
UUDENKOIVISTON KIINTEISTÖNOMISTAJAT ry 

UKKO 

Toimintakertomus vuodelta 2019  

 

 

 

YLEISTÄ  Vuosi 2019 oli yhdistyksemme 72. toimintavuosi. Vuonna 2019 yhdistyksessä 

otettiin käyttöön sähköinen jäsenrekisteriohjelma, jonka myötä yhdistys pystyi 

tehostamaan uusjäsen hankintaa sekä sähköistä postitusta jäsenistölle.  

 Yhdistykselle perustettiin oma sosiaalisenmedian tili Facebookkiin. 

Yhdistyksen kotisivujen freesaus- projekti käynnistettiin vuoden lopulla. 

Tavoitteena on kehittää houkuttelevammat ja informatiivisemmat sivut, 

joiden myötä tiedottaminen kehittyy seuraavalle tasolle. Yhdistys otti kantaa 

ja laittoi kaupungin suuntaan palautetta sekä tietoa alueen epäkohdista mm. 

johtokunnan kokouksissa ilmi tulleiden keskusteluiden ja jäsenten 

ilmoittamien huolien ja aiheiden pohjalta.  

  

KESKUSJÄRJESTÖ Porin Kiinteistönomistajien keskusjärjestö ry.n vuosikokouksissa ja muissa 

tilaisuuksissa oli edustajia yhdistyksemme johtokunnasta.  

 

KEVÄTKOKOUS Kevätkokous pidettiin keskiviikkona 13.3.2019 Uudenkoiviston koulun 

ruokasalissa. Paikalla oli 15 jäsentä. Ennen kokousta rakennusliike Haapa-

Aholta Veikko Haapa-Aho esitteli yrityksen tarjoamia palveluita, mm 

kattoremonttipalveluita. 

SYYSKOKOUS  Syyskokous pidettiin keskiviikkona 6.11.2019 Uudenkoiviston koululla. Paikalla 

kokouksessa oli 15 henkilöä. Ennen varsinaisen kokouksen alkua 

Vehmasputkelta Jani Manner esitteli kodin lämmitysjärjestelmiä, mm. 

ilmalämpö- ja ilmavesilämpöpumppuja ja niiden tekniikkaa ja kustannuksia. 

MUISTAMISET  Keväällä 2019 lahjoitettiin kuusi kappaletta 30€ stipendejä Uudenkoiviston 

koululle jaettavaksi alakoulun päättäville kuudesluokkalaisille. Yhdistyksen 

johtokunnan jäsen oli kevätjuhlassa ojentamassa stipendit valituille oppilaille. 

 Jouluna lähetettiin sähköpostitse joulukortteja yhdistyksen sähköisellä 

postituslistalla oleville jäsenille sekä yhdistyksen yhteistyökumppaneille ja 

sidosryhmille.  

JÄSENMÄÄRÄ  Jäsenmäärä vuonna 2019 oli 311.  

 Jäsenmaksu vuonna 2019 oli 7€  

 



MUU TOIMINTA Yhdistys järjesti lasketteluretken Ellivuoreen lauantaina 9.3. Aurinkoinen 

kevättalvinen keli osui retkelle, jolle osallistui reilu 20 henkeä. Retki oli hyvin 

onnistunut ja toivottu myös tuleville vuosille.  

Kyläjuhla järjestettiin viidennen kerran lauantaina 18.5.2019. Kyläjuhla 

järjestettiin yhdessä Uudenkoiviston koulun vanhempainyhdistyksen kanssa ja 

paikkana toimi koulun alue, piha ja sisätiloja. Kyläjuhlatyöryhmä, jossa oli 

väkeä niin UKKO ry.stä kuin Uudenkoiviston vanhempainyhdistyksestä 

kokoontui kevään mittaan useamman kerran suunnittelemaan tapahtumaa. 

Palvelu- ja harraste-esittelijöitä sekä esiintyjiä oli yhteensä viitisentoista. 

Ohjelmaa oli kaikenikäisille.  

Porin kaupungin Hyvinvointirahan tukemana Tellervonkadun ja 

Uusikoivistontien väliin jäävään puistoon perustettiin hyötypuisto.  

Syyskuussa toteutettiin hyötypuiston rakentaminen, maanrakennus otettiin 

ostopalveluna ja istutustyöt tehtiin talkoina sunnuntaina 22.9.2019. Puistoa 

kehitetään tulevina vuosina ja se on tarkoitettu kaikkien asukkaiden käyttöön. 

Uudenkoiviston päiväkodin Lehtituvan esikoululais -ryhmä kävi 

tutustumiskäynnillä hyötypuistossa lokakuussa.  

 

Yhdistys osallistui Teljän kirkon kirkkopyhään sunnuntaina 3.11. kustantamalla 

kahvit ja kastamiset kirkkokahvitukseen. Kahvituksen emännän apuna oli 

yhdistyksen puolesta muutama henkilö.  

Joulukuussa asuinalueella ilahdutti yhdistyksen järjestämä joulukalenteri, 

jossa 24 kappaletta jouluisia kalenteriluukkuja aukesi yleisön ihailtavaksi. 

Luukut olivat esillä koko joulukuun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JOHTOKUNTA  Vuoden 2019 johtokunta  

 Miia Arbelius   puheenjohtaja 

 Aarno Hakamäki varapuheenjohtaja, tiedottaja 

 Minna Vitikainen rahastonhoitaja ja jäsenkirjuri 

 Satu Vuorsola  sihteeri 

 Tapio Hirvijärvi  kalustovastaava 

 Timo Korpela  jäsen  

 Hannu Jokinen jäsen 

 Riitta Eskelinen jäsen 

 Pertti Kärkkäinen jäsen  

 Matti Karttunen jäsen 

 Johtokunta valitsi keskuudestaan työryhmän, johon kuului Miia Arbelius, 

Minna Vitikainen, Aarno Hakamäki ja Satu Vuorsola. 

Johtokunta kokoontui yksitoista kertaa. 

  

Toiminnantarkastaja Satu Viljanen os. Koivisto 

Varatoiminnantarkastaja Anna Sillanpää  

  

Porissa 11.3.2020 

Johtokunta 

 


