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Partakosken Kyläyhdistys ry Vuosikertomus 2019       

                                                                     

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 71 henkilöjäsentä ja 1 yhteisöjäsen, siis 
72 jäsentä. Jäsenille lähetettiin yksi jäsenkirje toimintavuoden aikana, ajankohtaisista 
asioista tiedotettiin myös verkkosivuilla, facebookissa ja paikallislehdessä. 

Vuosikokous                                                                                                                                             
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 25.5.2019 Kärnäkosken saharakennuksessa, läsnä oli 15 
jäsentä. 

Yhdistyksen toiminta                                                                                                                                       

1.  Kyläyhdistys tiedotti toiminnastaan päivittämällä verkkosivuja, julkaisemalla facebook-
päivityksiä, jakamalla esitteitä sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia ja tekemällä 
yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.  Laadittiin ja lisättiin GDPR-asetuksen mukainen 
tietosuojaseloste yhdistyksen sivuille. 

2.  Jatkettiin yhteistyötä Savitaipaleen kunnan, alueen yrittäjien ja yhdistystoimijoiden, 
Metsähallituksen, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ja ELY- keskuksen kanssa.  

3.  Partakosken- Kärnäkosken alueiden vetovoimaisuutta kehitettiin edelleen virkistys- ja 
vapaa-ajanvieton kohteena.  

4.  Tiedotus tapahtui pääasiassa nettisivujen ja facebookin kautta. Ajankohtaiset tapahtumat 
ilmoitettiin myös paikallislehden sivulla ja ilmaislehtien palstoilla. Tapahtumista 
tiedotettiin myös Etelä-Karjalan yhdistysnetin kautta. Lähetettiin yhdistyksen jäsenille 
jäsenkirje laskutuksen yhteydessä. 
Kotisivuille laadittiin kokonaan uudet osiot, joista löytyvät pyörämatkailuoppaat suomen,- 
englannin- ja venäjänkielisinä. Laadittiin uudet jäsenilmoituslomakkeet sekä paperisina 
jaettavaksi että sähköisenä kotisivuille. Lisäksi tehtiin QR-koodein varustetut tiedotteet 
kieliversioin myllyn ilmoitustaululle, joista kävijät pääsevät kotisivuille tutustumaan 
linnoituksen historiaan.  

5.  Tapahtumia järjestettiin seuraavasti: Avoimet Kylät 8.6.2019, Vallikirkko 30.6.2019 ja 
Partakosken Pamaus 27.7.2019. 



2 
 

6.  Saatiin ELY-keskukselta myönteinen rahoituspäätös hankkelle ”Myllyn ja sahan uusi 
elämä”. Hankkeen avulla uusittiin myllyn ja sahan katot kevään 2019 aikana. Lisäksi 
saatiin kunnalta 10 000 € likviditeettilaina hanketta varten.   

7.  Pidettiin yllä linnoituksen ja laavualueen siisteyttä sekä huolehdittiin laavun polttopuista 
ja biovessan siisteydestä. Järjestettiin alueen ylläpitotalkoita ja muita kunnossapitoon ja 
siisteyteen liittyviä talkoita. Osallistuttiin talkoovoimin kattoprojektiin tekemällä avustavia 
töitä urakoitsijan apuna. 

8.  Hyväksyttiin Lappeenrannan Energian tarjous sähköliittymän vetämisestä myllylle. Työt 
on tarkoitus suorittaa kevään 2020 aikana. 

9. Järjestettiin vanhojen valokuvien näyttely myllyn tiloissa. 

10.  Järjestettiin perinteinen jouluvalaistus Partakoskelle jouluaattona. 

11. Kyläyhdistyksen tekemiä talkootunteja tehtiin vuoden aikana yhteensä noin 950, joista n 
100 konetyötuntia. 

  

Tapahtumat                                                                                                                                                      

Avoimet Kylät tapahtuma linnoituksella 8.6.2019. Ohjelmassa oli musiikkiesityksiä, kahvio ja 
kirpputori. Tapahtumassa juhlistettiin kattoprojektin valmistumista ja kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Janne Hölsä leikkasi nauhan Rauno Alatalon puheen jälkeen. Osallistujia oli 
noin 70. 

Vallikirkko 30.6.2019 yhteistyössä Savitaipaleen seurakunnan kanssa. Osallistujia oli reilusti yli 
100. 

 Partakosken Pamaus järjestettiin 27.7.2019. Ohjelmassa oli Carpe Diem-kuoron esitys, Tuomo 
Mäkelän historiikki, kirpputori ja kahvio. Kova helle verotti osallistujamäärä ja paikalle oli 
saapunut noin 50 henkilöä. 

 Kyläyhdistys osallistui Savitaipaleen markkinoille 21.9. pitämällä kahviota ja kirpputoria. 
Yhdistys osallistui myös rantakirppikseen. 

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. 2500. Todellisuudessa kävijämäärä on huomattavasti 
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suurempi. Kävijöissä oli 20 eri kansallisuutta,  joista mainittakoon Euroopan maiden lisäksi 
Australia, USA, Kanada, Etelä-Korea ja Kenia. 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 kuusi kertaa toimintavuoden aikana.  

Toiminnantarkastajina toimivat Risto Huusari ja Tuomo Mäkelä, varalla Raimo Lallo ja Eija 
Kylläinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


