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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 elinikäisiä oppimismahdollisuuksia tarjoavaa toimintaa kulttuurin eri keinoin.

2. Toiminnan tavoitteet ja toteutus
1. Asukkaiden elämänlaatu on hyvä
1.1. Toteutetaan asukkaista lähtevää toiminnan suunnittelua ja laadun arviointia
- Henkilöstön ja asukkaiden yhteinen perjantaipalaveri
- Yksilölliset suunnitelmat ja seuranta
- Asukkaiden toiveet ja kuulumiset hallituksen kokousten yhteydessä, hallituksen vastaus perjantaipalaverissa
- 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, hankitaan tarvittaessa ulkopuolista asiantuntija-apua

1.4. Tuetaan sosiaalisten kontaktien monipuolisuutta ja pysyvyyttä
- Yhteydenpito vanhempiin ja sukulaisiin
- Henkilökohtaiset avustajat
- Ystävien vierailut Kirsikotiin
- Vierailut ystävien luona
- Pikkukirkko
- Allasjumppa
- Perheuinti
- Kurssit
- Vierailut, matkat ja retket
- Osallistuminen erilaisiin kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin
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1.3. Tuetaan asukasta yksilöllisesti ottaen huomioon hänen senhetkiset voimavaransa, toiveensa ja elämäntilanteensa
- Omaohjaaja-toiminnan jatkaminen ja kehittäminen
- Tarjotaan riittävä tuki eri elämäntilanteissa ja muutoksissa,
suunnitelma itsenäisestä elämästä yhteisössä/ Kirsikodin hoitosuunnitelma
- Ohjaaminen omien asioiden hoitamiseen ja vapaa-ajan viettoon kotona ja kodin ulkopuolella
- Retket ja harrastukset ystävien tai ohjaajien kanssa
- Yhteistyö kehitysvamma-alan asiantuntijoiden kanssa
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2. asumispalvelujen laatu on hyvä ja vastaa Kirsikodin toiminta-ajatusta
2.1. Asumispalvelut vastaavat asukkaiden tarpeita
- Yksityisyys ja yhteisön tuki
- Henkilöstön määrä, vahvuudet ja tehokkuus, rekrytointi
- Arviointikyselyt asukkaille ja omaisille, palveluiden kehittäminen niiden pohjalta
2.2. Tuetaan asukkaita elämänhallinnassa, jokapäiväisessä elämässä tarvittavissa taidoissa ja päätöksenteossa
- Vakiintunut ja joustava viikko-ohjelma
- Uusien taitojen oppiminen, opittujen taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen
- Ikääntyvien asukkaiden erityistarpeiden huomioiminen
2.3. Yksilöllisten jaksojen järjestäminen nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille
- Järjestetään toimintajaksoja aikuisille kehitysvammaisille sekä tuetaan paikallisten nuorten kehitysvammaisten
         huoltajien perhevapaiden pitämistä
- Jaksojen pituus ja sisällöt suunnitellaan yksilöllisesti
2.4. Panostetaan ammattitaitoiseen ja työhönsä sitoutuneeseen henkilökuntaan
- Työhön ja ideologiaan perehdyttäminen, vastuualueet
3. Kirsikodin toiminnan turvaaminen tulevaisuudessa
3.1. Toiminnan turvaaminen ympärivuorokautisesti palkatulla henkilökunnalla
- Aloitetaan ympärivuorokautinen toiminta palkatulla henkilökunnalla huhtikuussa
- Jatketaan toiminnan suunnittelua ja arviointia Riitta Malkamäen ohjauksessa
- Jatketaan laskelmien tekoa toiminnan turvaamiseksi
- Turvataan asukkaille hyvä elämänlaatu ja Kirsikodin ideologian säilyminen toiminnan muutoksessa
3.2. Kirsikodilla on valmiudet vastata asukkaiden muuttuviin palvelu- ja hoitotarpeisiin
- Yhteistyö palvelujen ostajien ja Kirsikodin välillä sekä moniammatillisen työryhmän kokoontuminen tarvittaessa
- Henkilöstön määrä, vahvuudet ja tehokkuus, rekrytointi
4. Henkilöstön ammattitaito ja motivaatio on sellainen,
että toiminnan tavoitteet saavutetaan kiitettävästi

4.2. Ylläpidetään henkilöstön työkykyä
- Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit
- Henkilöstön TYHY-ilta kerran vuodessa
- Tuetaan lakisääteisiin KELA:n etuuksiin oikeutettuja, esim. hoito- ja opintovapaa
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4.1. Ylläpidetään henkilöstön ammattitaitoa tarjoamalla mahdollisuus lisäkoulutukseen ja työnohjaukseen
- Henkilöstön ja esimiehen väliset kehityskeskustelut 1-2 kertaa vuodessa, sen osana tarvittaessa osaamiskartoitus
- Ammatillinen täydennyskoulutus, strategiat
- Henkilöstön kuulumiset hallituksen kokousten yhteydessä
- Parityöskentely ja henkilökunnan palaverit
- Säännöllinen työnohjaus / Riitta Malkamäki (VET, Psykoterapeutti, Työnohjaaja (STOry), Henkilöstöjohdonvalmentaja)
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5. Yksilöllisesti suunniteltu ja sisällöltään laadukas ja
monipuolinen päivätoiminta taidetyöpajassa sekä taideopetus
5.1. Järjestetään taideopetusta ja -työpajatoimintaa Ateljee Hännättömässä kissassa
- Säännölliset työpajapäivät
- Tilaustyöt ja tuotekehittely
- Koulutus- ja konsultaatiopyyntöihin vastaaminen mahdollisuuksien mukaan
5.2. Ylläpidetään ja päivitetään Kirsikodin omaa taidekokoelmaa ja arkistoa taideteoksista
- Jatketaan oman taidekokoelman ylläpitämistä ja laajentamista
6. Tuodaan julki Kirsikodin taiteilijoiden osaamista pitämällä yllä näyttely- ja julkaisutoimintaa
6.1. Järjestetään taidenäyttelyitä ja tarjotaan töitä kotimaisiin sekä kansainvälisiin näyttelyihin,
graafiseen suunnitteluun ja tuotteistamiseen
- Vastataan kotimaisiin ja ulkomaisiin kutsuihin mahdollisuuksien mukaan
- Teosten ja tuotteiden esittely ja myynti Kirsikodissa, Kirsikodin kotisivuilla,
   Facebookissa  sekä leirien ja näyttelyiden yhteydessä
- Jatkuva näyttely/ Ateljee Hännätön kissa Kirsikoti
- Jatkuva näyttely/ Ristorante Il Goccino Italia
- Jatkuva näyttely/ Lieksan terveysasema
- Kirsikoti 25/ Lieksan kirjasto
- Kirsikoti 25/ Lieksan kulttuurikeskus
- Gallerianäyttely Etelä-Suomessa
6.2. Taidemyynnin ja -markkinoinnin kehittäminen
- Ulkopuolisen asiantuntija-avun hyödyntäminen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi
6.3. Kirsikodin julkaisusarjaa jatketaan, jokaisesta asukkaasta tehdään oma julkaisu
- Jatketaan Raija Mikkosesta kertovan kirjan kokoamista
- Julkaistaan Laura Nykäsen elämästä ja taiteesta kertova kirja
7. 	Ylläpidetään projekti- ja hanketoimintaa
7.1. 20 perhettä -projekti
- Suunnitellaan projektin toteuttamista bänditoiminnan jatkamiseksi
7.2. Yhteistyö tutkimus- ja kehittämishankkeissa
- Osallistutaan yhteistyökumppanina Kirsikodin toimintaa ja ideologiaa tukeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin
- Paletti -hanke

8.1. Perustoimintojen turvaaminen
- Tarkistetaan vuosittain, että hoitokorvaukset vastaavat ajankohtaista kustannustasoa ja kunkin asukkaan yksilöllistä
   hoidon tarvetta/ Tehostettu palveluasuminen
- Tarkistetaan vuosittain asukkaiden vuokra- ja ruokamaksut
- Maksullinen päivätoiminta taidetyöpajassa
- Asuinpaikkojen lisääminen
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8. Taloudellinen tilanne on sellainen, että perustoiminnot eivät vaarannu
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8.2. Informoidaan säännöllisesti sopimuskuntia ja muita yhteistyötahoja
- Terveisiä Kirsikodista -kirjeet
- Vuosikertomus ja suunnitelmat ym. viralliset dokumentit
8.3. Haetaan rahoitusta investointeihin, hankkeisiin, kursseihin, julkaisuihin ja näyttelytoimintaan
- Finnspark
- Lieksan kaupunki
- Kehitysvammaisten tukiliitto
- Säätiöt ja järjestöt
- Sponsorit
9. Toimitilat ja työvälineet ovat ajanmukaiset ja vastaavat käyttötarvetta
9.1. Työvälineiden ja -tilojen kunnossapito
- Työvälineiden ja -tilojen jatkuva kunnossapito sekä arviointi
9.2. Kiinteistön kunnossapito ja turvallisuus
- Kartoitetaan jatkuvasti kiinteistön ja asuintilojen kuntoa sekä korjaustarpeita
- Riskien kartoittaminen, käsittely ja jatkotoimenpiteet
- Kahden uuden asuinhuoneen rakentaminen
10. Kotimaiset ja kansainväliset yhteistyösuhteet ovat toimivat
10.1. Ylläpidetään yhteistyösuhteita ja etsitään uusia yhteistyötahoja ja -muotoja
Kotimaiset yhteistyökumppanit:
Aluehallintovirasto, Joensuun taiteilijaseura ry, Kaavin kirjasto, Kuopion kaupunki, KETTUKI ry, Lieksan kaupunki,
Lieksan kansalaisopisto, Lieksan kehitysvammaisten tuki ry, Lieksan Kristillinen opisto/ Valpas ratkaisut Oy,
Lieksan Tukipiste ry, Lieksan ev.lut. seurakunta, Lieksan Naisyrittäjät ry, Lieksan kirjasto, Pielisen Karjalan musiikkiopisto,
PIKES/ Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy, Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä, Pielisen-Karjalan TE -toimisto,
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu, Pulsan asema,
Siun sote/ Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Taitokeskus Lieksa,
Ylä-Karjalan taideyhdistys/ Paletti -hanke

10.2. Yhteistyö Pielisen-Karjalan TE-toimiston, eri oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
- Palkkatukityöllistetyt, rekrytointi
- Toimitaan aktiivisesti opiskelijoiden harjoittelupaikkana
- Oppisopimusopiskelijat
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Kansainväliset yhteistyökumppanit:
- Tutustumiskäynnit ja vierailut
- Julkaisuvaihto kansainvälisten yhdistysten kanssa
- Casa di Pinocchio Castiglion Fiorentinossa ym. Raija Mikkosen kehittämä ja ylläpitämä yhteistyö Italiassa
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3. Toteutuksen seuranta ja aikataulu
1. Asukkaiden elämänlaatu
Asukaspalaverit
Asukaskirjaaminen
Yksilöllinen arviointi ja suunnitelma
Henkilökunnan palaverit
Hoitosuunnitelma
Arviointikysely
Hallituksen ja asukkaiden seurantapalaverit
Palvelusuunnitelmapalaverit
Vuosikertomus
Strateginen suunnitelma

kerran viikossa
4 kertaa kuukaudessa tai useammin
tarvittaessa
kerran kuukaudessa
2 kertaa vuodessa
kerran vuodessa
hallituksen kokousten yhteydessä
sopimuksen mukaan
kerran vuodessa
kerran vuodessa

2. Asumispalvelut
Asukaspalaverit
Asukaskirjaaminen
Yksilöllinen arviointi ja suunnitelma
Henkilökunnan palaverit
Hoitosuunnitelma
Arviointikysely
Hallituksen ja asukkaiden seurantapalaverit
Palvelusuunnitelmapalaverit
Vuosikertomus
Strateginen suunnitelma

kerran viikossa
4 kertaa kuukaudessa tai useammin
tarvittaessa
kerran kuukaudessa
2 kertaa vuodessa
kerran vuodessa
hallituksen kokousten yhteydessä
sopimuksen mukaan
kerran vuodessa
kerran vuodessa

3. Toiminnan turvaaminen
Toiminnan toteutumista seurataan ja
arvioidaan yhdessä hallituksen,
henkilökunnan, asukkaiden ja ulkopuolisten
asiantuntijoiden kanssa
Vuosikertomus
Strateginen suunnitelma

jatkuva

kerran vuodessa
kerran vuodessa

Asukaspalaverit
Henkilökunnan palaverit
Hallituksen ja henkilökunnan seurantapalaverit
Kehityskeskustelut
Osaamiskartoitus
Vuosikertomus
Strateginen suunnitelma

kerran viikossa
kerran kuukaudessa
hallituksen kokousten yhteydessä
1-2 kertaa vuodessa
tarvittaessa
kerran vuodessa
kerran vuodessa
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4. Henkilöstön motivaatio ja sitotuneisuus
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5. Taidetoiminta
Hallituksen vpj., ohjaajat ja asukkaat vastaavat
suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta
Hallituksen, asukkaiden ja henkilökunnan
seurantapalaverit
Vuosikertomus
Strateginen suunnitelma

jatkuva
hallituksen kokousten yhteydessä
kerran vuodessa
kerran vuodessa

6. Näyttely- ja julkaisutoiminta
Hallituksen vpj., ohjaajat ja asukkaat
vastaavat suunnittelusta ja toteutuksesta
Hallituksen seurantapalaverit
Vuosikertomus
Strateginen suunnitelma

jatkuva
hallituksen kokousten yhteydessä
kerran vuodessa
kerran vuodessa

7. Projekti- ja hanketoiminta
Hallituksen pj. sekä projekti- ja hankevastaavat
vastaavat suunnittelusta ja toteutuksesta
Hallituksen seurantapalaverit
Vuosikertomus
Strateginen suunnitelma

jatkuva
hallituksen kokousten yhteydessä
kerran vuodessa
kerran vuodessa

8. Taloudellinen tilanne
Hallitus ja henkilökunta vastaavat
hankinnoista ja seurannasta
Hallituksen seurantapalaverit
Vuosikertomus
Strateginen suunnitelma

jatkuva
hallituksen kokousten yhteydessä
kerran vuodessa
kerran vuodessa

9. Toimitilat ja työvälineet
Hallitus ja henkilökunta vastaavat
hankinnoista
Riskikartoitus
Hallituksen ja henkilökunnan seurantapalaverit
Vuosikertomus
Strateginen suunnitelma

jatkuva
kerran vuodessa
hallituksen kokousten yhteydessä
kerran vuodessa
kerran vuodessa

10. Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö
jatkuva
hallituksen kokousten yhteydessä
kerran vuodessa
kerran vuodessa
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Hallitus ja ohjaajat vastaavat
yhteistyöverkoston ylläpitämisestä
Hallituksen seurantapalaverit
Vuosikertomus
Strateginen suunnitelma

8

4. Vastuualueet
Tavoitteet ja vastuuhenkilöt		
			

Hallituksen
puheenjohtajisto

1. Asukkaiden elämänlaatu

xxx

Toiminnasta	Ohjaajat
vastaavat		

Kiinteistön
huoltaja

   x

Hallitus

      xxx

Asukkaat

  xxx

xxx

Päivätoiminta

Päivätoiminta       Päivätoiminta        Suunnittelu

              xxx

                                                            Seuranta

2. Asumispalvelut

xx

  xxx

xx

   xx

      xxx

               x

   Päivätoiminta         Suunnittelu          
      Seuranta

3. Toiminnan turvaaminen

xxx

                              
4. Henkilöstön motivaatio ja sitoutuneisuus

xxx

                              
5.Taidetoiminta  

xx

  xx
Suunnittelu

xx

      xxx                      x
      Suunnittelu

Toteutus

     Seuranta

  xxx
  Suunnittelu

xxx

  Seuranta

                                                Seuranta

  xxx

xx

  xxx

      xxx                  x
       Suunnittelu

Ohjaus                    Ohjaus
Suunnittelu

  x

  x

      xx

              xxx

                                  Seuranta               Taidetyö

  Suunnittelu

                                     Suunnittelu

6. Näyttely- ja julkaisutoiminta

xxx

xxx

xx

  x

      xxx                      xx
     Seuranta

7. Projekti- ja hankintatoiminta

xxx

  xxx

xx

  x

      xxx               xx
      Seuranta
               

8. Taloudellinen tilanne

xxx

  xx

xx

  xx

      xxx

Suunnittelu

  Suunnittelu

Suunnittelu

  Suunnittelu              Suunnittelu           Käyttö

Käyttö

  Seuranta

Käyttö

  Käyttö

9. Toimitilat ja työvälineet

xx

       Seuranta

  Käyttö                       

                                   Käyttö

  xxx

  xxx

xx

               x

      xx
              xx
     Suunnittelu
      Seuranta

10. Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö

xxx

  xxx

xx                      x

      xx
              xx
     Suunnittelu

xxx = Päävastuu xx = Osavastuu x = Osallistuu
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      Seuranta
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Talousarvio vuodelle 2018
Rahayksikkö EURO

2018

VARSINAINEN TOIMINTA

Taidepajatoiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Toiminnanalan kate
Kiinteistötoiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Toiminnanalan kate
Ruokailutoiminta
Tuotot
Kulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Toiminnanalan kate
Kustannustoiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Toiminnanalan kate
Virkistystoiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Osuus yhteiskuluista
Kulut yhteensä
Projektin kate

426 467,00
-333 758,63
-12 900,00
-346 658,63
79 808,37
39 325,00
-11 500,00
-11 500,00
27 825,00
24 486,60
-36 119,36
-29 756,66
-65 876,02
-41 389,42
27 499,05
-26 000,00
-26 000,00
1 499,05
13 700,00
-14 000,00
-14 000,00
-300,00
1 675,00
-3 941,00
-750,00
75,00
-4 616,00
-2 941,00
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Hoitotoiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Toiminnanalan kate
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Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Kulut yhteensä
Yhteisten erien kate

850,00
-13 035,00
-13 950,00
-39 402,00
-66 387,00
-65 537,00

Tuotto-/kulujäämä
VARAINHANKINTA
Tuotot
Varainhankinta yhteensä

3 200,00
3 200,00

Tuotto-/kulujäämä
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Rahoitustoiminta
Kulut
Rahoitustoiminta
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteens ä

5,00
-2 170,00
-2 165,00

Tuotto-/kulujäämä

0,00

TILIKAUDEN TULOS

0,00
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TILIKAUDEN YLI-/ALIJääMä
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