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1. YLEISTÄ 
 
Etelä-Karjalan Yhdistykset ry on maakunnallinen yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on 
toimia kokoavana voimana sekä toimintaedellytysten luojana erilaisten ja varsin hajanaisten 
pienten sekä suurten yhdistysten yhteiseksi hyväksi. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta. 
 

1.1. Hallinto 
 
Yhdistykseen kuului 25 jäsenyhdistystä 31.12.2019. 
 
Toimintavuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Ilkka Kuukka ja varapuheenjohtajana Ritva 
Louhiranta. Hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat; Nyky Vanhanen, Etelä-Karjalan Muisti ry, 
Helena Puustinen, Etelä-Saimaan 4H-Yhdistys ry, Osmo Juvonen, Lappeenrannan Sydänyhdistys 
ry, Erkki Veikkanen, Eläkeliiton Lappeenrannan Yhdistys ry, Jukka Kosonen, Saimaan 
Kameraseura ry, Ritva Louhiranta, Lappeenrannan Suomi-Amerikka Yhdistys ry, Aimo Röpetti, 
Lauritsalan Eläkeläiset ry, Tapio Tiittanen, Suomen Kipu ry, Seppo Kilpiä, Eläkeliiton 
Lappeenrannan Yhdistys ry, Piia Tuosa, Irti Huumeista ry, Lappeenrannan alueosasto 
 
Varajäseninä toimivat; Niina Turunen (Saimaan Syöpäyhdistys ry), Ilkka Lampinen, Kaakkois-
Suomen Sydänpiiri ry, Ari Tuovinen, Suomen Kipu ry, Niina Kupiainen, Nicehearts ry. 
 
Yhdistyksen sihteerinä ja tiedottajana toimi Jukka Kosonen, taloudenhoitajana Nyky Vanhanen. 
 
Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Pentti Märkälä ja varatoiminnantarkastajana Atte 
Kuukka. 
 
Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuonna 2019 yksitoista (11) kertaa. 
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Kulttuuritila Nuijamiehessä 25.4.2019. Kokouksessa oli 
läsnä 8 jäsenyhdistystä. Kevätkokouksen osalta pidettiin myös jatkokokous. Sääntömääräinen 
syyskokous pidettiin Yhteisötila Kuutinkulmassa 12.12.2019. Kokouksessa oli läsnä 11 
jäsenyhdistystä. Kokouksessa nimettiin yhdistykselle uusi hallitus Nyky Vanhasen ja Seppo 
Kilpiän jäädessä pois hallituksesta. Uusina jäseninä mukaan valittiin Jaakko Kokko 
(Vasemmistoliiton Lappeenrannan Yhdistys ry) sekä Ritva Mällinen (Etelä-Karjalan 
Keliakiayhdistys ry). 
 
Yhdistyksen sääntöihin tehtiin sääntömuutos toimintavuoden aikana, jossa luovuttiin 
yhdistyksen hallituksen varajäsenistä. 
 

2. TOIMINTA 
 

Toimintavuoden alusta lähtien yhdistys sai resurssiksi Lappeenrannan kaupungin kanssa jaetun 
yhdistyskoordinaattori Mikko Vennon edistämään jäsenhankintaa ja eri toimijoiden välistä 
yhteistyötä.  
 
Solmittiin yhteistyösopimus Heikintalon kanssa. 



 
 

 
 

 

 
31.3.2019 Järjestettiin kansanedustajaehdokkaiden Vaalipaneeli Kulttuuritila Nuijamiehessä. 
Paneeli koostui kolmesta teemasta: ilmastonmuutos, sote-uudistus sekä kulttuuri ja taide. 
Jokaiselle teemalle oli aikaa puolitoista tuntia. Yleisöllä oli koko tilaisuuden ajan mahdollisuus 
tavata ehdokkaita Nuijamiehen aulassa puolueiden esittelypisteillä. Mukana olivat kaikki 
puolueet ja ryhmittymät paitsi Keskusta. Neljä tulevaa kansanedustajaa osallistui paneeliin: 
Hanna Holopainen (vihreät), Anneli Kiljunen (SDP), Jukka Kopra (kokoomus) ja Jani Mäkelä 
(perussuomalaiset). Tilaisuutta oli mukana järjestämässä Kulttuuritila Nuijamies ry:n lisäksi 
Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri ja WWF. Tilaisuuteen osallistui noin 300 
kävijää. 
 

 
 
 
Yhdistyksen toimitilan etsintää jatkoi yhdistyksen hallituksen nimeämä toimitilatyöryhmä, joka 
koostui hallituksen jäsenistä. Työryhmä kävi tutustumassa useisiin eri kohteisiin 
toimintavuoden aikana, kunnes 15.8.2019 yhdistys viimein sai solmittua vuokrasopimuksen 
Eksotelta vapautuneesta yhteisötila Kuutinkulmasta, johon muutettiin samantien. Samalla 
lanseerattiin web-pohjainen varauskalenteri ja prosessi yhteisötilan tilavarausten hallinnointiin. 
Tilaa kunnostettiin myös loppuvuoden aikana. 
 



 
 

 
 

 

 
 
Yhdistyksen varainhankinnan suunnittelua jatkoi jäsenhankinta- ja varainkeruutyöryhmä, joka 
niin ikään koostui hallituksen jäsenistä. Toimintavuoden aikana ei järjestetty erillisiä 
varainhankinnan aktiviteetteja. 
 
Yhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Kuukka ja yhdistyskoordinaattori Mikko Vento edustivat 
yhdistystä useissa eri yhteistyökokouksissa ja tapahtumissa Etelä-Karjalassa. 
 
Kuutinkulmaan siirtymisen myötä järjestettiin kuukausittain Avoimet Ovet tapahtumia, jotka 
keräsivät hyvin eri toimijoita paikalle. Tapahtumissa ideoitiin ja kehitettiin Kuutinkulman 
toimintaa sekä etsittiin uusia yhteistyön tapoja kolmannen sektorin ja mm. julkishallinnon sekä 
koulutusorganisaatioiden välillä. 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
14.8. - 17.8.2019 järjestettiin Kansalaistoiminnan Fiesta ja Mahdollisuuksien tori -tapahtuma. 
14.8. Kulttuuritila Nuijamiehessä järjestettiin ideointityöpaja yhdistyksille ja yhteisöille 
Kulttuuritila Nuijamiehen toiminnan kehittämiseksi, keskustelutilaisuus kansalaistoiminnasta, 
Lappeenrannan keskustan kehittämistyöpaja yhdistyksille yhdessä kaupungin kaavoituksen 
kanssa ja elokuvaesitys Tomorrow - parempi huominen, joka esitteli kansalaisaktiivisuuden 
muotoja eri puolilta maailmaa. 
 
16.8. Me-talolla oli esillä Toivoa etsimässä valokuvanäyttely sekä lyhytelokuvia ja keskustelua 
ilmastonmuutoksesta ja miten se vaikuttaa eritoten tyttöjen ja naisten elämään. Ohjelma 
järjestettiin yhteistyössä Nicehearts ry:n ja Plan International Finlandin Lappeenrannan 
vapaaehtoisten kanssa. 
 
17.8.2019 Kansalaistoiminnan Fiestan ja Mahdollisuuksien torin päätapahtuma Marianaukiolla.  
Mukana oli 20 yhdistystä esittämässä toimintaansa. Kävijöitä tapahtumissa oli noin 3000. 
  
Yhdistyksellä oli tapahtumassa oma infopiste ja jäsenyhdistyksillä oli omia toimintapisteitä sekä 
ohjelmaa. Tapahtumasta lähetettiin myös suoraa striimausta yhdistyksen Instagramiin sekä 
kuvia sosiaaliseen mediaan. 
 

 
 
Saimaan Kameraseura ry dokumentoi tapahtumat valokuvaamalla. Linkki kuviin: 
https://www.saimaankameraseura.fi/kuvat/2019-08-17+Kansalaistoiminnan+Fiesta+-
+Mahdollisuuksien+Tori/ 
 
Toimintavuoden suunnitelmana oli järjestää yhdessä Etelä-Karjalan liiton ja Järjestö 2.0 -
hankkeen kanssa maakunnan alueella pienempiä Fiesta-tapahtumia, joiden ohjelmassa olisi 
esitelty maakunta- ja sote-uudistuksien edistymistä ja kolmannen sektorin osuutta 
uudistustyössä. Uudistusten keskeydyttyä ja edellä mainittujen toimijoiden yhteyshenkilöiden 
vaihdettua työpaikkaa, EKY ry jatkoi maakunnalisen työn kehittämistä verkostoissa: 
Loppuvuodesta yhteistyönä käynnistettiin kaksi maakunnallista verkostoa. Etelä-Karjalan 

https://www.saimaankameraseura.fi/kuvat/2019-08-17+Kansalaistoiminnan+Fiesta+-+Mahdollisuuksien+Tori/
https://www.saimaankameraseura.fi/kuvat/2019-08-17+Kansalaistoiminnan+Fiesta+-+Mahdollisuuksien+Tori/


 
 

 
 

 

valikkoryhmä on osa valtakunnallista Valikkoverkostoa, jota koordinoi Kansalaisareena. 
Valikkoryhmä kokoaa yhteen maakunnan vapaaehtoistoiminnan toteuttajia. Alkuvaiheessa 
ryhmän koollekutsujana toimii Eksoten vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit.  
 
 
Imatralla ja Lappeenrannassa pidettiin joulukuussa Etelä-Karjalan Taikusydän-verkoston 
perustamistapaamiset. Taikusydän on Turun ammattikorkeakoulun koordinoima 
valtakunnallinen verkosto, joka on taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien kehittämisen ja viestinnän 
yhteistyöelin. Verkostoa koordinoidaan yhteistyössä Kulttuurityöryhmä Tomeran kanssa. 
 

 
 

3. TIEDOTUS 
 
Yhdistyksen esitettä jaettiin yleisötapahtumissa ja muissa tilaisuuksissa ja se uusittiin 
Kuutinkulmaan muuton yhteydessä vastaamaan uusia tarpeita. 
 
Yhdistykselle kotisivut uusittiin täydellisesti syyskuussa ja ne siirrettiin uudelle Wordpress 
alustalle ja samalla yhdistykselle hankittiin oma domain ekyhdistykset.fi, jolloin saatiin käyttöön 
myös omat sähköpostiosoitteet. Facebook, Twitter ja Instagram sivustoa päivitettiin 
säännöllisesti.  
 
Yhdistys oli näyttävästi esillä Lappeenrannan Uutiset ilmaisjakelulehdessä Kansalaistoiminnan 
Fiestan puitteissa ja yhteisötila Kuutinkulman pelastamisen yhteydessä. 



 
 

 
 

 

4. TALOUS 
Toimintavuonna 2019 yhdistyksen jäsenmaksu oli 50 euroa/yhdistys. Toimintavuoden aikana tehtiin 

avustushakemuksia seuraaville tahoille:  

Myöntäjä  Saatu avustus € Käyttökohde 

Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö 1500 Kansalaistoiminnan Fiesta 

SKR:n Etelä-Karjalan rahasto (2000 eur) 0  Kansalaistoiminnan Fiesta 

STEA (60 500 eur) 0 Toiminnan kehittäminen 

Fingo ry 4000 Mahdollisuuksien tori 

 

Kansalaistoiminnan Fiestan ja Madollisuuksien torin toteuttamiseksi solmittiin Lappeenrannan 

kaupungin kanssa 3000 euron kumppanuussopimus. 

Yhdistyksen taloudesta on annettu erillinen selvitys. 


