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TALVINEN TERVEHDYS KAIKILLE KOTISEUTUYHDISTYKSEN JÄSENILLE
Vuosi 2013 on Lieksa –Pielisjärvi –Seuran viideskymmenesneljäs toimintavuosi. Toiminnan sisältö
noudattelee vakiintuneita muotoja. Toimintamuodot ovat moninaiset. Esimerkkeinä kädentaitajille
Yrjölän Kotiseututalon ylläpitämiseen liittyvä talkootoiminta, järjestötoiminnasta kiinnostuneille
perinteinen järjestötyö ja henkisen puolen taitajille erilaiset esiintymismahdollisuudet.
Yhdistyksen sekä henkilö- että yritysjäsenmäärä on kasvanut. Jäsenhuoltoon ja tiedottamiseen
tullaan kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota. Yhtenä välineenä tässä on yhdistyksen
www –sivujen ylläpidon tehostaminen. Yhdistykselle voi lähettää viestejä sähköpostiosoitteeseen
lp.seura@hotmail.com
Mikäli sinulla on sähköpostiosoite lähettänet sen ystävällisesti yhdistykselle yllä olevaan
sähköpostiin. Näin toimien yhteydenpito tehostuu ja postituskustannukset pienevät.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin syyskokouksessa Matti Taponen (04010 44002,
matti.taponen@lieksa.fi). Johtokuntaan valittiin Sirkka Mikkonen (0400-946 266,
sirkka.mikkonen@wippies.com), Anne Mikkonen (040-831 0424, anne.kuorikoski@pp.inet.fi)
Taisto Lehikoinen (0400-539 221, taisto.lehikoinen@luukku.com), Antero Leinonen (0400-132 397,
antero.leinonen@suomi24.fi), Tarmo Makkonen ( 041-507 3494, tarmomakkonen@gmail.com),
Pertti j. Saarelainen (040-512 8811, pertti.saarelainen@pp3.inet.fi), Marja Mölsä (040-719 7493,
marja.molsa@pp.inet.fi), ja Annikki Kärkkäinen (04010 44021, annikki.karkkainen@lieksa.fi).
Johtokunnan kokouksessa 6.2.2012 nimettiin varapuheenjohtajaksi Sirkka Mikkonen, sihteeri/
taloudenhoitajaksi Annikki Kärkkäinen ja talotoimikunnan vetäjäksi Antero Leinonen sekä
perinnetoimikunnan vetäjäksi Pertti Saarelainen.

Yhdistyksen toimintasuunnitelmaan 2013 on merkitty
kevätkokous pidetään 23.4.2013 ja syyskokous pidetään 19.11.2013.
Kalevala päivää vietetään 28.2.2012, jolloin aloitetaan paljon toivotut yhteislaulutilaisuudet
Kotiseututalossa.
Lapsiperheille ja Lieksaan muuttaneille uusille lieksalaisille järjestetään leikkihenkinen tapaaminen toukokesäkuun taitteessa.

Osallistutaan Kreivin-aikaan tapahtumaan. Osallistutaan Pielisen Messuille 8.-9.6. Osallistutaan Hämärän
kaupan iltaan 27.9. Lieksa-päivä järjestetään sunnuntaina marras-joulukuun vaihteessa, samassa
yhteydessä järjestetään Wanhan- ajan joulutapahtuma.
Osallistutaan Kotiseutupäiville Seinäjoella elokuussa.
Lisätään yhteistyötä Pielisen museon kanssa.
Yhdistyksen kesäretki suuntautuu vanhaan Valamoon. Tästä enemmän kirjeen lopussa.

Kuntarakenteen muutoksessa toiminta kotiseutuidentiteetin vahvistamiseksi vaikuttaa
kotiseutuyhdistyksen toimintaan merkittävästi.
Jäsenmaksut muodostavat merkittävän osan yhdistyksen tuloista. Jäsenmaksun suuruus on
henkilöjäseniltä 10 € ja yritysjäseniltä 25 €. Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen tilille Pielisen
Osuuspankki FI93 5343 0720 0932 56.
Jäsenmaksun voitte hoitaa kätevästi oheista tilisiirtolomaketta käyttäen.

Kesäretki
Jäsenten toivomuksesta yhdistys suunnittelee kesäretkeä vanhaan Valamoon. Retken ajankohta on
alustavasti 10.-11.8.2013. Retken hinnaksi näyttäisi muodostuvan noin 220 €/henkilö. Laskelma perustuu
siihen, että osallistujia olisi kolmekymmentä. Tähän hintaan kuuluvat bussikuljetus Lieksasta Sortavalaan ja
takaisin, yöpyminen Sortavalassa, laivamatka Valamoon ja ohjelma perillä Valamossa sekä ryhmäviisumi.
Jotta suunnittelua voidaan jatkaa pyydämme tekemään lähes sitovat ilmoittautumiset 28.2.2013 mennessä
Matille tai Annikille. Heiltä saa myös lisätietoja.
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