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JOHTOKUNNAN KOKOUS
Aika

17.1.2008 klo 17.00

Paikka

Yrjölän kotiseututalo

Läsnä

Antero Leinonen, puheenjohtaja
Mauri Mönkkönen, sihteeri
Jäsenet Liisa Eskelinen, Sirkka Mikkonen, Ilkka Pajamo, Pertti Saarelainen ja
Tuula Toivanen

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Antero Leinonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous katsottiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen esityslista
Kokouksen esityslistaksi hyväksyttiin kokoukselle kokouskutsun mukana tullut
esityslista.
4. Edellisen johtokunnan kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin sihteeri Sirkka Mikkosen laatima pöytäkirja, kun sihteeri oli
luvannut korjata pykälän nro 9:n tekstin.
5. Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Eskelinen ja Ilkka Pajamo.

6. Varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta vuodelle 2008
Seuran varapuheenjohtajaksi valittiin Liisa Eskelinen. Seuran sihteeriksi
valittiin Mauri Mönkkönen.
7. Yhdistyksen nimenkirjoittajat 2008
Todettiin, että seuran sääntöjen mukaan nimenkirjoittajat ovat automaattisesti
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.
8. Työnjaon edistäminen seurassa
Johtokunnan työnjakoa päätettiin kehittää niin, että kesäretkestä Kuoraan vastaa
Antero Leinonen, maastoretkestä Maksimoon antaa suunnitelman Pertti
Saarelainen, leikekirjaa pitää Sirkka Mikkonen, arkistoa hoitaa Mauri
Mönkkönen seuran sihteerinä, jäsenkirjeen laativat seuran sihteeri ja
rahastonhoitaja yhdessä, jäsenhankinta on Ilkka Pajamon harteilla,
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talkootoiminnasta vastaa Antero Leinonen ja perinneaineistojen keruusta
Liisa Eskelinen ja Mauri Mönkkönen yhdessä. Jari Leivon poissa ollessa
kokouksesta yhdistyksen tiedottajan nimeäminen jäi vielä tekemättä. Päätettiin
myös, että muihin tehtäviin tulee valita seuran jäseniä tapauskohtaisesti ja
tarpeen tullessa esille.
9. Tiedotuksen muuttuminen
Päätettiin siirtää kysymys tiedottajan roolista ja kotisivujen hoidosta seuraavaan
kokoukseen.
Sähköpostin merkitys johtokunnan jäsenten kommunikointivälineenä
tunnustettiin tärkeäksi. Sihteerin tulee tähän kokoukseen otetun tavan
mukaisesti lähettää sähköpostilla etukäteen johtokunnan kokouksen asialista ja
siihen liittyviä liitteitä. Tiedostomuodoksi hyväksyttiin Word 2003. Jäsenille,
joilla ei ole tietokonetta ja internet-yhteyttä, asiakirjat tulee toimittaa
perinteisillä tavoilla.
Helmikuun alussa lähetettävää jäsenkirjettä silmälläpitäen päätettiin kuluvan
vuoden tapahtumien ajankohdista seuraavaa:
1. kevätkokous to 27.3. klo 18.00 kotiseututalo
2. syyskokous to 20.11. klo 18.00 kotiseututalo
3. Kalevalan päivä to 28.2. klo 18.00 kotiseututalo
4. Kuoran retki la 16.8. klo 9.00 linja-autoasema
5. Maksimon retki la 13.9. klo 9.00, lähtöpaikka vielä suunnittelussa
6. Wanhan Ajan Joulu ja Lieksa-päivä su 30.11. klo 15.00 kotiseututalo
Kevään kotiseutuilloista päätettiin luopua. Syksyn kotiseutuilloista päätetään
myöhemmin.
10. Jäsenluetteloasiat ja jäsenhankinta
Jäsenluetteloa pitää edellisen vuoden tapaan Ilkka Pajamo. Muistutettiin
johtokuntaa siitä, että seuran jäsen saa pyynnöstä tutustua jäsenluetteloon mutta
että jäsenluettelon tiedot on varjeltava ulkopuolisilta.
11. Yhdistyksen uudistetut säännöt
Siirrettiin asia seuraavaan kokoukseen.
12. Audiovisuaalisten laitteiden hankinta kotiseututaloon.
Antero ja Mauri kertoivat laitteiden hankinnan nykytilasta. Kustannusarvio on
2400 euron tuntumassa, kuitenkin selvästi alle 3000 euroa.
13. Kaupunginhallitukselta haettava avustus
Päätettiin hakea kaupungilta avustusta audiovisuaalisten laitteiston kulujen
peittämiseksi. Tuki, summaltaan 1000 euroa, haetaan työväen- ja seuratalojen
kunnostusavustuksista. Päätöstä perustellaan mm. sillä, että Lieksan kaupunki
järjestää kotiseututalossa useita tilaisuuksia kulttuurikeskuksen ollessa
homeongelman takia kiinni.
Mauri lupasi laatia ja viedä avustusanomuksen määräaikaan mennessä 18.1.
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14. Yrjölän varaustilanne
Antero kävi varauslistaa läpi. Kotiseututalosta oli tehty varauksia harvaan,
mutta jo koko vuoden ajalta.
Lieksan kaupunki järjestää kotiseututalossa neljä yleisöluentoa. Seuran
tehtävänä on vuokrata tilat ja hoitaa tietyt palvelut. Tilaisuuksien
isäntinä/emäntinä toimivat seuran puolesta seuraavat henkilöt:
1. 21.1. klo 18 Lieksa!-ilta: Mauri Mönkkönen
2. 30.1. klo 18 Raappana-ilta: Ilkka Pajamo
3. 25.3. klo 18 Suomalainen sotilasmusiikki: Antero Leinonen
4. 9.4. klo 18 Kirkisen luento: Liisa Eskelinen
15. Kalevalan päivän juhla 28.2.
Ilkka järjestää yhteislaulua. Pielisen Museon amanuenssia Johanna Junnoa
pyydetään laatimaan Kalevala-henkistä ohjelmaa.
16. Varautuminen seuran 50-vuotisjuhlaan. Yhdistyksen historiikki
Päätettiin pitää pääjuhla kesäkaudella, jolloin on mahdollista järjestää tilaisuus
ulkotiloissa. Muissa suhteissa päätöksenteko siirrettiin tuonnemmaksi.
17. Päätearkiston järjestäminen
Mauri luovutti kokouksessa järjestämänsä seuran päätearkiston ja otti vastaan
sen hoidon seuran sihteerin ominaisuudessa. Hyväksyttiin arkistolle
arkistonmuodostussuunnitelma ja käyttösäännöt.
18. Kotiseutuliitosta tullut posti
Saatettiin johtokunnan jäsenten tiedoksi Suomen Kotiseutuliitosta tullut posti.
Päätettiin pyytää eläkkeelle 1.8. jäävää kotiseutuliiton toiminnanjohtajaa
Markku Tannerta kesän aikana kotiseututalolle kahvitilaisuuteen ja luovuttaa
hänelle tilaisuudessa myöhemmin päätettävä lahja.
19. Muut asiat
Päätettiin maksaa elokuussa 2000 otettu 5000 silloisen markan laina takaisin
Lieksan kaupungille.
Käytiin läpi Ilkka Pajamon lista saatavista. Yksi hääpari on velkaa 350 € ja
toinen pari 140 € maksamattomia korvauksia.
Ilkka Pajamo on maksanut Suomen Kotiseutuliiton vuoden 2008 jäsenmaksun.
Lieksan Taideyhdistys on ottanut yhteyttä ja esittänyt, että seura myisi kahvia
ym. taideyhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa. Päätettiin vastata myöntävästi.
Antero Leinonen lupautui lähtemään Nurmeksessa järjestettävään
järjestysmieskoulutukseen. Seura maksaa osallistumis- ja matkakulut.
Päätettiin myydä viime kesän aikana seuralle hankittu DVD-laite Pertti ja Tuula
Toivaselle 30 €:n hinnalla.
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

_______________________

_________________________

Antero Leinonen, puheenjohtaja

Mauri Mönkkönen, sihteeri

_______________________

__________________________

Liisa Eskelinen

Ilkka Pajamo

pöytäkirjan tarkistaja

pöytäkirjan tarkistaja
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