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1. Yleistä
Yhdistyksen sääntöjen mukaisena tarkoituksena on aktivoida kotipaikkansa asukkaita toimimaan viihtyisän asumisen, monipuolisten palvelujen sekä terveellisen
ympäristön puolesta ja edistää alueellista asukastoimintaa. Asukastoiminnan tavoitteena on alueen asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä alueellisen
asukaslähtöisen yhteistyön kehittäminen julkisen, yksityisen sekä järjestösektorin
toimijoiden kanssa. Yhdistys toimii Petosen vapaa-ajan tiloissa yhtenä päivittäistä
toimintaa järjestävistä yhteisöistä. Muita toimijoita ovat olleet Pinarin nuorisotyö,
Setlementti Puijolan asukastupa sekä Kuopion kaupungin iltapäiväkerho, avoin päiväkotitoiminta sekä lukuisat muut liikunta- ja harrastusjärjestöt, joilla on toimintaa tiloissa.
2. Hallinto
Yhdistyksen toimintaa johti hallitus, jonka puheenjohtajana toimi Pasi Louhelainen,
varapuheenjohtajana Marjut Ronkainen, sihteerinä Kalle Lillinen, varsinaisina jäseninä Mika Pesonen, Anne Ruotsalainen, Markku Vottonen ja varajäseninä Pekka
Hämäläinen ja Pekka Puurunen. Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi sihteeri Kalle
Lillinen. Kirjanpitäjä oli Riitta Katajamäki.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa: 7.1. (järjestäytymiskokous + ensimmäinen varsinainen kokous), 23.2., 15.3., 12.4., 17.5., 21.6., 23.8., 20.9., 25.10.,
22.11. ja 13.12.2016. Hallitus seurasi talousarvion ja toimintasuunnitelman toteutumista kirjanpidon raporttien ja toimiston laatimien tilanneselvitysten pohjalta. Varainhankinnan eli Petosen Lehden, Pinarin kahvion ja ompelupalvelun toimintoja arvioitiin ja kehitettiin esiin tulleiden tarpeiden pohjalta.
Kevätkokous pidettiin 31.3. ja syyskokous 29.11.2016. Vuosikokouksissa käsiteltiin
sääntöjen mukaiset asiat.
2.1. Työllistäminen
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry työllisti vuonna 2016 yhteensä 25 henkilöä,
joista palkkatuella 10, työkokeilussa 8, kuntouttavassa työtoiminnassa kaksi ja opiskelijaharjoittelijoina kaksi. Sekä Pinarin kahvion että Petosen Lehden palveluksessa
oli kaksi osa-aikaista henkilöä, joiden palkkaamiseen ei saatu tukea. Petosen osallisuushanke työllisti sekä yhden kokoaikaisen henkilön että yhden osa-aikaisen työntekijän.
Yhdistyksen palveluksessa työskenteli hallinnossa:
Toimistovastaavana Kalle Lillinen, Jere Vanhala, Katja Kettunen ja Tanja Hyttinen
toimistoapulaisina.
Petosen Osallisuushankkeen / Petosen Pömpelin tehtävissä työskentelivät Anne
Ruuskanen ja Kalle Lillinen
Avustavia tehtäviä tekivät Johanna Karvonen, Anne Korhonen, Helena Sarén, Teresa Baltzar, Heidi Daavitsainen ja Ramona Åkerlund
Petosen Lehdessä:
Jukka Kytöjoki, Pirjo Kiiski ja Marja-Terttu Nyman-Lappalainen toimittajina, Pekka
Hämäläinen ilmoitusmyyjänä, Karri Auer taittajana.
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Kahviossa:
Marjut Ronkainen kahviovastaavana, Raili Koivistoinen, Tuija Heikkinen, Taru Blom,
Lana Kim, Heidi Räty, Jenni Väänänen kahviotyöntekijöinä
Ompelupalvelussa toimi Galina Parviainen yhtenä päivänä viikossa.
Henkilöstön palkkaamiseen saatiin palkkatukia vuonna 2016 yhteensä 73 350,29 €.
3. Varsinainen toiminta
Asukasyhdistys järjesti vuonna 2016 yhteistyökumppaneidensa kanssa jälleen kaksi perinteeksi jo muodostunutta tapahtumaa. Lisäksi yhdistys organisoi Litmasenlammen koirapuiston korjaustalkoot, joihin osallistui joukko vapaaehtoisia. Vakiintuneita yhteistyökumppaneita olivat mm. Pinarin nuorisotyö, Petosen Ikinuoret, Setlementti Puijolan Petosen asukastupa ja Kotikulma, Kuopion eläkkeensaajat, Pitkälahden puutarhakerho, Kallaveden ev.lut. seurakunta, Tukikohta seurakunta, Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry, K-supermarket Petonen ja S-market Petonen sekä
Niiralan Kulman alueellinen asukastoimikunta, jonka vahvan panoksen ansiosta kevät- ja joulutapahtumiin saatiin muun muassa kävijöille runsas ilmainen ruokatarjoilu.

3.1. Tapahtumat ja asukkaiden kerho- ym. toiminta

Tiistaina 26. huhtikuuta järjestettiin Pinarin kahviossa viulukonsertti yhteistyössä
Kuopion kaupungin kanssa. Tilaisuudessa musisoi kaupunginorkesterin viuluduo
Violetta osana kaupungin järjestämää jalkautuvaa musiikkitervehdyskiertuetta. Aiheesta kirjoitettiin Petosen Lehdessä. Paikallaolijat nauttivat esityksestä ja tällaista
kulttuurin jalkautumista kansan keskuuteen toivottiin lisää.
Liike on paras lääke –nimellä tänä vuonna pidetty kevättapahtuma järjestettiin
28.5.2016 Pyörön torilla. Kumppaneina olivat Tukikohta-seurakunta, Kallaveden
ev.lut. seurakunta, Niiralan Kulman alueellinen asukastoimikunta, nuorisotalo Pinari,
Pitkälahden puutarhakerho, K-supermarket Petonen ja S-market Petonen, SavoKarjalan Liha sekä Metzgerei Lihaniekka. Lisäksi tapahtumaa järjestämässä oli
joukko vapaaehtoisia.
Lapsille järjestettiin leikkisää sumopainia sekä muuta
liikunnallista toimintaa, sekä tutusti ongintaa. Petosen
Nalle kiersi makeiskorin kanssa tapahtuma-alueella
tuomassa hymyn lasten huulille. Lähikauppojen sponsoroima vossikka-ajelutus oli todella suosittu etenkin
perheiden keskuudessa. Tapahtumaa vietettiin mukavassa hengessä ja sää oli erinomainen.
Syksyllä Petosen alueella aloitti toimintansa kaupungin
Kulttuuri Kulkee Mukana –hankkeen kautta Pyörön
oma kummitaiteilija, Anniina Aunola. Asukasyhdistys teki vuoden lopussa tiivistä yhteistyötä hankkeen
kanssa ja oli mahdollistamassa Nivelten Liike, Liike &
Ääni –työpajojen sekä Pyörön Kuvataidepajan aloittamista Pinarin tiloissa. Uudet monipuoliset toiminnot eivät olisi olleet mahdollisia ilman yhteistyötä ja saivatkin
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paljon kiitosta alueen asukkailta. Kuvataidepaja jatkuu vuoden 2017 keväälle
saakka.
Joulutapahtuma toteutettiin yhdessä vakiintuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa Pinarilla 10.12.2016 klo 10.00 - 14.00. Joulumyyjäisten ja musiikkiesitysten lisäksi tapahtumassa oli tarjolla mm. lapsille ongintaa, askartelua, pomppulinna ja
sählytutka. Esiintymässä olivat Kallaveden seurakunnan nuorisokuoro Knoxin tiernapojat sekä lukuisia muita esiintyjiä.
Perinteen mukaisesti joulupuuro oli jälleen ilmaista, kahviosta tarjoiltiin myös ilmaiset joulupullakahvit. PPAY panosti jälleen runsaasti arpajaispalkintoihin ja pääpalkintoina jaettiin pienkodinkonesettejä onnellisille voittajille. Arpajaisissa oli mahdollista voittaa myös pikapalkintoja ja arvat tekivätkin kauppansa erinomaisesti. Kävijöitä oli viime vuoden tapaan todella runsaasti, arviolta 600 ihmistä.
Asukasyhdistyksen järjestämä maksuton asukastoiminta Pinarin tiloissa pyrittiin pitämään
jälleen monipuolisena. Vakiintuneiden biljardi- ja
sählyvuorojen lisäksi järjestettiin muun muassa
rivitanssia, askartelua, ja jumppaa sekä Kulttuuri Kulkee mukana-hankkeen kautta Nivelten Liike, Liike & Ääni ja Pyörön kuvataidepaja.
Omia toimintoja ohjasivat vapaaehtoiset ja syntyneistä tiedottamis- ja muista kustannuksista
vastasi asukasyhdistys. Kerhoissa ja liikuntaryhmissä kävi noin 100 henkilöä viikossa, vuodessa käyntikertoja kertyi noin 5000.

3.2. Tiedotustoiminta

Yhdistys tiedottaa toiminnoistaan Petosen Lehden lisäksi ilmoituksilla Pinarilla ja lähikauppojen ilmoitustauluilla sekä kotisivuilla
osoitteessa www.ppay.fi ja Facebookissa.
Vuonna 2016 pyrittiin aktivoitumaan lisää interaktiivisuudessa asukkaiden ja yhdistyksen kesken. Näin ollen esimerkiksi Facebook-ryhmää saatiin kasvatettua yli 200
jäseneen ja vuorovaikutus sekä tiedottaminen sosiaalisen median kautta toimi hienosti.
Facebookin suosion kasvu näkyi yhdistyksen kotisivuilla PPAY:n osion kävijöiden
laskuna, mutta Pinarin kahvion sivuilla käyntien määrä kasvoi jälleen edellisvuodesta hurjasti, 25,3 %. Kaikkiaan ppay.fi -sivuille tehtiin viime vuonna 17 907 käyntiä.

3.3. Koirapuiston kunnostus
Kesällä 2016 Asukasyhdistys vei päätökseen monivuotisen Litmasenlammen koirapuiston kunnostusprojektin pystyttämällä koirapuistoon uudet sadekatokset ja vahventamalla lopullisesti. Talkoot tehtiin tänä vuonna hallituksen ja muutamien innokkaiden vapaaehtoisten voimalla.
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4. Varainhankinta
4.1. Kahviotoiminta
Pinarin kahvio
Kahviossa valmistettiin edullista kotiruokalounasta joka arkipäivä, päivittäin iltapäiväkerhon välipalat ja palveltiin talon toimijoita ja muita asiakkaita arkisin klo 9.30 13.30. Kesällä valmistimme myös Pinarin järjestämien kesäkerhojen lounasruoat.
Kahviossa tehtiin myös muun muassa runsaasti kakkuja ym. leivonnaisia tilaustyönä sekä järjestettiin eri ryhmien ruokailutilaisuuksia.

Kahvion myynti nousi jälleen edellisvuodesta. Petoslaiset ovat koko ajan kasvavassa määrin ottaneet Pinarin kahviota omaksi lounaspaikakseen ja myös tilaustöitä
tehtiin hieman enemmän kuin aikaisempina vuosina. Kahvion tulos oli myynnin
noususta huolimatta edellisvuotta pienempi, koska työntekijöiden palkkauskustannuksiin käytettiin omaa rahoitusta aiempaa enemmän. Kahvion tulos oli lopulta
8 462,20 euroa.
Vuonna 2016 kahviovastaavana jatkoi Marjut Ronkainen. Kahvion toiminta on hänen aikanaan saanut runsaasti kiitosta palvelun ja ruoan laadusta. Toukokuussa
järjestettiin asiakaspalautteen antajien kesken arvonta, jossa arvottiin täytekakku.
Palautetta saatiin kymmeniltä asiakkailta, muutamia toiveita oli esimerkiksi teemapäivistä, kasvisruokavaihtoehdoista ym. Toiveita toteutettiin resurssien ja mahdollisuuksien mukaan. Kritiikkiä ei asiakkailta tullut, vaan palaute oli todella positiivista.
Kahvion toiminnasta on sopimus Kuopion kaupungin Kasvun ja oppimisen palvelualueen Nuorisopalvelujen kanssa. Tiloista ei makseta vuokraa, sillä ne ovat yhteiskäytössä nuorisotyön kerhotoimintojen kanssa.
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4.2. Julkaisutoiminta
Petosen Lehti
Vuosi 2016 oli Petosen Lehden 28. vuosikerta. Lehti julkaistiin kymmenen kertaa.
12-sivuisia lehtiä olivat huhti-, touko-, syys- marras- ja joulukuun numerot eli jopa
puolet vuoden lehdistä. Loput lehdet olivat 8-sivuisia. Lehden tuotto oli hieman
edellisvuotta pienempi, 4515,36 euroa. Lehden monipuolisesta sisällöstä saatiin kiitosta ja ilmoitusasiakkaiden kanssa yhteistyö toimi hienosti.
Lehteä johtavaa työryhmää ohjasi toimistovastaava Kalle Lillinen ja toimittajina toimivat ensin Jukka Kytöjoki ja Pirjo Kiiski, loppuvuonna Pirjo Kiiski ja Marja-Terttu
Nyman-Lappalainen. Taittotyöstä vastasi Karri Auer. Ilmoitusmyyjänä toimi edelleen
Pekka Hämäläinen. Lehti painettiin tutusti Lehtisepät Oy:llä Pieksämäellä ja jakelusta vastasi Suora Lähetys Oy.
4.3. Ompelupalvelu
Asukasyhdistys jatkoi edelleen ompelupalvelua edellisvuoden malliin, kerran viikossa. Palvelussa tehtiin pieniä vaatteiden korjausompeluja kuten paikkauksia, lyhennyksiä ja esimerkiksi verhojen ompeluja pientä korvausta vastaan. Ompelupalvelussa työskenteli Galina Parviainen.
5. Petosen Osallisuushanke ja Petosen Pömpeli
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys jatkoi vuonna 2016 edellisenä syksynä aloitettua
Petosen osallisuushanketta, joka kantaa tutummin nimeä Petosen Pömpeli. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) –hanke vietiin päätökseen 31.8.2016, mutta hankkeen
toiminta jatkui Kuopion kaupungin erityisavustusrahoituksella aina vuoden loppuun
saakka.
Hanke toimi Niiralan Kulma oy:ltä vuokratussa huoneistossa, Alakatu 3:ssa sijaitsevassa talossa, yhdessä Sirkkulanpuiston Toimintayhdistys ry, Miten selvitä seuraavaan päivään -hankkeen kanssa. Molempien hankkeiden kohderyhmän tilanne ja
taustat ovat samankaltaisia, joten käytännön toiminnassa tehtiin tiivistä yhteistyötä.
Hankkeen toiminta jakaantui toimipisteessä tehtävään asioimistuki- ja neuvontatyöhön, virike- ja tiedottamistapahtumiin, kotikäynteihin ja alueella toteutettavaan etsivään sosiaalityöhön, sekä asiakkaiden mukana eri viranomais- ym. toimipisteissä
tehtävään tukityöhön.
Päivittäisten asiakaskäyntien lisäksi pidempiaikaista jäntevämpää tukea hanke tarjosi 20 henkilölle. Yhteensä kuukausittainen kävijämäärä oli vuoden 2016 aikana
noin 150-200 henkilöä.
Hankkeen tavoitteina ovat paitsi osallistuvien asiakkaiden elämänhallinnan vahvistuminen ja tarvetta vastaaviin, tarjolla oleviin julkisen sektorin palveluihin kiinnittyminen myös mallintaa hankkeen tulokselliset toimintatavat, joiden avulla tuetaan
työelämän ulkopuolella, heikossa asemassa olevien Petosen asukkaiden osallisuutta ja toimintakyvyn vahvistumista yksilölähtöisen tuki-, ohjaus- ja neuvontatyön
avulla. Näin pyritään sekä parantamaan alueen ihmisten hyvinvointia että ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja ongelmien kasautumista.
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Yhdistykselle myönnettiin rahoitus Petosen Pömpeli –hankkeen toiminnalle myös
vuodelle 2017.

6. Talous
Yhdistyksen vuodesta 2016 arvioitiin alijäämäistä Petosen Osallisuushankkeen /
Pömpelin toiminnan kulujen kattamiseksi. Hanke saatiin onnistuneesti vietyä läpi ja
taloustilanne pysyi vakaana vuoden loppuun. Kahvion ja Lehden hyvien tulosten
ansiosta alijäämää jäi odotettua vähemmän, joten vuosi oli myös taloudellisesti onnistunut.
Yhdistyksen kokonaistuotot olivat 123 829,74 € ja kokonaiskustannukset
119 697,64 € Luvuissa ei ole huomioitu palkkatukipalkkoja. Kokonaisuudessaan tilikauden tulos osoittaa alijäämää 2 697,97 €.

7. Yhteenveto
Vuosi 2016 oli yhdistykselle todella monipuolinen ja antoisa vuosi. Perinteiset vuosittaiset tapahtumat ovat vain vahvistaneet paikkaansa Petosen alueen toimijoiden
ja asukkaiden keskuudessa. Petosen Osallisuushanke Pömpeli on puolestaan nopeassa ajassa tehnyt paljon ja tärkeää työtä alueen hyvinvoinnin edistämisessä.
Myös kulttuurinedistämiseksi aloitetut hankkeet ja yhteistyöt ovat piristysruiske yhdistyksen toiminnalle ja sitä kautta koko kaupunginosalle.
Yhdistyksen toiminnan ehkä suurimpana haasteena kohti tulevaa vuotta tuleekin
olemaan palkkatukityöllistämisen kehityskaari, joka on selvästi kulkemassa huolestuttavaan suuntaan määrärahojen vähentyessä vuosi vuodelta ja työllistämiskriteerien kiristyessä.

