Rääkkylän PaJA:n kokous
Paikka: Rääkkylän Kunnantalo, Kunnanhallituksen huone.
Aika: 10.10.2022 klo 9:30 -11:00
Läsnä: Pertti Häkkinen (etänä), Merja Hurskainen, Marjukka Konttinen-Lappalainen, Raimo
Korkeakoski, Kaarina Kainulainen, Tommi Sallinen sekä Raita Joutsensaari ja Jyrki
Kymäläinen

Poissa: Tero Tolvanen
Muistio
1.

Kokouksen avaus
•

puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi

2. Edellisen kokouksen muistio. Liite 1
•

käytiin läpi ja hyväksyttiin

3. Kunnan talousarvion esitykset v. 2023. Kuntastrategia valmistumassa. EPT-asiaa.
•

Jyrki esitteli järjestöille tarkoitettuja toiminta-avustuksia ja Raita
kylätoimintaan liittyvistä avustuksista, joita on esitetty ensi vuoden
talousarvioon. Avustukset ovat sama suuruisia kuin tänä vuonna ja
kunnan säästötoimenpiteiden takia puolet aikaisempien vuosien
määrästä.

•

Kuntastrategia käsitellään seuraavassa kokouksessa

•

Jyrki kertoi Ehkäisevästä päihdetyön käynnistymisestä ja sen tulevista
toimenpiteistä. mm. järjestöavustusten myöntämisen ehtona on
jatkossa sitoutuminen päihdevapaaseen toimintaan.

4. Järjestöjen kuulumiset
Haapasalmen kyläyhdistys: kylätalo on pääasiassa vuokrauskäytössä. Torstaisin
peli-ilta klo 18. Kyykkää on pelattu kesällä ma-iltaisin. Kylän yhteinen jouluruokailu
järjestetään jälleen.
Eläkeliitto, Rääkkylä: maakuntapäivän laulutapahtuma keräsi 140 osallistujaa
Rasihoviin. Syyskokous on pidetty. Kerhot jatkuvat 26.10. ja 23.11. Yhdistyksen 50 -v
juhla pidetään 4.12.2022.
Martat/Rääkkylä Folk: toiminta Martta-kahviossa ei ole olut helppoa ja se on
vaatinut paljon talkootyötä. Nyt on löytynyt pitkäaikaisempi ja hyvä työntekijä.
Kesällä järjestettiin betonikurssi ja teatteriretki. Mehuasemaa on pyöritetty
yhdessä Varpasalon Marttojen kanssa.
Kihaus Folk järjestetään myös ensi vuonna ilman alkoholitarjoilua. Hallitukseen
kaivataan uusia jäseniä. Klubi-tilaisuuksia järjestetään syksyllä, seuraava on
päivällä. Taloudellisesti on selvitty mm. Ilosaari-rockin lettukahviomyynnin
ansiosta.
SPR Rääkkylä: ukrainalaispakolaisten saapuminen on vienyt paljon aikaa.
Keskusteltiin heidän kotouttamiseensa liittyvistä asioista. Ukrainalaiset ovat
viihtyneet pääsääntöisesti hyvin Rääkkylässä.
Ensiapu- ja ystävätoiminta ovat jatkuneet. Omaishoitajien virkistystoiminta on
koonnut hyvin omaishoitajia yhteen. Tämä toiminta on kuitenkin päättymässä
valtakunnallisen hankeen loppuessa. Yhdistyksellä ei ole mahdollisuutta toteuttaa
sitä omin voimin. Todettiin, että Rääkkylässä tarvittaisiin ikäihmisten
päivätoimintaa.
RKV: kesän kilpailut ja tapahtumat toteutuneet suunnitellusti. Karuviesti sujui hyvin,
ensi vuonna haastetaan mukaan järjestöjä ja yrityksiä. Avantouintikausi on
lähtenyt hyvin käyntiin.

Rasivaaran Nuorisoseura/Riäkkyteatteri: kesä on ollut hiljainen. Elokuussa
maakuntapäivän tapahtumat kokosivat väkeä.
Ensi vuosi on Riäkkyteatterin 30—v juhlavuosi, johon on suunnitelmissa erilaista
ohjelmaa.

5. Tulevia tapahtumia (täydennetään kokouksessa)
•

lähiruokapäivät pe klo 9.-13,(7.10, 11.11, 2.12, 16.12 kunnantalon aula)

•

RääkkyLan pe-la 28.-29.10. Rasihovissa

•

Rääkkylä päivä 25.11.2022, Raita esitteli suunnitteilla olevaa päivän
ohjelmaa

•

joulumyyjäiset 10.12.2022 klo 10.-14

•

järjestöpalaveri tammikuussa, päivä varmistuu myöhemmin

6. Muut asiat ja seuraava kokous
•

Kaarina toi esille kunnan hienot pienet museot. Näihin tarvitaan lisää
kävijöitä, olisivat mm. oivallisia lähiretkikohteita.

•

Keskusteltiin ”johan nyt on markkinat ” -tapahtumasta

•

seuraava kokous ma 14.11.2022 klo 1000 kunnanhallituksen huoneessa

.
Muistion laati 11.10.2022

Raita Joutsensaari

