKSEN KOKOONPANO JA JASENHANKINTA
Yhdistyksen hallituksen kokoonaano toimikaudella 2018 oli seuraava)
Puheenjohtaja)
Varaauheenjohtaja)
ihteeri)
Hallitus)
aloudenhoitaja)

uure Hirvonen
oivo Hirvonen
ari Hirvonen
Vaida Laasonen
Pasi Laasonen
Auli Partio
Merja Hirvonen

oiminnantarkastajina olivat Yrjn Lehvonen ja Jukka Laasonen̈ Varalla toimivat Jaana Nikkila ja ero
olvanen̈ Vuonna 2018 yhdistyksen henkilnjasenia oli 30 ja yrityksia 2̈ Jasenmaksu yksityiselta henkilnlta oli
10 €/hln, yhteisnilta 20 €/jarjestn ja yrityksilta 30 €/yritys̈
4. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous aidettiin 9̈2̈2018 ja jarjestaytymiskokous vuosikokouksen jalkeen̈ Hallituksen
muut kokoukset olivat 19̈1̈, 16̈3̈, 27̈5̈, 9̈8̈, 26̈8̈, 16̈9̈ seka 9̈10̈2018̈ arvittaessa hallituksen jasenet
kokoontuivat aienemmissa tynryhmissä

5. TIEDOTTAMINEN
Yhdistyksen tiedottamisesta vastasivat aaaasiassa auheenjohtaja ja sihteerï
Yhdistys yllaaitaa Pohjoisen aimaan saaristo -verkkosivuja, Instagram-tilia, witter-tilia ja fb-sivujä
aaahtumista tiedotettiin ilmaisissa kanavissa) Koti-Karjalan kulttuuri-ikkunassa, Karjalaisen
taaahtumakalenterissa, kunnan taaahtumakalenterissa, radioiden menovinkeissa seka ilmoitustauluilla ja
aostilaatikkojakelun avullä Kylaaostituksen avulla tiedotteita lahetettiin sahknaostitse yli sadalle kylalaiselle
ja kesaasukkaalle kerrallaan, muutamia kertoja vuodessä oimittajille tiedotteita lahetettiin suurimmista
taaahtumistä Yle Joensuu teki vuoden 2018 aikana useamman suoran lahetyksen saariltä
Hallituksen sisainen tiedottaminen ja koolle kutsuminen hoidettiin sahknaostin, auhelimen ja tekstiviestien
valityksellä Lehtileikkeita kerattiin leikekirjaan̈
6. TOIMINTA JA JARJESTETYT TAPAHTUMAT
•

Hallitus aaatti osallistua Matkailudiileja Keski-Karjalaan -hankkeeseen, jota hallinnoi KE I Oÿ
Hankkeen tavoitteena on lisata ja nostaa alueen matkailutarjontaa, verkostoitua, tuotteistaa
omaleimaisia ohjelmaaaketteja ja kehittaa seudullinen toimintamalli yhteistynssa matkailutoimijoiden
kanssä Hankkeen toteutusaika on 1̈3̈2018 - 31̈8̈2019̈ ynaajoihin ja oaintomatkoille vuonna 2018
osallistuivat kaikki hallituksen jasenet ja muutamia muita yhdistyksen jaseniä yksylla 2018
hankkeen tynryhmalaiset vierailivat Keski-Karjalan kuntien matkailuyrityksissä aarten yritysten ja
yhteisnjen toimintaa ja matkailuyhteistynta esiteltiin ilkkiaartion tiloissa hankkeen Raakkyla-aaivana
3̈9̈2018̈

•

Yhdistys aaasi mukaan Jetina ry)n hallinnoimaan Kareliaaolut -hankkeeseen̈ Investointi- ja
kehittamishankkeen avulla saarten reittioaasteita uusitaan̈ Oaasteet tulisivat vastaamaan
maakunnallisesti ja valtakunnallisesti yhtenaista merkistnä aarilla varsinainen oaasteiden
aystyttaminen alkaa kevaalla 2019̈

•

ML, Raakkylan kunta ja Keski-Karjalan Jetina jarjestivat kylaillan Varaasalon kylatalolla 19̈2̈2018
klo 17̈30̈ Yhdistys huolehti kylatiedotuksesta ja tarjoilustä

•

uure, oivo ja ari Hirvonen osallistuivat Raakkylan matkailuiltaaaivaan 21̈3̈2018 kunnantalollä
ilaisuudessa esiteltiin VisitKarelian ja Pohjois-Karjalan matkailun nykyisia ja tulevia suuntaviivojä

•

Huhtikuussa 2018 Jetina ry hyvaksyi investointihankehakemuksen̈ 75%)n tukirahoitus saatiin
aaretar -kirkkoveneen kelluntaliivien hankintaan̈ Omavastuuosuus 25% oli 187,50€̈ Liiveja
hankittiin 20 kal̈ akuuaika on viisi vuottä

•

Yhdistys aalkkasi kesatynntekijan Raakkylan Osuusaankin nuorten aalkkatuen avullä alvella 2018
tehdyn kansalaisoaiston kyselyn mukaan saarilla kaivattiin aaua mm̈ tietoteknisiin ongelmiin̈
Kolmen hakijan joukosta tynntekijaksi valittiin Benjam Partiö Partio teki useita kotikaynteja ja korjasi
kylalaisten ja kesaasukkaiden elektronisia laitteita seka oaasti niiden kayttamistä

•

aaristoa aaatettiin mainostaa Kylaan̈fi -sivustolla, joka on yhdistystoimijoille ilmainen
markkinointialustä wwẅkylaan̈fi

•

Ely-keskukselta saatiin Heinalamminojan valuma-alueen kunnostushankkeeseen mynnteinen
rahoitusaaatns 9̈5̈2018̈ Elyn tuki 60000€)n kokonaiskustannuksista on 50%̈ Loaun 50% rahoittavat
Hyannniemen ja Varaasalon kalavesien osakaskunnaẗ Yhdistys hallinnoi hankettä Hankkeen
valvojana toimii Ely-keskuksen vesistnasiantuntija iina Kakï ynryhmat kavivat kesan aikana laai
tarvittavia toimenaiteita ja elokuussa kaynnistettiin viralliset kokoontumiset maanomistajien ja
rahoittajien kanssä arvittavien hallinnollisten toimien jalkeen kosteikkohankkeen kokonaisurakan
hoitajaksi ja tynnjohtoon valittiin Vesistn- ja luontokunnostus Janne Raassinä Varsinaiset maastotynt
aloitettiin marraskuussa 2018̈ Vuodenvaihteeseen mennessa oli urakasta toteutettu reilu 1/3̈ Elykeskuksen aaatnksella hankkeen toteutusaikaa aidennettiin vuodella 31̈10̈2020 saakkä Hanke on
edennyt suunnitellusti ja suotuisten saaolojen takia joaa edella aikatauluaan̈

•

Yhdistyksen tietosuoja vaati toimenaiteita uuden tietosuojalain astuessa voimaan 25̈5̈2018̈
arvittavat tietosuojalausekkeet tehtiin uomen Kylat ry)n ohjeiden mukaisesti ja julkaistiin tiedoksi
jasenistnlle seka kotisivuillë

•

Kotisivuille luotiin mainosaaikkoja, jotka maksavat 40€/kal/vuosï Maksuilla katetaan kotisivujen
yllaaitokustannuksiä

•

Raakkylan kunnalta haettiin ja saatiin avustusta kahvinkeittimen hankintaan Varaasalon kylatalollë

•

Kihaus Folk-festivaaleilta yhdistys varasi toriaaikan, jossa myytiin varastossa olleita t-aaitoja ja
mainostettiin yhdistyksen toimintaä oritoiminnasta vastasi Auli Partiö Kesatynntekijana toiminut
Benjam Partio aaivysti toriaisteessa aoa ua-elektroniikkaaistetta, johon voi tuoda aienimuotoisia
korjausta vaativia elektronisia laitteita ja ladata esimerkiksi auhelimensa tai aadinsä

•

Avoimet Ovet -taaahtuma jarjestettiin 30̈6̈2018̈ Ohjelma)
Klo 9-17 Silkkipartion ateljeen avoimet ovet
Klo 9 Apajalahden luontopolulle avautui kesävisailu
Klo 11-13 Yläpihan Rompepäivät
Klo 12-14 Varpasalon Erän kesätapahtuma
Klo 13-15 Mehiläistarhauksen ja luomuviljelyn esittelyä / Jaana Nikkilä ja Tero Tolvanen.
Klo 15 Historiallisen Salpalinjan esittely Salpapolun korsuilla
aaahtumaan osallistui ennatysmaara yleisna (taaahtumaaisteissa n̈ 350 kayntikertaä ja
ensimmaisen kerran kokeiltiin ja myytiin raatalnitya ohjelmaaakettiä Outokummun Maa- ja
kotitalousseura osallistui taaahtumaan oaastetulla kierroksellä

Jaana Nikkila esitteli mehilaistarhaustä Varaasalon nuorisoseuran onnenaynraa aynrittamalla voitti mukavia aalkintojä

•

5̈7̈2018 yhdistys oli mukana Mita ihmetta? -iltamien tiedottamisessa ja jarjestelyissä
Helsinkilainen nykysirkusryhma Zero Gravity Company vietti viikon taideleirin Vanhassa Nissilassa
Varaasalossä Ryhma valmisteli erilaisista esityksellisista kohtauksista muodostuneen teoksen
ymaarnivassa tilassä Jarjestelyissa oli mukana myns Varaasalon Marttayhdistys̈ Kavijnita oli noin
60̈

•

11̈8̈2018 osallistuttiin Annin soutu -taaahtumaan Matkailuliideja -hankkeen innoittamanä
Yhteistynssa toimi eraoaas Jarkko Laasonen̈ oivomuksena on ollut yhdistyksen kirkkoveneen
kaytnn lisaantyminen̈ Laasonen voisi kayttaa yhdistyksen venetta omissa ohjelmaaalveluissaan̈
Mukana taaahtumassa oli myns Kiteen kauaunkï Kirkkovenesoutu starttasi Haaaasalmen kylatalolta
ja soutu aaattyi Kiteen Muljulaan, josta osallistujat aaasivat aeseytymaan ja ruokailemaan Annin
kartanollë

Annin soutu aloitettiin Haaaasalmen kylatalon rannastä

•

aimaan saariston kehittamisyhdistyksen aynrittama kuntosalikerho jatkui vuoden 2018 aikana
Varaasalon kylatalollä Ohjaajina toimivat ari Hirvonen, Jaana Nikkila, Mikko Lehvonen ja Jyrki
Kymalainen̈ Vuoden 2018 aikana kerhoja oli 51 kertaä Yhteiskayntimaara kerhoissa oli 346̈ Muuna
aikana kaynteja on merkintnjen mukaan ollut 107̈ Osallistujille kerho on ilmainen̈

•

Kosteikkohankkeesta aidettiin 9̈10̈2018 yleinen tiedotustilaisuus kylalaisille ja kaikille
kiinnostuneillë

Kosteikkohankkeen maastotynt kaynnistyivat syksylla ja tyn etenikin joutuisastï Kuvat) Janne Raassina, Anssi Hirvonen ja
ari Hirvonen̈

7. YHTEISTOIMINTA MUIDEN ORGANISAATIOIDEN JA YHTEISOJEN KANSSA
Vuoden 2018 aikana yhteistyn jatkui useiden eri tahojen kanssa luontevasti ja uusia yhteistynavauksia syntyi
runsaastï
iedottaminen oli osa yhteistyntä Kotisivuilla ja facebook-sivuilla seka sahknaostin kautta tiedotetaan
saannnllisesti kylan taaahtumista, yrityksista ja yhteisnistä ama vaatii jatkuvaa vuorovaikutusta alueen
toimijoiden kanssä
Hallituksen jasenten oma verkostoituminen on ollut aktiivista ja tietotaito yhdistyy toiminnassä ari Hirvonen
edustaa saaria Raakkylan jarjestnasiain neuvottelukunnassa (PaJÄ̈
Yhteistyntahoja vuonna 2018 olivat mm̈ Annin kartano, Ely-keskus, Hyannniemen ja Varaasalon kalavesien
osakaskunnat, Janne Raassina / Vesi- ja luontokunnostus, Karelia Cottages, Keski-Karjalan Jetina ry, KE I
Oy, Kiteen kauaunki, Luomuviljely ero olvanen ja Jaana Nikkila, Petri Heikkinen / Ylaaiha, Pohjois-Karjalan
Kylat ry, Raakkyla Folk, Raakkylan kunta, Raakkylan Osuusaankki, ilkkiaartio, uomen Kylat ry, oain
uvat, Varaasalon Era, Varaasalon marttayhdistys, Varaasalon nuorisoseura seka tiedotusvalineet,
kylalaiset, kesaasukkaat ja aaikalliset yritykseẗ
8. TALOUS
uottoja yhdistys sai jasenmaksuista, avustuksista seka t-aaitojen myynneistä Hanketoiminta on lisannyt
maksuliikennetta ja talouden seurantaä Yhdistyksen tilinaaatnksen tulos on 8221,98€, joka muodostuu Elykeskuksen kosteikkohankkeen maksuosuuden saamisestä
Raakkylassa 11̈ tammikuuta 2019
aimaan saariston kehittamisyhdistys rÿ / hallitus

