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1 YLEISTÄ 

Itä-Puijon asukasyhdistys ry on perustettu vuonna 1994, jolloin vuosi 2017 oli 

yhdistyksen 23. toimintavuosi. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää toiminta-alueestaan 

entistä viihtyisämpi ja nykyaikaisempi sekä edistää asukkaiden keskinäistä viihtymistä 

ja kanssakäymistä. Yhdistys pitää aktiivisesti yhteyttä Kuopion kaupunkiin, 

naapuriyhdistyksiin, viranomaisiin sekä seurakuntaan ja seuraa toiminta-alueensa 

kehitystyötä. 

Toimintavuosi 2017 piti sisällään runsaasti toimintaa. Erilaisia asukastilaisuuksia- ja 

tapahtumia järjestettiin yhteistyössä eri tahojen kanssa. Toimintaa kehitettiin 

tarvittavilta osilta entistä sujuvammaksi ja toimivammaksi. 

 

2 HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 

Asukasyhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2017 15 kertaa. 

2.1 Hallituksen kokoonpano 

Puheenjohtaja, tiedottaja  Pauli Voutilainen 

Varapuheenjohtaja  Ari Voutilainen 

Sihteeri   Risto Suolaniemi 

Taloudenhoitaja  Jorma Heiskanen (24.8. saakka) / Ritva Mikkola 

Muut varsinaiset jäsenet Rauni Voutilainen, Matti Kettunen ja Matti Kartano 

Varajäsen Anneli Myöhänen 

 

2.2 Toimihenkilöt  

Kirjanpitäjänä toimi hallituksen ulkopuolelta valittu Ritva Iivarinen. 

Varsinaisina toiminnantarkastajina toimivat Hannele Muona ja Anja Voutilainen 

sekä varatoiminnantarkastajina Riitta Vasala ja Maija Pietiläinen. 

 

3 YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

 

3.1 Kokoukset 

Vuosikokous järjestettiin sunnuntaina 26.2.2017. Vuosikokouksesta ilmoitettiin 

yhdistyksen virallisissa tiedotuskanavissa. 

 

 



 TOIMINTAKERTOMUS 2017 2(4)  
 
 26.10.2017 

 
  

 
 www.itapuijo.fi               info@itapuijo.fi 

3.2 Jäsenistö 

Yhdistyksen jäsenmäärä kehittyi positiivisesti vuoden aikana. Lokakuun loppuun 

mennessä jäseniä oli kaikkiaan 121 henkilöä. Lisäystä vuoden takaiseen on 

tapahtunut 33 henkilöä.  

Jäsenedut säilyivät entisellään. Edut ovat etuhinta matkoille, sähköinen uutiskirje 

sekä vaikuttamiskanava toiminta-alueen asioihin. 

Yhdistyksellä ei ole jäsenmaksua eikä yhdistyksen jäsenyys ole velvoittava. 

Jäseneksi voivat liittyä asukkaiden lisäksi myös yritykset ja yhteisöt. 

 

4 TALOUS 

Asukasyhdistyksen talous on kokonaisuudessaan hyvässä kunnossa ja maksuvalmius 

on hyvä. Yhdistyksen kokonaisvarallisuus on hyvällä tasolla.  

Toimintaa on rahoitettu suurimmaksi osaksi Kuopion kaupungin yleisavustuksella, 

Tätilän vuokraamisesta saatavilla käyttökorvauksilla, myyjäisillä ja arpajaisilla. 

Yhteislaulutilaisuuksien kuluja on katettu tilaisuudessa järjestettävän puhvetin tuotolla. 

 

5 TOIMINTA 

Asukasyhdistys toimi aktiivisesti mukana toiminta-alueensa kehittämisessä ja 

kommentoinnissa. Yhdistyksen puheenjohtaja kommentoi Helsingin Sanomissa 

5.10.2017 Puijon kehittämisen nykytilannetta.  

Yhdistys sai hienon ja odottamattoman huomionosoituksen, kun puheenjohtaja sai 

kutsun Suomen 100-vuotisjuhlavastaanotolle presidentin Linnaan. 

5.1 Asuinaluetoiminta ja osallistuminen 

 Lähiyhdistysten tapaamisissa mukana oleminen pari kertaa vuoden aikana 

 Resurssiviisausohjelman suunnitteluun osallistuminen 

 Tätilän tarpeellisuuskyselyn toteuttaminen 

 Muutamia yhteispalavereja kaupungin edustajien kanssa koskien Tätilän 

tulevaisuutta 

 

5.2 Matkat ja tutustumiskäynnit 

 Tehtiin kesäteatterimatka heinäkuussa Syvänniemen kesäteatteriin. Kävimme 

katsomassa Suomi 100 -teemaisen näytelmän Käspaikka 

 Yritysvierailu huhtikuussa; Niemi Palvelut Oy:n, Askon ja Keittiömaailman 

toimintaan tutustuminen 
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5.3 Yleisötilaisuudet 

 Käsityö- ja toimintakerho jokaisena maanantaina Tätilässä 

 Lauluillat kerran kuukaudessa Tätilässä  

 Talvitapahtuma Tätilässä maaliskuussa  

 Kevättalkoot Tätilän pihapiirissä toukokuussa 

 Kesänavaustapahtuma Pihlajalaakso-teemalla toukokuussa Tätilässä 

 Perinnepäivä elokuussa Tätilässä  

 Syystalkoot Tätilän pihapiirissä lokakuussa 

 Riihitanssit syyskuussa Tätilän riihirakennuksessa 

 Jouluateria marraskuussa aktiivisesti toimintaan osallistuneille  

 Joulumyyjäiset Tätilässä joulukuussa 

 

6 TÄTILÄ 

Asukasyhdistyksen kokoontumispaikkana sekä tilaisuuksien järjestämispaikkana 

edellisinäkin vuosina toiminut Tätilä oli myös tänä vuonna yhdistyksen hallinnassa ja 

aktiivisessa käytössä. Tätilän omistajuusasiassa käytiin vuoden aikana neuvotteluja 

kaupungin tahojen kanssa. Asian käsittely jatkuu myös tulevaisuudessa. Tällä hetkellä 

asukasyhdistys on vuokralla Tätilässä.  

Asukasyhdistys huolehti Tätilän kunnossapidosta talkoovoimin. Talkoilla tehtiin muun 

muassa sisätilojen ja varastotilojen siivoukset sekä piha-alueen kunnossapito mukaan 

lukien nurmikon leikkaaminen. Lumityöt tehtiin pääosin omana työnä. 

Tätilää hyödyntävät myös muut toimijat. Vakituisesti tilaa käyttivät veloituksetta 

seuraavat toimijat: 

 Partio Kallan Tiirat, Nuoret Kotkat, Eläkekalastajat, Inkilänmäen Martat, 

toisinaan Harmonikkaklubi 

 Tuomiokirkkoseurakunnan kerho ja jumalanpalvelus kerran kuukaudessa pois 

lukien kesä-heinäkuu 

 Kuopion kaupungin avoin päiväkoti maanantaisin ja tiistaisin, tuolijumppa 

torstaisin 

 Kuopion kaupungin laitokset kokous- ja koulutustilaisuuksiin 

Seuraavista tilaisuuksista perittiin käyttökorvaus: 

 eri toimijoiden kokoukset, mm. asunto-osakeyhtiöt 

 juhlatilaisuudet, kuten häät, muistotilaisuudet, syntymäpäivät, kastejuhlat, 

lakkiaiset, rippijuhlat erityisesti viikonloppuisin. Myös pikkujoulut. 

Tätilässä on ollut vuoden aikana noin 5000 kävijää. Tilan käyttäjiltä on edellytetty, että 

se jää käytön jälkeen samaan kuntoon kuin se oli sinne tullessa. Useasti hallituksen 

jäsenet ovat kuitenkin joutuneet jopa siivoamaan tilaa käytön jälkeen. 
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7 TIEDOTTAMINEN 

 

7.1. Ulkoinen tiedottaminen 

Asukasyhdistys kehitti syksyn aikana uudistetun uutiskirjeen, joka lähetetään sen 

tilanneille jäsenille. 

Tilaisuuksista ja tapahtumista tiedotettiin seuraavissa tiedotuskanavissa. 

Käytettävät tiedotuskanavat ovat saattaneet vaihdella tapahtumasta riippuen. 

 internetsivulla: www.itapuijo.fi 

 Facebookissa 

o Sivu: https://www.facebook.com/itapuijo/ 

o Ryhmä: https://www.facebook.com/groups/itapuijo/ 

 ilmoitustauluilla, joiden sijainnit ovat: 

o Taulu 1: Ritosenkujan ja kevyenliikenteenväylän risteys 

o Taulu 2: K-market Inkivääri, Inkilänmäenkatu 24 

o Taulu 3: Tätilä, Inkiläntie 7b 

o Taulu 4: Inkilänmäenkatu 19 

o Taulu 5: Kemilänrinteen ja Tiaisenpolun risteys 

o Taulu 6: K-market Pihlajalaakso, Poukamankatu 6 

 jaettavilla paperi-ilmoituksilla 

 sanomalehtien (ViikkoSavo, Savon Sanomat) muistiopalstoilla 

 Savon Sanomien Menoinfo – palvelussa 

 sähköisillä uutiskirjeillä, jotka lähetetään jäsenliittymisen yhteydessä 

ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen 

 

7.2 Sisäinen tiedottaminen 

Kokouskutsut ja muut asiakirjat on hoidettu erityisesti sähköpostilla ja puhelimella 

hallituksen sisällä. Materiaalia on vaihdettu myös suoraan kokoontumisissa ja 

hallituksen omalla verkkosivulla.  

 

Kuopiossa 26.10.2017 

Itä-Puijon asukasyhdistys ry 

Hallitus 
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