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Keskustelutilaisuus Kuopion Retkeilijöiden tulevasta toiminnasta, tulevaisuudesta ja varainhankinnasta

Puheenjohtaja: Mari Korhonen
Keskustelutilaisuus aloitettiin klo 16:10 aloitettiin. Läsnä 18 henkilöä.
Liisa Niskanen piti aloituspuheenvuoron, jossa hän puhui Kuopion Retkeilijöiden arvoista. Tärkein arvo on
yhdessä tekeminen, yhteisöllisyys ja luonnossa liikkuminen ja luonnosta nauttiminen. Liisa luopumassa
puheenjohtajuudesta ja tulisi myös miettiä sitä, miten tehtäviä tulevaisuudessa jaetaan johtokunnan kesken
Jakaannuimme kolmeen pienempään ryhmään, joissa mietimme tulevaa toimintaa. Esiin nousi seuraavia
ajatuksia:
RETKET







Kansallispuistoretki joka kesä
Lähiretkiä
- luontopolut, Orinoro, Pisa, Patakukkula jne.
- marja- ja sieniretket
Retkeilytaitojen opetusta, retkimuonan valmistus…
TRL-retket
Kesäteatteri tai muu kulttuuri

TAPAHTUMAT













Avoimet ovet
Pop-up - ravintolat
Neljä luonnon päivää (Sukella talveen, Villiinny keväästä, Rakastu kesäyöhön, Juhli luontoa)
Hiihtolomalla latukahvio (napakelkka, pikku-ukko -mäki)
Melonta, hiihto, pyöräily
Kalailta
TRL-tapahtumat
Kursseja: kranssikurssi, tuohikurssi, pajukurssi, himmelikurssi, joulukoristekurssi,
luontovalokuvauskurssi, hyönteishotelli…
Kursseja: retkimuonakurssi, retkeilytaidot… (yhteistyö!)
Yhteiset tapahtumat esim. Kallan Melojien ja Tallin kanssa
Avoimet saunavuorot saunamaksuineen
Vapepa –koulutusta (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu)

Yhdistyksen retkistä ja tapahtumista olisi hyvä tehdä vuosikello.

UUSIA (JA VANHOJA YHTEISTYÖTAHOJA)




Yhteistyötä Kallan Melojien ja Tallin kanssa tiivistettävä – Savisaari kyläyhteisö, yhteiset tapahtumat
SAKKY: Erä- ja luonto-oppaan koulutusohjelma, Savon koulutuskuntayhtymä, Toivala
Kuopion Luonnonystäväin yhdistys (KLYY) – yhteiset tapahtumat esim. Koivulassa




Rajalan koulu – kummiluokkatoiminta
Kompassi ry – maahanmuuttajien kanssa teemailtoja, aiheina esim. jokamiehenoikeudet,
marjat/sienet...

TULEVAISUUS
Savisaari tulee lähitulevaisuudessa muuttumaan paljon ja se vaikuttaa myös Retkeilijöiden toimintaan.
Yhdistyksen toiminnan on jatkossa oltava avoimempaa. Yhteistyötä mm. Melojien ja Tallin kanssa tulee
tiivistää. Yhteistyötä kaupungin kanssa on jo tehty ja sitä on hyvä jatkaa. Siksi olisi hyvä nimetä yksi henkilö,
joka olisi Retkeilijöiden yhteyshenkilö Savilahti-projektin tiimoilta.
Savilahti-projektin suunnitelmia on luettavissa savilahti.com –nettisivuilla. Nettisivuilta löytyvästä Savilahden
maankäytön yleissuunnitelmasta Savisaarta koskevia suunnitelmia:
”Savisaari Savilahden maankäytön yleissuunnitelmista saaduissa palautteissa Savisaaren kehittäminen
puukaupunginosaksi arkkitehtitoimisto Harris-Kjisikin suunnitelman mukaisesti sai innostuneen vastaanoton.
Arkkitehtitoimisto AJAKin suunnitelman monimuotoisuutta ja värikkyyttä pidettiin hyvänä.
Savilahden väestötavoitteiden mukaisesti Savisaareen on tavoite ollut saada kerrostalojen lisäksi myös
lapsiperheitä houkuttelevia pientaloja. Joukkoliikenteen ja palvelujen kannattavuuden vuoksi alueelle on ollut
tavoite saada riittävästi asukkaita. Korttelirakenne tukee joukkoliikenteen järjestämistä siten, että
kerrostalokorttelit on sijoitettu tiiviisti molemmin puolin pääkadun varteen. Lähempänä rantaa ja
pohjoisosan vapaa-ajan palveluja on townhouse-tyyppisiä tiiviitä pientalokortteleita sekä esim.
ryhmärakentamiseen soveltuvia erillispientalokortteleita. Kerrostalot ovat IV-V kerroksisia, pientalot II
kerroksisia. Pysäköinti on ratkaistu pääkadun länsipuolen kerrostalokortteleissa rinteeseen upotetuilla,
rakennusten alle jäävillä pysäköintikansilla. Pohjoisosan kerrostalokorttelin pysäköinti on pihakannen alla.
Itäosan kerrostalokortteleiden pysäköinti on järjestetty pysäköintitaloon, johon on sijoitettu myös osa
townhouse-talojen pysäköinnistä. Pääosa pientalojen pysäköinnistä on ratkaistu maantasopysäköintinä.
Pääkatujen risteyskohtaan on sijoitettu pieni aukio, johon on mahdollista syntyä alueen lähipalveluita.
Pohjoisosasta on tarkoitus kehittää monipuolinen virkistys- ja vapaa-ajan keskittymä. Toimintaansa
lopettavan kaupungin taimistosta on jäämässä n. 40 erilaista lehtipuulajia ja 20 havupuulajia, joiden
pohjalta on tarkoituksena kehittää puulajipuisto. Savisaaren nykyiset puurakennukset sekä huvila- ja
puutarhahistoria tukevat alueen kehittämistä pienimittakaavaiseksi mutta tiiviiksi puukaupunginosaksi.
Savisaaresta on tarkoitus luoda viihtyisä ja yhteisöllinen leppoisan elämän paikka, jonne voi tulla
rentoutumaan sunnuntaikävelylle, tai vaikka kesken työpäivän.” Synteesi, s.7
”Savisaaren pohjoisosan virkistysaluetta kehitetään tukemalla nykyisten toimijoiden toimintaa sekä
mahdollistamalla uusien vetovoimaisten toimintojen syntymistä. Saavutettavuutta parannetaan
rakentamalla uudet sillat Niuvan ja Marikonrannan suunnista, parantamalla nykyistä ajoneuvoliikenteen
yhteyttä sekä järjestämällä saareen joukkoliikenteen yhteys.” Viher- ja virkistysalueet, s.17

KOIVULAN KORJAUKSET JA VUOKRAUS
Koivulan korjauksista tulee tehdä suunnitelma sekä budjetti. Tavoitteena on koota remonttityöryhmä, joka
vastaa remonttien suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Koivulan vuokrauksesta keskusteltiin myös. Syyskokouksessa olisi hyvä miettiä Koivulan vuokrahinnastoa,
varaa olisi korottaa vuokria. Keskustelimme myös Koivulan vuokrauksen pelisäännöistä. Virisi ajatus siitä, että
Koivulaa voisi markkinoida enemmän firmoille (tyky-päivät, koulutustilaisuudet) ja esim. isännöitsijäfirmoille
jotta saataisiin erityisesti päivävuokrauksia enemmän. Koivulan vuokra-asioihin on hyvä valita vastuuhenkilö
ja tiimi.
Ehdotettiin, että perustetaan siivousrinki, joka huolehtii Koivulan siivouksesta. Näin siivous ei kaadu yksien
henkilöiden niskaan.
Tiedottaminen ja markkinointi – tähänkin tiimi, jotta saadaan nettisivut, Facebook, sähköpostilista ja
viestienjako ajan tasalle.

TIEDOTTAMINEN
Keskustelutilaisuudessa tuli useasti esiin tiedottamisen puute. On tärkeää, että yhdistyksen toiminnasta,
retkistä ja tapahtumista tiedotetaan koko jäsenistöä. Tähän tarkoitukseen on sähköpostilista, yhdistyksen
nettisivut sekä Facebook-sivut. Olisi hyvä nimetä vastuuhenkilö, joka hoitaa tiedottamista ja markkinointia.

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TOIMINTA
Keskusteltiin yhdistyksen puheenjohtajuuden rajaamista esim. kahteen vuoteen. Todettiin, että sääntöjen
mukaan puheenjohtajuus on aina vuodeksi kerrallaan, joten ei tarvetta rajaamiselle. Tuotiin esille ajatus
mentoroinnista. Entinen puheenjohtaja voisi mentoroida uutta puheenjohtajaa.
Keskusteltiin myös hallituksen koosta, onko liian suuri hallitus? Nykyinen hallitus ei koe, että seitsemän olisi
liian suuri määrä. Ajatuksena jatkossa olisi, että tulevaisuudessa jokaisella hallituksen jäsenellä olisi oma
vastuualueensa, jota hän vetää. Hallituksen vastuujako voisi näyttää esimerkiksi tältä:
pj
vpj
sihteeri/jäsensihteeri
taloudenhoitaja
tiedottaminen/markkinointi
Koivulan remontit
Koivulan vuokraus ja siivous
Retket/Tapahtumat/Kurssit
Keskustelua jäsenmaksun suuruudesta. Jäsenmaksun korottamista voidaan harkita, mutta jäsenmaksua ei
saa nostaa liikaa. Ehdotettiin, että jäsenmaksutulot ovat jäsenille ja Koivula maksaa itse itsensä. Laskelmia
täytyy tehdä ja tulopuolta täytyy kehittää. Koivulan korjauksiin tarvitaan varoja. Yhdistyksen varojen
käyttämisestä tulisi tehdä selkeämpää ja suunnitelmallisempaa. Budjetin päivittämien on tärkeää seuraavaan
syyskokoukseen mennessä.

Keskustelutilaisuuden aikana nautittiin kahvit. Todettiin, että keskustelua yhdistyksen tulevaisuudesta, ja
rahankäytöstä tulee jatkaa. Tilaisuus päättyi klo 18:10.

