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Hyvää ja onnellista vuotta 
2017 kaikille jäsenillemme! 

 

 

”Joensuun Kotien Puolesta  
– vapaaehtoistyötä 
osallisuuden lisäämiseksi,  
ilon ja huvin voimalla!” 
 
Tervetuloa aloittamaan uutta toimintavuotta kanssamme!  
Monia tapahtumia ja toimintoja sisältäneen vuoden 2016 jälkeen, suuntaamme 
katseemme kohti uusia rientoja. Olette tervetulleet kaikki mukaan! 
Olemme Kotien Puolesta Keskusliitto ry:n jäsenjärjestö ja avainsanat toiminnas-
samme ovat ilo, huvi ja osallisuus. Tavoitteenamme on lähimmäistemme, jäsen-
temme ja vapaaehtoistemme hyvinvoinnin lisääminen. Kohderyhminä ovat erityi-
sesti lapsiperheet ja ikäihmiset. Kaikessa tekemisessämme pyrimme yhteisölli-
syyden lisäämiseen ja matalan kynnyksen ennaltaehkäisevään toimintaan. Ta-
voitteenamme on myös sukupolvien välisen kanssakäymisen vahvistaminen. 
Toimintamme tunnusmerkkeinä ovat vertaistuki, vapaaehtoistoiminta sekä har-
rastus- ja virkistystoiminta. Uskomme, että näin voimme ehkäistä syrjäytymistä, 
edistää jäsenistömme terveyttä, toimintakykyä ja sosiaalista osallisuutta, sekä 
selviytymistä arkipäivän elämässä.  
Käytännössä toteutamme näitä erilaisilla tapahtumilla, joista tiedotamme 
jäsenkirjeillä, Heilin järjestöpalstalla ja sähköpostilla heille, jotka ovat ilmoittaneet 
sähköpostiosoitteensa. 
Yhdistyksellämme on kotisivut kansalaistalon jelli-järjestösivuilla osoitteessa: 
http://www.jelli.fi/, josta valitaan muut sosiaali- ja terveysjärjestöt.   
Olemme perustaneet oman ryhmän ja sivun Facebook´iin (Joensuun Kotien Puo-
lesta ry), liity ryhmään ja käy tykkäämässä sivuistamme (pyydä myös ystäväsi 
mukaan ”tykkäämään”), niin saat uusimmat tiedotteemme suoraan näyttöösi.  
Lähimmäis- ja vapaaehtoistyön kirjaamiseksi käännymme jäsenistömme puoleen, 
että he kaikki merkitsisivät ylös meiltä saataviin kaavakkeisiin kaiken sen tärkeän 
vapaaehtoistyön, jota tekevät. Näin voimme osoittaa ulospäin tämän puolen toi-
minnastamme. (kaavakkeita saa toimihenkilöiltämme ja se on lähetetty sähköpos-
tilla kaikille, joiden sähköpostiosoite on tiedossamme) 
Huomaathan, että ilmoittautuminen tapahtumiin on puhelimitse. Emme huomioi 
sähköpostilla tai tekstiviestillä tehtyjä ilmoittautumisia tai peruutuksia.  

 
Järjestämme jäsenhankintakilpailun vuonna 2017 – olethan mukana ja tuo myös 
ystäväsi mukaan toimintaamme.

http://www.jelli.fi/
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Tarinatori- ja Kätevät kädet - kerhot  
kokoontuvat joka toinen torstai (pariton viikko) alka-
en klo 13.00. 19.1., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 
27.4., 11.5. klo 13.00 – 15.00 ) 
Joensuun Kansalaistalolla os. Torikatu 30 
 Pirkko ja Leena toimivat siellä vetäjinä. 

Tulethan mukaan iloiseen joukkoomme!  
 
 

 2.2.2017 Taiteista tunteisiin Museolla – Sinikka Hälli ennakkoilmoittau-
tuminen 26.1. mennessä Aulille  

 
 27.4.2017 ”Sydän ja mieli” – Terttu Pakarinen, sydänpiirin toiminnan-
johtaja tulee vieraaksemme huhtikuun kerhoon 

 
 
Perustamme uusia kerhoja innostuksen mukaan mm. liikunnan puitteissa, ota yhte-
yttä toimijoihimme – olisitko valmis toimimaan kerhonvetäjänä? 

 
Olemme Kotikartanoyhdistyksen jäsenyhdistys ja heidän järjestämät kurssit ja ta-
pahtumat ovat jäsenistömme käytettävissä, seuraa ilmoittelua lähde mukaan. Lisää 
tietoa löydät osoitteesta http://www.kotikartanoyhdistys.fi/ 

 

 
Vuosikokous on keskiviikkona 22.2.2017 klo 18.00  
Joensuun kansalaistalolla.   os. Torikatu 30 (käynti torikadunpuolelta - kerhohuone) 
 

Esillä sääntöjen § 8 määräämät asiat. Mm. vuoden 2016 toimintaker-
tomus, tilinpäätös sekä muut sääntöjen määräämät asiat.  
Kahvitarjoilu ennen kokousta. 
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Lähde teatteriin Kuopioon 
 
 Irving Berlin 

Annie Mestariampuja 25.3.2017 13.00   
Suurmusikaali Minna-näyttämöllä 

 
Pyssyllä ei miestä saa! 
 
Annie Mestariampuja kertoo jännittävän, romanttisen, hauskankin tarinan elämästä 
Buffalo Billin Villin lännen sirkuksessa. Se tuo eteemme koko sirkuksen värikkään 
henkilögallerian cowboyista intiaaneihin, klovneihin ja akrobaatteihin. Näyttävät 
shownumerot hivelevät silmää, rakkaus roihuaa ja tarttuvat melodiat siivittävät kulkua 
kun matkataan ampumakilpailusta toiseen halki aavan preerian. Pelissä ei ole pel-
kästään voitto kilpailuissa - vaan suurempi voitto rakkaudessa. Kuu loistaa hopeinen, 
mutta kuka on rakkainpas?  
Annie Mestariampujan tarina pohjaa todellisuuteen. Vuonna 1875 Annie Oakley osal-
listui Cincinnatissa ampumakilpailuihin ja voitti maan kuuluisimman tarkka-ampujan 
Frank Butlerin, sillä seurauksella, että voitti myös Frankin rakkauden. Rakastunut 
pari pestattiin Buffalo Billin Villin lännen sirkuksen vetonauloiksi. Annien suuriin ihaili-
joihin kuului myös intiaanipäällikkö Istuva härkä.  
Irving Berlinin (1888-1989) on amerikkalaisen musiikkihistorian rakastetuimpia sävel-
täjiä. White Christmas, Alexander`s ragtime band ja Jazzsinger ovat klassikoita, mut-
ta niin ovat Annie Mestariampujan There's No Business Like Show Business ja You 
Can't Get a Man with a Gun. Annie Mestariampuja on musikaaleista yksi kuuluisim-
pia. Sen ikivihreät laulut elävät vuosikymmenestä toiseen, edelleen yhtä hienoina 
melodioina kuin sen syntyaikoina vuona 1946. Annie Mestariampuja on täysosuma, 
se ampuu maaliin useita hittejä. 
Ps. Rantasalmelaisen Historiallisen seuran Limbuksen tekemässä amerikansuoma-
laisuutta käsittelevässä tutkimuksessa on käynyt ilmi, että Buffalo Billin isoisä oli 
suomalainen siirtolainen, Limingalta kotoisin ollut Wiljam Kotilainen, joka lyhensi ni-
mensä ”Koti”, siitä ”Cody”. Eräs hänen jälkeläisensä, Kalle Koti, on kertonut tutkijoille, 
että Buffalo Bill ei ollut intiaanien vihollinen, vaan heidän paras ystävänsä, niin kuin 
monet sen aikaiset suomalaiset. Hän opasti intiaaneja hirsisaunan rakentamisessa ja 
oli itse kova löylymies. 

 
Bussi lähtee torin matkailupysäkiltä 10.00. Näytös klo 13.00 – paluumat-
kalla on yhteinen ruokailu Hotelli ISOVALKEISESSA.  
Maksathan osanottomaksun yhdistyksen tilille 20.8.mennessä.  
Hinta jäsenille 55€ muut 70€ 
Sitovat ilmoittautumiset Leena Haloselle puh 040 517 9052 
20.2.2017 mennessä. Osanottomaksu maksetaan yhdistyksen tilille 
22.2.2017 mennessä 
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Järjestämme Yhdessä HVL:n 
kanssa Kesän sosiaaliset 
lomamme Tanhuvaaran 
Urheiluopistolla 24.–29.7.2017 
Omavastuut 20€/vrk yhteensä 100€/aikuinen ja 
lapset alle 16v ilmaiseksi.  

 ”RAY:n tukeman lomatoiminnan tavoitteena on edistää hyvinvointia, tukea perheen 

sisäisiä suhteita, ohjata lomalaisia uusiin liikuntamuotoihin ja terveelliseen ravintoon 
sekä antaa mahdollisuus lepoon ja rauhoittumiseen”.  
Hakuaika on 7.4. asti, hakukaavakkeita saa Helenalta puh. 050 596 8449. Ilmoitte-
lemme asiasta maaliskuussa lehdissä. Mieti osallistumistasi ja kerro myös muille lo-
man tarpeessa oleville.  

Suosittelemme hakukaavakkeen täyttämistä sähköisesti Lomaohjelma LOTUssa 
haku avoinna ajalla 25.2.–25.4.2017  
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/20551 
Täytä hakemus huolella (myös kohta jossa kysytään, minkä järjestön varaamalle lomalle haet). 
Puutteelliset hakemukset hylätään. 

 

Myyjäiset ISOMYYn aulassa 7.4.2017 klo 9.00 alkaen.   
Kiitokset ahkerille talkoolaisille, teidän ansiostanne joulumyyjäisemme oli-
vat suotuisat!  
Mutta toiminta jatkuu ja taasen kyselen 
joukkoa mukaan toimimaan… 
Tulethan mukaan talkoisiin leipomaan 
myytäviä tuotteita. Myös kaikenlaiset käsi-
työt ja askartelut ovat tervetulleita. 
Ota yhteys Leenaan, Pirkkoon tai Alliin ja 
sovi tarkemmin, mitä olisit halukas teke-
mään.  
Myös myyjäksi voit ilmoittautua!   
Kaikki uudet ja entiset ahertajat, tervetu-
loa mukaan!  

 
 

PS. Aina kun ostat tuotteitamme, tuet myös toimin-
taamme. 

TERVETULOA OSTOKSILLE! 
  

https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/20551
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Vietä Rento päivä kanssamme la 
22.4.2017 

Utran puukoululla 9.00 -15.30 
os. Utrantie 91 80170 Joensuu   
 
  

Ohjelmassa mm. 
 
Elsi Komu tulee kertoilemaan mukaansa tempaavia pakinoitaan.  
(voit ostaa myös hänen viimeisimmän kirjansa hintaan 15€/kpl) 

 
Toivomme löytävämme fysioterapeutin (tai 
muun innostuneen) liikuttamaan meitä ta-
pahtumien lomassa.  
 
Liisa Rajala – hyvänolon tuokio,  
sekä energia hoitoja, intialaista päähieron-
taa tai aromateriaa (niska-hartiaseutu) 
n. 25min/10€/hoito - hoidot voi varata ennakkoon Aulilta 

 
Sirpa Petman-Lötjönen (kosmetologi, jalkahoitaja, hieroja) kertoo miten voit hoitaa ja 
hoidattaa itseäsi 
 
Yritämme järjestää myös tuote-esittelyjä ja yllätysohjelmaa.  
 
Olemme uudistaneet päivän sisältöä toiveidenne mukaisesti – toivottavasti onnis-
tuimme. 
 
Tarjoamme myös kevyen lounaan ja päiväkahvit. 
 
 
Sitovat ilmoittautumiset Aulille puh. 0400 52 9965  12.4.2017 mennessä.  

Osanottomaksu 8€/jäsen (muut 15€) - maksetaan yhdistyksen tilille 
12.4.2017 mennessä 

 

 
  

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMsNPo-M7JAhUEVSwKHbSPCQIQjRwIBw&url=http://kylat.fi/k/42/joensuun-utra/&psig=AFQjCNE_QXOmQGi0LBTAa9x6m9WGdSLKcQ&ust=1449756139220682
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Joensuun kaupunginteatterissa  

PESSI JA ILLUSIA 13.5.2017 klo 13.00 
 

 
Yrjö Kokon rakastettu tarina metsänpeikon ja keijun 
kohtaamisesta saa uuden muodon, kun kaiken yllä 
leijuva sodan varjo yhdistää ihmisten ja metsän 
asukkien maailmat. Tutut hahmot ja vuodenaikojen 
ihmeet kuljettavat räiskyvän liikkeellistä ja rikassoin-

tista tarinaa kukkeimmasta kesästä paukkupakkasiin. 
Ujo metsänpeikko Pessi herää talviuniltaan kaikkialla kohisevaan kevääseen. Pessi 
kohtaa Illusian, joka on sateenkaarelta karannut, häikäisevä ja päättäväinen keiju. 
Näin alkaa värikäs matka, joka vie kaksikon riemukkaisiin kohtaamisiin metsän 
eläinten kanssa mutta myös kimurantteihin tilanteisiin. Pessi tutustuttaa Illusian 
luonnon ihmeisiin, joista suurin on kaiken kylmentävä talvi. 
Kaksikkoa seuraa sivusta sotamies Pienanen, sydämellinen haaveilija, joka on jou-
tunut rintamalle Pessin ikimetsään. Ihmiset käyvät sotaa ja tuovat tuhoa paitsi toisil-
leen myös metsän väelle. 
Pienanen kertoo tarinan peikosta ja keijusta kotona odottavalle tyttärelleen, joka 
Pienasen silmissä on keijukaisten sukua. Toisin kuin moni ihminen Pienanen uskoo 
metsän henkiolentoihin ja näkee ihmisten ja luonnon suuren yhteyden. Kun talvi tu-
lee, on kaikkien suojauduttava sen säkenöivältä mahdilta. 
Tervetuloa matkalle seikkailujen salaperäiseen ikimetsään! 
 
Lipun hinta 8.50€/aikuiset ja lapset (alle 17v) 0€ - (Yhdistys tarjoaa)  
Sitovat ilmoittautumiset Helille puh. 050 304 0069   ILTAISIN 
22.4.2016 mennessä (samoin maksu yhdistyksen tilille)  

 

 

 

 

 

 

Kuva: Aleksander Lindeberg, jonka syntymästä tulee 100 vuotta 

 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj41vazg4PRAhVEiiwKHRrNB-oQjRwIBw&url=http://www.lily.fi/blogit/koko-lailla-kirjallisesti/yrjo-kokko-pessi-ja-illusia&psig=AFQjCNECcu61_V5vs4sJ6wT0cE9IlYNVzQ&ust=1482331979840507


 

 
7 

 Perheretki Vekarukselle 10.6.2017 

Tuupovaarassa sijaitseva Vekaruksen ulkoilualue on yksi Joensuun hienoimmista luonnonnähtä-

vyyksistä edustavan vesi- ja metsäluontonsa ansiosta. 

Alueella on kaikkiaan kolme koskea: Myllykoski, Kallio-

koski ja Vekaruskoski. Vekarus on yksi levähdyspaikka 

Tuupovaaran taajamasta Hoilolaan ulottuvalla 35 kilo-

metrin pituisella retkeilyreitillä, Paimenpojan polulla. 

Vekaruksella on lisäksi noin kahden kilometrin pituinen 

luontopolku. Vekarus soveltuukin mainiosti päiväretkei-

lyyn, ja varaamalla varaustuvan alueella oleilu onnistuu 

kauemminkin. 

 

Komein ja voimakkain kuohu, Vekaruskoski, esittäytyy parhaimmillaan ansasillan päältä katsottu-

na. Sen ylittämällä löytyy kota-alue, johon kuuluvat puucee, puu-

varasto ja pöytä-penkkiyhdistelmät. Kota-alueen kaikissa raken-

teissa ja piha-alueella on huomioitu esteettömyys, joten kohtees-

sa voi liikkua myös pyörätuolilla. 

 

Hinta 9€/jäsenet, 15€ muut sekä lapset (alle 17v) 0€ - 

(Yhdistys tarjoaa) 

linja-auton aikataulu: Noljakka – Matkailupysäkki 
Siltakatu 9.30 – Rantakylän huoltoasema 9.40 - 
Niinivaaran Eväskontti 9.50- ……  
Sitovat ilmoittautumiset Sirkalle puh. 044 298 8617  1.6.2016 mennessä ja samalla 

myös osanottomaksu yhdistyksen tilille.  

 
 
 
tulevaa: 
suunnittelemme kesäretkiä sekä lapsille että aikuisille, olemme varanneet Tanhu-
vaaraan virkistysviikonlopun 23.–24.9.2017 
KP-keskusliiton (55vuotta)suunnitteilla olevat  juhlaseminaari ja teatteri ovat 25.11. 
Helsingissä. 
Otamme jälleen ilolla vastaan ehdotuksianne tulevasta toiminnasta. 
Nyt on aika ilmoittautua mukaan toimintoihimme! TERVETULOA! 
  

MUISTATHAN, että jäseniämme ei ole vakuutettu yhdistyksen puoles-
ta retkillä tms. tilaisuuksissa, jokainen huolehtii itse omasta vakuutus-
turvastaan. 

 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj-ZPYvLzQAhWB2CwKHf3BBZ4QjRwIBw&url=http://picssr.com/tags/vekarus&psig=AFQjCNEGguWz01CyZVS5OyIEy75nhkV92g&ust=1479907826113611
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Viitenumero (joka löytyy osoitetarras-
sa nimen yläpuolelta) on aina sama 
samaan osoitteeseen ja pidämme sen 
samana koko ajan. Käytä sitä maksa-
essasi osallistumismaksuja ym. näin 
erotamme kuka on maksaja. Jos yh-
distät useamman maksun tai maksa-
jan, kerro mitä maksuja summa sisäl-
tää, niin emme sotke ja turhaa kysele 
perään. (silloin pitää viitenumero pois-
taa, muuten teksti ei näy meille). 
Olemme järjestäneet halpoja ja ilmai-
sia retkiä ja tapahtumia, mutta yhdis-
tykselle ne eivät ole ilmaisia, joten 
joudun jälleen muistuttamaan peruu-
tuksen tärkeydestä. Kaikki halukkaat 
eivät ole mahtuneet mukaan ja sa-
maan aikaan paikkoja jää käyttämättä. 
Johtokunta päätti, että peruuttamatta 
jätetyt ja ilman pätevää syytä (ilmoit-
tautumisajan jälkeen) peruutettujen 
tapahtumien osanottokulut laskute-
taan kokonaisuudessaan (myös lapsi-
en osuus). Tarjolla on tapahtumia niin 
isoille kuin pienillekin, muistathan las-
ten mukana pitää olla ainakin yksi ai-
kuinen, joka valvoo ja vastaa heistä. 
Tapahtumien vetäjällä ei ole mahdolli-
suutta valvoa jokaista erikseen.  
TURHAT TAPATURMAT OVAT TO-
DELLA IKÄVIÄ. 
 

Puheenjohtaja Helena Vuori       050 596 8449 
helena.vuori[at]elisanet.fi 
Varapuheenjohtaja Sirkka Leskinen 044 298 8617 
sirkka.salme.leskinen[at]gmail.com 
Sihteeri Alli Tahvanainen         040 776 3959 
alli.tahvanainen[at]gmail.com 
Taloudenhoitaja Sirpa Puruskainen 050 534 3917 
Opintosihteeri Auli Ahtonen        0400 52 9965  
Leena Halonen  040 517 9052 
Pirkko Kauppinen       050 496 0658 
Leena Pussinen                         0500 63 6814 
Ritva Simonen  050 358 5623 
Raija Turunen               050 304 8745 
Heli Ylijoki   050 304 0069 

 

PS.  Jäsenmaksusi (10€/jäsen) voit maksaa oheisella pankkisiirrolla yhdistyksemme tilille no 
FI7980001670926774 Danske-pankkiin (muista nimi lisätietoihin tai viitenumero (ei molempia), 
joka löytyy osoitetarrasta, muuten maksutieto ei välity yhdistyksellemme) tai toimihenkilöillemme 
tilaisuuksissamme.  KIITOS  
postitustamme ovat tukeneet Sampopankki ja Kopijyvä 

Danske-pankki DABAFIHH 
 
TILINUMERO   FI79 8000 1670 9267 74 

TILISIIRTO 
                                                                         

 
 

JOENSUUN KOTIEN PUOLESTA RY 
 

Jäsenmaksu 2017    10€/jäsen 
 Maksaja  

 
Allekirjoitus  

VIITE NRO numero löytyy nimilapusta  
 

Tililtä nro 
 

ERÄPÄIVÄ  1.2.2017  EUR     

 
 Tervetuloa kaikki mukaan, sekä aurinkoista kevättä kaikille! 

– johtokunta – 

mailto:sirkka.salme.leskinen@gmail.com

