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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-aikatiloissa Pinarilla yhtenä päivittäistä toimintaa
järjestävistä yhteisöistä. Muita toimijoita ovat olleet Pinarin nuorisotoimi, avoin päiväkoti- ja kerhotoiminta sekä eri liikunta- ja harrastusjärjestöt, joilla on toimintaa tiloissa.
Myös vuonna 2021 toimintaa vaikeutti koronapandemia, joka pakotti jälleen perumaan yhdistyksen suunnittelemia tapahtumia ja vaikutti myös muuhun maksuttomaan asukastoimintaan, kuten yhdistyksen kerhoihin.

2. Hallinto
Yhdistyksen toimintaa johti hallitus, jonka puheenjohtajana toimi Pasi Louhelainen,
varapuheenjohtajana Martti Miettinen, sihteerinä Jukka Kytöjoki, varsinaisina jäseninä Karri Auer, Marjut Ronkainen, Anne Ruotsalainen sekä Jan-Patrik Vartiainen.
Varajäseniä olivat Mika Pesonen ja Raili Koivistoinen. Yhdistyksen kirjanpitäjänä ja
taloudenhoitajana jatkoi toimintavuonna Kalle Lillinen.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 13 kertaa: 12.1. (järjestäytymiskokous + ensimmäinen varsinainen kokous), 9.2., 16.3., 13.4., 11.5., 8.6., 10.8., 22.9., 13.10.,
10.11., 8.12. ja 16.12.2021.
Hallitus seurasi talousarvion ja toimintasuunnitelman toteutumista kirjanpidon raporttien ja toimiston laatimien tilanneselvitysten pohjalta. Varainhankinnan eli Petosen Lehden ja Pinarin Lounaskahvilan toimintoja arvioitiin ja kehitettiin esiin tulleiden tarpeiden pohjalta. Hallitus reagoi vuoden aikana nopealla aikataululla koronatilanteen vaatimiin muutoksiin.
Kevätkokous pidettiin osittain Teams-etäkokouksena 30.3.2021. Syyskokous pidettiin 24.11.2021. Vuosikokouksissa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat.

3. Varsinainen toiminta
Asukasyhdistys oli suunnitellut osallistumista Litmasenlammen kunnostusprojektiin
vuonna 2021, mutta kaupungin kanssa käydyn tiedonvaihdon jälkeen todettiin saneeraushankkeen siirtyvän tuleville vuosille. Koronapandemian jatkuminen vaikutti
myös siihen, että Petosen perinteistä kevättapahtumaa ei pystytty toteuttamaan
myöskään vuonna 2021. Torstaina 27.5.2021 pidettiin sen sijaan Meidän Petonen roskajuoksu yhdessä alueen asukkaiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.
Osallistujia tapahtumassa oli kiitettävästi, ja Petosen ydinaluetta saatiin puhdistettua irtoroskista laajalta alueelta.
Koronatilanne salli syksyllä väliaikaisesti tapahtumien suunnittelun ja toteuttamisen,
joten asukasyhdistys toteutti Petosen alueella oman Meidän Petonen -festivaalin
osana Meidän Kuopio -festivaalia. Festivaalitapahtuma toteutettiin ajanjaksolla
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23.8. – 19.9.2021. Festivaalin rungoksi järjestettiin Meidän Petonen -kulttuurikävely, jossa karttaan merkatun reitin varrelle pystytetyistä pisteistä pääsi lukemaan
alueen kulttuurihistoriaa, muun muassa Pitkälahden Sahasta, Veneveistämö Kuuselasta ym. perinteisimmistä kohteista. Kartalle lisättiin myös alueen asukkaiden tapahtuma-aikana toteuttamia pop-up -pisteitä sekä yritysten ja järjestöjen tapahtumia.
Festivaaliaikana pidettiin muun muassa Petosen Elonkorjuupäivä, johon osallistui
Pitkälahden Puutarhakerho, Kallaveden seurakunta, R-Kioski, Kuopion Hyötykasviyhdistys sekä muita yhteistyökumppaneita. Meidän Petonen -festivaali huipentui Pinarilla 11.9.2021 toteutettuun yleisötapahtumaan. Tapahtumassa riitti toimintaa
etenkin perheen pienimmille; pomppulinna, livemusiikki, satutuokiot ja Petosen
Nalle saivat lapset viihtymään. Festivaali oli erittäin onnistunut kokonaisuus ja keräsi positiivista palautetta alueen asukkailta. Festivaalin järjestäminen kiinnitti yhdistyksen resursseja niin paljon, että syksylle suunniteltu roskajuoksu päätettiin jättää
pitämättä.

Meidän Petonen -festivaalin tapahtumapisteitä ympäri Petosen aluetta.
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Syyskuun 12. päivä asukasyhdistys osallistui jälleen Petosen Nallet ry:n vuosittaiseen Petosen Hölkkä -tapahtumaan. PPAY järjesti perinteisesti hölkän yhteyteen
Litmasen tekonurmikentälle leikkimielisen saappaanheittokisailun kaikenikäisille.
Petosen Joulutapahtuma peruttiin uudelleen kiristyneiden koronarajoitusten takia.
Pinarin Lounaskahvilassa järjestettiin sen sijaan 17.12. jouluruokailu, jonka jälkeen
kahvila ja toimisto menivät kiinni joulutauon ajaksi. Yhdistys jakoi vielä kuitenkin
joululahjoituksia alueen asukkaille yhteistyössä Kallaveden seurakunnan diakoniatoimen kautta. Aiemman vuoden tapaan jaettiin jouluviikolla myös suklaata Petosen
kauppakeskuksella joulumielen nostamiseksi.
Asukasyhdistyksen järjestämää maksutonta kerhotoimintaa asukkaille Pinarin tiloissa jatkettiin mahdollisuuksien mukaan. Kerhotoiminnan osallistujamäärät laskivat rajusti ja osa vakiintuneista kerhoista jäi tauolle koronatilanteen vuoksi.
Kerhot toimivat jälleen itsenäisesti vapaaehtoisten osallistujiensa voimin ja asukasyhdistys vastasi kerhojen tiedottamisesta. Yhdistys tuki kerhoja myös sisällöntuottamisella tarpeen vaatiessa. Kerhoissa ja liikuntaryhmissä kävi keskimäärin 50 ihmistä viikossa.
Asukasyhdistyksen toimisto palveli heinäkuuta lukuun ottamatta ympäri vuoden.
Toimistossa mahdollistettiin myös pienimuotoinen tulostuspalvelu ja varattiin tietokone asiakaskäyttöön. Toimiston yhteydessä toteutettiin myös pienimuotoista korjausompelupalvelua.
Alkukeväästä selvisi, että asukasyhdistyksen vuosien 1991-1992 vaihteessa toteuttaman Pitkälahden perinnekeruun ja sen pohjalta toteutetun valokuvanäyttelyn aineistot ovat Kuopion kaupunginkirjaston arkistossa. Aineisto päätettiin digitoida ja
alettiin ideoimaan uutta Pitkälahden ja Petosen historiaa ja kasvua käsittelevää valokuvanäyttelyä toteutettavaksi vuonna 2022. Alettiin käymään läpi verkostoja ja etsimään valokuva-aineistoa sekä taustatietoja näyttelyä varten ja haettiin kaupungilta
erityisavustusta näyttelyn mahdollistamiseen.

3.1. Tiedotustoiminta ja verkostoituminen
Yhdistys tiedotti toiminnoistaan Petosen Lehden lisäksi ilmoituksilla Pinarilla ja lähialueen ilmoitustauluilla sekä kotisivuilla osoitteessa www.ppay.fi sekä Facebookissa. Vuoden alussa yhdistykselle perustettiin myös uusi Instagram-tili, jossa julkaistiin säännöllisesti, pääosin luontokuvia alueelta. Interaktiivisuutta asukkaiden
välillä pyrittiin kehittämään ja sosiaalisen median katsaukset lisättiin myös hallitusten kokousten esityslistoille.
Sirkkulanpuiston toimintayhdistyksen ja Tukikohta-seurakunnan kanssa aloitettua
Petosen verkostopalaveritoimintaa jatkettiin kuluvana vuonna säännöllisesti. Pääosin etäpalaverein Teamssissa. Palavereissa otettiin kantaa alueen eri haasteisiin,
kuten syrjäytymiseen ja yksinäisyyteen sekä päihdeongelmiin ja pohdittiin niihin ratkaisuja ja järjestettiin yhteistyömahdollisuuksia. Palaverit jatkuvat myös vuonna
2022. Sirkkulanpuiston kanssa tehtiin läheistä yhteistyötä myös heidän Petosella
käynnistämänsä PATu-hankkeen (Petosen Apu ja Tuki) piirissä. PATun kanssa järjestettiin muun muassa yhteisiä palavereita, tehtiin asiakasohjausta ja tiedonvaihtoa.
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Vakiintuneita yhteistyökumppaneita olivat mm. Pinarin nuorisotyö, Kuopion eläkkeensaajat, Pitkälahden puutarhakerho, Kallaveden ev.lut. seurakunta, Tukikohtaseurakunta, Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry, alueen yritykset, sekä Niiralan
Kulman alueellinen asukastoimikunta. Yhteistyökumppaneita olivat jälleen myös
Kuopion kaupunginkirjasto sekä Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.

4. Varainhankinta
4.1. Kahvilatoiminta
Pinarin Lounaskahvila jatkoi toimintaansa rajoituksien mukaan, ja edullista kotiruokalounasta alueen asukkaille ja toimijoille valmistettiin jokaisena arkipäivänä. Lounaskahvila palvelee aktiivisesti myös talon sisäisiä toimijoita ja toimi jälleen kynnyksettömänä linkkinä myös asukasyhdistyksen toimintaan.
Kahvilan alkuvuosi oli haastava, sillä pandemia pakotti välillä pitämään ovia suljettuina. Vuoden edetessä vakiokävijöitä ja tyytyväisiä asiakkaita riitti toiminnan pitämiseksi kannattavana.
Vuonna 2021 vastaavana jatkoi Marjut Ronkainen, jonka kokemuksella kahvilan
palvelun sekä tuotteiden laatu sekä kustannustehokkuus on ollut omaa luokkaansa.
Kahvilavastaavan avuksi työllistettiin opiskelijaharjoittelijoita, työkokeilijoita sekä
mahdollistettiin myös kuntouttavaa työtoimintaa.

4.2. Julkaisutoiminta
Petosen Lehti jatkoi asukasyhdistyksen päätiedotuskanavana. Lehteä julkaistiin jälleen vaikean vuoden 2020 jälkeen normaalisti, kahdeksan numeroa vuodessa. Lehden numerot jaettiin 12 000 – 14 000 kotitalouteen jokaisena ilmestymiskuukautena.
Vuosi 2021 oli poikkeuksellisen menestyksekäs vuosi Petosen Lehdelle, sillä keväällä ilmoitusmyynti ylitti jopa kahdesti ennätyslukemat. Tämä johti siihen, että taloudellisesti haastavien vuosien jälkeen yhdistys pystyi vakauttamaan toimintaa jatkoa ajatellen.
Lehden sisältö pidettiin edelleen monipuolisena, ajankohtaisena ja alueen asukkaita
koskettavana. Vuoden aikana lisättiin säännöllisesti sisältöä myös yhdistyksen nettisivuille artikkelien ja podcastien muodossa.
Lehden työryhmää ohjasi toimistovastaava Kalle Lillinen, toimittajina toimivat Heikki
Kokko ja Pirjo Kiiski. Uutena toimittajana mukaan liittyi Anu Piironen. Myös sihteeri
Jukka Kytöjoki osallistui lehden työryhmän palavereihin. Taittotyöstä vastasi Keltamusta Media Oy / Karri Auer. Lehdellä oli edelleen pulaa pysyvästä ilmoitusmarkkinoijasta, markkinointitehtäviä hoiti muun työn ohessa toimistovastaava Kalle Lillinen.
Lehti painettiin Lehtisepät Oy:llä Pieksämäellä ja jakelusta vastasi Suora Lähetys
Oy. Lehtisepät tiedotti vuonna 2021 Pieksämäen painon lakkautumisesta ja näin
ollen loppuvuonna painon jatko kilpailutettiin. Joulukuun 2021 lehti jää toistaiseksi
viimeiseksi Lehtisepät Oy:n painamaksi lehdeksi. Jatkossa painotalona toimii Suomalainen Lehtipaino Oy.
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5. Talous
Yhdistyksen taloutta seurattiin edelleen aktiivisesti päivittäisessä työssä ja taloudenhoitajan laatimat tilanneraportit käytiin läpi jokaisessa hallituksen kokouksessa.
Vuosi 2021 oli edellisvuoden tapaan toiminnallisesti haastava, mutta taloudellisesti
yhdistys pystyi koronatilanteen jatkumisesta huolimatta onnistumaan erinomaisesti,
etenkin tärkeiden yhteistyökumppaneiden tuella.

6. Yhteenveto
Vuoden 2021 aikana jatkunut koronapandemia ja muuttuvat rajoitukset toivat asukasyhdistyksen toimintaan haasteita, mutta asukkaille pystyttiin järjestämään säännöllisesti toimintaa ja syksyllä jopa tapahtumia. Yhdistyksen verkostotoiminta aktivoitui entisestään ja yhteistyötä tehtiin uusien toimijoiden kanssa. Myös varainhankinnallisesti toimintavuosi oli selvästi ennakoitua onnistuneempi ja vuosi päätettiin
positiivisin mielin.
Petonen on hyvä paikka asua, elää ja toimia.

