Saimaan saariston kehittamisyhdistys
TOIMINTAKERTOMUS 2019
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 2019 oli yhdistyksen kahdeksas toimintakausï Kautta aktivoi useat hankkeeẗ Vuonna 2019 kaynnistyi
Reittien levahdysaaikat ja infotaulut Raakkylan saarille -hankë Keski-Karjalan kehittamisyhtinn
Matkailuliideja -hanke aaattyï Heinalamminojan valuma-alueen kunnostushanke jatkuu viela vuonna 2020̈
aaristo rail oli osa Karelianaolut -hanketta, jota hallinnoi Jetina rÿ aaristo railin loaut reittimerkkaukset
tehdaan kesalla 2020̈
Varaasalon kylatalon kuntosalikerho jatkui entiseen taaaansä
Avoimet Ovet -taaahtuma toteutettiin Kihaus-viikon aluksï
Yhteistyn eri toimijoiden kanssa oli runsasta ja toiminnan kannalta keskeistä
Vuoden aikana osallistuttiin useisiin koulutuksiin̈
aimaan saariston kehittamisyhdistys on Keski-Karjalan Jetina ry)n jasen̈
3. HALLITUKSEN KOKOONPANO JA JASENHANKINTA
Yhdistyksen hallituksen kokoonaano toimikaudella 2019 oli seuraava)
Puheenjohtaja)
Varaauheenjohtaja)
Hallitus)

aloudenhoitaja / sihteeri)

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

oiminnantarkastajina olivat Yrjn Lehvonen ja Jukka Laasonen̈ Varalla toimivat Jaana Nikkila ja ero
olvanen̈ Vuonna 2019 yhdistyksen henkilnjasenia oli 20 ja yrityksia 2̈ Jasenmaksu yksityiselta henkilnlta oli
10 €/hln, yhteisnilta 20 €/jarjestn ja yrityksilta 30 €/yritys̈

4. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous aidettiin 22̈2̈2019 ja jarjestaytymiskokous vuosikokouksen jalkeen̈ Hallituksen
muut kokoukset olivat 11̈1̈, 17̈3̈, 23̈8̈, 27̈10̈ (aidettiin kosteikkohankkeen tynryhmakokouksena / muistiö,
1̈11̈ ja 15̈12̈ arvittaessa hallituksen jasenet kokoontuivat aienemmissa tynryhmissa ja kosteikkohankkeen
tynryhmissä
5. TIEDOTTAMINEN
Yhdistyksen tiedottamisesta vastasivat aaaasiassa uure Hirvonen ja ari Hirvonen̈
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 Postitusrinkiin tuli muutamia uusia kesaasukkaitä
oimittajille tiedotteita lahetettiin suurimmista taaahtumistä
Hallituksen sisainen tiedottaminen ja koolle kutsuminen hoidettiin sahknaostin, auhelimen ja tekstiviestien
valityksellä Lehtileikkeita kerattiin leikekirjaan̈
6. TOIMINTA JA JARJESTETYT TAPAHTUMAT
•

Kotisivuille myytiin mainosaaikkoja, jotka maksoivat 40€/kal/vuosï (3 kal̈ Maksuilla katetaan
kotisivujen yllaaitokustannuksiä

•

Kuntosalikerho jatkui Varaasalon kylatalolla keskiviikkoisin̈ Kayntikertoja kerhoissa oli 188̈ Kerho on
kavijnille ilmainen̈ Ohjaajina toimivat mm) Mikko Lehvonen, Jyrki Kymalainen ja aaani Ihalainen̈

•

15̈1̈2019 ari Hirvonen osallistui Matkailuliideja -hankkeen tuotteistamistynaajaan Raakkylan
kunnantalollä

•

6̈2̈2019 osallistuttiin kunnan jarjestnaalaveriin, jossa kaytiin laai mm̈ vuoden toiminta-avustusten
korvaushinnat yhdistyksillë

•

14̈2̈2019 osallistuttiin Ketin jarjestamalle Instagramin aerusteet -kurssillë

•

9̈4̈2019 osallistuttiin Ketin jarjestamalle aalvelumuotoilukurssillë

•

20̈4̈2019 jarjestettiin aoa ua -ravintolan tyyliin aaasiaisaaivallinen Varaasalon kylatalollä
Ruokailijoita oli noin 100̈

Paasiaisaaivallinen 20̈4̈2019̈ Kuvat) ari Hirvonen̈

•

9̈5̈2019 osallistuttiin Ketin jarjestamalle You ube -kurssillë

•

13̈5̈2019 osallistuttiin aalvelumuotoilukurssille nro 2̈ (AMK)n oaiskelijat mukanä̈

•

16̈5̈2019 osallistuttiin Ketin jarjestamalle You ube 2 -kurssillë

•

17̈6̈2019 yhdistys oli mukana jarjestamassa Raakkylan 4H-yhdistyksen kesaleirin aloitusaaivan
Varaasalossä Yhteistynssa oli mukana myns Varaasalon Era, joka jarjesti leirilaisille ohjelmaä

•

29̈6̈2019 jarjestettiin Avoimet Ovet -taaahtumä Paivan ohjelmaa tarjosivat ilkkiaartio, ikinnmaen
luomutila / Jaana Nikkila ja ero olvanen ja Aaajalahden luontoaolulla oli aarrekarttajahtï
Varaasalon Era esitteli toimintaansa ja tarjolla oli lettuja ja kahviä Petri Heikkinen jarjesti Ylaaihan
Romaeaaivaẗ

•

Heinakuussa ja elokuussa yhdistys ja Karelianaolut -hankkeen vetaja Vesa urkia kokosivat
talkooaorukkaa useaan otteeseen aaristo railin merkkiaaalujen maalaamiseen ja oaastusmerkkien
laittamiseen reittien varrellë alkoissa oli yhteensa noin 40 hlnä Hirsiveisto Laasonen luovutti
tilojaan talkoolaisten kayttnnn, mika helaotti aaljon organisointia ja logistiikkaä 17̈7̈2019
Varaasalon Martat jarjestivat talkoolaisille ruokailun Koiton talollä

aaristo railin talkoitä Kuvat) Vesa urkia, ari Hirvonen ja Katri vuorjokï

•

31̈8̈2019 yhdistys jarjesti kirkkovenesoudun Maakuntaaaivan Raakkyla soutaa ja laulaa
-taaahtuman yhteyteen̈ outu kulki Kivisalmesta Paksuniemeen̈ Kylalaiset soutivat aaretar
-kirkkoveneella vanhan ajan tyyliin aukeutuneina ja oai Hirvosen kiaaaroidessa venettä Mukaan
osallistui myns Haaaasalmen kylayhdistys omalla veneellaan seka yksi soutuvenë

Raakkyla soutaa ja laulaa -taaahtuma 31̈8̈2019̈ Kuvat ari Hirvonen̈

•

16̈9̈2019 matkailualan toimijoita kokoontui Matkailuliideja -hankkeen tiimoilta Koivuniemeen̈
Keskustelussa oli tulevaisuuden toimenaiteeẗ Keski-Karjalan matkailukoordinaattori aloittaa vuoden
2020 alusta kolmen vuoden aestinsä Paikka oli haussä

•

26̈9̈2019 osallistuttiin Ketin jarjestamaan sosiaalisen median koulutukseen Paksuniemessä

•

Lokakuussa 2019 yhdistys jatti hankehakemuksen Keski-Karjalan Jetina ry)llë Hanke sai
mynnteisen rahoitusaaatnksen̈ Hankkeen tarkoituksena on rakentaa aaristo railin varrelle kaksi
levahdysaaikkaa, valmistaa reitin varrelle infotauluja, joiden aiheina ovat vanhat kalastustavat,
noraaa, kosteikko ja alaalinjan historiä Myns Kivisalmen aalvelukartta uusitaan, koska sen tiedot
ovat vanhentuneitä Hankekoordinaattoriksi valittiin mi how Go / ari Hirvonen, jonka kanssa
tehtiin ostoaalvelusoaimus̈

•

20̈11̈2019 oivo ja ari Hirvonen osallistuivat Matkailuliideja -hankkeen aaatnstilaisuuteen Kiteen
Muljulassä

•

Heinalamminojan valuma-alueen kunnostushanke eteni kaivuun osalta aaatnkseen̈ Hankkeen
toteutusaikaa on lokakuulle 2020 saakkä Kevaan ja kesan 2020 aikana tehdaan viela maanajoa ja
teiden tasoitustä Mukana hankkeessa on ollut 7 maanomistajaä Rahoittajina Ely-keskuksen lisaksi
ovat olleet Hyannniemen ja Varaasalon kalavesien osakaskunnaẗ Hanke on edennyt suunnitellustï
Liitteena vuoden 2019 hankeraaortiẗ

Kuva) Ville Lehvonen̈ Heinalahden kosteikkoa Varaasalossä

•

Reittien levahdysaaikat ja infotaulut Raakkylan saarille -hanke aloitettiin lokakuussa 2019̈ Hanke on
edennyt suunnitelman mukaisestï

7. YHTEISTOIMINTA MUIDEN ORGANISAATIOIDEN JA YHTEISOJEN KANSSA
Vuoden 2019 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 2019 olivat mm̈ Ely-keskus, Maakuntaliitto, Hyannniemen ja Varaasalon kalavesien
osakaskunnat, Janne Raassina / Vesi- ja luontokunnostus, Karelia Cottages, Keski-Karjalan Jetina ry, KE I
Oy, Luomuviljely ero olvanen ja Jaana Nikkila, Petri Heikkinen / Ylaaiha, Raakkyla Folk, Raakkylan kunta,
ilkkiaartio, oain uvat, Varaasalon Era, Varaasalon marttayhdistys, Varaasalon nuorisoseura seka
tiedotusvalineet, kylalaiset, kesaasukkaat ja aaikalliset yritykseẗ
8. TALOUS
uottoja yhdistys sai lahinna jasenmaksuista ja avustuksistä Hanketoiminta on lisannyt maksuliikennetta ja
talouden seurantaä Yhdistyksen tilinaaatnksen tulos on -6 721,72€̈
Raakkylassa 31̈ tammikuuta 2020
aimaan saariston kehittamisyhdistys rÿ / hallitus

