KAAKAMON KYLÄTOIMINTAYHDISTYS ry
TOIMINTASUUNNITELMA V. 2020
Kaukalon jäädyttämisestä tehty 2+2 -vuotinen sopimus on menossa viimeiselle optiovuodelle.
Kenttätyöntekijä joudutaan palkkaamaan joulukuulta 2019 alusta huhtikuulle 2020.
Palkkatukihakemus on tehty, vielä ei päätöstä. Kesälomien ajaksi yhdistys yrittää taas palkata
nuoria kesätoihin kaupungin kesätyösetelillä. 2 viikkoa/nuori, eli maksimissaan 9 kaakamolaista
nuorta kesäloman aikana. Edellyttäen tietysti, että kaupunki jakaa seteleitä, ja halukkaita
kaakamolaisia nuoria taas on.
Tapahtumia järjestetään lähes entiseen malliin: Avoimet kylät tapahtumaan osallistutaan ainakin
pihakirppiksellä ja nukke-, kankankudonta- sekä tiffany-näyttelyillä, Kaakamon Fästit lienee
tänäkin kesänä, riippuen Napakympin tilanteesta? 9. Kamoon Kaakamo heinäkuun 5. päivä,
Harrasteautonäyttelystä ei vielä ole sovittu. Esiintymislava on nyt pihalla valmiina ja sitä pyritään
hyödyntämään mahdollisimman usein. Muiden järjestäessä esiintymislavalle jotain tapahtumaa
joudumme perimään siitä tapauskohtaisesti pientä vuokraa. Joulukuussa tietysti taas joulupuuro
kaikille kyläläisille ja Kauneimmat joululaulut joko seurakunnan järjestämänä tai omana työnä.
Kahvipannu kiertää kylällä -toimintaa on tarkoitus jatkaa niin että tapahtumaa aletaa pitämään
Kylätalolla kahtena iltana viikossa. Kylätalon senioriryhmä jatkaa kokoontumisia joka toinen
viikko, samoin entiseen tapaan jatkuvat srk:n perhekerho, kansalaisopiston kankaankudontakerho ja
omajärjestetyt tiffany-, lasinvalanta- ja koriste-esinekerhot, eli Kylätalon käyttö tullee jatkumaan
entiseen tapaan. Bändit voivat käydä harjoittelemassa, Kaakamon - Ruottalan osakaskunta pitää
siellä yleiset ja hoitokunnan kokoukset, samoin Kaakamon Tietoverkko-osuuskunta pitää
kokouksensa ja lisäksi suunnittelukokoukset tuleville hankkeilleen. Vuoden 2019 jatkunut
laskentahan näytti, että käyttäjiä on keskimäärin noin 100 henkilöä viikossa, lisäksi tapahtumiin
osallistuvat.
Jäsenmäärä on edelleen sadan paikkeilla, jollakin tapaa pitäisi kyläläisiä saada aktivoitua?
Nuorisotoimintaa kylälle pitäisi saada, mutta vetäjiä ei tunnu oikein löytyvän, Keltin talosta voisi
saada kohtuullisen monipuolisen tilan? Sähköistys ja WC vain puuttuvat ja lämmitys ja ideat ja
vetäjät? Lasten liikuntakerho jatkaa Kaakamon koululla yhteistyönä kaupungin kanssa. Ja tietysti
edelleen kustannetaan Kaakamon 3-6 luokkien oppilailla Bändikerhojen opetus Tornion
Kansalaisopiston kautta.
Johtokunta kokoontuu 6 viikon välein ja yleisiä kokouksia pidetään maaliskuun ja marraskuun
lopussa, joihin pyritään kutsutaan myös kaupungin edustaja kertomaan ajankohtaisia terveisiä.
Kylätalolle yritetään hankkia aurinkopaneeleita tuottamaan talon kuluttama sähköenergia
kesäaikana, talvikuukausina energiaa jouduttaisiin edelleen hankkimaan mutta tavoitteena olisi
vuositasolla ostoenergian puolittaminen. Hankehakemus on hyväksytty tukea hankintaan on
myönnetty 8400€, ja paneelit pitäisi saapua katolle keväällä 2020. Keltin talojen tilojen
hyödyntämistä pitää alkaa suunnittelemaan.
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