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1. tOImINta-aJatuS

Aito elämä yksilönä ryhmässä

tarkoituksena on tukea Kirsikodissa asuvia henkilöitä

1.	 oman	elämän	hallinnassa	ja	suunnittelussa

2.	 vastuunottamisessa	itsestä,	toisista	ja	ympäristöstä

3.		 henkisessä	kasvussa	ja	liittymisessä	tasavertaisena	jäsenenä	yhteisöön	ja	ympäröivään	yhteiskuntaan		

ylläpitämällä ja kehittämällä maaseutuympäristössä yksilölliset tarpeet huomioiden asumis-,  
taidetyöpaja-, harrastus- sekä koulutusmahdollisuuksia tarjoavaa toimintaa kulttuurin eri keinoin.

2. aRVOt

Kirsikodin perusarvot ja niiden keskeinen sisältö

1.	 Ihmisenä	olemisen	oikeutus

asukkaat tuntevat itsensä tärkeiksi ja tasavertaisiksi yhteisön sekä yhteiskunnan jäseniksi. 
   
2.	 Turvallisuus
  
asukkaiden turvallisuus näkyy fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja henkisenä hyvinvointina. 
Kirsikodin näkökulmasta turvallisuus ilmenee toimeentulon varmuutena, resurssien 
riittävyytenä ja yhteistyösuhteiden pysyvyytenä.
 
3.	 Yhteisöllisyys

Jokaisella asukkaalla on oma yksityisyytensä ja vapautensa, mutta myös vastuu yhteisön hyvinvoinnista. 
 
4.	 Yksilöllisyys	ja	itsensä	toteuttaminen

Kirsikoti tarjoaa valinnan mahdollisuuksia ja riittävän tuen asukkaiden yksilöllisyyden ja itsensä  
toteuttamisen toteutumisessa. Kirsikodin toiminnalla pyritään tukemaan asukkaiden luovuutta,   
ylläpitämään opittuja taitoja ja kehittämään niitä.
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Kehitysvammaisille tarkoitettu  
kulttuuritoimintaan pohjautuva asumis-, 

taidetyöpaja-, ja harrastusyhteisö

Pätevä ja sitoutunut 
henkilöstö

tyytyväiset  
asukkaat

taloudelliset  
resurssit

Kansallinen ja 
kansainvälinen yhteistyö

Kirsikodin fyysiset  
ominaisuudet
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Omatoimisuus

Vastuullisuus

Yhteisöllisyys

3. meNeStYSIDea
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4.  PÄÄmÄÄRÄt

PÄÄMÄÄRÄ

1. asukkaiden elämänlaatu on hyvä. 
elämänlaatu koostuu turvallisuuden tunteesta, 
yksilön valinnan mahdollisuuksista, toimivista ja 
pysyvistä sosiaalisista suhteista, mielekkäästä 
tekemisestä sekä itsensä tärkeäksi kokemisesta.  

2. Järjestettyjen asumispalvelujen laatu on hyvä 
ja vastaa Kirsikodin toiminta-ajatusta. 

3. Kirsikodin toiminnan turvaaminen 
vuoteen 2015 mennessä. 

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

TAVOITTEET

1.1. Kehitetään asukkaista lähtevää toiminnan 
suunnittelua ja laadun arviointia.

1.2. tuetaan asukkaiden keskinäistä 
vuorovaikutusta ja vastuun kantamista yhteisön 
hyvinvoinnista.

1.3. tuetaan asukasta yksilöllisesti ottaen 
huomioon hänen senhetkiset voimavarat, toiveet ja 
elämäntilanteen muutokset.

1.4. tuetaan sosiaalisten kontaktien 
monipuolisuutta ja pysyvyyttä.

2.1. asumispalvelut vastaavat asukkaiden tarpeita.

2.2. tuetaan asukkaita elämänhallinnassa, 
jokapäiväisessä elämässä tarvittavissa  
taidoissa ja päätöksenteossa.

3.1.toiminnan turvaaminen ympärivuorokautisesti 
palkatulla henkilökunnalla vuodesta 2015 alkaen

3.2. Kirsikodilla on valmiudet vastata asukkaiden 
muuttuviin palvelu- ja hoitotarpeisiin

4.1. Ylläpidetään henkilöstön ammattitaitoa 
tarjoamalla mahdollisuus lisäkoulutukseen 
ja työnohjaukseen. 

4.2. Ylläpidetään henkilöstön työkykyä .
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5. Yksilöllisesti suunniteltu ja sisällöltään
laadukas ja monipuolinen taideopetus ja 
työpajatoiminta.

6. näyttely- ja julkaisutoiminta.

7. taloudellinen tilanne on sellainen, 
että perustoiminnot eivät vaarannu.

8. toimitilat ja työvälineet ovat ajanmukaiset 
ja vastaavat käyttötarvetta.

9. Kotimaiset ja kansainväliset 
yhteistyösuhteet ovat toimivat.

5.1. Järjestetään taideopetusta ja -työpaja-
toimintaa ateljee Hännättömässä kissassa.

5.2. Ylläpidetään ja päivitetään Kirsikodin 
omaa taidekokoelmaa ja arkistoa taideteoksista

5.3. toteutetaan työskentelyjakso italiassa ja 
edistetään kielten (italia/englanti) opiskelua 
Kirsikodissa.

6.1. Järjestetään taidenäyttelyitä ja tarjotaan 
töitä kotimaisiin sekä kansainvälisiin näyttelyihin, 
graafiseen suunnitteluun ja tuotteistamiseen. 

6.2.	Kirsikodin julkaisusarjaa jatketaan. 
Jokaisesta asukkaasta tehdään oma julkaisu

6.3. Pidetään Kirsikodin 20-vuotisjuhla 
juhannuksena 2013.

7.1. Perustoimintojen turvaaminen

7.2. informoidaan säännöllisesti sopimuskuntia 
ja muita yhteistyötahoja.

7.3. Haetaan lisärahoitusta investointeihin, 
työskentelyjakson toteuttamiseen italiassa, 
sekä julkaisuihin ja näyttelytoimintaan

8.1. työvälineiden ja -tilojen kunnossapito

8.2.	Kiinteistön kunnossapito ja turvallisuus

8.3.	ateljeen laajentaminen.

8.4.	asuintilojen muutokset tarvetta vastaaviksi.

9.1. Ylläpidetään yhteistyösuhteita ja etsitään 
uusia yhteistyötahoja ja -muotoja.

9.2.	Yhteistyö Pielisen-Karjalan työ- ja elinkeino-
toimiston sekä eri oppilaitosten kanssa.

9.3.	Osallistuminen hyvinvointialan monitoimijaiset 
yhteistyökäytännöt Pohjois-Karjalassa/ 
HYMY-hankkeeseen 2011–2013/ PiKeS

PÄÄMÄÄRÄ TAVOITTEET
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