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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 2019 yhdistys juhlisti jo
31. toimintavuottaan.
Yhdistys toimii Petosen vapaa-ajan tiloissa yhtenä päivittäistä toimintaa järjestävistä
yhteisöistä. Muita toimijoita ovat olleet Pinarin nuorisotoimi sekä Pelitalo Muikku,
avoin päiväkotitoiminta sekä lukuisat liikunta- ja harrastusjärjestöt, joilla on
toimintaa tiloissa.
2. Hallinto
Yhdistyksen toimintaa johti hallitus, jonka puheenjohtajana toimi Anne
Ruotsalainen, varapuheenjohtajana Marjut Ronkainen, sihteerinä Jukka Kytöjoki,
varsinaisina jäseninä Raili Koivistoinen, Pasi Louhelainen, Mika Pesonen, Ari
Ruotsalainen ja varajäseninä Markku Vottonen ja Anna Tiihonen. Yhdistyksen
kirjanpitäjänä ja taloudenhoitajana toimi Kalle Lillinen.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa: 16.1. (järjestäytymiskokous +
ensimmäinen varsinainen kokous), 21.2., 20.3., 25.4., 10.6., 20.8., 25.9., 30.10..,
20.11., ja 16.12.2019. Hallitus seurasi talousarvion ja toimintasuunnitelman
toteutumista kirjanpidon raporttien ja toimiston laatimien tilanneselvitysten pohjalta.
Varainhankinnan eli Petosen Lehden ja Pinarin kahvion toimintoja arvioitiin ja
kehitettiin esiin tulleiden tarpeiden pohjalta.
Kevätkokous pidettiin 28.3.2018 ja syyskokous 28.11.2019. Vuosikokouksissa
käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat.
2.1. Työllistäminen
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry työllisti vuonna 2019 yhteensä 17 henkilöä,
joista palkkatuella 2 ja työharjoitteluissa tai -kokeilussa 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, toimistotyöntekijänä Petri
Matilainen sekä työharjoittelussa 3 henkilöä.
Petosen Lehdessä toimittajina Heikki Kokko sekä Pirjo Kiiski, ilmoitusmyyjänä Jani
Tossavainen (ja Kalle Lillinen) sekä taittajana/graafikkona Karri Auer
Kahviossa Marjut Ronkainen ja Raili Koivistoinen, sekä työkokeilussa tai
työelämäkokeilussa 6 henkilöä
3. Varsinainen toiminta
Asukasyhdistys järjesti vuonna 2019 yhteistyökumppaneidensa kanssa jälleen
kaksi isoa, perinteeksi jo muodostunutta tapahtumaa (Kevät- ja Joulutapahtumat).
Lisäksi järjestettiin pienempiä tapahtumia sekä toimintaa Pinarilla ja sen
ympäristössä. Vakiintuneita yhteistyökumppaneita olivat mm. Pinarin nuorisotyö,
Kuopion kaupungin asukastupa Kotikulma, Kuopion eläkkeensaajat, Pitkälahden
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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 perinteinen Kevättapahtuma järjestettiin 25.5.2019 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. Toteutuksessa olivat mukana myös Jarmo Kuittinen Photography
sekä JT Crafts & Outdoors. Omat pisteensä pystyttivät myös Kuopion kaupungin
liikuntatoimi sekä SPR Kuopio. Toteutukseen osallistui myös suuri joukko
vapaaehtoisia. Vetonauloina tänä vuonna toimivat Satu-tallin poniajelutus, katujuna,
karaoke sekä pomppulinna. Pinarin nuoret olivat mukana toteuttamassa
tapahtumaa esimerkillisen aktiivisesti.
Kesäkuussa järjestettiin retki Eduskuntaan. Matkan emäntänä toimi puheenjohtaja
Anne Ruotsalainen ja retkeläisiä vastaanottamassa oli kansanedustaja Sari
Essayah. Retkeläisiä oli mukana yhteensä 11 henkilöä ja siitä saatiin erittäin
positiivista palautetta.

Elokuun 31. päivä yhdistys järjesti Petosen vapaa-ajantiloissa oman PPAY-päivän.
Pinarin kahviossa oli tarjolla lounasta, lapsille pystytettiin askartelupiste ja Petosen
Nalle ilahdutti kävijöitä. Yhdistyksen toimintaa esiteltiin kahviossa. Askartelemassa
kävi noin 20 lasta ja kahviossakin asiakkaita riitti.
Syyskuussa, tarkemmin 15.9., asukasyhdistys osallistui jälleen Petosen Nallet ry:n
vuosittain järjestämään Petosen Hölkkä -tapahtumaan. PPAY järjesti hölkän
yhteyteen Litmasen tekonurmikentälle leikkimielisen saappaanheittokisailun
kaikenikäisille. Sateisesta säästä huolimatta osanottajia oli paljon,
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saappaanheitossa n. 25 ja juoksijoita n. 40. Asukasyhdistys oli Petosen Nallet ry:n
toimijoiden apuna myös kahvittamassa ja valokuvaamassa tapahtumaa.

Joulutapahtuma toteutettiin yhteistyökumppaneiden kanssa Pinarilla 14.12.2019
klo 10.00 - 14.00. Tapahtumassa nähtiin ennätysyleisö, arviolta yli 1000 henkilöä, jo
perinteistä joulupuuroa meni 750 lautasta. Etenkin pienet lapset löysivät tiensä
paikalle monipuolisen ohjelmasisällön johdosta. Arpajaiset olivat suositut ja myös
Meidän Petonen -historiikkeja myytiin ilahduttavan monta. Uusi yhteistyökumppani
Kuopion Kennelliiton Kaverikoirat sai runsaasti kiitosta. Myös Niiralan Kulman ja
KalPan järjestämä Ruusteri-maskotin vierailu ilahdutti kävijöitä. Kunnanlääkärit
Pyörön Nallesairaalakin ruuhkautui kävijöiden määrästä.

Esiintymässä tapahtumassa olivat mm. Kallaveden seurakunnan kanttori Richard
Nicholls sekä trubaduuri Niko ”Noko” Penttinen. Esiintymisalue somistettiin
näkyvämmälle paikalle juhlasalin ja kahvion väliin. Ohjelmana järjestettiin myös
kisailuja lapsille. Tapahtuman sisällössä mukana olivat myös Kuopion
kaupunginkirjasto satuteltallaan sekä kaupunginmuseo, jolla oli paitsi oma
esittelypisteensä, mukana myös Liito-orava-maskotti. Nuoret olivat muuttaneet
Pinarin käytävän visuaaliseksi taidekujaksi nimellä Leijuvat Muistot.
Asukasyhdistyksen järjestämää maksutonta asukastoimintaa Pinarin tiloissa
jatkettiin monipuolisena. Vakiintuneiden biljardi- ja sählyvuorojen lisäksi järjestettiin
muun muassa rivitanssia, tuolijumppaa, askartelua ja 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 120 henkilöä viikossa, vuodessa käyntikertoja kertyi noin
5000.
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3.2. Tiedotustoiminta
Yhdistys tiedotti toiminnoistaan Petosen Lehden lisäksi ilmoituksilla Pinarilla ja
lähialueen ilmoitustauluilla sekä kotisivuilla osoitteessa www.ppay.fi sekä
Facebookissa. Myös Instagramiin lisättiin koonteja tapahtumista.
Toimintavuonna jatkettiin myös säännöllistä interaktiivisuutta asukkaiden ja
yhdistyksen välillä sekä asukasyhdistyksen että Pinarin kahvion Facebook-sivuilla,
joiden suosio on kasvanut tasaisesti.
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.
Kahvion myynti kääntyi nousuun edellisvuoteen nähden. Toimintaan vaikuttivat
edelleen epätasaisuus kävijämäärissä sekä muut edulliset ruokailumahdollisuudet
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 1290,71
euroa.
Vuonna 2019 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 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
Vuonna 2019 juhlittiin Petosen Lehden 30-vuotista toimintaa. Tätä varten
jokaisessa lehdessä oli näkyvillä juhlavuoden grafiikkaa. Myös sisältöä suunniteltiin
juhlavuotta silmällä pitäen. Lehti julkaistiin kahdeksan kertaa. 12-sivuisena toteuttiin
vain joulukuun numero. Loput lehdet olivat 8-sivuisia.
Lehden 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 edellisvuotta parempi, sillä
heikon vuoden 2018 jälkeen satsattiin markkinointiin. Lehden lopullinen tulos oli
1401,53.
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Lehden työryhmää ohjasi toimistovastaava Kalle Lillinen, toimittajina toimivat
Heikki Kokko ja Pirjo Kiiski. Taittotyöstä vastasi Karri Auer. Ilmoitusmarkkinoijana
aloitti Jani Tossavainen, toimiston henkilökunnan tukiessa myyntiä. Myös sihteeri
Jukka Kytöjoki osallistui lehden työryhmän palavereihin. Lehti painettiin tutusti
Lehtisepät Oy:llä Pieksämäellä ja jakelusta vastasi Suora Lähetys Oy.
5. 30-vuotisjuhlahistoriikki
Lokakuussa 2019 julkaistiin Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n 30vuotisjuhlahistoriikki nimellä Meidän Petonen – 30 vuotta asukastoimintaa. Kirja
painettiin Rihto Oy:n Leppäveden painossa. Painokustannuksista vastasivat
Kuopion Isänmaallinen Seura sekä Kuopion kaupunki erityisavustuksillaan.
Kirjailijana toimi Jukka Kytöjoki, toteutuksen suunnittelusta ja koordinoinnista
vastasi Kalle Lillinen ja graafisen suunnittelu ja taitto oli Karri Auerin käsialaa.
Valokuvat teokseen saatiin Kuopion kulttuurihistoriallisesta museosta, PitkälahtiPetosen asukasyhdistyksen arkistosta sekä yksityishenkilöiltä.
5.1. Kirjan julkaisutilaisuus ja tiedotus
Meidän Petonen -historiikki julkaistiin virallisesti julkaisutilaisuudessa Petosen
vapaa-ajantiloissa 31.10.2019. Paikalle kutsuttiin noin 30 kirjan valmistumiseen
myötävaikuttanutta henkilöä. Tilaisuudessa luovutetaan juhlahistoriikki heille.
Radiotoimittaja Jussi Tuovinen teki tilaisuudessa podcastin Oikealle Asemalle, joka
julkaistiin myös PPAY:n sivuilla.

Julkaisutilaisuuden jälkeen kirjan markkinointia kiihdytettiin ja kirjaa alettiin myydä
Suomalaisessa Kirjakaupassa, Rosebud -kirjakaupassa, Kuopion korttelimuseossa,
Pinarin kahviossa sekä asukasyhdistyksen nettisivuilla ja toimistossa. Kirja saatiin
nopeasti saataville myös Kuopion kirjastoihin. Kirjaa koskevia artikkeleita julkaistiin
muun muassa Savon Sanomissa, Ylellä sekä tottakai Petosen Lehdessä.
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6. Talous
Myös vuosi 2019 oli yhdistykselle taloudellisesti haastava. Lehti ja kahvio ovat
mahdollistaneet yhdistyksen toiminnan aiempina vuosina ja niiden kannattavuuden
parantaminen oli etusijalla. Edellisvuoden oltua reilusti tappiollinen, pyrittiin
talouden kehittymisen suunta kääntämään ja tässä osittain loppuvuodesta
onnistuttiinkin.
Yhdistyksen kokonaistuotot olivat 78 556,65€ ja kokonaiskustannukset
85 350,52 €, Kokonaisuudessaan tilikauden tulos osoittaa alijäämää 4725,12 €.
Näin suuri alijäämä johtuu sekä edelleen erittäin haastavasta kahvion
työllistämistilanteesta, myös toivottua pienemmistä varainhankinnan tuotoista.
7. Yhteenveto
2019 oli yhdistykselle toiminnallisesti huippuvuosi, jonka kruunasi historiikkiteoksen
julkaisu ja sen tuoma julkisuus.
Perinteiset vuosittaiset tapahtumat ovat tällä hetkellä suositumpia kuin koskaan,
järjestö ja yritysyhteistyö on monipuolistunut entisestään, uusia toimintamuotoja on
saatu käynnistymään aktiivisena ja niistä on saatu positiivista palautetta.
Taloudellisesti vuosi oli yhdistykselle haasteellinen, mutta yhdistyksen taloustilanne
on edelleen vakaa, kehittymässä oikeaan suuntaan ja toiminta alueen hyvinvoinnin
edistämiseksi jatkuu aktiivisena.

