JOUTSJÄRVI-RUORASMÄEN KYLÄYHDISTYS RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008
Kulunut vuosi oli kylätoimikuntamme 19:s toimintavuosi. Vuoden kohokohdat olivat Maljakivihiihto ja Ruorasmäen koulun entisten oppilaiden tapaaminen koululla. Kunta möi kylän
yhteisen kokoontumistilamme joten toimintaa jouduttiin supistamaan. Kylän etua pyrittiin
valvomaan kunnassa. Kyläkokous oli 1.10.

HALLITUS ELI KYLÄTOIMIKUNTA
Puheenjohtaja Esko Kilpinen, varapuheenjohtaja Jyrki Nurminen, sihteeri ja rahastonhoitaja
Henrik Hausen, ravintolavastaava Eila Tuominen, kesäasukas Simo Pesonen, muut
jäsenet Neija Lepistö, Esko Tuomiharju ja Timo Särkkä.
Tilintarkastajina toimivat Kaisa Tuomiharju ja Lasse Ahtiainen. Varalla Hannu Tuomiharju.

KYLÄN YHTEISTOIMINTA JA HANKKEET
Kylätalon puolesta vedottiin 96 kyläläisen allekirjoittamalla vetoomuksella. Silti kunnanhallitus päätti myydä koulun yksityiselle asuntokäyttöön. Kauppakirja allekirjoitettiin
16.5.2008. Vetoomuksen perusteena oli, että valtuuston asettama ehto yhteisöllisen
käytön jatkumisesta ei toteudu: ostajan kanssa allekirjoitettu sopimus ei käytännössä
tule toimimaan eikä siitä neuvoteltu asianomaisten eli kyläläisten kanssa.
Kyläyhdistys valitti myös Kuopion hallinto-oikeuteen samoilla perusteilla. Hallinto-oikeus
ilmoitti ensin tutkivansa asiaa mutta päätti sitten, että kyseessä on vain valtuuston
päätöksen toimeenpanoa, josta ei voi valittaa. Kuntalain 91 §:n mukaan täytäntöönpanoa koskevasta päätöksestä ei voi valittaa. Ongelmana on, että valtuuston päätös
on epäselvä ja vaikka kunnanhallituksen päätös ei noudata valtuuston tahdon henkeä, niin oikeus harkitsee asiaa lähinnä kirjaimen mukaan.
Kassin taloa päätettiin kunnostaa kokoontumistilaksi. Hanke ei vielä käynnistynyt vuonna
2008 mutta arkkitehdin ja LVI-suunnittelijan kanssa tutkittiin taloa ja tehtiin alustavat
suunnitelmat. Kokoontumistilalle on suuri tarve, kylätalona käytössä ollut koulu on
ollut käytössä parhaimpina vuosina reilusti yli 100 päivää. Kylätalon tuleva käyttö:


Kylätaloa käytetään kokoontumis-, juhla- ja kurssitilana sekä kesäisin järjestetään leirejä. Myös läheinen kunnan omistama Lylyksen kangas toimii kesäleiripaikkana.



Kylän liikuntapalvelut turvataan kun voimistelupiiri kokoontuu kylätalossa ja siihen
hankitaan myös kuntosalivälineet. Heinäkuussa järjestetään hölkkätapahtuma.



Kylän kesänäytelmätoiminta elvytetään ja kylätalon pihassa esitetään taas kylän historiasta kertovia näytelmiä ja järjestetään iltamia.



Kylätalossa on mahdollista järjestää kahvilatoimintaa kesäisin.



Taloon ja ulkorakennukseen mahtuu myös pieni kylämuseo joka lisää talon kiinnostavuutta. Esineistöä on jo kerättynä kylässä.



Muu yhteisöllinen toiminta säilyy ja kehittyy. Kylän järjestöt sekä tie- ja osakaskunnat voivat kokoontua talossa. Hirvipeijaiset ja muut tapahtumat voidaan taas järjestää
omalla kylällä.
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Kaikesta käytöstä kerätään pientä vuokraa, tarjotaan myös pitopalvelua ja kesänäytelmät ja kahvilatoiminta tuovat tuloja, joilla talo ylläpidetään.

 Vaarana on, että jos kylällä ei ole kokoontumistilaa niin kylätoiminta tyrehtyy, kylän

edunvalvonta vaikeutuu, yhteys kesäasukkaisiin heikkenee, vastakkainasettelut kylällä vahvistuvat, uusia asukkaita ei tule kylälle, talojen arvo laskee ja kylä jää pelkästään kesäkyläksi.

TOIMINTAA VUONNA 2008
9.2. Suunniteltiin virkistysretki Peurunkaan, mutta se jouduttiin valitettavasti peruuttamaan.
6.3. Pertunmaan kylien neuvosto. Esko Kilpinen toimi puheenjohtajana. Valitettavasti kylistä
oli edustettuna vain Ruorasmäki ja Lihavanpää. Keskusteltiin kylien asukashankkeesta.
8.3. Maljakivihiihto hiihdettiin loistavissa olosuhteissa. Maljakiville ja Möykkysaaren laavulle tuli eri puolilta Suonteen järveä 150 henkeä. Aurinko lämmitti, nautittiin eväitä ja
vaihdettiin kuulumisia. Tapahtuman järjesti Suonteen ympäristön neljä kyläyhdistystä: Joutsan Uimaniemen seutu ja Suonteentakaiset, Hirvensalmen Ripatti ja Pertunmaan Joutsjärvi-Ruorasmäki.
3.-10.4. Kerättiin 96 nimeä kylätaloadressiin.
13.4. Kylätoimikunnan kokous. Suunniteltiin adressin luovuttamista ja koulutapaamista.
14.4. Kylätaloadressi luovutettiin kunnanvaltuuston puheenjohtajalle, kunnanhallituksen
puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle.
4.5. Valitus kunnanhallituksen päätöksestä Kuopion hallinto-oikeudelle.
18.5. Kylätoimikunnan kokous koulutapaamisesta.
4.-6.6. Talkoot koululla koulutapaamisen valmistelua.
7.6. Ruorasmäen koulun entisten oppilaiden tapaaminen. Tapaaminen vietettiin kauniissa
aurinkoisessa säässä. Tunnelma oli lämmin, kun vanhat ystävät tapasivat toisensa.
Nimilaput eivät olleet aivan turhia, olihan monella vierähtänyt jo kymmeniä vuosia
edellisestä tapaamisesta. Mukana tapaamisessa oli 130 henkeä. Esko Kilpinen toivotti väen tervetulleeksi. Anja Tuomiharju aloitti muistelonsa vuodesta 1954, jolloin hän
ensimmäistä kertaa tuli kylään ja näki Kurikan postin katolla. Sitten hän toimi 36
vuotta opettajana ja lopettaminen olikin haikeaa pienestä hyvästä koulusta. Erkki
Salminen muisteli myös lämmöllä kouluaikaa ja ankaraa mutta reilua opettajaa Toini
Virtasta. Koulumatkoilla sai pelätä enemmän kuin itse koulussa, naapureiden isoja
sikoja muun muassa.
11.7. Jarmo Häkkinen tarjosi Kassin taloa kylätaloksi pitkällä vuokrasopimuksella.
20.7. Kukon kierros hölkkä peruttiin kylätalon myynnin takia.
24.7. Neuvottelu Jarmo Häkkisen kanssa Savonlinnassa.
28.7. Kylätoimikunnan kokous kokoontumistilavaihtoehdoista Aini ja Pentti Kompan luona.
Päätettiin, että yhteistyö koulun omistajan kanssa ei tule onnistumaan ja pyritään
saamaan Kassin talo kokoontumistilaksi.
13.8. Neuvottelu Jarmo Häkkisen kanssa Kassissa.
27.8. Neuvottelu ja talon katsastus Kassissa arkkitehti Tuija Mustosen kanssa.

-330.8. Retki Paltasen (Pieksämäki) ja Ruokomäen (Kangasniemi) kylätaloihin. Molemmat kylät ovat kunnostaneet kylätaloja Palasessa vanhaan rautatieasemaan ja Ruokomäellä
navettaan. Keskusteltiin talojen toiminnasta jne.
1.10. Kyläkokous Eila ja Lauri Tuomisen luona. Kassin talon kunnostushanke hyväksyttiin
suurella enemmistöllä. Hankkeesta, talon vuokraehdoista ja hankkeen kustannuksista keskusteltiin perusteellisesti, välillä kiihkeästikin. Kaikki osanottajat kuitenkin totesivat olevansa oman ehtimisensä mukaan rivissä, kun talkootöitä jaetaan. Vuokraehdoista neuvotellaan vielä talon omistajan kanssa ja hankkeeseen sekä talon ylläpitoon kootaan varoja keräyksellä. Hankeryhmään valittiin Henrik Hausen, Eila Tuominen, Esko Kilpinen, Pentti Komppa ja Teemu Rondell.
10.9. Jätettiin avustushakemus Kassihankkeesta Päijänne-Leaderiin.
6.11. Hankeryhmän kokous Kassissa. Päätettiin viedä hanketta eteenpäin mutta pienemmällä
budjetilla kuin alustavissa suunnitelmissa.

KERHO
Naisten voimistelupiiri kokoontui edelleen keskiviikkoiltaisin kylätalolle Eila Tuomisen johdolla kevätkauden. Syksyllä toiminta tyrehtyi.

YHTEISTOIMINTA
Yhteistyö oli tiivistä varsinkin Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisyhdistys ry:n, JärviSuomen Kylät ry:n, Etelä-Savon maakuntaliiton sekä kunnan kanssa. Pertunmaan kylien neuvostossa kylä oli edelleen yksi kantavista voimista, Esko Kilpinen toimi neuvoston puheenjohtajana.
Kylän näytelmätoiminnan perinne jatkui sikäli, että kyläläisiä osallistui aktiivisesti Pertunmaan nuorisoseuran näytelmätoimintaan.

TIEDOTUS
Kylän tapahtumista tiedotettiin mm. paikallislehtiin. Kylän nettisivut päivitettiin erilaisilla
uutisilla tapahtumista jne. www.jasky.net/ruorasmaki.
Koulutapaamista varten kerättiin laaja osoiteluettelo ja tiedotettiin sähköpostilla, postilla,
viidakkorummuilla jne. Tapaaminen toi myönteistä julkisuutta kylälle ja kunnalle.

