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Toimintakertomus 

YLEISTÄ 
KuoFi ry:n virallinen rekisteröintipäivämäärä on 23.4.2014. Yhdistyksen 
tarkoituksena on edistää ja kehittää miniatyyripelien harrastusmahdollisuuksia 
Kuopion alueella. 

HALLITUS 
Hallitus 2020 
Hallitus valittiin 27.6.2020. Hallitus järjestäytyi seuraavasti: 
 
Puheenjohtaja Jussi Nurro 
Varapuheenjohtaja/sihteeri Joni Heikkinen 
Rahastonhoitaja Tomi Happonen 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

Kokoukset 
Yhdistyksen varsinainen vuosikokous pidettiin 15.6.2019. 
Hallitus kokoontui toimikauden aikana 7 kertaa. 

Yhdistyksen jäsenet 
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 89 jäsentä, joista 8 olivat tänä vuonna 
liittyneitä uusia jäseniä. Näiden lisäksi yhdistyksellä on 2 kannatusjäsentä. 

Talous 
Yhdistyksen maksuvalmius on hyvä, sillä vuonna 2020 ei ollut suuria 
ylimääräisiä kuluja. Korona hiljensi toimintaa ja samalla menot pienenivät. 
Toimintaa on pääsääntöisesti rahoitettu pelitilamaksuilla sekä Bunkkeri 34:n 
kanttiinitoiminnalla. Lisäksi yhdistys rahoittaa toimintaansa talkootyöllä 
rakettimyynnin parissa. Vuoden 2019 syksyllä otettiin kanttiinissa käyttöön 
Mobilepay -maksusovellus, joka on kiihdyttänyt kanttiinipalveluiden käyttöä. 
Vuonna 2019 on aloitettu kartoittamaan vaihtoehtoja uudeksi taloudenhallinta 
järjestelmäksi. Vuonna 2020 uusia ratkaisuja on kokeiltu ja tuotu osaksi 
yhdistyksen toimintaa. Näistä mainittakoon ePasseli sekä Nordeaan vaihdetut 
pankkipalvelu. Tilinpäätös oli ylijäämäinen 770.56 €. Taloudellinen tila on hyvä 
tilikauden 2020 päättyessä. 
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TOIMINTA 

Bunkkeri 34 
Yhdistyksen merkittävin tehtävä on Bunkkeri 34:n ylläpito Vuorikatu 34:ssa. 
Koronapandemian takia bunkkeri oli osin suljettu maaliskuun ja toukokuun 
aikana. Emme halunneet ottaa riskiä siitä, että korona leviäisi bunkkerilla. 
Bunkkeri avattiin kesäkuussa uudelleen panostaen hygieniaan esimerkiksi 
vessan kosketuksettoman hanan ja saippua-annostelijan muodossa.  Bunkkeri 
34:n avoimet ovet ovat olleet pääasiallisesti auki keskiviikkoisin klo 17, mutta 
niistä ei ole erikseen mainostettu. 

Järjestetyt tapahtumat 
KuoFi ry on normaalisti järjestänyt lukuisia pienempiä kampanjoita ja peli- sekä 
maalaussessioita. Normaalissa tilanteessa erilaiset viikonloppu pelisessiot sekä 
avoimien ovien tapahtumat ovat pitäneet toiminnan aktiivisena. 
Koronapandemian levittämistä välttääksemme yhdistyksen toimesta ei ole 
järjestetty suurempia tapahtumia, turnauksia tai pelipäiviä. Pienemmän 
peliporukat ovat kuitenkin järjestelleen esimerkiksi pienimuotoisia pelipäivä 
esimerkiksi Flames of warin sekä Kings of warin parissa, turvallisuus ja hygienia 
huomioiden. 

Yhteistyöprojektit 
KuoFi ry on viime vuosina ollut aktiivisesti esittelemässä figuuritoimintaa. Vuosi 
2020 oli kuitenkin hiljainen, sillä suurin osa tapahtumista peruttiin tai 
järjestettiin etämuodossa. Miniatyyriharrastuksessa läsnäolo on tärkeää, joten 
tapahtumia oli hankala järjestää. Paikallisten harrastuskauppojen tarjouksia ja 
ennakkotilausmahdollisuuksia mainostettiin jonkin verran KuoFi:n WhatsApp -
ryhmässä. KuoFi ry oli perinteiseen tapaan Suomen Ilotulite Oy:n edustajana 
myymässä ilotulitteita K-Citymarket Kolmisopissa yhdistyksen varainhankinnan 
merkeissä. 

Vuoden 2020 toimintasuunnitelman tavoitteet 
Yhdistys ei pystynyt toteuttamaan kaikkia toimintasuunnitelman tavoitteita. 
Tapahtumia ei pahemmin järjestelty tai niihin ei yhdistyksenä osallistuttu, sillä 
niitä ei ollut. Koronan rajoitti yhdistyksen toimintaa paljon, sillä se rajoittaa 
yhdessäoloa sekä kokoontumista. Vuosi ei kuitenkaan ollut kokonaan harmaa, 
vaan esimerkiksi nettisivut saatiin uudistettua ja siirrettyä yhdistysavaimen 
palvelujen piiriin. Yhdistysavain tarjoaa myös jäsenrekisteripalvelut, joten 
palveluja saatiin yksinkertaistettua sekä yhtenäistettyä. Pelitilaa Bunkkeri 34:ää 
saatiin kehitettyä mainittujen kosketusvapaitten hygieniaan liittyvien laitteiden 
avulla sekä valaistus uusittiin tehokkaammaksi ja energia ystävällisemmäksi. 
Jäsenhankintaa onnistuttiin myös tekemään, vaikka toimintaa ei suuremmin 
markkinoitu. Talouteen saatiin kerättyä pientä puskuria tulevia hankintoja ja 
tapahtumia varten, sekä mahdollisia pandemiasta johtuvia odottamattomia 
kuluja varten. Säästötoimet syntyivät vähäisen tapahtumatoiminnan ansiosta. 
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Tiedottaminen 
Yhdistys on pyrkinyt tiedottamaan ajankohtaisista asioista nettisivujen sekä 
WhatsApp-palveluun luodun keskusteluryhmän kautta. Myös hygieniasta ja 
koronaturvallisuudesta on tiedotettu sähköisesti sekä pelitilaan aseteltujen 
lappujen toimesta. Kokouskutsut ja tapahtumailmoitukset on hoidettu pääosin 
sähköpostitse sekä yhdistyksen omilla kotisivuilla. Kokoontumiset ovat 
mahdollistaneet myös suullisen tiedottamisen. 

LOPUKSI 
Yhdistyksen toimintakautta 1.1.–31.12.2020 on leimannut koronapandemian 
aiheuttamat haasteet. Seitsemäntenä toimintavuotena toimintaa varjosti uhka 
siitä, että Bunkkeri 34 joudutaan sulkemaan koronatartuntamäärien kasvaessa. 
Bunkkeri 34 jouduttiin myös sulkemaan pariksi kuukaudeksi Suomen hallituksen 
ohjeistuksia mukaillen, joka hiljensi toimintaa. Hallitustyöskentelyssä on pyritty 
ottamaan käyttöön tehokkaampia ja helpompia sähköisiä työkaluja. Jäsenistö on 
ollut suhteellisen aktiivinen talkootoimissa, oli kyse sitten siivoamisesta tai 
varainhankinnasta. Viime vuosien aktiivisuutta ei kuitenkaan saavutettu, koska 
koronariski aiheellisesti huolestutti jäsenistöä. Haasteista ei kuitenkaan 
lannistuta, vaan käännetään katseet kohti tulevaisuutta. KuoFi ry pyrkii 
kehittymään entisestään, mahdollistaen entistä parempia ja turvallisempia 
yhdessä harrastamisen mahdollisuuksia Kuopiossa. 
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