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Vuoden rajaseututeko/Vuoden rajaseututoimija
Rajaseutu ry valmistelee yhteistyöhanketta toiminta-alueensa maakunnallisten liittojen
kanssa. Hanketta pilotoidaan Pohjois-Karjalan maakunnan alueella v. 2016.
Hankkeessa tuetaan rahallisesti maakunnassa pääasiassa vapaaehtoisvoimin toteutettua
toimintaa kuten yhdistyksiä, niissä toimivia henkilöitä tai niiden organisoimia erilaisia
hankkeita. Tavoitteena on nostaa esiin hyvää toimintaa ja toimijoita ja julkistaa ne nimellä
Vuoden rajaseututeko/Vuoden rajaseututoimija.
Rajaseutu ry:n toiminnan pääkohderyhmä ovat nuoret, minkä haluamme näkyvän
palkitsemisessa. Tällöin kyseeseen tulee esimerkiksi toiminta, joka madaltaa nuorten
pääsemistä työelämään, edistää nuorten yritystoimintaa tai nuorten harrastus- ja muuta
aktivoimistoimintaa, joka pitää ja sitouttaa heitä kotiseudulleen. Myös muun paikallisen
kulttuuri-, taide-, urheilu- ym. harrastustoiminnan tukeminen tulee kyseeseen.
Hakuaika on 1.7. – 20.9.2016. Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään sähköpostitse
osoitteeseen rajaseutu@rajaseutu.fi tai postitse Rajaseutu ry, Tunturikatu 6 A 19, 00100 Hki.
Hakemuksesta tulee ilmetä, kun Rajaseututoimija on henkilö
-

palkittavan nimi ja yhteystiedot
palkittavan henkilökohtaiset taidot, toiminta, ansiot ja miten ne ovat hyödyttäneet hänen
paikallisyhteisöään
Rajaseututoimijan ollessa yhdistys

-

palkittavan yhdistyksen nimi ja yhteystiedot (mahd. rekisterinumero)
lyhyt kuvaus yhdistyksen toiminnan tarkoituksesta
lyhyet perustelut palkitsemiselle, mitä yhdistys on erityisesti saanut aikaan ja miten se on
hyödyttänyt paikallisyhteisöään
Rajaseututeon/-hankkeen kyseessä ollessa

-

hankkeen toteuttaja ja yhteystiedot
lyhyt kuvaus hankkeesta, sen tavoitteista ja toteutuksesta
toteutusaika
kokonaiskustannukset ja rahoitus
Palkittava toiminta tai hanke voi olla suunnitteilla oleva tai jo toteutettu, ei kuitenkaan yli
kaksi vuotta vanha. Mikäli hakija ei ole palkittava, pyydetään ehdottajan yhteystiedot
liittämään mukaan.

Rajaseutu ry

Määräaikaan mennessä saapuneet ehdotukset esikäsittelee ohjausryhmä, johon kuuluvat
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, Pohjois-Karjalan järjestöasian neuvottelukunnan (JANE),
Pohjois-Karjalan kylät ry:n ja Rajaseutu ry:n edustajat. Ohjausryhmä pyytää tarvittaessa
lisätietoja palkitsemisten perusteiksi. Ehdotuksia Vuoden rajaseututeoksi ja/tai Vuoden
rajaseututoimijaksi voi tehdä koko Pohjois-Karjalan alueelta. Päätökset palkitsemisista tekee
Rajaseutu ry:n hallitus.
Vuoden rajaseututeon ja/tai Vuoden rajaseututoimijan julkistaminen ja palkitseminen
tapahtuu Pohjois-Karjalan maakuntaliiton 80-vuotisjuhlakokouksessa marraskuun lopulla.
Vuoden 2016 pilottivaiheessa palkitsemiseen on varattu enintään 5.000 euroa. Pilottivaiheen
aikana palkitsemista kehitetään ja se muotoutuu malliksi, jota Rajaseutu ry soveltaa
myöhemmin muissa rajamaakunnissa.
Maakuntahankkeen ensimmäinen varsinainen toteutus alkaa vuonna 2017 ja
kohdemaakuntana on edelleen Pohjois-Karjala.
Lisätietoja 1.8.2016 alkaen:
Anu Korpinen
Olli Lihavainen

p. 050 572 7622
p. 044 377 1110

anu.korpinen@rajaseutu.fi
lihavainen.olli@gmail.com
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Rajaseutu ry on pääasiassa vapaaehtoisvoimin toimiva aatteellinen yhdistys. Yritämme vaikuttaa
siihen, että vallitsevassa yhteiskunnallisessa tilanteessa ja yhdistyksen voimavarat huomioon ottaen
rajaseudun asukkailla ja kehityksellä olisi mahdollisimman hyvä tulevaisuus.
Rajaseututyötä on maassamme tehty jo 93 vuotta. Työ alkoi valtion tukemana maataloudellisena
neuvontatoimintana vuonna 1923. Samaan aikaan käynnistyi myös vapaaehtoinen rajaseututyö
Helsingissä Suomalaisuuden liiton rajaseutuosastona. Osasto itsenäistyi ja rekisteröityi Suomen
Rajaseutuyhdistys r.y:n nimellä v. 1927.
Kymmenkunta vuotta myöhemmin vapaaehtoinen rajaseututyö käynnistyi myös Tampereella ja
parhaimmillaan näitä Rajaseudun ystävät –yhdistyksiä toimi ympäri Suomen yli 20, yksi mm.
Joensuussa. Vapaaehtoiseen rajaseututyöhön sisältyi hyvin monipuolista ja laajaa avustus- ja
valistustoimintaa ja sen aikaansaannoksista on kirjoitettu useita historiikkeja, viimeisin julkaistiin
vuonna 2015. Rajaseutuliitto r.y. perustettiin kaikkien vapaaehtoisyhdistysten katto-organisaatioksi
vuonna 1963.
Valtion tukema maataloudellinen rajaseutuneuvonta päättyi vuonna 1967. Rajaseutuliitto puolestaan
purettiin viime vuonna ja sen toiminta siirrettiin ensimmäiselle ja ainoalle vielä toimivalle
rajaseutuyhdistykselle, joka muutti nimensä Rajaseutu ry:ksi ja jatkaa nyt toimintaa valtakunnallisena
yhdistyksenä.
Rajaseututyön tärkein toimintamuoto on jo pitkään ollut nuorten opiskelijoiden tukeminen
opintoapurahoja jakamalla.
Vuoden rajakunta valinnalla (v. 2002 – 2015) puolestaan halusimme antaa vuosittain tunnustuksen
rajaseutukunnalle, joka huolimatta sijainnistaan ruuhka-Suomen ulkopuolella on kehittynyt
elinvoimaiseksi ja tulevaisuuteen uskovaksi asuin-, työ- ja kasvuympäristöksi asukkailleen. Kolme
kertaa Pohjois-Karjalan maakunta on saanut tunnustuksen: Ilomantsi vuonna 2005, Joensuu v. 2011 ja
Kitee v. 2014.
Vuoden rajakunta –nimitykseen sisältyi mm. vapaaehtoistyössä ansioituneiden kuntalaisten ja
yhteisöjen palkitseminen sekä toimintarahan myöntäminen sellaiselle hankkeelle, joka kohdistui
rajakuntalaisiin ja edusti Rajaseutu ry:n toiminnan mukaisia arvoja.
Maakuntahanke jatkaa ja korvaa tätä toimintaa. Haluamme kannustaa ja tukea rahallisesti
vapaaehtoistoimintaa ja sen myötä syntyviä hankkeita ja uutta työtä.
Toiminta-ajatus
Rajaseutu ry tukee ihmisten hyvinvointia ja osaamista rajaseudulla.
Yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot ovat
Välittäminen, kannustaminen, vastuunotto, yhteistyö ja avoimuus.
Visio 2023
Elämä rajaseudulla koetaan mielekkääksi ja tasavertaiseksi.

