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Johdanto 
 
 
 
Rasivaaran kylä sijaitsee Rääkkylän kunnassa, kahdeksan kilometrin päässä kunta-
keskuksesta. Kylä on keskeisellä paikalla Joensuuhun ja Kiteelle suuntautuvien pääteiden 
risteyksessä. Noin viidensadan asukkaan Rasivaara on väestörakenteeltaan tyypillinen 
itäsuomalainen ikääntyvä kylä, jossa syntyvyys on vähäistä. Kylässä on kuitenkin vahvat 
kulttuuri- ja yhteisötoiminnan perinteet. 
 
Rasivaara on Rääkkylän kakkostaajama, mutta siitä huolimatta kylän koulu lakkautettiin 
keväällä 2010. Myös muut palvelut ja liikenneyhteydet ovat heikentyneet yleisen rakenne-
muutoksen seurauksena. Tämän vuoksi kylä on nyt erityisessä murroskohdassa, jossa 
käännettä uuteen nousuun on haettava aktiivisilla kehittämistoimenpiteillä. 
 
Vapaana oleva koulurakennus ja muut toimitilat tarjoavat periaatteessa hyvän lähtökohdan 
toimintojen kehittämisellä. Kylällä on myös monipuolisesti vapaa-ajan harrastuksiin ja lii-
kuntaan sopivia tiloja ja paikkoja. 
 
Kylän kylätoimintaa vetää Rasivaaran Kyläyhdistys ry. Yhdessä muiden yhdistysten 
kanssa se pyrkii kehittämään kylää ja edistämään asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia 
tukemalla erilaisia toimintamuotoja. 
 
Tämä Rasivaaran kyläsuunnitelma 2014 on syntynyt kyläsuunnitteluiltojen pohjalta, joita 
pidettiin kevään-syksyn 2010 aikana yhteensä viisi kertaa. Kokoontumispaikka oli Rasiho-
vi. Kyläläisiä oli paikalla 10 – 20 jokaisessa suunnitteluillassa. Alkuvaiheessa koulun lak-
kauttaminen nostatti vahvoja tunteita ja kyläläisten mielialat olivat melko pessimistisiä. Ke-
sän 2010 aikana palauduttiin kuitenkin jo tulevaisuusajatteluun ja syksyn suunnitteluilloissa 
voitiin määrittää monia tärkeitä kehittämistavoitteita ja toimenpiteitä. 
 
Kyläsuunnitelman tekemisessä käytettiin työmenetelmänä Tulevaisuuden verstasta. 
Menetelmää mukaillen suunnittelu aloitettiin synkistelyillalla, jonka jälkeen pidettiin irrotte-
luilta. Kolmena viimeisenä kertana kyläläiset työstivät kehittämisohjelmia. Ns. kyläanalyysi 
on tehty suunnitteluiltojen lomassa. Illoissa syntyneet tuotokset on koottu tähän kyläsuun-
nitelmaan 
 
Suunnittelutyöhön kyläläiset johdattelivat Heidi Pulkkinen Maaseudun Sivistysliiton Poh-
jois-Karjalan aluejärjestöstä ja loppuvaiheessa Tuomo Eronen Pohjois-Karjalan Kylät 
ry:stä. Kyläilloissa on ollut mukana myös Rääkkylän kunnan virkamiehiä. Kyläsuunnitte-
luun on käytetty Leader-rahoitusta (Keski-Karjalan Kylätarjotin –hanke). 
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Kyläanalyysi 
 
Kyläanalyysin tiedot koottiin RASIVAARAN viimeisessä kyläillassa. Kyläanalyysi sisältää 
Rasivaarassa toimivat yhdistykset, tapahtumat, yritykset, luontokohteet, tärkeät rakennuk-
set ja kylän palvelut. Lisäksi hahmoteltiin kylän rajat. 
 

Rasivaarassa toimivia yhdistyksiä 
• RASIVAARAN Kyläyhdistys ry 
• RASIVAARAN Nuorisoseura ry 
• Salokylän-Pötsönlahden Marttayhdistys  
• Riistaveljet ry 
• Rääkkylä Kipinä ry (urheiluseurat yhteistyössä) 

Perinteisiä tapahtumia ja muita tempauksia 
• Laskiaistapahtuma 
• Laturetki kirkolle 
• Kylätori  
• Rantakala kesällä –Kipinä ja Nuorisoseura vuorovuosin 
• Hirvipeijaiset 
• Joulujuhla (nuorisoseura ja kyläyhdistys, ennen koulu) 
• Äitienpäiväjuhlat (nuorisoseura ja kyläyhdistys, ennen koulu) 
• Pyöräretki kesällä 
• Pilkkikilpailut 

Kylän verkostot 
• Oma kylä: Rasivaaran nuorisoseura, Rasivaaran kyläyhdistys, Riistaveljet 
• Rääkkylän kunta: Rääkkylän Kipinä urheiluseura, Folk/Kihaus, MTK Rääkkylä, 

Rääkkylän OP 
• valtuutettuja, lautakuntien jäseniä 
• Jetina ry:n hallitus  
• Pohjois-Karjalan Kylät ry, kyläsuunnittelu 
• Maaseudun Sivistysliitto, kyläsuunnittelu 
• KETI 
• Pohjois-Karjalan Nuorisoseurat ry 

Rasivaaralaisten harrastuksia 
 
Käsityökerho, kansalaisopisto, metsästys, sauvakävely, kalastus, koirat, hevoset, vapaa-
ehtoispelastuspalvelu, radioamatööri, näytteleminen, musiikinharrastajia, kuvataide, keräi-
ly, marjastus, opiskelu, moottorikelkkailu, hiihto, ulkoilu, teatteri, kansanmusiikki, tietoko-
neharrastajia, VPK, jääkiekko, ravit, lintuharrastus, maanviljely, puutarhanhoito, metsän-
hoito, moottorit, seurakuntatoiminta, Lions Club… 
 
Urheiluharrastuksia: hiihtokilpailut, hiihtokoulu, perinteinen lentopalloilta, sähly, pesäpallo 
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RASIVAARAN yrityksiä 
 

• Einen päivähoito Tmi 
• Metsä Majoinen Oy 
• Metsäkone Kiiskinen ky 
• Motopuu Leskinen ay 
• Rakennuskumpu Oy 
• Kaupparinne Teppo Mononen ky - http://kaupparinne.fi 
• Travelneer Ky (it, matkailu) 
• Hyvärisen paja Steel Tmi 
• Korhonen & Honkanen Oy 
• Autokorjaamo Kinnunen 
• Parturi Marita Rautiainen 
• Leipomo Anu Hyttinen 
• AsOy – Rasivaaran vuokratalot 
• Minimurskaus Oy 
• Kaivuriurakointi Urho Tapanen ky 
• Kuorma-autoilija Juha Salin  
• Taksi Jouko Päivinen 
• Taksi Tapio Hirvonen  
• Konepaja Jussi Mörsky Tmi 
• Konepaja Jari Hasunen  
• Osto- ja myyntiliike AitanLukko Ky  
• Paljon toimivia maatalousyrityksiä’ 
• Vihannes Lamminsalo Oy 

 

 
 

Rasivaaran ammatteja 
 

Maanviljelijöitä, metsäkoneurakoitsijoita, kiinteistönhoitajat,  
siivoojat, kauppiaita, koneyrittäjät, kampaaja, kouluavustaja, leipuri, 
kodinhoitaja, sairaanhoitaja, metallimiehiä, autonasentaja, lossinkul-

jettaja, hieroja, maatalouslomittaja, kielenkääntäjä, lehtori, taksin-
kuljettajia, it-alan yrittäjä, liikkeenharjoittaja, muurari, kirvesmiehiä, 

taiteilijoita ym. 
 

Kyläsuunnitteluilloissa todettiin, että Rasivaarassa ilma-
piiri on otollinen yrittäjyydelle,  ei kateutta! 
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Tärkeät rakennukset ja luontokohteet 
• Nuorisoseurantalo, Rasihovi 
• Koulu ja urheilukenttä, jääkiekkokaukalo 
• Sapilasmäen liikuntapaikat 
• Kaupparinne 
• Patrikanlahden uimaranta 
• Tervalampi  
• Lintutorni/Piimälahti 
• Jouhtenus lsa 
• Kiesjärvi lsa 
• Rasivaaran lsa 
• Oravilahden kuivatusalue (käsittää maanviljelystä ja luonnonsuojelualueita) 
• Oravilahden kylällä muistomerkki Rääkkylän ensimmäisen kirkon muistoksi 
• Talvisotaan lähdön muistomerkki 
 

  

Kylän palvelut 
• Rasihovi - seurantalo (kokous ja juhlatilat, liikuntasali) 
• Koulurakennus ja liikunta-alueet (kehittämiskohde) 
• Rautakauppa ja rakennustarvikkeet 
• Polttoainejakelu 
• Suoramyyntipiste kyläkaupalla (käsitöitä, kirpputori)  
• Kaupan yhteydessä pieni kahvila 
• Leipomotuotteet 
• Parturi 
• Metallirakenteita ja –osia 
• Autokorjaamo 
• Metsäkoneurakointi ym. metsäpalvelut 
• Maitoa, lihaa, vihanneksia ja marjoja 
• Hevostalli 
• It-palveluja 
• Maanrakennustyöt, soraa 
• Puutavaraa 
• Rakennusmiehiä, maalareita, muurareita 
• Liikuntapaikat: uimaranta, urheilukenttä, liikuntasali 
• Osto- ja myyntiliike 
• Jätehuolto – Eko-piste 

 
 

Rasivaaran koulu etsii omistajaa ja uutta käyttöä! 
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Rasivaaran kartta 
 
 
 
 

Vinkki: voit hakea netistä maastokarttoja 
osoitteilla tai paikannimillä: 
http://kansalaisen.karttapaikka.fi 
 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/�
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Kylän rajat 

• Itä – Rasisalon kylä 
• Etelä – Jaaman kylä 
• Länsi -  Salokylä, kirkonkylä 
• Pohjoinen – Niemisen kylä  

 
Sijainti 

• Rääkylän kirkonkylään 8 km 
• Kiteelle 30 km 
• Kiteen rautatieasema 24 km (20 min) 
• Joensuuhun 50 km 
• Joensuun lentoasema 60 km (50 min) 
• Helsinkiin 419 
 
• Hammaslahti 25 km 
• Savonlinna 105 kmeno 
• Rooma n. 2500km 
• Pietari 450 km 
• Moskova 1000 km 

 
Kylän maankäyttösuunnitelmat 
 
Rasivaarassa ei ole oikeusvaikutteista asemakaavaa eikä yleiskaavoja.  
 
Rasivaaran alueelle on tehty maankäyttösuunnitelma 15-20 vuotta sitten. Kylän alueella on 
tälläkin hetkellä myytäviä tontteja; kylällä vapaata rakennusmaata n.1 ha, rannempana 
paljon sopivia alueita (esim. Piimälahti ja harjualuetta, etäisyys tonteilla n. 200 m rannas-
ta). 

Kuva: Pia Mylly 

Kuva: TE 
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Synkistely 
Ensimmäisessä kyläillassa listattiin ylös kylän epäkohtia. Miettimisen jälkeen kyläläiset 
löysivät melkoiset joukon vikoja, jotka listattiin ylös. Ongelmat saatiin tärkeysjärjestykseen 
äänestämällä. Kun ongelmat oli tuotu esiin, suunnitelman teko saattoi alkaa puhtaalta 
pöydältä. 
 
 
Kyläläisten löytämät ongelmat? 
 
Aihe Äänet 
valokuitukaapeli, nettiongelmat, tietoliikenneyhteydet 25 
kunnan päättäjien asenneongelma; Rasivaaran vahvuutta ei nähdä 18 
koulun loppuminen 10 
kevyenliikenteen väylä kirkonkylälle puuttuu 10 
elintarvikekioskin puuttuminen 9 
uusien ihmisten aktivointi 7 
palveluiden puute (matkailu, elintarvike…) 5 
päättäjien ja kylän välisen viestinnän puute 5 
tiedonkulku 4 
ei ole hyödynnetty kalavesiä, jalostaminen vähäistä 4 
maatalouden väheneminen 3 
kylämarkkinointi 2 
äänestyspaikan poistuminen 2 
kuinka saada nuoret palaamaan takaisin? 2 
lapsiperheiden poismuutto 1 
ei ole siivouspalveluita 1 
kyläläiset jäivät tyhjän päälle 1 
onneton joukkoliikenne 1 
vuokra-asuntojen kunto 1 
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Nelikenttäanalyysi 1 

 
 
VAHVUUDET 

 
HEIKKOUDET 

 
- vapaa koulurakennus (syksy 2010), jos-

sa paljon hyviä tiloja 
- Rasihovi kokoontumispaikkana 
- Seuratoiminnan perinne 
- Hyvät liikunta-alueet 
- Toimiva kylärautakauppa + leipomo ja 

parturi 
- Polttoainejakelu  
- Autokorjaamo 
- Monipuolista yritystoimintaa 
- Kunnan paras uimaranta 
- Sijainti ja kulkuyhteydet (Joensuu ja Ki-

tee lähellä) 
- Aktiiviset ihmiset, talkoohenkeä 
- Lintutorni 

 
- Koulun loppuminen 
- Kyläyhdistys vanhenee 
- Ikärakenne 
- Tiedonkulku kylätoimijoiden ja päättäjien 

välillä 
- Laajakaistan (valokaapeli) puuttuminen 
- Elintarvikemyymälän/kioskin puute 
- Kylän markkinointi alkutekijöissä 
- Ohikulkijoille ei mitään pysäyttävää 
- Matkailupalveluiden puute 
- Vesistöjen mahdollisuudet hyödynnetty 

heikosti 
- Jatko-opiskelumahdollisuuksien vähäi-

syys 
- Joukkoliikenteen vähentyminen (erityi-

sesti Joensuu) 
- Päättäjien näköalattomuus kylän mah-

dollisuuksien suhteen  
- Puutteita tv-kanavien toiminnassa 
- Jatko-opiskelumahdollisuudet 
 

 

Kuva: TE 
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Nelikenttäanalyysi 2 
 

 
 
MAHDOLLISUUDET 

 
UHKATEKIJÄT 

- Koulurakennuksen hyödyntäminen 
- Rasihovin hyödyntäminen 
- Eläkeläisten asuminen, osallistuminen 
- Uusien ihmisten/toimijoiden mukaan 

saaminen 
- Tulo/paluumuuttajat, halu asua lähellä 

luontoa 
- Hyvä laajakaista 
- Vaaramaisemat 
- Pitäjän keskeinen sijainti, iso taajama 
- Palveluiden kehittäminen (esim. pizzan 

paisto) 
- Uusien kyläläisten mukanaan tuomat 

ideat ja innostus  
- Matkailun kehittäminen 
- Vuokra/rivitalojen kunnostaminen 
- Aito luonto ja eläimet 
- Marjastus ja sienestys 
- Kuntaliitos 
- Kotitalousyrittäjä/siivousrinki, mökkitalk-

kari ja kyläpalveluiden kehittäminen 
- Uudet energiamuodot 
- Hankeraha 
- Maatalouden kehittäminen 

 

 
- Muuttoliike pois Rasivaarasta 
- Maatilojen lukumäärän väheneminen, eri-

tyisesti maitotilat 
- Ikärakenne, lapsiperheiden poismuutot 
- Harrastetoiminnan vetureiden katoaminen 
- Nuorison viihtyminen alueella 
- Harrastusmahdollisuuksien supistuminen 

koulun loppuessa 
- Teiden kunnossapidon heikkeneminen 
- Joukkoliikenteen loppuminen 
- Vuokra/rivitalojen rapistuminen 
- Perinteisen kyläyhteisöllisyyden heikke-

neminen 
- Viljelyn vähenemisen myötä maiseman 

ränsistyminen 
- Kuntaliitos 

Kuva: TE 
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Ideat ja irrottelu 
 
 
Toisessa kyläillassa teemana oli ideointi ja irrottelu. RASIVAARAN tulevaisuudesta ja 
kehittämisestä haluttiin saada kyläläisten omia, henkilökohtaisia ja tuoreita – 
ruohonjuuritason näkemyksiä. Myös mielikuvitukselliset, huikentelevaiset, 
rohkeat ja hulluimmatkin ideat olivat tervetulleita. Kyläläiset kokosivat 
ajatuksiaan ryhmissä ja kirjasivat niitä isoille fläppitaulupapereille. 
 
Ideoita Rasivaarassa riittää ja monia täysin toteuttamiskelpoisiakin asioita tuli heti alussa 
julki. Ryhmätyöskentelyn päätteeksi kyläläiset äänestivät vielä mielestään parhaimmat 
ideat. Näitä ideoita kyläläiset voivat toteuttaa tulevaisuudessa. 
 
 
 
 
 
 

IDEAT 

Urheilu- ja liikuntakeskus 

Kaavoitetut asuintontit 

Elämyspuisto 

Uudet asuintalot 
+ 
remontit 

Elintarvikekioski / -puoti / kauppa-auto 

Näytelmäkerho 

Tanhuporukka 

Kylätanssit 

Näköalatorni Sapilasmäelle 

Leirit (hiihto, lumikouru, pesis kesällä) 

Piirakkatori lauantaisin (sesonkiruuat, marjat ym.) 

Pesäpallojoukkue ”Rape” 

Kyläilyperinne kunniaan 

Veteraanijoukkue aikuisille 
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Rasivaaralaisten unelmia 
 
 
 

 
• Kylä olisi omavarainen tuulisähkön tuotannossa 
• Kylällä olisi tiet päällystetty kestopäällysteellä (asfaltti) ja tehty run-

saasti aurattuja kevyen liikenteen väyliä 
• Kylän alueella kesäasukkaiden määrä on kasvanut 
• Vireä ja aktiivinen kylä, joka näkyy ja kuuluu ympäristöön 
• Kylä, jossa tehdään edelleenkin talkoilla yhteisiä hankkeita 
• Kasvava kylä, jonne halutaan muuttaa asumaan 
• Eri-ikäiset viihtyvät, saavat palveluita ja harrasteet löytyvät kyliltä 
• Rakennetaan uusia asuntoja 
• Monipuolisista ja –ikäisistä ihmisistä koostuva elävä kylä 
• Kaikenlaisia ammattilaisia, monenlaisia palveluita, paljon eri alku-

tuotannon ja palvelun harjoittajia 
• Luonnon ja ympäristön ehdoilla toimiva suosittu alue 
• Vireä kylä, paljon asukkaita, paljon yhteisiä harrastuksia 

ja toimintaa 
• Rasivaaran 82335 alue on kasvusuunnassa väestön suhteen 
• Koulu toimii normaalisti ja sen ympäristöalue on kehittynyt ulkoilu, 

pelailu- ja seikkailupuistoksi 
• Kylällä on rautakaupan lisäksi elintarvikekauppa ja pankki 
• Kylän ihmiset tuntevat toisensa ja toistensa osaamisen 
• Jokainen on turvassa 
• Tiestö ja ojien rummut ovat turvalliset 
• Rasivaarassa olisi kyläkauppa 
• Yhteinen kokoontumispaikka, jossa olisi vanhoille toimintaa 
 
 

Kuva: Päivi Lievonen 
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Kehittämisen teemat ja toimenpiteet 
 
Kyläsuunnittelun loppuvaihessa työstettiin teemoittain ns. kehittämisohjelmia, joihin on 
koottu kyläläisten tärkeiksi kokemat kehittämiskohteet. Samalla on pyritty määrittelemään 
toteutukseen liittyvät toimenpiteet, toimijat ja aikataulut. 
 
Nämä ”kehittämisohjelmat” eivät sido kyläläisiä mihinkään, vaan toimivat työkaluina, mi-
käli jokin idea tai suunnitelma halutaan toteuttaa. Kehittämisohjelmat voidaan haluttaessa 
siirtää suoraan kyläyhdistyksen toimintasuunnitelmaan. Osa toimenpiteistä vaatii erillisen 
kehittämisprojektin suunnittelua, rahoituksen hakua ja toteutusta. 
 
Suunnittelun tavoitteena on ollut myös kylän yhteistoiminnan ja yhteishengen lisääminen.  
 

TEEMAT 
 

♦ ASUKASHANKINTA ja asukkaille suuntautuva toiminta  
♦ KYLÄTOIMINTA, tiedottaminen ja kulttuuri 
♦ INFRA 
♦ YMPÄRISTÖ ja luontomatkailu  
♦ PALVELUT JA ELINKEINOT 

Kuva: Pia Mylly 
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RASIVAARAN KYLÄSUUNNITELMA/ Toteuttamissuunnitelma 2010 
 

 

Teema: Asukashankinta ja asukkaille suuntautuva toiminta 
 
Kehittämishanke/idea Toteuttamisen esteet Toimenpiteet esteen poistami-

seksi? Mahdolliset hankkeet? 
Vastuutahot Ket-
kä kuka? 

Aikataulu ja seuranta 

Rasivaara Facebookiin moderaattori? viestintäkoulutus kyläyhdistys 
”Tommi” 

 talvi 2010/11 

Tontteja myyntiin: kaavoitus, 
markkinointi 

yksityiset maanomista-
jat eivät kiinnostuneet 

1. Kylän ympäristösuunnitelma 
2. asennemuokkaus, opintomatka 
(esim. Tikkalaan)  
3. Keski-Karjalan tonttipörssi 
kartoitus tonteista 

kunta 
kyläyhdistys 
kaavoituksessa 
mahdollisesti 
opinnäytetyö 

jatkuva 

Kylän imagon rakentaminen ja 
kylän markkinointi 

pessimistinen mieliala 
pieni toimijajoukko 

1. tiedotuksen monipuolistaminen 
=> netti, positiiviset asiat esiin  
=> lehdet, ilmoitustaulut, Radiorex 
2.markkinointialueen profiloiminen 
3. kyläesite/kartta 

kyläyhdistys 
MSL sparraajaksi, 
oppilaitosyhteistyö 

 jatkuva 
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RASIVAARAN KYLÄSUUNNITELMA/ Toteuttamissuunnitelma 2010 
 

 

Teema: Kylätoiminta, tiedottaminen ja kulttuuri 
   
Kehittämishanke/idea Toteuttamisen esteet Toimenpiteet esteen poistami-

seksi? Mahdolliset hankkeet? 
Vastuutahot Ket-
kä kuka? 

Aikataulu ja seuranta 

Kyläviiri 
 

ei esteitä 
 

tarjoukset pyydetään useammalta 
taholta. Koulun oppilaat suunnitte-
levat viirin, joista valitaan voittaja.  

Lauri Käyhkö, 
Seija Pajarinen 
kyläyhdistys 

syksy 2010 
 

Yhdistyksen jäsenasiat  sääntöjen ja perustietojen päivitys 
neuvottelu eri järjestöjen ja toimi-
joiden kanssa 

 kyläyhdistys  talvi 2010/11 

Kyläkävely/ 
ympäristökatselmus 

milloin? ProAgria/Päivi Jokinen kyläyhdistys kevät 2011 

Kylän nettisivut ylläpitäjä? osallistuminen viestintäkoulutuk-
seen 
blogipohjainen sivusto 

kyläyhdistys 
”Tommi” 

Talvi 2010/11 

Kyläesite suunnittelu? sisältö? esitteen suunnittelu 
painatus 

 kyläyhdistys 
”Tommi” ”Aarne” 

kevät 2011  

Kyläretki/opintomatka teema, kohde, rahoitus? opintomatkan suunnittelu kyläyhdistys 
kehittämisorgani-
saatiot 

talvi-kevät 2011 

Kylän turvallisuussuunnitelma miten löydetään toimi-
jat?  
viranomaisyhteistyö? 

Täydennetään kyläsuunnitelmaa 
turvallisuussuunitelmalla 
Koulutus 
Naapuririnki 

kyläyhdistys syksy 2011 

Karaokeillat/tanssit ajankohta? karaokeillat 
 

kyläyhdistys 
muut yhdistykset 

syksy 2010 alkaen 
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RASIVAARAN KYLÄSUUNNITELMA Toteuttamissuunnitelma 2010 
 

Teema: Infra 
     
Kehittämishanke/idea Toteuttamisen esteet Toimenpiteet esteen poistami-

seksi? Mahdolliset hankkeet? 
Vastuutahot Ket-
kä kuka? 

Aikataulu ja seuranta 

Laajakaistan rakentaminen rahoitus 
kunnan osuus 

kartoitus käyttötarpeesta 
aktiivisuus kuntaan päin –
kiirehtiminen 
osuuskunnan perustaminen? 

kunta 
kyläyhdistys 
 

talvi 2010/11 
 
 

Viemäriverkoston saneeraami-
nen ja jätevesiosuuskunnan 
perustaminen 

rahoituksen selvitys 
-valtio 
-kunnan osuus 
 

aloitteet kunnalle verkoston kun-
nostamisesta 
perustetaan osuuskunta hoita-
maan Rasivaaran alueen kiinteis-
töjen jätevesiliittymiä (kunnan 
viemäri kirkolle) 

kunta 
kyläyhdistys 
kiinteistöjen omis-
tajat 
 

talvi 2010/11 
 

Teiden kunnossapidon tehos-
taminen 

määrärahat 
valvonnan puute 

aloitteet Destialle, päättäjien lob-
baus 

Destia 
kunta 
kyläyhdistys 

jatkuva 

Kevyenliikenteen väylä kirkon-
kylälle 

valtion rahat? 
maanomistajat 

aloitteet kunnalle 
kylän ympäristösuunnitelma 

kyläyhdistys 2011- 

 

Kuva: TE 
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RASIVAARAN KYLÄSUUNNITELMA/ Toteuttamissuunnitelma 2010 
 

 

Teema: Ympäristö ja matkailu 

   

Kehittämishanke/idea Toteuttamisen esteet Toimenpiteet esteen pois-
tamiseksi? Mahdolliset 
hankkeet? 

Vastuutahot 
Ketkä kuka? 

Aikataulu ja seu-
ranta 

Näköalatorni Sapilasmäelle 
(myös liikuntaesteisille) 

suunnittelijan puute 
ylläpitovastuu 
rahoitus 

tarpeeksi laaja-alainen suun-
nittelu, ajoväylä, esteettömyys 
ja turvallisuus 
kylässä on koneita ja talkoo-
väkeä 
Leader-rahoitus 

kyläyhdistys 
kunta 

hankevalmistelu 
kesä-syksy 2010 
Toteutus talvi-
kevät-kesä 2011 

Sapilasmäki 2.vaihe 
(luontopolku ja laavu liitetty-
nä näköalatorniin, mahdolli-
nen hiihtokeskus?) 
 

ylläpitovastuu 
löytyykö luontoarvoja? 
maanomistajien mielipi-
teet? 
 

maanomistusasioiden selvit-
täminen 
Leader –hankkeen toteutta-
minen 
 

urheiluseura 
kyläyhdistys 
kunta 

hankesuunnittelu 
kevät 2011 
toteutus syksy 
2011 
kevät-kesä 2012 

Sapilasmäki 3. vaihe 
(luontomatkailukohteiden 
markkinointi, yhteistoiminta 
eri toimijoiden kanssa) 
 

riittävä kiinnostavuus yhteistyökumppaneiden 
etsintä (matkailuyritykset, yh-
teisöt), sopimukset, markki-
nointi 

kunta 
KETI 
matkailutoimijat 

mukana 1-
vaiheesta lähtien 

Kylän ”rantasaunan” 
rakentaminen 
 

Paikka? Onko euroja? 
Tarvikkeet? 

esiselvitys rakentamismahdol-
lisuudesta 
 

kyläyhdistys 
muut yhdistykset 

kesä 2011 
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RASIVAARAN KYLÄSUUNNITELMA/ Toteuttamissuunnitelma 2010 
 

Teema: Palvelut ja elinkeinot - 1 
 

  

Kehittämishanke/idea Toteuttamisen esteet Toimenpiteet esteen pois-
tamiseksi? Mahdolliset 
hankkeet? 

Vastuutahot 
Ketkä kuka? 

Aikataulu ja seu-
ranta 

Kyläyhdistyksen kesätorin 
kehittäminen 

ei esteitä mainos lehteen, ilmoitustau-
luihin ilmoituksia, sana kier-
tämään, että tori on avoinna 
lauantaisin 
ohjelmatoimintaa 

Lauri Käyhkö, 
Seija Pajarinen 

talvi 2010-kesä 
2011 
 
 

Nuorisokahvilan kehittä-
minen 

valvojat, aukioloajat? 
nuorison saaminen mu-
kaan 

tilojen järjestäminen 
pelit, nettikahvila 
suunnittelupalaveri seurat 
järjestävät yhteistyössä (lah-
joitukset) 
työvaliokunnan nimeäminen 

kyläyhdistys 
nuorisoseura 
kunnan vapaa-
ajantoimi 

syksy 2010 

Vanhusten palvelut monia toimijoita 
järjestöjen suhde julki-
siin palveluihin? 

kartoitus 
palvelurinki 
olemassa olevien palveluiden 
kehittäminen 

Helli, kunta, yrit-
täjät 

talvi 2010/11 

Kylätalkkaritoiminta onko tarvetta? yrittäjien kartoittaminen 
eri palveluiden yhdistäminen  

kyläyhdistys 
yrittäjät 
HELLI 

2010-11 
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RASIVAARAN KYLÄSUUNNITELMA/ Toteuttamissuunnitelma 2010 
 

 

Teema: Palvelut ja elinkeinot - 2 
    
Kehittämishanke/idea Toteuttamisen 

esteet 
Toimenpiteet esteen poistami-
seksi? Mahdolliset hankkeet? 

Vastuutahot Ketkä 
kuka? 

Aikataulu ja seuranta 

Koulukiinteistön hyödyntäminen 
(toimintavaihtoehtoja: nuorisotalo, kä-
sityökeskus, pitopalveluyritys, vanhus-
ten piirit) 

kuka ostaa? 
lämpöjärjestelmä 

Esiselvitys 
1. toimijoiden etsiminen 
2. rahoituksen selvittäminen  
3. "yhtiömuoto"?  
4. osuuskunta? 
 => Toiminnallinen HANKE 

kyläyhdistys 
seurat 
yrittäjät, yksityiset 

Kiireellinen! 

Majoitusyritys/tilat   ks. koulun kehittäminen 
yrittäjien etsiminen 

  

Elintarvikekioski/kesäkahvila toimitila? 
palvelun tarve? 
mitä tuotteita? 

tarvekartoitus 
yrittäjän etsiminen 
avustaminen toiminnan käynnis-
tämisessä ym. 

kyläyhdistys 
yrittäjä 

2011-12 
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Yhteenveto kehittämistoimenpiteistä 2011-14 

        ”Suunnitelmilla on tapana toteutua” 
 
 
Kehittämisohjelmat ovat yleensä erittäin kunnianhimoisia, mutta samalla haastavia 
ja mielenkiintoisia. Toteuttamisen esteiksi voi tulla resurssien rajallisuus, kuten talkootyön 
riittämättömyys, rahoitus, ajankäyttöongelmat, henkilöresurssit, yms. 
 
Kokemuksesta tiedetään, että pitkän ajan kuluessa osa unelmista muuttuu aina todeksi. 
Hommat tehdään sitten, kun aika toteutumiseen on kypsä. Vapaaehtoistyökin vie oman 
aikansa! Kehittämisen edellytyksenä on aina usko itseen ja kyky ottaa riskejäkin. 
 

KYLÄ TOTEUTTAA ITSE 
 

• FACEBOOK JA WWW 
• KYLÄESITE 
• Nuorisokahvila 
• Kyläyhdistyksen kesätori 
• Opintomatka 
• KYLÄKÄVELY 
• Turvallisuussuunnitelma  
• Laavun rakentaminen 

 
• Kylätalkkaritarpeen selvittäminen 
• Karaokeillat 
• Kylän markkinointi ja asukashankinta 
• Tonttien kartoitus 
• KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTA JA 

JÄSENASIAT 

 YHTEISTYÖTÄ 
KUNNAN KANSSA 

• KOULUKIINTEISTÖRATKAISU 
• Laajakaistan rakentaminen 
• Viemäriverkoston saneeraa-

minen ja jätevesiosuuskun-
nan perustaminen 

• Teiden kunnossapidon tehos-
taminen 

• Kevyenliikenteen väylä kir-
konkylälle 

TARVITAAN HANKE 
 

• KOULUKIINTEISTÖN  toiminto-
jen kehittäminen 

• Sapilasmäen liikunta-alue I 
• Sapilasmäen liikunta-alue II 
• Elintarvikekioskin kehittämi-

nen 
• Vanhusten palveluiden kehit-

täminen (tarvekartoitus) 
• muut uudet kehittämisideat 
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Rasivaaran koulukiinteistö on MYYNNISSÄ 
 
Osoite: Hammaslahdentie 42a, 82335 Rasivaara  
 
Koulurakennus on rakennettu 1950. Kerrosala 709 m2.  
Lisärakennus, jossa on keittiö, liikuntasali ja sos.tilat rakennettu v.1977. Ker-
rosala 320 m2  
Asuinrakennus, jossa on neljä huoneistoa. (56 m2, 57m2, 85m2 ja 85 m2) se-
kä varastorakennus. Rakennuksissa on keskuslämmitys, joka toimii öljyllä  
Suomen Sisäilmakeskus Oy on tehnyt kiinteistössä tutkimuksen v. 2009 ja to-
dennut lisärakennuksen keittiöosassa kosteusvaurioita, jotka vaativat korjaus-
ta.  
Rakennukset ja n 1,5 ha:n määräala myydään tarjousten ja suunnitellun käyt-
tötarkoituksen perusteella.  
 
Tarjoukset ja suunnitelmat kohteen käytöstä pyydetään lähettämään Rääkky-
län kuntaan 15.10.2010 mennessä. Osoite: Kinnulantie 1, 82300 Rääkkylä. 
Kuoreen tunnus: ”tarjous Rasivaaran koulu”. Kunta pidättää oikeuden hy-
väksyä tai hylätä tarjoukset 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Yrjö Eronen, p: 040 105 3001, maaseutusihteeri 
Raita Joutsensaari, p: 040 105 3010 ja rakennustarkastaja Pentti Kesti  
p: 040 105 3201 
 
Toimintaympäristö: Rakennukset sijaitsevat keskeisellä paikalla Rasivaaran kylässä. Jo-
ensuuhun on matkaa 50 km, Kiteelle 30 km ja Rääkkylän kirkonkylälle 8 km. Kohteen vie-
ressä on urheilukenttä ja valaistu hiihtolatu, jotka ovat kuntalaisten yleisessä käytössä. 
Rasivaaran kylällä toimii mm. rautakauppa, parturikampaamo, polttoaineen jakelupiste 
sekä kaksi koneisiin ja autoihin erikoistunutta korjaamoa.  
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RASIVAARAN  

Kyläyhdistys ry:n puheenjohtajan tervehdys 
 
 
 
22.10.2010 
 
 
Hyvät rasivaaralaiset! 
 
Haluan kiittää kaikkia ahkeria talkoolaisia, ja samalla kaikkia kyläläisiä ja ke-
säasukkaita. 
Yhdessä teemme viihtyisän asuinalueemme. Ensi kesän uudet haasteet odot-
tavat meitä talkoiden merkeissä. 
 
Hiihdellään, 
 

Seija Pajarinen 
 
 
Rasivaaran Kyläyhdistys ry 
 
 
 
 
 

Kuva: TE 
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RASIVAARAN 

Kyläyhdistyksen hallitus 2010-2011 

 
Puheenjohtaja:  Seija Pajarinen 
Varapuheenjohtaja - 
Sihteeri:   Anna-Liisa Aapro-Malinen 
 
Jäsenet: 

Esa Malinen 
Tarja Musikka 
Taisto Rautiainen 
Aki Leppänen 

 
 
 

Kuvat: 
 Päivi Lievonen 
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Lisätietoja kylien ja maaseudun kehittämisestä: 
 
 
 
RASIVAARAN KYLÄYHDISTYS RY 
Puheenjohtaja Seija Pajarinen 
Piimälahdentie 145b 
82335 Rasivaara 
 
puhelin: 0400-930418 
 
sähköposti:  
  
wwww:  Ks.  Rasivaaran FACEBOOK-sivut, josta tarvittaessa linkitys websivulle  
 
 
Keski-Karjalan Jetina ry. 
Siltakatu 18, 4. krs 
80100 Joensuu 
puh. 013 610 0020 
fax 013 610 0021 
sähköposti: joensuu.leader@pp.inet.fi 
www.joensuu-leader.net 
 
Pohjois-Karjalan Kylät ry 
Kauppakatu 23 b A 8 
80100 Joensuu 
sähköposti: info@kylat.fi 
 
Maaseudun Sivistysliitto, Pohjois- 
Karjalan Aluejärjestö ry 
Kauppakatu 23 b A 8 
80100 Joensuu 
puh. 013 221 557 
faksi 013 221 506 
sähköposti: timo.reko@msl.fi 
www.msl.fi 

 
Kyläsuunnitelman julkaisutiedot: 
 
Julkaisija:  Maaseudun Sivistysliitto, 2010 
Valokuvat ©   Tuomo Eronen, Pia Mylly, Päivi Lievonen ja Rääkkylän kunta 
 
 
 

http://www.joensuu-leader.net/�
mailto:info@kylat.fi�
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Muistiinpanoja: 
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Elävä kylä. 
 Kaikesta huolimatta. 
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