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n Saarivaaran päällä Tove Janssonin muumimaailman kaltainen paikka nimeltään Kirsikoti, jonka asukkaat elelivät rauhallista ja turvallista, mutta myös seikkailuhenkistä arkea.
Kirsikoti on suuri keltainen talo, jossa asuu runsaasti väkeä. Jokainen asukas on omanlaisensa persoona, ja juuri ainutlaatuisuutensa vuoksi niin tärkeä ja arvokas. Jokaisella
on oma roolinsa tässä suuressa yhteisössä. Jukka-Pekka on utelias Muumipeikko, jonka
ahkeruus ja suoraselkäisyys hämmästyttävät. Piialla on silmää kauneudelle kuin Niiskuneidillä kuunaan. Marika huolehtii Muumimamman tavoin siitä, että päivällispöydässä
on tarvittavat elementit kasassa ja että vieraat saavat kahvia. Santun runolliset ajatukset
ovat kuin suoraan Muumipapan muistelmista. Päivi on kuin Pikku Myy; yhtä aikaa niin
rakastettava ja ärhäkkä. Kirsi on isosisko-Mymmeli, joka huolehtii kodin asioista ja auttaa kaikkia. Niina on kuin herkkä näkymätön Ninni, joka välillä rohkaistuu näyttämään
itsestään enemmänkin. Emma-Kaisa on samaan aikaan pelokas ja rohkea kuin Nyyti.
Tiedän, että Laura haluaisi olla Mörkö, mutta ei hän siltä tunnu. Laurassa on vähän kaikkea viisaasta Tuutikista hurmaavaan Tuittuun. Mörkökin on olemassa; kiire, huolet ja paineet kasaantuvat välillä synkäksi hahmoksi metsän reunaan, mutta katoaa onneksi taas
auringon noustua. Työntekijänaiset kiiruhtavat Vilijonkkana paimentamassa väkeä. Raija
on Esi-isän tavoin henkisesti läsnä koko ajan, vaikka hän näyttäytyykin nykyään enää harvoin. Entäs Nuuskamuikkunen? Niin, välillä voisi ajatella, että talonmies Kalevi istahtaisi
aidan päälle, kaivaisi esiin huuliharppunsa ja soittaisi haikean kauniin kevätsävelensä.
Talon asukkaita yhdistää rakkaus taiteeseen, ja sitä tuotetaankin talossa monenlaisessa
muodossa. Välillä talo on tupaten täynnä vieraita, juhlapöydät notkuvat herkkuja ja laulu
raikaa. Jokainen vieras toivotetaan aina tervetulleeksi tähän ainutlaatuiseen yhteisöön.
Muumilaakson hahmot ovat satua, mutta Kirsikoti on totta. Muumitaloa ei lukita yöksi,
mutta Kirsikoti lukitaan, niin on kaikilla turvallisempaa. Silti hyvää mieltä ja mielenrauhaa voi saada niin saduista, hulluista unelmista kuin arkipäivästäkin. Tove Jansson loi
unelmistaan kokonaisen maailman, joka elää edelleen. Kirsikoti on syntynyt Raijan unelmasta. Janssonia kuljetti elämänsä läpi ajatus ”Tee työtä ja rakasta”. Nämä arvot löytyvät
helposti myös Kirsikodin arjesta. Ateljeessa käy lähes koko ajan vilkas työn hyörinä ja
tuotteet saavat monenlaiset muotonsa. Uusiakin kehitellään ihan jatkuvasti, eikä ideoi-
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kerran
den kaivossa pohjaa näy. Rakkaus on aistittavissa kaikkialla; asukkaissa, työntekijöissä
sekä kaikissa niissä säteissä, jota Kirsikoti lähettää. Myös rakkaus ympäröivään luontoon näkyy sekä taiteessa että arjessa.

Kulunut Kirsikodin vuosi oli täynnä rakkautta. Helmikuussa ystävänpäivän aikaan vietimme Rakkausiltaa. Ohjelmassa oli näytelmä, runoja, musiikkia sekä kaikkea pinkkiä
ja ihanaa. Talo oli todellakin täynnä väkeä! Maaliskuussa yhdistimme vuosikokouksen,
luokkakokouksen, italialaisen illan ja haikeat jäähyväiset Italiaan matkaavalle Raijalle.
Rakastettavia ovat olleet myös lukuisat esiintymiset, leirit ja Leenan musiikkiviikonloppujen päätöskahvittelut.
Huoletta voi siis sanoa, että vaikka kulunut vuosi on ollut suurin muutosten vuosi Kirsikodin historiassa, on rakkaus kaikessa sen toiminnassa säilynyt. Iso kiitos siis kaikille työntekijöille ja rinnallakulkijoille kuluneesta vuodesta. Toivotaan, että alkanut vuosi
kohtelee meitä lempeästi.
Ja silloin tuuli lumoavan soiton meren takaa toi,
kun Muikkunen se kesän poukamassa musisoi.
Ja laukkua ei Muikkusella ollut, eikä koskaan tule olemaan
ja kenkiä ei viheriän niityn poika tunne ollenkaan.
Siis kuka lohduttaisi Nyytiä: On laulun mahti
suurempi kuin laukun. Siitä askeleelle tahti!

Ihania hulluja unelmia, rakkautta ja keltaista kevätaurinkoa jokaiselle toivotellen,
Irene
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yhdistyksen toiminta
n Kirsikoti ry perustettiin 8.3.1992 tukemaan ja kehittämään toimintaa Kirsikodissa, missä kehitysvammaisilla ihmisillä on mahdollisuus asumis-, harrastus- ja työyhteisössä
kehittää itseään kulttuurin eri keinoin tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä. Kirsikoti
ry:llä oli vuonna 2017 varsinaisia jäseniä 19 ja kannatusjäseniä 22.

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

Puheenjohtaja:
Irene Martiskainen

hallitus

Varapuheenjohtaja:
Raija Mikkonen
Jäsenet:
Sirpa Havu
Arjahelena Kutvonen
Kaisu Nuutinen
Virpi Turunen
Miina Viljamaa
Asukkaiden edustajat:
Kirsi Mikkonen
Piia Vaarala

Vuoden 2017 aikana hallitus kokoontui 10 kertaa
Vuosikokous pidettiin 25.3.2017
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elettyä elämää
n Arkipäiviin ovat kuuluneet tutut kodin työt; ruoan valmistus, kodinhoito, vaatehuolto, rahankäyttövihkojen
laskeminen, ruokalistojen laatiminen ja ostoslistojen
suunnittelu. Maanantaisin ja torstaisin olemme asioineet Lieksan keskustassa ja tehneet ruokaostokset.
Vakiintuneet työpajapäivät ovat olleet maanantai, tiistai
ja torstai. Työpajassa työskenteli säännöllisesti yhdeksän
taiteilijaa.
Ulkoilu ja muut liikuntaharrastukset ovat olleet tärkeä
osa asukkaiden vapaa-aikaa. Lieksan kaupungin järjestämä allasjumppa ja Tukiyhdistyksen perheuinti jatkuivat.
Mari Kotilainen kävi meillä hoitamassa jalkoja aina tarvittaessa ja Virve Nevalainen kävi hieromassa. Pitkäaikaisia
tuttuja molemmat.
Asukkaat seurasivat edelleen innokkaasti lähiseudun
kulttuuritarjontaa. Konsertit, teatteriesitykset, elokuvat
ja jääkiekkopelit olivat tärkeä osa vapaa-aikaa. Niihin
osallistuttiin kaikki yhdessä, pienemmällä porukalla tai
kahdestaan tukihenkilön, ystävien tai ohjaajan kanssa.
Vieraskirja täyttyi vuoden aikana lukuisista tutustujista
ja vierailijaryhmistä.
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tammikuu
n Kävin aamupäivällä hammaslääkärissä Kristan kanssa.
n Kävin Caritan kanssa uimassa uimahallissa.
Kävin Caritan kanssa syömässä Masterissa lounasta.
n Käytiin Vipen kanssa kävelemässä satamassa.
Veimme pojat uimahallin parkkipaikalle ja he lähtivät
katsomaan Hurtat peliä jäähallille Pietun kanssa.
n Kävimme ABC -asemalla juomassa pullakahvit.
Käytiin kaupassa ostamassa salaattia ja maitoa.
Niina
n Tänään käytiin jumpassa. Hymynaamoilla ahkerasti.
n Kukko Boys ystävät esiintyivät Brahe -salissa tänä iltana.
Soittivat tuttuja lauluja. Mieleen jäi kaikki rakkauslaulut.
Marko antoi komeat tulikuumat halaukset minulle.
Jäi hyvät sydämet sykkimään.
Marika
n Olin messuissa. Lounastimme Puustellissa.
n Katja kävi kylässä. Saunoin illalla. Olipa hyvä löyly saunassa.
n Oli ihana konsertti.
Päivi
n Olin kaupungilla pitkästä aikaa Matleenan kanssa.
n Luonnostelin ja rupesin piirtämään taulua.
Harvinaista oli se, että nukuin päivällä kahdet päiväunet.
n Tänään minä ja isä lähdetään Jyväskylään.
Illalla on esitys Kauas pilvet karkaavat.
Laura
n Kolasimme Kristan kanssa koko pihan ulkona.
Kävin Biancassa leikkaamassa lyhyet hiukset.
Jukka-Pekka
n Minä maalasin Maija-tädin laatikkoa.
Oltiin Eevin mukana katsomassa teatteria kulttuurikeskuksella.
n Me tehtiin ruokaa yhdessä ja käytiin elokuvassa kulttuurikeskuksella.
Ulkoiltiin ja luin Cheekin kirjaa.
Piia
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helmikuu

n Iljan neulojat neuloivat meille kaikenlaista lahjaksi.
Minä toivoi säärystimiä. Toiset toivoivat sukkia ja lapasia.
n Sinisessä kahvilassa syötiin lounasta ja vietimme Virpin ja Kristan syntymäpäiviä.
Vietimme Lauran näyttelyn avajaiset kirjastolla.
n Sain sydänkankaan maalatuksi tänään valmiiksi.
Siitä tulee pieniä runopusseja rakkausiltaan.
Meillä oli kodin siunaaminen ja pikkukirkko meillä olohuoneessa.
n Kävimme perheuinnilla uimahallissa.
Tänään oli mukava päivä täällä Kirsikodilla.
Esiteltiin Neljän tuulen tiellä -rakkausilta. Minulle jäi hyvät muistot tästä päivästä.
n Tänään kävivät tanssimassa Wanhat meidän luona. Ja oli hienoja pukuja.
n Ajoimme jäätietä pitkin Kolin Ryynäseen ravintolaan syömään.
Sen jälkeen Teeritien asuntolaan muotinäytöstä katsomaan.
Olin lumihommissa ulkona.
n Aamupalan jälkeen lähdimme talon autolla Nurmeksen kautta Kuopioon ostoksille.
Ostin kahdet housut ja lyhythihaisen yhden t -paidan.
Ikean kaupasta sitten vielä ostin kirjoitusalustan.
n Vietimme Niinan syntymäpäiviä kakun kera.
Olohuoneessa oli sääntömääräinen kevätkokous Kirsikodilla.
Marika
n Nyt uusi kuukausi on vaihtunut.
Olin Raijan ja Virpin kanssa pystyttämässä näyttelyäni Lieksan kirjastoon.
n Tänään oli jännä päivä, koska avattiin minun näyttely kirjastolla.
Ja minun ihana ystävä tuli minua onnittelemaan.
n Maalasin ja jäin viikonlopuksi Kirsikotiin,
koska alkaa Toivasen pimatsun musaviikonloppu.
n Otso Kantokorpi kävi katsomassa minun taidenäyttelyä ja tuli minua tapaamaan.
Laura
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maaliskuu

n Minä kokkina olin. Tein kanasienigratiinia.
n Minä maalasin kissakangasta. Kirsi tuli halaamaan meitä muita naisia. Naistenpäivä.
n Meillä oli koko päivän juhlia työhuoneessa. Lauloimme Raijalle lauluja.
n Kellot siirsimme tunnilla eteenpäin kesäaikaan.
Aamulla oli jumppa. Venyttelimme Eevin ja Leenan kanssa.
Lauloimme Myrskyn jälkeen ja Sinä ja minä -lauluja Leenan kanssa.
n Käytiin Nurmijärvellä kirjastoautossa äänestämässä ja juotiin
vaalikahvit Annukan kahvilassa. Vipe tuli yöksi.
Minä ostin kaulakorun, korvikset vaaleanpunaiset kellokoruliikkeestä.
Niina
n Zdenék tuli Lieksaan junalla ja Minnan kyydillä meille.
Hän tuli Tsekistä meille vapaaehtoistyöntekijäksi.
Zdenék on käynyt meillä aikaisemmin, mutta nyt tuli puoleksi vuodeksi.
n Meillä oli Runo ja minä -työpaja.
Kirjoitettiin runoja ja tussilla piirsimme paperille.
Kävimme Kolilla Jäätie tutuksi -tapahtumassa.
Olimme hevos- ja koira-ajelulla.
Käytiin kulttuurikeskuksella 12 kunnian kuukautta -konsertissa.
Se oli hieno konsertti.
n Maalasin tyynyliinakankaaseen perhosia.
Maalasin kesäaiheisilla väreillä lintuja laukkukankaaseen.
n Toivotin meidän kaikille ohjaajille ja asuinkumppaneille Hyvää naistenpäivää.
Milka ohjaaja paistoi päiväkahville herkkuja.
Lauloimme puhelimen kautta Pekka ystävälle onnittelulaulun.
n Minulla oli surullisia ja itkuisia päiviä.
Vietimme Raijan läksiäisiä. Raija ja Gäbi lähtivät Italiaan pitkäksi aikaa.
Soittelin Raijalle Italiaan kännykällä.
Suru helpotti.
Kirsi
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huhtikuu

n Katsottiin olohuoneessa Avatar elokuva ja syötiin samalla vohveleita jätskin kera.
n Santun huoneen laajennus alkoi yläkerrassa.
n Minä maalasin Kukkaniityllä -tarjotinkankaan.
Leivoin rahkapullia toisten kanssa. Tuli maukkaita.
n Meidän Milka on ystävä.
Milka jäi äitiyslomalle ja juhlittiin läksiäisiä.
Annettiin vaippakakku!
n Kävimme Timitranniemessä koiravaljakkoajelulla koko päivän.
Jukka-Pekka
n Olin kokkina ja maalasin tarjotinkangasta.
Me käytiin konsertissa Brahe-salissa.
Minä kuuntelin musiikkia ja stepperillä steppasin.
Leivottiin myös pullaa.
n Siivosin oman puolen huoneestani.
Kävin Kristan, Katariinan ja Zdenékin kanssa asioilla.
Kuuntelin levyjä ja käytiin vappulaulajaisissa.
Piia
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toukokuu
n Tulin töihin. Siivosin käymälät tänään ja otin oman pesän siistiksi.
Katsoin Muumeja, koska siellä oli iki-ihana mörkö!
n Olin pääkokkina tänään. Tein kinkku-nakkipizzaa.
Näin sydänystävän eilen ja sen seurauksena oli pomppivat sipulit ja nakit.
n Meistä osa kävi Emma-Kaisan näyttelyn avajaisissa Ahjossa.
Mukava oli kuulla, että Emma-Kaisa tulee asumaan Kirsikotiin.
n Tänään meillä oli musiikkibändin esitys Mahdollisuuksien torilla.
Meillä oli myöskin lettumyyntikoju.
n Kivaa oli laittaa kesäksi siisti piha. Oltiin melkein kaikki tekemässä ulkohommia.
Kalevi rakensi istutuslaatikot pation ympärille. Yhdessä tekeminen on kivaa.
n Tehtiin Milkan vauvalle tilkkutäkki. Kaikki asukkaat ja ohjaajat maalasivat tilkun.
Lopputulos oli ihan mukava.
n Oltiin karaoketansseissa Retkiaitassa ja oli myös kehitysvammaisten johtokunnan kokous.
n Katsoin Mauno Koiviston hautajaisia televisiosta. Ukkonen myös jyrähteli.
Laura
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kesäkuu
n Kävin hierojalla. Ostetiin kesäkukkia. Laitettiin niitä ulos Ellin kanssa.
Kävin illalla saunassa Kirsin kanssa.
n Käytiin Ilomantsissa. Möhkön Mantassa oli karaoketanssit.
Tanssin Santun ja Jukka-Pekan kanssa.
n Kävin Minnan ja Zdenékin kanssa kirkossa.
Ulkona katsottiin kokkoa. Marko lauloi ulkona.
n Marikaa autoin keittiössä. Kuhmosta oli soittajia. Miilan kanssa keräsin kukkia.
Niina
n Olimme Leppävirralla Tulenliekissä tansseissa ja söimme makkaraa siellä.
Arja Koriseva oli esiintymässä.
n Pakkasimme Minnan kanssa Helsingin reissua varten.
Menimme junalla Lieksasta Helsinkiin. Nähtiin kaikki eläimet Korkeasaaressa.
Linnanmäellä oltiin melkein koko päivän. Sitten syötiin.
Kävin hurjissa laitteissa. Kierrettiin Helsingissä ja syötiin kaupungilla hampurilaisateriat.
n Käytiin Rääkkylässä juhannustansseissa.
Meni koko päivä. Samalla kertaa illalla käytiin sirkuksessa Lieksassa.
Syötiin poppareita.
Jukka-Pekka
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heinäkuu
n Oli musiikkileirin päättäjäiset.
Me laulettiin ja soitettiin. Kuuntelin levyjä ja ulkoilin.
Katsoin urheilua ja ruisrockia telkkarista.
n Harjoiteltiin lauluja torikeikalle.
Esiinnyttiin Lieksan iltatorilla ja myytiin meidän tuotteita.
Minä, Virpi ja Zdenék käytiin pystyttämässä Kaavin kirjastoon minun näyttelyni.
n Olin kokkina. Käytiin Milkan luona kylässä.
n Minä, Jukkis,Santtu ja Emma-Kaisa oltiin Ellin kanssa
Chisun konsertissa Waskiareenalla.
n Katsoin urheilua ja katsoin Mikael Gabrielin Yle Live -konserttia telkkarista.
Kävin Kristan, Zdenékin ja Marikan kanssa asioilla ja illalla oltiin
Kaija Koon keikalla Waskiareenalla.
Piia
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elokuu
n Oli mukavaa olla pitkästä aikaa retkellä Joensuussa.
Tavattiin tuttuja Parafest -juhlissa. Oltiin päivä siellä.
Kaffella käytiin nurmikolla.
n Fandofuul, oli kivaa olla intissä.
Harjoiteltiin jousiammuntaa ja kranaatin heittoa. Ihanat ruuat, iltapalat myös.
Nukuttiin puolijoukkueteltoissa.
Santtu
n Oli sirkusta. Mieleen jäi pirunkeppi. Tein sillä voltteja. Se oli hauskaa!
Pelle Oho oli hauska. Ei niinkään pelottava, kunhan ensin tutustuu.
n Bänditreenit alkoi. Soitin rumpuja. Ennenkin oon soittanut ja laulanut.
Laulettiin Boom Kah, Pahempi toistaan ja paljon muita kappaleita.
n Olen ulkoillut. Usein kävelen pihassa. Myöskin kiikuin, tykkään kiikkumisesta.
Herkuttelin karkeilla.
Emma-Kaisa
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syyskuu
n Käytiin lomalla Kuopiossa katsomassa Timo Torikkaa.
Mahtava meininki. Drinkillä käytiin.
Seuraava retki Kiteellä oli Hengellisen musiikin juhlat. Mentiin bussilla Lieksasta.
n Hämärän kaupan iltamat. Illan tummentuen laitettiin tuotteita myyntiin.
Paljon oli ihmisiä ostamassa.
Santtu
n Osallistuttiin yleisurheilukisoihin.
Kisoissa kävi ihan hyvin ja mitaleita taisi tulla. Osallistuin melkein kaikkiin lajeihin.
n Lähdettiin kaikki puolukkaretkelle. Oli mahtava sää ja puolukoita oli paljon.
Kerättiin talven puolukat. Kerättiin kaikkien kanssa omenat puista ja maasta.
Ulkomaalaisia taisi tulla auttamaan meitä.
Emma-Kaisa
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lokakuu
n Minä kävin kannustamassa jäähallissa Lieksa Hurtat voittoon.
Laitoin Kalevin, Santun ja J-P:n kanssa tämänvuotiset omenamehut kellariin.
Kävin muiden kanssa Lehtiä Ilosaaressa -konsertissa Joensuun areenalla.
Kävimme päivän retkellä Kolilla.
Lenkkeilimme ja kävimme ohjaaja Katariinan luona kylässä ja päiväkahvilla.
Olimme kirkolla Uskon yö -tapahtumassa.
Siellä oli esillä meidän Raamattu-aiheisia tauluja.
n Raija soitteli Italiasta minulle ja kertoi ilouutisen, että minun taulu oli ostettu Libanoniin.
Olin Virpin, Marika ja Piian kanssa Hämeenlinnassa.
Kettukin näyttelyn avajaisissa sain kukkia ja tapasin tuttuja.
n Aloitin maalaamaan Raija mammalleni joululahjaksi ovilaattaa kirkkailla väreillä.
Maalasin sen valmiiksi. Maalasin puisen korulipaston omaan huoneeseen.
Siihen tein kukkakuvioinnin.
n Minun huoneeseen valmistui uusi hieno vaatekomero.
Minä järjestelin vaatteet uuteen komeroon. Tein ahkerasti järjestelyä ja siivousta.
Omasta huoneesta tuli tilava ja viihtyisä.
Kirsi
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marraskuu
n Oltiin Bomban kylpylässä. Siellä uimme ja saunoimme.
Se oli ihan uusi paikka minulle.
Varsinkin se höyrysauna oli mukava, vaikka oli kuuma.
Ei nähty mitään!
n Isänpäivä. Käytiin isin kanssa syömässä ravintolassa.
n Käytiin haudoilla. Taisi olla jo pimeetä ulkona.
Osallistuin nuorten kuvataideleirille täällä Kirsikodissa.
Maalasin tauluja. Aiheena oli rauha.
Emma-Kaisa
n Käytiin Puustellissa juhlimassa äitiä ja isää.
Päivi
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joulukuu
n Maalasin joululahjaa. Oli juhlat. Söin mansikkakakkua.
n Kävin uimassa. Paistoin pipareita.
n Kuuntelin joululauluja kirkossa. Laitettiin joulua Kirsikodissa.
Ai niin, laitettiin jouluvalot. Kynttilä laitettiin palamaan. Koristelin joulukuusta.
n Tulin linja-autolla. Jouluateria Niittyrannassa. Joulukirkossa ja hautausmaalla
äitin ja isin kanssa. Joulusaunassa kylvin pakastevastalla. Pitkäset meillä jouluaterialla.
Avattiin paketteja. Tuli lahjoja.
Päivi
n Sain maalatuksi kukka-aiheen valmiiksi.
Tänään oli minun virallinen syntymäpäivä. Täytin 47 vuotta.
n Tänään oli lauluhartaushetki olohuoneessa.
Yksi lähti joululomalle ja muut huomenna ketä lähtee porukasta.
n Söimme jouluaterian yhdessä. Odotamme yllätystä ennen kuutta.
Ja kävin ulkosaunassa kylpemässä muiden kanssa. Tänään kävi Korvatunturin pukki ja
oli mukava muori. Ja oli oikea joulupukki. Jakoi joululahjoja.
n Tänään olin Tapaninpäiväajelulla Saarivaarantiellä ja kävimme
kääntymässä mansikkatilan risteyksessä. Oli ihana hevosajelulla.
n Illalla lähdemme katsomaan tulishowta torille. Ja ilotulitusta myös.
Yöllä vaihtuu vuosi 2018.
Marika
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1.

vuoden tulokset
Asukkaiden elämänlaatu on hyvä
Vakiintuneet toimintamuodot, taidetyöpaja sekä säännölliset kodinhoitoon liittyvät tehtävät luovat turvallisuutta. Asukkaat ottavat vastuuta toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta kukin omien voimavarojensa mukaan. He ovat ylpeitä ja onnellisia omasta
osaamisestaan. Asukkaat raportoivat hallituksen kokousten yhteydessä toiminnastaan
ja toiveistaan. He kirjaavat asukkaiden kuulumiset hallitukselle -lomakkeen ja asukkaiden edustajat esittelevät sen hallituksen kokouksen alussa. Asukkaiden, henkilökunnan
ja hallituksen yhteistyö ja keskinäinen luottamus luovat pohjan toiminnalle.
Asukkaista lähtevää toiminnan suunnittelua ja jatkuvaa laadun arviointia jatkettiin ja
kehitettiin. Asukkaiden ja henkilökunnan yhteiset perjantaipalaverit koettiin edelleen
tärkeiksi. Palaverin sisältö pysyi samana, mutta sitä uudistettiin ja rakennetta muutettiin
nykyhetkeen sopivammaksi.
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Vuoden aikana käytiin edellisten vuosien tapaan paljon keskustelua keskinäisestä vuorovaikutuksesta, toisten huomioimisesta ja yhteisen vastuunkannon merkityksestä.
Yhdessä laadittuihin järjestyssääntöihin palattiin keskusteluissa ja korostettiin erityisesti
asukkaiden tasavertaisuutta. Tietoa palvelujen laadusta kerättiin tyytyväisyyskyselyjen
sekä asukkaiden seurantakyselyjen avulla.
Omaohjaajatoiminnan rooli vahvistui ja toiminta koettiin edelleen tärkeänä. Uudet ohjaajat aloittivat omaohjaajina, perehtyivät toiminnan sisältöön, asukkaiden tarpeisiin ja
lähiverkostoon. Vuoden aikana yhteisössä korostui asukkaiden yksilöllisen huomioimisen tarve ja toimintaa suunniteltiin mahdollisimman pitkälle asukkaiden toiveiden
mukaisesti.
Erilaiset liikunta- ja kulttuuriharrastukset koettiin edelleen tärkeiksi. Niihin osallistuttiin
kaikki yhdessä, pienemmällä porukalla tai kahdestaan ystävien tai ohjaajan kanssa.
Asukkaiden vapaa-ajanviettoa helpottivat taksikortit, niitä haettiin ja saatiin lähes kaikille asukkaille. Ohjaajat olivat aktiivisia osallistumaan erilaisiin tapahtumiin asukkaiden
kanssa. Tukihenkilötoimintaa pystyttiin Kirsikodin puolesta järjestämään enää vain satunnaisesti ja sen vuoksi uusia tukihenkilöitä ei haettu.

2.

Pikkukirkko, erilaiset esiintymiset, kurssit, leirit, matkat ja retket sekä asukkaiden itsensä ideoimat tapahtumat olivat vuoden kohokohtia. Yhteiset hetket, kohtaamiset ystävien ja sukulaisten kanssa olivat tärkeitä, niitä muisteltiin ja niistä keskusteltiin ilolla
pitkin vuotta.

Asumispalvelujen laatu on hyvä ja vastaa Kirsikodin toiminta-ajatusta
Vakituisia asukkaita oli kahdeksan. Kesäkuussa yhteisöön muutti yhdeksäs asukas. Toiminnan alusta saakka on tiedostettu, että yhteisöasuminen antaa asukkaille valinnan
mahdollisuuksia, mutta se vaatii myös tahtoa ottaa vastuuta itsestä, toisista ja ympäristöstä. Tarve omaan tilaan, aikaan ja yksityisyyteen on edelleen lisääntynyt asukkaiden
ikääntyessä ja se on huomioitu toiminnassa.
Toimintaa alettiin toteuttamaan ympärivuorokautisesti palkatulla henkilökunnalla maaliskuussa. Henkilökunnan kokemus oli, että toiminnan muutoksesta huolimatta arki
kokonaisuudessaan toimi hyvin. Toiminta koettiin hyvin organisoiduksi ja parityöskentely
auttoi sekä omien vastuualueiden, että asukkaiden asioiden hoitamisessa.
Asukkaiden elämänhallintataitoja ylläpidettiin riittävällä henkilökohtaisella tuella ja ohjauksella, sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla toimintaa yhdessä. Tarpeen tullen
yhteisöelämässä syntyneitä vaikeuksia ratkottiin ohjaajan johdolla yhteisesti tai asianomaisten kesken. Asukkaiden itsenäisen toimimisen tueksi on arkeen tehty kuvallisia
ja sanallisia ohjeita, joita kerrattiin tarvittaessa. Omatoimisuuden tueksi ja seurantaa
varten asukkailla oli käytössä kaavakkeita, joihin he itse kirjasivat tietoja esim. painosta
ja liikunnasta.
Aktiivista osallistumista omaan elämään liittyvään päätöksentekoon korostettiin yhteisön arjessa. Päätöksentekoon tarjottiin tukea ja erilaisia vaihtoehtoja. Vakiintuneen
viikko-ohjelman koettiin edelleen selkeyttäneen ja rytmittäneen arkea ja sen merkitys korostui erityisesti toiminnan muutoksessa. Asioiden ennakointi, kuunteleminen
ja keskusteleminen helpottivat arjen sujumista. Viikko-ohjelmassa huomioitiin myös
joustavasti asukkaiden henkilökohtaiset voimavarat ja toiveet toteuttamalla tarvittaessa
yksilöllistä päiväohjelmaa.
Vakituiset toimintajaksoilla kävijät ovat löytäneet paikkansa yhteisössä ja vuoden aikana
on tullut uusia kävijöitä sekä tiedusteluja toiminnasta ja tarjottavista palveluista. Toimintajaksojen pituus ja sisällöt suunniteltiin yksilöllisesti. Järjestämällä toimintajaksoja
tuettiin kehistysvammaisten huoltajien ja perheiden vapaita.
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Tyytyväisyyskyselyt
Kirsikodin asukkaille ja heidän omaisilleen on toteutettu vuosittain tyytyväisyyskyselyt,
joiden avulla halutaan seurata ja varmistaa Kirsikodin palvelujen laatua sekä kehittää
toimintaa. Kyselyitä on pidetty vuodesta 2012 alkaen. Vastausten perusteella sekä asukkaat että omaiset vaikuttavat edelleen olevan varsin tyytyväisiä Kirsikodin palveluihin
ja toimintaan.
Asukkaat täyttivät kyselylomakkeet joko omatoimisesti tai suullisesti ohjaajan avustamana (n=9). Lomakkeissa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä Kirsikodin tiloista, turvallisuudesta, työtoiminnasta, vapaa-ajasta, ruoasta ja henkilökunnasta. Asukkaat saivat
esittää myös kehittämisajatuksiaan. Näissä tuli esil le toiveita erilaisista toiminnoista,
leireistä ja konserteista. Myös oman ohjaajan kanssa toivottiin enemmän aikaa. Yhdessä
vastauksessa haluttiin jättää vessan pesu pois.
Seuraavassa kaaviossa on esitelty vastausten keskiarvot kolmelta viimeiseltä vuodelta.
Vaaka-akselilla on kysymyksen numero ja pystyakselilla vastauksen keskiarvo. Aiempina
vuosina asukkailla oli vaikeuksia hahmottaa numeerista arviointia, ja asteikko tuntui
liian laajalta. Vuosi sitten kyselylomaketta muokattiin niin, että asukkaat arvioivat tyytyväisyyttään hymiöillä. Asteikko muokattiin viisiportaisesta kolmiportaiseksi. Hymiöt
pisteytettiin arvoilla L=1 (erittäin huono), K=3 (tyydyttävä) ja J=5 (erinomainen). Näin
saatiin säilytettyä tulosten vertailukelpoisuus aiempien vuosien kyselyihin nähden.

1
2
3
4
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6
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11
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13
14
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Miten viihdyt Kirsikodissa?
Saatko tarpeeksi tukea arkipäivän toimissa?
Kuinka hyvin voit päättää omista asioistasi?
Pidätkö työpajatoiminnasta?
Oletko saanut harrastaa ja ulkoilla?
Oletko saanut kantaa vastuuta yhteisistä asioista?
Oletko saanut viettää omaa aikaa?
Oletko saanut käydä kylässä tai tapahtumissa tai matkoilla?
Oletko tasavertainen toisten asukkaiden kanssa?
Onko Kirsikoti turvallinen paikka asua?
Millainen on henkilökunta?
Onko huoneesi viihtyisä?
Saako sinulla käydä vieraita?
Millaista on ruoka Kirsikodissa?

VASTAUSTEN KESKIARVO – ASUKKAAT

1

Edelliseen vuoteen verrattuna asukkaat olivat tyytyväisempiä Kirsikodissa viihtymiseen
(+0,31), oman ajan viettämiseen (+0,28), asukkaiden tasavertaisuuteen (+0,28) ja oman
huoneen viihtyisyyteen (+0,28). Vuoden aikana osa asukkaiden huoneista remontoitiin
heidän toiveidensa mukaisesti, tällä lienee ollut osuutta viihtyvyyden lisääntymiseen.
Myös asukkaiden tasa-arvoisuuteen ja yhteisiin sääntöihin kiinnitettiin vuoden aikana
erityisen paljon huomiota arjessa. Kaikkein tyytyväisimpiä asukkaat olivat harrastus- ja
ulkoilumahdollisuuksiin sekä mahdollisuuteen osallistua tapahtumiin vastausten keskiarvon ollessa 5. Vuoden aikana erilaisiin tapahtumiin osallistuttiin paljon ja asukkaiden
esittämien toiveiden mukaisesti. Laskua edelliseen vuoteen oli kokemuksissa tuen
saamisesta arkipäivän toimintoihin (-0,42), omista asioista päättämisestä (-0,39) ja yhteisistä asioista vastuun kantamisesta (-0,39). Viime vuosina Kirsikotiin on tullut uusia
työntekijöitä, mutta edelleen pohditaan henkilöstöresurssien riittävyyttä suhteessa
asukkaiden tuen tarpeeseen, sillä asukkaat tarvitsevat ohjaajilta yhä enemmän myös
henkilökohtaista huomiota. Tarpeeseen vastaaminen on esim. yksintyöskentelyssä
haasteellista ja kahdenkeskiset menot suunniteltava reilusti etukäteen. Asukkaat päättävät itse omista asioistaan, mutta heille on myös laadittu yhteiset säännöt ja ohjeistuksia
valintojen tekemiseen, esimerkiksi ruokailuun. Vastuun kantaminen yhteisistä asioista
ei myöskään aina itsestään selvästi ole mieluista, kuten em. vessojen pesu. Tämä voi
vaikuttaa siihen kuinka kysymys on ymmärretty ja kuinka siihen on vastattu. Kaikkien
vastausten keskiarvo säilyi edelliseen vuoteen lähes samana ollen 4,62 (-0,04).
Kirsikodissa on ollut koko toiminnan ajan käytössä myös seurantakysely, jonka asukkaat
ovat täyttäneet säännöllisesti. Kyselyllä kartoitetaan laajasti asukkaiden elämänhallintaa
ja tyytyväisyyttä.
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Asukkaiden omaisille kyselylomakkeet lähetettiin postitse. Lomakkeissa kysyttiin
omaisten mielipidettä Kirsikodin palvelujen laadusta, turvallisuudesta ja omaisten
mahdollisuuksista vaikuttaa Kirsikodin toimintaan. Lomakkeita palautui omaisilta 6 kpl.
Seuraavassa kaaviossa on esitelty vastausten keskiarvot kolmelta viimeiseltä vuodelta.
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.
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Millaiseksi arvioitte omaisenne elämänlaadun Kirsikodissa?
Saako omaisenne tarpeeksi tukea elämän hallinnassa?
Vastaako asumispalvelujen laatu Kirsikodin toiminta-ajatusta?
Oletteko voineet osallistua omaisenne hoidon suunnitteluun?
Pystyykö Kirsikoti vastaamaan omaisenne muuttuviin palvelu- ja hoitotarpeisiin?
Koetteko järjestetyn työtoiminnan omaisellenne mielekkääksi?
Onko omaisellanne tarpeeksi sosiaalisia kontakteja?
Onko omaisenne saanut tarpeeksi tukea harrastuksiin ja yksilölliseen vapaa-ajanviettoon?
Kuinka turvalliseksi arvioitte Kirsikodin?
Kuinka hyvin Kirsikodin tilat soveltuvat käyttötarkoitukseen?
Miten helposti saatte yhteyden Kirsikodin henkilökuntaan?
Onko henkilökunta ammattitaitoista?
Saatteko tarpeeksi informaatiota Kirsikodin toiminnasta?
Millaiseksi arvioitte oman osallistumisenne omaisen asumiseen Kirsikodissa?

2
VASTAUSTEN KESKIARVO – OMAISET

Edelliseen vuoteen verrattuna omaiset olivat tyytyväisempiä Kirsikodin työtoiminnan
mielekkyyteen (+0,43), mahdollisuuteen osallistua omaisen hoidon suunnitteluun
(+0,33) sekä omaisen tuen saantiin harrastuksissa ja vapaa-ajan vietossa. Työtoiminnan
mielekkyyttä lienee osaltaan lisännyt vuonna 2016 toteutettu ateljeen laajennus. Laskua
oli tyytyväisyydessä omaisen sosiaalisten kontaktien määrään (-0,60), Kirsikodin tiloihin
(-0,40) sekä asumispalvelujen laatuun (-0,30). Vuonna 2017 tukihenkilötoimintaa jouduttiin taloudellisista syistä vähentämään. Tämä kuitenkin toteutettiin niin, että asukkaat
suunnittelevat henkilökohtaiset menonsa ja tapahtumansa yhdessä työntekijöiden kanssa. Tiedostettu on, ettei henkilökunta kuitenkaan voi korvata omia ystäviä ja sukulaisia.
Kaikkien vastausten keskiarvo säilyi viime vuoteen nähden lähes samana ollen 4,38
(-0,01). Avoimessa palautteessa asukkaiden omaiset toivat esille, ettei informaatiota
Kirsikodin toiminnasta ja työntekijöistä ole tullut omaisille riittävästi. Työntekijöitä on
vaihtunut ja tullut lisää, joten tässä kohti asukkaiden omaisia olisi pitänyt huomioida
paremmin. Jatkossa onkin muistettava pitää huolta, että järjestetään edelleen asukkaiden ja omaisten yhteisiä tapahtumia. Myös Terveisiä Kirsikodista -kirjeet on tavoitteena
lähettää omaisille ja yhteistyötahoille vähintään kaksi kertaa vuodessa.
		
Kirsikodin hallitus ja henkilökunta ovat huomioineet kyselyiden tulokset sekä asukkaiden ja omaisten toiveet toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Vuoden 2016
kyselyssä tuli esille toiveita ulkomaan matkoista ja oman huoneen remontista. Yksi
asukas kävi vuoden aikana omalla reissulla, mutta muuten ulkomaanmatkoja ei pystytty toiminnan muutoksessa toteuttamaan. Asukkaiden huoneita remontoitiin heidän
toiveidensa mukaisesti.
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3.

Kirsikodin toiminnan turvaaminen tulevaisuudessa
Kirsikodin toiminnassa toteutettiin vuosia suunniteltu henkilöstörakenteen muutos. Ympärivuorokautinen toiminta palkatulla henkilökunnalla aloitettiin maaliskuussa. Toiminnan
suunnittelua ja arviointia jatkettiin Riitta Malkamäen (VET Psykoterapeutti, Työnohjaaja
STOry, Henkilöstöjohdon valmentaja) tuella. Keskeisinä tavoitteina pidettiin asukkaiden
hyvän elämänlaadun turvaamista, tehtävään sopivan ja luotettavan henkilökunnan löytämistä, sekä Kirsikodin ideologian säilymistä toiminnan muutoksessa.
Keväällä palkattiin kaksi uutta ohjaajaa. Viime vuosina toiminnan muutosta varten tehty huolellinen valmistautuminen ja suunnittelutyö auttoivat toiminnan organisoinnissa
henkilökunnan määrän kasvaessa ja toiminnan muutos saatiin toteutettua luontevasti.
Kirsikodin ideologia saatiin säilytettyä toiminnan muutoksessa, mutta huomattiin että
jatkossa näyttely-, kulttuuri- ja leiritoiminnan toteuttaminen vaatii nykyistä enemmän
suunnittelutyötä ja resursseja, jos sitä halutaan jatkaa entisessä laajuudessaan.
Kirsikodin toiminnan kannalta keskeisten työtehtävien kartoittamista ja parityöskentelyä
ohjaajien vastuualueissa jatkettiin. Vastuualueet saatiin jaettua onnistuneesti ohjaajien
omien vahvuuksien ja kiinnostuksen mukaan. Sijaisuuksiin saatiin palkattua hyvin henkilökuntaa.
Yhteistyötä toiminnan turvaamiseksi tehtiin aluehallintoviraston ja Siun Soten edustajien kanssa, joilta saatiin asiantuntija-apua mm. asukaskirjaamiseen ja lääkehoitosuunnitelmaan. Haettiin Siun Soten palveluseteliyrittäjäksi.

4.

Henkilöstön ammattitaito ja motivaatio on sellainen,
että toiminnan tavoitteet saavutetaan kiitettävästi
Henkilöstö
Uudet ohjaajat tulivat luontevasti osaksi työyhteisöä perehdytyksen myötä. Työilmapiiri
koettiin hyväksi, avoimeksi ja innostavaksi. Työnohjaus, ohjaajien yhteiset keskustelut
ja niille varattu aika koettiin tärkeäksi. Esimiestyössä nousi esiin uusia kehittämisalueita
henkilökunnan määrän kasvaessa.
Työnohjausta järjestettiin vuoden aikana yhden kerran Riitta Malkamäen (VET Psykoterapeutti, Työnohjaaja STOry, Henkilöstöjohdon valmentaja) ohjauksessa. Lisäksi henkilökunnalla oli mahdollisuus työnohjaukseen puhelimitse.
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Toiminnanjohtaja ja vastaava yhteisökasvattaja toimivat henkilöstön edustajina hallituksessa. Henkilöstön kuulumiset käsiteltiin aina hallituksen kokousten yhteydessä. Parityöskentely, henkilökunnan palaverit n. kerran kuussa sekä tiedonkulun tehostaminen
koettiin tärkeiksi tavoitteiden saavuttamisessa.
Koulutukset
Toiminnanjohtaja Kaisu Nuutinen suoritti Tietoturvallisuuden perusteet -verkkokoulutuksen.
Vastaava yhteisökasvattaja Virpi Turunen osallistui Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa -koulutukseen ja jatkoi Sosiaalityön aineopintoja.
Ohjaajat Minna-Leena Köpönen ja Krista Kettunen osallistuivat lääkehoidon
koulutukseen.
Työkyvyn ylläpitäminen
Vakinaiselle henkilökunnalle tarjottiin Smartum liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Koko henkilökunnalle tarjottiin Tyhy -ilta.
opiskelijat JA AVUSTAJAT

5.

Opiskelijoiden tutustumis- ja harjoittelupaikkana toimimisella on haluttu tuoda esille
kehitysvamma-alaa, tehdä sitä näkyvämmäksi ja vetovoimaisemmaksi tulevaisuuden
työntekijöiden keskuudessa. Oppilaitosyhteistyöllä saavutettiin molemminpuolinen hyöty. Opiskelijat saivat harjoittelupaikkoja ja Kirsikotiin saatiin rekrytoitua tuttuja talon tavat
tuntevia kesänuoria ja avustajia.
Yksilöllisesti suunniteltu ja sisällöltään laadukas
ja monipuolinen taideopetus ja työpajatoiminta
Taidetyöpajassa työskenteli vakituisesti yhdeksän taiteilijaa. Toimintajaksoille oli edelleen kysyntää, myös uusia tiedusteluja päivätoiminnasta taidetyöpajassa. Toiminta
herätti edelleen paljon kiinnostusta. Lukuisia vieraita ja ryhmiä kävi vuoden varrella
tutustumassa toimintaan, mm. lähihoitajaopiskelijoita Lieksasta ja Joensuusta.
Taidetyöpajassa tehtiin tilaustöitä asiakkaiden toiveiden mukaisesti sekä maalattiin erilaisia tekstiilejä ja puutuotteita omaan myymälään. Kankaista tuotteistettiin edelleen
tarjottimia, kodin tekstiilejä, kasseja ja vaatteita. Tuotteita oli myynnissä myös Lieksan
taitokeskuksessa, näyttelyjen yhteydessä sekä Hämärän kaupan illassa syyskuussa.
Kirsin Toscana -kankaasta saatiin toteutettua reaktiivitulostuksena kangasta useissa eri
väreissä.
Oma taidekokoelma saatiin valittua ja arkistoitua. Sen laajentamista ja ylläpitämistä on
tarkoitus jatkaa ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla.
Musiikin opiskelua jatkettiin Lieksan kansalaisopiston kurssina kerran kuukaudessa ja
heinäkuussa pidettiin Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahaston apurahalla
bändileiri. Opettajana toimi Leena Toivanen, apuopettajana Virpi Turunen ja avustajana
Eevi Mikkonen. Musiikkileirillä avustajana toimi myös Roosa Nykänen.
Marraskuussa pidettiin Rauhanjuliste -aiheinen kuvataideleiri nuorille. Opettajana toimi
Virpi Turunen ja avustajina Eevi Mikkonen ja Jukka-Pekka Levy.
Kursseille ja leireille osallistui Kirsikodin asukkaita sekä talon ulkopuolisia osanottajia.
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SUOMEN KESÄ

kirsikoti
RAiteillA – MAAlAuksiA MAAilMAltA

ruoho
huojuu
tuulessa

18..7.-15.8.2017
Tervetuloa näyttelyni avajaisiin Kaavin kirjastoon ti 18.7. klo 11
Kaavintie 24 B • 73600 Kaavi • ma 14-19 • ti 10-15 • ke 10 -15 • to 14-19 • pe 10-17

Pulsan Asema

Pulsan Aseman tie 21 • 54390 Pulsa • to 12-17 • pe 12-16 • la 12-16 • su 12-16 sekä sopimuksen mukaan

laura
nykänen
Lieksan pääkirjasto

2.-27.2.2017
Näyttely- ja julkaisutoiminta

Urheilukatu 4 • 81700 Lieksa • ma-to 10-19 • pe 10-17 • la 10-15

Yksityisnäyttelyt
Kirsi Mikkonen

07.07.2016–		

Lieksan Terveyskeskuksen aula

Laura Nykänen

02.02.-27.02.12017

Ruoho huojuu tuulessa, Lieksan kirjasto

Piia Vaarala

18.07.-15.08.2017 		

Suomen kesä, Kaavin kirjasto

Ryhmänäyttelyt ulkomailla
		

24.05.2014– 		

Ristorante il Goccino Lucignano, Italia

Ryhmänäyttelyt kotimaassa
Raiteilla –
15.08.-30.09.2017
Maalauksia maailmalta

Pulsan asema, Lappeenranta

Avoin kirja

Uskon yö -tapahtuma, Lieksan kirkko

28.- 29.10.2017

Raija Mikkosesta kertovan kirjan kokoamisessa ei tänä vuonna edistytty, mutta ajatusta
ei ole unohdettu.
Päätettiin jatkaa asukkaista ja heidän taiteestaan kertovan julkaisusarjan laajentamista.
Raija Mikkonen aloitti Laura Nykäsestä kertovan kirjan toimittamisen ja rahoituksen
selvittämisen siihen.
Taidemyynnin ja markkinoinnin kehittämisessä ei edistytty. Suunnitelmaa kotisivujen
rakenteen uusimisesta ja sosiaalisen median kaupallisesta hyödyntämisestä jatketaan.
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6.

15..8.-30.9.2017

7.

Taloudellinen tilanne on sellainen, että perustoiminnot eivät vaarannu
Palvelunostajien luottamus Kirsikodin palveluihin on säilynyt ja tämä on mahdollistanut
vakituisten asukkaiden asumisen Kirsikodissa. Palveluita ostivat Siun sote (PohjoisKarjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä), Kuopion kaupunki sekä yksityiset
henkilöt. Käyttöpäiviä kertyi yhteensä 3211 vrk. Käyttöpäivien keskiarvo oli 267.58 vrk
kuukaudessa.
Perustoiminnot rahoitettiin niistä perittävillä korvauksilla (asuminen/ hoito-, päivätoiminta-, ylläpitomaksu, vuokra ja ruoka). Päivätoiminta taidetyöpajassa rahoitettiin päivätoimintamaksuilla ja materiaalikustannukset katettiin tuotemyynnillä. Näyttely- ja julkaisutoiminta katettiin osittain julkaisutoiminnan 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.
Palvelunostajia ja yhteistyötahoja on informoitu Terveisiä Kirsikodista -kirjeellä, vuosisuunnitelmalla ja -kertomuksella.

Vuoden apurahat, avustukset, hankkeet ja lahjoitukset:

8.
9.

Finn Spark, inc, USA Gallerianäyttelyn järjestämiseen 2 000 $
Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahasto Musiikkileirin järjestämiseen 2 000 €

Toimitilat ja työvälineet ovat ajanmukaiset ja vastaavat käyttötarkoitusta
Työvälineiden ja -tilojen kunnossapidosta ja turvallisuudesta on huolehdittu asianmukaisesti. Paikallisten alan ammattilaisten ja yritysten kanssa tehtiin hyvää yhteistyötä.
Kalustoa ja välineistöä on uusittu tarpeen mukaan. Omarahoitteisesti toteutettiin tilojen
ja laitteiden ajanmukaistamista ja uusimista.
TiVa-investointihanke saatettiin loppuun lopputarkastuksen ja maksatusten osalta.
Hankkeella toteutettu ateljeen laajennus ja sisätilojen muutostyöt osoittautuivat toimiviksi ja toiminnalle tarpeellisiksi.
Kotimaiset ja kansainväliset yhteistyösuhteet ovat toimivat
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
Raija Mikkonen muutti Italiaan maaliskuussa ja jatkoi jo vuosia kestänyttä yhteistyötä
Casa di Pinocchio’ssa Castiglion Fiorentinossa. Ohjelmassa oli kankaan maalausta eri
tekniikoilla. Kirsikodin taiteilijoista Kirsi Mikkonen oli hänen luonaan kesällä työskentelyjaksolla.
Zdenek Gloss Tšekin tasavallasta oli viisi kuukautta Kirsikodissa vapaaehtoistyöntekijänä.
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henkilöstö
Kirsikodin asukkaiden kanssa työskentelevien ohjaajien perustehtävä lähtee toiminnan
tavoitteista ja arvoista. Keskeisenä tavoitteena on yhteisön asukkaiden omaehtoisessa
toiminnassa ja sosiaalisissa taidoissa tukeminen, sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen
sekä omien voimavarojen käytön tukeminen ja vahvistaminen.
Ohjaajien perustehtävään kuului toiminnan suunnittelu ja esittely, asukaskirjaaminen,
omaohjaajana toimiminen 1-2 asukkaalle, perus- ja lääkehoito, ohjaaminen arjen toiminnoissa, omien asioiden hoitamisessa sekä taloudenhoidossa, tukeminen harrastuksissa
ja vapaa-ajanvietossa sekä kiinteistöön ja kodinhoitoon liittyvät tehtävät.
Perustehtävän lisäksi jokaisella työntekijällä oli toimintaan liittyviä erityisiä vastuualueita:
Kodinhoidosta, sisätilojen siisteydestä sekä kausiluontoisista pihatöistä vastasivat
Johanna Ali, Krista Kettunen, Minna-Leena Köpönen, Kaisu Nuutinen ja Elli Pyykkö.
Ruokahuollon omavalvonnasta ja kaupunkiasioiden hoidosta vastasivat Johanna Ali
ja Krista Kettunen.
Perus- ja lääkehoidosta vastasivat Katariina Höök ja Minna-Leena Köpönen.
Päivätoiminnasta ja tuotekehittelystä taidetyöpajassa vastasivat Kaisu Nuutinen ja
Elli Pyykkö.
Kurssi- ja leiritoiminnasta vastasivat Kaisu Nuutinen ja Virpi Turunen.
Näyttelytoiminnasta vastasivat Elli Pyykkö ja Virpi Turunen.
Kaisu Nuutinen jatkoi toiminnanjohtajana ja vastaavana yhteisökasvattajana Virpi
Turunen. Toiminnanjohtaja ja vastaava yhteisökasvattaja työskentelivät työparina jakaen hallinnollisen vastuun toiminnan kokonaisuudesta; asumispalvelut ja päivätoiminta,
henkilöstöasiat, esimiestehtävät sekä yhteistyö hallituksen kanssa. Muita vastuualueita
olivat omavalvonta, yhdistyksen toiminta ja talous sekä toiminnan kokonaisuuden kehittäminen.
Kiinteistönhoitaja Kalevi Martikaisen vastuualueina olivat
vuodenaikoihin liittyvät kiinteistön piha-alueen hoitotyöt
sekä kiinteistön ja työkoneiden kunnossapito.

Kalevi Martikainen
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Kaisu Nuutinen

Virpi Turunen

Minna-Leena Köpönen

Milka Vitri

Johanna Ali		
Lähihoitaja, Ohjaaja
Krista Kettunen

Katariina Höök	
Lähihoitaja, Ohjaajan sijainen
Krista Kettunen
Sosiaalikasvattaja, Ohjaaja
Minna-Leena Köpönen	
Lähihoitaja, Kehitysvamma-alan At, Ohjaaja
Kaisu Nuutinen
Lähihoitaja, Kehitysvamma-alan Eat, Toiminnanjohtaja

Johanna Ali

Elli Pyykkö		
Lähihoitaja, Ohjaaja
Virpi Turunen
Erityisopettaja, KM, Vastaava yhteisökasvattaja
Milka Vitri		
Lähihoitaja, Ohjaaja (Äitiyslomalla)
Sijaisina toimivat Matleena Keränen ja Heli Palkovuori

Elli Pyykkö

Nuorina kesätyöntekijöinä toimivat
Miila Bamberg, Eevi Mikkonen ja Stina Tammivuo
Avustajina toimivat Eevi Mikkonen ja Roosa Nykänen
Vapaaehtoistyöntekijänä toimi Zdenek Gloss
Ompelijana toimi Raisa Pyykkö
Työharjoittelussa Miila Bamberg
TET-jaksolla Saara Valkealahti

Katariina Höök
Hallinnollisen vastuun kantoi Irene Martiskainen
yhdessä muun hallituksen kanssa.
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tuloslaskelma
Rahayksikkö EUR

2017

2016

397816.59

364929.65

-248341.55

-181999.92

VARSINAINEN TOIMINTA
Hoitotoiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut

-15818.33

-17770.29

-264159.88
133656.71

-199770.21
165159.44

31246.30

32139.22

Henkilöstökulut
Muut kulut

-22645.18
-12985.40

-16601.28
-14902.07

Kulut yhteensä

-35630.58

-31503.35

-4384.28

635.87

24195.70

24024.45

Henkilöstökulut

-32858.93

-26110.65

Muut kulut
Kulut yhteensä

-29806.98
-62665.91

-29362.26
-55472.91

-38470.21

-31448.46

Tuotot

24313.55

25150.92

Kulut
Muut kulut

-26533.45

-26958.52

Kulut yhteensä
Toiminnanalan kate

-26533.45
-2219.90

-26958.52
-1807.60

660.40

586.93

Henkilöstökulut
Muut kulut

-1050.00
-2105.96

0.00
0.00

Kulut yhteensä

-3155.96

0.00

-2495.56

586.93

2651.00

3043.96

-6595.20

-21527.84

-782.20
76.60

-3684.15
0.00

-7300.80
-4649.80

-25211.99
-22168.03

Kulut yhteensä
Toiminnanalan kate
Työpajatoiminta
Tuotot
Kulut

Toiminnanalan kate
Kiinteistötoiminta
Tuotot
Kulut

Toiminnanalan kate
Ruokailutoiminta

Kustannustoiminta
Tuotot
Kulut

Toiminnanalan kate
Virkistystoiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Osuus yhteiskuluista
Kulut yhteensä
Projektin kate
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Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut
Tuotot
Kulut

849.04

887.92

Henkilöstökulut

-17629.38

-15469.96

Poistot
Muut kulut

-16368.46
-52280.56

-18141.53
-52061.28

-86278.40
-85429.36

-85672.77
-84784.85

-3992.40

26173.30

Kulut yhteensä
Yhteisten erien kate
Tuotto-/kulujäämä
VARAINHANKINTA
Tuotot
Tuotto-/kulujäämä

1269.00

8354.00

1269.00

8354.00

-2723.40

34527.30

4.84

5.81

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Rahoitustoiminta
Kulut
Rahoitustoiminta

-2183.01

-2174.62

-2178.17

-2168.81

Tuotto-/kulujäämä

-4901.57

32358.49

TILIKAUDEN TULOS

-4901.57

32358.49

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-4901.57

32358.49
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tase
Rahayksikkö EUR

31.12.2017

31.12.2016

11399.00

11399.00

189235.48

197808.64

23385.90

27117.20

224020.38

236324.84

Muut osakkeet ja osuudet

500.00

500.00

Sijoitukset yhteensä

500.00

500.00

224520.38

236824.84

34336.15

32156.10

0.47

28506.92

Lyhytaikaiset yhteensä

34336.62

60663.02

Rahat ja pankkisaamiset

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Omistuskiinteistöt
Rakennukset ja rakennelmat
Omistusrakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset

Pysyvät vastaavat yhteensä
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset

60067.02

49371.54

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

94403.64

110034.56

Vastaavaa yhteensä

318924.02

346859.40

Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Muut rahastot

36887.52

36887.52

166266.85
-4901.57

133908.36
32358.49

198252.80

203154.37

38360.71
38360.71

73776.77
73776.77

6909.61
4273.74

6909.61
16147.25

Muut velat
Siirtovelat

6543.10
64584.06

5243.34
41628.06

Lyhytaikaiset yhteensä

82310.51

69928.26

120671.22

143705.03

318924.02

346859.40

Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oma pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Pitkäaikaiset yhteensä
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat

Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä
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