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puheenjohtajan tervehdys

mistä tunnet sä
n Minulla on tapana perjantaisin kotiin tultuani sytyttää kynttilä ja laittaa radio päälle, sillä
televisio tuntuisi työviikon jälkeen liian hyökkäävältä ja äänekkäältä. Jossain merisään
kahta puolta kuuluu puhelintoivekonsertti. Soittajien avoimuus ihmetyttää ja ihastuttaa.
Laulut ovat usein tuttuja ja nostavat mieleen muistoja menneestä. Yksi usein toivotuista kappaleista on Vladimir Vysotskin Ystävän laulu. Tuon saman laulun Marko Tuovinen
lauloi Marika Paalamon näyttelyn avajaisissa vuosia sitten. Marikalle laulu on tärkeä ja
hän oli itse esittänyt maestrolle toiveen nimenomaan tuosta laulusta. Samaan aikaan
kasattiin Marikan kanssa yhdessä kirjaa, joka käsitteli myös ystävyyden teemaa.
Ystävyyden monitasoinen merkitys, siihen satsattava aika ja toisaalta kokemukset sen
voimaannuttavasta vaikutuksesta herättelivät ajatukseni talviunesta. Ennen joulua Jukka-Pekka muistutteli käymään kylässä, joten pyhien jälkeen ajelimme Kirsikotiin. Saarivaaran tiellä ihailimme jälleen kaunista maisemaa ja tien yli kaartuvia lumen taivuttamia
puita. Perillä Kirsikodissa kaikki kotona olevat asukkaat tulivat tervehtimään. Istuimme
ruokahuoneen suuren pöydän ympärille ja vaihdoimme kuulumisia. Jokaisella oli tarina
kerrottavana. Itsellä ei ollut tehtävälistaa eikä kiirettä, vain aikaa ja teekuppi edessä.
Tapaamisesta jäi kokonaisvaltainen hyvä olo ja ajatus siitä, miten tärkeää olisi kiireenkin
keskellä muistaa istua alas ja kuunnella.
Tapio laulaa aina Kirsikodissa käydessään puhtaalla äänellään ja sydämensä kyllyydestä:
”Ystäväni on kuin villasukka, joka talvella lämmittää. Minun ystäväni on kuin niitynkukka,
joka saa minut hymyilemään.” Jokainen tarvitsee ystävän, jonkun jolle kertoa. Kehitysvammainen henkilö tarvitsee lisäksi muiden ihmisten tukea ylläpitääkseen ystävyyssuhteita. Kirsikodin asukkaat ovat onnellisessa asemassa; iso osa ystävistä on lähellä.
Siksi yhteisöasuminen ja yhdessä tekeminen ovat perusteltuja ratkaisuja. Kuluneen
vuoden aikana Kirsikodin yläkertaan rakennettiin kaksi asuinhuonetta, jotta voisimme
jatkossakin tarjota yhteisöasumista ja taidejaksoja omien asukkaiden lisäksi myös muille kehitysvammaisille henkilöille. Näistä jaksoista on tullut tärkeitä molemmin puolin;
on kiva nähdä ystävää pitkän tauon jälkeen ja kulkea jälleen pieni matka rinnakkain.
Kirsikodin hallitukselle on talven mittaan tullut toiveita eri kanavia pitkin teemaillasta,
johon asukkaat saisivat kutsua ystäviään. On sovittu, että työntekijät tekevät kevään
aikana asukkaiden kanssa suunnitelmia illan järjestämisestä. Toiveet kertovat hallitukselle, että myös talon ulkopuoliset ystävyyssuhteet merkitsevät asukkaille paljon, eikä
niitä saa unohtaa.
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ystävän
Dalai Lama on sanonut viisaasti: ”Kun puhut, toistat vain sitä minkä jo tiedät. Jos kuuntelet, voit oppia jotain uutta.” Kuuleminen on aistikokemus, mutta kuunteleminen on
aktiivista asioiden jakamista. Hyvä ystävä kuulee ja kuuntelee, ja jokaiselle on tärkeää
tulla kuulluksi. Kokemuksesta tiedän, että ystävyys kehitysvammaisen kanssa antaa
enemmän kuin ottaa ja opettaa asioita, joita ei ole kirjoitettu minkään koulun opetussuunnitelmaan.
Ystävyys ei vaadi ihmeitä, ei aikataulua eikä suunnittelua. Siihen ei tarvita kaukomaita
eikä huvipuistoja. Tommy Tabermann on kirjoittanut sen, mitä se vähimmillään vaatii
ollakseen silti enemmän.

Milloinkaan emme kuule toisiamme
niin hyvin
kuin hitaina hiljaisina iltoina,
kun istumme pitkään kaksin
ja kuuntelemme hiljaisuutta.
Kiitän vuodesta Kirsikodin asukkaita, henkilökuntaa ja hallitusta sekä kaikkia Kirsikodin
ystäviä ja esirukoilijoita. Pidetään yhdessä huolta ystävyydestä.

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 2018 varsinaisia jäseniä 15 ja kannatusjäseniä 24.

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:
Arjahelena Kutvonen
Kaisu Nuutinen
Pirjo Rusanen
Virpi Turunen
Miina Viljamaa
Asukkaiden edustajat:
Emma-Kaisa Komi
Santtu Miettinen
Vuoden 2018 aikana hallitus kokoontui 6 kertaa.
Vuosikokous pidettiin 17.4.2018.
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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.
Tarvittaessa Mirva Kuiri kävi hoitamassa jalkoja ja FysioLeenan Raija hieromassa. Uusia tuttavuuksia molemmat.
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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.
Asukkaat jatkoivat henkilökohtaisten päiväkirjojensa
pitämistä ja viikon tapahtumat käytiin tuttuun tapaan
läpi perjantaisin asukkaiden ja henkilökunnan yhteisessä
viikkokokouksessa.
Elettyä elämää on koonti Kirsikodin arjesta ja juhlasta
asukkaiden kertomana.
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Laura

01–2018
n Tulin lomalta töihin takaisin, teen töitä tämän vähän aikaa ja sitten
lähden Kuopioon. Maalasin kassia ahkerasti. Olin kokkina. JEE!
Oli ihanaa ruokaa.
n Käytiin antamassa ääni presidentin vaaleissa. Samalla reissulla
hoidettiin kauppa-asiat.
n Siivosin tänään oman huoneen. Juhlittiin vielä taiteilijajäsenyyttä kakun
voimalla. Tein palapeliä ja kuuntelin musiikkia. Tykkään kotimaisesta
vanhasta iskelmästä. Tänään alkoi tv:stä Salkkarit.
n Huomenna alkaa tämän vuoden ensimmäinen musaviikonloppu.
Ihanaa! Soittoa ja laulua. Karjalaisen toimittajat tulivat tekemään juttua.
n Tänään mentiin syömään Puustelliin, koska oli näyttelyn
avajaiset kirjastossa.
LAURA

10

25

02–2018
n 3.2. Tanssittiin Katariinan kanssa olohuoneessa se Kirsikodin voimatanssi. Pelattiin
yhdessä pelejä. Kirsi ja Emma-Kaisa
n 3.2. Kuorin ja pilkoin sipulia ruokaan. Kuuntelin musiikkia ja katsoin Emma -gaalaa. Piia
n 6.2. Rupesin piirtämään paperille luonnoksia. Lintuaihetta. Marika
n 8.2 . Tänä päivänä käytiin asioilla ja labrassa. Kävin parturissa.
Sain tukkani takaisin. Siis tuon latvuksen leikkasivat. Santtu
n 8.2. Meille on tulossa pieni remontti. Lasiparvekkeen tilalle tilapäisasukkaille uusia
huoneita. Vipe kertoi meille viikkokokouksessa. Jukka-Pekka
n 8.2. Kävin kampaajalla Biancassa ja muiden kanssa ruokakaupassa. Niina
n 8.2. Kirsin kanssa oltiin hiihtämässä koivikossa. Ihan tässä pihassa. Emma-Kaisa
n 11.2. Kävimme entisessä Merilän koulun pihassa laskiaissunnuntain tapahtumassa
Ellin, Johannan ja Eevin kanssa. Käytiin laskemassa mäkeä pulkalla ja liukurilla.
Jukka-Pekka
n 15.2. Maalasin tänään ahkerasti. Kävimme katsomassa penkkareita.
Oli kyllä ihana päivä, sillä näin siellä ihanan ystävän. Laura
n 19.2. Kiva kun Kaisu palasi töihin. Tänään meillä aloitti harjoittelija Tiia-Mari. Laura
n 22.2. Päivin isi ja äiti kävi. Oli myös Anne ja Jerkko. Päivi
n 24.2. Mukavasti meni musiikkitunnilla. Soitettiin ja laulettiin. Santtu
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Emma-Kaisa

03–2018
n Jäätie tutuksi -tapahtumassa olimme. Luistelin siellä ja kävin
rekiajelulla. Söimme sämpylät ja makkarat. Käytiin jäähallissa katsomassa
Lieksan Taitoluistelijoiden Frozen -esitystä.
n Katsoin koneelta XFactorin. Kävin ulkona, lepäsin. Kävin Kristan kanssa
jäähallissa luistelemassa. Luistelu on vähän helppoa, ei hankalaa. Käytiin
kaupassa. Kävin hiihtämässä jäällä. Hiihdin ulkona pihassa Kirsin kanssa.
Laskin pulkalla mäkeä. Luin Cheekin kirjaa ja väritin värityskirjaa.
Pelasin palapeliä Eevin ja Niinan ja Kirsin kanssa. Olin ensimmäistä
kertaa Perheuinnilla. Oli kivvaa. Kirjoitin muistikirjaan muistiinpanoja.
n Kävin kaupassa Eevin ja Kristan kanssa. Olin saunassa Päivin kanssa,
harvinaista. Herkuttelin Pätkis -suklaalla. Olin kokkina. Jukkis auttoi
viemään kompostin. Laitoin pyykit koneeseen pyörimään.
n Tanssittiin kaikkien kanssa olkkarissa, harjoiteltiin Kirsikodin juhliin
tanssiesitystä. Kävin sirkustelemassa. Heitin pirunkeppejä. Keppihuivilla
tein voltteja.
n Maalasin peittoa omaan sänkyyni. Aloitin tarjotinkangasta piirtämään ja
maalamaan. Maalasin vahakangasta. Maalasin tauluun kehykset.
n Eevi auttoi pakkaamisessa reissua varten. Laulukansiosta katsottiin
nuotit valmiiksi Tampereelle. Tultiin autolla Leenan luokse Tampereelle.
Katsottiin Salkkarit ja Onnenpyörää. Söin Leenan tekemää lasagnea ja
juteltiin samalla kivoja. Saunoin. Käytiin Idea Parkissa ja mentiin koululle
harjoittelemaan bändiä. Virpi tilasi pizzat ja syötiin. Muut meni teatteriin,
minä ja Taika jäätiin Leenan luokse. Äiti tuli hakemaan asemalta. Saunoin.
Äiti lämmitti mulle kaalilaatikkoa ja söin hyvin ja lepäsin.
EMMA-KAISA
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Kirsi

04–2018
n Lenkkeiltiin Minnan ja muiden asukkaiden kanssa kaupungilla. Mentiin Kaisun ja Pietun
kotiin saunomaan, koska meidän vesiputki oli jäässä. Pietu toi isossa säiliössä meille vettä,
josta kannoimme vettä sisäsaunan suihkussa oleviin saaveihin. Meillä oli vauhdikas päivä
talon autolla liikenteessä kun meinattiin ajaa lumipenkkaan. Taisi oli tiet niin huonossa
kunnossa ja jäässä.
n Minä kävin muiden kanssa allasjumpassa. Meillä oli Karoliina Turkka opettajana Paletti
-hankkeen sirkuskoulussa. Tehtiin sirkustemppuja ja matkittiin eläimien ääniä ja liikkeitä.
Leenan musiikkitunnilla treenasimme ahkerasti meidän kappaleita kesän juhlille. Tanssittiin
Katariinan kanssa railakasta tanssia olohuoneessa ja oli meillä aikamoista meininkiä.
Esiinnytään Kirsikodin syntymäpäivillä kesällä.
n Maalasin valmiiksi lehtitelineen perhosaiheella. Maalasin eläinaiheita tarjotinkankaisiin.
Minä aloitin maalaamaan lastalla vahakangasta eri sävyillä, myös uusia värejä samalla.
Luonnostelin vahakankaaseen retrokukkia.
n Siivosin yksin oman huoneeni yläkerrassa. Imuroin ulkogrillin puhtaaksi ja autoin
muita grillin siivouksessa. Lenkkeilin pitkän lenkin pihassa ja vähän muiden kanssa myös.
Istuimme Minnan kanssa takapihan rappusilla ja otettiin aurinkoa kevätsäässä.
n Pidettiin Kirsikodin vuosikokous olohuoneessa. Osallistuttiin kaikki asukkaat
kokoukseen ja lisäksi muita jäseniä.
n Minä sain aamupalan sänkyyn yläkertaan. Minna ja Laura lauloivat minulle onnittelulaulun. Vieraita kävi minun synttäreillä. Täytin 49 vuotta. Käytiin Ilomantsissa katsomassa
teatteriesitystä. Lähdimme Johannan, Eevin ja muiden asukkaiden kanssa terassille Icellaan
juomaan siideriä, kaakaota ja viskiä. Minä join siiderin. Sitten menimme kulttikselle Lieksan
mieslaulajien Wappulaulajaisiin. Ajeltiin vielä illalla Lieksan satamassa.
KIRSI
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Piia

05–2018
n Maalasin tarjotinkangasta ja vahakangasta. Olin kokkina ja
leivoin perunasämpylöitä.
n Käytiin vapputapahtumassa kulttuurikeskuksella ja Puustellissa syömässä.
Kuuntelin musiikkia ja katsoin jääkiekkoa. Siivosin oman puolen. Äiti ja isin serkku
kävivät tänään kylässä ja ostivat tuotteita.
n Kävin kaupungilla asioilla muiden kanssa. Laura ja Santtu haettiin samalla
linja-autolta.
n Äitienpäivälounas oli Puustellissa ja käytiin samalla hautuumaalla.
n Kävi vieraita kylässä; Johanna, Milka ja lapset. Oli mukava nähdä heitä.
Pekka ja Taika tulivat yöksi meille.
n Käytiin karaoketansseissa Retkiaitassa. Lauloin Marikan kanssa yhden
laulun ja tanssin. Oli mukava tapahtuma.
PIIA
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06–2018
n 2.6. Meillä meni sähköt poikki puoleksi päiväksi. Lähdimme Venlan
ylioppilasjuhlaan ja oli erilaisia herkkuja. Marika
n 7.6. Kuulimme ilouutisen, että meidän ohjaaja Johanna synnytti poikavauvan.
Päivällä tanssittiin voimatanssia. Kirsi
n 12.6. Lähdimme aamusta Vipen ja Stiinan kanssa kylille luonnostelemaan.
Luonnoskirjat meidän kotikaupungista Lieksasta ja jatkoimme myös torilla ja samalla
alkoi iltatori myös. Musiikkia. Jatkettiin töitä. Luonnosteltiin toista taulunpohjaa.
Pestiin pyykkiä. Jukka-Pekka ja Santtu
n 13.6. Saavuimme Ähtäriin Mesikämmen nimiseen hotelliin yhdeksi yöksi.
Me tultiin Ähtärin eläinpuistoon ja kierrettiin puistossa. Torstaina tulimme kotiin
linja-autolla. Söimme päivällistä ravintolassa ja oli mukava reissu.
Piia, Niina, Jukka-Pekka ja Marika
n 14.6. Päivi kasteli kukkia. Grillin pölyt pyyhitty. Päivi
n 16.6. Maalausleiri alkoi tänään. Opettajana häärii iki-ihana Haatajan Minna. Laura
n 18.6. Päivin syntymäpäiviä. Tänään oli ukkosta ilmassa ja vettä satoi. Marika
n 19.6. Olin matkaoppaana tänä päivänä Möhkössä. Marko haki minut tanssimaan
parketille. Minusta oli ihana päivä tänään. Marika
n 20.6. Oltiin Rääkkylässä tanssimassa. Piia
n 21.6. Päivi maalasi taulluu sinisellä. Päivi
n 21.6. Minä sain valmiiksi Lieksan leipomoaiheisen taulun ja aloitin luonnostelemaan
uutta meren aiheista kanoottitaulua ja rupesin myös maalaamaan sitä. Kirsi
n 25.6. Päivi tuli lomalta linja-autolla. Kaisu oli vastassa. Päivi
n 29.6. Esitettiin voimatanssia olohuoneessa. Minä luin Piian kanssa asukkaiden
puheen Kirsikodin juhlilla. Kylläpä jännitti. Meidän talo Kirsikoti täytti 25 vuotta. Kirsi
n 29.6. Ja Kirsikodin bändi esiintyi juhlassa. Leenan kanssa musiikkia.
Tänään on juhlapäivä Kirsikodilla. Jukka-Pekka ja Laura
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Marika

07–2018
n Kävin hevosta harjaamassa hevostilalla. Oltiin Katariinalla päiväkylässä.
Lenkkeiltiin yhdessä pienellä porukalla. Ja syötiin päivällistä.
Tanssittiin voimatanssia Katariinan kotona. Oli hieno päivä.
n Ensin kävimme Tokmannilla ostoksilla. Oltiin lähdössä katukahvilaan
juomaan päiväkahvit, kun yllätysvieras yllätti meidät Lieksan Leipomon
edessä. Ja oli yllätysten päivä tänään luvassa. Marko antoi kaikille naisille
komeat tuliterät halaukset.
n Tänään olimme koko päivän Neitikoskella retkellä. Kävelimme
katsomaan Neitikosken kovimmat kuohut, myrskyisät aallot ja
oli kenttälounas ulkona. Ulkona oli kuuma päivä ja tein Santulle
syntymäpäiväkortin valmiiksi. Meillä oli poliisiautokulkue torille päin.
Ja kävimme syömässä muurinpohjalettuja torilla.
n Loukun kesäteatterissa Egyptinkorvessa oli vanhan-ajan kauppa-auto
teatteri. Ja oli hieno kauppa-auto näytelmä.
n Soitimme tiistaitorilla erilaisia musiikkikappaleita. Illalla kävin Ellin
kanssa Vaskinen kukkakimppu konsertissa kulttuurikeskuksella.
n Meillä kävi yllätysvieraita, Marko ja Lauri. Marko soitti pianolla ja muut
lauloivat mukana. Laulun sanat pätkivät loppupätkästä.
MARIKA
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Jukka-Pekka

08–2018

n Iltauinnilla Ellin kanssa. Jelenan kanssa pelasin jalkapalloa. Oli ukkonen ja satoi
runsaasti vettä. Omalta tabletilta katsoin Yle-Areenaa, kuuntelin musiikkia ja pelasin peliä.
Olen pitänyt elokuvapäivän ja katsonut omalta tabletilta lääkärisarjaa.
n Tein kalakeittoa. Kattasin pöydän lounaalla ja hoidin tiskit kaksi kertaa.
Kerättiin viinimarjat pensaasta.
n Pidettiin viikkokokous ja jätskit syötiin Sataman grillillä.
n Työpaja alkoi käyntiin. Maalasin tilkkupeittoa. Piirsin tussilla kuvan patakintaaseen.
Maalasin patakintaan pohjan uudella värillä, violetilla.
n Avattiin kuntosalikausi. Hur -laitteissa teen erilaisia liikkeitä ja sitten pyöräilin.
Osallistuin Marikan jumppaan. Jumpattiin yhdessä ulkona ja venyteltiin olohuoneessa.
Urheilukentällä heitettiin kuulaa ja otettiin juoksukisa. Seuraavaksi oli pituushyppy.
Pyöräilin tuossa pihalla. Pyöräilin myös Santun kanssa ja kävin saunassa.
Välillä pitää sauvakävellä.
n Leenan musat alkoi. Soittoa ja laulua ainakin. Taika ja Pekka oli myös.
n Saarivaarasta lähdettiin aikaisin aamulla seitsemän aikaan Helsinkiin.
Käytiin ravintolassa syömässä ja mentiin hotelliin yöksi. Oltiin ranta-alueella
taidetapaamisessa. Teimme yhdessä tehtäviä ja saimme luonnoskirjat sekä värikynät.
Tulimme aamuyöllä Lieksaan.
n Mirva tuli tekemään meille jalkahoitoja.
JUKKA-PEKKA
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Niina

09–2018
n Olin inttileirillä Virpin, Santun, Jukkiksen ja Pietun kanssa.
Oli kivvoo. Ammuin ilmapalloa.
n Siivosin oman huoneen. Viikkokokous oli. Kävimme pääkirjastossa.
Olin kokkina. Tein Kristan kanssa ruokaa. Minnan kanssa tehtiin
pihahommia. Tein salaattia ja laitoin kanaa ja kurkkua täytteeksi.
n Kävin lenkillä pihassa ja katsoin elokuvaa. Marika piti ulkona viestin.
Kävi vieraita.
n Maalasin patalappuja ja kävin kirjastoautossa. Maalasin laatikostoa.
n Kävimme Johannan luona vauvaa katsomassa ja samalla
ruokakaupassa. Käytiin Eevin synttäreillä ja oli hyvää suklaakakkua.
Käytiin syysriehassa Merilänhovissa. Juhlittiin Piian synttäreitä.
Kävin kokkikerhossa Toukolantiellä Eevin kanssa. Käytiin Hämärän
Kaupan illassa. Paistoin makkaraa ja ostin lakuja.
n Oli näyttelyn avajaiset Kulttiksella ja Timitran Linnassa päivällinen.
Oli hyvä ruoka.
NIINA
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Santtu

10–2018
n Tänä aamuna kävin räpiköimässä eli uimassa.
Tehtiin pihatöitä. Musisoitiin joululauluja. Olen iloinen.
Käytiin havuja keräämässä tien varrelta.
Mietinkin tässä, että tekisinkö kassikankaita vai muita jouluisia.
n Käytiin Joensuussa. Käytiin Kaisun ja Pietun kanssa
ostoksilla ja syömässä kunnon pizzat.
n Tänä päivänä käytiin perheuinnilla. Teki terää.
Syksy on mennyt äkkiä.
Syysloma seuraavana eessä.
n Eilen tulin Kuopiosta. Alkoi mukava työviikko jälleen.
Joululahjoiksi aloitin maalaamaan tyynyliinakangasta.
n Äiti tuli käymään. Oli herkkä hetki.
Tehtiin ensi vuodeksi suunnitelmia.
Allekirjoitettiin paperit, jatkoaikaa asumiselle.
Wandofuul ohjaajia täällä Kirsikodissa.
SANTTU
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25
11–2018
n 1.11. Nyt on marraskuu ja tehdään meikkipusseja. Laura
n 1.11. Tyhjensin astiapesukoneen. Maalasin kangasta.
Lähdin Mikaelin kyydissä äidin luokse. Emma-Kaisa
n 4.11. Kävimme haudoilla. Pitkästä aikaa. Kynttilämeri Viekissä ja Lieksan
hautausmaalla. Ellin luona päiväkahvit. Elmo wandofuul vekara.
Vähän eloa Miettiselle. Santtu
n 6.11. Kävin Virpin ja Niinan kanssa Kulttuurikeskuksessa
kuuntelemassa kyytiasioita. Piia
n 7.11. Päivi maalasi isänpäivätaulua. Jalaka on jo kunnossa. Kynnet on lakattu. Päivi
n 9.11. Kirsi ja Raija tuli yöllä Italiasta. Niina
n 11.11. Kävin lenkillä Kirsin kanssa. Kävin Raijan ja Päivin kanssa saunassa. Niina
n 14.11. Heräsin aamulla aikaisin aamupalalle. Kohti Helsinkiä päin.
Olimme Helsingissä perillä päivällä. Marika
Olimme ensin hotellissa Kaisun, Pietun ja Ellin kanssa.
Kävimme ravintolassa syömässä koko porukka. Emma-Kaisa
n 15.11. Tänään on näyttelyn avajaiset Kaapelitehtaalla. Vieraita tuli myös.
Oli mukava reissu. Ja tänä päivänä lähdetään Lieksaa kohti.
Käytiin hampurilaisia syömässä. Laura ja Emma-Kaisa
n 15.11. Siellä Kaapelitehtaalla oli näyttelyssä minun iso Toscana-kangas 7,5 metrin
taideteos. Paitsi yksi seinä puuttui. Siellä saatiin kukkia. Siellä esitettiin kaksi
kappaletta Leenan kanssa. Saatiin Happoradion Aki Tykiltä terveisiä. Kirsi
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n 16.11. Olin Piian luona. Kuunneltiin JVG:tä. Myös itse kuuntelin radioo.
Emma-Kaisa
n 17.11. Kävimme päivällä baarissa Icellassa Eevin ja Elli Puumalaisen kanssa drinkillä.
Elli vei meidät jäähallille katsomaan Hurtan peliä. Kannustettiin lieksalaiset johtoon.
Kirsi ja Emma-Kaisa
n 19.11. Minä sain uuden huoneen. Piian kanssa asuin pitkään yhteisessä huoneessa.
Kuka siellä nyt nukkuu? Hieno huone tuo veranta. Laura nukkui siellä alkuaikoina.
Niina
n 24.11. Pikkujoulut meni hyvin. Jouluateria, kaffet ja tortut. Laulettiin joululauluja.
Pukki kävi. Ylläripussit. Ostettiin saunajuomat. Santtu ja Niina
n 26.11. Meillä aloitti Sirkka-Liisa sijaisena täällä Kirsikodissa. Tänä päivänä pidettiin
kokkikerho. Syötiin piparia ja suklaata. Tule joulu kultainen, Kristuksen syntymäjuhla.
Santtu
n 29.11. Olin kokkina tänään. Kävimme katsomassa Matka ensimmäiseen jouluun
-esitystä. Käytiin myös asioilla. Laura
n 30.11. Minä laitoin Elli Puumalaisen kanssa minun jouluvalot parvekkeelle. Elli soitti
meille pianolla joululauluja ja vietimme pikkujoulua ruokailuhuoneessa. Juhlittiin Ellin
läksiäisiä samalla. Samalla päättyi Ellin harjoittelujakso täällä. Kirsi
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Paivi

12–2018
n Ollaan käyty lauantaina perheuinnissa; vesijumppa, Irma on vetäjä.
n Päivi katsoi jumalanpalveluksen verannan televisiosta.
Kävin lenkillä Sintun kanssa. Päivi tanssi jenkkaa.
n Ostin joululahjoja. Suklaata joululahjaksi. Päivi lauloi joululauluja; Hoosianna.
Maalasin joulukortin. Joulukortti piti kirjottaa. Tein joululahjat. Joululahjat on paketoitu.
n Minä siivosin oman huoneen. Imuroin oman huoneen.
Ai niin, luutusin lattian. Pittää ne pölyt pyyhkii.
n Elli hoiti jalat. Päivin jalka on kunnossa. Kynnet on lakattu
Korvat on puhdistettu.
n Joululiina on pöydällä. Joulukuusessa on koristetta. Oli jumalanpalvelus
Kirsikodissa. Isi ja äiti tuli syömään hyvää joulupuuroo. Oli myös Inkku ja toinen vieras.
On hyvä mieli. Olin minä joululomalla. Isin ja äidin kanssa kävin hautuumaalla. Sain
hienon radion joululahjaksi.
n Myö käytiin kahtomassa raketteja ammuttiin torilla. Hyvää Uutta Vuotta!
Päivi
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1.

vuoden tulokset
Asukkaiden elämänlaatu on hyvä
Vakiintuneet toimintamuodot, päivätoiminta taidetyöpajassa ja kodinhoito toivat tutun
rutiinin ja turvallisuuden asukkaiden arkeen. He ottivat vastuuta toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta kukin omien voimavarojensa mukaan ja raportoivat toiminnastaan ja
toiveistaan hallituksen kokousten yhteydessä. Asukkaiden, henkilökunnan ja hallituksen
hyvä yhteistyö ja keskinäinen luottamus loivat vakaan pohjan toiminnalle.
Asukkaista lähtevää toiminnan suunnittelua ja laadun arviointia jatkettiin ja kehitettiin.
Asukkaiden ja ohjaajien yhteiset perjantaipalaverit koettiin edelleen tärkeiksi. Keskustelut keskinäisestä vuorovaikutuksesta, toisten huomioimisesta ja yhteisen vastuunkannon merkityksestä koettiin tärkeiksi. Yhdessä laadittuihin järjestyssääntöihin palattiin tarvittaessa, korostettiin asukkaiden tasavertaisuutta ja tehtiin sopimuksia arjen
sujumiseksi. Asukkaiden yksilölliset tarpeet huomioitiin ja pyrittiin järjestämään aikaa
myös asukkaiden ja ohjaajien kahdenkeskisille hetkille. Asukkaiden pyynnöstä heille
järjestettiin keskustelumahdollisuuksia työnohjaajan kanssa.
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Tietoa palvelujen laadusta kerättiin tyytyväisyyskyselyjen avulla ja asukkaiden hoitosuunnitelmien arvioinnin yhteydessä. Kotiväen päivässä käytiin läpi asukkaiden uudet
vuokra- ja palvelusopimukset. Samalla kotiväki pääsi vaihtamaan kuulumisia asukkaiden
ja omaohjaajien kanssa. Omaohjaajatoiminta on vakiintunut ja sillä on tärkeä merkitys
nykyisessä toiminnassa, jota toteutetaan ympärivuorokautisesti palkatulla henkilökunnalla.
Erilaiset liikunta- ja kulttuuriharrastukset koettiin tärkeiksi. Niihin osallistuttiin kaikki yhdessä, pienemmällä porukalla tai kahdestaan ystävän, avustajan tai ohjaajan kanssa.
Asukkaiden vapaa-ajanviettoa ja itsenäistä liikkumista helpottivat taksikortit, joskin kuljetuspalvelun laadussa oli uudistusten jälkeen puutteita pitkin vuotta. Tukihenkilötoimintaa ei enää järjestetty. Yhdellä asukkaalla oli säännölliset tapaamiset henkilökohtaisen
avustajan kanssa.

2.

Kirsikodin 25 -vuotisjuhlat, jouluhartaus, kurssit sekä monet näyttelyn avajaiset, esiintymiset, matkat ja retket olivat vuoden kohokohtia. Yhteiset hetket ystävien ja sukulaisten
kanssa olivat tärkeitä ja niitä muisteltiin ilolla pitkin vuotta.

Asumispalvelujen laatu on hyvä ja vastaa Kirsikodin toiminta-ajatusta
Vakituisia asukkaita oli yhdeksän ja säännöllisesti vierailevia tilapäisasukkaita kolme.
Tarve omaan tilaan, aikaan ja yksityisyyteen on lisääntynyt asukkaiden ikääntyessä
ja se huomioitiin toiminnan suunnittelussa ja tilaratkaisuissa. Yhteisöasuminen antaa
asukkaille valinnan mahdollisuuksia, mutta se vaatii myös tahtoa ottaa vastuuta itsestä,
toisista ja ympäristöstä.
Ohjaajien sijaisten vaihtuvuus asetti haasteita toiminnan tavoitteiden saavuttamisessa.
Haasteisiin pystyttiin kuitenkin vastaamaan järjestelmällisellä perehdyttämissuunnitelmalla sekä pitkäaikaisten ohjaajien tuella ja ammattitaidolla. Asukkaat sopeutuivat uusien sijaisten tuloon hyvin ja ottivat heidät lämpimästi vastaan.
Asukkaiden elämänhallintataitoja ylläpidettiin riittävällä henkilökohtaisella tuella ja ohjauksella, sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla toimintaa yhdessä. Tarpeen tullen yhteisöelämässä syntyneitä vaikeuksia ratkottiin ohjaajien johdolla yhteisesti tai asianomaisten kesken. Asukkaiden itsenäisen toimimisen tukena käytettiin kuvallisia ja sanallisia
ohjeita, joita kerrattiin tarvittaessa. Omatoimisuuden tueksi ja seurantaa varten asukkailla oli käytössä lomakkeita, joihin he itse kirjasivat tietoja esim. painosta ja liikunnasta.
Aktiivista osallistumista omaan elämään liittyvään päätöksentekoon korostettiin yhteisön arjessa. Päätöksenteosta keskusteltiin ja sen tueksi tarjottiin erilaisia vaihtoehtoja.
Vakiintuneen viikko-ohjelman koettiin edelleen selkeyttäneen ja rytmittäneen arkea.
Viikko-ohjelmassa huomioitiin asukkaiden henkilökohtaiset voimavarat ja toiveet ja toteutettiin tarvittaessa yksilöllistä päiväohjelmaa.
Toimintajaksolla kävi yksi pitkäaikainen taiteilijaystävämme. Lisäksi tuettiin perhe- ja
omaishoitajien vapaiden järjestämistä. Jaksojen kesto ja sisältö suunniteltiin yksilöllisesti. Kiinnostus Kirsikodin asumispalveluun, päivätoimintaan ja taidekursseihin on
säilynyt. Yhteydenottojen perusteella kysyntää taidetta ja kulttuuria painottavalle yhteisöasumiselle on sekä Pohjois-Karjalan alueella, että valtakunnallisesti huomattavasti
enemmän kuin tarjontaa.
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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.
Asukkaat täyttivät kyselylomakkeet joko omatoimisesti tai suullisesti ohjaajan avustamana (n=9). Lomakkeissa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä Kirsikodin tiloista, turvallisuudesta, työpajatoiminnasta, vapaa-ajasta, ruoasta ja henkilökunnasta. Asukkaat saivat
esittää myös kehittämisajatuksiaan. Tällä kertaa toivottiin teemailtoja, joihin voisi kutsua
ystäviä, oman ohjaajan kanssa asioilla käymistä, jouluaskareita ja kakkujen leipomista.
Avoimissa kysymyksissä tuotiin myös esille tahtoa päättää omista asioistaan ja asuinkumppaneistaan.
Seuraavassa kaaviossa on esitelty vastausten keskiarvot kolmelta viimeiseltä vuodelta.
Vaaka-akselilla on kysymyksen numero ja pystyakselilla vastauksen keskiarvo. Asukkaat
arvioivat tyytyväisyyttään hymiöillä. Hymiöt on pisteytetty arvoilla L=1 (erittäin huono),
K=3 (tyydyttävä) ja J=5 (erinomainen).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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

Asukkaiden tyytyväisyyskyselyn keskeisimmät tulokset on poimittu seuraavaan kuvaan.
Kaikkein tyytyväisimpiä asukkaat olivat työpajatoimintaan ja sekä mahdollisuuteen
osallistua tapahtumiin. Ohjatuista työpajapäivistä on haluttu pitää kiinni. Työpajan mielekkyyteen vaikuttavat aina uudet ideat tuotteista sekä ammattitaitoiset ja innostavat
ohjaajat. Motivaatiota on ollut lisäämässä myös kiitolliset tilausten tekijät, ostajat sekä
tarkoituksenmukaiset ja riittävät tilat. Vuoden aikana myös osallistuttiin paljon erilaisiin
tapahtumiin asukkaiden esittämien toiveiden mukaisesti. Omista asioista päättäminen
mietitytti asukkaita edellisen vuoden tapaan. Asukkaat ovat päättämässä itse omista
asioistaan, mutta heidän kanssaan on myös laadittu yhteiset säännöt sekä ohjeistettu terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä valinnoissa ja toisten huomioimisessa. Usein
asukkaat haaveilevat yksin asumisesta ja täysin itsenäisestä päätöksen teosta, mutta
samaan aikaan tietävät tuen tarpeensa asumisessa. Omista asioista päättäminen nousi
esille myös avoimissa vastauksissa.

2
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Kirsikodissa käytössä ollut asukkaiden elämänhallintaa ja tyytyväisyyttä kartoittanut seurantakysely jäi pois, sen sijaan asukkaille laadittiin kattavat hoitosuunnitelmat, joiden arvioinnissa asukkaat ja omaiset olivat mukana. Lisäksi asukkaat raportoivat kuulumisiaan
ja toiveitaan hallituksen kokouksiin.
Asukkaiden omaisille kyselylomakkeet lähetettiin postitse. Lomakkeissa kysyttiin omaisten mielipidettä Kirsikodin asumispalvelujen laadusta, turvallisuudesta ja omaisten
mahdollisuuksista vaikuttaa Kirsikodin palveluihin. Lomakkeita palautui omaisilta 8 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?

VASTAUSTEN KESKIARVO – OMAISET

3

Kyselyn keskeisimpiä tuloksia on esitelty seuraavassa kuvassa. Omaisten tyytyväisyys
omaan osallistumiseen Kirsikodin asukkaiden arjessa nousi. Toivottavasti tähän on ollut vaikutusta syksyllä järjestetyllä omaisten päivällä. Ainakin kokemukset siitä olivat
kaikin puolin kivat, ja jatkossakin samankaltaisia päiviä halutaan järjestää. Myös aktiivinen yhteydenpito puolin ja toisin on kantanut hedelmää, samoin Kirsikodin yhteisiin
tilaisuuksiin lähetetään aina kutsut omaisille. Avoimissa kysymyksissä esitettiin huolta
ruokahuollon suunnittelusta ja toteutuksesta. Vastauksissa pohdittiin myös puhtaiden,
ravintorikkaiden raaka-aineiden sekä mahdollisten luomutuotteiden käyttöä. Kirsikodin
ruokahuolto on omavalvonnan alaista ja THL:n suositusten mukaista. Hoivaa tarvitsevien, esimerkiksi diabetesta tai liikalihavuutta sairastavien ruokavaliota seurataan ja
ohjataan tarvittaessa. Ruokahuollon omavalvontaan kuuluu elintarvikenäytteiden kerääminen sekä elintarvike- ja vesinäytteiden tutkiminen. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Siun soten ohjeistuksen mukaisesti asukkaat osallistuvat
ruokahuollon suunnitteluun ja toteutukseen kykyjensä mukaan. Omaisten ja asukkaiden
toiveista keskustellaan ja ne huomioidaan mahdollisuuksien mukaan, kuitenkin suosituksia noudattaen.

4

Kirsikodin hallitus ja henkilökunta ovat huomioineet kyselyiden tulokset sekä asukkaiden
ja omaisten toiveet toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Vuoden 2017 kyselyssä
tuli esille toiveita erilaisista toiminnoista, leireistä ja konserteista. Myös oman ohjaajan
kanssa toivottiin enemmän aikaa. Vuoden 2018 aikana osallistuttiin moniin tapahtumiin,
joista asukkaat antoivat positiivista palautetta hallituksen kokouksien yhteydessä. Kirsikodin 25-vuotisjuhlan ohjelma ja sisältö suunniteltiin yhdessä asukkaiden kanssa ja
vuoden aikana toteutettiin myös mm. maalauskurssi ja kotiväen päivä. Hoitajatilannetta
pyritään edelleen vakiinnuttamaan ja mitoittamaan niin, että asukkaat kokisivat oman
ohjaajan kanssa vietetyn ajan riittävänä.
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3.

Kirsikodin toiminnan turvaaminen tulevaisuudessa
Keskeisinä tavoitteina pidettiin asukkaiden hyvän elämänlaadun turvaamista, tehtävään
sopivan ja luotettavan henkilökunnan pysyvyyttä sekä Kirsikodin alkuperäisen ideologian
säilymistä edellisenä vuonna toteutetun henkilöstörakenteen ja toiminnan muutoksen
jälkeen. Parityöskentelyä ohjaajien vastuualueissa jatkettiin ja tehtiin suunnitelma sen
tehostamisesta pareittain käytävien kehityskeskustelujen avulla. Vastuualueisiin palattiin uudelleen vuoden varrella ja niitä jaettiin uusille sijaisille. Toiminnan suunnittelua ja
henkilöstön toimintaa tuki Riitta Malkamäen (VET Psykoterapeutti, Työnohjaaja STOry,
Henkilöstöjohdon valmentaja) työnohjaukset ja keskustelut.
Yhteistyötä toiminnan turvaamiseksi tehtiin aluehallintoviraston ja Siun Soten edustajien kanssa. Yläkertaan remontoitiin kaksi uutta asuinhuonetta, jonka myötä haettiin ja
saatiin luvat kahdelle lisäpaikalle tilapäisasukkaita varten. Vuoden alusta aloimme toimia
Siun Soten palveluseteliyrittäjänä. Tämä toi mukanaan uusia velvoitteita, säädöksiä ja
muutoksia mm. palvelusopimuksiin ja laskutukseen. Palveluseteliyrittäjyys antaa turvan
toiminnalle tulevaisuudessa ja takaa sen, että palvelujen tuottamista pystyttiin jatkamaan ilman kilpailutusta.

4.

Henkilöstön ammattitaito ja motivaatio on sellainen,
että toiminnan tavoitteet saavutetaan kiitettävästi
Henkilöstö
Henkilökunta koki työilmapiirin avoimeksi ja joustavaksi sekä johtamisen hyväksi. Toiminnan koettiin olevan organisoitua, laadukasta, avointa ja asukasläheistä. Yhteisöllisyyden koettiin korostuvan henkilökunnan, asukkaiden sekä työnantajan toiminnassa.
Hyväksi toimintatavaksi on kehittynyt parityöskentelynä toteutettava vastuualueiden
hoito. Kehittämisen kohteiksi todettiin atk:n hyödyntäminen suunnittelussa ja kirjaamisessa, oman työajankäytön suunnitelmallisuus, Tyhy-toiminta ja sijaisjärjestelyt.
Työnohjausta järjestettiin vuoden aikana kaksi kertaa Riitta Malkamäen (VET Psykoterapeutti, Työnohjaaja STOry, Henkilöstöjohdon valmentaja) ohjauksessa. Lisäksi henkilökunnalla oli mahdollisuus työnohjaukseen puhelimitse. Kehityskeskustelut siirtyivät
vuodenvaihteen yli.
Toiminnanjohtaja ja vastaava yhteisökasvattaja toimivat henkilöstön edustajina hallituksessa. Henkilöstön kuulumiset käsiteltiin hallituksen kokousten yhteydessä. Parityöskentely, henkilökunnan palaverit n. kerran kuussa sekä tiedonkulun tehostaminen
koettiin tärkeiksi toiminnan tavoitteiden saavuttamisessa.
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Koulutukset
Ylläpidettiin henkilökunnan ammattitaitoa ja osaamista järjestämällä yhteistä ja yksilöllistä koulutusta.
Työkyvyn ylläpitäminen
Vakinaiselle henkilökunnalle tarjottiin Smartum liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Koko henkilökunnalle tarjottiin Tyhy-ilta.
opiskelijat, AVUSTAJAT ja kesänuoret
Opiskelijoiden tutustumis- ja harjoittelupaikkana toimimisella haluttiin tuoda esille kehitysvamma-alaa, tehdä sitä näkyväksi ja vetovoimaiseksi tulevaisuuden työntekijöiden
keskuudessa. Toimittiin myös erityislinjalla opiskelevan työharjoittelupaikkana. Oppilaitosyhteistyöllä saavutettiin molemminpuolinen hyöty. Sen kautta saatiin talon tavat tunteva
sijainen, jota on voitu palkata tarvittaessa.
Asukkaiden tukena toiminnassa oli yksi vakituinen avustaja. Yhdellä asukkaalla oli henkilökohtainen avustaja vapaa-ajan vieton tukena.

5.

Kesänuoriksi palkattiin neljä sosiaali- ja terveysalalla opiskelevaa tai sille hakevaa nuorta.

Yksilöllisesti suunniteltu ja sisällöltään laadukas
ja monipuolinen taideopetus ja työpajatoiminta
Taidetyöpajassa työskenteli vakituisesti yhdeksän taiteilijaa. Päivätoiminta taidetyöpajassa 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. Osa asukkaista maalasi työpajassa
myös tauluja. Kankaista tuotteistettiin edelleen tarjottimia, kodin tekstiilejä, kasseja ja
vaatteita. Kirsin Toscana-kangasta toteutettiin reaktiivitulostuksena uusissa väreissä.
Kiinteistönhoitaja suunnitteli ja rakensi linnunpönttöjä, jotka taiteilijat kuvioivat ja maalasivat värikkäiksi. Tuotteita oli myynnissä mm. Lieksan taitokeskuksessa, Tiistaitorilla,
Vaskiviikolla, Käsityömuseossa Jyväskylässä, Pertin valinnassa Helsingissä sekä näyttelyjen yhteydessä.
Toteutettiin kankaanmaalaustyöpajoja ikäihmisille Lieksakodissa.
Musiikin opiskelua ja bänditoimintaa jatkettiin Lieksan kansalaisopiston kurssina n. kerran kuukaudessa. Opettajana toimi Leena Toivanen. Tehtiin orkesterin harjoitusmatka
Tampereelle.
Kotiseutuaiheiselle maalauskurssille osallistuivat kaikki asukkaat sekä yksi tilapäisasukas. Opettajana toimi Minna Haataja.
Aloitettiin yhteistyö Vertaistaitelijat -hankkeen kanssa. Osallistuttiin taiteilijatapaamiseen
Helsingissä.
Pidettiin yllä omaa taidekokoelmaa.
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KOTONA LIEKSASSA

kaapelitehtaan turbiinisali
Muista aukioloajoista lisätietoja www.kirsikoti.fi sekä puhelinnumerosta 040 773 0007

Tallberginkatu 1 • Helsinki
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19.9.–11.11.2018
Lieksan kulttuurikeskus

15.11.–15.12.2018
kaapelitehtaan turbiinisali

Avoinna to-ma 15.–19.11. klo 11-17 • ma-ti 8.–9.12. klo 11-17 • la-ti 13.–15.12. klo 11-17
Muista aukioloajoista lisätietoja www.kirsikoti.fi sekä puhelinnumerosta 040 773 0007

Tallberginkatu 1 • Helsinki

Ryhmänäyttelyt ulkomailla
24.05.2014–

Ristorante il Goccino Lucignano, Italia

Ryhmänäyttelyt kotimaassa
01.02.– 28.02.2018
29.06.–16.09.2018
26.–28.10.2018
15.11.–15.12.2018

Kirsikoti 25				
Kirsikoti 25 – Kotona Lieksassa		
Oodi ilolle 				
Kirsikoti 25 - More than Black and White

Lieksan kirjasto
Kirsikoti
Lieksan ev.lut. kirkko
Kaapelitehtaan Turbiinisali, Helsinki

Osallistuttiin Dida – Disability Day Art and Action -verkostofestivaaliin Helsingissä.
Jatkettiin asukkaista ja heidän taiteestaan kertovan julkaisusarjan laajentamista.
Kirsikodin taiteilijoista Laura Nykänen hyväksyttiin viidentenä Joensuun taiteilijaseuran jäseneksi. Raija Mikkonen jatkoi Laura Nykäsestä kertovan kirjan toimittamista ja haki siihen rahoitusta. Raija Mikkosesta kertovan kirjan kokoamista siirrettiin myöhemmäksi.
Taidemyyntiä ja markkinointia edistettiin näyttelytoiminnalla. Suunnitelmaa kotisivujen rakenteen uusimisesta ja sosiaalisen median kaupallisesta hyödyntämisestä
jatkettiin.

32

Layout: Leea Wasenius Kuvat: Hilja Mustonen Paino: Koneva Oy

Pielisentie 9-11 • Lieksa • ma-pe klo 12-17
Näyttely- ja julkaisutoiminta

Layout: Leea Wasenius Kuvat: Hilja Mustonen Paino: Koneva Oy

6.

Layout: Leea Wasenius Kuvat: Hilja Mustonen Paino: Koneva Oy

15.11.–15.12.2018
Avoinna to-ma 15.–19.11. klo 11-17 • ma-ti 8.–9.12. klo 11-17 • la-ti 13.–15.12. klo 11-17

7.

Taloudellinen tilanne on sellainen, että perustoiminnot eivät vaarannu
Palvelunostajien luottamus Kirsikodin palveluihin on säilynyt ja tämä on mahdollistanut
vakituisten asukkaiden asumisen Kirsikodissa, samoin tilapäisasukkaiden säännölliset
vierailut. Osa asumispalvelua ja päivätoimintaa koskevista maksusitoumuksista muuttui
toteutettavaksi palvelusetelillä. Palveluita ostivat Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun Sote, Kuopion kaupunki sekä yksityiset henkilöt. Käyttöpäiviä
kertyi yhteensä 3366 vrk. Käyttöpäivien keskiarvo oli 280,50 vrk kuukaudessa.
Perustoiminnot rahoitettiin niistä perittävillä korvauksilla (asuminen/ hoito-, päivätoiminta- ja ylläpitomaksu, ruokamaksu ja vuokra). Palvelujen hinnat ja asukkaiden osuudet yhteiskuluista tarkistettiin. Asukkaat vastasivat yhteiskuluista palvelusopimuksen
mukaisesti. Päivätoiminta taidetyöpajassa rahoitettiin päivätoimintamaksuilla ja materiaalikustannukset katettiin tuote- ja taulumyynnillä. Julkaisutoiminta katettiin osittain
julkaisutoiminnan tuotoilla.
Asukkaat vastasivat itse matkakuluista, tarvittavien liikunta- ja harrastusvälineiden sekä
pääsymaksujen kustannuksista. Matkat paikkakunnalla ja näyttelyihin tehtiin talon omalla
autolla.
Palvelunostajia ja yhteistyötahoja informoitiin vuosisuunnitelmalla ja -kertomuksella.
Terveisiä Kirsikodista -kirjeitä ei lähetetty.
Vuoden apurahat, avustukset, hankkeet ja lahjoitukset:
Finn Spark, inc, USA 2 000 $

8.
9.

Lieksan kaupunki kulttuuritoimen kohdeavustus 1700,00 €
25-juhlavuoden muistamiset 915,00 €

Toimitilat ja työvälineet ovat ajanmukaiset ja vastaavat käyttötarkoitusta
Työvälineiden ja -tilojen kunnossapidosta ja turvallisuudesta huolehdittiin asianmukaisesti ja tehtiin yhteistyötä paikallisten alan ammattilaisten ja yritysten kanssa. Kalustoa
ja välineistöä uusittiin tarpeen mukaan. Tiloja ja laitteita uusittiin ja ajanmukaistettiin.
Yläkertaan rakennettiin kaksi uutta asuinhuonetta, uusittiin putkistoa sekä tehtiin tarvittavia muutostöitä asukkaiden huoneissa.
Kotimaiset ja kansainväliset yhteistyösuhteet ovat toimivat
Yhteistyökumppaneita olivat:
Aluehallintovirasto, Dida – Disability Day Art and Action, Honkalampi-säätiö/ Teeritien
palvelukoti, Joensuun taiteilijaseura ry, Kuopion kaupunki, KETTUKI ry, Lieksakoti
ry/ JIP-isännöinti, 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, Pertin valinta,
Pohjois-Karjalan TE-toimisto, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu, Siun sote/ Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun Sote/ Toukolantien päivätoiminnot ja asumispalvelut,
Taitokeskus Lieksa, Vertaistaiteilijat-hanke, Ylä-Karjalan taideyhdistys/ Paletti-hanke
Raija Mikkonen jatkoi asumista Italiassa ja piti yllä siellä solmittuja yhteistyösuhteita.
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25
henkilöstö
Kirsikodin asukkaiden kanssa työskentelevien ohjaajien perustehtävä pohjautuu toiminnan tavoitteisiin ja arvoihin. Keskeisenä tavoitteena on tukea asukkaiden omaehtoista
toimintaa, sosiaalisten taitojen ja omien voimavarojen käyttöä sekä ehkäistä sosiaalisia
ongelmia.
Ohjaajien perustehtävään kuului toiminnan suunnittelu, 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 henkilökunnalla oli vastuualueita toiminnasta oman osaamisen ja
mielenkiinnon mukaan.
Vakituinen henkilö kunta :
Johanna Ali (estynyt)
Ohjaaja
Krista Kettunen
Ohjaaja
Minna-Leena Köpönen
Ohjaaja
Kaisu Nuutinen
Toiminnanjohtaja
Elli Pyykkö
Ohjaaja
Virpi Turunen
Vastaava yhteisökasvattaja
Milka Vitri (estynyt)		
Ohjaaja
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S ijaiset:
Mira Hiltunen
Ohjaajan sijainen
Minna Honkanen
Ohjaajan sijainen
Katariina Höök	
Ohjaajan sijainen
Niina Räsänen
Ohjaajan sijainen
Olga Laatikainen
Ohjaajan sijainen
Eevi Mikkonen
Avustaja, ohjaajan sijainen
Sirkka-Liisa Oinonen
Ohjaajan sijainen
Heli Palkovuori
Ohjaajan sijainen
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. Kiinteistönhoitajan sijaisena toimi Eetu Mikkonen ja Mikko Koskinen.
Kesätyöntekijöinä Venla Kettunen, Eevi Mikkonen,
Stiina Tammivuo ja Jelena Tuovinen.
Ompelijana Raisa Pyykkö
Siistijänä Merja Ikonen
Työharjoittelussa Tiia-Mari Karhapää ja Eevi Mikkonen
Työkokeilussa Elli Puumalainen ja Jyri Martin
Hallinnollisen vastuun kantoi Irene Martiskainen yhdessä muun hallituksen kanssa.
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tuloslaskelma
VARSINAINEN TOIMINTA
Hoitotoiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Toiminnanalan kate
Työpajatoiminta
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
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2018

2017

381 609,21

397 816,59

-308 809,35
-14 900,85
-323 710,20
57 899,01

-248 341,55
-15 818,33
-264 159,88
133 656,71

55 505,54

31 246,30

-21 448,79
-19 858,03
-41 306,82
14 198,72

-22 645,18
-12 985,40
-35 630,58
-4 384,28

25 462,57

24 195,70

-37 565,68
-47 296,76
-84 862,44
-59 399,87

-32 858,93
-29 806,98
-62 665,91
-38 470,21

26 760,67

24 313,55

-26 975,96
-26 975,96
-215,29

-26 533,45
-26 533,45
-2 219,90

266,00

660,40

0,00
-450,00
-450,00
-184,00

-1 050,00
-2 105,96
-3 155,96
-2 495,56

1 524,91

2 651,00

-17 713,25
-2 122,02
2 684,21
-17 151,06
-15 626,15

-6 595,20
-782,20
76,60
-7 300,80
-4 649,80

25
Yhteistoiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Kulut yhteensä
Yhteisten erien kate

3 903,72

849,04

-626,11
-14 530,69
-42 309,66
-57 466,46
-53 562,74

-17 629,38
-16 368,46
-52 280,56
-86 278,40
-85 429,36

Tuotto-/kulujäämä

-56 890,32

-3 992,40

2 176,33
2 176,33

1 269,00
1 269,00

-54 713,99

-2 723,40

1,71

4,84

-2 260,39
-2 258,68

-2 183,01
-2 178,17

Tuotto-/kulujäämä

-56 972,67

-4 901,57

TILIKAUDEN TULOS

-56 972,67

-4 901,57

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-56 972,67

-4 901,57

VARAINHANKINTA
Tuotot
Varainhankinta yhteensä
Tuotto-/kulujäämä
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Rahoitustoiminta
Kulut
Rahoitustoiminta
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä
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tase
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Omistuskiinteistöt
Rakennukset ja rakennelmat
Omistusrakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

11 399,00

11 399,00

195 205,98
17 539,43
224 144,41

189 235,48
23 385,90
224 020,38

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Sijoitukset yhteensä
Pysyvät vastaavat yhteensä

500,00
500,00
224 644,41

500,00
500,00
224 520,38

Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset yhteensä

35 816,27
0,00
600,62
36 416,89

34 336,15
0,47
0,00
34 336,62

Rahat ja pankkisaamiset

1 032,53

60 067,02

37 449,42

94 403,64

262 093,83

318 924,02

36 887,52
161 365,28
-56 972,67
141 280,13

36 887,52
166 266,85
-4 901,57
198 252,80

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Pitkäaikainen yhteensä

43 153,70
43 153,70

38 360,71
38 360,71

Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen yhteensä

6 801,39
3 589,89
7 969,89
59 298,83
77 660,00

6 909,61
4 273,74
6 543,10
64 584,06
82 310,51

Vieras pääoma yhteensä

120 813,70

120 671,22

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

262 093,83

318 924,02

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset

Vaihtuvat vastaavat yhteensä
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Muut rahastot
Muut rahastot
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oma pääoma yhteensä
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