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1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Markku Hirvonen avasi kokouksen klo 15.07. Yllä mainittujen henkilöiden todettiin olevan
paikalla.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan
3. Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistio toimitettiin ennakkoon kokouskutsun ohessa. Muistio
hyväksyttiin sellaisenaan.
4. Toimintasuunnitelma kesälle 2019
- Vaihtotori torstaina 04.07.2019 klo 08 – 12 Simpeleen torilla
Kysytään suojakatosta lainaksi. Toimikunnan jäsenet tulevat klo 7.30 torille
pystyttämään katosta. Leena Qvist lupasi peräkärryn lainaan sekä hakea pöydät
kirjastolta (varmistetaan vielä lähemmin, että onnistuu).
- Kunnan järjestämä informaatio- ja keskustelufoorum vapaa-ajanasukkaille teemalla
metsästys ja suurpedot (riistanhoito) arki-iltana esim. elokuussa 2019 kunnantalossa.
Sihteeri kysyy asiantuntijoita.
Ehdotettiin päiviksi 6. tai 7.8.2019 klo 17.30. Paikkana Rautjärven kunnantalo.
Teemoina metsästys, turvallisuus ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Mitä
vapaa-ajanasukkaat voisivat tehdä asian eteen? Sihteeri kysyy puhujia paikalle.
- Vapaa-ajan asukkaiden kirkkopyhä sunnuntaina 30.06.2019 klo 18
Paikka: kunnan leirimaja Nurmijärvellä.
Seurakunta vastaa ohjelmasta ja kunta vastaa kahvituksen toteuttamisesta (noin 30
hengelle). Kysytään Kirsi Harmasta toteuttamaan kahvitus. Voisiko joku seurakunnalta

kertoa mitä on tehty seurakuntien yhdistymisen jälkeen (Markku Hirvonen kysyy)?
Leirimajan avaimet Kirsi Harmaselle.
- Rautjärven Asemanseudun kyläyhdistyksen järjestämä tutustumis- ja toimintapäivä
heinäkuussa jonakin lauantaina. Sihteeri kysyy kyläyhdistyksen halukkuutta ja
myönteisessä tapauksessa kutsuu edustajan tähän kokoukseen.sopimaan
yksityiskohdista.
Ehdotetaan 20.7., 27.7.2019 tai 3.8.2019 klo 10 alkaen. Ohjelmatoivomuksena jotain
kivaa tekemistä sekä kahvitus/ruokailu. Ruokailu on omakustanteinen. Voisiko käydä
katsomassa Helisevänjokea esimerkiksi opastuksen kera? Arvioitu osallistujamäärä
noin 20-30 henkeä. Sihteeri selvittää asiaa.
5. Purnujärvi/Korpijärven kyläyhdistyksen esittäytyminen ( Harri Huhtanen, voisitko kutsua ?)
Edustajia ei tullut kokoukseen.
6. Toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2022
- Kylätoimikuntien ja -yhdistysten esittäytymisiä kokouksissa: kutsutaan elokuun
kokoukseen Miettilän nuorisoseuran edustaja. Sihteeri ottaa yhteyttä Mikko Häyhään.
- Kylätoimikuntien ja -yhdistysten mahdollisesti järjestämiä toimintapäiviä:
- Miettilän nuorisoseura v. 2020 tutustumispaikaksi: Kollaa ja Simo Häyhä –museo,
Kilvuoren luola ja muut kiinnostavat kohteet.
- Keskustelua ja ideointia: voisiko toimikunta järjestää jonkin oman tapahtuman?
Saisiko rajavartioston kertomaan toiminnastaan (esim 2021)? Kysytään myös
reserviupseereja.
7. Muut mahdolliset asiat
- tehdään Minun Rautjärveni –kampanja, jossa kerätään niin vapaa-ajanasukkaiden kuin
rautjärveläisten videoituja kertomuksia kunnasta ja kaikesta hyvästä mitä siellä on tai on
tapahtunut? Pyydetään ihmisiä lähettämään itse kuvaamiaan videoita Rautjärvestä, mutta ensin
kuvataan muutama esimerkkivideo omin voimin. Markku Hirvonen suostui kuvattavaksi. Sihteeri
kirjoittaa aiheesta ohjeistuksen ja laittaa kaikille toimikunnan jäsenille.
- hyödynnetään ostettua osoitteistoa vapaa-ajan asukkaista esimerkiksi uusien vapaaajanasukkaiden saavuttamiseksi ja kunnan palveluista tiedottamiseen
- Purnujärven vesiensuojelun iltamat Rautjärven Asemanseudun koululla 24.5.2019 klo 17.
Paikalla ELY-keskuksen ja Imatran Seudun ympäristötoimen edustajat sekä musiikkia ja kahvia.

8. Seuraava kokous
Perjantai 23.8.2019 klo 15.00. Paikkana Rautjärven kunnantalo.
9. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 16.32.

