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TOIMINTAKERTOMUS
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VUODELTA 2019.

Yleistä
Opistolaisyhdistyksen toiminnan perustana on järjestää opistolaisille yhteisiä tapahtumia ja auttaa
opistoa tapahtumien järjestelyissä. Toiminnassa teemme yhteistyötä opiston henkilökunnan
kanssa. Edustajien välityksellä osallistumme KOL:n tapahtumiin. Yhteistyötä teemme myös toisten
opistolaisyhdistysten kanssa.
Kaupungilta saadulla avustuksella ja eri yhteisöjen maksamilla Kiviniemen käyttökorvauksilla on
voitu toteuttaa yhdistyksen sääntöjen mukaista toimintaa sekä korjata ja ylläpitää Kiviniemen
opistolaismajaa ja saunoja. Toiminta tapahtuu yhdistyksessä pääsääntöisesti vapaaehtoisten
voimin ja talkoilla. Kesän toiminta keskittyy Kiviniemen majan ympärille.
Yhdistyksen toimintaan kuului myös perinteiset pilkkitapahtuma, hiihto-, ruska-, marja- ja
teatteriretket. Retkien järjestäjinä ja vetäjinä toimivat yhdistyksen omat vetäjät.
Toimintavuonna 2019 juhlittiin myös Kansalaisopistojen Liiton (KOL:n) 100 vuotista taivalta.
KOL järjesti Suomalaisen Kirjallisuus Seuran kanssa muistitietokeruun 15.3.-15.10.2019
kansalaisopiston tai työväenopiston kursseja käyneille ”Iloa ja oppia elämään”- teemalla. Keruusta
tiedotettiin opistolaisille. Kunniapuheenjohtaja Antero Kauppisen haastattelun pohjalta
kirjoitettua muistitietoa lähetettiin keruuprojektiin.
Hallinto
Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 8 jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Pertti
Asikainen, varapuheenjohtajana Vesa Leskisenoja, rahastonhoitajana Keijo Passi ja sihteerinä Raija
Pasanen. Johtokunnan muut jäsenet olivat Aarno Lahtinen, Anneli Lahtinen, Ilpo Rautiainen,
Hannele Vaahtila ja Heikki Vauhkonen.
Tili/toiminnantarkastajina olivat Markku Väätäinen ja Tapio Eronen, Varalla Eeva-Liisa Kömi ja
Mikko Saikkonen. Johtokunta piti vuoden aikana 10 kokousta. Vuosikokous pidettiin 27.3.2019
Kansalaisopiston tiloissa.
Edustus ja osallistuminen eri tapahtumiin
Vapaan sivistystyön Keski-Suomen piirin hallituksessa yhdistyksen edustajana oli puh.joht. Pertti
Asikainen ja varalla Anneli Lahtinen.
Osallistuttiin KYT:n järjestämään retkien- ja matkojen järjestäjille tarkoitettuun
tiedotustilaisuuteen.
Tiedotus
Opistolaisyhdistyksen toiminnasta löytyy yhteystiedot Jyväskylän kansalaisopiston kurssiesitteestä.
Yhdistykselle laadittiin vuoden lopulla omat kotisivut jäseneksi liittymisen ja toiminnan
tiedottamisen helpottamiseksi sekä varauskalenteri Kiviniemen varauksia varten tulevana
toimintakaudella.
Yhdistyksen kokouksista ja retkistä ilmoitettiin Suur-Jyväskylä lehdessä. Lisäksi kokouksista ja
tapahtumista ilmoitettiin opiston ilmoitustaululla ja opiston verkkosivuilla. Myös muihin
toimipisteisiin ja Kiviniemen ilmoitustaululle toimitettiin tiedotteita.
Syyskauden alussa 6.9. opiston opettajille pidetyssä tiedotustilaisuudessa oli myös
opistolaisyhdistyksen puheenvuoro.
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Avustukset kansalaisopiston ryhmille
Lasten Näppärikurssille myönnettiin avustusta 150 €. Jyväskylän Naislaulajat ry:n toimintaan,
äänenmuodostuksen ohjauksen kustannuksiin myönnettiin avustusta 500 € sekä
Sanataidekoulun nuorten leirin järjestämiseen myönnettiin 750 €.

K i v i n i e m e n t o i mi n t a
Kiviniemen kesämaja on kesäisin vilkkaassa käytössä, varsinkin saunat ovat olleet lähes viikoittain
täyteen varattuja. Saunakausi Kiviniemessä oli 4.5. – 30.10.2019. Saunapäivät olivat; molemmat
saunat keskiviikkoisin ja tavallinen sauna lauantaisin. Ulkopuolisille ryhmille saunat olivat
tilattavissa ma-ti ja to-pe. Varsinkin savusauna oli hyvin haluttu kohde. Kesämajan tilojen ja
saunojen käyttäjäkunnassa painottuivat eri oppilaitokset ja Erasmus- opiskelijayhteisöt ja sen
opiskelijat. Myös erilaiset harrastuskerhot, yhdistykset ja yritykset ovat varanneet Kiviniemen
tiloja omiin tarpeisiin. Kansalaisopiston toimintaan liittyvät ryhmät ovat käyttäneet tiloja opetusja virkistystoimintaan. Paikallisia kuoroja ja yhtyeitä on harjoitellut Kiviniemessä. Musiikki- ja
muuta ohjelmaa saatiin eri tilaisuuksiin omilta osaajilta.
Saunojen majan varauksia varten hankittiin puhelin.
Majakortteja myytiin yhteensä 82 kpl.
Ulkopuolisten ryhmien maja- ja saunavarauksia oli yhteensä 60.
Kiviniemen saunamajan ja saunojien käyntikerrat v. 2019:
Omat
2 377 käyntikertaa
Tilauksista
857 käyntikertaa
Yhteensä 3 234 käyntikertaa
Siivouksessa toteutettiin siivousrinkiä. Saunapäivinä tarjoilut järjestettiin nyyttikestiperiaatteella.
Isompien tapahtumien tarjoilut sovittiin erikseen. Toimintakautena tehtiin erilaisia kunnostustöitä
saunoissa ja piharakennuksissa. Liiterin ja Wc-katon korjaus, saunojen lauteiden ja laiturin
kunnostusta, puutalkoita, Savusaunan sisäkaton kunnostus suoritettiin saunakauden päätyttyä.
Kiviniemen toiminnan kulmakivenä on ollut ahkerat vapaaehtoiset ja talkooporukka.

Matkat ja retket
Teatterimatka Mikkeliin 23.3. esitykseen ”Kolmen kimppa”, mukana 28.
Hiihto- ja laskettelumatka Äkäslompoloon 7.4 – 13.4. mukana 44.
Vierailu Pieksämäen Seutuopistolaisten kesäkauden avajaisiin Rantalehtoon 11.6. Jyväskylästä
osallistui 6/henk.
Luonto/mustikkaretki Vuoritsalon saareen 16.7. M/s Satu laivalla Osallistujia 30.
Ruskaretki Ylläksen maisemiin, Tiurahoviin 15 -21.9. Mukana 31.
Teatterimatka Lahteen 12.10. esitykseen ”Neljäntienristeys”, mukana 35.
Yhteensä retkillä oli 174 osallistujaa.
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Tapahtumat ja illanvietot
Pilkkikisat Kiviniemessä 16.3. osallistujia 10.
Tarjoilun järjestäminen Vaajan laulun kevätkonserttiin 7.4. Vaajakoskella.
Kesämajan siivous- ja tyhjennystalkoot 15.4, Lattioiden maalaus ja muut kunnostustyöt talkoilla.
Tarjoilun järjestäminen Opiston kevätjuhlassa 24.4.
Kesäkauden alkajaisiksi 4.5. siivoustalkoot ja saunojen lämmityskausi aloitettiin.
Juhannusaatto Kiviniemessä 21.6. Kävijöitä 36.
Valtakunnallista saunapäivää vietettiin lauantaina 27.7. Kiviniemen saunoissa kävijöitä oli 50.
Pieksämäen Seutuopistolaisia oli kahdeksan vierailulla Kiviniemessä 24.8.
Kesäpäivän vietto 31.8. entisille ja nykyisille opistolaisyhdistyksen toimijoille. Paikalla oli 20 /henk.
Opistolaisten kokoontumisen yhteydessä 9.10 vietettiin Ritva-emännän syntymäpäiviä.
Syystalkoot Kiviniemessä 19.10. Kiviniemi laitettiin talvikuntoon.
Johtokunta ja Kiviniemessä toimijoita osallistui Palokan Pelimanitalolle 25.10 Viihdelaulajien
konserttiin ”Syystuulien soidessa”.
Opistolaisyhdistyksen vapaaehtoisten toimijoiden ja johtokunnan jouluateria 21.11. Punaisella
Pirtillä, Jyväskylässä.
Taloustietoja ja talouteen vaikuttavia asioita
Yhdistyksen toiminta nojaa lähinnä Kiviniemen saunojen käyttöön ja niistä saataviin tuloihin. V.
2019 saunamaksuna saatiin yhteensä 10 465 €. Tästä tilaussaunavuorojen osuus oli 7 120 € ja
majakorteista eli vakiosaunavuorojen käyttäjiltä perittiin yhteensä 3 345 €. Tilaussaunamaksuina
perittiin lämmityskertaa kohti 120 € tavallisen saunan osalta ja 220 € jos savusaunakin oli
lämmitettynä.
Kiviniemen 60 tilauskäyttäjästä maksullisia tilaussaunakertoja oli 32. Vakiosaunavuoroihin
oikeuttavia majakortteja myytiin yhteensä 82 henkilölle joko hintaan 25 € tai 45 € riippuen
kansalaisopiston kurssimaksun suorittamisesta.
Jyväskylän kaupungilta ohjautui kansalaisopiston välityksellä yhdistykselle 1 500 €:n avustus, josta
summasta myönnettiin yhteensä 1 400 € kansalaisopistossa opiskelevien ryhmien toimintaavustuksiksi.
Talkootöistä aiheutuneita kulukorvauksia tehdyistä siivouksista, saunalämmityksistä,
puupilkonnasta ja laajoista korjaus- ja kunnossapitotöistä ja erilaisista paperi- ja järjestelytöistä
maksettiin johtokunnan päätöksellä 8 henkilölle yhteensä 1 650 €. Ulkopuolisena ja laskutettavana
työnä Kiviniemen hoito ja ylläpito ei olisi edellisten vuosien tapaan taloudellisesti eli perittävillä
saunamaksuilla onnistunut. Edelleen Kiviniemen saunojen ja rakennusten ylläpito vaatii
taloudellista varautumista ja vahvaa yhteistä tekemistä. Remonttitarvekehityksestä ei tehty
arviota vanhojen rakennusten ollessa kysymyksessä.
V. 2019 järjestetyistä matkoista ja retkistä saadut tulot ovat olleet kulujen suhteen tasapainossa.
Tilinpäätöksestä selviää toimintavuoden tulo- ja menokohdat, joiden perusteella yhdistyksen
kirjanpito osoittaa tilivuodelle 2019 tappiota -556,81 €.

