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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 2021 
Hallitus valittiin 29.5.2021. Hallitus järjestäytyi seuraavasti: 
 
Puheenjohtaja Jussi Nurro 
Varapuheenjohtaja/sihteeri Joni Heikkinen 
Rahastonhoitaja Niklas Baarman 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

Kokoukset 
Yhdistyksen varsinainen vuosikokous pidettiin 29.5.2021. 
Hallitus kokoontui toimikauden aikana 15 kertaa. 
 
Vuoden aikana yhdistyksen kokouskäytänteitä muutettiin vuosikokouksen 
päätöksellä siten, että yhden vuosikokouksen mallista siirryttiin kahden 
kokouksen malliin, jotta hallituksen kausi vastaisi tilikautta. Tämä muutos 
helpottaa jatkossa yhdistyksen hallinnon toimintaa. 

Yhdistyksen jäsenet 
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 95 jäsentä, joista kuusi oli vuonna 2021 
liittyneitä uusia jäseniä. Näiden lisäksi yhdistyksellä on kaksi kannatusjäsentä. 

Talous 
Yhdistyksen maksuvalmius toimikauden päättyessä on hyvä. Tilikauden 2021 
tulos on 781,30€ ylijäämäinen, joka parantaa maksuvalmiutta edellisestä 
vuodesta. Yhdistyksen toiminta on pääsääntöisesti rahoitettu pelitilamaksuilla. 
Varainhankintaa on lisäksi tuettu talkootyönä toteutetulla rakettimyynnillä, 
kuten edellisinä vuosina. Tapahtumien osalta pyrkimyksenä on aina nollatulos, 
vuoden aikana järjestetystä kahdesta tapahtumasta ensimmäinen oli voitollinen, 
toinen tappiollinen, kokonaisuutena katsottuna tapahtumat jäivät niukasti 
ylijäämäiseksi. 
 
Aiempina vuosina tuottoa on saatu myös Bunkkeri 34:llä järjestetystä 
kanttiinista. Kanttiinia kehitettiin käyttöönottamalla Zettle by PayPal 
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maksujärjestelmä aiemmin käytetyn MobilePayn tilalle. Uuden Zettle-
maksupäätteen avulla kanttiinin maksutapavalikoimaa kyettiin lisäämään. 
Muutoksen myötä kanttiinissa voi maksaa ostoksensa myös maksukorteilla. 
Kanttiinin tuotto kuitenkin kääntyi tappioksi vuoden aikana, johtuen 
huomattavasta tuotehävikistä. 
 
Taloushallinnon aiemmin hankitut työkalut vakiinnutettiin käyttöön sekä 
prosesseja selkeytettiin ja kehitettiin vastaamaan paremmin hyvää hallintotapaa. 
Käyttöön otettiin myös varastonhallinnan ohjelmisto osana kanttiinin 
kehitystoimenpiteitä, joka mahdollisti hävikin havaitsemisen. 
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TOIMINTA 

Bunkkeri 34 
Yhdistyksen merkittävin tehtävä on Bunkkeri 34:n ylläpito Vuorikatu 34:ssa. 
Bunkkeri oli syksyllä 2021 hetken kiinni, sillä taloyhtiössä sattunut vesivahinko 
ylettyi pelitilaan asti. Korjaustöiden seurauksena bunkkerin läpi asennettiin 
uusia vesiputkia, joiden asennuksen aikana bunkkeria ei voitu käyttää. Bunkkeri 
34:n avoimet ovet ovat olleet pääasiallisesti auki keskiviikkoisin klo 17, jos 
paikalla on ollut avaimellisia henkilöitä pitämässä ovia auki. 

Järjestetyt tapahtumat 
KuoFi ry on normaalisti järjestänyt lukuisia pienempiä kampanjoita ja peli- sekä 
maalaussessioita. Suurimpia tapahtumia vuoden 2021 aikana olivat kaksi 
”mökkiturnausta” Ystävyydenmajalla, joka sijaistee Siilinjärvellä. Pienemmän 
peliporukat ovat kuitenkin järjestelleen esimerkiksi pienimuotoisia pelipäivä 
sekä kampanjoita esimerkiksi Flames of warin sekä Kings of warin parissa. 

Yhteistyöprojektit 
KuoFi ry on aikaisempina vuosina ollut aktiivisesti esittelemässä 
figuuritoimintaa. Vuosi 2021 noudatti samaa linjaa edellisen vuoden kanssa ollen 
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 Kolmisopessa yhdistyksen varainhankinnan 
merkeissä. 

Vuoden 2021 toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutuminen 
Yhdistys ei pystynyt toteuttamaan kaikkia toimintasuunnitelman tavoitteita. 
Valtakunnallisia suuria tapahtumia ei järjestetty aiemmassa laajuudessaan, jotta 
KuoFi ry olisi voinut olla mukana. Kuopion Figupelaajat KuoFi ry:n tärkeintä 
asiaa eli pelitila Bunkkeria ylläpidettiin normaalilla otteella korjaten 
rikkoutuneita asioita ja hankkien uusia varusteita. Unohtamatta kanttiinin 
kehittämistä uuden maksupäätteen avulla. Yhdistyksen jäsenistö järjesteli 
monenlaisia tapahtumia sekä pelipäiviä yhteisössä pinnalla oleviin peleihin 
unohtamatta kahta mökkiturnausta, jotka pyörivät pääsääntöisesti Warhammer 
30k -pelin parissa. Jäsenmäärää onnistuttiin myös hieman kartuttamaan matkan 
varrella. On mukava nähdä, että ihmiset löytävät bunkkerille mutta 
markkinointia voi aina tehdä lisää.  Talouteen saatiin kerättyä pientä puskuria 
tulevia hankintoja ja tapahtumia varten, joka mahdollistaa yhdistyksen 
jatkuvuuden. 
 
Vuoden 2021 loppupuolella aloitettiin tapahtumatoimikunta. Sen peruspiirteisiin 
kuuluu seuraavia asioita. 

• Kokoontuu säännöllisesti kerran kuussa 
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• Sen tavoite on tukea turnauksien, pelipäivien sekä muiden vastaavien ta-
pahtumien järjestelyjä. 

• Se viestii monikanavaisesti. 
• Se toimii järjestelmällisesti ja pyrkii sitouttamaan tekijöitä 
• Ylläpitää listaa tulevista sekä järjestetyistä asioista 
• Tapahtumatoimikunta muistaa tekijöitä sekä tapahtumajärjestelijöitä asi-

aan kuuluvalla tavalla 
Eli toimikunta toimii tapahtumien ja pelipäivien järjestelyjen tukena. Toimikun-
nan ensimmäinen tehtävä oli järjestää KuoFi:n pikkujoulut. Toimikunta jatkaa 
toimintaansa myös vuonna 2022. 

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.–31.12.2021 on edellisen vuoden tapaan vielä 
hiertänyt koronapandemian aiheuttamat haasteet. Kahdeksantena 
toimintavuotena koronapandemia oli yhä läsnä ja varjosti osaltaan toimintaa. 
Tämä piti huomioida toimintaa ja tapahtumia suunnitellessa. 
Hallitustyöskentelyssä pyrittiin hyödyntämään entistä paremmin käyttöön 
sähköisiä työkaluja. Hallitus uskoo, että niiden parissa työskentely helpottaa 
myös tulevien hallitusten toimintaa. Jäsenistö on ollut aktiivinen talkootoimissa, 
oli kyse sitten siivoamisesta tai varainhankinnasta. Vuoden 2021 aikana KuoFi:lle 
kirkastettiin myös yhdistyksen tavoite seuraavaksi lausahdukseksi: ”KuoFi 
tarjoaa Pohjois-Savon parhaan paikan ja yhteisön harrastaa miniatyyripelien 
parissa.” Tämä ajatus ja aktiivinen jäsenistö ovat KuoFi:n ydin, joka ilmentyy 
bunkkerilla miniatyyripelien parissa viihtyvänä avoimena yhteisönä. 
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Kuopiossa 05.04.2021 
 
Varmistusallekirjoitukset: 
 
 
______________________   ______________________  
 
 
 
______________________   ______________________  
 
 
 
______________________   ______________________ 
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