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Lappeen Kotiseutuyhdistys ry 

Toimintasuunnitelma 

vuodelle 2017 
 

 

Lappeen Kotiseutuyhdistys ry on vuonna 1991 uudelleen perustettu kotiseutuyhdistys, joka 
toimii Lappeenrannan kaupungissa. Suurin osa jäsenistä asuu entisen Lappeen maalais-
kunnan alueella tai ovat sieltä pois muuttaneita.  

 

Tavoitteet 
• kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta,   
• elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen,   
• kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden 

voimistaminen sekä   
• kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.   
 

 Toiminta 
• Lappeen Kotiseutuyhdistys ry toimii kotiseutuhengessä alueella etujärjestönä, on 

yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon,   
• tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,   
• toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä,   
• seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen liittyviä selvi-

tyksiä ja tutkimuksia,   
• harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa,   
• edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuu-

riympäristön vaalimista,   
• harjoittaa museotoimintaa ja tukee paikallista kotiseutuarkistoa,   
• ylläpitää paikalliselle kotiseututoiminnalle tarpeellisia tiloja,   
• järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita 

sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä,   
• järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asi-

oista,  
• toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, maakunnan liiton ja kotiseututyön alue-

järjestön kanssa.   
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Tarkoituksen toteuttamiseksi Lappeen Kotiseutuyhdistys ry vuonna 2017 

Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille 

• Etelä-Karjalan Maakuntayhdistys ry ja Lappeen Kotiseutuyhdistys ry ovat ehdotta-
neet Kauskilan kappelinmäen kenttätöiden päättämisestä kahden kenttätyökauden 
projektina ja kerätystä tutkimusaineistosta tehtävän aineiston julkaisua. Vetoomus 
tästä on esitetty Lappeenrannan kaupungille, Etelä-Karjalan liitolle, Etelä-Karjalan 
museolle, Lappeen seurakunnalle ja Lappeenrannan seurayhtymälle. 
Yhdistykset vetosivat, että Suomi100 juhlavuonna tahot ottaisivat asian käsittelyyn 
ja tekisivät päätöksen kaivausten ja julkaisun rahoittamisesta. 

 Lisää tietoa kotiseudun historiasta ja nykyajasta 

• Lappeen Kotiseutuyhdistys ry on yhtenä järjestäjänä Lappeen, Lauritsalan ja Lap-
peenrannan 50 vuotta sitten tapahtuneen kuntaliitokseen liittyvissä tapahtumissa 

• Lappeen Taata Jukka Lehtinen ja johtokunnan jäsenet ovat mahdollisuuksien mu-
kaan mukana Lappeen alueen kylien järjestämissä tapahtumissa kertomassa Koti-
seutuyhdistyksen toiminnasta. 

Järjestää kulttuuri- ja muita tapahtumia 

• Juuret Lappeella Kotiseutupäivän järjestäminen 23.7. Lappeen Marian kirkossa pi-
dettävällä jumalanpalveluksella sekä 25 vuotta aiemmin aloitetun kotiseutupäivän 
perinteen jatkamisella Marian aukiolla pidettävällä juhlalla. 

• tuottamalla Ilon Juuret 
näytelmän 
Lappeenrannan 
kesäteatterissa. 
Näytelmässä 
käydään läpi 
Lappeenrannan alueen 
historia vuosisatojen 
aikana aina meidän 
päiviimme saakka. 
Näytelmä sisältää 
musiikkia, ja se 
kunnioittaa 100-vuotista 
Suomea sekä 
kirkollisen reformaation 
juhlavuotta. Näyttelijöinä ovat lukuisat vapaaehtoiset sekä ammattinäyttelijät ja lau-
lajat. Näytelmä on yksinäytöksinen, ja se esitetään seitsemän kertaa 4.- 8.8.2017  
 

• Laurinpäivän messun järjestäminen yhdessä Lappeen seurakunnan kanssa Kauski-
lan Kappelinmäellä 11. päivä elokuuta 

• Joulurauhan julistaminen Kauskilan Kappelinmäellä jouluviikolla yhdessä Lappeen 
seurakunnan kanssa. 

• Kotiseutuyhdistys ottaa käyttöön Lappeen leivoksen, jota on tarjolla mm. yhdistyk-
sen erilaisissa tapahtumissa. 
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Tallentaa ja julkaisee historiaa 

• Kotiseutuyhdistys yhteistyössä Lappeen seurakunnan kanssa 
tallentavat julkaisun Lappeen Marian kirkossa olevasta 
taiteesta. 

Järjestää kulttuuri- ja opintoretkiä 

• järjestämällä linja-autoretken Lappeenrannan alueella oleville 
sotiemme muistomerkeille heinäkuussa viikolla 30. 

• Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous ja valtakunnalliset 
kotiseutupäivät ovat Jyväskylässä. Päiville pyritään 
osallistumaan. 

• Suomen Kotiseutuliiton, Etelä-Karjan liiton – ja Etelä-Karjalan 
museon sekä Lappeenrannan kaupungin järjestämiin 
tapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. 

Järjestää säännöissä määrätyt kokoukset 

• Vuosikokous pidetään sääntöjen mukaisesti maalis -huhtikuussa ja samalla käsitet-
tään 2. kerran yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta Suomen Kotiseutuliiton malli-
sääntöjen mukaisiksi. Kokouksesta ilmoitetaan vähintään seitsemän vuorokautta 
ennen kokousta Lappeenrannassa ilmestyvissä lehdissä, jäsenkirjeellä ja sähkö-
postilla. 

Tiedottaa ja toteuttaa julkaisutoimintaa 

• Kotisivuilta osoitteesta  www.lappeenkotiseutu.fi ja Facebookista nimellä Lappeen 
Kotiseutuyhdistys sekä Instagramissa #Lappeen kotiseutu löytyy monipuolista tietoa 
yhdistyksestä ja sen toiminnasta sekä yhteystiedoista.  

• Keväällä seuran jäsenille lähetetään jäsenkirje. Tarvittaessa postitetaan tiedotteita. 
• Jäsenkirjeen lisäksi tapahtumista ilmoitetaan Lappeenrannassa ilmestyvissä lehdis-

sä ja ilmoitustauluilla. 

Yhteydenpito lähialueiden kotiseutuyhdistyksiin 

Lappeenrannassa toimivien kotiseutuyhdistysten yhteydenpidon toivotaan lisääntyvän 
vuoden aikana. 

Talous 

Talous pidetään vakaana, mikä on monipuolisen toiminnan edellytys. Tärkeimmät talouden 
tukipylväät ovat jäsenmaksun maksaneet jäsenet, talkootyö sekä tapahtumista ja kirja-
myynnistä saadut tuotot.  
 
Jäsenmaksut 
Vuoden 2017 jäsenmaksu esitetään pidettäviksi ennallaan 15 eurossa. 
Uudet jäsenet ovat tervetulleita toimintaan mukaan. 
 
 Avustukset 
Anotaan Lappeenrannan kaupungilta, Etelä-Karjalan liitolta Suomi100 teemalla, Karjalai-
sen kulttuurin edistämissäätiöltä, Etelä-Karjalan Kulttuurisäätiöltä ja muilta tahoilta rahoi-
tusta toimintavuoden tapahtumiin. 
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LAPPEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry    

    

    

TALOUSARVIO  2017    

    
TULOT    

    

Jäsenmaksut 15 €/henkilö  1050,00  
Kaupungin avustus  500,00  
Ilon juuret näytelmä lipputulot   55 000,00  
Muut tuotot: kirjat, kotiseuturetket, arpajaiset  1300,00  
Haetut ja saadut muut avustukset  14500,00  

YHTEENSÄ  72350,00  
    

    

MENOT    

    
Kotiseutuliitto ja Maakuntayhdistys jäsenmak-
sut  70,00  
Yhdistyksen tilin palvelumaksut   200,00  
Lehti-ilmoittelu,monisteet ja postitus  3200,00  
Kirjajulkaisukulut   5500,00  
Kokouskulut  650,00  
Kotiseutujuhla  1200,00  
Ilon juuret näytelmä menot  52000,00  
Linja-autokustannus kotiseuturetkellä  1500,00  

YHTEENSÄ  64320,00  
    

    

Tilikauden ylijäämä  8030,00  
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