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1 YLEISTÄ 

Itä-Puijon asukasyhdistys ry on perustettu vuonna 1994, jolloin vuosi 2019 oli 
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 kokoontui vuonna 2019 yhteensä 8 kertaa. 

2.1 Hallituksen kokoonpano 

Puheenjohtaja, tiedottaja  Pauli Voutilainen 

Varapuheenjohtaja  Ari Voutilainen 

Sihteeri   Risto Suolaniemi 

Taloudenhoitaja  Ritva Mikkola 

Tätilän varaustenhoitaja Riitta Vasala 

Jäsen Rauni Voutilainen 

Jäsen Janne Kopponen 

2.2 Toimihenkilöt  

Kirjanpidon suoritti kuopiolainen tilitoimisto Laskentapalvelu Mikkonen Oy. 

Varsinaisina toiminnantarkastajina toimivat Pertti Kuivalainen ja Pekka Korja sekä 
varatoiminnantarkastajina Matti Kartano ja Maija Silvennoinen. 
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3 YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

 
3.1 Kokoukset 

Vuosikokous järjestettiin torstaina 28.2.2019. Vuosikokouksesta ilmoitettiin 
yhdistyksen virallisissa tiedotuskanavissa sääntöjen määräämällä tavalla. 

 

3.2 Jäsenistö 

Yhdistyksen jäsenmäärässä tapahtui positiivista kehitystä vuoden aikana. 
Lokakuun loppuun mennessä jäseniä oli kaikkiaan 147 henkilöä. Lisäystä vuoden 
takaiseen on tapahtunut yhteensä 12 henkilöä. 

Jäseneduissa ei tapahtunut muutoksia, edut ovat seuraavat: etuhinta matkoille, 
sähköinen uutiskirje sekä vaikuttamiskanava toiminta-alueen asioihin. 

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 järjesti vuoden aikana kaikille avoimia tapahtumia, jotka herättivät 
kiinnostusta kohtalaisesti. 

5.1 Asuinaluetoiminta 
 Jatkettiin kaupunkiviljelyä Tätilässä kiinnostuneista asukkaista kootulla 

viljelyryhmällä 
 

5.2 Matkat ja tutustumiskäynnit 

 Toteutettiin lähiseutumatka Karttulaan Riuttalan talonpoikaismuseoon 
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5.3 Tapahtumat ja tilaisuudet 
 Harrastekerho jokaisena maanantaina Tätilässä 

 Yhteislauluillat kuukausittain Tätilässä kesätaukoa lukuun ottamatta 

 Karaokeillat pari kertaa keväällä ja syksyllä 

 Toimintapäivät parittomien viikkojen torstai-päivinä 

 Kahvitustilaisuus syksyllä aktiivisesti toimintaan osallistuneille 

 Perinnepäivä elokuussa 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. 

Asukasyhdistys huolehti Tätilän sisätilojen kunnossapidosta vapaaehtoisvoimin. 
Talkoilla tehtiin sisätilojen ja varastotilojen siivouksia sekä ulkoalueiden siistimistä. 
Lisäksi navetan eteisen lattia kunnostettiin. 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, Eläkekalastajat, Inkilänmäen Martat 

 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 

 Erilaiset kokoustilaisuudet 

 Juhlatilaisuudet erityisesti viikonloppuisin 

 Eri tahojen pikkujoulut ja kurssitilaisuudet 
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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. 

 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 1.11.2019 
Itä-Puijon asukasyhdistys ry 
Hallitus 


