Partakosken Kyläyhdistys ry Vuosikertomus 2018

Yhdistyksen tarkoitus
Partakosken kyläyhdistyksen tehtävänä on toimia Partakosken ja Kärnäkosken alueiden
yhdistysten, yhteisöjen, kylien asukkaiden ja kesä-asukkaiden yhteistyöelimenä. Se edistää
edellä mainituilla alueilla asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden hyvinvointia ja
yhteistoimintaa. Sen tehtävänä on kehittää yhteistyötä Metsähallituksen, Savitaipaleen
kunnan, muiden yhteisöjen ja yhdistysten kanssa. Kyläyhdistyksen kotipaikka on Savitaipale
ja kielenä suomi.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 67 henkilöjäsentä ja 1 yhteisöjäsen, siis
68 jäsentä. Jäsenille lähetettiin yksi jäsenkirje toimintavuoden aikana, ajankohtaisista
asioista tiedotettiin myös verkkosivuilla, facebookissa ja paikallislehdessä.
Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 12.5.2018 Kärnäkosken saharakennuksessa, läsnä oli 22
jäsentä.
Yhdistyksen toiminta
1. Kyläyhdistys tehosti yhdistyksen toiminnan tunnettuutta päivittämällä verkkosivuja
ajantasaisella tiedolla, perustamalla facebook-sivut, jakamalla esitteitä sekä järjestämällä
erilaisia tapahtumia ja tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
2. Jatkettiin yhteistyötä Savitaipaleen kunnan, alueen yrittäjien ja yhdistystoimijoiden,
taidekoulu Estradin, Saimaan ammattikorkeakoulun sekä Metsähallituksen kanssa.
3. Partakosken- Kärnäkosken alueiden vetovoimaisuutta kehitettiin edelleen virkistys- ja
vapaa-ajanvieton kohteena.
4. Tiedottamista tehostetiin päivitettyjen nettisivujen ja facebookin kautta. Ajankohtaiset
tapahtumat ilmoitettiin myös paikallislehden sivulla ja ilmaislehtien palstoilla.
Tapahtumista tiedotettiin myös Etelä-Karjalan yhdistysnetin kautta. Lähetettiin
yhdistyksen jäsenille jäsenkirje postitse.
5. Tapahtumia järjestettiin seuraavasti: Taidekoulu Estradin Hamlet-esitys 8.3.2018,
Partakosken kylätapahtuma 9.6.2018, kesäretki jäsenille 29.6.2018 Svinhufvudin
museoon, Vallikirkko 1.7.2018 yhteistyössä Savitaipaleen Seurakunnan ja Partakosken
Marttojen kanssa, Partakosken Pamaus - kesätapahtuma 28.7.
6. Laadittiin ELY-keskukselle lausunto Kärnäkosken kivisillan korjaamisesta 24.5.2018.
Kyläyhdistyksen mielestä vanhan sillan korjaaminen tulee tehdä niin että säilytetään
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mahdollisimman hyvin nykyinen ulkonäkö ja siltaremontin ajankohta pitää olla kesälomakauden ulkopuolella.
7. Tehtiin hankesuunnitelma Kärnäkosken linnoituksen mylly- ja saharakennusten kattojen
korjaamista varten ja laadittiin rahoitusanomus ELY-keskukselle sekä kilpailutettiin
kattourakoitsijoita. Myllyn ovet pidettiin avoinna turisteille ja muille kävijöille normaalisti.
8. Pidettiin yllä Linnoituksen- ja laavualueen siisteyttä sekä huolehdittiin laavun polttopuista
ja biovessan siisteydestä. Järjestettiin puuston harvennustalkoita ja muita
kunnossapitoon ja siisteyteen liittyviä talkoita. Talkoolaiset rakensivat pätkän rullarataa
laavulle johtavan polun varteen. Pidettiin maisemointitalkoot ravintola Partarannan
ympäristössä.
9. Järjestettiin Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa Tarinat todeksi – tarinapaja, jossa
koottiin Kärnäkosken - Partakosken asukkailta ja muilta kiinnostuneilta tarinoita alueen
elämästä ja historiasta.
10. Järjestettiin vanhojen valokuvien näyttely myllyn tiloissa.
11. Saimaan Ammattikorkeakoulu laati Suvorov Saimaalla- kotisivut yhteistyössä
kyläyhdistyksen kanssa (https://suvorovsaimaalla.wordpress.com/).Hallinnointi
luovutettiin sivujen valmistuttua kyläyhdistykselle.
12. Järjestettiin perinteinen Jouluvalaistus Partakoskelle jouluaattona.
13. Kyläyhdistys kutsui kunnan päättäjiä tutustumaan Kärnäkosken alueeseen elokuussa.
Paikalla olivat kunnanjohtaja sekä 12 kuntapäättäjää. Keskusteltiin kunnan osallisuudesta
alueen kehittämisessä.
14. Kyläyhdistyksen tekemiä talkootunteja tehtiin vuoden aikana yhteensä noin 950, joista n
100 konetyötuntia.

Tapahtumat
Taidekoulu Estradin esittämä Hamlet- näytelmä 8.3.2018 joka alkoi Kärnäkosken
linnoitukselta ja päättyi laavulle.
Avoimet Kylät tapahtuma linnoituksella 9.6.2018. Ohjelmassa oli musiikkiesityksiä, kahvio ja
kirpputori.
Vallikirkko 1.7.2018, yhteistyössä Savitaipaleen seurakunnan kanssa.
Partakosken Pamaus järjestettiin 28.7.2018. Ohjelmassa oli Carpe Diem-kuoron esitys, Tuomo
Mäkelän historiikki, kirpputori ja kahvio. Osallistujia oli noin 120.
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Yhdistyksen hyvän Joulun toivotukset näkyivät Kärnäkosken - Partakosken välisellä
tieosuudella soihtujen ja kyltin välityksellä.
Muu toiminta
Kärnäkosken myllyllä on vieraskirja, johon vierailijat voivat kirjoittaa nimensä tai antaa
palautetta tai parannusehdotuksia kyläyhdistyksen postilaatikkoon. Nimiä vieraskirjaan
kirjattiin toimintavuoden aikana n.3000 kävijöissä oli n. 20 eri kansallisuutta, joista
mainittakoon Malta, Kiina, USA, Australia, Itävalta ja Saksa. Vierailijoilta tuli paljon positiivista
palautetta postilaatikkoon. Talkooporukalle järjestettiin syyskuussa laavuilta kiitoksena
työpanoksesta.
Hallitus
Yhdistyksen hallituksen jäsenet: Rauno Alatalo puheenjohtaja, Martti Valtonen
varapuheenjohtaja, Hannu Myllylä jäsen, Silja Tyystjärvi jäsen, Rauni Lallo jäsen ja Sirpa
Vakkila sihteeri. Hallitus kokoontui seitsemän kertaa toimintavuoden aikana.
Toiminnantarkastajina toimivat Risto Huusari ja Tuomo Mäkelä, varalla Raimo Lallo ja Eija
Kylläinen.
Tiedottaminen
Tiedottaminen tapahtui verkkosivuilla ja facebookin kautta. Ilmoituksia oli myös
paikallislehdessä ja Etelä-Saimaassa. Lähetettiin yksi jäsenkirje toimintavuoden aikana. Lisäksi
levitettiin tapahtumailmoituksia lähialueen ilmoitustauluille.
Kyläyhdistyksen toiminta näkyi positiivisella tavalla maakunnallisten ja paikallisten lehtien
sivulla, myös Etelä-Karjalan radio ilmoitti tapahtumista.
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