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TOIMINTAKERTOMUS
20.4.2018
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
KESKEISET TOIMINNAN TAVOITTEET
Ilomantsin Yrittäjät ry jatkoi kertomuskaudella määrätietoista
toimintaa jäsenyritystensä kannattavan toiminnan yleisten edellytysten
parantamiseksi.
Yhdistys toimi aktiivisessa vuorovaikutuksessa Ilomantsin kunnan,
Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy:n ja muiden, yrittäjille tärkeiden
sidosryhmien kanssa.
Yhdistys pyrki edistämään ja aktivoimaan uusien yritysten perustamista ja
sijoittumista paikkakunnalle.
Yhdistys täytti kertomusvuonna 50 vuotta. Juhlaan liittyvät tapahtumat ja
toimenpiteet näkyivät toiminnassa pitkin vuotta.
JÄSENISTÖ
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 102. Näistä seniorijäseniä 9.
Yhdistys suoritti aktiivista jäsenhankintaa. Uusia jäseniä liittyi 8 ja erosi 10.
HALLITUS JA MUUT EDUSTAJAT
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Hannu Lappalainen ja varapuheenjohtajina Veli Jeskanen (I vpj), Marja-Liisa Mielonen (II vpj) sekä Esa
Haaranen (III vpj). Sihteerinä toimi Merja Hakola. Rahastonhoitajana toimi
Matti Karvinen ja muina hallituksen jäseninä Jasmin Muqolli, Anita Timonen
ja Marko Tolvanen. Hallituksen asiantuntijajäsenenä toimi Tuomo Roivas
Josek Oy:stä.
Hallitus kokoontui toimintakauden aikana yhdeksän kertaa.
Aluejärjestön hallitukseen kuului Erkki Hukka ja hänen varajäsenenään
Hannu Lappalainen.
Ilomantsin kunnan Mökkiläistoimikunnassa toimi Erkki Hukka.
Yhdistyksen toiminnantarkastajina olivat Raija Tahvanainen ja Esa Hassinen,
varalla Arto Piipponen.
21.10.2017 pidetyssä syykokouksessa tehtiin seuraavat henkilövalinnat:
Puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin Hannu Urjanheimo. Hallituksen
erovuorossa olleet jäsenet Esa Haaranen, Matti Karvinen ja Marja-Liisa
Mielonen valittiin jatkamaan hallituksen jäseninä. Hannu Lappalainen
valittiin vuosi sitten hallituksesta eronneen Arja Heimosen tilalle. Entisistä
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hallituksen jäsenistä jatkavat Veli Jeskanen, Jasmin Muqolli, Merja Hakola,
Anita Timonen ja Marko Tolvanen.
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Mantan Majatalolla Möhkössä
21.4.2017. Kokoukseen osallistui 16 henkilöä.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 21.10.2017 OP Vaara-Karjalan
kokoustiloissa Ilomantsissa. Kokoukseen osallistui 16 henkilöä.
Kokouksissa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen vuosikokouksille määräämät
asiat.
PALKITUT
Ilomantsin Vuoden Yrittäjänä 2017 palkittiin Tili- ja Kiinteistötoimisto TiliTalo Oy ja sen yrittäjät Veli Hiltunen, Reijo Hiltunen ja Tarja Kontturi.
Valinnan perusteluiksi hallitus esitti mm.:
-

pitkäaikainen toiminta yrittäjänä paikkakunnalla
yrityksen positiivinen maine paikkakunnalla
vakavarainen yritys
liiketoiminta tuloksellista
laaja-alainen toimintakenttä
yhden osakasyrittäjän osallistuminen järjestötoimintaan Ilomantsin
yrittäjissä

YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄT YLEISÖ-, KOULUTUS- JA VIRKISTYSTILAISUUDET
Yhdistys tiedotti jäsenilleen aluejärjestön ja muiden sidosryhmien
järjestämistä koulutuksista.
Jäsenet osallistuivat aluejärjestön, Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry:n,
järjestämiin koulutus- ja virkistystapahtumiin.
Yhdistys kutsui yrittäjiä ja yrittäjäyhdistyksiä hiihtämään Pogostan Hiihtoon
maaliskuussa. Seurakuntakeskus Eliassa oli hiihtäjille tarjolla sauna- ja
ruokatarjoilut. Osanottajien kesken arvottiin Mantsin Rauta-Sport
Laatikainen Oy:n lahjoittama suksipaketti. Tilaisuudesta tuli paljon
positiivista palautetta ja osanottajia oli noin 30. Veli Jeskanen toimi
ansiokkaasti tilaisuudessa yhdistyksen pr-miehenä.
Yrityssuunnistus –tapahtuma järjestettiin 29.5. Peruskoulun 7-luokkalaiset
tutustuivat useisiin jäsenyrityksiimme päivän aikana. Suunnistukseen
osallistui kaikki 7-luokkalaiset. Yhdistyksemme jäsenyrityksistä olivat
mukana Karjalan Rakentajat, Parppeinpirtti, Kesport Kortelainen, FysioVoimala, Arskan Kone ja Ilomantsin Apteekki. Lisäksi mukana olivat
Ilomantsin kunta ja Josek.
Kevätretki Viroon jouduttiin perumaan vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi.
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Kesä- elokuussa yhdistys osallistui yhteistyössä Ilomantsin kunnan kanssa
torilla järjestettyihin toripäivien ja –iltojen järjestelyihin. Yhdistys myi
toritapahtumissa toimintansa tukemiseksi lista-arpoja.
50-vuotisjuhlavuoteen liittyvä Toritapahtuman isännöinti järjestettiin
28.6.2017. Yhdistyksen historiasta kertova valokuvanäyttely avattiin OP
Vaara-Karjalan tiloissa. Toriohjelmassa oli mm. mieskuoromusiikkia,
yrittäjäsolistit Musamarttojen tahdissa sekä kuohuviinitarjoilu (Hermannin
Viinitila) ja juhlaleivos (Maukkulan Mustikkamäki). Tarjoilun toteutuksissa oli
mukana runsaasti talkooväkeä.
Yhdistyksen jäseniä osallistui Karelia-soutuun yhteistyökumppaneiden
kanssa 25.-28.7.2017.
Yhdistys esitteli toimintaansa Karhufestivaalien aikana infoteltassa 24.25.8.2017.
Suvi Hassinen Havel Oy:stä kävi Ilomantsin lukiolla esittelemässä yrittäjyyttä
12.9.2017.
6.10.2017 osallistuttiin paikallislehti Pogostan Sanomien organisoimaan
Täysin Kuutamolla –tapahtumaan. Yhdistys tarjosi ruishuttua tapahtuman
avajaistilaisuuden yhteydessä Ravintola Mendin edustalla yli 300 hengelle.
50-vuotisjuhla järjestettiin 18.11.2017 Ilomantsin kunnantalon
Kalevasalissa. Juhliin osallistui lähes 110 henkilöä. Juhlapuhujana toimi
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Juha Riikonen kokosi
yrittäjäyhdistyksen historiikin. Liisa Matveinen, Lahja Issakainen, Juha
Riikonen ja Juha Hiltunen esittivät katkelmia pienoisnäytelmästä Matelista
Topiin sekä Mieslaulajat esiintyivät.
Hallitus organisoi ansiokkaasti puheenjohtaja Hannu Lappalainen johdolla
myönteistä palautetta saaneen juhlan.
Toimintakertomuksen liitteenä on Pogostan Sanomissa ollut lehtijuttu 50vuotisjuhlista.
Yhdistyksemme järjesti lauantaina 2.12.2017 joulunavaustapahtuman
Ilomantsin liikuntahallilla. Ohjelmassa oli mm. joulumyyjäiset,
pomppulinnat, arpajaiset ja paikallisten kuorojen musiikkiesityksiä.
Tapahtumajärjestelyjen vastuuhenkilönä toimi yrittäjä Marja-Liisa Mielonen,
jolla oli apuna aktiivinen talkootonttujen joukko. Myyjäisiin osallistui yli 20
myyjää. Mukana yhteistyössä olivat Ilomantsin kunta ja OP Vaara-Karjala.
Asiakaspalaute oli erittäin myönteistä.
Joulukuussa yhdistys järjesti joulukeräyksen vähävaraisten perheiden ja
vanhustyön tukemiseen. Joulukeräyksen tuotto oli 2740 euroa. Keräyksen
tuotto kanavoidaan ev.lut. ja ort. seurakuntien diakonityön kautta
seurakuntien päättämällä tavalla em. kohteisiin.
Joensuun Valtakunnallisiin Yrittäjäpäiviin osallistui yhdistyksemme jäseniä.
Ekumeeninen joulun esijuhla ort. kirkossa ja seurakuntakeskus Eliassa
järjestettiin perjantaina 15.12.2017 yhteistyössä ort. ja ev.lut seurakuntien
sekä JOSEKin kanssa. Osallistujia tässä iloisessa tapahtumassa oli yli 30.
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HANKETOIMINTA
Vuonna 2015 Vaara-Karjalan Leader ry:lle jätetty tapahtumakarttahankkeen
rahoitushakemus ja vuoden 2016 syyskuussa aloitettu hanke jatkui vuonna
2017 myönteisessä merkeissä. Vuoden aikana julkaistiin kolme paperikarttaa
sekä digimuotoinen kartta. Mukana oli kaiken kaikkiaan viitisenkymmentä
yritystä ja yhteisöä. Elokuussa tehdyn välitilinpäätöksen mukaan hankerahaa
oli käyttämättä sen verran, että oli vielä mahdollista julkaista kartat vuoden
2018 talvea ja kesää varten. Tämän vuoksi hallitus anoi vielä hankkeelle
vuoden 2018 helmikuun loppuun saakka. Hanke sai paljon myönteistä
julkisuutta ja neuvottelut jatkohankkeesta ovat käynnissä.
TALOUS

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on ollut kuluneella kaudella tyydyttävä.
Yhdistyksen tuotot ovat koostuneet pääasiassa jäsenmaksuista ja
arpajaistuotoista.
Varainhankintaa on toteutettu kesätori-iltojen ja joulukauden avajaisten
yhteydessä järjestelyillä lista-arpajaisilla.
Yhdistyksen taloudellisen tilan arvioimista varten tärkeät seikat käyvät
ilmi tuloslaskelmasta ja taseesta.

