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Hyvää ja onnellista vuotta 2018 kaikille jäsenillemme! 
 

 

”Joensuun Kotien Puolesta  
– vapaaehtoistyötä 
osallisuuden lisäämiseksi,  
ilon ja huvin voimalla!” 
 
 
 
 
Tervetuloa aloittamaan uutta toiminta-
vuotta kanssamme!  
Kiitokset kaikille jäsenillemme kuluneesta vuodesta 2017!  Olette tervetulleet mu-
kaan tulevaan toimintaamme, josta tässäkin kirjeessä kerromme. 
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.  
Käytännön toimintaamme ovat erilaiset tapahtumat, retket ja kerhot, joista 
tiedotamme jäsenkirjeillä, Heilin järjestöpalstalla ja sähköpostilla heille, jotka ovat 
ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa. 
Yhdistyksellämme on kotisivut kansalaistalon jelli-järjestösivuilla osoitteessa: 
https://www.jelli.fi/toimija/joensuun-kotien-puolesta-ry/ . Jellin sivuilta löytyy muutakin tie-
toa eri järjestöistä ja tapahtumista.   
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.  
 
 
 

Huomaathan, että ilmoittautuminen tapahtumiin on puhelimitse. Emme 
huomioi sähköpostilla tai tekstiviestillä tehtyjä ilmoittautumisia tai pe-
ruutuksia.  

 

https://www.jelli.fi/toimija/joensuun-kotien-puolesta-ry/
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 Tarinatori- ja Kätevät kädet - kerhot  
kokoontuvat joka toinen torstai alkaen klo 13.00. 
(11.1, 25.1, 8.2, 22.2, 8.3, 22,3, 12.4, ja 26.4) 
Joensuun Kansalaistalolla os. Torikatu 30 
 Leena ja Alli toimivat siellä vetäjinä. 

Tulethan mukaan iloiseen joukkoomme!  
 

 22.2.2018 Suun Hygienia – Suuhygienisti Sirkka Hartikainen tulee kerhoon  

 22.3.2018 Tietoa Sotesta – Heli Aalto 

 27.4.2018 Botania – lisätietoja ja ilmoittautumiset Leena Pussiselle 
 
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/ 

Teemme retken Cats - musikaaliin Tampere 24.3.2018  
Andrew Lloyd Webberin fantastinen suurmusikaali  
Tampereen Teatterille on myönnetty lupa valmistaa maailmankuulusta 
musikaalista oma, ainutlaatuinen versio! Tähän upeaan tilaisuuteen tart-
tuu ohjaaja Georg Malviu. Cats on valtava musikaali-ilmiö. Vuoden 1981 
ensi-illan jälkeen se on rikkonut kaikki ennätykset, ja sen on nähnyt lä-
hes 80 miljoonaa katsojaa ympäri maailman. Musikaalin kohokohta, Bar-
bra Streisandinkin tulkitsema Memory on yksi kauneimmista ja tunne-
tuimmista musikaalisävelmistä.  
hinta jäsenille 140€ muille 160€ sisältää matkan, majoituksen (Cumulus 
Koskikatu) ja teatterilipun  
 
ilmoittautuminen Leena Haloselle puh. 040 517 9052 19.2.2018 men-
nessä  
 
Linja-autokuljetus: Linja-autokuljetus: Rantakylän huoltoasema 7.40 - Niinivaaran 
Eväskontti 7.50- Siltakatu 8.00 – Noljakka – Varkaus ………. 

Järjestämme Yhdessä HVL:n kans-
sa Kesän sosiaaliset lomamme 
Tanhuvaaran Urheiluopistolla 
24.–29.7.2017 
Omavastuut 20€/vrk yhteensä 100€/aikuinen 

http://www.kotikartanoyhdistys.fi/
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Myyjäiset Keskussairaalan hissiaulassa ti 27.3.2018 klo 7.00 alkaen.   

Kiitokset ahkerille talkoolaisille, teidän ansiostan-
ne joulumyyjäisemme olivat suotuisat!  
Mutta toiminta jatkuu ja taasen kyselen joukkoa 
mukaan toimimaan… 
Tulethan mukaan talkoisiin leipomaan myytäviä 
tuotteita. Myös kaikenlaiset käsityöt ja askartelut 
ovat tervetulleita. 
Ota yhteys Raijaan, Leenaan H tai P, tai Alliin ja 
sovi tarkemmin, mitä olisit halukas tekemään.  
Myös myyjäksi voit ilmoittautua!   
Kaikki uudet ja entiset ahertajat, tervetuloa mukaan!  

 
 

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

TERVETULOA OSTOKSILLE! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. (kaavake löytyy seuraavalta sivulta ja se on lähetetty sähköpostil-
la kaikille, joiden sähköpostiosoite on tiedossamme, palauta se yhdistyksemme 
osoitteeseen 22.1. mennessä)  

Vuosikokous on torstaina 22.2.2018 klo 18.00  
Joensuun kansalaistalolla.   os. Torikatu 30 (käynti torikadunpuolelta - kerho-

huone) 
 

Esillä sääntöjen § 6 määräämät asiat. Mm. vuoden 2017 toimintaker-
tomus, tilinpäätös sekä muut sääntöjen määräämät asiat.  
Kahvitarjoilu ennen kokousta. 
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Yhdistyksen nimi   Joensuun Kotien Puolesta ry 
  

 

     
 

    

  

Nimi             
 

  
 

  
 

    ILMOITUS  LÄHIMMÄISPALVELUTUNNEISTA 

    
 

  
 

      TEHTÄVÄT    TEKEMISEEN KÄYTETTY AIKA  
    

   
 

      

  
tuntia 

 
kuukausia  tuntia yhteensä 

  

  
kuukaudessa vuodessa 

 
vuodessa 

   Omaishoitotyö   x   =   
   Lastenhoitotyö   x   =   
   Ystävätoiminta   x   =   
   Naapuriapu   x   =   
   Muu 

 
  x   =   

   

   
 

      Mikä: _____________________________________________ 
    

    
Tunnit yhteensä   

   

     
 

    ILMOITUS  VAPAAEHTOISTYÖTUNNEISTA 

    

   
 

      

  
tuntia 

 
kuukausia  tuntia yhteensä 

  

  
kuukaudessa vuodessa 

 
vuodessa 

   Apu kerhoissa   x   =   
   Apu tapahtumissa   x   =   
   Lomatoiminta   x   =   
   Retket 

 
  x   =   

   Hallinto 
 

  x   =   
   Muu 

 
  x   =   

   

     
 

    Mikä: _____________________________________________ 
    

     
 

    

    
Tunnit yhteensä   

   

     
 

    Omaishoito: ilman palkkiota tehty lähimmäispalvelutyö 
    Lastenhoito: Varamummina toimiminen, tilapäinen lastenhoito 

   Ystävätoiminta: Saattoapu, kuljetusapu, vierailut yksityishenkilönä, puhelinkontakti 
 Naapuriapu: Pienet korjaukset, siivoukset, asioilla käynti, saunotus/kylvetys, kirjoitusapu 
 

     
 

    Apu kerhoissa: tilaisuuksien valmistelu, ohjelmanveto, tarjoilutehtävät, kahvinkeitto 
 Apu tapahtumissa: suunnittelu, valmistelut, osallistuminen, myyjäiset, juhlat 

  

  
kahvitukset, lounasruokailut 

 
    Lomatoiminta: lomien valmistelut, lomavastaavan tehtävät, loman jälkeiset tehtävät 

 Retket: retkien valmistelu, retken vetäminen 
 

    Hallinto: puheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan tehtävät 
   

  
hallitustyöskentelyn kokoustunnit, paperityöt 
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Vietä Rento päivä kanssamme la 
21.4.2018 Hukanhaudan vanhalla 
koululla 9.00 -15.30 os. Jakokunnantie 

3 80200 Joensuu 
 
Tulossa on mm. kosmetologioppilaita tekemään hoitoja 
käsille, kasvoille, yms. sekä  

Hierontakoulun opiskelijoita hieromaan, hinnat ym. tarkentuvat voit ilmoittaa tarpeesi 
ilmoittautumisen yhteydessä. 
Anna-Liisa Alanko tulee kertomaan uusimmasta kirjastaan. 
Taitokorttelin Suomalainen Hyväntekijä Osuuskunta esittäytyy 
Yritämme järjestää myös tuote-esittelyjä ja yllätysohjelmaa.   
 

Oletko Sinä tai ystäväsi halukas tulemaan esittelemään tuotteitasi tai taitojasi? 
 

Tarjoamme myös kevyen lounaan ja päiväkahvit. 
Perille pääsee busseilla no 9, 101,103, 104  ja 112; koulu näkyy Niinivaarantielle, 
jossa pysäkki sijaitsee. 
 

Sitovat ilmoittautumiset Allille puh. 040 776 3959 12.4.2018 mennessä.  

Osanottomaksu 10€/jäsen (muut 15€) - maksetaan yhdistyksen tilille 
12.4.2018 mennessä 

 
 
 
 
 
Järjestämme Yhdessä HVL:n kanssa 
Kesän sosiaaliset lomamme Tan-
huvaaran Urheiluopistolla  
16.–21.7.2018 
 
Omavastuut 20€/vrk yhteensä 
100€/aikuinen ja lapset alle 16v ilmaiseksi.  
 
 
 ”STEA: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.  
Ilmoittelemme asiasta maaliskuussa lehdissä. Mieti osallistumistasi ja kerro myös 
muille loman tarpeessa oleville.  
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       Joensuun kaupunginteatterissa Alas Taikavirtaa  

26.5.2018 klo 15.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viettäessään kesälomaa maaseudulla mummonsa luona, löytää nuori Mitja yhtäkkiä 
itsensä maagisen Maitovirran rannalta. 
 Taikavirran varrella sijaitsevassa satuvaltakunnassa vallitsee kiivas taistelu hyvän ja 
pahan välillä, ja kaikki ei aina tunnu olevan sitä miltä näyttää… 
Pian Mitja ajautuukin mitä uskomattomimpaan seikkailuun ja kohtaa matkallaan aina 
vain toinen toistaan ihmeellisempiä 
 tapahtumia ja otuksia – kävelevän taikatalon, puhuvan suden, Satakieli-ryövärin, 
Iivari Pahasilmän, kolmipäisen lohikäärmeen 
 sekä hirvittävän Aa-aa -kissan! Sekä monta muuta. 
Alas Taikavirtaa on Eduard Uspenskin samannimiseen jo klassikoksi muodostunee-
seen lastenkirjaan perustuva taianomainen 
 koko perheen teatteriesitys. Se kertoo mielikuvituksen voimasta ja tärkeydestä mei-
dän jokaisen elämässä – 
sillä välillä meidän kaikkien tulee heittäytyä mielikuvitustemme vietäväksi ja matkata 
alas taikavirtaa. 
IKÄSUOSITUS n. 6-vuotiaasta ylöspäin 
Lipun hinta 9.50€/aikuiset ja lapset (alle 17v) 0€ - (Yhdistys tarjoaa)  
 
Sitovat ilmoittautumiset Helille puh. 050 304 0069   ILTAISIN 7.5.2018 mennessä 
(samoin maksu yhdistyksen tilille)  
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 Perheretki Petkeljärvelle 
9.6.2018 

Arvokkaiden harjujen alkutaival  
Petkeljärven vesiä reunustavat harjut kuuluvat 
useita kymmeniä kilometrejä pitkään harjumuo-
dostelmaan. Petkeljärven-Putkelanharju ulottuu 
kaukaa rajan takaa Itä-Karjalan Tolvajärveltä Pet-
keljärven ja Putkelan kautta Ilomantsin kuntaan 
Koitere-järven eteläpuolelle. 
Petkeljärven kansallispuisto sijaitsee Ilomantsin kunnassa Pohjois-Karjalassa. Se on osa Pohjois-

Karjalan biosfäärialuetta. Petkeljärven puiston erikoisuuksiin kuuluvat mm. arvokkaat, jyrkkärintei-

set harjut sekä jatkosodan aikaiset taisteluhaudat ja -varustukset, joista osa on entisöity. Puisto 

sijaitsee Ilomantsin keskustan itäpuolella. Petraniemen opastuskeskukseen on tieyhteys Ilomant-

sin kirkolta Möhköön vievältä tieltä. Matkaa Joensuuhun on 93 kilometriä. 

 

Hinta 15€/jäsenet, 20€ muut sekä lapset (alle 17v) 0€ - (Yhdistys tarjoaa) 

linja-auton aikataulu: Noljakka – Matkailupysäkki Siltakatu 8.30 – Rantakylän 
huoltoasema 8.40 - Niinivaaran Eväskontti 8.50- …  
 

Sitovat ilmoittautumiset Allille puh. 040 776 3959  4.6.2018 mennessä ja samalla 

myös osanottomaksu yhdistyksen tilille.  

 
 

 
 
tulevaa: 
suunnittelemme kotiseuturetkeä Rääkkylään, kesäteatteria sekä lapsille että aikuisil-
le, olemme varanneet Tanhuvaaraan virkistysviikonlopun 15.–16.9.2018  
 
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. 
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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 
Kirsi Härkönen       0400-297276 
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 2018    10€/jäsen 
 Maksaja  

 
Allekirjoitus  

VIITE NRO numero löytyy nimilapusta  
 

Tililtä nro 
 

ERÄPÄIVÄ  1.2.2018  EUR     

 
 Tervetuloa kaikki mukaan, sekä aurinkoista kevättä kaikille! 

– johtokunta – 

mailto:sirkka.salme.leskinen@gmail.com

