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1. YHDISTYKSEN TARKOITUS

Mennyt toimintakausi oli yhdistyksen ensimmäinen. Yhdistyksen perustamista
suunniteltiin syksystä 2014 alkaen ja yhdistys merkittiin 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. HALLITUS

Hallituksen jäseninä ovat toimineet Hanna Alatalo (pj), Annu Pekala-Heikkilä (varapj.),
Arja Kivelin (taloudenhoitaja), Jaana Ahonen (sihteeri), Hannu Rinne, Jukka-Pekka
Keronen, Eeva Artimo ja Pirkko Ikävalko.
Nimenkirjoittajia ovat Hanna Alatalo, Annu Pekala Heikkilä, Arja Kivelin ja Jaana
Ahonen.
Hallitus on toimintavuonna kokoontunut yhteensä seitsemän kertaa, viisi kertaa keväällä
ja kaksi kertaa syksyllä.
Kokouksissa on luotu suuntaviivoja yhdistyksen toiminnalle sekä suunniteltu
tapahtumia.

3. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, joka järjestetään
viimeistään huhtikuussa.
Ensimmäisenä toimintavuonna vuosikokousta ei järjestetty.
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4. TOIMINTA

Yhdistys järjesti 7.3.2015 Iisakin kevätpäivän Kymenlaakson ammattikorkeakoulun
tiloissa Kouvolan Kasarminmäellä.
Tapahtuma oli samalla käyntiinlähtö yhdistyksen toiminnalle ja mahdollisti
jäsenhankintaa.
Ohjelmassa oli kaksi luentoa: rakennuskonservaattori, FM Kati Lahtinen kertoi vanhojen
rakennusten lisäeristämisestä ja Perinnemestari Hannu Rinne vanhojen rakennusten
kunnostamisesta. Näiden lisäksi tilaisuudessa esiteltiin yhdistyksen tulevaa toimintaa ja
restauroinnin koulutusohjelmaa. Aulassa oli kahvila ja myyntipöytiä, joilla oli alan
kirjallisuutta sekä rakennusosia.
Osallistujia oli pitkälti yli sata. Osallistujille jaettiin kyselylomake, jossa kysyttiin mm.
toiveita yhdistyksen tulevasta toiminnasta.
Yhteistyökumppanina järjestelyissä oli Kymenlaakson ammattikorkeakoulu.

Toinen tapahtuma oli perinnerakentamispäivä, joka järjestettiin 6.6.2015 Anjalan
kartanon alueella osana Ankkapurhan kulttuuripuiston kesänavaustapahtumaa.
Kartanossa pidettiin viisi luentoa: Ikkunodien kunnostaminen (Anne-Mari Junnola),
rakennusosein kierrätys maailmalla (Jari-Pekka Muotio), rakennusosien kierrätys
Suomessa (Pia Rajala), ovien ja lukkojen kunnostaminen (Annu Pekala-Heikkilä ja
Hannu Rinne) sekä Anjalan kartanon historia (Kirsi Sali).
Kartanon läheisyydessä oli näytteilleasettajina alan yrittäjiä.
Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Nuorisokeskus Anjalan ja Kymenlaakson
ammattikorkeakoulun kanssa.

5. TIEDOTTAMINEN

Tiedotusvälineille lähettiin tiedotteita yhdistyksen perustamisesta ja tapahtumista.
Lisäksi tapahtumia on mainostettu lehdissä, ilmoitustauluilla ja facebookissa.
Tapahtumiin liittyen on ollut myös lehtijuttuja Kouvolan sanomissa sekä
ilmaisjakelulehdissä.
Hannu Rinne teki yhdistykselle nettisivut, joiden kautta jäsenistöä on tiedotettu
tapahtumista sähköpostiviestien ohella. Lisäksi graafisen suunnittelun opiskelija Sanja
Fagerström on suunnitellut yhdistyksen logoa ja muuta graafista ilmettä Jaana
Viitakangas-Rinteen ja Hannu Rinteen ohjauksessa.
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6. TALOUS

Yhdistys avasi tilin S-pankkiin.
Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 15 € ja maksaneita jäseniä oli 61 kpl vuoden
lopussa.
Yhdistyksen toimintaa ovat tukeneet Osmocolor, Ekovilla, KSS Energia ja Länsi-Kymen
Osuuspankki kukin 100 eurolla.
Lisäksi yhdistyksellä on yksi kannattajajäsen, Restaurointiosuuskunta Kymen Karmiini
(kannattajajäsenmaksu 80 €).
Tilinpäätöksen tulos oli ylijäämäinen 1178,80 €.

