RAAHEN KYLÄT YHDISTYS( maaseutulautakunnalle)
Raahen Kylät yhdistyksen esittely maaseutulautakunnalle.
Esittelijä Raahen kylät yhdistyksen puheenjohtaja Matti Sevonkari.
Arvoisa puheenjohtaja , arvoisat lautakunnan jäsenet.
Kiitän järjestäjiä , tästä mahdollisuudesta tulla esittelemään Raahen kylät yhdistystä ja sen
toimintasuunnitelmia.
Yhdistys on uusi , sen perustavakokous pidettiin 7.5.03 Pattijoen kunnanvirastolla.
Puheenjohtajaksi valittiin Matti Sevonkari. Hallituksen lopullinen kokoonpano muodostui
jatkokokouksessa, joka pidettiin 11.6. 2003.
Yhdistykselle hyväksyttiin säännöt , sekä alustava toimintasuunnitelma tulevalle kaudelle.
Raahen kylät yhdistys on ns. "kattojärjestö" , jonka jäsenet koostuvat pääasiassa asukas- ja
kyläyhdistyksistä , mutta kaikki muutkin , sekä yhdistykset , että yksityiset henkilöt , jotka kantavat
huolta koko Raahen alueen kehityksestä ja hyvinvoinnista, ovat tervetulleita yhdistyksen jäseniksi.
Raahen kylät yhdistyksen tarkoitus ei ole korvata asukas- ja kyläyhdistyksiä , vaan koota niiden
voimavarat yhteen kun sellaiseen tarvetta ilmaantuu.
YHDISTYKSEN TARKOITUS ON TOIMIA ASUKAS- JA KYLÄHDISTYSTEN , YNNÄ
MUIDEN YMPÄRISTÖNSÄ HYVINVOINNISTA KIINOSTUNEIDEN YHDISTYSTEN JA
YKSITYISHENKILÖIDEN IDEOIDEN KOKOAVANA JA KOORDINOIVANA JÄRJESTÖNÄ
, PÄÄTTÄJIEN JA JÄSENTENSÄ VÄLILLÄ, AUTTAEN HANKKEIDEN SUUNNITTELUSSA
JA RAHOITUSKANAVIEN ETSINNÄSSÄ.
Kysymykseen tulee lähinnä hankkeet, jotka koskettavat suuria ihmisryhmiä koko Raahen alueella.
Siis hankkeita joiden ei katsota kuuluvan asukasyhdistysten normaaliin toimintaan.
Esimerkkinä voidaan mainita aluelatuverkoston teko .
Tässä vielä pätkä Raahen kylät yhdistyksen perustamiseen johtanutta historiaa.
Aluelatuverkostoa on tehty jo noin vuoden verran ja mukana on ollut 5 asukasyhdistystä.
Tätä tehdessä törmäsimme ensikerran vaikeuksiin käytännön järjestelyissä.
Mukana oli 5 yhdistystä , mutta rahoitusta hakiessa vastuun piti ottaa vain yksi yhdistys.
Samoin oli tilanne kun yritettiin latupohjien raivaukseen saada pitkäaikaistyöttömiä olisi jonkun
yhdistyksen ollut otettava vetovastuu ja kun halukasta yhdistystä
ei löytynyt päätettiin perustaa toisen asteen yhdistys eli ns. "kattojärjestö". Se historiasta.
Aluelatu- polkuverkoston piiriin on tarkoitus saada kaikki Raahen alueen kylät (siis uuden Raahen)
. Käytännössä jokaisen Raahen asukkaan tavoitettavissa pitää olla tällainen kuntoreitti kohtuullisen
kävelymatkan päässä. Kun reitit on saatu riittävän hyvään kuntoon on tavoitteena muuttaa
Salonselän
hiihto massahiihtotapahtumaksi kilpailu- ja turistisarjoineen , keskuspaikkana Haapajärven

tekoallas . Tapahtuman yhteyteen on kaavailtu monenlaista oheistapahtumaa , pilkkikilpailua ,
myyntikojuja ,
jopa talvimarkkinoita on kaavailtu tapahtuman yhteyteen . Tukikohdaksi on Saloisten Jahtimiehet
luvanneet jahtimajansa. Tällaisien oheistapahtumien kanssa kisatapahtumalla olisi suuri
mahdollisuus päästä taloudellisesti voitolliseen tulokseen.
Toisena tällaisena hankkeena voidaan pitää Haapajärven virkistyskäytön lisäämistä , josta
talvikäytön osalta oli jo esimerkki. Kesäkäytön osalta olisi kiireellisyysjärjestyksessä veneväylän
ruoppaus ja
laiturin teko tekoaltaan rantaan rakennetulle laavulle , jossa lienee ainoa virallinen yhteiskäytössä
oleva tulentekopaikka koko altaan alueella.
Haapajoki-Arkkukarin Huilamäestä on kaavailtu toisentyyppistä hiihtokeskusta hiihtomajan lisäksi.
Lumikouruineen ja pienine pujottelurinteineen se olisi oiva paikka perheen pienimmille aloittaa
lasketteluharrastus. Paikka on hyvien liikenneyhteyksien päässä ja siten helposti useimpien
saavutettavissa.
Olkijoen hankelista on pitkä ja aktiivinen kylä on päässyt jo monissa hankkeissa pitkälle. Yhtenä
hankkeena voidaan mainita Olkijoen kunnostus , joka sopisi hyvin Raahen kylät yhdistyksen
toimintaan. Hankkeen pääasiallisena toteuttajana voisi toimia Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskus.
Se että joessa elää harjus, taimen ,nahkiainen ovat asioita joilla luulisi olevan vaikutusta
kokonaisvaltaiseen hankkeeseen.

Oravajärven ruoppauksen loppuunsaattaminen on myös asia , jossa Raahen kylät yhdistyksen tulee
olla
aktiivinen.
Mattilanperän, Ylipään ja Kopsan kyläyhdistykset , sekä Raahen kylät yhdistys ja Raahen
maaseutulautakunta suunnittelevat yhdessä hanketta liikekeskuksen perustamiseksi ÄyrinmäenKoskenkorvan alueelle työnimellä ÄYRINMÄEN JÄTINPIRTTI.
Tarkemmin asiasta tulee aikanaan raportoimaan hankkeen suunnittelija Aino Liisa Mattila.
Tulevana kautena on myös tarkoitus järjestää luentoja , paneelikeskusteluja jäsenistöä kiinnostavista
aiheista. Esim. sähkön hinnan kehitysnäkymät .
Tässä pähkinänkuoressa selostus Raahen kylät yhdistyksestä ja pieni osa niistä hankkeista , joita on
yhdistyksen käsiteltäväksi saapunut.
Eli niin kuin edellä olevasta voi päätellä hommaa riittää . Asiassa on vain yksi mutta ja se on
toiminnan käynnistämiseen tarvittavan rahan puute. Ei voi ajatella , että henkilöt jotka talkoilla
näitä asioita hoitaa maksaisivat omasta pussistaan myös kaikki toimintaan menevät kulut , vaan
jostakin olisi löydyttävä

rahaa toiminnan pyörittämiseen tarvittaviin kuluihin kuten puhelinlaskut, tietokoneen käyttö,
postimaksut, matkakulut , yhdistyksen rekisteröinti ym. vastaavat kulut.
Ainoa tulon lähde joka yhdistyksellä tällä hetkellä on , tulee jäsenmaksuista ,
jotka nekin ovat vain nimelliset. Yhdistykset 10 € ja yksityiset 5 €.
Raahen kylät yhdistys esittää maaseutulautakunnalle , että se myöntäisi
maaseudunkehittämisvaroista avustusta 10000 € toimintansa käynnistämiseen.
RAAHEN KYLÄT ASIAMIES
Toisena kohtana Raahen kylät yhdistys esittää , että maaseutulautakunta perustaisi
maaseudunkehittämisvaroilla , projektiluontoisesti toimivan Raahen kylät asiamiehen viran.
Ensimmäinen kausi kestäisi elokuusta 2003 - vuoden 2004 loppuun. Jonka jälkeen voitaisiin
arvioida virasta tullut hyöty kylien kehittämistä ajatellen ja päättää mahdollisesta jatkosta.
Koska EU-rahastot ovat tuoneet hankkeiden rahoitukseen omat koukeronsa , on eri puolilla Suomea
päädytty kyläasiamiehen tai vastaavan viran perustamiseen , joka joko peruskoulutuksensa turvin tai
nopealla aikataululla pystyy perehtymään myös EU- koukeroihin.
Toimen haltijan tehtävät:
Päätoimenkuvana etsiä , tutkia kaikkia mahdollisia , myös EU:n kautta tulevia, rahoituskanavia,
joilla voitaisiin rahoittaa asukas-ja kyläyhteisöiltä tai Raahen kylät yhdistyksen kautta tulevia
hankkeita.
Avustaa Raahen kylät yhdistyksen kanssa asukasyhdistyksiä , ynnä muita vastaavia tahoja
hankkeiden suunnittelussa ja laadinnassa.
Toimia suorana linkkinä yhdistysten ja kaupungin välillä.
Tarvittaessa esitellä hankkeet kaupungille.
Kustannukset:
Vuosi 2003 elokuusta vuoden loppuun = 12000 €
Vuosi 2004 .(12 kuukautta ) = 33000 €
Yht = 45000 €
Raahessa 23.7.2003
Ystävällisesti
RAAHEN KYLÄT YHDISTYS
Matti Sevonkari
Puheenjohtaja.

