
Saimaan saariston kehittamisyhdistys ry 

TOIMINTAKERTOMUS 2017

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 

Vuosi 2017 oli yhdistyksen kuudes toimintakausi. Toiminnan ja tapahtumien teemoissa nakyi Suomen 
juhlavuosi. Yhteistyota kehitettiin ja tehtiin uusia avauksia, joka nakyi mediassakin. Juhlavuonna myonnettiin 
myos ansiomerkkeja kylatoiminnassa ansioituneile.

Varpasalon kylatalolle hankitut kuntosalilaitteet olivat aktiivisessa kaytossa. Kerhotoiminta vakiintui ja 
kuntoilijoita riitti myos kerhon ulkopuolella. Heinalamminojan valuma-alueen kunnostushanke ei vuonna 2017 
kaynnistynyt. 

Avoimet Kylat -tapahtuma toteutettiin perinteisesti. Vuonna 2017 se olli valtakunnallisen tapahtuman osana.

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 jasen. 

3. HALLITUKSEN KOKOONPANO JA JASENHANKINTA 

Yhdistyksen hallituksen kokoonpano toimikaudella 2017 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 2017 henkilojasenia yhdistyksessa oli 32, yhdistyksia 1 ja yrityksia 1. Jasenmaksu yksityiselta 
henkilolta oli 10 €/hlo, yhteisoilta 20 €/jarjesto ja yrityksilta 30 €/yritys. 



4. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 24.2.2017 ja jarjestaytymiskokous samana paivana vuosikokouksen 
jalkeen. Hallituksen muut kokoukset olivat 5.2.2017 seka 25.4.2017. Tarvittaessa hallituksen jasenet 
kokoontuivat mm. tapahtumien 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. 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. 

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 -verkkosivuja seka fb-sivuja. Sivuilla kavijat ovat vakiintuneet 
ja tapahtumatietoja osataan hakea sivuilta entista enemman. Facebook -sivujen sitoutuneet kavijamaarat 
ovat nousseet.

5.2.2017 hallituksen kokouksessa Pertti Hirvonen, kokoukseen kutsuttuna, kertoi kosteikkohankkeen 
tilanteesta. Ely-keskus oli ilmoittanut maksavansa 50% Janne Raassinan tekemasta suunnittelutyosta. Loput 
50% maksaa Varpasalon ja Hyponniemen kalavesien osakaskunnat, joilta saatiin myonteinen paatos myos 
mahdollisen toteutuksen omavastuuosuuteen osallistumisesta. Kosteikkohankkeen hakemus oli 
kasiteltavana Ely- keskuksella. Positiivista paatosta ei asialle vuoden 2017 aikana tullut.

7.2.2017 yhdistys lahetti Raakkylan kunnanhallitukselle aloitteen Arvinsalmen lossin suurentamiseksi Pasi 
Laasosen ehdotuksesta. Raakkylan kunnanhallitus vei asiaa eteenpain ELY-keskukselle. Kantaa asiaan otti 
myos Liperin kunta. ELY -keskuksen paatoksessa ilmoitettiin, etta ”ELY-keskus ryhtyy yhdessä 
lauttaliikenteen palveluntuottajan kanssa tutkimaan mahdollisuuksia kantavuuden parantamiseksi voimassa 
olevan sopimuksen (2015 - 2019) sekä olemassa olevien resurssien puitteissa. Varsinais-Suomen ELY-
keskus voi ottaa kantaa kantavuuden tasoon viimeistään lauttapaikan seuraavan sopimuskauden 2020 - 
2024 kilpailutuksen yhteydessä käytettävissä olevien resurssien puitteissa”. (Ote lausunnosta). 
Toimintakertomuksen liitteena ovat paatosasiakirjat.

1.4.2017 hallituksen jasenista Tuure Hirvonen, Pasi ja Vaida Laasonen seka Sari Hirvonen osallistuivat 
Pohjois-Karjalan Kylat ry:n jarjestamille kylatoimintapaiville Joensuun Ohvanassa. Tilaisuudessa Tuure 
Hirvoselle ja Sari Hirvoselle luovutettiin Suomen kylatoiminta ry:n hopeiset ansiomerkit. 

     Tuure Hirvonen vastaanottamassa ansiomerkkia.



11.5.2017 Tuure Hirvonen osallistui Keski-Karjalan Jetinan reitistohankepalaveriin Kiteella. Keski-Karjalan 
alueelle hahmoteltiin hanketta, joka yhdenmukaistaisi pyorailyreittien merkinnat maakunnassa ja 
valtakunnallisestikin. Hankkeeseen mukaan lahtevia tahoja kartoitetaan. Reittimerkinnat hyodyttaisivat myos 
alueen matkailua ja muuta elinkeinoelamaa.

10.6.2017 jarjestettiin Avoimet Kylat -tapahtuma, joka oli osana Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumia. 
Yhdistys toimi tiedottajana seka aikataulun organisoijana saarilla. Tapahtumaa tukivat kylayhdistysten 
kattojarjestot Pohjois-Karjalan Kylat ry ja Suomen kylatoiminta ry. Raakkylassa yhteistyossa oli mukana 
Niemisen-Sintsin kylayhdistys. Kavijoita eri toimintapisteilla oli noin 100.

Alla paivan ohjelma, joka rakentui paikallisten yhdistysten, yritysten ja kylalaisten voimin: 
Klo 10-13 Varpasalon Erän kesätapahtuma: lapsille leikkimielinen tarkkuusammuntakilpailu, 
jäljestyskoiranäytös, muurikkalettuja. 
Klo 11-13 Heikkisen Rompepäivät Yläpihassa. Kirpparitavaraa laidasta laitaan. 
Klo 12-18 Silkkipartion ateljeen avoimet ovet. Kesänäyttely, mehutarjoilua, nonstop-huovutustyöpaja.
Klo 12.30 Salpapolun historiapatikointi. 
Klo 16-16.30 Vaellustalli Vindur esittelee toimintaansa! Vaellustalli Vindur on monipuolinen 
keppihevostalli. Martta Tolvanen, Oravisalo.  
Klo 16.45-17.30 Tutustumista mehiläishoitoon. Jaana Nikkilä ja Tero Tolvanen.

Avoimet Kylät -tapahtuman tunnelmia Salpapolulla ja mehiläistarhalla

4.8.2017 Pohjois-Karjalan Liikunta (Pokali) tarjosi VIRE-hankkeen avulla liikunnanohjauksen lyhytkurssin 
Varpasalon kyatalolla. Kurssin vetajana toimi liikuntaneuvoja Jukka Huhta. Yhdistys halusi kurssin avulla 
hakea apua kuntosalikerhon ohjaajatilanteeseen. Osallistujia oli 5. 

1.9.2017 Keski-Karjalan Jetina taytti 20 vuotta. Yhdistyksen puolesta onnittelut juhlaan vei puheenjohtaja 
Tuure Hirvonen, Sari Hirvonen ja Auli Partio. 

2.9.2017 Puheenjohtaja Tuure Hirvonen osallistui Leppavirralla jarjestettyyn valtakunnalliseen 
Maaseutuparlamentti -tapahtumaan.

30.10.2017 Saimaan saariston kehittamisyhdistyksen puheenjohtaja Tuure Hirvonen ja varapuheeenjohtaja 
Toivo Hirvonen istuttivat Tulevaisuuden kuuset 100-vuotiaalle Suomelle seka Varpasalon kylatalon etta 
Koitontalon pihalle. Kuuset ja pronssiplakaatit hankki Oravisalon Koitto ja Varpasalon Kylatalo osuuskunta. 
Tapahtuma kaynnisti ”Kylat yhdessa – Suomi 100” -tapahtuman markkinoinnin.

21.11.2017 Tuure Hirvonen edusti kylayhdistysta kunnan jarjestamassa jarjestoillassa.

2.12.2017 oli saarten yhteinen ”Kylat yhdessa – Suomi 100” -tapahtuma Oravisalossa, Saarten Eran kodalla. 
Saarten Eran ja Oravisalon Koiton aloitteesta paikalliset toimijat jarjestivat yhteistyossa ulkoilmatapahtuman, 
jossa kavi yli 100 hloa. Tapahtumassa oli ohjelmaa ja kavijoille tarjottiin grillimakkarat seka nokipannukahvit. 
Pohjois-Karjalan Kylat ry:n toiminnanjohtaja Johanna Junno ja hallituksen pj. Taisto Volotinen luovuttivat 
Suomen kylatoiminta ry:n kultaisen ansiomerkin yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajalle, Toivo 
Hirvoselle. 



    Varpasalon Martat olivat huolehtimassa yleison kahvituksesta.    Rakovalkeat ja jatkankynttilat valaisivat lumisen maiseman.

Tunnelmia ”Kylat yhdessa – Suomi 100” -tapahtumasta.

KOTISEUTU-UUTISTEN VERKKOJULKAISU 2.12.2017



Saimaan saariston kehittamisyhdistyksen pyorittama kuntosalikerho jatkui vuoden 2017 aikana Varpasalon 
kylatalolla torstaisin klo 18 ja lauantaisin klo 15. Ohjaajina toimivat Estella Laasonen, Jaana Nikkila ja Sari 
Hirvonen. Vierailevana, palkattuna asiantuntijaohjaajana, toimi PT Mikko Lehvonen. Mikko Lehvonen ohjeisti 
kerholaisia kerran kuukaudessa, lukuunottamatta kesakuukausia. Vuoden 2017 aikana kerhoja oli 50 kertaa. 
Yhteiskayntimaara kerhoissa oli 307. Raakkylan kunta maksaa yhdistykselle kerhokorvausta 12€/kerta. 
Osallistujille kerho on ilmainen. Kerhon lisaksi kayntikertoja oli 214.

         Kuntosalikerholaisia Varpasalon kylatalolla

7. YHTEISTOIMINTA MUIDEN ORGANISAATIOIDEN JA YHTEISOJEN KANSSA 

Vuoden 2017 aikana yhteistyo jatkui useiden eri tahojen kanssa luontevasti ja uusia yhteistyoavauksia 
tapahtui runsaasti.

Tiedottaminen oli osa yhteistyota. Kotisivuilla ja facebook -sivuilla seka sahkopostin kautta ns. 
kylapostituksessa tiedotetaan saannollisesti kylan tapahtumista, yrityksista ja yhteisoista. Tama vaatii 
jatkuvaa vuorovaikutusta alueen toimijoiden kanssa.

Yhdistys kysyi Niemisen-Sintsin kylayhdistysta yhteistyokumppaniksi Avoimet Kylat -tapahtumaan. Toive 
otettiin positiivisesti vastaan ja Sari Hirvonen vieraili Niemisessa 6.6. tavaten kylayhdistyksen jasenia seka 
puheenjohtaja Leena Kettusen. Kylat olivat Raakkylasta ainoat valtakunnalliseen tapahtumaan osallistujat. 
Yhteistyo ylitti uutiskynnyksen mm. maakuntalehdessa. Myos tulevaisuuden yhteistyota mietittiin.

”Kylat yhdessa – Suomi 100” -tapahtumassa oli yhteistyossa 10 toimijaa (saarten kalavesien osakaskunnat, 
Oravisalon Koitto, Varpasalon Era, Saarten Era, Varpasalon Nuorisoseura ja Varpasalon Martat seka Stora 
Enso).

Hallituksen jasenten oma verkostoituminen on ollut aktiivista ja tietotaito yhdistyi toiminnassa. Sari Hirvonen 
edustaa saaria Raakkylan jarjestoasiain neuvottelukunnassa (PaJA).

Yhteistyotahoja vuonna 2017 olivat myos Ely-keskus, Janne Raassina/Vesi- ja luontokunnostus, Keski-
Karjalan Jetina ry, OP Raakkyla, Pohjois-Karjalan Kylat ry, Pohjois-Karjalan Liikunta (Pokali), Raakkyla Folk, 
Raakkylan kunta, Suomen kylatoiminta ry seka tiedotusvalineet, kylalaiset ja paikalliset yritykset. 

8. TALOUS 

Vuosi 2017 oli kuudes toimintavuosi. Tuottoja yhdistys sai jasenmaksuista, avustuksista, Suarelaisten 
Suakkunat -kirjan ja t-paitojen myynneista. Yhdistyksen tilinpaatoksen tulos on alijaamainen (-658,21). 
Alijaamaiseksi tuloksen painaa kalustosta tehdyt poistot (10%). Oma paaoma on 13126,67€.

Raakkylassa 19. tammikuuta 2018

Saimaan saariston kehittamisyhdistys ry. / hallitus 


