
 TOIMINTAKERTOMUS 2018 1(4)  
 
 4.11.2018 

 
  

 
 www.itapuijo.fi               info@itapuijo.fi 

1 YLEISTÄ 

Itä-Puijon asukasyhdistys ry on perustettu vuonna 1994, jolloin vuosi 2018 oli 

yhdistyksen 24. toimintavuosi. 

Yhdistyksen tavoitteena on kehittää toiminta-alueestaan entistä viihtyisämpi ja 

nykyaikaisempi sekä edistää sen kehittämistä. Yhdistys pyrkii ylläpitämään asukkaiden 

keskinäistä viihtymistä ja kanssakäymistä. Aktiivinen yhteydenpito ja viestintä 

esimerkiksi Kuopion kaupungin ja naapuriyhdistysten kanssa parantaa tavoitteiden 

saavuttamista. 

Kulunut vuosi piti sisällään monipuolisesti erilaista toimintaa. Merkittävimpien 

hankkeiden ja tilaisuuksien joukossa oli kesällä toteutettu Kaupunkiviljelykokeilu, jossa 

kokeiltiin yhteisöviljelyn toimintaperiaatteiden soveltamista Tätilän pihapiiriin. Kokeilu 

onnistui erinomaisesti ja satoakin saatiin syksyllä maisteltavaksi. 

 

2 HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 

Asukasyhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2018 yhteensä 10 kertaa. 

2.1 Hallituksen kokoonpano 

Puheenjohtaja, tiedottaja  Pauli Voutilainen 

Varapuheenjohtaja  Ari Voutilainen 

Sihteeri   Risto Suolaniemi 

Taloudenhoitaja  Ritva Mikkola 

Jäsenet Rauni Voutilainen 

Riitta Vasala 

Matti Kartano 

Maija Silvennoinen 

2.2 Toimihenkilöt  

Kirjanpitäjänä toimi hallituksen ulkopuolelta valittu Ritva Iivarinen. 

Varsinaisina toiminnantarkastajina toimivat Pertti Kuivalainen ja Pekka Korja sekä 

varatoiminnantarkastajina Matti Kettunen ja Maija Pietiläinen. 

 

3 YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

 

3.1 Kokoukset 

Vuosikokous järjestettiin sunnuntaina 25.2.2018. Vuosikokouksesta ilmoitettiin 

yhdistyksen virallisissa tiedotuskanavissa sääntöjen määräämänä ajankohtana. 
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3.2 Jäsenistö 

Yhdistyksen jäsenmäärässä tapahtui kehitystä vuoden aikana. Lokakuun loppuun 

mennessä jäseniä oli kaikkiaan 135 henkilöä. Lisäystä vuoden takaiseen on 

tapahtunut 14 henkilöä. 

Jäsenedut säilyivät entisellään. Edut ovat etuhinta matkoille, sähköinen uutiskirje 

sekä vaikuttamiskanava toiminta-alueen asioihin. Sähköisen uutiskirjeen 

tilausmahdollisuutta laajennettiin myös muille kuin yhdistyksen jäsenille. 

Yhdistys ei kerännyt jäsenmaksua vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. 

Jäseneksi voivat liittyä asukkaiden lisäksi myös yritykset ja yhteisöt. Yhdistyksen 

jäsenyys ei ole velvoittava. 

 

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 laulutilaisuuksissa järjestetyn pienimuotoisen 

kahviomyynnin tuotoilla. 

 

5 TOIMINTA 

Asukasyhdistys toimi aktiivisesti mukana toiminta-alueensa kehittämisessä ja 

kommentoinnissa. Hallituksen jäseniä on ollut mediassa (Yle radio Savo ja Savon 

Sanomat) esillä koskien Kaupunkiviljelykokeilua.  

5.1 Asuinaluetoiminta ja osallistuminen 

 Kaupunkiviljelykokeilussa mukana oleminen järjestävänä ja organisoivana 

tahona muiden toimijoiden lisäksi 

 Järjestettiin asukaskyselyt Pihlajalaakson koirapuiston tarpeellisuudesta ja 

Pihlajalaakson uuden puiston nimestä 

 

5.2 Matkat ja tutustumiskäynnit 

 Toteutettiin hallituksen virkistysmatka elokuvateatteriin 

 

5.3 Yleisötilaisuudet ja julkiset tapahtumat 

 Harrastekerho jokaisena maanantaina Tätilässä 

 Yhteislauluillat kuukausittain Tätilässä kesätaukoa lukuun ottamatta  

 Asukasyhdistyksen toimintapäivä parittomien viikkojen torstai-päivinä 

 Talvitapahtuma Antikkalassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa  

 Pihlajalaakson korttelileikkipaikan avajaistilaisuus 
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 Perinnepäivä elokuussa Tätilässä 

 Riihitanssit syyskuussa Tätilän riihirakennuksessa 

 Kirpputori syyskuussa Tätilässä 

 Jouluateria marraskuussa aktiivisesti toimintaan osallistuneille  

 

6 TÄTILÄ 

Asukasyhdistyksen kokoontumispaikkana sekä tilaisuuksien järjestämispaikkana 

edellisinäkin vuosina toiminut Tätilä oli myös tänä vuonna yhdistyksen hallinnassa ja 

aktiivisessa käytössä. 

Kiinteistöä koskenut omistajuusasia saatiin vuosien 2017-2018 vaihteessa päätökseen. 

Kaupungin Tilakeskus jatkaa Tätilän omistajana ja yhdistys vuokralaisena. Kiinteistön 

vuokrasopimus päivitettiin ja osapuolten velvollisuudet saatiin selvennettyä. Uuden 

sopimuksen myötä yhdistyksen taakka kiinteistön kunnossapidosta keveni 

huomattavasti. 

Asukasyhdistys huolehti Tätilän sisätilojen kunnossapidosta vapaaehtoisvoimin. 

Talkoilla tehtiin sisätilojen ja varastotilojen siivouksia sekä ulkoalueiden siistimistä. 

Tilan käyttäjiltä on edellytetty, että se jää käytön jälkeen samaan kuntoon kuin se oli 

sinne tullessa. 

Vakituisesti tilaa käyttivät veloituksetta seuraavat toimijat: 

 Partio Kallan Tiirat, Nuoret Kotkat (vain kevätkausi 2018), Eläkekalastajat, 

Inkilänmäen Martat, toisinaan Harmonikkaklubi 

 Kaupungin avoin päiväkoti maanantaisin ja tiistaisin, tuolijumppa torstaisin 

 Kaupungin laitokset kokous- ja koulutustilaisuuksiin 

Seuraavista tilaisuuksista perittiin käyttökorvaus: 

 Tuomiokirkkoseurakunnan jumalanpalvelus kerran kuukaudessa pois lukien 

touko-heinäkuu; perhekerho viikoittain ja seurakuntakerho joka toinen viikko 

 Kokoustilaisuudet, esimerkiksi asunto-osakeyhtiöiden kokoukset 

 Juhlatilaisuudet erityisesti viikonloppuisin, kuten häät ja muistotilaisuudet 

 Eri tahojen pikkujoulut ja kurssitilaisuudet 

 

7 TIEDOTTAMINEN 

Tiedottamista toteutettiin sekä ulkoisesti että sisäisesti eri kanavissa. Kanavien 

kattavuutta ja tavoittavuutta seurattiin vuoden aikana. 

7.1. Ulkoinen tiedottaminen 

Tilaisuuksista ja tapahtumista tiedotettiin seuraavissa tiedotuskanavissa. 

Käytettävät tiedotuskanavat ovat saattaneet vaihdella tapahtumasta riippuen. 
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 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 

 sanomalehtien (ViikkoSavo, Savon Sanomat) muistiopalstoilla 

 Savon Sanomien Menoinfo – palvelussa 

 sähköisillä uutiskirjeillä 

 

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 sisäisellä verkkosivustolla. Myös WhatsApp-ryhmää on 

hyödynnetty. 

 

Kuopiossa 4.11.2018 

Itä-Puijon asukasyhdistys ry 

Hallitus 
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