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Raution kaupunginosayhdistys ry

www.rautionkyla.net

Rautiossa tapahtuu 
Tapahtumista ja talkoista tiedotetaan näissä:
• Uutisvuoksen seurapalsta (to- ja su-lehdet)

• Kylätuvan ilmoitustaulu

• K-Marketin ilmoitustaulu

• www.rautionkyla.net

• Facebook.com ->Rautionkylä /Imatra

• Ilmoita sähköpostiosoitteesi osoitteeseen 

raution.kaupunginosayhdistys@gmail.com

Tulevia tapahtumia
14.4.  klo 13 Seminaari Kaukopään koululla 
14-15.4. klo 10-15 Käsityönäyttely Kylätuvalla

18.4. klo 18 Immolan lentokenttä aiheena

Kylätuvalla / Markus Lehteinen

25.4.  klo 18 Kevätkokous Kylätuvalla 

Kokouksen yhteydessä keskustelu

Kaukopään koulun tulevaisuudesta!

22.6. klo 21 Juhannuskokko

12.8. klo 10-16     Museotiepäivä

Seuraa tiedottamista!

Raution kaupunginosayhdistyksenjäseneksi!
Yhdistyksen jäsenenä tuet yhdistyksen toimintaa ja tuot lisää painoarvoa asioiden ajamiseen, lisäksi voit 

vaikuttaa yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. 

Yhdistyksen järjestämiin yleisiin tilaisuuksiin osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä. 

Jäsenmaksu on 10 euroa vuonna 2018 täysi-ikäiseltä jäseneltä, lapsilta ei peritä maksua. 

Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen tilille FI45 5094 0020 1363 76, käytä maksaessa viitenumeroa 559108.

Ilmoita yhteystietosi hallituksen jäsenille tai yhdistyksen sähköpostiin, jos sinulle saa ilmoittaa talkoista.

Raution Kylätupa ja 

mattokutomo
Niskapietiläntie 2 (Raution päiväkodin rakennus)

Yläkerrassa on kylätuvan tilat, joita voi vuokrata 

tapahtumiin kuten perhejuhlat, kokoukset ja saunaillat. 

Alakerran mattokutomossa on useita puita, jossa loimet 

valmiina kutojille.  

Tiedustelut  tiloista ja kutomosta Airi Welling 050 321 5536.

Rautionrantojen venepaikat
Kaupunginosayhdistys hoitaa venepaikkoja 

Immalanjärven rannoilla Raution alueella. Kaikki 

venepaikat on varattu ja vapautuvia paikkoja jonotetaan.

Jos venepaikan haltija ei käytä venettään, tulee paikka 

luovuttaa aktiiviselle käyttäjälle!

Venepaikkarekisteriä hoitaa Juha Tuononen

puh. 040 514 9562 tai juha.tuononen@tieto.com

Kaukopään koulun tulevaisuus?

Imatran kaupunki on tehnyt päätöksen 

koulutoiminnan loppumisesta Kaukopään 

koulussa keväällä 2019.  Raution 

kaupunginosayhdistys selvittää 

mahdollisuuksia koulurakennuksen käytölle. 

Lue lisää hankkeesta tiedotteen takasivulta!             

Raution 

matonpesupaikka 
Käyttöönotto alkukesällä.

Raution kaupunginosayhdistys ry:n

hallitus 2017 
Seppo Skyttä (pj) 040 550 9179

Veijo Häyhä (vpj) 050 302 3040 

Tuija Mölsä 040 703 4879 

Hanna Ollikainen 050 430 1270

Marja-Terttu Rahkonen    040 832 5871

Mirja Rasimus 050 522 0023

Raimo Rautio 044 250 4149

Seija Sairanen                     040 582 4989

Titta Savolainen 040 863 6291

Juha Tuononen 040 514 9562

Eija Tynkkynen-Perttula    040 730 7291

Kokouskutsu  
Raution kaupunginosayhdistyksen 

sääntömääräinen kevätkokous pidetään 

Kylätuvalla 25.4. klo 18.00

Tervetuloa nykyiset ja uudet jäsenet!
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Tenniskenttä 
Käyttöönotto kevätkunnostustalkoiden 

jälkeen. Avaimen saa K-Marketin

kassalta, tuntimaksu on 3 €.

Muista huoltaa kenttä pelin jälkeen!
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Raution kaupunginosayhdistys ry on aloittanut selvityshankkeen Kaukopään koulun 

käyttömahdollisuuksista opetustoiminnan päättymisen jälkeen. 

Kaukopään koulun toiminta loppuu keväällä 2019. Komea funkistyylinen koulurakennus on hyvässä kunnossa 

ja sijaitsee keskeisellä paikalla Raution kaupunginosassa hyvien kulkuyhteyksien varrella myös muualta 

Imatralta tai lähialueilta tuleville. Kaukopään koulun tyhjäksi jäävät tilat tarjoavat mahdollisuuksia 

monenlaiselle toiminnalle, mutta kiinteistön muutostarpeet ja kustannukset sekä ylläpidon kustannusten 

kattaminen on selvitettävä tarkoin. 

Selvityshankkeen avulla kartoitetaan potentiaalinen yhdistys- ja yritystoiminta sekä tiloihin siirtymään 

kiinnostuneet yritykset ja uuden yritystoiminnan mahdollisuudet. Tavoitteena saada riittäviin selvityksiin 

perustuva suunnitelma Kaukopään koulurakennuksen käytölle 2019 syksystä eteenpäin.

Hanke kestää vuoden 2018 loppuun, jonka aikana tullaan tekemään mm. asukaskyselyjä ja järjestämään 

erilaisia työpajoja. Hanke rahoitetaan maaseutuohjelmarahoituksella, jota on haettu Etelä-Karjalan Kärki-

Leaderiltä. Kaupunginosayhdistys vastaa omarahoituksesta rahallisella panoksella sekä talkootyöllä. 

Kumppanina hankkeessa on mm. Niskan Vuoksi ry. 

Osallistu tulevaisuuden tekemiseen

Hankkeeseen voi antaa oman panoksensa osallistumalla tilaisuuksiin, joissa ideoidaan ja suunnitellaan uutta 

toimintaa Kaukopään koululle. Tilaisuuksista ilmoitetaan Uutisvuoksen seurapalstalla, yhdistyksen nettisivulla 

www.rautionkyla.net sekä Facebookissa. Tarvitaan myös tiedotteiden jakajia ja haastattelijoita: kartoitamme 

mitä toimintaa ja millaisia palveluja tarvitaan. Mikäli haluat lisätietoa tai ilmoittautua mukaan 

talkooporukkaan, ota yhteyttä hankekoordinaattoriin!

Kaukopään koulun tulevaisuus?

Kaikille Imatran elinvoimasta, Rautionkylän palveluista ja Kaukopään koulurakennuksen säilyttämisestä 

kiinnostuneille järjestetään

Seminaari 14.4.2018 klo 13.00 - 16.00 Kaukopään koululla

Alkusanat Seppo Skyttä, Raution kaupunginosayhdistyksen puheenjohtaja

Puhujina Tapio Varis, Yhteiskuntatieteiden tohtori ja kasvatustieteen professori, Tampereen yliopisto

Soile Partanen, Virkkulan kylä Oy, toiminnanjohtaja

Jerena Juutilainen, hankekoordinaattori Kaukopään koulun jatkoselvitys

Mikko Nokelainen, Kaukopään koulun opettaja

Niina Malm, kaupunginvaltuuston pj, Imatra 

Jaana Huovinen, asemakaava-arkkitehti, Imatran kaupunki 

Kahvitarjoilu

Jerena Juutilainen, hankekoordinaattori
p. 040 542 5524
jerena.juutilainen@gmail.com


