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Hyvää ja onnellista vuotta 2020 kai-
kille jäsenillemme! 

 

”Joensuun Kotien Puolesta – vapaaeh-

toistyötä osallisuuden lisäämiseksi, ilon ja 

huvin voimalla!” 
Olet tervetullut aloittamaan uutta toimintavuotta kanssamme. Takana on toimin-
nallinen vuosi 2019; kiitokset kaikille mukana olleille.  
Toiminnassamme toteutamme Kotien Puolesta Keskusliitto ry:n jäsenjärjestönä 
monipuolista vapaaehtoistoimintaa ihmiseltä ihmiselle. Avainsanat toiminnas-
samme ovat ilo, huvi ja osallisuus. Tavoitteenamme on lähimmäistemme, jäsen-
temme ja vapaaehtoistemme hyvinvoinnin lisääminen. Toimintamme painopiste 
on alueellisessa työssä, jossa kohderyhminä ovat erityisesti lapsiperheet ja 
ikäihmiset. Kaikessa tekemisessämme pyrimme yhteisöllisyyden lisäämiseen ja 
matalan kynnyksen ennaltaehkäisevään toimintaan. Tavoitteenamme on myös 
sukupolvien välisen kanssakäymisen vahvistaminen. Toimintamme tunnusmerk-
keinä ovat vertaistuki, vapaaehtoistoiminta sekä harrastus- ja virkistystoiminta. 
Uskomme, että näin voimme ehkäistä syrjäytymistä, edistää jäsenistömme terve-
yttä, toimintakykyä ja sosiaalista osallisuutta, sekä selviytymistä arkipäivän elä-
mässä.  
Tavoitteemme toteuttamiseksi järjestämme erilaisia tapahtumia, joista tiedo-
tamme jäsenkirjeillä, Heilin järjestöpalstalla ja sähköpostilla heille, jotka ovat 
ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa. 
Lahjoitimme marraskuussa Hope ry:n kautta jaettavaksi sukkia, lapasia villa-
paitoja yms. villavaatteita valtavan kasan. 
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 
voi huomioida sähköpostilla tai tekstiviestillä tehtyjä ilmoittautumisia tai 
peruutuksia.  
Lähimmäis- ja vapaaehtoistyön kirjaamiseksi käännymme jäsenistömme puoleen, että he kaikki 
merkitsisivät ylös meiltä saataviin kaavakkeisiin kaiken sen tärkeän vapaaehtoistyön, jota teke-
vät. Näin voimme osoittaa ulospäin tämän puolen toiminnastamme. (kaavake löytyy seuraaval-
ta sivulta ja se on lähetetty sähköpostilla kaikille, joiden sähköpostiosoite on tiedossamme, pa-
lauta se yhdistyksemme osoitteeseen 22.1. mennessä)  

https://www.jelli.fi/toimija/joensuun-kotien-puolesta-ry/


 

 
2 

     
 

     

 
 

 

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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 Torstai- kerho kokoontuu joka toinen torstai alkaen klo 13.00. 

(16.1, 30.1, 13.2, 27.2, 12.3, 26.3, 16.4 ja 30.4.) 
Joensuun Kansalaistalolla os. Torikatu 30 
 Leena ja Merja toimivat siellä vetäjinä. 
Tulethan mukaan iloiseen joukkoomme!  
 
Torstaikerho16.1. klo 13.00 
 Jäteneuvoja Tommi Kukkonen Puhas oy:stä tulee kertomaan jätteiden 
käsittelystä/kierrätyksestä 
 

Torstaikerho 13.2. klo 13.00 
Kukkataloon tutustuminen, kesto on noin tunti puolitoista. Kokoontuminen 
Kukkatalolla - Avainkuja 2.  Sinne kulkee bussi no 5 (12.40) tai kimppakyydit. 
 

Torstaikerho 26.3. klo 13.00 
Arkiliikuntaa ja kotijumppaa 
Ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijat kertovat, näyttävät ja ohjaavat  
 
Huhtikuuksi  etsimme silmälääkäriä kertomaan näkemisen ongelmista ja 
silmäsairauksista. 

 
 
 
SIRKÜS -esitys15.2.klo 11.00 Pilkontie 7 Joen-

suu 
SIRKÜS on hauska ja yllättävä kaikenikäisille katsojille sopiva 
lämminhenkinen sirkusparodia joka elää ja hengittää menneisyy-
den sirkusromantiikkaa. Esitys tarkastelee sirkushistoriaan kuin 
menneisyyden sirkusvaunun rikkinäisestä ikkunasta. 
Näyttämölle saapuu niin pöyhkeää ranskalaista baskeripäätä kuin 
kurimuksessa kärsivää sirkuseläintä, ja nähdään esityksessä huima 
Washington trapetsi -numerokin. Ironisen ivallinen mutta kuitenkin 
lempeä ja herkkä SIRKÜS -esitys iskee silmää yleisölle, koko este-
tisoiva sirkustaide ja romantisoitu sirkuskuvasto päätyvät näyttä-
mölle koko totuudessaan. Eikä ketään varmasti häiritse, vaikka vat-
sastapuhuja ei ole kovin hauska, temput eivät aina onnistu, tireh-
tööri on ylidramaattinen ja orkesteri soittaa vähän sinne päin. Mutta 
se kaikki kuuluu sirkukseen: mennyt loisto ja jäntevä nuoruus. 

 
lipun hinta 20€/aikuiset ja lapset (alle 17v) 0€ - (Yhdistys 
tarjoaa)  
Sitovat ilmoittautumiset Helille puh. 050 304 0069   ILTAISIN 
21.1.2020 mennessä (samoin maksu yhdistyksen tilille)   
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Konsertti Rakkaudella 21.2.2020 klo 19.00  
Carelia-Salissa 
 mm. operettia, musikaaleja solisteina Pentti Hietanen 
ja Angelika Klas. 
 

Ilmoittaudu mukaan Helenalle puh.  050 596 8449 
21.1.2020 mennessä, hoidathan samalla maksun lipuista yh-
distyksen tilille  
liput 27€/jäsenet ja 30€/muut  

 
 
 
Stalinin lehmät   
Joensuun kaupungin teatterissa 12.3.2020 klo 18.30 
Voimakas ja eeppinen Sofi Oksasen esikoisromaani kuvaa kolmen naisen elämää 
eri sukupolvien ja yhteiskuntien kehyksissä – isoäidin, äidin ja tyttären näkökulmista. 
Ote henkilöhahmoihin ja heidän välisiin siteisiinsä on rakastava, mutta tiukka. 
Kuvatessaan Sofian, Katariinan ja Annan elämää kommunistisessa Virossa ja kapi-
talistisessa Suomessa luo Oksanen tarkkanäköisen ja kaunistelemattoman silmäyk-
sen koko 20. vuosisadan ajankuvaan, idän ja lännen räikeään kahtiajakoon, jonka 
vaikutukset ulottuvat 1930-luvulta nykypäivään. 
Stalinin lehmät on myös armoton tarina elämää hallitsevasta ja määrittävästä syö-
mishäiriöstä, häpeän ja arvottomuuden tunteiden voimasta ja naiseuden mahdotto-
muudesta. 
 
Ilm. Sirkalle puh.  044 298 8617   18.2. mennessä, samoin kuin maksu yhdistyksen 
tilille  
Hinta 20€/jäsen, muut 24€

 
Vuosikokous on keskiviikkona 26.2.2020 klo 18.00  
Joensuun kansalaistalolla.   os. Torikatu 30 (käynti torikadunpuolelta - kerhohuone) 
 

Esillä sääntöjen § 6 määräämät asiat. Mm vuoden 2019 toimintakerto-
mus, tilinpäätös sekä muut sääntöjen määräämät asiat.  
Kahvitarjoilu ennen kokousta 
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Hyvän olon päivä la 18.4.2020 Hukanhaudan vanhalla kou-
lulla 9.00 -15.30 os. Jakokunnantie 3 80200 Joensuu 

    
Päivän ohjelman suunnittelu on vielä kesken ja otamme ehdotuksia vastaan, 
toteutamme niitä mahdollisuuksiemme mukaan. 
Asiaa ja huvia vahvistukset vielä puuttuvat. 
mm. Oriflamen hoitoja ja tuote-esittelyjä. 
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 Sirkalle puh.  044 298 8617  6.4.2020 mennessä.  
Osanottomaksu 10€/jäsen (muut 25€) - maksetaan yhdistyksen tilille 6.4.2020 
mennessä 

 
 
 
 
 

Järjestämme Yhdessä HVL:n kanssa Kesän sosiaaliset lomamme 
Tanhuvaaran Urheiluopistolla 8.-13.6.2020. 
 
Loman omavastuuosuus 20€/vrk/aikuinen eli yhteensä 100 
€/aikuinen.  
Alle 16-vuotiaat lapset lomailevat huoltajan seurassa veloituksetta.  
Hyvinvointilomat lähettää lomalle valituille kutsun ja laskun. 
 ”STEA:n tukeman lomatoiminnan tavoitteena on edistää hyvinvoin-
tia, tukea perheen sisäisiä suhteita, ohjata lomalaisia uusiin liikunta-
muotoihin ja terveelliseen ravintoon sekä antaa mahdollisuus lepoon 
ja rauhoittumiseen”.  
 
Loman hakuaika on 1.2. – 31.3.2020.  Linkki lomajaksomme sähköi-
seen hakulomakkeeseen, joka on avoinna vain hakuaikana: 
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/43019, hakukaavakkeita saa 
paperisena Helenalta puh. 050 596 8449.  
Ilmoittelemme asiasta maaliskuussa lehdissä. Mieti osallistumistasi ja kerro myös 
muille loman tarpeessa oleville.  
 
Lapsiperhelomille voivat hakea myös isovanhemmat lastenlastensa kanssa. Tällöin 
isovanhemman hakemukselle tulee lisätä myös lapsenlapsen etu- ja sukunimi, hen-
kilötunnus, huoltajien nettotulotiedot/kk sekä mahdolliset velat. 
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Joensuun kaupunginteatterissa la 16.5.2020 klo12.00  
Liisa Ihmemaassa 

 

 
Mitä voi tehdä, jos on tylsää? Mitä voi teh-
dä, jos patterit on loppu? Maailmaa voi kat-
soa toisinpäin! 
 
Kun on tarpeeksi tylsää, voi käydä niin, että 
silmänurkassa vilahtaa Kani, jolla on vaat-
teet ja erinomaisen kiire. Tai kun ei keksi 
mitään, voikin käydä niin, että maahan au-
keaa kolo, josta putoaa maailman ääriin. Ja 

niinkin voi käydä, että pääsee krokettiotteluun, jossa mailat ja pallot vaihtavat itses-
tään paikkaa. Tai hattumaakarin teekutsuille tai tanssimaan hummerin kanssa. 
 
Unenomaisen ällistyttävä ihmemaa on Liisan oman mielen paikka, jossa hän voi 
kohdata suurimmat kysymykset. Milloin sitä on pieni ja milloin iso? Mikä reitti pitäisi 
valita? Miksi kaikkia ei voi ymmärtää? Mitä itse ajatella? Missä silloin on, kun on 
mielikuvituksessaan? Näitä asioita Liisalle opettavat tutut hahmot: äkäinen Hertta-
kuningatar, häilyvä Irvikissa, puolueeton Tyllerö, alati hätääntynyt Kani, kellon orjak-
si joutunut teeseurue, surullinen valekilpikonna ja monet muut. 
 
Liisa huomaa myös, että ihmemaassa on kauneutta, jonka vain hän voi nähdä. 
Ikäsuositus yli 5-vuotiaille.  
Lipun hinta 11,50€/aikuiset ja lapset (alle 17v) 0€ - (Yhdistys tarjoaa)  
Sitovat ilmoittautumiset Helille puh. 050 304 0069   ILTAISIN 
21.4.2020 mennessä (samoin maksu yhdistyksen tilille)  
 

 
 
Luontoretki Ruunaankoskille 6.6.2020 
 
hinta 50€/jäsenet, 63€ muut sekä lapset (alle 17v) 

25€ - (Yhdistys tarjoaa) 

linja-auton reitti: Noljakantie 8.50 – Yliopistonkatu – Matkai-

lupysäkki 9.00 – Niinivaaran Eväskontti 9.10 – Rantakylän 

huoltoasema 9.20 – Lieksa 

 

ilmoittautumiset Ritvalle puh. 050 358 5623  

25.5.2020 mennessä ja samalla myös osanotto-

maksu yhdistyksen tilille  
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Kinky boots - musikaali Tre10. – 11.10.2020 
Pop-ikoni Cyndi Lauperin säveltämä musikaali Kinky Boots 
juhlistaa erilaisuutta, ystävyyttä ja ennakkoluulojen 
voittamista. 
 Kinky Boots vie sinut vuoristoradan vauhdilla tehdashallien 
hämärästä muotimaailman huipulle. Isänsä konkurssin 
partaalla olevan kenkätehtaan perinyt Charlie on 
epätoivoinen kaatuvan yrityksensä kanssa. Apuun saapuu 
kuin luonnonvoima, glitterin ja höyhenien keskeltä, 
hurmaava viihdetaiteilija Lola seurueineen villin ideansa 
kanssa. Tämä pari, jolla ei pitäisi olla mitään yhteistä, yltää 
lopulta uskomattomiin saavutuksiin, joista muut vain 
uneksivat 

 
Ilm. 5.9.2020 mennessä Arjalle puh. 045 248 7400 
Osanottomaksu 170€/jäsen – 50€ maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput 
5.9.2020 mennessä yhdistyksen tilille  
 
 
 

 
 
 
 
tulevaa: 
suunnittelemme kesäteatteriretkiä sekä lapsille että 
aikuisille, Kotiseuturetki Kuopioon,  olemme varanneet 
Tanhuvaaraan virkistysviikonlopun syyskuulle 
 

 
Otamme jälleen ilolla vastaan ehdotuksianne 
tulevasta toiminnasta 

 
 
 
 
 
MUISTATHAN, että jäseniämme ei ole vakuutettu yhdistyksen puolesta retkillä tms. 
tilaisuuksissa, jokainen huolehtii itse omasta vakuutusturvastaan.  
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Tervetuloa kaikki mukaan, sekä aurinkoista kevättä kaikille! 

– Joensuun Kotien Puolesta ry - hallitus – 

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, kerro mitä 
maksuja summa sisältää, niin emme 
sotke ja turhaa kysele perään. 
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. TUR-
HAT TAPATURMAT OVAT TODELLA 
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 Kirsi Härkönen      040 029 7276 
Kirjanpito Arja Karti  045 248 7400 
Opintosihteeri Anneli Pulkkinen 040 705 0058 
Kirsi Lavikainen   050 309 2550 
Leena Pussinen                         0500 63 6814 
Merja Salminen   045 216 6822 
Ritva Simonen  050 358 5623 
Raija Turunen               050 304 8745 
Heli Ylijoki   050 304 0069 
 
laskut Alli Tahvanainen   040 776 3959 

alli.tahvanainen[at]gmail.com 

 

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   FI7980001670926774 

TILISIIRTO 
                                                                         

 
 

JOENSUUN KOTIEN PUOLESTA RY 
 

Jäsenmaksu 2020    10€/jäsen 
 Maksaja  

 
Allekirjoitus  

VIITE NRO numero löytyy nimilapusta  
 

Tililtä nro 
 

ERÄPÄIVÄ  1.2.2020  EUR     

 
 

mailto:sirkka.salme.leskinen@gmail.com

