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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. tOImINNaN tavOItteet Ja tOteutuS

1.   aSUKKaIden eLäMänLaaTU On HyVä

1.1. Kehitetään asukkaista lähtevää toiminnan suunnittelua ja laadun arviointia
 - Henkilöstön ja asukkaiden yhteinen perjantaipalaveri.
 - Yksilölliset suunnitelmat ja seuranta.
 - Asukkaiden kuulumisten käsittely hallituksen kokousten yhteydessä.
 - Arviointikysely ja seurantalehti asukkaille

1.2. Tuetaan asukkaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja vastuun kantamista yhteisön hyvinvoinnista
 - Perjantaipalaverin valmistelu: ruokalista, omat ja yhteinen päiväkirja, 
   asukkaiden toiveet ja tulevien tapahtumien suunnittelu.
 - Ohjaaminen yhteisten asioiden hoitamiseen ja vapaa-ajan viettoon kotona ja kodin ulkopuolella.
 - Tuetaan asukkaiden keskinäistä vuorovaikutusta tarjoamalla ulkopuolista asiantuntija-apua/ 
   Raija Apajalahden yhteisöllisyyskoulutus asukkaille

1.3. Tuetaan asukasta yksilöllisesti ottaen huomioon hänen senhetkiset voimavarat, toiveet ja elämäntilanteen muutokset
 - Tarjotaan riittävä tuki eri elämäntilanteissa ja muutoksissa/tukihenkilöiden tapaamiset
 - Ohjaaminen omien asioiden hoitamiseen ja vapaa-ajan viettoon kotona ja kodin ulkopuolella
 - Yksilöllisesti suunnitellut matkat, retket ja harrastukset tukihenkilön tai ohjaajan kanssa sekä pienryhmissä
 - Yhteistyö eri asiantuntijaverkoston jäsenten kanssa

1.4. Tuetaan sosiaalisten kontaktien monipuolisuutta ja pysyvyyttä
 - Yhteydenpito vanhempiin ja sukulaisiin
 - Järjestetty tukihenkilötoiminta
 - Ystävien vierailut Kirsikotiin
 - Vierailut ystävien luona
 - Pikkukirkko
 - Allasjumppa
 - Perheuinti
 - Kurssit
 - Vierailut ja matkat
 - Osallistuminen eri tapahtumiin
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2.  JärJeSTeTTyJen aSUMISpaLVeLUJen LaaTU On HyVä Ja VaSTaa KIrSIKOdIn TOIMInTa-aJaTUSTa

2.1. Asumispalvelut vastaavat asukkaiden tarpeita
 - Yksityisyys ja yhteisön tuki
 - Henkilöstöresurssien riittävyys
 - Arviointikyselyt asukkaille ja omaisille

2.2. Tuetaan asukkaita elämänhallinnassa, jokapäiväisessä elämässä tarvittavissa taidoissa ja päätöksenteossa
 - Vakiintunut ja joustava viikko-ohjelma
 - Uusien taitojen oppiminen, opittujen taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen

3.  KIrSIKOdIn TOIMInnan TUrVaaMInen VUOTeen 2015 MenneSSä

3.1. Toiminnan turvaaminen ympärivuorokautisesti palkatulla henkilökunnalla vuodesta 2015 alkaen
 - Jatketaan kehittämissuunnitelman laatimista
 - alustavan henkilöstömitoituksen kartoitus kuukauden mittaisen kokeilujakson aikana
 - Tehdään laskelmat henkilöstömenoista
 - asukkaiden hyvän elämänlaadun turvaaminen ja tukeminen toiminnan muutoksessa

3.2. Kirsikodilla on valmiudet vastata asukkaiden muuttuviin palvelu- ja hoitotarpeisiin
 - Moniammatillisen työryhmän kokoontuminen ja yhteistyö palvelujen ostajien ja Kirsikodin välillä
 - Henkilöstöresurssien riittävyys
 - Henkilöstön koulutustasoa ja ammattitaitoa kartoitetaan suhteessa asukkaiden tarpeisiin

4.  HenKILöSTön aMMaTTITaITO Ja MOTIVaaTIO On SeLLaInen, eTTä TOIMInnan TaVOITTeeT SaaVUTeTaan KIITeTTäVäSTI

4.1. Ylläpidetään henkilöstön ammattitaitoa tarjoamalla mahdollisuus lisäkoulutukseen ja työnohjaukseen
 - Henkilökunnalle pidetään kehityskeskustelut ja tehdään osaamiskartoitus
 - Henkilöstön kuulumisten käsittely hallituksen kokouksien yhteydessä
 - Koulutuspäivät, ammatillinen täydennyskoulutus
 - Työnohjaus

4.2. Ylläpidetään henkilöstön työkykyä
 - Uimahalliliput
 - Konserttilippu Vaskiviikolle

5.  yKSILöLLISeSTI SUUnnITeLTU Ja SISäLLöLTään LaadUKaS Ja MOnIpUOLInen TaIdeOpeTUS Ja TyöpaJaTOIMInTa

5.1. Järjestetään taideopetusta ja -työpajatoimintaa Ateljee Hännättömässä kissassa
 - Säännölliset työpajapäivät
 - Tilaustyöt ja tuotteiden myynti
 - Vastataan koulutus- ja konsultaatiopyyntöihin mahdollisuuksien mukaan

5.2. Ylläpidetään ja päivitetään Kirsikodin omaa taidekokoelmaa ja arkistoa taideteoksista
 - päivitetään taidearkistoa

5.3. Toteutetaan työskentelyjakso Italiassa ja edistetään kielten (italia/englanti) opiskelua Kirsikodissa
 - Suunnitelman laatiminen ja rahoituksen hankkiminen Italian matkaa varten vuodelle 2014
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6.  näyTTeLy- Ja JULKaISUTOIMInTa

6.1. Järjestetään taidenäyttelyitä ja tarjotaan töitä kotimaisiin sekä kansainvälisiin näyttelyihin, 
  graafiseen suunnitteluun ja tuotteistamiseen
 - Jatkuva näyttely/ ateljee Hännätön kissa, Kirsikoti
 - Vaihtuva näyttely/ nordea Lieksa
 - yhteisnäyttelyt Suomessa ja Kiinassa/ HUILInG, Kiina
 - Vastataan kotimaisiin ja ulkomaisiin yhteistyö ja tuotteistamisen kehittämisen kutsuihin
 - Vastataan näyttelykutsuihin mahdollisuuksien mukaan

6.2. Kirsikodin julkaisusarjaa jatketaan. Jokaisesta asukkaasta tehdään oma julkaisu
 - aloitetaan raija Mikkosesta kertovan kirjan kokoaminen 
 - Julkaisujen esittely ja myynti Kirsikodissa, Kirsikodin kotisivuilla ja näyttelyiden yhteydessä

6.3. Pidetään Kirsikodin 20-vuotisjuhla juhannuksena 2013
 - Muisteluleiri perheleirinä
 - Kehitysvammaisten messun esittäminen
 - Juhla Kirsikodilla

7.  TaLOUdeLLInen TILanne On SeLLaInen, eTTä perUSTOIMInnOT eIVäT VaarannU

7.1. Perustoimintojen turvaaminen
 - Tarkistetaan vuosittain, että hoitokorvaukset vastaavat ajankohtaista kustannustasoa ja 
   kunkin asukkaan yksilöllistä hoidon tarvetta

7.2. Informoidaan säännöllisesti sopimuskuntia ja muita yhteistyötahoja
 - Terveisiä Kirsikodista -kirjeet
 - Vuosikertomus ja suunnitelmat ym. viralliset dokumentit

7.3. Haetaan lisärahoitusta investointeihin, työskentelyjakson toteutumiseen Italiassa sekä julkaisuihin ja näyttelytoimintaan
 - Opetusministeriö
 - Lieksan kaupunki
 - Säätiöt ja järjestöt
 - Sponsorit

8.  TOIMITILaT Ja TyöVäLIneeT OVaT aJanMUKaISeT Ja VaSTaaVaT KäyTTöTarVeTTa

8.1. Työvälineiden ja -tilojen kunnossapito
 - Työvälineiden ja -tilojen jatkuva kunnossapito sekä arviointi

8.2. Kiinteistön kunnossapito ja turvallisuus
 - esteettömän grillikatoksen rakentaminen
 - Vanhan jätevesijärjestelmän uusiminen

8.3. Ateljeen laajentaminen
 - etsitään rahoitusta

8.4. Asuintilojen muutokset tarvetta vastaaviksi
 - aloitetaan neuvottelut ja suunnittelu mahdollisen rivitalon rakentamiseksi
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9.  KOTIMaISeT Ja KanSaInVäLISeT yHTeISTyöSUHTeeT OVaT TOIMIVaT

9.1. Ylläpidetään yhteistyösuhteita ja etsitään uusia yhteistyötahoja ja -muotoja

 - KOTIMaISeT yHTeISTyöKUMppanIT
  - Lieksan kaupunki
 - Lieksan kansalaisopisto
 - Lieksan kehitysvammaisten tuki ry
 - Keskuskoulun harjaantumisopetus
 - pielisen-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto
 - Oppisopimustoimisto
 - Sopimuskunnat
 - Lieksan tukipiste ry
 - Kettuki ry
 - Lieksan taidetoimintakeskus
 - Lieksan ev.lut. seurakunta
 - Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

 - KanSaInVäLISeT yHTeISTyöKUMppanIT
 - Casa pinocchio, Italia
 - Huiling, Kiina

 - TUTUSTUMISKäynnIT Ja VIeraILUT
 - JULKaISUVaIHTO KanSaInVäLISTen yHdISTySTen KanSSa

9.2. Yhteistyö Pielisen-Karjalan työ- ja elinkeinotoimiston sekä eri oppilaitosten kanssa
 - Oppisopimusopiskelija
 - Tukityöllistetyt
 - Toimitaan opiskelijoiden harjoittelupaikkana

9.3. Osallistuminen hyvinvointialan monitoimijaiset yhteistyökäytännöt Pohjois-Karjalassa / HYMY-hankkeeseen 2011-2013/PIKES
 - etsitään yhteistyötahoja esim. tuotteistamiseen
 - Koulutus
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3. tOteutuKSeN SeuRaNta Ja aIKataulu 

1. ASuKKAIdEn EläMänlAATu
asukaspalaverit       kerran viikossa
Ohjaajien asukkaista pitämät päiväkirjat     2 kertaa kuukaudessa tai useammin
yksilöllinen suunnitelma      tarvittaessa 
Henkilöstön palaverit      kerran kuukaudessa
arviointikyselyt       kerran vuodessa
Seurantalehti       kerran vuodessa
Hallituksen seurantapalaverit asukkaiden kanssa    hallituksen kokousten yhteydessä
palvelusuunnitelmapalaverit      sopimuksen mukaan
Vuosikertomus       kerran vuodessa

2. ASuMISPAlvEluT 
asukaspalaverit       kerran viikossa
päivätoiminta       viikoittainen ohjelma
arviointikyselyt       kerran vuodessa
Seurantalehti       kerran vuodessa
Hallituksen seurantapalaverit asukkaiden kanssa    hallituksen kokousten yhteydessä 
palvelusuunnitelmapalaverit      sopimuksen mukaan  
   
3. TOIMInnAn TurvAAMInEn
Kehittämissuunnitelmaa laaditaan yhdessä hallituksen,    jatkuva
henkilökunnan, asukkaiden ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa   

4. HEnKIlöSTön MOTIvAATIO JA SITOuTunEISuuS
asukaspalaverit       kerran viikossa
Henkilöstöpalaverit       kerran kuukaudessa
Hallituksen ja henkilöstön seurantapalaverit    hallituksen kokousten yhteydessä
Kehityskeskustelut       kerran vuodessa
Osaamiskartoitus       kerran vuodessa

5. TAIdETOIMInTA
Hallituksen pj. ja ohjaajat vastaavat suunnittelusta,     jatkuva
kehittämisestä ja seurannasta yhdessä asukkaiden kanssa
asukkaiden, ohjaajien ja hallituksen seurantapalaverit   1-2 kertaa vuodessa

6. näYTTElY- JA JulKAISuTOIMInTA
Hallituksen pj., ohjaajat ja asukkaat vastaavat suunnittelusta ja toteutuksesta jatkuva
Hallituksen seurantapalaverit      1-2 kertaa vuodessa

7. TAlOudEllInEn TIlAnnE
Hallituksen pj. ja henkilöstö vastaavat hankinnoista, seurannasta ja informoinnista jatkuva
Hallituksen seurantapalaverit      1-2 kertaa vuodessa

8. TOIMITIlAT JA TYövälInEET     
Hallituksen pj. ja henkilöstö vastaavat hankinnoista    jatkuva
Hallituksen ja henkilöstön seurantapalaverit    1-2 kertaa vuodessa

9. KOTIMAInEn JA KAnSAInvälInEn YHTEISTYö
Hallituksen pj. ja henkilöstö vastaavat yhteistyötahojen ylläpidosta  jatkuva
Hallituksen seurantapalaverit      1-2 kertaa vuodessa
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Tavoitteet   Hallituksen   Toiminnan Ohjaaja   Ohjaaja       Kiinteistön             Hallitus  asukkaat
   puheenjohtaja   vastaava  	 					huoltaja

1. asukkaiden elämänlaatu  xxx   xxx xxx   xx       xx              xxx                     xxx

     päivätoiminta päivätoiminta       päivätoiminta       päivätoiminta        Seuranta

     

2. asumispalvelut   xxx   xxx xxx   xxx       xx               xxx   x

     päivätoiminta            päivätoiminta      päivätoiminta          päivätoiminta         Suunnittelu

                     Seuranta

        

3. Toiminnan turvaaminen  xxx   xxx xx   xx       x              xxx                      x

     Suunnittelu                 Suunnittelu

                                                                Seuranta

4. Henkilöstön motivaatio ja sitoutuneisuus xxx   xxx  xxx   xxx       xxx              xxx    xx

      Suunnittelu                   Seuranta

                                    Seuranta 
      

5.Taidetoiminta     xxx   xx xxx   x         x              xxx  xxx

   Ohjaus  Ohjaus                  Seuranta Taidetyö

   Suunnittelu  Suunnittelu     Suunnittelu

6. näyttely- ja julkaisutoiminta  xxx  xxx xx   x       x              xxx                      xx

                     Seuranta

7. Taloudellinen tilanne  xxx   xx xx   xx       xx              xxx  x

   Suunnittelu   Suunnittelu Suunnittelu   Suunnittelu       Suunnittelu           Suunnittelu Käyttö

   Käyttö   Käyttö Käyttö   Käyttö       Käyttö                Seuranta

 
8. Toimitilat ja työvälineet  xxx   xxx xxx   xxx      xxx              xxx  xx

                     Suunnittelu

                       Seuranta

9. Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö xxx   xxx xx                    xx       x              xxx  xx

                     Suunnittelu

                       Seuranta

xxx = päävastuu   xx = Osavastuu   x = Osallistuu

4. vaStuualueet
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talOuSaRvIO vuODelle 2013

VARSINAINEN TOIMINTA

TUOTOT
Vuokratuotot 18 808,00
Hoitotuotot 183 816,00
ruokamaksut 22 680,00
Toimituskulut 150,00

TUOTOT YHTEENSÄ  225 454,00

KULUT
Henkilöstökulut -134 755,00
poistot -10 966,00
päivittäiset kulut -44 600,00 
Toimistokulut -13 060,00
Kalustokulut -5 500,00
Toimitilakulut -14 680,00
auton kulut -6 540,00 
Matkakulut -3 000,00
Virkistyskulut -650,00
Sekalaiset kulut -1 553,00

KULUT YHTEENSÄ  -235 304,00

VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ  -9 850,00
  
VARAINHANKINTA
Tuotot 20 700,00
Kulut -9 600,00 

VARAINHANKINNAN KATE   11 100,00

TUOTTO- /KULUJÄÄMÄ  1 250,00
 
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Kulut -1 250,00 
 
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ  - 1 250,00

TILIKAUDEN TULOS  0,00


