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Vapaa-ajanasukastoimikunta

Aika
Paikka

Torstai 18.5.2017 klo 15:00
Rautjärven pääkirjaston Kirsti-sali, Simpele, Roihankatu 6

Läsnä

Markku Hirvonen, puheenjohtaja
Leena Qvist
Eila Terävä
Ellen Lehti
Rauni Corthésy
Kirsti Hirvonen
Risto Vento
Oiva Tikkanen

paikalla
paikalla
paikalla
poissa
paikalla
paikalla
poissa
poissa

Kaisa Myllymäki, toimikunnan sihteeri
Harri Anttila
Taina Lonka
Marja-Liisa Tiippana
Päivi Sivenius, Simpeleen kyläyhdistys ry.

paikalla
poissa
poissa
poissa
paikalla

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin osallistujat.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin.
3. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin.
4. Toimintasuunnitelma kesälle 2017
-Vaihtotori torstaina 06.07.2017 klo 08 – 12 Simpeleen torilla, järjestelyistä erillinen liite
-Kunnan järjestämä vapaa-ajanasukkaiden kokous tiistaina 18.07.2017 klo 10
pääkirjastossa uuden toimikunnan valitsemiseksi. Jos mahdollista niin tilaisuuteen toivotaan
infoa vapaa-ajan asukkaita kiinnostavista asioista (lista kohdassa 7)
-Vapaa-ajan asukkaiden kirkkopyhä sunnuntaina 30.07.2017 klo 18
Paikka: Miettilän kasarmialueen Kuntala
-Änkilän kyläyhdistyksen järjestämä tutustumis- ja toimintapäivä
lauantaina 22.07.2017 klo 10-14
-Suunniteltu vanhoihin verokarttoihin tutustuminen Kalle Pakarisen (Imatran
kaupunginmuseosta) johdolla peruuntuu, koska Pakariselle ei ehdotettu ajankohta sopinut.
Mikäli tulevina vuosina verokartta-asiaa toivotaan niin Pakariseen voi olla yhteydessä. Hän
voi virkatyönään luennoida Jääsken alueen verokartoista, luento Rautjärven verokartoista on
mahdollinen (maksullinen)
5. Simpeleen kyläyhdistyksen esittäytymistuokio
-Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Päivi Sivenius oli mukana kokouksessa kertomassa
toiminnasta. Yhdistys on perustettu vuonna 2006, jäseniä 64, aktiivisia pieni joukko.
-Tehtaanpuiston hoito kuuluu kyläyhdistykselle ja toukokuussa on järjestetty useita
puistotalkoita, kukat istutetaan kesäkuussa
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-Vuoden mittaan tapahtumia on mm. laskiaistapahtuma yhdessä MLL:n kanssa,
Kulttuuriviikolla perjantai-illan puistotapahtuma jossa myös vuoden simpeleläisen valinta,
Iltalöysiin osallistuminen sekä Joulukadun avajaiset
-Vuonna 2018 Simpeleen kyläyhdistys kutsuu vapaa-ajan asukkaat mukaan Kulttuuriviikon
perjantai-illan tapahtumaan ja pyrkii järjestämään jotain erityistä ohjelmaa karaoken sekä
yhteislaulun lisäksi
-Päivi Sivenius tai muu yhdistyksen edustaja kutsutaan mukaan Vapaaajanasukastoimikunnan kokoukseen toukokuussa 2018 kertomaan tulevan kesän
tapahtumasta
6. Kysely Rautjärven kunnan vapaa-ajan asukkaille
-Todettiin, että edellinen kunnan järjestämä kysely kunnan vapaa-ajan asukkaille on ollut
vuonna 2011
-Käytiin läpi sihteerin laatima kysymyslistaus ja todettiin sen olevan riittävä
-Kyselyajankohta on 1.6. – 31.7.2017
-Webropol-pohjainen nettikysely, linkki kunnan etusivulle, tieto Parikkalan-Rautjärven
sanomien kesälehteen kunnan ilmoitukseen
-paperilomakkeita kirjastoihin mikäli mahdollista
-kyselyn tuloksia käsitellään elokuun kokouksessa
7. Toimintasuunnitelma vuosille 2018 – 2020
-elokuun kokoukseen kutsutaan Niska-Pietilän ja Vähikkälän kyläyhdistyksen edustaja,
Markku on yhteydessä
-Simpeleen kyläyhdistyksen kesätapahtuma vuodelle 2018
-toimintasuunnitelman täydentäminen jää tulevalle toimikunnalle
-toivottiin tietoa asioista:
-uusi laki vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta vakituisiksi asunnoiksi
-kunnan rakennusoikeudet
-jäte-asiat
-Hiitolanjoen tilanne
-kalastusluvat
-poliisitilanne Rautjärvellä
8. Muut mahdolliset asiat
Ei muita asioita
9. Seuraava kokous
Pe 18.8.2017 klo 15 Rautjärven pääkirjasto, Simpele
Kokoukseen kutsutaan sekä vanha toimikunta että kesän aikana nimettävä uusi toimikunta
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45

Muistion laati
sihteeri Kaisa Myllymäki
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