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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,
Kuopion kaupungin iltapäiväkerho, Setlementti Puijolan Tyttöjen talo, 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 sekä Markku Vottonen ja varajäseninä
Pekka Hämäläinen ja Pekka Puurunen. Yhdistyksen kirjanpitäjänä ja taloudenhoitajana toimi Riitta Katajamäki. Syyskuusta vuoden loppuun kirjanpitäjänä toimi Kalle
Lillinen, joka vastasi myös päivittäisistä taloudenhoitajan tehtävistä.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa: 3.1. (järjestäytymiskokous + ensimmäinen varsinainen kokous), 7.2., 28.2., 21.3., 25.4., 31.5., 20.6., 15.8., 19.9., 17.10.,
14.11. ja 12.12.2017. 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 28.3.2017 ja syyskokous 29.11.2017. Vuosikokouksissa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat. Vuosi 2017 jäi puheenjohtaja Pasi Louhelaisen viimeiseksi kaudeksi ja hän jää yhdistyksen historiaan toiseksi pisimpään yhdistyksen
puheenjohtajana palvelleena, edellään vain alkuvuosien voimahahmo Mauno Penttinen. Juhlavuodeksi 2018 puheenjohtajaksi valittiin pitkäaikainen hallituksen jäsen
Anne Ruotsalainen.
2.1. Työllistäminen
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry työllisti vuonna 2017 yhteensä 26 henkilöä,
joista palkkatuella 8, työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa yhteensä 8 ja
opiskelijaharjoittelijoina kolme. 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, toimistoapulaisina Tanja Hyttinen sekä Anna
Oravainen, myös Marjut Ronkainen avusti toimistotehtävissä loppuvuonna.
Petosen Pömpelin tehtävissä työskentelivät Anne Ruuskanen ja Kalle Lillinen.
Avustavia tehtäviä tekivät Mari Kainulainen, Helena Sarén, Anne Korhonen, Jari Hyvärinen, Tanja Jokilehto, Olavi Blomberg ja Piia Kautto
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Petosen Lehdessä:
Pirjo Kiiski, Joni Kvick ja Saija Sillanpää toimittajina, Pekka Hämäläinen ilmoitusmyyjänä, Karri Auer taittajana.
Kahviossa:
Marjut Ronkainen kahviovastaavana, Raili Koivistoinen, avustavina kahviotyöntekijöinä Sari Jurvanen, Minna Voutilainen, Nana Lappalainen, Vili-Vertti Väisänen, Tiia
Miettinen, Arja Nevalainen sekä Sonja Hyttinen.
Ompelupalvelussa toimi Galina Parviainen yhtenä päivänä viikossa.
Henkilöstön palkkaamiseen saatiin palkkatukia vuonna 2017 yhteensä 24 094,85 €,
joka oli alle kolmasosa edellisvuoden palkkatukien määrästä.
3. Varsinainen toiminta
Asukasyhdistys järjesti vuonna 2017 yhteistyökumppaneidensa kanssa jälleen
kaksi perinteeksi jo muodostunutta tapahtumaa. Lisäksi järjestettiin toimintaa Pinarilla ja sen ympäristössä, mm. oman askartelukerhon vierailuja palvelutalolle sekä
yhteinen bussimatka tutustumaan Vehmertuvan ja sen askartelijoiden toimintaan.
Vakiintuneita yhteistyökumppaneita olivat mm. Pinarin nuorisotyö, Kuopion kaupungin asukastupa 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 sekä useita vapaaehtoisia järjestäjiä.

3.1. Tapahtumat ja asukkaiden kerho- ym. toiminta
Kaikki Yhdessä Petosella –nimellä tänä vuonna pidetty kevättapahtuma järjestettiin 27.5.2017 Pyörön torilla. Kumppaneina olivat Petosen asukastupa, Tukikohtaseurakunta, Kallaveden ev.lut. seurakunta, Niiralan Kulman alueellinen asukastoimikunta, nuorisotalo Pinari, Pitkälahden puutarhakerho, K-supermarket Petonen ja
S-market Petonen, Savo-Karjalan Liha, Metzgerei Lihaniekka sekä K-Market Pirtti.
Mukana olivat myös Kuopion kaupunginkirjasto, Nuorten Palvelu ry, Kuopion kaupunginmuseo sekä kaupungin Kulttuuri Kulkee Mukana –hanke. Ilahduttavasti mukana tapahtumaa toteuttamassa oli myös suuri joukko vapaaehtoisia. Kaupungin
nuorisotoimen sekä kulttuurihankkeen kautta nuorten osallistuminen järjestelyyn oli
erittäin aktiivista, ja tuloksina saatiin mm. Petosen Kasvot -projektin kautta upeita
valokuvia tapahtumasta. Paikalla oli myös erittäin suosittu katujuna.
Kesäkuussa järjestettiin Niiralan Kulman asukastoimikunnan kanssa yhteistyössä
ideoitu Retki Valamoon. Retki oli onnistunut sekä osallistujamäärän että -palautteen osalta ja vahvisti entisestään Niiralan Kulman ja asukasyhdistyksen pitkäaikaista, hedelmällistä yhteistyökumppanuutta.
Joulutapahtuma toteutettiin yhteistyökumppaneiden kanssa Pinarilla 16.12.2017
klo 10.00 - 14.00. Joulumyyjäisten ja musiikkiesitysten lisäksi tapahtumassa oli tarjolla mm. lapsille ongintaa, . Esiintymässä olivat toista vuotta peräkkäin Kallaveden
seurakunnan nuorisokuoro Knox sekä lukuisia muita esiintyjiä. Aiemmista vuosista
poiketen erityisesti somistukseen panostettiin runsaasti. Koottiin juhlasalin päätyyn
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oma esiintymisalue, joka somistettiin joulukuusilla ja mm. alueen nuorten tekemillä
koristuksilla. Tapahtumassa mukana oli aktiivisesti myös Kuopion kaupunginkirjasto
satuteltallaan sekä -museo, jolla oli oma askartelupisteensä sekä yleisölle diashow
vanhasta Kuopiosta.
Perinteen mukaisesti joulupuuro oli jälleen ilmaista, kahviosta tarjoiltiin myös ilmaista kahvia sekä kiisseliä. Järjestettiin myös arpajaiset, jossa palkintoihin osallistui jälleen ilahduttava määrä alueen yrityksiä. Kävijöitä oli viime vuoden tapaan todella runsaasti, arviolta 650 ihmistä.
Asukasyhdistyksen järjestämää maksutonta asukastoimintaa Pinarin tiloissa jatkettiin monipuolisena. Vakiintuneiden biljardi- ja sählyvuorojen lisäksi järjestettiin
muun muassa rivitanssia, askartelua sekä kuvataidekerho. Yhteistyössä järjestettynä toimintana tiloissa kokoontui Kädentaidot -kerho, Neuvokkaiden Naisten Kestävät Konstit -ryhmä, sekä Pinarin Pohtimo ja Tiistaikerho -keskusteluryhmät.
Omat toiminnot toimivat itsenäisesti vapaaehtoisten osallistujien voimin ja syntyneistä tiedottamiskustannuksista vastasi asukasyhdistys. Yhdistys osallistui myös
kerhojen sisältöjen tuottamiseen tarpeen vaatiessa. 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 2017 jatkettiin säännöllistä interaktiivisuutta asukkaiden ja yhdistyksen välillä sekä asukasyhdistyksen että Pinarin kahvion Facebook-sivuilla, jota kautta
myös positiivista palautetta saatiin runsaasti. Yhdistykselle perustettiin myös oma
Instagram-tili, jossa julkaistiin kuvia mm. kevättapahtuman valmistelusta sekä sen
aikana toteutusta Petosen Kasvot -projektista.
18.9.2017 pidettiin PPAY:n toimintaan tutustumispäivä Pinarin edustalla, jossa ihmisille kerrottiin asukasyhdistyksen toiminnoista, etenkin talossa kokoontuvista ker-
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hoista, kahviosta sekä Petosen Lehdestä. Pinarin kahvio tarjoili asiakkaille makkaraa, salaattia, kahvia ja pullaa. Askartelukerho toi tapahtumaan oman myyjäispöytänsä. Kylmästä syyspäivästä huolimatta kävijöitä oli useita kymmeniä ja taloon
saatiin ohjattua lukuisia uusia vierailijoita. Tapahtumapäivänä ja -viikolla tehtiin yhteistyötä myös ANTI-Festivaaliin kuuluneen Future DiverCities Lab –työryhmän
kanssa, jossa yhdistyksen kerhot pääsivät osallistumaan kansainväliseen kulttuuritoimintaan.

4. Varainhankinta
4.1. Kahviotoiminta
Pinarin kahvio
Kahviossa valmistettiin edullista kotiruokalounasta joka arkipäivä, päivittäin iltapäiväkerhon välipalat kesään saakka (IP-kerho siirtyi pois Pinarin tiloista syksyksi).
Palveltiin myös talon muita toimijoita ja alueen asukkaita arkisin klo 9.00 - 13.00,
Kesällä valmistettiin tutusti myös Pinarin järjestämien kesäkerhojen lounasruoat.
Kahviossa tehtiin runsaasti pitopalvelua sekä ruokailu- että kahvitustilaisuuksiin.
Kahvion kautta osallistuttiin myös aktiivisesti sekä ANTI-festivaalin Future Divercities Lab että Tukikohdan Stop ’n’ Go -tapahtumiin. Kahviossa järjestettiin myös erityislounaat sekä äitienpäivän että isänpäivän aikoihin.
Kahvion myynti laski edellisvuodesta. Tähän vaikutti etenkin Petosen asukastuvan
lopettaminen talossa. Myös talon muut toimijat kokivat vuoden aikana muutoksia,
joka näkyi heidän osaltaan kahvion palvelujen käytössä. Vakiintuneita kävijöitä on
kuitenkin runsaasti ja myös eri ryhmät ja järjestöt ovat löytäneet kahvion palvelut
ilahduttavasti. Näin ollen mm. kahvitus- ja muut tilauspalvelut olivat kasvussa etenkin loppuvuotta kohden. Kahvion palkkaukseen käytettiin omaa rahoitusta linjassa
edellisvuoteen, mutta muut kulut kasvoivat suhteessa myyntiin. Kahvion tulos oli lopulta 1369,36 euroa.

Vuonna 2017 kahviossa työskentelivät vakituisena henkilökuntana Marjut Ronkainen ja Raili Koivistoinen, joiden kokemuksella kahviopalvelua on pystytty pitämään
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laadukkaana ja kehittämään entisestään jo useamman vuoden ajan. Heidän avukseen työllistettiin pääosin työkokeilijoita sekä opiskelijaharjoittelijoita.
Kahvion toiminnasta on sopimus Kuopion kaupungin Kasvun ja oppimisen palvelualueen Nuorisopalvelujen kanssa. Tiloista ei makseta vuokraa, sillä ne ovat yhteiskäytössä nuorisotyön kerhotoimintojen kanssa.

4.2. Julkaisutoiminta
Petosen Lehti
Vuosi 2017 oli Petosen Lehden 29. vuosikerta. Lehti julkaistiin kymmenen kertaa.
12-sivuisia lehtiä olivat vain touko- ja joulukuun numerot, sillä toimittajia oli aiempia
vuosia vähemmän. Loput lehdet olivat 8-sivuisia. Lehden tuotto oli edellisvuotta hieman suurempi, 5068,04 euroa. Lehdessä pyrittiin pitämään juttujen aiheet monipuolisina sekä tuomaan alueen toimijoita ja yrityksiä esille. Ilmoitusasiakkaiden
sekä painon ja taiton kanssa yhteistyö toimi vuoden aikana hienosti.
Lehteä johtavaa työryhmää ohjasi toimistovastaava Kalle Lillinen ja toimittajina toimivat ensin Pirjo Kiiski sekä Joni Kvick, elo-lokakuussa Pirjo Kiiski ja marras-joulukuussa hänen kanssaan myös Saija Sillanpää. Taittotyöstä vastasi Karri Auer. Ilmoitusmyyjänä jatkoi konkari 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 Pömpeli -hanke
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys jatkoi aiemmin Petosen osallisuushankkeessa
tekemäänsä työtä uuden, Petosen Pömpeli -hankenimikkeen alla. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) –hanke toteutettiin 2.1.2017 – 31.12.2017. Hankkeen ydin pysyi
aiemmasta osallisuushankkeesta tuttuna, kynnyksettömänä tukitoimintana, johon
sisällytettiin asukaslähtöisiä virike- ja infotoimintoja pop-up tyyppisesti.
Hanke jatkoi toimintaansa Niiralan Kulma oy:ltä vuokratussa huoneistossa, Alakatu
3:ssa sijaitsevassa talossa, joka oli tullut jo tutuksi sekä hankkeen kohderyhmälle
että yhteistyökumppaneille.
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 yhteensä 40 henkilölle. Yhteensä kuukausittainen kävijämäärä oli vuoden 2017
aikana noin 200 henkilöä.
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Tärkeimpänä toteutuneena tavoitteena alueen yleisen hyvinvoinnin edistämisen
lisäksi pidettiin sitä, että hankkeen kautta järjestettiin kaikille pitkäaikaisasiakkaille
jatkotukitaho ja asiakkaat saivat tietoa muista alueen toimijoista ja heidän tukimuodoistaan, joiden kautta tuen saanti hankkeen loppumisen jälkeen on mahdollista.

Pömpelin toiminta toimitiloissa päätettiin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden
kanssa yhdessä vietetyssä pikkujoulutapahtumassa 22.11.2017. Loppuvuoden aikana työstettiin päätökseen hankkeen hallinnollinen loppuun vienti mm. erilaisten
raporttien muodossa.
Pömpeli teki vuoden aikana yhteistyötä mm. seuraavien toimijoiden kanssa: Sirkkulanpuiston MSSP-hanke, Kuopion sosiaalitoimi, Kallaveden seurakunnan diakoniatyö, Petosen terveysasema, Propelli-hanke, Kuopion kaupungin työllistymisen yksikkö, Savonia Ammattikorkeakoulu, Setlementti Puijolan Aggredihanke, Kuopionseudun nuorisoasunnot ry:n SOMA –hanke, Kuopion Tukikohta Diakonia ry, Petosen asukastupa Kotikulma ja ViaDia Kuopio.

6. Talous
Yhdistyksen vuodesta 2017 tuli taloudellisesti erittäin haastava. Vuodeksi 2017 yhdistys siirtyi varainhankinnan toimintojensa osalta arvonlisäverovelvolliseksi, joka
johti siihen, että vuoden 2017 arvonlisäveron sekä ennakkoverojen lisäksi maksettiin myös tuloveroa aiemman toimintavuoden varainhankinnan tuloksesta 2801,83
euroa. Arvonlisäverovelvollisuus vaikutti siis suoraan paitsi varainhankintatoimintoihin, myös koko yhdistyksen tulokseen negatiivisesti, sillä muutos oli äkillinen ja
suuri.
Varainhankinnan osalta tehtiin useita päätöksiä, jotta se pysyisi jatkossakin yhdistyksen toiminnan mahdollistajana. Kahvio ja lehti mahdollistivat Petosen Pömpeli hankkeen toteuttamisen ja antavat edellytykset järjestää varsinaista toimintaa monipuolisesti ja säännöllisesti. Petosen Pömpeli -hankkeen toteuttamista varten hallitus
anoi ja sai poikkeuksellisesti Kuopion kaupungilta 20 000 euron korottoman ja kuluttoman lainan, jotta hankkeen ESR-rahoituksen maksatusaikataulut eivät vaarantaisi yhdistyksen omaa toimintaa. Tämä oli vuoden aikana erityisen tärkeää varsinkin omia toimintoja koskevissa haastavissa tilanteissa. Kaupungin velkakirjan alle-
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kirjoittivat yhdistyksen puolesta puheenjohtaja Pasi Louhelainen ja sihteeri Kalle
Lillinen. Laina maksetaan takaisin helmikuussa 2018 viimeisen ESR-maksatuserän
saavuttua.
Yhdistyksen kokonaistuotot olivat Petosen Pömpeli -hanke mukaan lukien
149 233,84 € ja kokonaiskustannukset 154 508,61 €, Kokonaisuudessaan tilikauden tulos osoittaa alijäämää 5274,77 €. Näin suuri alijäämä johtuu paitsi ennakoitua pienemmästä varainhankinnan tuloksesta, myös ennen kaikkea ALV-muutoksen aiheuttamasta vaikutuksessa taloudessa ja Pömpeli -hankkeen omarahoitusosuudesta.
7. Yhteenveto
Vuosi 2017 oli yhdistykselle todella monipuolinen ja varsinkin toiminnan osalta antoisa vuosi. Perinteiset vuosittaiset tapahtumat ovat vain vahvistaneet paikkaansa
Petosen alueen toimijoiden ja asukkaiden keskuudessa, ja yhteistyökumppaneita on
saatu hienosti mukaan toimintoja monipuolistamaan myös tapahtumien ulkopuolella. Petosen Pömpeli teki hyvää ja tärkeää työtä alueen hyvinvoinnin edistämisessä ja vaikka hanke päättyikin vuoden loppuun, saatiin yhteistyöverkoston kautta
hankkeen toiminnalle jatkoa, Kallaveden seurakunnan diakonityön hallinnoimassa
Pulinapajassa.
Myös kulttuurinedistämiseksi alueella toteutetut hankkeet ja yhteistyöt ovat piristysruiske yhdistyksen toiminnalle ja sitä kautta koko kaupunginosalle.
Taloudellisesti vuosi oli yhdistykselle erittäin haasteellinen, mutta haasteista sekä
niistä aiheutuneista toimenpiteistä huolimatta taloustilanne jatkuu vakaana.

