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1 YLEISTÄ 

Itä-Puijon asukasyhdistys ry on perustettu vuonna 1994, jolloin vuosi 2019 tulee 

olemaan yhdistyksen 25. 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. 

 

2 HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 

Asukasyhdistyksen hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana kerran kuussa tai tarpeen 

mukaan pääasiassa Tätilässä. Hallituksen kokouksista tiedotetaan tarvittaessa. Kesä-

heinäkuussa pidetään kesätauko, mutta asioiden vaatiessa silloinkin kokoonnutaan. 

Mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan järjestetään erilaisia koulutus- ja 

suunnittelupäiviä. Asukasyhdistyksen toimihenkilöiden kanssa ollaan aktiivisesti 

yhteydessä mm. toiminnan suunnittelun ja kehittämisen osalta. 

 

3 YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

 

3.1  Kokoukset 

Asukasyhdistyksen vuosikokous järjestetään helmikuun aikana. 

Vuosikokouksesta tiedotetaan yhdistyksen virallisissa tiedotuskanavissa.  

Ylimääräisiä kokouksia järjestetään tarvittaessa. 

3.2  Jäsenistö 

Toimintavuotena kehitetään jäsenhankintaa entistä paremmaksi sekä 

toimivammaksi. Jäsenetuja ja jäsentiedottamista kehitetään ideoiden ja tarpeen 

mukaan. Jäsenlomakkeet sekä muut materiaalit ovat esille kaikissa 

yleisötilaisuuksissa ja pysyvästi ne ovat esillä Tätilässä. 

 

4 TALOUS 

Taloudenhoitoa ja kirjanpitoa kehitetään selkeämmäksi toimintavuoden aikana ideoiden 

ja tarpeen mukaan. Varainhankintaa tehdään monilla eri keinoilla. Näitä ovat 

pienimuotoiset arpajaiset, kahviomyynti yleisötilaisuuksissa ja harrastekerhon 

tuotteiden myynti. Asukasyhdistys hakee Kuopion kaupungilta yleisavustusta Tätilän 

vuokraan. Tarvittaessa haetaan myös talkooavustuksia. Tätilän vuokraajilta perittävällä 

käyttökorvauksella katetaan vuokrauksesta syntyviä kuluja. 
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5 TOIMINTA 

Toimintavuotena pyritään järjestämään monipuolisesti toimintaa asukkaille. 

5.1  Asuinaluetoiminta ja osallistuminen 

 Osallistutaan toiminta-alueen ja Tätilän pihapiirin puhtaanapitoon talkoilla 

 Kehitetään ja syvennetään yhteistyötä lähiyhdistysten ja muiden toiminta-

alueella olevien toimijoiden kanssa 

 Järjestetään tarvittaessa asukasiltoja ajankohtaisista aiheista 

 Järjestetään erilaisia liikuntaan aktivoivia liikuntatapahtumia 

 Kehitetään Kaupunkiviljelykokeilua 

 

5.2  Matkat ja tutustumiskäynnit 

 Järjestetään kesäteatterimatka (tms. vastaava) kiinnostavaan kohteeseen 

 Järjestetään tutustumiskäyntejä kiinnostuksen, ideoiden ja 

mahdollisuuksien mukaan  

 

5.3  Yleisötilaisuudet 

 Perinnepäivä elokuussa eri yhteistyökumppaneiden kanssa  

 Harrastekerho Tätilässä joka maanantai-iltapäivä 

 Järjestetään riihitanssit Tätilän riihessä 

 Kevät- ja syystalkoot tarvittaessa 

 Jouluateria marraskuussa yhdistyksen toimintaan aktiivisesti osallistuneille 

 Pihlajalaaksossa oma tapahtuma 

 Talvitapahtuma lapsiperheille 

 Lapsiperhetoimintaa sekä erilaisia heille suunnattuja tilaisuuksia 

 Osallistutaan pyydettäessä asukasyhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin 

 Yhteislaulutilaisuudet kerran kuukaudessa keväällä ja syksyllä (ei kesällä) 

 Järjestetään tarvittaessa lähiyhdistysten tapaamisia 

 

6 TÄTILÄ 

Asukasyhdistys haluaa, että Tätilä on myös tulevaisuudessa asukasyhdistyksen 

hallinnassa ja käytössä. Asukasyhdistys myöntää Tätilän käyttövuorot ja huolehtii 

kiinteistön puhtaanapidosta, mikäli Kuopion kaupunki myöntää avustuksen 

käyttökustannuksiin ja vuokraan. 

Vuonna 2019 alustavasti Tätilässä kokoontuvat säännöllisesti Partiolippukunta Kallan 

Tiirat, Inkilänmäen Martat ja Kuopion Eläkekalastajat. Lisäksi toimintaa järjestävät 

kaupungin leikkitoimen päiväkoti, seurakunnan kerho ja perhekerho, kaupungin 

istumajumpparyhmä ja yhdistyksen harrastekerho ja toimintapäivä sovittuina 

ajankohtina. Kerran kuukaudessa on seurakunnan järjestämä jumalanpalvelus. 
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Vakituisilta käyttäjiltä edellytetään osallistumista Tätilän hoitoon hallituksen kanssa 

sovittavalla tavalla. Nuoriso- ja eläkejärjestöiltä ei peritä käyttömaksua. Kaikilta muilta 

käyttäjiltä peritään käyttömaksu hallituksen päättämällä tavalla. 

 

7 TIEDOTTAMINEN 

 

7.1  Ulkoinen tiedottaminen (tiedotuskanavat voivat 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 

 

7.2  Sisäinen tiedottaminen 

 

Kokouskutsut, tiedotteet ja muut asiakirjat hoidetaan pääasiassa sähköpostilla ja 

puhelimella hallituksen sisällä sekä hallituksen omalla verkkosivustolla ja omassa 

sosiaalisen median ryhmässä. Materiaalia vaihdetaan myös suoraan 

kokoontumisissa. 
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