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Osallistuimme helmikuussa jälleen Poukaman Laskiaistapahtuman ennakkojärjestelyihin 
rakentamalla liukumäen ja olimme auttamassa tapahtumassa. Samoin olimme auttamassa 
koulun Vanhempainyhdistyksen järjestämässä ulkoilutapahtumassa. 
 
Kevätkokouksessa oli Anja Räsänen Jätekukolta kertomassa jätteiden keräyksestä ja 
kierrätyksestä 

Siivoustalkoot 
Toukokuussa järjestimme perinteisen Päiväranta siistiksi siivoustalkoot ja Päiväranta pesi 
kasvonsa. Siistiä tuli. Tähän liittyi myös Citymarketin ympäristön puhdistus.  
Näissä talkoissa tulee toivoneeksi, että ihmiset ymmärtävät jatkossakin siisteyden 
merkityksen. Elokuussa järjestettiin metalliromun keräys Keinänlahden ja Päivärannan 
venesatamassa ja Citymarketin pysäköintipaikalla  

Oksastus 
Asukasyhdistys järjesti oksastustilaisuuden, joka jälleen kiinnosti alueemme ihmisiä. 
Hallituksen jäsen Rauha Hakkarainen toimi opastajana. Jälleen saimme tyytyväisiä 
omenapuunkasvattajia. 

Yhteistyö 
Teimme yhteistyötä ja sovimme tekevämme myös jatkossakin naapuri- asukasyhdistyksien 
kanssa. Julkulan, Länsi-Puijon, Itä-Puijon, Kettulanlahden ja Männistön Asukasyhdistysten 
kanssa kävimme pitämässä kokousta elokuussa. Kaikille meille on tärkeä, että Puijoa 
kehitetään ihmistä varten ja pyritään vaikuttamaan päätöksentekoon siten, etteivät 
”jarrutukset” saa tai voi vaikuttaa kehitykseen! 

Melukaide 
Melukaide moottoritielle ”30-vuotinen sota” päättymässä 
Lupaus paremmasta tuli loppuvuodesta 2017, kun VaV:n liikennejaosto ilmoitti 700000€ 
määrärahasta äänikaiteen rakentamista varten moottoritielle Päivärannan rampilta ainakin 
Pihlajalaaksoon saakka. Näin toivottavasti ”ns. 30-vuotinen sota” asiasta päättyy. 
Valtionvarain Valiokunnanliikennejaosto puheenjohtajana Markku Eestilä ja jäsenenä Markku 
Rossi, kansanedustajat ”murheittemme Markut”, ovat olleet hienoina yhteistyökumppaneina 
ja asiamme viestin viejinä sekä ”pommituksiemme” kohteena. Ryöpytyksessä on joutunut 
olemaan välikätenä myös Ely-keskus. Raimo Kaikkonen ja johtaja Tommi Huttunen, uutena 
ennakkoluulottomana päällikkönä, auttoivat asiassa merkittävästi! 
Kaikille nimeltä mainituille erittäin SUURI KIITOS! 

Toimintasuunnitelma 
Käytiin läpi vuoden 2018 toimintasuunnitelma, johon tehtiin muutoksia seuraaviin kohtiin 
tuleville vuosille: 
Vuosittaiset stipendit päätettiin suunnitella yhdessä koulun kanssa. Oppilaskohtaisista 
stipendeistä päätettiin luopua. 
Keskusteltiin Puijon kehittämisestä ja todettiin, että suositellaan allekirjoittamaan Puijon 
kehittäjien adressi facebookissa tai paperiversiona. 



Lyhtykävely 
Lyhtykävely yhteistyössä Päivärannan nuorisotilan kanssa 24.10.2018 kello 18.00 . 
Kävely tehtiin kello 18 koululta. Kävelimme Puijonsarven Nokalle, jossa odotti kahvit ja mehu. 
Toivoimme, että kaikilla olisi lyhty tai taskulamppu, sillä perillä ei ole valoja. 
 

Hyvä tietää: 
Yhdistyksen omaisuuden sijoittamisesta: 
Grilli säilytetään koululla ja sitä käyttävät myöskin vanhempainyhdistys ja nuorisotoimi. 
Roskapihdit on nyt Pekka Rajalalla, kahvitarvikkeet on luvannut ottaa Rauha Hakkarainen ja 
huomioliivit etsivät vielä kotia. 
Metallikeräys tuotti 383,40€. 
Yhdistyksen rahavarat POP:n tilillä 4.10.2018  on 9215,93€. Jäsenmaksunsa maksaneita on 
tähän mennessä 70 kpl= 700 €. 

Kiinan matka 
Asukasyhdistys avusti Puijonsarven koulun oppilaiden  vastavierailua Kiinaan Shanghaihin 
keväällä ja oppilaat olivatkin kertomassa powerpointilla elävöittäen onnistuneesta 
matkastaan yhdistyksen syyskokouksessa. Matkalla olivat mukana Sini Manner, Ulpu Tunturi, 
Sonja Smedberg ja Tilda Korhonen. Paula Smedberg Sonjan äiti oli leiponut kokouksen 
osanottajille mahtavat kahvileivonnaiset. Kiitokset hänelle. 

Syyskokous 
Syyskokouksessa ennen kokouksen alkua Päivärannan nuorisotilan nuoriso-ohjaaja Arto 
Villikka ojensi poisjäävälle Ilkka Hiltuselle muistamiset toimialaltaan ja Puijonsarvenkoululta 
Kokouksessa valittiin yhdistykselle uusi puheenjohtaja/kyläpäällikkö Hartti Lehtimäki. Hän 
on toiminut varapuheenjohtajana aiemmin. Edellinen hallitus jatkaa Erovuorossa olleet Jari 
Honkanen, Olli Pirttimäki ja Pekka Rajala ja Teuvo Erkilä, Jukka Pulkkinen ja Rauha 
Hakkarainen lisäksi valittiin Tuulikki Savolainen Hartti Lehtimäen tilalle. Hän on toimii 
aktiivisesti myös Vanhempainyhdistyksessä ja on erinomainen lisäys hallituksen toimintaan.  

Kunniapuheenjohtaja 
Ilkka Hiltunen edellinen puheenjohtaja ilmoitti kokouksen alussa jäävänsä pois muutettuaan 
Saaristokaupunkiin. Samalla Maika Hiltunen ilmoitti poisjäännistään sihteerin ja 
rahastonhoitajan tehtävistä samasta syystä. Kokous valitsi Ilkka Hiltusen 
kunniapuheenjohtajaksi/kyläpäälliköksi, jonka Ilkka otti kiitollisuudella vastaan. Myös 
(Maika) Marja-Leena Hiltunen sai kiitokset arvokkaasta ja pitkästä työstä Päivärannan 
Asukasyhdistyksessä. 
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