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n Vuosi vaihtui ainakkii lapsuustunnelmissa, tuumasi Marika, kun kyselin per-
heeltä asiasta. Joulun aika lauluineen, jouluvaloineen, lahjojen valmistamisineen ja 
pakkaamisineen oli virittäytymistä vuoden vaihtumiseen. Osa perheestä matkustaa 
vanhempiensa luokse jouluksi. Vietämme täällä pienenä perheenä joulua. ”Kohokohta 
oli tulla lomalta takaisin ja tietysti Timon vierailu. Maalasin äidille takkikankaan ja kesä-
mökille uuden liinan ulkopöydälle”, tuumaili Laura. On ihanaa se yhteys, mikä perheellä 
on omiin lapsuuskoteihin ja vanhempiin. Kaikilla ei ole siihen mahdollisuutta, joten minä 
saan toimia mummona täällä. Minusta on myös yhdessäolo täällä perheen kanssa hy-
vää aikaa. Keksimme aina yhdessä ohjelmaa, minne lähtisimme syömään ja visiitille tai 
vain huviajelulle. Puhumattakaan yhteisistä aterioista kynttilän valossa.

Katselin asukkaiden päiväkirjoja ja iloitsen suunnattomasti niiden selailusta. Kaikki arjen 
puuhat, vierailut, juhlat ja tapahtumat löytyvät niistä kirjattuina.

Helmikuun lopussa päättyi näyttelymme ”Vuosien varrelta” Lieksan Kulttuurikeskuk-
sessa. Uusia näyttelyjä rakensimme useita. Taitokeskukseen huhtikuussa Kirsin Toscana 
-kankaat ja Päivin maalaukset. Entisen Nordean näyteikkunoihin rakensin Inkun kanssa 
näyttelyyn taiteilijoiden Merellä -maalauksia ja Santun Lintu -veistokset. Kiitos Inkku, oli 
hienoa rakentaa sitä kanssasi muistellen menneitä ja suunnitellen tulevaa. 

puheenjohtajien      tervehdykset
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puheenjohtajien      tervehdykset
n Kiitos Raija itsellesi! Näyttelyn rakentaminen on aina yhtä haastavaa, hämmentävää 
ja tuskallistakin, mutta on niin antoisaa ja mieltä avaavaa olla siinä apuna. Miten pienistä 
palasista syntyykään uusi upea kokonaisuus, joka aina jaksaa riemastuttaa. Mistä sinä 
Raija ammennat sen näkemyksen, jolla saat aina uudenlaisen kokonaisuuden raken-
nettua?

Itselleni viime vuodesta mieleen nousee tukihenkilötoiminta Marikan kanssa; ennä-
timme käydä elokuvissa, kesäteatterissa, konserteissa, golfaamassa, navetassa ihas-
telemassa vasikoita, sekä monen monta muuta asiaa. Välillä on sitten vain istahdettu, 
juotu kahvit ja juteltu. Tukihenkilönä toimiminen tuo vaihtelua omaan arkeen, avaa uusia 
näkökulmia ja antaa mieleenpainuvia kokemuksia. Se on rinnalla kulkemista, antamista, 
saamista ja kokemusten jakamista, mutta ennen kaikkea ystävyyttä. Toivottavasti sai-
simme vielä tukihenkilöt niille asukkaille, jotka ovat sitä toivoneet. 

Viime vuotta muistellessa mieleen tulee väistämättä kesäilta ja Kirsikodin ulkosauna. 
Kirsikodin arki on niin paljon kaikkea muutakin kuin saunan lämmitystä ja lempeitä 
kesätuulia, mutta aina siellä käydessä mukaan tarttuu hyvä, levollinen ja lämmin olo. 

>
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n Kaipaan aina talven aikaan ulkosaunaan, niitä lapsuustunnelmia. Leudoilla säillä on 
toki ulkosauna lämmennyt talvellakin. Meillä on talossakin verraton sauna, ei valitta-
mista.

Kesällä olivat maalausjakso, mosaiikkikurssi ja musiikkiviikko. Leena ajelee bändihar-
joituksiin joka kuukausi. On upeaa olla mukana ja todeta edistyminen. Viikonloput ovat 
hyvin odotettuja. Kiitokset Leenalle, kun hän jaksaa ajaa tänne Tampereelta. 

Arjen toiminnot ja rutiinit ovat tärkeitä. Päivärytmi antaa turvallisuuden tunteen ja perhe 
ottaa vastuun toiminnoista todella hyvin. Taidetyöpajassa valmistuvat upeat kankaat, 
taulut ja kaikki. Mistä kaikki oikein pulppuaa? Edistymistä tapahtuu kaiken aikaa ja välillä 
sydän pakahtuu. Tähän kaikkeen on aikanaan Kirsikoti perustettu. Minä lähdin heinä-
kuussa Kirsin kanssa kolmeksi kuukaudeksi Italiaan. Sen mahdollisti edellisenä keväänä 
saamani Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahaston tunnustus 10 000 euroa. 
Olen sanomattoman kiitollinen. Kirsi maalasi siellä ja näyttelyyn jäi kuusi maalausta 
lisää. Eräänä päivänä Sting ja hänen vaimonsa Trudie tulivat syömään ravintolaan, missä 
meidän näyttelymme on. He ostivat sieltä Marikan maalauksen. Perhe kirjoitti heille 
kiitoskirjeen. Yksi vuoden kohokohdista. 

n Paljon on ehtinyt tapahtua, ja paljon on suunnitelmia kuluvalle vuodellekin. Hallitus 
työsti loppuvuodesta strategista suunnitelmaa ja vuosisuunnitelmaa, ja toimintaa vie-
dään näiden mukaan eteenpäin arkea elellen ja toimintaa kehittäen. Toiveissa on työpa-
jan tilojen laajentaminen ja yhden asukaspaikan täyttäminen. Myös 20 perhettä -hanke 
etenee ja rahoitusta tälle haetaan lisää. Hankkeen puitteissa Tukilinjan apurahalla on 
saatu hurja määrä soittimia taloon, ja Leena ja Virpi ovat ohjanneet asukkaiden niin 
kovasti rakastamia musiikkiviikonloppuja. 

Kirsikoti on toimintansa murrosvaiheessa. Tähän saakka Raija on vastannut toiminnasta 
iltaisin ja viikonloppuisin. Nyt työntekijöitä on palkattu lisää, ja tavoitteena on, että tämän 
vuoden aikana työntekijät vastaavat toiminnasta vuorokauden ympäri. Millaisia ajatuksia 
tämä sinussa Raija herättää? 

puheenjohtajien      tervehdykset
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nMinulta kysytään, kuinka voisin olla täältä poissa. Lucignanosta ja ystävistä siellä on 
vuosien varrella tullut minulle hyvin rakas. Siellä olen kuin kotonani ja sinne aina kaipaan. 
Merkittävää on se, että sinä Irene otit hallitusvastuun puheenjohtajana. Lauran sanoin 
jäit koukkuun jo hyvin kauan sitten ollessasi täällä harjoittelijana opiskellessasi erityis-
opettajaksi. Olet ollut tiiviisti yhteistyössä täällä ja Kirsikoti asukkaineen on sinulle hyvin 
rakas. Teit kirjan ”Kirjeitä sinulle Marika” ja se kertoo myös tämän yhteyden löytymises-
tä. Paljosta sinua kiitän ja uskon upeita vuosia olevan täällä vielä pitkään. Kun mietimme 
jatkoa aikanaan yhdessä, sanoit työn olevan vielä kesken Kirsikodissa. Saimme Virpin 
vastaavaksi yhteisökasvattajaksi, Leena jatkaa musiikkitoimintaa, Kaisu toiminnanjoh-
tajana, hallituksen pitkäaikaiset toimijat sekä toimintaan sitoutuneet ohjaajat ja taitava 
kiinteistönhoitaja sekä hyvin toimiva siivouspalvelu. Teitä kaikessa tukee vielä Malkamä-
en Riitta. Olen sanomattoman onnellinen ja kiitollinen irtautuessani vastuusta. Kotini on 
toki jatkossakin täällä, mutta olen vapaa lähtemään sinne toiseen kotiini Lucignanoon.

n Kyyneleet nousevat silmiini ajatuksiasi lukiessani. Otin vastaan puheenjohtajan 
toimen luottavaisin mielin, mutta en suinkaan huolettomana. Meillä on monia mäkiä 
vastassa ja monta asiaa opittavana. Kukaan ei voi sinua Raija korvata, eikä sitä tohtisi 
kukaan koskaan yrittääkään. Panoksesi Kirsikodin eteen, sekä työ- ja henkilöhistoriasi 
sisältää niin uskomattoman määrän työtä, ihmissuhteita, huolia ja riemuja, kokemuk-
sia, elämyksiä ja elettyä elämää. Kaiken sen olet antanut sydämestäsi. Mitkään sanat, 
teot tai kukat eivät riitä kiittämään sinua Kirsikodin olemassaolosta ja sen eteen teke-
mästäsi työstä. 

Meitä on monta ihmistä kulkemassa tätä matkaa. Meillä on persoonalliset, taitavat 
asukkaat ja osaava, työnsä riemulla tekevä henkilöstö heitä ohjaamassa. Meillä on hal-
litus, jonka jäsenet tuntevat Kirsikodin historian ja toiminnan. Meillä on suuri määrä 
Kirsikodin ystäviä pitkältä ajalta. Tiedän, että meillä on sinun taustatukesi, ja että voim-
me tarvittaessa soittaa Lucignanoon ja kysyä neuvojasi. Lupaan, että teemme yhdessä 
parhaamme Kirsikodin toiminnan jatkumiseksi ja kehittämiseksi. Olet aina sanonut, että 
latu on tehty, sen kun hiihdätte. Nyt hiihdämme, niin myötä- kuin vastamäkeen, välillä 
riemusta kiljahdellen ja välillä ladulle pyllähdellen. Mutta eteenpäin mennään! 

puheenjohtajien      tervehdykset

RAIJA & INKKU
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n Kirsikoti ry perustettiin 8.3.1992 tukemaan ja kehittämään toimintaa Kirsikodissa, mis-
sä kehitysvammaisilla ihmisillä on mahdollisuus asumis-, harrastus- ja työyhteisössä 
kehittää itseään kulttuurin eri keinoin tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä. Kirsikoti 
ry:llä oli vuonna 2015 varsinaisia jäseniä 20 ja kannatusjäseniä 26. 

Taidetyöpajatoiminnassa asukkailla on mahdollisuus pitkäjänteiseen työskentelyyn, joka 
sisältää taidemallien- ja tuotteiden suunnittelua ja toteutusta sekä mahdollisuuden uu-
sien taidemenetelmien opetteluun talon ohjaajien ja ulkopuolisten opettajien kanssa. 
Kunkin asukkaan kanssa suunnitellaan yhdessä työohjelma. Se toteutetaan ohjaajien 
avustamana taidetyöpajatyöskentelynä. 

Taidetoiminnan lisäksi päivätoiminta sisältää yksilöllisesti ohjattua kotitöiden tekemistä 
ja omien asioiden hoitamista: itsestä huolehtimista, ruoka- ja ostoslistojen laatimista, 
kaupoissa ja apteekissa asioimista, raha- ja pankkiasioiden hoitamista, ajanvarauksia, 
yhteisiä palavereita jne. Vapaa-ajalla asukkailla on mahdollisuus osallistua harrastus- 
ja virkistystoimintaan ryhmässä tai yksilöllisesti ohjaajien, tukihenkilöiden tai ystävien 
kanssa. 

Tarkoituksena on tukea Kirsikodissa asuvia henkilöitä:

1. oman elämän hallinnassa ja suunnittelussa
2. vastuun ottamisessa itsestä, toisista ja ympäristöstä
3. henkisessä kasvussa ja liittymisessä tasavertaisena jäsenenä ympäröivään yhteiskuntaan

ylläpitämällä ja kehittämällä maaseutuympäristössä yksilölliset tarpeet huomioiden asumis-, 

taidetyöpaja-, harrastus- sekä oppimismahdollisuuksia tarjoavaa toimintaa kulttuurin eri keinoin.

yhdistyksen toiminta

Puheenjohtaja:
Raija Mikkonen

Varapuheenjohtaja:
Virpi Turunen

Jäsenet: 
Sirpa Havu
Arjahelena Kutvonen
Irene Martiskainen
Miina Viljamaa

Asukkaiden edustajat:
Laura Nykänen
Marika Paalamo

Vuoden 2015 aikana hallitus kokoontui 10 kertaa. 

Vuosikokoukset: 
Kevätkokous 21.3.2015
Syyskokous 21.11.2015

             aito elämä yksilönä ryhmässä	

hallitus
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n Arkipäiviin ovat kuuluneet tutut kodin työt; ruoan val-
mistus, kodinhoito, vaatehuolto, rahankäyttövihkojen 
laskeminen, ruokalistojen laatiminen ja ostoslistojen 
suunnittelu. Maanantaisin ja torstaisin olemme asioi-
neet Lieksan keskustassa ja tehneet ruokaostokset. 

Vakiintuneet työpajapäivät ovat olleet maanantai, tiistai 
ja torstai. Työpajassa työskenteli säännöllisesti kahdek-
san taiteilijaa. 

Viikoittainen reipas liikuntaharrastus oli Lieksan kau-
pungin järjestämä allasjumppa. Minna Haataja kävi te-
kemässä Kalevalaista jäsenkorjausta halukkaille ja Mari 
Kotilainen hoitamassa jalkoja aina tarvittaessa. 

Asukkaat seurasivat innokkaasti lähiseudun kulttuuritar-
jontaa. Konsertit, teatteriesitykset ja elokuvat olivat mu-
kava osa vapaa-aikaa. Niihin osallistuttiin kaikki yhdessä 
tai yksittäin tukihenkilön tai ystävän kanssa. Vieraskirja 
täyttyi vuoden aikana lukuisista vierailijoista. 

Asukkaat jatkoivat henkilökohtaisten päiväkirjojensa pi-
tämistä ja viikon tapahtumat käytiin tuttuun tapaan läpi 
perjantaisin yhteisessä viikkokokouksessa, johon myös 
henkilökunta osallistui.

Elettyä elämää on koonti Kirsikodin arjesta ja juhlasta 
asukkaiden kertomana.

elettyä elämää
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tammikuu
Arki alkoi. Maalasin pyyhekangasta ja 
ihanilla väreillä tyynyliinakangasta. Illalla 
kokoontui varjohallitus eli Kirsikodin hal-
litus. Olen ollut kaksi vuotta asukkaiden 
edustajana hallituksessa.

Olin pitkästä aikaa kokkina ja salaattivuo-
rossa. Luin kirjaa ja kävin kaupassa. Olin 
ulkona, siivosin oman puoleni ja katsoin 
televisiosta hiihtoja. Olin vuoden ensim-
mäisessä allasjumpassa uimahallissa.

Olin Minnan jalkahoito vastaanotolla. 
Minnan hoitopäivät on perussettiä; hel-
lä ja hyvä. Kävin suihkussa, koska Hilja 
kuvasi minun kauneutta uusiin taiteilija-
esittelyihin.

Kävi vieraita. Tein Minnan kanssa omaa 
osuuttani vuosikertomukseen.

LAURA NYKäNEN
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helmikuu
Minä kirkkailla väreillä maalasin kas-
sikangasta. Sahasin uutta Pihalenkki 
-taulukkoa työhuoneessa. Lenkkeiltiin 
yhdessä aurinkoisessa säässä. Käytiin 
allasjumpassa ja perheuinnilla. Hiihdin 
toisten kanssa Pärnän -ladulla. Katsoin 
yläkerrassa Bond -elokuvia.

Minä kävin verikokeessa labrassa ja sy-
dänfilmissä. Kävin hoitajan vastaanotolla 
ja asioilla apteekissa.

Kävimme päiväretkellä Juuassa. Me-
nimme talvipuistoon katsomaan jääka-
tedraalia.

Pekka tuli meidän iloksi tänne Kirsikotiin. 
Olin katsomassa Hurttien jääkiekkopeliä 
Eevin, Pietun, Pekan ja Santun kanssa 
jäähallissa.

Meille tuli uudet rytmisoittimet Tampe-
reelta autolla tänne Kirsikotiin. Leenan 
musiikkiviikonloppu jatkui olohuonees-
sa; soitimme ahkerasti erilaisilla soitti-
milla koko päivän.

Katsottiin tv:stä hiihtoja. Kaisu hankki 
meille kaikille ampumahiihdon MM -ki-
soihin Kontiolahteen pikamatkalle liput. 
Voi kurja kun Suomi ei pärjännyt miesten 
viestissä.

JUKKA-PEKKA LEVY
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maaliskuu
Raija ja Päivi lähtivät viikoksi Kanarian 
saarelle lomalle. 

Kävimme Joensuun Prismassa syömäs-
sä. Sen jälkeen menimme katsomaan 
ampumahiihdon MM -kilpailuja Kontio-
lahteen. Oli lumivesi -ilma Kontiolahdel-
la. Ja oli mukava päivä.

7:26 lähtö Helsinkiin sirkukseen. Aamul-
la varhain lähdimme talon autolla juna-
asemalle päin ja nousimme junan kyytiin 
kohti Joensuuta ja Helsinkiä. Illalla me-
nimme Cirque du Soleil Quidan -esityk-
seen. Ajoimme metrolla Itä-keskukseen 
ja ostin kahdet housut ja puseron kau-
pasta. Vietettiin Pekan synttäreitä ravin-
tola Ilveksessä. Ruoka oli hyvää ja myös 
jälkiruoka. Lauloimme Pekalle onnittelu-
laulun.

Kävin Irenen ja Kirsin kanssa katsomas-
sa Haapalaisen tilalla lehmiä. Näimme 
miten lehmiä lypsetään lypsykoneella ja 
oli hyvä käydä lehmiä katsomassa.

Irene ja Kaisu tulivat virpomaan Palmu-
sunnuntaina meitä. Ja oli mukava yllätys 
niillä ja oli mukavat asut päällä.

MARIKA PAALAMO
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huhtikuu
Vietettiin yhdessä kotona pääsiäistä. 
Raija laittoi meille pääsiäisen kunniaksi 
Cappuccinot. 

Kävimme Vuonislahden Kukossa musiik-
ki-illallisella ja samalla kuunneltiin huilu-
konserttia.

Ahkerasti ollaan maalattu tarjotinkankai-
ta. Minä maalasin eläinaiheita. Nina Lep-
pänen oli maalaamassa yhdessä meidän 
kanssa kolme viikkoa. Kokkina tein mau-
kasta kinkkupiirakkaa. Olen imuroinut ja 
luutunnut oman huoneen lattian. 

Käytiin äänestämässä yhdessä Kulttuu-
rikeskuksella eduskuntavaaleissa. Sen 
jälkeen käytiin juomassa vaalikahvit kah-
vilassa.

Minä kävin muiden kanssa allasjumpas-
sa. Meille iski lumimyräkkä ja sähköt 
katkesi. Olen lenkkeillyt Niinan kanssa 
ja tehnyt lumitöitä Jukkiksen ja Santun 
kanssa. Päiväretkellä oltiin yhdessä ul-
koilemassa Kontiovaarassa ja ruokailim-
me laavulla.

Kaisu ja Virpi haastattelivat yhden päivän 
tulevia uusia ohjaajia. Käytiin kaupunki-
asioilla; vietiin postiin kirjeitä ja tuotteita 
Taitokeskukselle.

Leenan musiikkitunnilla laulettiin lauluja 
ja soitettiin soittimilla erilaisia rytmejä.

KIRSI MIKKONEN
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toukokuu
On ollut hauska toukokuu! 

Olemme maalanneet ahkerasti työpajas-
sa; tilaustöitä, tarjottimia ja linnunpönttö-
jä Timitran Linnan pihaan. 

Oli kiva olla Robinin konsertissa Jukkik-
sen, Elinan, Eetun ja Caritan kanssa. Oli 
myös muita konsertteja.

Olen lenkkeillyt muitten kanssa. Ollaan 
käyty ravintolassa syömässä ja olen teh-
nyt hyviä ruokia myös Kirsikodissa. Käy-
tiin päivätansseissakin!

Oli hauskaa olla kesäkisoissa Lieksan 
urheilukentällä. Me kaikki saimme mi-
taleita! 

PIIA VAARALA
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kesäkuu
Minna Haatajan maalausleiri alkoi työ-
huoneessa. Maalattiin tauluja ahkerasti. 
Minä kävin pitkällä lenkillä Oinolanvaaral-
la toisten kanssa. Söimme grillillä päiväl-
lisen ja siellä oli iltaohjelmaa myös. Rai-
vattiin yhdessä työhuonetta. Minna jakoi 
meille kurssitodistukset olohuoneessa 
ja söimme mansikkakakkua.

Käytiin Suomen sirkuksessa tukihenki-
löiden kanssa. Myrskytuuli ulvoi täällä 
Saarivaarassa. Kävimme kesän ensim-
mäisellä kesätorilla syömässä lettuja ja 
makkaraa. Kävimme sataman laiturilla 
ongella. Kävimme myös Puunsydämen 
laulu -teatterissa Vuonislahden rannassa.

Maalasin Kirsin kanssa viimeiset linnun-
pöntöt ja vietiin pöntöt Timitran Linnan 
pihalle.

Suvi Liimatta leikkasi meille kesätukan 
ja värjäsi sitten. Kävin myös kuumakivi-
hieronnassa.

Käytiin retkeilemässä Suomen ja Venä-
jän rajalla maastossa. Käveltiin Karhun-
polulla ja pitkospuilla.

Meillä oli täällä seurakunnan lauluilta 
olohuoneessa. Elina Vitri oli kesäkantto-
rina. Timo ja Talvi-Maaria tulivat käymään 
meillä. Minä soitin rumpuja kun muut 
lauloivat.

JUKKA-PEKKA LEVY
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heinäkuu
Virpi tuli töihin tänne. Matleena oli kesä-
töissä. Matleena lakkasi minun kynnet, 
pelasimme frisbeetä ja Aliasta. Kävim-
me yhdessä kuuntelemassa vaskisoittoa 
Pietari-Apteekin edessä. Tein Matleenan 
kanssa lihapullia ja juustosarvia. Matlee-
na tarjosi kääretorttua meille.

Suunniteltiin paperille ja tehtiin omat 
kuviot laattoihin. Minä tein lasipalasista 
auringon. Tehtiin yhteistyössä naamoja 
laattoihin etupihalla. Siivottiin yhdessä 
leirin jäljet ja Ihvan mosaiikkikurssi päät-
tyi.

Roosa, Eevi ja Pekka olivat täällä musiik-
kileirillä. Leena laulatti meitä. Esiinnyim-
me kesätorilla; lauloimme Robinin Boom 
Kah, Hurriganesin Get on, älä tyri nyt ja 
Pikkuveli -lauluja.

Meillä oli olympialaiset pihalla. Lajeina 
oli juoksua, saappaanheittoa ja köyden-
vetoa. Markus heitti saappaan kauas. 
Sisällä olimme ilmakitara-kilpailua olo-
huoneessa.

Kävimme PikkuKilissä. Satoi vettä, sa-
teen jälkeen paistoi aurinko. Katsoimme 
siellä kaikenlaisia eläimiä kuten kissoja, 
koiria, kanoja, kukkoja ja villisikoja. Syö-
tiin laavulla eväitä ja paistettiin makka-
raa. Juotiin kahvit munkin ja jäätelön 
kera kioskilla.

NIINA KARI
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elokuu
Terveisiä Kirsikodista. Loma meni hyvin. 
Jälleen yhdistyi koko perhe. Tänä päivä-
nä maalattiin patalappuja. Työpaja alkoi 
mukavasti.

Tänä päivänä pyöräilin. Pidettiin eloku-
vailta; olla tavallaan mukana keskuste-
luissa, saa nauraa toisten jutuille.

Alkuviikko alkoi jälleen. Laura palasi lo-
malta. Huomenna armeijaan.

Inttiarmeijan leirillä yövyttiin puolijouk-
kueteltoissa. Hyvät ruoat oli. Tehtiin ar-
meijan hommia. Tehtiin mitä armeijan 
ohjaajat käski; paraatissa marssi, ensia-
puharjoituksia, sammutusta, paloauton 
letkua saatiin kokeilla. Taisteluharjoituk-
siin ei olla vielä päästy. Tänään tulin ko-
tiin. Pietu on mallikelpoinen miesohjaaja 
tukihenkilö.

Tänä päivänä käytiin pitkästä aikaa ui-
massa. Olikin nautinnollista räpiköidä.

Jälleen alkoi työpäivä. Mielenkiintoinen 
viikonloppu takana. Tänä päivänä olin 
kokkina. Tehtiin vartaita.

SANTTU MIETTINEN
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syyskuu
Oli mukava käydä Virpin kanssa Teeritiel-
lä palaverissa. Juteltiin yhdessä kehitys-
vammaisten asioista.

Kävin Minnan kanssa lenkillä ja juoksutin 
Gabia ulkona. Gabi meinasi mennä tielle. 
Keräsin Pekan kanssa viinimarjoja.

Minä olin auttamassa keittiössä. Ruoka-
na oli kanarisottoa. Paistoin paistinpan-
nulla lettuja.

Maalasin tyynyä. Kissan kuvia eri väreil-
lä. Niistä tulee tyynyt sohvalle. Maalasin 
omenoita punaisella ja vihreällä kankaa-
seen. Luonnoskirjaan tein kuvioita; mi-
nulla on uusi luonnoskirja.

Kävimme puolukkaretkellä Ruunaalla. En 
saanut puolukoita. Paistoimme makka-
roita ja piirakoita. Siikakosken kahviossa 
joimme munkkikahvit.

Olin myymässä Hämärän kaupan -illassa 
Virpin kanssa. Kummitäti kävi ostoksilla. 
Krista kävi moikkaamassa meitä teltalla. 
Käytiin pizzalla Minnan kanssa.

NIINA KARI
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lokakuu
Linja-autolla lähdimme Joensuuhun kau-
punginteatteriin katsomaan Rahakaba-
ree -näytelmää. Ja oli hieno päivä.

Oli Leenan musiikkiopetusta viikonlop-
puna. Oltiin pihalla polttopalloa ja äänen 
avausta. Päivällä soitimme sähkökosket-
timia. Marko tuli Jelenan ja Laurin kans-
sa. Oli mukana soittamassa palikoita. 
Marko otti valokuvia minusta ja muista-
kin. Otti jotain yksityiskuviakin.

Lähdimme ajamaan Nurmeksen ja Sii-
linjärven kautta Kuopioon. Nousimme 
lentokoneeseen kohti Playa del Inglesiä 
ja olimme yöllä perillä. Kävimme Palmi-
tos Parkissa ja katsomassa delfiini -näy-
töstä. Otimme aurinkoa ja kova sade 
yllätti meidät. Ostin markkinoilta uuden 
vyölaukun ja pienen kukkaron. Kävin 
kastautumassa meressä ja oli suolaista 
vettä ja isot aallot. Kävimme sukellus-
veneretkellä. Piti kävellä pimeän putken 
läpi ja näimme erilaisia kaloja. Oli en-
simmäinen matka meren pohjaan. Sen 
jälkeen kävimme laivaristeilyllä merellä. 
Kävimme myös Sioux City Parkissa, inti-
aanikylässä. Oli paljon eläimiä ja näytök-
siä. Matka meni hienosta vaikka nilkka 
turposikin.”

MARIKA PAALAMO
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marraskuu
Maalasin ahkerasti vahakangasta. Tarjo-
tinkankaita maalasin joulukukka-aiheella 
punaisen eri sävyillä. Kirkkailla väreillä 
maalasin lehtitelineitä. Puukynillä tein 
omia joulukortteja.

Kävin sukulaisten syntymäpäivillä. Pek-
ka kävi Kirsikodissa. Käytiin katsomassa 
Kulttuurikeskuksella Nenäpäivää -tapah-
tumaa. Mentiin Tukiyhdistyksen pikku-
jouluun Puustelliin.

Oli syyskokous. Lauloimme ahkerasti 
kokousväen kanssa lauluja. Meillä oli 
täällä myös kiinalainen-ilta. Käytiin os-
tamassa ruokatarvikkeita, tehtiin ruokaa 
yhdessä ja kutsuttiin vieraita. Oli hyvä 
ruoka ja hauska ilta kun Marika keksi 
kiina-aiheisia kysymyksiä! 

Olen katsonut tv:stä hiihtoja. Aloitin nyt 
lopulta kokoamaan 6000 palan palape-
liä omassa huoneessa lattialla vanerin 
päällä. 

KIRSI MIKKONEN
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joulukuu
Oli tekemistä; joululahjoja ja joulukortte-
ja. Maalasin jakkaran joululahjaksi.

Oli ihana käydä joulukonsertissa! Kuun-
telin joululauluja omassa huoneessa.

äiti ja isi tuli joulupuurolle. Katoin pöytää. 
Oli ehtoollinen ja laulettiin Hoosianna.

Oli mukava lähteä joululomalle Pyhäsel-
kään.

PäIVI ERONEN
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vuoden tulokset
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Asukkaiden elämänlaatu on hyvä

Vakiintuneet toimintamuodot, taidetyöpaja sekä säännölliset kodinhoitoon liittyvät 
tehtävät luovat turvallisuutta. Asukkaat ottivat vastuuta toiminnan suunnittelusta ja to-
teutuksesta kukin omien edellytystensä mukaan. He ovat ylpeitä ja onnellisia omasta 
osaamisestaan. Asukkaat raportoivat hallituksen kokousten yhteydessä toiminnastaan. 
Asukkaat kirjaavat yhdessä Kirsikodin asukkaiden kuulumiset hallitukselle -lomakkeen 
ja asukkaiden edustajat esittelevät sen hallituksen kokouksen alussa. Asukkaiden, hen-
kilöstön ja hallituksen yhteistyö ja keskinäinen luottamus luovat pohjan toiminnalle. 

Perjantaipalaverit on koettu hyvin tärkeiksi hetkiksi keskustella menneen viikon tapahtu-
mista, iloista, suruista ja yhteiselon haasteista. Vuoden aikana on keskusteltu edelleen 
paljon asukkaiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja yhteisestä vastuusta. 

Omaohjaajatoiminta saatiin vakiinnutettua henkilökunnan määrän kasvaessa. Asukkai-
den tarve henkilökohtaiselle tuelle ja hoidolle kasvoi. Jokaisella ohjaajalla on vastuullaan 
1-2 asukasta. 
 
Tukihenkilöiden säännölliset tapaamiset ovat synnyttäneet luottamuksellisen yhteistyön 
ja asukkaat kokevat toiminnan tärkeäksi. Toiminnan kautta asukkaille on tarjoutunut yhä 
monipuolisempi vapaa-ajan vietto ja henkilökohtainen tuki. Asukkaat ovat voineet esittää 
tukihenkilölleen toiveita mahdollisista harrastuksista tai tapahtumiin osallistumisesta. 
Toiminta on vakiintunut ja onnistunut osalla asukkaista ja se on tuottanut heille paljon 
iloa. Uusien tukihenkilöiden löytäminen ja sitoutuminen toimintaan on osoittautunut 
haasteelliseksi. Toimintaa omien ystävien ja tukihenkilöiden kanssa ovat helpottaneet 
asukkaiden omat taksikortit. 

Asukkaat ovat kokeneet erilaiset harrastukset tärkeiksi. Yhteiset hetket ja juhlat ystä-
vien ja sukulaisten kanssa ovat aina odotettuja. Seurakunnan toteuttama pikkukirkko 
ja musiikkiopiston pienten soittajien esiintymiset ovat olleet arjen juhlahetkiä. Matkoja 
ja retkiä toteutettiin sekä yhdessä, että pienemmissä ryhmissä. Asukkaiden toiveita 
pienryhmämatkoista toteutettiin Gran Canarialle ja Italiaan.

Asumispalvelujen laatu on hyvä ja vastaa Kirsikodin toiminta-ajatusta

Vakituisia asukkaita on kahdeksan. Kaikki asukkaat ovat kokeneet yhteisöasumisen it-
selleen sopivaksi asumismuodoksi. Se antaa asukkaille valinnan mahdollisuuksia, mutta 
vaatii myös tahtoa ottaa vastuuta itsestä, toisista ja ympäristöstä. Jokaisella asukkaalla 
on oma yksityinen tilansa, jonka he ovat itse sisustaneet. Tarve omaan aikaan ja yksityi-
syyteen onkin lisääntynyt. Asukkaat auttavat paljon toinen toisiaan ja yhteisöelämässä 
syntyneitä vaikeuksia ratkotaan yhdessä tai asianomaisten kanssa ohjaajan johdolla. 

Kesäsijaisuuksiin saatiin hyvin henkilökuntaa. Vastaavan yhteisökasvattajan ja yksi avoi-
meksi tullut ohjaajan paikka täytettiin määräajaksi. Henkilöstörakenteen suunnittelua 
jatkettiin. Vuoden aikana kaikki ohjaajat kokeilivat vuorokausityötä.

Elämänhallintataitoja ylläpidettiin riittävällä henkilökohtaisella tuella ja ohjauksella sekä 
suunnittelemalla ja toteuttamalla toimintaa yhdessä. Asukkaiden itsenäisen toimimisen 
tueksi on arkeen tehty kuvallisia ja sanallisia ohjeita. Omatoimisuuden tueksi ja seuran-
taa varten asukkailla on myös käytössä kaavakkeita, joihin he itse kirjaavat tietoja esim. 
painosta ja liikunnasta. 

Aktiivista osallistumista omaan elämään liittyvään päätöksentekoon korostetaan yhtei-
sön arjessa. Vakiintunut viikko-ohjelma selkeyttää ja rytmittää edelleen arkea. Viikko-
ohjelmassa huomioidaan joustavasti asukkaiden henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet 
toteuttamalla tarvittaessa yksilöllistä päiväohjelmaa. 

Vakituiset toimintajaksoilla kävijät ovat löytäneet paikkansa Kirsikodin arjessa ja jaksoja 
tarjottiin myös uusille tilapäisasukkaille.

1.

2.
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TYYTYVäISYYSKYSELYT

Syksyllä 2015 toteutettiin neljännen kerran tyytyväisyyskyselyt Kirsikodin asukkaille ja 
heidän omaisilleen. Kyselyiden avulla halutaan seurata ja varmistaa Kirsikodin palvelu-
jen laatua sekä kehittää toimintaa. Vastausten perusteella sekä asukkaat että omaiset 
vaikuttavat edelleen olevan varsin tyytyväisiä Kirsikodin palveluihin. 

Asukkaat täyttivät kyselylomakkeet joko omatoimisesti tai suullisesti ohjaajan avusta-
mana (n=8). Lomakkeissa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä Kirsikodin tiloista, turvalli-
suudesta, työtoiminnasta, vapaa-ajasta, ruoasta ja henkilökunnasta. Asukkaat saivat 
esittää myös kehittämisajatuksiaan. Näissä tuli esille toiveita tukihenkilötoiminnasta ja 
työpajan toiminnasta. Tuotevalikoimaa haluttiin laajentaa niin, että tuotteita saataisiin 
myyntiin ulkomaille. Myös positiivisuutta toivottiin. Tarkemmin asiaa kysyttäessä tällä 
tarkoitettiin avoimin mielin olemista, mutta asian konkretisointi oli hankalaa. Kirsikoti 
koettiin turvalliseksi paikaksi, mutta välillä toisten asukkaiden pulmat saattoivat tuntua 
pelottavilta ja tuoda turvattomuuden tunnetta. 

Seuraavassa kaaviossa on esitelty vastausten keskiarvot kolmelta viimeiseltä vuodelta. 
Vaaka-akselilla on kysymyksen numero ja pystyakselilla vastauksen keskiarvo. Kysymyk-
siin vastattiin asteikolla 1-5, jossa 1=erittäin huono, 2=huono, 3=tyydyttävä, 4=hyvä ja 
5=erinomainen. 

 1  Miten viihdyt Kirsikodissa?

2	 Saatko tarpeeksi tukea arkipäivän toimissa?

3	 Kuinka hyvin voit päättää omista asioistasi?

4	 Pidätkö työpajatoiminnasta?

5	 Oletko saanut harrastaa ja ulkoilla?

6	 Oletko saanut kantaa vastuuta yhteisistä asioista?

7	 Oletko saanut viettää omaa aikaa?

8	 Oletko saanut käydä kylässä tai tapahtumissa tai matkoilla?

9	 Oletko tasavertainen toisten asukkaiden kanssa?

10	 Onko Kirsikoti turvallinen paikka asua?

11	 Millainen on henkilökunta?

12		 Onko huoneesi viihtyisä?

13		 Saako sinulla käydä vieraita?

	14	 Millaista on ruoka Kirsikodissa?
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  1

VASTAUSTEN KESKIARVO – ASUKKAAT

 

Edelliseen vuoteen verrattuna asukkaat olivat tyytyväisempiä tasavertaisuuteen toisten 
asukkaiden kanssa (+0,25) ja arkipäivän toimintojen tukemiseen (+0,13).  Kaikkein tyyty-
väisimpiä asukkaat olivat Kirsikodissa viihtymiseen vastausten keskiarvon ollessa 4,75. 
Tyytyväisyys viihtyvyydessä on pysynyt samana jo kolmen vuoden ajan. Viime vuosien 
aikana Kirsikodissa on kiinnitetty erityistä huomiota yksilöllisten tarpeiden tukemiseen. 
Henkilöstöä on lisätty ja omaohjaaja -toiminta on vakiintunut. Näillä on koettu olevan po-
sitiivista vaikutusta asukkaiden tyytyväisyyteen. Kokemukset työpajatoiminnasta (-0,50) 
ja oman ajan viettämisestä (-0,38) laskivat eniten. Työpajatoiminnassa vastuuohjaajien 
roolit ja työnjako ovat vielä kesken. Samoin sekä asukkaat että työntekijät ovat koke-
neet työpajan tiloiltaan liian pieneksi ja siihen on pohdittu erilaisia ratkaisuja. Työpajan 
laajentamiseen on haettu rahaa useaan otteeseen, ja asia on jälleen vireillä. Oman ajan 
viettämisen tueksi on haettu asukkaille henkilökohtaisia tukihenkilöitä, mikä on osoit-
tautunut pulmalliseksi. Tukihenkilöiden puute tuli esille myös avoimissa kysymyksissä. 
Kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,41. Laskua edellisestä vuodesta oli 0,13 yksikköä, 
mutta kokonaisuudessaan keskiarvoa voidaan pitää varsin hyvänä.  

Kirsikodissa on ollut koko toiminnan ajan käytössä myös asukkaiden henkilökohtainen 
seurantakysely, jonka asukkaat ovat täyttäneet vuosittain. Kyselyllä on kartoitettu laajasti 
asukkaiden elämänhallintaa ja tuen tarvetta sekä tyytyväisyyttä elämään Kirsikodissa.
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 1  Millaiseksi arvioitte omaisenne elämänlaadun Kirsikodissa?

2	 Saako omaisenne tarpeeksi tukea elämän hallinnassa?

3	 Vastaako asumispalvelujen laatu Kirsikodin toiminta-ajatusta?

4	 Oletteko voineet osallistua omaisenne hoidon suunnitteluun?

5	 Pystyykö Kirsikoti vastaamaan omaisenne muuttuviin palvelu- ja hoitotarpeisiin?

6	 Koetteko järjestetyn työtoiminnan omaisellenne mielekkääksi?

7	 Onko omaisellanne tarpeeksi sosiaalisia kontakteja?

8	 Onko omaisenne saanut tarpeeksi tukea harrastuksiin ja yksilölliseen vapaa-ajanviettoon?

9	 Kuinka turvalliseksi arvioitte Kirsikodin?

10	 Kuinka hyvin Kirsikodin tilat soveltuvat käyttötarkoitukseen?

11	 Miten helposti saatte yhteyden Kirsikodin henkilökuntaan?

12		 Onko henkilökunta ammattitaitoista?

13		 Saatteko tarpeeksi informaatiota Kirsikodin toiminnasta? 

	14 Millaiseksi arvioitte oman osallistumisenne omaisen asumiseen Kirsikodissa? 

Asukkaiden omaisille kyselylomakkeet lähetettiin postitse. Lomakkeissa kysyttiin 
omaisten mielipidettä Kirsikodin asumispalvelujen laadusta, turvallisuudesta ja omais-
ten mahdollisuuksista vaikuttaa Kirsikodin palveluihin. Lomakkeita palautui omaisilta  
5 kpl. 

Seuraavassa kaaviossa on esitelty vastausten keskiarvot kolmelta viimeiseltä vuodelta. 
Vaaka-akselilla on kysymyksen numero ja pystyakselilla vastauksen keskiarvo. Kysymyk-
siin vastattiin asteikolla 1-5, jossa 1=erittäin huono, 2=huono, 3=tyydyttävä, 4=hyvä ja 
5=erinomainen. 
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VASTAUSTEN KESKIARVO – OMAISET

  2

 

Asukkaiden omaisten tyytyväisyys Kirsikodin toimintaan oli edelleen nousussa. Edel-
liseen vuoteen verrattuna eniten nousivat tyytyväisyys henkilökunnan ammattitaitoon 
(+0,47) ja mahdollisuuteen osallistua omaisen hoidon suunnitteluun (+0,43). Henkilös-
tön lisääminen on vapauttanut työntekijöiden aikaa olla enemmän yhteydessä asukkai-
den omaisiin ja suunnitella hoitoa yhdessä. Samoin omaohjaaja -toiminta on selkiyttänyt 
yhteydenpitoa. Laskua koettiin turvallisuudessa (-0,10), omaisen elämänlaadussa (-0,07) 
ja omassa osallistumisessa omaisen asumiseen Kirsikodissa. (-0,07). Näissä lasku oli 
todella vähäistä. Kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,51. Nousua edellisestä vuodesta 
oli 0,18 yksikköä. Asukkaiden omaiset toivat kehittämistoiveissa esille vuorovaikutuksen 
mahdollisuuden muiden alan toimijoiden kanssa. Omaisten mukaan tällä voisi lisätä 
kokemusten vaihtoa, ja samalla muut alan toimijat voisivat ottaa oppia Kirsikodin toi-
mintakulttuurista.

Kirsikodin hallitus ja henkilökunta ovat huomioineet kyselyiden tulokset sekä asuk-
kaiden ja omaisten toiveet toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Vuoden 2014 
kyselyssä tuli esille toiveita kankaan maalauksesta ja yksityisnäyttelyistä. Kirsikotiin 
toivottiin myös lisää musiikkitunteja ja toivelauluiltoja. Yläkertaan toivottiin siivouskaap-
pia. Musiikkitunteja on voitu järjestää kuukausittain ja asukkaat ovat riemuinneet näistä 
musiikkiviikonlopuista. Myös yleisölle avoin toivelauluilta toteutettiin kesällä. Yksityis-
näyttelyitä ei ole järjestetty, mutta vaihtuvissa- ja ryhmänäyttelyissä on vuoroteltu niin, 
että jokaisen asukkaan työt ovat päässeet vuorollaan esille.  
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Kirsikodin toiminnan turvaaminen tulevaisuudessa

Kirsikodin toiminnassa ja tulevaisuuden suunnittelussa henkilöstörakenteen muutos on 
ollut keskeisessä roolissa. Haaste on suuri ja se on vaatinut henkilökunnalta ja hallituk-
selta tiivistä yhteistyötä. Tulevaisuuden suunnittelussa on tullut vastaan monia haastei-
ta, joita on pohdittu psykoterapeutti, työnohjaaja Riitta Malkamäen ohjauksessa. Raija 
Mikkosen vapaaehtoisen työn osuus on ollut edelleen suuri ja hän on suostunut jatka-
maan sitä vielä vuoteen 2017 saakka.  

Vuoden aikana tehtiin yksi jaksotyökokeilu, jolloin toimintaa toteutettiin ympärivuokau-
tisesti palkatulla henkilökunnalla. Jaksotyön koettiin avaavan Kirsikodin laajaa tehtävä-
kenttää ja antavan edelleen pohjaa henkilöstön työtehtävien kartoittamiselle. Kokeilun 
myötä henkilökunta ilmaisi toiveensa tehdä nykyistä pidempiä työvuoroja. 

Henkilöstöresursseista tehtiin uudet laskelmat ja työtehtävien kartoittamista jatkettiin. 
Parityöskentely ohjaajien vastuualueissa otettiin käyttöön hyvin kokemuksin. Henkilös-
tölle pidettiin kehityskeskustelut ja niissä tuli esiin, että jokainen työntekijä tietää ja 
tuntee työn perimmäisen tarkoituksen ja haluaa tehdä työtään mahdollisimman hyvin. 
Tämä on tulevaisuuden turvaamisessa yksi tärkeimmistä resursseista.

3.
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Henkilöstön ammattitaito ja motivaatio on sellainen, 
että toiminnan tavoitteet saavutetaan kiitettävästi

HENKILöSTö

Toiminnanjohtaja vastasi Kirsikodin toiminnasta. Vakituisia ohjaajia työskenteli kaksi ja 
määräaikaisia kaksi. Heinäkuussa uutena työntekijänä aloitti vastaava yhteisökasvattaja. 
Samalla toiminnanohjaaja -nimike poistui käytöstä. Hallituksen puheenjohtajan vapaa-
ehtoistyö vuoden aikana on edelleen ollut merkittävä toiminnalle. Lisäksi talossa työs-
kentelee vakituinen kiinteistönhoitaja. Siistijän työ on hoidettu ostopalveluna kahtena 
päivänä viikossa. Asukkaat huolehtivat omien huoneiden siivouksesta ohjaajien kanssa. 

Vakituisen henkilökunnan työnkuvia, vastuita ja työaikajärjestelyjä ajanmukaistettiin tar-
peita vastaaviksi niin, että henkilökuntaa oli paikalla myös iltaisin ja lauantai päivisin. 
Toiminnanjohtaja piti henkilöstölle kehityskeskustelut joulukuussa.  

TUKIHENKILöT JA OPISKELIJAT

Tukihenkilötoiminnalla ja opiskelijoiden harjoittelupaikkana toimimisella on haluttu tuoda 
esille kehitysvamma-alaa ja tehdä sitä vetovoimaisemmaksi. Tukihenkilötoiminnassa on 
ollut mukana sekä nuoria, että aikuisia. Toiminta antaa tukihenkilöille mahdollisuuden 
erilaisten suhteiden solmimiseen ja ystävyyteen, oman maailmankuvan avartumiseen. 
Tukihenkilötoiminnalla on haluttu antaa nuorille opiskelijoille mahdollisuus työllistyä ja 
hankkia kokemusta kehitysvammatyöstä. 

KOULUTUKSET

Toiminnanjohtaja Kaisu Nuutinen osallistui sote -seminaariin ja Kettuki:n verkostota-
paamiseen. 

Kiinteistönhoitaja Kalevi Martikainen uusi Työturvallisuuskortin. 

Minna Köpönen hankki lisäkoulutusta asukkaiden terveydenhoitoon.

Virpi Turunen osallistui sote -seminaariin ja aloitti sosiaalityön perusopinnot.

Henkilökunta on miettinyt omaohjaajatoiminnan pohjalta koulutustarpeita tulevalle vuo-
delle kehityskeskustelujen yhteydessä.

TYöKYVYN YLLäPITäMINEN 

Riitta Malkamäki toimii Kirsikodin henkilökunnan vakituisena työnohjaajana. Työnoh-
jauskertoja oli vuoden aikana neljä. Riitta toimii myös asiantuntijana hallitukselle sen 
suunnitellessa Kirsikodin tulevaisuutta. 

Henkilöstön työkyvyn ylläpitämistä tuettiin tarjoamalla Smartum liikunta- ja kulttuuri-
seteleitä 20 kpl keväällä ja 20 kpl syksyllä.

Kirsikoti tarjosi henkilökunnalle yhden TyHy-illan vuoden aikana.

4.
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Yksilöllisesti suunniteltu ja sisällöltään laadukas 
ja monipuolinen taideopetus ja työpajatoiminta 

Taidetyöpajassa työskenteli vakituisesti kahdeksan taiteilijaa. Toiminta herätti edelleen 
kiinnostusta ja lukuisia vieraita kävi tutustumassa toimintaan. Tilaustöitä vastaanottivat 
lähes kaikki taiteilijat. Heidän ammatillisuutensa taiteen tekijöinä on edelleen kehittynyt 
ja vahvistunut. 

Taidetyöpajassa tehtiin tilaustöitä ja maalattiin tarjotinkankaita, vahakangasta sekä mui-
ta tuotteita omaan myymälään. 

Oman vaatemalliston suunnittelu toteutui ja mallikappaleet valmistuivat myyntiin. Tuo-
tekehittely jatkui.

Kirsikodin taidevarastoa ylläpidettiin ja maalauksille rakennettiin uusi tauluvarasto. 
Omasta taidekokoelmasta päättäminen ei toteutunut. Työhön ei tulevaisuuden suunnit-
telun vuoksi ollut aikaa ja on todettu, että siihen tarvitaan myös ulkopuolista asiantuntija-
apua. 

Kesäkuussa pidettiin kaksi kurssia. Maalauskurssilla oli opettajana Minna Haataja. Kirsi-
kodin mosaiikkikurssi toteutettiin yhteistyössä Lieksan Kansalaisopiston kanssa. Opet-
tajana toimi Ihva Aula. Kursseille osallistui Kirsikodin asukaita sekä talon ulkopuolisia 
osanottajia.

Musiikin opetus painottui bändisoittoon, kun helmikuussa saatiin käyttöön Tukilinjan 
Vuoden toimija -apurahalla hankitut bändisoittimet. Musiikkijaksoja toteutettiin kerran 
kuukaudessa ja heinäkuussa pidettiin bändileiri. Opettajana oli Leena Toivanen.

Toimintajaksoilla kävi edelleen kolme pitkäaikaista Kirsikodin toiminnassa mukana ol-
lutta taiteilijaa; Hanna Ronkainen, Nina Leppänen ja Pekka Turunen. Taika Kärkkäinen 
osallistui musiikkijaksoille ja mosaiikkikurssille.

5.
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Näyttely- ja julkaisutoiminta

YKSITYISNäYTTELYT
Topi Leinonen 15.04.2015- Lieksan terveyskeskuksen aula
Nina Leppänen 23.03.-04.04.2015 Maalauksia vuosien varrelta
Savonlinnan kaupunginkirjasto Joeli näyttelytila Tuike

KOTIMAISET YHTEISNäYTTELYT
07.04.-29.12.2015 KIRSI & PÄIVI Lieksan Taitokeskus
Toscana-kankaat Kirsi Mikkonen, maalaukset Päivi Eronen
14.06.2015 Kirsikodin taiteilijoiden maalaamat 20 linnunpönttöä pihapuussa
Timitra Hostel Lieksa

RYHMäNäYTTELYT
22.10.2014- 26.02.2015 Vuosien varrelta Kulttuurikeskus, Lieksa
03.07.-18.11.2015 Nukkuva elefantti! Ei! Kallio tanssii! 
Lieksan Nordean pankkitalon näyteikkunat. Taulujen lisäksi Santun linnut.

RYHMäNäYTTELYT ITALIASSA
24.05.2014- Ristorante il Goccino, Lusignano
13.06.2014- Osteria della Lodola, Foiano della Chiana

Taloudellinen tilanne on sellainen, että perustoiminnot eivät vaarannu 

Sopimuskuntien luottamus Kirsikodin palveluihin on säilynyt ja tämä on mahdollistanut 
vakituisten asukkaiden asumisen Kirsikodissa. Sopimuskuntia ovat Lieksa, Juuka, Jo-
ensuu, Liperi ja Kuopio. Kuntia ja yhteistyötahoja on informoitu säännöllisesti Terveisiä 
Kirsikodista -kirjeillä, vuosisuunnitelmilla ja -kertomuksilla. 

Toimintajaksoja ovat ostaneet Lieksan kunta sekä yksityiset henkilöt. Käyttöpäiviä kertyi 
yhteensä 3023 vrk. Käyttöpäiviä oli keskimäärin 251.92 päivää kuukaudessa. 

Perustoiminnot rahoitettiin niistä perittävillä korvauksilla. Taidetyöpajan kustannukset 
katettiin osittain tuote- ja taulumyynnillä. Näyttely- ja julkaisutoiminta katettiin julkaisu-
toiminnan tuotoilla ja taulumyynnillä. 

Asukkaat vastasivat itse matkakuluista.

Asukkaat vastasivat itse tarvittavien liikunta- ja harrastusvälineiden sekä pääsymaksujen 
kustannuksista. Matkat paikkakunnalla ja näyttelyihin tehtiin talon omalla autolla. 

VUOdEN APURAHAT, AVUSTUKSET JA LAHJOITUKSET: 
Vuodelle 2015 ei haettu apurahoja tai avustuksia. Avustuksia haettiin vuodelle 2016.

Toimitilat ja työvälineet ovat ajanmukaiset ja vastaavat käyttötarkoitusta

Työvälineiden ja -tilojen kunnossapidosta ja turvallisuudesta on huolehdittu asianmukai-
sesti. Välineistöä on uusittu tarpeen mukaan. 

Omarahoitteisesti toteutettiin tilojen ja laitteiden ajanmukaistamista ja uusimista. Ra-
kennettiin uusi tauluvarasto ja vaatehuone yhteen asuinhuoneeseen. Kiinteistönhoitajan 
tila kunnostettiin; kalusteita ja lämmitystä uusittiin. Vanhat vesijohdot uusittiin kupariput-
kien osalta. Vanhat palovaroittimet poistettiin käytöstä ja tilalle tuli palohälytyskeskus.

Kotimaiset ja kansainväliset yhteistyösuhteet ovat toimivat

Yhteistyökumppaneita ovat Kettuki ry, Lieksan Kehitysvammaisten Tuki ry, Lieksan 
Kristillinen opisto/ Taiteen ja kulttuurin opetuslinja ( TaiKu), Tukipiste ry, Lieksan Keskus-
koulun harjaantumisopetus, Lieksan kaupungin kehitysvammahuolto, Lieksan työ- ja 
elinkeinotoimisto, Lieksan ja Joensuun evankelis-luterilaiset seurakunnat, Pielisen Kar-
jalan musiikkiopisto, Lieksan kaupungin kulttuuri- ja liikuntatoimi sekä Kansalaisopisto.  

6.

7.

8.
9.
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Kuvassa vasemmalta Kalevi Martikainen, Krista Kettunen, Minna-Leena Köpönen, Milka Vitri, Virpi Turunen, 
edessä Kaisu Nuutinen ja Raija Mikkonen.
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Hallinnollisen vastuun kantoi Raija Mikkonen yhdessä muun hallituksen kanssa. 
  
Kaisu Nuutinen jatkoi toiminnanjohtajana. Vastuualueina olivat hallinnolliset tehtävät,  
hallituksen sihteerinä toimiminen, toiminnan vastuu, henkilöstöasiat, työpajatoiminta 
ja tuotekehittely: yhdessä ideointi ja toteutuksen suunnittelu asukkaiden kanssa, avus-
taminen sekä viimeistely. Hänen tehtäviinsä kuului myös asukkaiden henkilökohtaisten 
suunnitelmien ja jatkuvan seurannan kirjaaminen, arkipäivän toimissa tukeminen sekä 
yhdistyksen raportointi, laskutus ja tilitysten hoito sekä omavalvonta.

Ohjaaja Krista Kettusen vastuualueena oli ruokahuolto ja sen omavalvonta sekä asuk-
kaiden ohjaus ruoanlaitossa ja kodinhoidossa. Hänen tehtäviinsä kuului myös arkipäivän 
toimissa tukeminen, seuranta ja kirjaaminen.

Ohjaaja Minna-Leena Köpösen vastuualueena oli kodinhoito ja asukkaiden yksilölliset 
hoidot. Hänen tehtäviinsä kuului myös asukkaiden ohjaus jokapäiväisessä elämässä; 
tukeminen, seuranta ja kirjaaminen.

Toukokuussa Milka Vitri aloitti määräaikaisena ohjaajana. Hänen tehtäviinsä kuului asuk-
kaiden ohjaus jokapäiväisessä elämässä; tukeminen, seuranta ja kirjaaminen.

Toiminnanohjaaja nimike poistui käytöstä ja tilalle tuli vastaava yhteisökasvattaja. Hei-
näkuussa aloitti määräaikaisena yhteisökasvattajana Virpi Turunen. Hänen vastuualueina 
oli hallinnolliset tehtävät, toiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä asukkaiden ohjaus 
jokapäiväisessä elämässä. 

Kiinteistönhoitaja Kalevi Martikaisen vastuualueina oli piha-alueiden hoito, kiinteistön 
kunnossapito sekä työkoneiden ja laitteiden toimivuudesta huolehtiminen.

Matleena Keränen toimi kesälomien sijaisena.

Eevi Mikkonen toimi kurssi- ja  leiriavustajana. 

Roosa Nykänen toimi leiriavustaja.

Ronja Martiskainen toimi kurssiavustajana.

Asukkaiden tukihenkilöinä toimivat Pietu Mikkonen, Eetu Mikkonen, 
Irene Martiskainen, Matleena Keränen, Elina Sokuri ja Carita Räty.

henkilöstö
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VARSINAINEN TOIMINTA 2015 2014

Hoitotoiminta
 Tuotot 331 996,06 0,00
 Kulut 
  Henkilöstökulut -174 119,34 0,00  
  Muut kulut -1 073,67 0,00
  Kulut yhteensä -175 193,01 0,00
 Toiminnanalan kate 156 803,05 0,00
Työpajatoiminta
 Tuotot 12 548,00 0,00
 Kulut 
  Henkilöstökulut -39 536,88 0,00  
  Muut kulut -14 112,68 0,00
  Kulut yhteensä -53 649,56 0,00
 Toiminnanalan kate -41 101,56 0,00
Kiinteistötoiminta
 Tuotot 23 106,90 0,00
 Kulut 
  Henkilöstökulut -32 211,86 0,00  
  Muut kulut -43 565,21 0,00
  Kulut yhteensä -75 777,07 0,00
 Toiminnanalan kate -52 670,17 0,00
Ruokailutoiminta
 Tuotot 21 657,63 0,00
 Kulut 
  Muut kulut -25 873,52 0,00
  Kulut yhteensä -25 873,52 0,00
 Toiminnanalan kate -4 215,89 0,00
Kustannustoiminta
 Tuotot 715,50 0,00
 Toiminnanalan kate 715,50 0,00
Virkistystoiminta
 Tuotot 3 504,88 0,00
 Kulut 
  Henkilöstökulut -8 757,68 0,00  
  Muut kulut -4 146,96 0,00
  Kulut yhteensä -12 904,64 0,00
 Toiminnanalan kate -9 399,76 0,00
Yhteistoiminta
 Tuotot 345,00 342 699,35
 Kulut 
  Henkilöstökulut -3 567,85 -212 073,28 
  Poistot -16 288,52 -15 149,25
  Muut kulut -48 752,04 -137 275,92
  Kulut yhteensä -68 608,41 -364 498,45 
Yhteisten erien kate -68 608,41 -21 799,10  

Tuotto-/kulujäämä -18 132,24 -21 799,10

VARAINHANKINTA

Tuotot  1 458,00 19 593,75
Kulut  -276,38 -13 326,01
   1 181,62 6 267,74
Tuotto-/kulujäämä -16 950,62 -15 531,36
 
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot
 Rahoitustoiminta 0,00 1,59
Kulut 
 Rahoitustoiminta -931,49 -1 376,50
   -931,49 -1374,91
Tuotto-/kulujäämä -17 882,11 -16 906,27
 
SATUNNAiSET ERäT

 Satunnaiset tuotot 0,00 46 917,50
   0,00 46 917,50
TILIKAUdEN TULOS -17 882,11 30 011,23

TILIKAUdEN YLI-/ALIJääMä -17 882,11 30 011,23

tuloslaskelma
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V a s t a a v a a  2015 2014

PYSYVäT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet
 Maa- ja vesialueet  
  Omistuskiinteistöt 11 399,00 9 599,00
 Rakennukset ja rakennelmat  
  Omistusrakennukset ja rakennelmat 149 059,58 141 923,89
 Koneet ja kalusto 27 131,18 21 675,08
 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 187 589,76 173 197,97
 Pysyvät vastaavat yhteensä 187 589,76 173 197,97

OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN VARAT

 Omakatteinen rahasto 2 500,00 0,00
 Omakatteinen rahastojen varat yhteensä 500,00 0,00
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset
 Myyntisaamiset 30 332,03 25 036,39
 Muut saamiset 2,60 0,47
 Siirtosaamiset 514,10 977,36
 Lyhytaikaiset yhteensä 30 848,73 26 014,22
   
Rahat ja pankkisaamiset 2 795,05 44 507,43
 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 33 643,78 70 521,65
   
V a s t a a v a a  y h t e e n s ä 221 733,54 243 719,62
   
V a s t a t t a v a a 
 
OMA PääOMA

Muut rahastot 36 887,52 36 887,52
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) 151 790,47 121 779,24
Tilikauden ylijäämä/alijäämä -17 882,11 30 011,23
 Oma pääoma yhteensä 170 795,88 188 677,99

VIERAS PääOMA

Pitkäaikainen
 Lainat rahoituslaitoksilta 12 569,96 15 712,41
 Pitkäaikaiset yhteensä 12 569,96 15 712,41
  
Lyhytaikainen  
 Lainat rahoituslaitoksilta 3 142,45 3 142,45
 Ostovelat 2 136,92 10 620,31
 Muut velat 3 604,79 4 650,00
 Siirtovelat 29 483,54 20 916,46
 Lyhytaikaiset yhteensä 38 367,70 39 329,22
 Vieras pääoma yhteensä 50 937,66 55 041,63
   
V a s t a t t a v a a  y h t e e n s ä 221 733,54 243 719,62

tase
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