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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. Vuonna 2018 yhdistys juhlisti jo 30. toimintavuottaan.
Yhdistys toimii Petosen vapaa-ajan tiloissa yhtenä päivittäistä toimintaa järjestävistä
yhteisöistä. Muita toimijoita ovat olleet Pinarin nuorisotyö sekä Pelitalo Muikku, 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 Anne Ruotsalainen, varapuheenjohtajana Marjut Ronkainen, sihteerinä Kalle Lillinen, varsinaisina
jäseninä Raili Koivistoinen, Jukka Kytöjoki, Pasi Louhelainen, Mika Pesonen, Ari
Ruotsalainen ja varajäseninä Markku Vottonen. Yhdistyksen kirjanpitäjänä ja taloudenhoitajana toimi Kalle Lillinen.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa: 9.1. (järjestäytymiskokous + ensimmäinen varsinainen kokous), 13.2., 1.3., 25.4., 5.6., 19.6., 15.8., 25.9., 31.10., 15.11. ja
18.12.2018. 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 28.3.2018 ja syyskokous 29.11.2018. Vuosikokouksissa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat.
2.1. Työllistäminen
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry työllisti vuonna 2018 yhteensä 17 henkilöä,
joista palkkatuella 4, työ- tai työelämäkokeilussa yhteensä 8. Pinarin kahviossa oli
kaksi ja Petosen Lehden palveluksessa kolme osa-aikaista henkilöä, joiden palkkaamiseen ei saatu tukea.
Yhdistyksen palveluksessa työskentelivät:
Toimistossa Toimistovastaavana Kalle Lillinen, historiikkiprojektissa Jukka Kytöjoki, toimistotyöntekijänä Petri Matilainen, lisäksi työkokeilussa 2 henkilöä
Petosen Lehdessä toimittajina Saija Sillanpää, Heikki Kokko sekä Pirjo Kiiski, ilmoitusmyyjänä Pekka Hämäläinen ja taittajana/graafikkona Karri Auer
Kahviossa Marjut Ronkainen ja Raili Koivistoinen, sekä työkokeilussa tai työelämäkokeilussa 5 henkilöä
Ompelupalvelussa alkuvuoden Galina Parviainen, loppuvuonna Anne Ruotsalainen.

3. Varsinainen toiminta
Asukasyhdistys järjesti vuonna 2018 yhteistyökumppaneidensa kanssa jälleen
kaksi isoa, perinteeksi jo muodostunutta tapahtumaa. Lisäksi järjestettiin pienempiä
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tapahtumia sekä toimintaa Pinarilla ja sen ympäristössä. Vakiintuneita yhteistyökumppaneita olivat mm. Pinarin nuorisotyö, Kuopion kaupungin asukastupa Kotikulma, Kuopion eläkkeensaajat, Pitkälahden puutarhakerho, Kallaveden ev.lut. seurakunta, Tukikohta seurakunta, Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry, alueen K-kaupat (Pirtti, Pirtinportti, K-Super Petonen), S-market Petonen sekä aktiivisesti varsinkin tapahtumajärjestelyyn osallistunut Niiralan Kulman alueellinen asukastoimikunta. Yhteistyökumppaneiksi ovat vakiintuneet myös Kuopion kaupunginkirjasto
sekä Kuopion kaupunginmuseo.

3.1. Tapahtumat ja asukkaiden kerho- ym. toiminta
Petosen kevätkirmaus –nimellä tänä
vuonna pidetty kevättapahtuma järjestettiin 26.5.2018 Pyörön torilla. Tapahtumaa
järjestämässä olivat Petosen asukastupa,
Tukikohta-seurakunta, Kuopion Eläkkeensaajat, Niiralan Kulman alueellinen
asukastoimikunta, Kuopion kaupunginkirjasto, nuorisotalo Pinari, Pitkälahden puutarhakerho, Sirkkulanpuiston toimintayhdistys, K-supermarket Petonen, S-market
Petonen ja K-Marketit Pirtti sekä Pirtinportti. Toimintaa järjestivät myös Kuopion
kaupunkiympäristöpuoli Vesijalanjälki-pisteellään sekä Veneveistämö Kuusela venenäyttelyllään. Toteutukseen osallistui
myös suuri joukko vapaaehtoisia. Vetonauloina tänä vuonna toimivat poniajelutus, katujuna, karaoke sekä pomppulinna.
Heinäkuussa asukkaille järjestettiin kesäteatteriretki Siilinjärven teatteriin Simpauttaja-näytökseen. Retki oli onnistunut osallistujamäärän osalta ja se sai erittäin positiivista palautetta.

Elokuussa yhdistys järjesti ploggaus- eli roskajuoksutempauksen, yhteistyössä Niiralan Kulman kanssa. Ilta-aikaan järjestettyyn tempaukseen osallistuneista pääosa oli yhdistyksen kerhoaktiiveja sekä hallituksen jäseniä. Osallistujien
kesken paisteltiin myös makkaraa. Positiivisessa
hengessä edenneen roskankeräyksen anteina oli
säkkikaupalla siivottua roskaa Pyörön ja Litmasen
ympäristöstä sekä illan aikana syntynyt idea vastaavanlaisen tapahtuman järjestämisestä jo tulevana keväänä.
Elokuun 25. päivä yhdistys jalkautui Pitkälahden Puutarhakerhon kanssa Pyörön
torille ja järjesti pienimuotoisen toripäivän. Pinarin kahvion pisteellä oli tarjolla
munkkikahvia, viereen oli koottu vaihtotavarapiste, jossa vaatteet, lelut ym. pientavarat vaihtoivat ilahduttavan paljon omistajaa. Yhdistyksen toimintaa esiteltiin vaihtotavaratorin yhteydessä. Puutarhakerho piti torilla taimikirppistään.
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Syyskuussa, tarkemmin 16.9., asukasyhdistys osallistui Petosen Nallet ry:n vuosittain järjestämään Petosen Hölkkä -tapahtumaan juhlavuoden kunniaksi. PPAY järjesti hölkän yhteyteen Litmasen tekonurmikentälle leikkimielisen saappaanheittokisailun kaikenikäisille. Saappaanheitto oli erittäin suosittu ja siitä toivottiin jatkuvaa
perinnettä hölkkätapahtumaan. PInarin kahvio tarjoili yhteistyössä Niiralan Kulman
kanssa myös makkaraa, kahvia ja mehua.

Joulutapahtuma toteutettiin yhteistyökumppaneiden kanssa Pinarilla 15.12.2018
klo 10.00 - 14.00. Esiintymässä olivat mm. Kallaveden seurakunnan nuorisokuoro
Knox sekä Niko ”Noko” Penttinen. Esiintymisalue somistettiin edellisvuoden tapaan
juhlasalin päätyosaan. Ohjelmana järjestettiin myös kisailuja lapsille. Tapahtuman
sisällössä mukana olivat myös Kuopion kaupunginkirjasto satuteltallaan sekä kaupunginmuseo, jolla oli paitsi oma askartelupisteensa, myös yleisölle diashow vanhasta Kuopiosta. Mehiläinen pyöritti todella suosittua Nallesairaalaa ja Kuopion
Eläkkeensaajat kokosivat peilisaliin karaokepisteen. Nuoret ohjeistivat ihmisiä ”Seniorit somessa” pisteellä ja ottivat kuvia asukasyhdistyksen Instagram-tilille.
Ilmainen joulupuuro ja kahvit olivat jälleen erittäin suosittuja. Yhdistyksen perinteiset
arpajaiset järjestettiin yhteistyössä Pinarin nuorten kanssa. Tapahtumakävijöitä oli
lähestulkoon ennätysmäärä, yli 800!
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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 sekä Facebookissa. Instagramiin lisätään koonteja tapahtumista.
Juhlavuonna yhdistyksen tiedotuksessa käytettiin Saija Sillanpään suunnittelemaa
30-vuotislogoa. Logo lisättiin mukaan myös Petosen Lehden grafiikkaan.

Lokakuussa juhlavuoden kunniaksi asukasyhdistyksen kotisivut www.ppay.fi uudistettiin. Sivujen ulkoasu muutettiin täysin, jotta ne olisivat tulevina vuosina mahdollisimman käyttäjäystävälliset ja modernit. Muun muassa Petosen Lehden nettijulkaisut ovat jatkossa helposti tavoitettavissa ja luettavissa. Kotisivut luotiin niin, että
sinne on helppo lisätä myös audiovisuaalista sisältöä. Esimerkkinä tästä loppuvuonna lisätty Iskelmä Oikea Aseman Jussi Tuovisen haastattelu, jossa haastateltavina olivat puheenjohtaja Anne Ruotsalainen sekä yhdistyksen toimintaan tutustumassa käynyt Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Kivelä.
Toimintavuonna jatkettiin myös säännöllistä interaktiivisuutta asukkaiden ja yhdistyksen välillä sekä asukasyhdistyksen että Pinarin kahvion Facebook-sivuilla, joiden
suosio on kasvanut tasaisesti. Yhdistyksen Instagram-tilille julkaistiin mm. kuvia kevät- ja joulutapahtumista.

4. Varainhankinta
4.1. Kahviotoiminta
Pinarin kahvio
Kahviossa valmistettiin edullista kotiruokalounasta joka arkipäivä alueen asukkaille.
Palveltiin aktiivisesti myös talon muita toimijoita sekä alueen järjestötoimijoita osallistumalla yhteistyössä tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
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Kahvion myynti laski edellisvuodesta. Tähän ovat vaikuttaneet enimmäkseen epätasaisuus kävijämäärissä sekä muiden ruokailumahdollisuuksien lisääntyminen alueella. Vakiintuneet lounaskävijät ovat kuitenkin olleet palveluun erittäin tyytyväisiä ja
myös uusia asiakkaita on löytynyt säännöllisesti. Vaihtelevaan myyntiin reagoitiin
vuoden aikana mm. suoramarkkinoinnilla, etenkin kahvitus- ja tilauspalveluita pyrittiin mainostamaan runsaasti. Kahvion tulos oli lopulta 1090,27 euroa.
Vuonna 2018 kahviossa työskentelivät vakituisena henkilökuntana Marjut Ronkainen ja Raili Koivistoinen, joiden kokemuksella kahvion palvelun sekä tuotteiden
laatu on pystytty pitämään korkeana jo useamman vuoden ajan. Heidän avukseen
työllistettiin pääosin työkokeilijoita.
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 2018 oli Petosen Lehden 30. vuosikerta. Lehti julkaistiin kymmenen kertaa.
12-sivuisia lehtiä olivat vain touko- ja lokakuun numerot, sillä ilmoitusmyynti toimintavuonna oli erittäin haasteellista, pääosin henkilöresursseista johtuen. Loput lehdet
olivat 8-sivuisia.
Lokakuussa julkaistiin 30-vuotisjuhlanumero 12-sivuisena erikoispaperilla painettuna ja laajemmalla jakelulla. Sekä juhlalehdessä että kaikissa muissakin lehden
numeroissa tuotiin esille alueen ja yhdistyksen historiaa sekä ”Muistatko kun?” että
”PPAY” -palstoilla, jossa ensimmäisessä käytiin läpi alueen historiaa ja jälkimmäisessä esiteltiin asukasyhdistyksen toiminnassa mukana olleita henkilöitä.
Myös muu sisältö pyrittiin pitämään monipuolisena sekä tuomaan alueen toimijoiden ja yritysten ajankohtaiset asiat esille. Vakiintuneiden ilmoitusasiakkaiden, painon sekä taiton kanssa yhteistyö toimi vuoden aikana hienosti.
Varainhankinnan osalta Petosen Lehden vuosi oli kuitenkin pettymys, sillä lehden
tuotto oli edellisvuotta reilusti pienempi. Heikompi tulos muodostui pääosin yksittäisten lehtien myyntivajeiden johdosta. Lopulta lehden tulos oli 536,41 euroa.
Lehden työryhmää ohjasi toimistovastaava Kalle Lillinen, toimittajina toimivat ensin
Saija Sillanpää (tammi-heinäkuu), Heikki Kokko (elo-joulukuu) ja Pirjo Kiiski. Taittotyöstä vastasi Karri Auer. Ilmoitusmarkkinoijana jatkoi Pekka Hämäläinen, toimiston
henkilökunnan tukiessa myyntiä. 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 syksyyn asti. Loppuvuonna ompelutöitä teki
muun työnsä ohessa Anne Ruotsalainen.
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5. 30-vuotisjuhlahistoriikki
Juhlavuoden kunniaksi asukasyhdistyksen hallitus päätti lähteä merkittävään ponnistukseen. Vuonna 2018 työstettiin juhlahistoriikkia yhdistyksen 30-vuotisesta taipaleesta. Kirjaprojektia toteutettiin vuonna 2018 säännöllisesti koko vuoden ajan.
Julkaistavaksi asti kirja ei vielä toimintavuonna ehtinyt, sillä uutta sisältöä ja haastateltavia henkilöitä ilmaantui vielä loppuvuodestakin. Historiikki on tarkoitus julkaista
keväällä 2019. Historiikkia on kirjoittanut Jukka Kytöjoki. Työtä varten saatiin palkkatukea.
Tällä hetkellä kirjaan on haastateltu 15 henkilöä, jotka ovat aikanaan olleet mukana
asukasyhdistyksen toiminnassa tai liittyneet läheisesti siihen. Haastattelut on nauhoitettu, ja historiikkia on kirjoitettu niiden perusteella. Ihmisten kertomuksia tukemaan on käytetty asukasyhdistyksen arkistoa sekä Petosen Lehden kirjoituksista
löytyvää materiaalia.
Valokuvia on löytynyt Petosen Lehden valokuva-arkistosta sekä yksityishenkilöiltä.
Lisäksi on säilynyt Petosen oma ohjelmasarja "Petosen kaikuja", joka esitettiin
1990-luvun alussa paikallisessa Kuopio-TV:ssä. Ohjelmaa on useita tunteja VHSnauhoina, ja ne on pääosin digitoitu, jotta ne säilyvät tuleville sukupolville. Lisäksi
Kuopion kulttuurihistoriallisen museon intendentti Pekka Kankkunen on luvannut
lisää kuvamateriaalia museon valokuva-arkistosta.

6. Talous
Yhdistyksen juhlavuosi oli edellisen vuoden tapaan taloudellisesti haastava. Lehti ja
kahvio ovat mahdollistaneet yhdistyksen toiminnan aiempina vuosina ja toiminnan
jatkuvuuden kannalta toimintavuoden kaltaiset myynnit ovat liian alhaisia. Tämän
johdosta yhdistyksen hallitus on pyrkinyt aktiivisesti seuraamaan ja reagoimaan syihin, jotta varainhankinta toimisi tarkoituksenmukaisena tulevaisuudessa.
Yhdistyksen kokonaistuotot olivat 79 089,38€ ja kokonaiskustannukset 85 298,43
€, Kokonaisuudessaan tilikauden tulos osoittaa alijäämää 6209,05 €. Näin suuri alijäämä johtuu sekä ennakoitua reilusti pienemmistä varainhankinnan tuotoista että
edelleen jatkuvasta sopeutumisesta arvonlisäverolliseen elinkeinotoimintaan kahvion ja lehden osalta.
7. Yhteenveto
Juhlavuosi 2018 oli yhdistykselle todella antoisa vuosi varsinkin asukkaille järjestetyn ydintoiminnan osalta. Perinteiset vuosittaiset tapahtumat ovat tällä hetkellä suositumpia kuin koskaan, järjestö ja yritysyhteistyö on monipuolistunut entisestään,
täysin uusia tapahtuma- ja toimintamuotoja on saatu toteutettua ja niistä on saatu
positiivista palautetta. Yhdistyksen ja alueen kirjavaa kasvua juhlistava historiikkiprojekti on edennyt erinomaisesti ja projektin kautta on onnistuttu verkostoitumaan
eri toimijoiden kanssa.
Taloudellisesti vuosi oli yhdistykselle erittäin haasteellinen, mutta yhdistyksen taloustilanne on edelleen vakaa ja toiminta alueen hyvinvoinnin edistämiseksi jatkuu
aktiivisena.

