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Vuosi 2016 oli Lieksa – Pielisjärvi – Seuran viideskymmenesseitsemäs toimintavuosi. 

Toiminta noudatteli vakiintuneita muotojaan. 

Yhdistyksen jäsenmaksutulot vuodelta 2016 olivat 1920,00 €. 

Jäsenmaksutuloilla on merkittävä osuus yhdistyksen taloudessa, joten jäsenhankintaa 

tehostetaan edelleen. 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 21.4.2016 ja syyskokous 

22.11.2016. 

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Sirkka Mikkonen, varapuheenjohtajana Seppo 

Tossavainen, sihteeri/taloudenhoitajana Annikki Kärkkäinen. Johtokuntaan kuuluivat 

edellisten lisäksi Marja Mölsä, Katri Tolonen, Veikko Mikkonen, Tarmo Makkonen ja 

Pentti Mainela sekä asiantuntijajäsenenä Helvi Timmer. 

Nimettiin seuran johtokunnan asiantuntijajäseneksi rakennusmestari Esa Turunen. 

Johtokunta kokoontui 8 kertaa. 

Yrjölän Kotiseututalolla kesällä 2016 talkoiltiin viitenätoista maanantaina. 

Talkoilemassa kävi kesän aikana kaksitoista seuran jäsentä. 

Talkoissa kunnostettiin talon ja luhtiaitan sisääntulojen portaita. 

Rakennettiin joen rantaan laituri ja portaat ranta törmältä laiturille. 

Merilän koulun lakkautumisen myötä sen pihapiiristä saatiin hakea lautakeinut ja sen 

tukirakenteet. Keinujen rakenteille kaivettiin montut pihanurmikolle ja valettiin ne 

betoniin paikoilleen.      

Talkoo päivien päätteeksi juotiin talkoo kahvit leivonnaisineen jotka keitteli seuran 

naistalkoilijat. 

Äitienpäivän lounastapahtuma järjestettiin 8.5.2016, osallistujia 75. 

Pitopalvelu Catering HT Helvi Timmerin järjestämä POP-UP ravintolapäivä 21.5.2016. 

Samassa yhteydessä seura järjesti arpajaiset ja kirpputorin. Myytiin vohveleita ja 

kahvia. Lieksan seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n leivonnaisia oli myynnissä. 

Kotiseututalon julkisivu maalattiin. Maalaukseen saatiin Kotiseutuliitolta avustusta. 

Kesätyöpaikka Op:n tuella. Seura työllisti yhden työntekijän kolmeksi viikoksi. 

Työtehtäviin kuului lähinnä Lieksan Vaskiviikon aikana Kotiseututalon töissä 

avustaminen. 

 

 

 



 

 

  

 

Kesäretki järjestettiin lauantaina 13.8.2016 Valamon/Lintulan luostariin, osallistujia oli 

44, joista seuran jäseniä 11. 

Sadonkorjuujuhla Kotiseututalolla oli 3.9.2016, osallistujia 180. Ohjelmassa oli 

kirpputori ja arpajaiset. 

Myytävänä oli vohveleita ja kahvia. Pitopalvelu Catering HT tarjosi jauhelihakeittoa ja  

kasvis-sosekeittoa. Yrjölän palstanviljelijät möivät tuotteitaan. 

 

Yhdistys osallistui Hämärän kaupan iltaan 30.9.2016. Annettiin seuran toimintaa 

koskevaa tietoutta, myytävänä oli vohveleita, kahvia, trippimehua sekä seuran 

painattamia t- paitoja. 

Kaupunkikeskusyhdistyksen kutsu keskustelutilaisuuteen, tilaisuuteen osallistuivat 

Sirkka Mikkonen, Veikko Mikkonen ja Pentti Mainela. 

Yhistykset yhessä-järjestöralli 2016, tilaisuuteen osallistui Pentti Mainela. 

Joululauluilta järjestettiin lauantaina 26.11.2016, osallistujia n. 60. Erkki Huopio lauloi 

ja laulatti joululauluja sekä Eero Koponen esitti tonttutarinan. Tarjottiin ohrapuuroa, 

valmis kinkkuvoileipä sekä torttukahvit. 

Samassa tilaisuudessa Pielisen Taitajan arvonimi myönnettiin Eero Koposelle. 

 

Kotiseututalo oli monien juhlien, tapahtumien ja kokousten pitopaikkana. 

Majoitusvuorokausia oli 534, asiakkaita talossa 2610. 

 

 

 

 

 


