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Vuonna 1999 polvijärveläisten naisten perustama yhdistys
antaa nykyisellään tasavertaisen mahdollisuuden naisille,
miehille, lapsille, yrityksille ja yhdistyksille osallistua toimintaan.
Piänkiäntäjät ry:n suurin muutos vuonna 2017 oli muutto uusiin toimitiloihin. Saimme uusia yhteistyökumppaneita muun
muassa Vanhus- ja vammaisneuvosto, Eläkkeensaajat ry,
Ruvaslahden kyläyhdistys ja Kinahmon teatteriyhdistys ry.
Yhteistyössä kunnan kanssa järjestimme Polvijärven yhteisen joulunavauken, jossa avajaispuheen piti kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hanna Vannas. Usean vuoden harkinnan
jälkeen vaihdoimme kirjanpitäjäämme. Uutena kirjanpitäjänämme toimii Pirjo Hakkarainen.

Jäsenet:
Jäseniä oli vuoden lopussa 103, joista perhejäseniä oli 10. Jäsenmäärämme kasvoi edellisestä vuodesta 10 %. Vuonna 2017 hallitukseen kuului puheenjohtajana Niina Tuononen,
Vuokko Tanskanen (varapuheenjohtaja) sihteerinä toiminut Jaana Jylhä-Ollila sekä Outi
Makkonen, Sari Kakkonen ja Arja Leskinen (28.2.2017 saakka).

Kokoukset:
Sääntömääräinen kevätkokous oli 16.3.2017 ja sääntömääräinen syyskokous pidettiin
1.11.2017. Hallitus kokoontui järjestäytymiskokouksen lisäksi 6 kertaa sekä piti yhden
sähköisen kokouksen. Tupa-/ ideointikokous oli 10 kertaa. Jäsenpalaverit eivät toteutuneet
ajatellussa muodossaan mutta varsinaisiin tupakokouksiin yhdistettiin ideointi. Tupa-/ ideointikokouksissa myös määriteltiin tapahtumien vastuuhenkilöt.
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Toiminnan rahoitus:
Yhdistys rahoitti toimintaansa jäsenmaksuilla, arpajais- ja kahvitustuloilla, Polvijärven kunnan, yksityisen sponsoriavun ja kaivosyhtiö Bolidenin avustuksilla sekä töppösen mainostuella. Tulijaistuvan myyjien paikkamaksut ovat ohjautuneet suoraan suoramyyntimyymälämme toimintaan. Pienenä osana toiminnan rahoitusta on yhdistyksen oma käsityötarvikemyynti sekä juttukahvilan toiminta.
Vertaisryhmät:
Torstai-kerho ja Kuntosaliryhmä jatkoivat toimintaansa aktiivisesti. Uutena vertaisryhmänä
ovat aloittaneet hankkeen myötä lapsille suunnattu askartelukerho (aikuinen ohjaaja) sekä
timanttimaalauskerho, käsityökerho ja pelikerho. Liikuntapainotteisen Ikärit-ryhmän tapaamiset jatkuivat. Neljä vuotta toiminut Kirjapiiri kokoontui säännöllisesti kerran kuukaudessa pitäen heinäkuussa lomatauon. Uutena toimintamuotona järjestimme koemielessä
lyhytkurssin 3*3h mosaiikin perusteet.
Töppönen:
Vuonna 2017 töppönen ilmestyi suunnitelman mukaisesti 2 kertaa.
Tapahtumat:
Maaliskuussa tarjosimme kakkukahvit Naistenpäivän merkeissä. Tämä perinteeksi muodostunut tapahtuma keräsi runsaan osallistujamäärän. Järjestimme rompe- ja taimipäivät
torilla vasta kesäkuussa aikaisemmasta poiketen.
Elokuussa vietimme uuden toimitilan avajaisia. Lokakuussa saimme emännöidä Jellijärjestöyhteistyötilaisuutta. Marraskuussa laulettiin
joululauluja yhteislaulutilaisuudessa sekä vietettiin
Miestenpäivää. Joulukuussa järjestimme kunnan ja
muiden yhteistyökumppaneiden kanssa Polvijärven
joulunavauksen. Toimintasuunnitelmaan verrattuna
meillä oli useampi tapahtuma. Suunniteltuihin pop
up-tapahtumiin ei ollut tarvetta uuden myymälän
mukanaan tuomien mahdollisuuksien ansiosta.
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Edustaminen:
Osallistuimme Areenan kevätmarkkinoille, Polvijärvipäiville, Eloriehaan ja Areenan joulumarkkinoille. Yhdistyksenä olemme olleet mukana useissa eri projekteissa yhteistyökumppanina esimerkiksi kunta, Leader, msl, ELY-keskus ja Kajokeskus.
Virkistäytyminen:
Tarjosimme jäsenillemme mahdollisuuden osallistua teatteriretkeen yhteistyössä PolvijärviOutokumpu Diabetes ry:n kanssa. Joulunavauksen yhteydessä oli joulukonsertti, jossa
esiintyi Maria Suvanto solisteineen.
Yhteistyö:
Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä yläkoulun, MLL paikallisosaston ja 4H paikallisosaston
kanssa. Uusia yhteistyökumppaneita on tapahtumayhteistyön ja hankkeen tiimoilta kuten
Eläkkeensaajat ry, vanhus- ja vammaisneuvosto, Ruvaslahden kyläyhdistys ja Kinahmon
teatteriyhdistys ry.
Tulijaistupa:
Myyntituloja Tulijaistuvalta sai toimintavuonna 57 tuotteentekijää. Tekijöiden määrä kasvoi edellisvuodesta 15
%. Uusien toimitilojemme myötä asiakasmäärämme kasvoi ja käsityösuoramyyntipisteemme tulot nousivat keskimäärin noin 20 %. Kajo-hankkeen avustuksella saimme
palkattua kaksi työntekijää, myyjänä oli Piia Hartikainen
15.5.2017 alkaen ja avustavana työntekijänä Gloria Bernando-Hyttinen 15.8.2017 alkaen. Alkuvuodesta Tulijaistuvalla oli työkokeilussa Pirjo Renkman.
Hanke Piätön homma:
Saimme hankerahoituksen Piätön homma -hankkeelle. 16.5.2017 alkanut hanke mahdollisti muuton isompiin toimitiloihin. Uudet tilat tarjoavat ympärivuotista räätälöityä näyttelytilaa kaikille tasa-arvoisesti. Hanke työllisti toiminnanohjaaja Niina Tuonosen. Toimintavuonna hankkeesta toteutui myös opintomatka Tampereen käsityömessuille. Yhdistyksemme toimitiloissa sijaitsee toiminnanohjaajan toimisto, matalan kynnyksen juttukahvila
sekä yleisölle avoin tietokonepiste. Hankkeen myötä kerhotoiminta on lisääntynyt.
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