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1 YHDISTYKSEN TARKOITUS

Mennyt toimintakausi oli yhdistyksen toinen. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 6.2.2015.

Kymenlaakson rakennusperinneyhdistys Iisakki ry:n tarkoituksena on vaalia ja tehdä tunnetuksi 
Kymenlaaksolaista rakennusperinnettä.

Iisakki saattaa yhteen vanhojen rakennusten omistajat ja ystävät, asiantuntijat sekä alalla toimivat 
käsityöläiset. Yhdistyksen toiminta-alue ei rajoitu tiukasti maakunnan rajoihin vaan elää sopivasti. 
Yhdistys järjestää tapahtumia ja retkiä sekä pyrkii edesauttamaan rakennusosien ja materiaalien 
kierrätystä tiedotus- ja neuvontatoiminnan avulla.

2 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, joka järjestetään viimeistään 
huhtikuussa.

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin Kevätpäivän luentotilaisuuden yhteydessä Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulun tiloissa Kouvolassa lauantaina 12.3.2016. Kokouksessa oli läsnä 10 henkeä. 
Hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Leena Niinipuu ja Ingela Hildén. Yhdistyksen 
puheenjohtajaksi valittiin Jaana Ahonen.  

3 HALLITUS

Hallituksen jäseninä ovat toimineet Jaana Ahonen (pj), Annu Pekala-Heikkilä (varapj.), Arja Kivelin 
(taloudenhoitaja), Leena Niinipuu (sihteeri), Hannu Rinne (tiedottaja), Jukka-Pekka Keronen 
(sihteeri) ja Ingela Hildén. Nimenkirjoittajia ovat Jaana Ahonen, Annu Pekala Heikkilä, Arja 
Kivelin ja Leena Niinipuu.

Hallitus on toimintavuonna pitänyt kolme kokousta, joista yksi oli sähköpostikokous. Kokouksissa 
on luotu suuntaviivoja yhdistyksen toiminnalle sekä suunniteltu tapahtumia.

4 TOIMINTA

Iisakin kevätpäivä

Yhdistys järjesti 12.3.2016 Iisakin kevätpäivän Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tiloissa 
Kouvolan Kasarminmäellä. Tapahtumassa luennoivat Teppo Ruohtula, Larissa Mäenpää ja Ville 
Majuri sekä Hannu Rinne. Teemana oli ulkomaalaus. Kaikille avoimeen ilmaistapahtumaan 
osallistui n. 60 henkeä.

Alvar Aalto -retki

Huhtikuussa 16.4.2016 yhdistys järjesti opastetun retken Alvar Aallon kohteisiin Inkeroisiin 
Tehtaanmäen asuinalueelle ja Sunilan tehtaanjohtajan asuntoon Kantolaan. Retkelle osallistui 
parikymmentä henkeä.



Iisakin perinnerakentamispäivä 

Kesäkuussa 11.6.2016 järjestettiin perinnerakentamispäivä Oravalan kartanossa Kouvolassa. 
Tapahtumassa luennoivat Esa Inkilä, Hannu Rinne ja Joni Rousku. Erilaisia työnäytöksiä ja 
näytteilleasettajia oli yhteensä parikymmentä. Vieraat saivat tutustua myös kartanon rakennuksiin ja 
näyttelyyn vanhan päärakennuksen historiasta. Lisäksi tapahtumassa oli kahvila, lampaita, lapsille 
polkutraktorit sekä linnunpönttöjen valmistusverstas. Osallistujia oli yhteensä n. 170 henkeä. 
Kouvolan kaupunki ja Hokola Oy tukivat tapahtumaa rahallisesti.

Syysretki

Syksyllä 2.10.2016 järjestettiin retki Kouvolan pohjoispuolelle Selänpään asemalle sekä Kääpälään 
Peuhun maalaistaloon ja Kääpälän vanhalle koululle. Retkelle osallistui n. 20 henkeä. 

Pikkujoulu

Iisakin päivänä 19.12.2016 Hannu Rinne ja Jaana Viitakangas-Rinne järjestivät illanvieton 
pikkujoulun merkeissä Kiviniemen kartanossa Pyhtäällä. Lopuksi pidettiin hallituksen kokous. 
Paikalla oli 8 yhdistyksen jäsentä.

5 TIEDOTTAMINEN

Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu jäsenistöä sähköpostilla, yhdistyksen nettisivuilla sekä FB-
sivuilla. Alvar Aalto-retkestä ja perinnerakentamispäivästä on tiedotettu myös laajemmin lehdissä 
mainostamalla ja erilaisissa tapahtumakalentereissa. Tiedotusvälineille lähetettiin tiedote 
perinnerakentamispäivästä.

6 TALOUS

Vuoden alusta yhdistyksen pankkitili siirrettiin S-pankista Kymenlaakson Osuuspankkiin. 
Jäsenmaksun suuruus oli edelleen 15 € ja maksaneita jäseniä oli 63 kpl vuoden lopussa. 
Yhdistyksen toimintaa ovat tukeneet Kouvolan kaupunki (900 €) ja Hokola Oy (100 €). 
Vuoden 2016 tilinpäätös oli ylijäämäinen 529,88 €.


