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Kannustushuudot kaikuvat talossa ja lopuksi riemun kiljai-
sut, Suomeen tuli pronssia naisten parisprinteissä Val di 
Fiemmessä hiihdon MM-kisoissa. Vielä on jäljellä jännitet-
tävää. Meillä Suomen lippu heiluu ja tunnelmassa eletään 
kiihkeästi. Mitalikahvit ovat aina riemullinen hetki.

Kirsikoti ry perustettiin keväällä 1992 ja olen toiminut sii-
tä saakka puheenjohtajana. Olen ollut hyvin etuoikeutettu 
saadessani elää tässä yhteisössä, jakaa arkea ja juhlaa. 
Eläminen suurperheen jäsenenä ei aina ole aivan mut-
katonta ja voimat ovat olleet välillä vähissä. Kuitenkin 
elämäämme sisältyy niin paljon hyvää ja kaunista, että 
aamulla herätessä edellisen päivän itku on haihtunut ja 
kiitollisuus uudesta päivästä täyttää sydämeni. 

Viimeisten vuosien aikana olemme paljon pohtineet Kir-
sikodin tulevaisuutta ja kuluneena vuotena paneutuneet 
siihen erityisesti. Vuoden mittainen jaksotyökokeilu antoi 
viitteitä henkilöstörakenteen suunnittelulle. Miinan kans-

PUHEENJOHTAJAN 
TERVEHDYS

sa oli hyvä tehdä työtä yhdessä. Työmatka pääkaupunki-
seudulta Kirsikotiin oli kuitenkin liian pitkä. On ihanaa, 
että Miina jatkaa yhdistyksen hallituksessa. Jaana Haran 
työsuhde päättyi lokakuussa. Kiitos Jaanalle viiden vuo-
den työpanoksesta Kirsikodissa.

Osallistumisemme HYMY-hankeeseen toi paljon hyvää;  
ohjaajat osallistuivat yhdessä hallituksen kanssa työn-
ohjaaja, psykoterapeutti Riitta Malkamäen pitämään 
tulevaisuusseminaariin, jossa pohdittiin ja suunniteltiin 
Kirsikodin tulevaisuutta. Seminaarin toinen osa on vuo-
den 2013 elokuussa. Suuret kiitokset koordinaattori Riitta 
Kinnuselle.

HYMY-hankkeen kautta saimme myös kaksi opinnäytetyö-
tä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä; 
Kirsikodin tuotteiden tuotekehitys muotoilun näkökulmas-
ta. Katja Rissanen ja Markkinointiviestinnän keinoja liek-
salaiselle Kirsikodille. Satu Virkkunen. Katja Rissasen työn 
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kautta saimme toteutettua painotuotteena kaksi kuosia;  
Santtu Miettisen Viiva ja Päivi Erosen Ympyrä. Santun 
kangas oli esillä OUTSIDER DESING -näyttelyssä Lahdes-
sa. Siellä oli runsaasti Kirsikodin taiteilijoiden tuotteita.

Vuosi 2012 oli todella hyvin työntäyteinen. Taiteilijat olivat 
esillä lukuisissa taidenäyttelyssä Suomessa, Italiassa ja 
Itävallassa. Yhteistyö kiinalaisen Huiling -järjestön kanssa 
jatkuu. Neljä yhteisnäyttelyä on pidetty Pohjois-Karjalassa 
ja teokset matkaavat pian Kiinaan. Taiteilijamme lähtevät 
sinne vierailulle syyskuussa. Näyttelyt antavat hyvin pal-
jon taiteilijoille iloa. Avajaisjuhlat ruusuineen on säteilyä 
heidän silmissään. Uskon, että näyttelytoiminta on erittäin 
tärkeää informaatiota kehitysvammaisten ihmisten ainut-
laatuisesta lahjakkuudesta. Siitä kertovat myös Kirsikodin 
lukuisat julkaisut.

Työelämän haasteet innoittivat ohjaajamme kouluttautu-
maan. Ohjaajat Kaisu Nuutinen ja Krista Kettunen suo-

rittivat työelämän asiantuntijoiden arvioijakoulutuksen. 
Ohjaaja Kaisu Nuutinen aloitti syksyllä opiskelemaan 
kehitysvamma-alan erikoisammattitutkintoa.

Ohjaajat Kaisu Nuutinen ja Miina Viljamaa osallistuivat 
Kohti laadukasta palvelua – omavalvonta käyttöön sosi-
aalialan yksiköissä -koulutukseen ja laativat koulutuksen 
edetessä Kirsikodin omavalvontasuunnitelman. Koko per-
he ja henkilöstö osallistuivat ensiapukurssin päivitykseen. 
Harjoittelemme käytännössä toinen toisillemme kaikkea 
ensiapuun liittyviä asioita. 

Kirsikoti vihittiin ja siunattiin käyttöön juhannuksena 1993. 
Vietämme nyt 20-vuotisjuhlavuotta. 

Kiitän kaikkia mukana olleita näistä vuosista ja kiitän esi-
rukouksista. Luettelo on hyvin pitkä. Kaikkien rakkauden 
kosketus on täällä tallella ja kantaa Kirsikotia tulevaisuu-
teen. 

Raija Mikkonen
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Kirsikoti ry perustettiin 8.3.1992 tukemaan ja kehittämään 
toimintaa Kirsikodissa, missä kehitysvammaisilla ihmisil-
lä on mahdollisuus asumis-, harrastus- ja työyhteisössä 
kehittää itseään kulttuurin eri keinoin tasavertaisina yh-
teiskunnan jäseninä. Kirsikoti ry:llä oli vuonna 2012 varsi-
naisia jäseniä 19 ja kannatusjäseniä 17. 

Taidetoiminnassa asukkailla on mahdollisuus pitkäjäntei-
seen työskentelyyn, joka sisältää taidemallien- ja tuot-
teiden suunnittelua ja toteutusta sekä mahdollisuuden 
uusien taidemenetelmien opetteluun talon ohjaajien ja 
ulkopuolisten opettajien kanssa. Kunkin asukkaan kans-
sa suunnitellaan yhdessä työohjelma. Se toteutetaan 
ohjaajien avustamana taidetyöpajatyöskentelynä. Taide-
toiminnan lisäksi päivätoiminta sisältää yksilöllisesti oh-
jattua kotitöiden tekemistä ja omien asioiden hoitamista: 
itsestä huolehtimista, ruoka- ja ostoslistojen laatimista, 
kaupoissa, apteekissa ym. asioimista, raha- ja pankkiasi-
oiden hoitamista, ajanvarauksia, yhteisiä palavereita jne. 
Vapaa-ajalla asukkailla on mahdollisuus osallistua yhtei-
seen tai yksilölliseen harrastus- ja virkistystoimintaan. 
Yksilölliset harrastukset toteutuivat tukihenkilöiden tai 
ystävien kanssa. 

“Aito elämä yksilönä ryhmässä” 

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 ke-
hittämällä maaseutuympäristössä yksilölliset tarpeet huo-
mioiden asumis-, taidetyöpaja-, harrastus- sekä koulutus-
mahdollisuuksia tarjoavaa toimintaa kulttuurin eri keinoin.

HALLITUS 
Puheenjohtaja: 

Mikkonen Raija

Varapuheenjohtaja: 

Turunen Virpi

Jäsenet: 

Havu Sirpa, 

Kalkasmaa Katja

Kutvonen Arjahelena, 

Martiskainen Irene

Viljamaa Miina

Asukkaiden edustajat:

Levy Jukka-Pekka, 

Mikkonen Kirsi

Vuoden 2012 aikana hallitus kokoontui 7 kertaa. 

Vuosikokoukset: 

Kevätkokous 24.3.2012

Syyskokous 24.11.2012

YHDISTYKSEN TOIMINTA
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ELETTYÄ ELÄMÄÄ

Arkipäiviin kuuluivat tutuiksi rutiineiksi muodostuneet ko-
din työt; ruoan valmistus, kodinhoito, vaatehuolto, rahan-
käyttövihkojen täyttäminen, ruokalistojen laatiminen ja os-
toslistojen suunnittelu. Maanantaisin ja torstaisin olemme 
asioineet Lieksan keskustassa ja tehneet ruokaostokset. 

Asukkaat jatkoivat henkilökohtaisten päiväkirjojensa pi-
tämistä ja viikon tapahtumat on käyty läpi perjantaisin 
yhteisessä viikkokokouksessa, johon myös henkilökunta 
on osallistunut.

Vakiintuneet työpajapäivät olivat maanantai, tiistai ja tors- 
tai. Työpajassa työskenteli kahdeksan taiteilijaa.  

Viikoittainen reipas liikuntaharrastus oli Lieksan kaupun-
gin järjestämä allasjumppa. Virve Nevalainen on käynyt 
Kirsikodilla hieromassa ja Mari Kotilainen hoitamassa 
jalkoja aina tarvittaessa. 

Yhteistyössä Lieksan kansalaisopiston kanssa oli maalis-
kuulle saakka musiikki-iltapäivät joka toinen keskiviikko 
opettajana Marko Tuovinen.

Asukkaat seurasivat innokkaasti lähiseudun kulttuuritar-
jontaa. Konsertit, teatteriesitykset ja elokuvat ovat olleet 
mukava osa vapaa-aikaa. Vieraskirja täyttyi vuoden aikana 
lukuisista vierailijoista. 
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POIMINTOJA 
ASUKKAIDEN 
PÄIVÄKIRJOISTA

TAMMIKUU

11.1.2012
”Käytiin tämän vuoden ensimmäisessä allasjumpassa. 
Jumppasimme hymy naamoilla ahkerasti ja menimme kir-
jastoon äänestämään. Kävimme syömässä ravintolassa.” 

–Jukka-Pekka

16.1.2012
”Piia piti vauhdikkaan jumpan meille olohuoneessa. Sain 
maalatuksi laatikon valmiiksi.” –Marika

22.1.2012
”Olimme lumitöissä pihalla koko päivän. Katsottiin tv:stä 
presidenttivaalien tulosilta.” – Jukka-Pekka

24.1.2012
”Rupesin piirtämään kynällä isoa panda karhua ja yhtä 
pientä panda karhua kankaalle.” –Marika

25.1.2012
”Voimistelimme hymynaamoilla allasjumpassa. Sen jäl-
keen Markon laulutunti. Naurettiin hyville vitseille laulu-
tunnin aikana. Nauru pitkästä ilosta.”–Marika
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HELMIKUU

4.2.2012
”Kohta lähdemme ostoksille Helsingin kaupunkiin. Sen jäl-
keen menimme syömään ravintolaan ja hevosshow Apas-
sionataa katsomaan. Illan päätteeksi menimme yhdessä 
uimaan ja sen jälkeen syömään. Viimeiseksi illalla otimme 
juomat.” –Marika

4.2.2012
”Minä lähdin Pietun, Eetun, J-P:n ja Pekan kanssa katso-
maan Talviklassikko Hifk-Jokerit Stadikalla. Ja shoppaile-
massa kaupoissa käytiin ja hotellin kylpylässä myös. Ja 
iltaa istuimme hotellin baarissa.” –Kirsi

14.2.2012
”Jatkoin kiinalaisaiheisten tarjotinkankaiden maalaamista. 
Minä kävin Niinan, Lauran ja Eevin kanssa katsomassa 
Risto Räppääjä –elokuvan kulttuurikeskuksessa.” –Piia

17.2.2012
”Siivosin toisten kanssa yläkerrassa huoneet. Vieraita kävi 
Ammattiopistolta kylässä meillä. Käytiin Osuuspankissa 
katsomassa vanhojen tansseja.” –Jukka-Pekka

24.2.2012
”Meillä oli ehtoollinen pikkukirkossa olohuoneessa. Minna 
Snellman oli pappina. Kävin lenkillä toisten kanssa pihas-
sa.”– Niina

27.2.2012
”Minä luonnostelin kirjaan puita. Juhlittiin minun syntymä-
päiviä koko päivä. Toiset lauloivat minulle onnittelulaulun 
ruokailuhuoneessa ja samalla syötiin kakkuja ja muita 
herkkuja.” –Niina
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MAALISKUU

1.3.2012
”Suomi sai uuden presidentin Sauli Niinistön ja sitä juh-
littiin. Syötiin jätskiä. Minä katsoin Lauran kanssa tv:stä 
olohuoneessa tasavallan presidentin virkaanastujaisia. 
Päivi lähti lomalle Hammaslahteen.” –Jukka-Pekka

9.3.2013
”Tulin Eetun luokse yöksi. Teimme ilta Treenit ja herkutte-
limme ja saunoimme.” –Jukka-Pekka

19.3.2012
”Tein iloisilla väreillä tarjotinkankaita. Kävin kirjastoautolla 
toisten kanssa ja pidin jumpan.” –Laura

24.3.2012
”Tänä yönä siirryttiin kesäaikaan. Kevätkokous alkoi viulu-
konsertolla.” –Santtu

28.3.2012
”Minä olin allasjumpassa toisten kanssa. Sain tilaustyön 
valmiiksi. Ja sitten menin toisten kanssa Markon musiik-
kitunnille.” -Kirsi

30.3.2012
”Olin kokkina ja meillä oli italian kielen kurssi ja lenkkeiltiin 
kaikki yhdessä.” –Piia

31.3.2012
”Miina oli italiankielen sijaisopettaja. Kertasimme sano-
ja  työhuoneessa. mentiin Miinan ja Marja-Liisan kanssa 
Jaakko Teppo Mallorcalla musikaaliin Brahea-saliin.” 
–Jukka-Pekka
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HUHTI –TOUKO- KESÄKUU

7.4.2012
”Meillä oli täällä kaikkien aikojen muistojenpäivä olohuo-
neessa. Antin perhe jäi yöksi Kirsikotiin.” –Jukka-Pekka

24.4.- 20.6.2012 ITALIAN MATKALLA

”Tultiin perille Toskanan kotiin, syötiin pastaa, iltaan asti 
herkuteltiin mansikoita. Maalasin koko päivän, uin 120 
metriä. Illalla syötiin meloonia jälkiruuaksi. Käytiin päivä-
ajelulla Montepulcianossa, katseltiin maisemia ja juotiin 
kahvit kera Sacher- tortun. Käytiin Foianon uimahallilla, 
kokeilin sukellusvälineitä. Saimme mitallit kaulaan. Ihana 
helle, pelasimme sulkkista ja mölkkyä. Käytiin avaamassa 
meidän näyttely. Minä uin kilpaa Santun kanssa altaassa. 
Lähdettiin Suomeen. Näimme Alpit.” – Jukka-Pekka 

”Otin altaalla aurinkoa ja oli ihanan lämmintä. Kävimme 
Sienassa. Katsoimme nähtävyyksiä. Kotiin tullessamme 
ajelimme mutkaista tietä ja näimme hienoja maisemia. 
Juhlimme äitienpäivää. Söimme herkullisia keksejä ja 
joimme Vinsanttoa pienet lasilliset. Kävelimme Lucignan-
oon. Siellä valmisteltiin kukkajuhlia. Kaikkialla oli lippuja 
ja kukkia. Pelasin muistipeliä ja voitin.” – Niina  
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” Otin toisten kanssa aurikoa altaan reunalla. Minä maa-
lasin taulua aamusta iltamyöhään. Marko laulatti meitä 
Lucignanossa koko päivän. Vieraita kävi kylässä meillä ja 
vieraat söivät meidän kanssa ulkoterassilla. Minä pelasin 
altaan reunalla vesisulkkista muiden kanssa. Marika tar-
josi meille jätskit Lucignanossa. Käytiin viimeistä kertaa 
Pozzossa syömässä pizzoja.” – Kirsi 

”Toscanassa nautimme pitkistä illallisista terassilla aurin-
gonlaskua ihaillen, hilpeistä uima-allas-päivistä lököillen 
ja reippaista kävelylenkeistä tarpomalla kukkuloita ylös ja 
alas. Marko sai lucignanolaiset laulamaan Kirsikodin väen 
kanssa näyttelypaikalla ja pelasimme paikallisten lapsi-
en kanssa mölkkyä mukulakivikaduilla. Rusketusraitoja, 
vesiliikuntaa, maalausta hedelmäpuiden varjossa ja ita-
lialaisia herkkuja huippu seurassa - niistä on täydellinen 
lomapäivä tehty.” – Eeva 

22.6.2012
” Käytiin kirkossa. Laulettiin juhannuslauluja kirkon salissa. 
Sitten mentiin kirkon peräsaliin juomaan päiväkahvit ja 
pullat. Lähdimme kirkon pihalle katsomaan juhannuskok-
koa.” –Kirsi

25.6.2012
” Meillä alkoi Ahti Isomäen taidekurssi. Me luonnosteltiin 
ja sen jälkeen alettiin taulua tekemään.” –Piia

HEINÄKUU

7.7.2012
”Kävimme Miinan kanssa katsomassa Mooseksen pe-
rintöä teatterissa ja syömässä käytiin Hessbergerissa.” 
–Jukka-Pekka

22.7.2012
” Me muistelimme Italiaa ja syötiin ihania italialaisia 
herkkuja työhuoneessa yhdessä. Aluksi juotiin alkujuomat 
pihalla.” – Kirsi
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ELOKUU

17.8.2012
”Meiltä oli jäänyt viikkokokouksen rästityöt monelta kuu-
kaudelta tekemättä. Siivottiin ja järjesteltiin paikkoja huo-
mista juhlaa varten.” –Kirsi

18.08.2012
”Juhlat tulossa. Siloin tanssitaan klo 16 alkaen. Alkaa juh-
lat ja tanssit ja mukavat tarjoilut saatavissa. Ja tanssin 
Pekan ja Santun kanssa valssia.” –Marika

31.7.2012
”Lähdimme aamupäivällä retkeilemään Ruunaalle päi-
väksi. Siellä evästeltiin nuotion äärellä ja käveltiin Eevan 
kanssa pitkospuilla pitkä lenkki. Käytiin iltatorilla myös. 
Raija värjäsi minulta tukan.” -Kirsi
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21.8.2012
”Minä keräsin muitten kanssa viinimarjoja ja kävin Kirsin kanssa len-
killä pihassa.” –Niina

25.8.2012
”Lähdettiin iltapäivällä kävelemään pitkospuilla kohti lintutornia. Ja 
käytiin Citymarketissa kahvilassa juomassa pullakahvit. Raija antoi 
meille tehtävän, että pitää ottaa kameralla kuvia pihalta.” -Kirsi 

SYYSKUU

3.9.2012
”Minä maalasin puu –aiheisen laatikon syksyn väreillä. Johanna tuli 
tutustumaan tällä viikolla Kirsikotiin. Krista tuli töihin lomalta.” –Niina

7.9.2012
” Sain Markolta ihanat ja lämpöiset halaukset. Oli ihanat avajaiset 
Ahjossa ja herkkuja myös. Sen jälkeen menimme syömään Teatteri 
-ravintolaan kaikki yhdessä. Saimme myös kukat.” – Marika

10.9.2012
”Minä olin keräämässä omenoita puista muiden kanssa koko päivän. 
–Kirsi

14.9.2012
”Krista piti viikkokokouksen. Pekka tuli viihdyttämään naisia ja kävin 
ulkosaunassa kylpemässä muiden kanssa.” –Marika

26.9.2012
”Kävimme Puuruu:n maastossa keräämässä puolukoita yhdessä koko 
päivän. Syötiin eväitä ja paistettiin makkaroita nuotion äärellä. Meil-
lä oli täällä yrittäjien tapaaminen. Illalla sähköt meni poikki vähäksi 
aikaa.” –Niina

28.9.2012
”Meillä oli Riitta Malkamäen seminaari viikonloppuna henkilökunnalle 
ja hallitukselle työhuoneessa ja samalla Riitta jäi meille yöksi.” -Niina
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LOKAKUU

10.10.2012
”Vieraita kävi Saksasta, Belgiasta ja Suomesta kylässä 
meillä aamupäivällä. Minä tein Kaisun kanssa ihanaa pii-
rakkaa keittiössä. Minä kirjoitin Kristan kanssa ruokailu-
huoneessa asiakaskysely paperin.” –Niina

17.10.2012
”Kertasimme ensiapuharjoituksia olohuoneessa.” –Marika

19.-22.10.2012 Wien, Itävalta

”Aamusta kävimme ostoksilla. Ostin paidan ja kaulahuivin 
itselle. Illalla kävimme maailmanpyörässä katselemassa 
Wien:n maisemia.” –Marika

”Aamusta kävimme eläintarhassa kaikki yhdessä. Ajoim-
me metrolla ja raitiovaunulla.” –Marika
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MARRASKUU

6.11.2012
”Pyhäselän kirjastossa avajaiset.” -Päivi

14.11.2012
”Minä sain maalattua vanhempien joululahjan valmiiksi. 
Pyyhin pölyt tauluista. Laskin kuitit rahankäyttövihkoon.” 
–Piia

16.11.2012
”Erityisluokka kävi kylässä meillä. Maalasin laatikosta yh-
den puolen. Meille tuli uusi sohva olohuoneeseen.” 
–Marika

30.11.2012
”Minä siivosin muiden kanssa omat huoneet ja pyyhin 
pölystä työhuoneen pöydät. Meillä oli pikkukirkko olohuo-
neessa. Kävimme vähän asioilla. Oli hyvä päivä minulla.” 
–Niina
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JOULUKUU

9.12.2012
”Juhlimme koko päivän syntymäpäiviä. Vieraita kävi synt-
täreillä ja oli ihanat juhlat. Ja oli herkullinen päivä.” 
–Marika

11.12.2012
”Meille tuli uudet pihavalot valkoiset ympäri pihaa ja jat-
koin maalaamista tarjotinkankaiden kimpussa. Minä kävin 
Kirsin kanssa kahdestaan lenkillä pihassa ja laitoin Kirsin 
kanssa talon autolle pressun.” –Jukka-Pekka

21.12.2012
”Toimittaja kävi haastattelemassa meitä olohuoneessa ja 
samalla kuvaaja otti meistä kuvia. Rakkaat ystävät tulivat 
syömään meidän kanssa jouluaterian. Meillä alkoi samalla 
joululoma.” –Niina

31.12.2012
”Muru-koira nukkui pois. Kolattiin yhdessä koko piha.” 
–Jukka-Pekka
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VUODEN TULOKSET
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Asukkaiden elämänlaatu on hyvä

Vakiintuneet toimintamuodot, taidetyöpaja sekä säännöl-
liset kodinhoitoon liittyvät tehtävät luovat turvallisuutta. 
Asukkaat ovat ottaneet vastuuta toiminnan suunnittelus-
ta ja toteutuksesta. He ovat ylpeitä ja onnellisia omasta 
osaamisestaan. Asukkaat raportoivat hallituksen ko-
kousten yhteydessä toiminnastaan. Asukkaat kirjaavat 
yhdessä Kirsikodin asukkaiden kuulumiset hallitukselle 
-lomakkeen ja asukkaiden edustajat esittelevät sen ko-
kouksessa. Samalla he voivat esittää toiveensa hallituk-
selle. Asukkaiden, henkilöstön ja hallituksen yhteistyö ja 
luottamus luovat pohjan toiminnalle. 

Tukihenkilöiden säännölliset tapaamiset ovat synnyttä-
neet luottamuksen ja asukkaat kokevat toiminnan tär-
keäksi. Asukkaille on mahdollistunut yhä monipuolisempi 
vapaa-ajan vietto. Osalle asukkaista lisättiin tukihenkilö-
kertoja kasvaneen tuen tarpeen vuoksi. Toimintaa omien 
ystävien kanssa helpottivat asukkaiden omat taksikortit. 

Monipuoliset yhteiset harrastukset on koettu yhteisössä 
tärkeiksi. Yhteiset hetket ja juhlat ystävien kanssa ovat 
aina odotettuja. Matkoja ja retkiä on tänäkin vuonna to-
teutettu sekä yhdessä, että pienemmissä ryhmissä.

Järjestettyjen asumispalvelujen laatu on hyvä 
ja vastaa kirsikodin toiminta-ajatusta

Lähes kaikki asukkaat ovat kokeneet yhteisöasumisen 
itselleen sopivaksi asumismuodoksi. Se mahdollistaa 

asukkaille vapaamman valintojen tekemisen oman elä-
män hallinnassa, mutta vaatii myös tahtoa ottaa vastuu-
ta itsestä, toisista ja ympäristöstä. Jokaisella asukkaalla 
on oma yksityinen tilansa, jonka he ovat itse sisustaneet. 

Elämänhallintataitoja pidetään yllä riittävällä henkilökoh-
taisella tuella ja ohjauksella sekä suunnittelemalla ja to-
teuttamalla toimintaa yhdessä. Aktiivista osallistumista 
omaan elämään liittyvään päätöksentekoon korostetaan 
yhteisön arjessa. Vakiintunut ja joustava viikko-ohjelma 
on selkeyttänyt ja rytmittänyt arkea. Viikko-ohjelmassa 
huomioidaan asukkaiden tarpeet ja toiveet. Vakituiset 
toimintajaksoilla kävijät ovat myös löytäneet paikkansa 
Kirsikodin arjessa ja ovat odotettuja vieraita. 

Yksi vakituisista asukkaista ei kokenut yhteisöasumista 
omakseen ja muutti paikkakunnalta pois. Hänen paik-
kaansa ei täytetty vaan se pidettiin tilapäisasukkaita 
varten. Vakituisia asukkaita oli kahdeksan.

Henkilöstöresurssin lisäämiseksi toteutettiin osan vuotta 
jaksotyökokeilua. Henkilöstöresurssia ei kuitenkaan pys-
tytty pysyvästi lisäämään johtuen suunnittelemattomista 
muutoksista henkilöstössä. Raija Mikkosen vapaaehtois-
työn osuus pysyi edelleen välttämättömänä. Hallitus ja 
henkilöstö osallistuivat konsultti Riitta Malkamäen pitä-
mään tulevaisuusseminaariin. 
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tyytyväisyyskyselyt

Syksyllä 2012 toteutettiin tyytyväisyyskyselyt asukkaille 
ja heidän omaisilleen. Tavoitteena on jatkossa toteuttaa 
kyselyt vuosittain, ja siten seurata sekä varmistaa Kir-
sikodin palvelujen laatua. Vastausten perusteella sekä 
asukkaat että omaiset vaikuttavat tällä hetkellä olevan 
varsin tyytyväisiä Kirsikodin palveluihin. Asukkaat täyt-
tivät kyselylomakkeet joko omatoimisesti tai suullisesti 
ohjaajan avustamana (n=8). Lomakkeissa kysyttiin asuk-
kaiden mielipiteitä Kirsikodin tiloista, turvallisuudesta, 
työtoiminnasta, vapaa-ajasta, ruoasta ja henkilökunnas-
ta. Asukkaat saivat esittää myös kehittämisajatuksiaan. 
Näissä tuli esille toiveita monipuolisesta työstä, isojen 
kankaiden maalaamisesta ja yksityisnäyttelyn pitämisestä. 
Yhdessä lomakkeessa toivottiin, että hallitus tekisi hyviä 
päätöksiä. Kaaviossa 1 on esitelty vastausten keskiarvot. 
Vaaka-akselilla on kysymyksen numero ja pystyakselilla 
vastauksen keskiarvo. Kysymyksiin vastattiin asteikolla 
1-5, jossa 1=erittäin huono, 2= huono, 3= tyydyttävä, 4= 
hyvä ja 5= erinomainen. Vastausten keskiarvoksi tuli 4,29. 

 

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?

Asukkaiden omaisille ja edunvalvojille (n=4) kyselylomakkeet lähetettiin postitse. Lomak-
keissa kysyttiin omaisten mielipidettä Kirsikodin asumispalvelujen laadusta, turvallisuu-
desta ja omaisten mahdollisuuksista vaikuttaa Kirsikodin palveluihin. Edunvalvojat eivät 
halunneet ottaa kantaa Kirsikodin palveluihin. 
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25

Seuraavassa kaaviossa on esitelty vastausten keskiarvot. 
Vaaka-akselilla on kysymyksen numero ja pystyakselilla 
vastauksen keskiarvo. Kaikkien vastausten keskiarvo as-
teikolla 1-5 on 4,40. 
 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? 

15. Miten haluaisitte meidän kehittävän toimintaamme?

Viimeinen kysymys oli avoin, jossa omaiset saivat esittää toiveitaan Kirsikodin kehittämisestä. Kirsikotia ja henkilökunnan työsken-
telyä arvostetaan, ja toiminnan toivotaan jatkuvan samansuuntaisena. Yhdessä vastauksessa toivottiin jokaiselle omaa huonetta. 
Kirsikodilla on ollut myös käytössä koko toiminnan ajan seurantakysely, jonka asukkaat ovat täyttäneet säännöllisesti. Kyselyllä on 
kartoitettu laajasti asukkaan oman elämänhallintaa ja tyytyväisyyttä. 
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VAstAUsten keskiArVo – omAiset
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Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito on sellainen, että toiminnan tavoitteet saavutetaan kiitettävästi

Henkilöstö
 
Kokemukset Miina Viljamaa jaksotyökokeilusta olivat 
yhteisölle antoisia, mutta toiminta ei ainakaan tässä vai-
heessa vakiintunut. Miinan työsuhde päättyi elokuussa. 
Toiminnanohjaaja Jaana Hara irtisanoutui tehtävästään 
lokakuussa. Työsuhteiden päättymisen myötä henkilöstön 
työnkuvien tarkistaminen oli välttämätöntä. Siistijä Krista 
Kettusen työnkuvaa muutettiin ohjaajaksi ja ohjaaja Kaisu 
Nuutisen vastuualueita lisättiin. Siistijän töistä kantoivat 
vastuuta asukkaat ja henkilökunta yhdessä. Lokakuussa 
solmittiin oppisopimus Johanna Mikkosen opiskelusta 
lähihoitajaksi. Syksyksi ei palkattu uusia ohjaajia vaan 
päivätoiminta toteutettiin kahden ohjaaja ja opiskelijan 
voimin. Syksyn ajan toiminnasta vastaavina toimivat hal-
lituksesta Raija Mikkonen ja Virpi Turunen. 

Vuoden lopussa kerättiin kokemukset työnkuvien muutok-
sista. Kokemukset olivat hyviä ja työtehtävien muutokset 
kirjattiin pysyviksi. Henkilöstövajeen paikkaamiseksi alet-
tiin kartoittamaan ratkaisuja ja lupaus uudesta toiminnan-
ohjaajasta tulevalle vuodelle saatiin jo joulukuussa.

Tukihenkilöt ja opiskelijat

Tukihenkilötoiminnalla ja opiskelijoiden harjoittelupaikka-
na toimimisella on haluttu tuoda positiivisessa mielessä 
esille kehitysvamma-alaa ja tehdä sitä vetovoimaisem-
maksi. Tukihenkilötoiminnalla on annettu nuorille opiske-
lijoille mahdollisuus työllistyä ja hankkia kokemusta kehi-
tysvammatyöstä. Nuorten tukihenkilöiden kautta asukkaat 
saivat tärkeää ikäistään vertaistukea. 

Ilahduttavaa on ollut se, että nuoria tukihenkilöitä on edel-
leen löytynyt omalta paikkakunnalta, vaikka nuorten muut-
tuvat elämäntilanteet ovat tuoneet vaihtuvuutta henkilöihin.

Koulutukset

Ohjaajat Kaisu Nuutinen ja Miina Viljamaa osallistuivat 
Kohti laadukasta palvelua – omavalvonta käyttöön sosi-
aalialan yksiköissä -koulutukseen ja laativat koulutuksen 
edetessä Kirsikodin omavalvontasuunnitelman.   

Kirsikodin henkilökunta jatkoi HYMY -hanketta, Osallistu-
minen hyvinvointialan monitoimijaiset yhteistyökäytännöt 
Pohjois-Karjalassa. Projektin tiimoilta ohjaajat osallistui-
vat yhdessä hallituksen kanssa työnohjaaja, psykotera-
peutti Riitta Malkamäen pitämään tulevaisuusseminaariin, 
jossa pohdittiin ja suunniteltiin Kirsikodin tulevaisuutta 
Raija Mikkosen vetäytyessä vähitellen vastuusta vuoteen 
2015 mennessä.  

Ohjaajat Kaisu Nuutinen ja Krista Kettunen suorittivat työ-
elämän asiantuntijoiden arvioijakoulutuksen. 

Ohjaaja Kaisu Nuutinen aloitti syksyllä opiskelemaan 
kehitysvamma-alan erikoisammattitutkintoa. 

Henkilökunta ja asukkaat päivittivät ensiaputaitojaan Kir-
sikodilla järjestetyssä koulutuksessa.

Työkyvyn ylläpitäminen 

Henkilöstön työkyvyn ylläpitämistä tuettiin tarjoamalla va-
paalippuja uimahalliin ja konserttiliput Vaskiviikolle.

Työnohjaus ei toteutunut tänä vuonna, koska vapaata so-
pivaa työnohjaajaa ei löytynyt.
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Yksilöllisesti suunniteltu ja sisällöltään 
laadukas ja monipuolinen taideopetus ja 
työpajatoiminta 

Ateljeessa työskenteli vakituisesti kahdeksan taiteilijaa. 
Työpajatoiminta herätti edelleen paljon kiinnostusta. 
Edellisten vuosien tapaan tilaustöitä vastaanottivat kaikki 
taiteilijat. Heidän ammatillisuutensa taiteen tekijöinä on 
edelleen kehittynyt ja vahvistunut. Taidetyöpajatoiminta 
oli koko vuoden ajan erittäin tiivistä uuden Kiina-teeman, 
Italian työskentelyjakson ja tilaustöiden vuoksi. 

Taidetyöpajassa ohjaajat ovat kehittäneet tuotesuunnitte-
lua yhdessä taiteilijoiden kanssa. Uusina tuotteina saim-
me Katja Rissasen opinnäytetyön tiimoilta mahdollisuuden 
painattaa Päivi Erosen Ympyrä ja Santtu Miettisen Viiva 
-kuvioita puuvillakankaalle.

Kirsikodin asukkaat, kaksi ohjaajaa ja ystäviä matkustivat 
huhtikuussa kahdeksi kuukaudeksi Italian Toscanaan.

Toimintajaksoilla kävi kaksi pitkäaikaista Kirsikodin toimin-
nassa mukana ollutta taiteilijaa Hanna Ronkainen ja Nina 
Leppänen sekä yksi uusi pieni taiteilijan uraa aloitteleva 
tulokas Taika Kärkkäinen, joka osallistui Kirsikodin kanssa 
kansainväliseen yhteisnäyttelyyn.  

Ateljeen laajentamisesta tehtiin hankesuunnitelma. Ra-
hoitusta ei hankkeelle saatu, joten laajennus ei toteutunut.

Erkki Kannoston kuvanveistokurssi ei toteutunut, mutta ti-
lalla pidettiin Ahti Isomäen ohjaama maalauskurssi Kiina 
-teemalla 25.-29.6. Osanottajia oli neljä Kirsikodin asuk-
kaiden lisäksi. 
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Hallinnollisen vastuun kantoi Raija Mikkonen yhdessä muun hallituksen kanssa. 

Toiminnanohjaajana toimi Jaana Hara. Hänen vastuualueinaan olivat ruokahuolto 
ja sen omavalvonta sekä asukkaiden ohjaus ruoanlaitossa ja kodinhoidossa. Hänen 
tehtäviinsä kuuluivat myös arkipäivän toimissa tukeminen, seuranta ja kirjaaminen 
sekä tuotekehittely. Jaanan työsuhde päättyi 12.10.2012.

Ohjaaja Kaisu Nuutisen vastuualueina olivat työpajatoiminta ja tuotekehittely: yh-
dessä ideointi ja toteutuksen suunnittelu, avustaminen sekä viimeistely. Hänen 
tehtäviinsä kuuluivat asukkaiden henkilökohtaisten suunnitelmien ja jatkuvan seu-
rannan kirjaaminen, arkipäivän toimissa tukeminen sekä yhdistyksen raportointi, 
laskutus ja tilitysten hoito. Kaisun tehtäviin kuului myös Kirsikodin omavalvonnan 
käyttöönotto.

Ohjaaja Miina Viljamaa vuoden jaksotyökokeilu ja työsuhde päättyi 31.8.2012. 
Hän osallistui kaikkiin tehtäviin ja koko elämään Kirsikodissa. Kokemukset inten-
siivisistä työjaksoista olivat yhteisölle antoisia, mutta toiminta ei ainakaan tässä 
vaiheessa vakiintunut.
 
Kiinteistönhoitajana toimi Kalevi Martikainen. Hän on huolehtinut piha-alueiden 
hoidosta, kiinteistön kunnosta sekä työkoneiden ja laitteiden toimivuudesta.

Osa-aikaisena siistijänä toimi Krista Kettunen. Hänen vastuualueenaan oli asukkai-
den ohjaaminen siivouksessa ja pyykkihuollossa. Kristan toimenkuvaa muutettiin 
syyskuusta alkaen ohjaajaksi. Hänen vastuualueinaan oli ruokahuolto ja sen oma-
valvonta sekä asukkaiden ohjaus ruoanlaitossa ja kodinhoidossa. Hänen tehtäviinsä 
kuuluivat myös arkipäivän toimissa tukeminen, seuranta ja kirjaaminen.

Johanna Mikkonen aloitti lähihoitajan opinnot oppisopimuksella 2.10.2012.

Eeva Toivanen oli elokuussa kolme viikkoa kesätöissä henkilökunnan loma-aikana.   

Asukkaiden tukihenkilöinä toimivat Pietu Mikkonen, Eetu Mikkonen, Eveliina Kos-
kimies, Roosa Pehkonen ja Janina Härkönen.

Vuoden aikana työharjoittelussa olivat Sinikka Nissilä ja Päivi Votkin.

HENKILÖSTÖ

Jaana Hara

Kaisu Nuutinen

Kalevi Martikainen

Krista Kettunen

Miina Viljamaa

Raija Mikkonen
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NÄYTTELY- JA JULKAISUTOIMINTA

Vaihtuva näyttely Lieksan Nordean ikkunassa ja palvelutiloissa
4.9.2008 alkaen taidenäyttely palvelutiloissa/ Piia Vaarala
29.12.2011- 9.1.2012 Jouluikkuna/ Kirsi Mikkonen
9.1.-2.5.2012 Tulppaanit/ taulut, tarjottimet, adressit, Toscana- kangas/ Kirsi Mikkonen
3.5.-18.7. 2012 Kangas, tarjottimet, laukku ja pussukka/ Laura Nykänen  
19.7- 2.8. 2012 Toscana-taulut, Vaski-ikkuna/ Päivi Eronen
2.8.-12.11.2012 Toscana-taulut ja laukut/ Päivi Eronen
13.11. Jouluikkuna/ Kirsi Mikkonen

kirsikodin mUUt näyttelyt

4.6.-31.8.2012 Mistä tunnet sä ystävän/Marika Paalamo, Pääkirjasto, Lieksa
25.- 29.6.2012 Mostra degli artisti finlandesi, Via Roma, Lucignano, Italia
15.6.2012 OSTERIA DELLA LODOLA, FOIANO DELLA CHIANA, Italia, Päivi Eronen, Piia Vaarala, Marika Paalamo
29.8.-13.9.2012 RETRO / Kirsi Mikkonen, Piia Vaarala, Santtu Miettinen, Agricolan auditorio, Pieksämäki

kotimAiset yhteisnäyttelyt

3.-27.10.2012 Outsider Design 2012, Muotoilua marginaalista Muotohuoltamo, Lahti

kAnsAinVäliset yhteisnäyttelyt

8.9.- 7.10.2012 Maske und Verwandlung, Schauraum K3, Simbach am Inn, Saksa, Laura Nykänen 
8.-28.9.2012 Huiling & Kirsikoti, Taidekeskus Ahjo, Joensuu
5.10.- 2.11.2012 Huiling & Kirsikoti, Kulttuurikeskus, Lieksa
7.11.- 29.11.2012 Huiling & Kirsikoti, Kirjasto, Pyhäselkä

JUlkAisUt

Kirjeitä sinulle Marika, Letters for you Marika. 
Marika Paalamo, Irene Martiskainen, Minna Haataja Kirsikoti ry, 2012

Kirsikodin tuotteiden tuotekehitys muotoilun näkökulmasta. Katja Rissanen, Opinnäytetyö, 
Muotoilun koulutusohjelma, Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012

Markkinointiviestinnän keinoja lieksalaiselle Kirsikodille. Satu Virkkunen, Opinnäytetyö, 
Liiketalouden koulutusohjelma, Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012 
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tAloUdellinen tilAnne on sellAinen, 
että perUstoiminnot 
eiVät VAArAnnU 

Sopimuskuntien luottamus Kirsikodin palveluihin on 
säilynyt ja tämä on mahdollistanut vakituisten asuk-
kaiden asumisen Kirsikodissa. Sopimuskuntia olivat 
Lieksa, Juuka, Joensuu, Liperi, Leppävirta ja Kuopio. 
Kuntia ja yhteistyötahoja on informoitu säännöllisesti 
Terveisiä Kirsikodista -kirjeillä, vuosisuunnitelmilla ja 
-kertomuksilla. 

Hoitokorvauksia tarkistettiin ja hallitus päätti kokoukses-
saan 4.8.2011 korotuksista 1.1.2012 alkaen. Samalla pää-
tettiin lisätä vuokran hintaan erilliskorvaukset vedestä ja 
sähköstä.

Toimintajaksoja ovat ostaneet Punkaharju, Savonlinna ja 
Lieksa sekä yksityiset henkilöt. 

Käyttöpäiviä kertyi yhteensä 3 088 vrk.

Perustoiminnot rahoitettiin niistä perittävillä korvauksil-
la. Taidetyöpajan kustannukset katettiin tuotemyynnillä. 
Näyttely- ja julkaisutoiminta katettiin apurahoilla, avus-
tuksilla, julkaisutoiminnan tuotoilla ja taulumyynnillä. 

Asukkaat vastasivat itse ulkomaanmatkakuluista, tarvitta-
vien liikunta- ja harrastusvälineiden sekä pääsymaksujen 
kustannuksista. Matkat paikkakunnalla ja näyttelyihin teh-
tiin talon omalla autolla. 

Vuoden avustukset: 
Finn Spark, inc, USA  (2 000.00 $), 
taidetoimintaan 1 453 €
Lieksan kaupunki, kulttuuritoimen matka-avustus 
Italiaan 1 600 €
Mannisten syntymäpäiväonnitteluista 
matkalle Italiaan 250 €

toimitilAt JA työVälineet oVAt 
AJAnmUkAiset JA VAstAAVAt 
käyttötArkoitUstA

Työvälineiden ja -tilojen kunnossapidosta ja turvallisuu-
desta huolehdittiin asianmukaisesti. Välineistöä uusittiin 
tarpeen mukaan. 

Vanhemman jätevesijärjestelmän uusimista ei katsottu 
vielä tarpeelliseksi.

Ateljeen laajentamiseksi ei saatu toivottua hankerahoi-
tusta.

Kotimaiset ja kansainväliset yhteistyösuhteet ovat toi-
mivat.

Yhteistyökumppaneita olivat Kettuki ry, Lieksan Kehitys-
vammaisten Tuki ry, Lieksan Tukipiste ry, Lieksan Taide-
toimintakeskus, Lieksan kaupungin Keskuskoulun har-
jaantumisopetus, Lieksan kaupungin kehitysvammahuolto, 
Lieksan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Karjalan Oppiso-
pimuskeskus, Lieksan kaupungin kulttuuri- ja liikuntatoimi 
sekä kansalaisopisto.  

9.6.2010 solmittiin kolmevuotinen yhteistyösopimus Roo-
man yliopiston, Roma Tre, kanssa. Yhteistyösopimus oli 
voimassa koko vuoden, mutta opiskelijat eivät osoittaneet 
kiinnostusta harjoittelujaksoihin. Kirsikodin DVD kuuluu 
yhden kurssin materiaaliin ja kaksi kirjaa löytyvät Roma 
Tre:n kirjastosta. 
 
Lokakuussa 2011 Huiling-järjestöstä Kiinasta otettiin 
yhteyttä ja samana vuonna ryhmä kävi vierailulla Kirsi-
kodissa. Yhteistyötä suunniteltiin ja päätettiin toteuttaa 
yhteinen näyttelykierros Suomessa ja Kiinassa vuosina 
2012-2013.
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VARSINAINEN TOIMINTA 2012 2011
 
Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut
Tuotot	 	 290	123,33	 239	889,65
Kulut	
	 Henkilöstökulut	 -157	951,89	 -129	438,72	
	 Poistot	 -13	052,05	 -13	988,01
	 Muut	kulut	 -107	925,98	 -122	991,17
	 Kulut	yhteensä	 -278	929,92	 -266	417,90
Yhteisten	erien	kate	 -11	193,41	 -26	528,25
	
Tuotto-/kulujäämä 11 193,41 -26 528,25

VARAINhANkINTA

Tuotot	 	 19	076,51	 25	338,00
Kulut	 	 -20	395,45	 -9	018,05
	 	 	 1	318,94	 16	319,95
	
Tuotto-/kulujäämä 9 874,47 -10 208,30
	
SIjOITuS- jA RAhOITuSTOIMINTA

Tuotot
	 Rahoitustoiminta	 15,79	 10,74
Kulut	
	 Rahoitustoiminta	 -1	215,60	 -1	305,79
	 	 	 -1	209,81	 -1	295,05
	
Tuotto-/kulujäämä 8 664,66 -11 503,35
	
YlEISAVuSTukSET
	
Yleisavustukset	 0,00	 4	500,00
	 	 	 0,00	 4	500,00

TIlIkAuDEN YlI-/AlIjÄÄMÄ 8 664,66 -7 003,35
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VASTAAVAA 2012 2011

PYSYVÄT	VASTAAVAT

Aineelliset	hyödykkeet
	 Rakennukset	ja	rakennelmat	 	 	
	 	 Omistusrakennukset	ja	rakennelmat	 188	919,66	 122	836,84
	 Koneet	ja	kalusto	 22	292,14	 24	485,87
	 Muut	aineelliset	hyödykkeet	 1	415,70	 2	123,55
	 Aineelliset	hyödykkeet	yhteensä	 142	627,50	 149	446,26
	 Pysyvät	vastaavat	yhteensä	 142	627,50	 149	446,26
	 	 	
VAIHTUVAT	VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset
	 Myyntisaamiset	 21	376,388	 16	307,30
	 Siirtosaamiset	 1	223,04	 4	076,02
	 Lyhytaikaiset	yhteensä	 202	599,92	 20	383,32
	 	 	
Rahat	ja	pankkisaamiset	 26	600,58	 18	178,71
	 Vaihtuvat	vastaavat	yhteensä	 49	200,50	 38	562,03
	 	 	
V	a	s	t	a	a	v	a	a	y	h	t	e	e	n	s	ä	 191	828,00	 188	008,29
	 	 	
VASTATTAVAA
	
OMA	PÄÄOMA
Muut	rahastot	 36	887,52	 36	887,52
Toimintapääoma	(ed.	tilikausien	ylijäämä/alijäämä)	 96	609,15	 103	612,50
Tilikauden	ylijäämä/alijäämä	 8	664,66	 -7	003,35
	 Oma	pääoma	yhteensä	 142	161,33	 133	496,67

VIERAS	PÄÄOMA
Pitkäaikainen
	 Lainat	rahoituslaitoksilta	 21	997,31	 25	139,76
	 Pitkäaikaiset	yhteensä	 21	997,31	 25	139,76
	 	
Lyhytaikainen	 	
	 Lainat	rahoituslaitoksilta	 3	142,45	 3	142,45
	 Saadut	ennakot	 00,00	 17,00
	 Ostovelat	 7	218,46	 5	088,07
	 Muut	velat	 2	555,54	 2	787,08
	 Siirtovelat	 14	725,91	 18	337,26
	 Lyhytaikaiset	yhteensä	 27	669,36	 29	371,86
	 Vieras	pääoma	yhteensä	 49	669,67	 54	511,62
	 	 	
V	a	s	t	a	t	t	a	v	a	a	y	h	t	e	e	n	s	ä	 191	828,00	 188	008,29



34



35



saarivaarantie 48 | 81700 lieksa | www.kirsikoti.fi


