Lieksa-Pielisjärvi-seura ry.

TOIMINTAKERTOMUS 2008

1. LYHYESTI
Yhdistyksen toimintavuosi oli monipuolinen. Edellisvuosia enemmän sitouduttiin kotiseututalon rakennusten
kunnostamiseen. Talous pysyi vakaalla pohjalla.

2. YLEISTÄ
Jäsenistö
Yhdistykseen kuului vuoden 2008 lopussa n. 220 jäsentä. Jäsenyys on edelleen pääasiassa
kannatusluonteinen. Jäsenyys ei ole edellytys mihinkään toimintamuotoon osallistumiselle, vaan kaikki
Lieksa-Pielisjärvi-henkiset ovat tervetulleita mukaan.
Kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 10.4.2008 ja sääntömääräinen syyskokous 20.11.2008. Johtokunta
kokoontui seitsemän (7) kertaa kotiseututalossa: 17.1., 1.4., 10.4., 9.5., 17.7., 2.10. ja 12.11.
Johtokunta ja muut vastuuhenkilöt
Johtokuntaan kuuluivat vuonna 2008 puheenjohtajana Antero Leinonen, varapuheenjohtajana Liisa
Eskelinen, rahastonhoitajana Ilkka Pajamo, sihteerinä Mauri Mönkkönen ja jäseninä Paavo Aho, Sirkka
Keronen, Jari Leivo, Sirkka Mikkonen, Pertti Saarelainen ja Tuula Toivanen.
Kotiseututalon toimitilahuoltajana toimi 1.1.−2.12.2008 Anne Kuorikoski. Johtokunta muisti häntä kukkasin
ja pienellä lahjalla. Kuorikosken jälkeen on tehtävässä toiminut Kaija Kukkonen.
Jäsenmaksu
Vuoden 2008 jäsenmaksu oli kahdeksan (8) euroa.

3. PERINNETYÖ
Jouko Martiskainen veti kesäisiä keskustan perinnekävelyjä. Terttu H.- Timonen ja seurakunnan ja
kaupungin puutarhurit johdattivat kirkkomaalla pidetyn kävelyn, Terttu H.-Timonen johdatti niin ikään
yleisöä Rauhalan vanhalla hautausmaalla ja Mähkön hautausmaan luterilaisella osalla pidetyissä
tapahtumissa. Ortodoksisella puolella historiakävelyn hoitivat kirkkoherra Saatsi ja Jouko Martiskainen.
Väkeä oli tapahtumissa ilahduttavan runsaasti.
Seuran jäsenet Mauri Mönkkönen ja Jouko Martiskainen pitivät Viensuulla ja Pankakoskella alkutalvesta
vanhan valokuvan tunnistustilaisuuksia. Viensuulla tunnistettiin kevääseen 2008 mennessä yli 1300 kuvaa.

4. MUU KOULUTUS- JA VALISTUSTOIMINTA
Johtokunta valitsi istunnossaan 12.11.2008 Pielisen Taitajiksi Salme Riikosen ja Rouvalan pihapiirin,
kolilaisen kotiseutumiehen Ilmari Martikaisen ja Kuoran vanhan koulurakennuksen kunnostajan Matti
Saarelaisen.
Johtokunta perusti Pertti Saarelaisen aloitteesta Talkootaitajan arvon ja kunniakirjan. Käytännön toteutuksen
hoiti Antero Leinonen.

5. JUHLAT, ILLAT JA RETKET
Seura järjesti Kalevalan päivän juhlan 28.2. Juhlan ohjelman suunnitteli ja siitä suurelta osin vastasi Ilkka
Pajamo.
Seuran perinteinen kotiseuturetki tehtiin 16.8. Sokojärvelle, Kuoraan ja Jaakonvaaraan. Retken johtajana
toimi Antero Leinonen. Bussimatkalle osallistui yli 70 henkeä. Matka onnistui hyvin, ja seura sai kiitosta.
Kotiseututalon 10-vuotista taivalta juhlittiin 24.8.2008. Kotiseutuhenkisessä juhlassa puhuivat
Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Markku Tanner ja Lieksan kaupunginjohtaja Esko Lehto. Seuran sihteeri
esitti vaivaistalona ja sittemmin kunnalliskotina toimineen talon historiikin.
Yhdessä ortodoksisen seurakunnan kanssa järjestettiin ortodoksisessa seurakuntasalissa 6.9. luento, jossa
arkkitehti Sakari Siitonen kertoi Suomeen rakennetuista tsasounoista ja muista kirkkorakennuksista.
Wanhan ajan joulujuhla ja Lieksa-päivä pidettiin 30.11.2007. Airi Pajamo luki jouluevankeliumin ja Keijo
Lampinen toimi joulupukkina. Pielisen Taitajat julkistettiin.

6. KOTISEUTUTALON KÄYTTÖ
Seuran oma käyttö: kaksi (2) yleistä kokousta, seitsemän (7) johtokunnan kokousta, neljä (4) juhlaa tai iltaa
ja kaksikymmentä (20) talkootapahtumaa. Lisäksi seura on järjestänyt lukuisia taloesittelyjä.
Kotiseututalossa toimii Tanskasten museohuone sekä seuran toimisto, jossa on järjestetty arkisto.
Tapahtumien vuokrakäyttö/kertaa: luentoja 6, järjestökokoontumisia 3, sauna- ja takkailtoja 5,
henkilökuntajuhlia 1, hääjuhlia 7, kultahäitä 1, syntymäpäiviä 17, muistotilaisuuksia 2, sukukokouksia 2.
Yöpymisiä ja majoituksia oli yhteensä n. 190 talossa ja n. 20 aitassa. Lisäksi on mainittava vaskiviikon
esiintyjien ym. vieraiden majoitus (n. 60 henkilöä). Ilman vastiketta majoittuivat Aune ja Antero Leinonen
hoitaessaan esiintyjien yöpymisiä.

7. KOTISEUTUTALON KUNNOSSAPITO
Kotiseututalon saliin hankittiin vuoden 2008 alussa AV-laitteet.
Kaupunki suostui vuokraamaan lisäalueen autojen paikoitustilaksi ja antoi siihen ilmaiseksi täyttömaata.
Seudun rumistuksena ollut kivitalo purettiin viereiseltä tontilta.
Vuodelle 2008 oli luonteenomaista laaja kotiseututalon talkoolais- ja korjaustoiminta. Aittaan asennettiin
komeat sisäkatot, rantapaviljonkia siivottiin, muutettiin ja maalattiin ja pysäköintialueen laajennustyöt
aloitettiin. Kaupungilta saatiin parkkialueelle täyttömaata ilmaiseksi. Pihapiiristä poistettiin sairastuneet
ikihongat ja niistä saatiin sahatavaraa.

Talkoita järjestettiin maanantai-iltaisin toukokuusta syyskuuhun saakka. Enimmillään oli mukana alun
toistakymmentä henkeä. Talkoopäällikkönä toimi Paavo Aho. Seura muisti ahkeria talkoolaisia järjestämällä
heille 28.10. talkoolaisillan. Tilaisuudessa luovutettiin ansioituneille talkootaitajan kunniakirjat.

8. TIEDOTTAMINEN
Seuran jäsenille on lähetetty helmikuun aikana jäsenkirje, jossa on mainittu mm. sääntömääräiset kokoukset
ja seuran ohjelma. Seuran tapahtumista on ollut maksullinen ilmoitus Lieksan Lehdessä.
Seuran koko ajan kasvavia kotisivuja päivitti lähinnä seuran sihteeri. Jari Leivo piti jäsenistölle 16.4.
kotisivujen päivittämiskurssin.

9. VARAINHANKINTA
Seuran varainhankinnasta pääosa tulee kotiseututalon vuokrauksesta. Lieksan kaupungilta saatiin toimintaavustusta 500 € ja talon kunnostusavustusta 500 €. Tilikauden alijäämä oli 4416,04 €, joka muodostui
investointimenoista.

