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JOENSUUN KOTIEN PUOLESTA ry 

VUOSIKERTOMUS 2016 

 
YLEISTÄ 
Kulunut vuosi oli yhdistyksellemme viideskymmenesneljäs. Tavoitteenamme on ollut 
lähimmäistemme, jäsentemme ja vapaaehtoistemme hyvinvoinnin lisääminen.  
Tavoitteenamme on myös sukupolvien välisen kanssakäymisen vahvistaminen yhdessä 
vietetyn vapaa-ajan myötä. Työssämme keskitymme toimintaan, joka käytettävissä 
olevilla resursseillamme on mahdollista ja vaikuttavaa. Jotta vision tavoitteet toteutuvat, 
huolehdimme hyvin vapaaehtoisistamme ja varmistamme heille mahdollisuuden onnis-
tua ja tuntea iloa. 
Yksinäisyys on suomalaisessa yhteiskunnassa suuri elämänlaatua heikentävä tekijä. 
Yksinäisyys luo turvattomuutta ja erityisesti ikääntyneet henkilöt kärsivät yksinäisyydestä 
ja turvattomuudesta. Yksinäisyydestä kärsivät myös monet lapsiperheet, erityisesti jos 
läheisten muodostamaa turvaverkkoa ei ole, isovanhemmat ja muut sukulaiset asuvat 
kaukana. Perheyhteyttä pyrimme tukemaan järjestämällä sellaisia tapahtumia, joihin voi 
osallistua myös isovanhemmat.  
Järjestämämme retket ja tapahtumat ovat olleet hetkiä, 
jotka auttavat arkipäivän jaksamisessa. Kerhot, edulliset 
retket ja lomat parantavat elämänlaatua ja lisäävät 
voimavaroja tuleviin koitoksiin. Yhdessä olemme huo-
lehtineet myös heistä, jotka jostain syystä eivät muuten 
pääse mukaan tai tarvitsevat toisten apua osallistumi-
seensa. Toimintamme on kattanut kaikenikäisiä 
vauvasta vaariin.  
Olemme tarjonneet myös muille kuin jäsenillä mahdolli-
suuden osallistumiseen. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa on mahdollistanut osallis-
tumisen pienempiä ryhmiä kiinnostaviin tapahtumiin ja näin olemme pystyneet 
tarjoamaan monipuolisempia osallistumismahdollisuuksia. 
Toiminta-ajatukseksemme - ”Joensuun Kotien Puolesta – vapaaehtoistyötä osallisuuden 
lisäämiseksi, ilon ja huvin voimalla!” - on edelleen ajankohtainen. 
 

KOKOUKSET JA EDUSTUKSET    
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 25.2.2016 Joensuun Kansalaistalolla, mukana oli 12 

yhdistyksen jäsentä. Kokous hyväksyi vuoden 2015 tilit, 
toimintaselostuksen ja vuosikertomuksen. 
Syyskokous oli 29.10.2016 Lomakeskus Huhmarissa Polvijärvellä, 
mukana oli 44 jäsentä päättämässä tulevan vuoden toiminnasta ja 
valitsemassa yhdistykselle johtoa vuodelle 2017.  
Keskusliiton hallituksessa yhdistyksestämme oli Helena Vuori.  
Kotikartanoyhdistyksen kokouksissa yhdistystämme edusti Raija 
Turunen.  

Kotikartanoyhdistyksen hallituksessa yhdistyksemme edustajana toimi Arja Karti. 
 
JÄSENISTÖ  

Yhdistyksemme jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 287, joista naisia 224 ja miehiä 63. 
Jäsenemme ovat kahdeksantoistavuotiaista yhdeksänkymmentävuotiaisiin, ikäjakautuma 
on varsin suuri. Jäsenistämme kuoli vuoden 2016 aikana Eila Lappalainen, hän oli 
pitkäaikaisia jäseniämme. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 36, eronneita ja 
jäsenmaksurästien vuoksi erotettuja oli 12 henkeä.  
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JOHTOKUNTA 

Johtokunnan tehtävänä on ollut johtaa yhdistyksen toimintaa ja huolehtia sen taloudesta. 
Johtokunta kokoontui järjestäytymiskokouksen lisäksi vuoden 2016 aikana 7 kertaa ja 
pöytäkirjoihin kertyi 213§:ää.  
Johtokuntaan kuuluivat (kokouksiin osallistumiset): 
Helena Vuori; puheenjohtaja  (8) 
Sirkka Leskinen; varapuheenjohtaja (8) 
Alli Tahvanainen; sihteeri  (8) 
Sirpa Puruskainen; taloudenhoitaja (5) 
Auli Ahtonen; opintosihteeri    (6) 
Soile Autti    (3) 
Pirkko Kauppinen   (7) 
Leena Pussinen   (8) 
Ritva Simonen   (7) 
Raija Turunen   (8) 
Heli Ylijoki   (7) 
Toiminnan tarkastajina ovat toimineet Sinikka Hälli ja Juhani Muikku, sekä varalla Kalevi 
Palviainen ja Timo Heiskanen.  
 

LOMATOIMINTA 
Yhdistyksemme järjesti tuettuja lomia yhdessä Hyvinvointilomien kanssa Tanhuvaaran 
urheiluopistossa 31.7.–5.8.2016, mukana oli 20 aikuista ja 37 lasta. Vapaaehtoisena 
lomalla toimi Ritva Simonen. Lomalaisilla oli mahdollisuus tutustua erilaisiin 
liikuntamuotoihin, kuulla luentoja ajankohtaisista terveys- ja liikuntasuosituksista. 
Tutustuminen uusiin ihmisiin sekä yhdessä vietetty vapaa-aika antavat voimia pitkälle 
tulevaisuuteen. 

 
LÄHIMMÄISTYÖ 

Jäsenemme ovat osallistuneet vapaaehtoistyöhön ja kunnostautuneet monin tavoin 
lähimmäistyössään. Haluamme jakaa kiitokset kaikille jäsenillemme tehdystä työstä. 
Kaikkea työtä emme edelleenkään ole onnistuneet kirjaamaan, mutta tärkeitä on tehty työ 
ja annettu apu, ei kirjaaminen.  
Kiitimme vapaaehtoisiamme järjestämällä mahdollisuuden osallistua Joensuun Kaupun-
ginteatterin näytelmän ”Havukka-ahon ajattelija” esitykseen.  
Kotien päivänä 30.9. kehotimme jäseniämme viettämään hetken läheistensä parissa 
muistelemalla menneitä ja suunnitellen tulevaa. 
Syyskuussa järjestimme taidenäyttelyn ”Kipenäisiä” yhdessä Anneli Kokon kanssa ravinto-
la ”Hyveessä & Paheessa”, näyttely huipentui Kotien päivään. 

 
KERHO- JA OPINTOTOIMINTA 

Tarinatori ja Kätevät kädet – kerhot ovat 
kokoontuneet Joensuun kansalaistalolla. 
Tarinatorikerhossa on muisteltu menneitä ja 
keskusteltu ajankohtaisista aiheista. Saamaan 
aikaan kokoontunut toinen kerho on tehnyt 
perinteisiä käsitöitä, Leena Pussinen ja Pirkko 
Kauppinen ovat toimineet kerhojen vetäjinä.  
Helmikuussa matkasimme Valamon luostariin, jossa tutustuimme Mestarin jälki II 
taidenäyttelyyn Munkki Simeon’in toimiessa oppaanamme rennolla tyylillään. näyttelyssä 
oli mahdollisuus nähdä tunnettujen suomalaisten ja erittäin arvostettujen ulkomaalaisten 
mestareiden teoksia. Ko-koelmasta löytyi useita Rembrandtin, Salvador Dalin, Marc 

http://www.kotienpuolesta.fi/?page_id=537
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Chagallin, Andy Warholin ja jopa Pablo Picasson kristillisaiheisia teoksia.   
Isä Andreas esitteli Viinehtimöä, sekä kertoi viinien, 
pontikan ja viskin valmistuksesta.  Tämän jälkeen 
siirryimme maistelemaan luostarin omia tuotteita 
viihtyisässä viinituvassa. Viini ja kristinusko ovat 
perinteisesti kuuluneet yhteen. Jo vuosisatoja 
viininvalmistustaito on säilynyt ja siirtynyt eteenpäin 
luostarin muurien suojassa. Viinin-valmistusperinne 
elää myös Valamon luostarissa. Suomalaiset 
luostariviinit on valmistettu suurella antaumuksella 

Uudessa Valamossa Heinävedellä. Valamon jälkiruoka-, kuohu-, puna- ja valkoviinit 
sekä liköörit ovat kaikki kypsyneet ja saaneet luonteensa luostarin rauhassa ja 
hiljaisuudessa. Useissa seurakunnissa ehtoollisviininä käytettävä Valamon Kirkkoviini 
kypsytetään ja tuotetaan Valamossa. Valamon viini on odotettu tuliainen, arvostettu lahja 
ja suosittu tapa juhlistaa kotiinpaluuta. Ruokailimme seisovasta pöydästä retkemme 
lomassa. 
"Rento" -  kurssi Utran puukoululla kokosi iloisen porukan rentoutumaan 
aurinkoisena lauantaina monimuotoisen ohjelman pariin.  Arja Hurme - 
”armoitettu poskisolisti” kertoi Erilaisuuden rikkaudesta tutulla 
mukaansatempaavalla tyylillään. Päivi Kolehmainen (fysioterapeutti) kertoi 
liikunnan hyödyistä ja hieman liikuttikin meitä tapahtumien lomassa.  Sirpa 
Petman kertoi miten voit hoitaa ja hoidattaa jalkojasi. Oriflamen ”tytöt” 
tekivät kasvohoitoja halukkaille sekä esittelivät tuotteitaan.  
Perheretki/patikkaretki Lastenkalapaikkaan Outokumpuun oli kurssi, joka 
teemana oli retki, jossa lapset tutustutuivat luontoon ja kalastukseen 
vanhempien ja muiden aikuisten ohjauksessa. Koko joukolle oli myös ohjaajina, 
asiantuntijoina ja huoltojoukkoina luonto-asioista hyvin perillä olevat Mika Martikainen ja 
Kirsi Härkönen. Päivä antoi tietoa, taitoja, virkistystä ja kiireetöntä yhdessäoloa eri-
ikäisille.       
"Kotiseutu tutuksi" tutustutti tällä kertaa - Suomen Pietarhoviin ja Karppasen ateljeehen –  
Asiantunteva henkilöstö koulutti meitä Suomen Pietarhovin ainutlaatuisessa 
kokonaisuudessa, jossa historia ja nykyaika kulkevat käsi kädessä. 4,5 hehtaaria 
kumpuilevaa maastoa Laatokan Karjalan ilmastossa sisältää 50 erilaista puulajia, joista 
yksi on Dendrologian seuran mittausten mukaan Suomen kolmanneksi suurin lehtikuusi. 
Lisäksi 40 pensaslajia ja 25 ruusulajia. Viehättävät rakennukset kappeleineen luovat 
rauhoittavan ja nautittavan ympäristön. Ehkäpä ensimmäiset asukkaat saapuivat jo 

jääkauden jälkeen? Saiho ateljee on hätkähdyttävä 
kokonaisuus aivan metsän keskellä. 1700-luvun pihapiiri 
on upeasti hoidettu ruusuineen ja omenapuineen. Se on 
tyypillinen sen ajan suljettu pihapiiri, joka suojaa 
asukkaita mm villieläimiltä. Leo Karppasen laaja 
tietämys historiasta ja tietämys ja taidetuotanto 
Kalevalan kertomuksista puureliefein aina abstrakteihin 
öljyvärimaalauksiin tekee katsojaan lähtemättömän 

vaikutuksen. Että meillä on omassa maakunnassa tämmöistä!! Vielä yhteinen 
ruokailuhetki Pajarin hovissa, jossa saatiin purkaa kokemuksiamme kruunasi 
suurenmoisen päivän! 
Kulttuurikurssi Frida Kahlosta ja teatteriesitys Kuopiossa teki syvän vaikutuksen mukana 
olleisiin.  Halusimme syventää Kuopion kaupunginteatterin esitystä yhdestä historian 
kiinnostavimmasta taiteilijasta Frida Kahlosta. Linja-automatkalla teatteriin piti teatteri-
ilmaisun ohjaaja Ulla Lehmusoksa esitelmän ko taiteilijasta, hänen elämästään ja 
taiteestaan. Autossa myös kiersi materiaalia taiteilijan töistä ja elämästä.  
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Etukäteistieto auttoi katsojaa ymmärtämään laajemmin esitystä ja antoi mahdollisuuden 
syvempään pohdintaan ja keskusteluun esityksestä. Ruokailu kotimatkalla ja muu 
yhdessäolo antoivat mahdollisuuden näihin keskusteluihin ja pohdintoihin.   ”Minulla on 
ollut elämässäni kaksi onnettomuutta – raitiovaunuonnettomuus ja Diego” - ”Minä en ole 
sairas. Minä olen rikki. Mutta olen onnellinen että olen elossa niin kauan kun voin maalata.” 
Järjestimme myös kaksi luentotyyppistä tilaisuutta. 
Hyvänolon tuokiossa sydänyhdistyksen asiantuntijan Liisa Rajalan luotsaamana oli esillä 
elämänilon ja hyvän olon tuottamista asiantuntijan avustuksella. Tuokio sisälsi mukavaa 
yhdessäoloa kuitenkin tietoa saaden ilon ja toiminnan keinoilla.  
Keskustelua ja huomioita muistista, vertaisvalmentaja Riitta Vihavainen Pohjois-Karjalan 
Muisti ry:stä kävi läpi normaalia ja poikkeavaa muistia, kertoi ja kyseli saaden aikaan 
paljonkin keskustelua. Teimme myös pieniä harjoituksia muistin suhteen.    
Kotien puolesta Keskusliiton järjestöjohdon 
koulutusristeilyllä Tukholmaan yhdistyksestämme mukana 
oli Alli Tahvanainen, Raija Turunen, Leena Halonen ja 
Helena Vuori. Maihin pääsyä ei tosin ollut, koska 
kokoustimme koko päivän Tukholman päässä.  
Pohjois-Karjalan Järjestöpäivään osallistuivat Auli Ahtonen 
ja Alli Tahvanainen.   
Yhdistyksemme edustajina on osallistunut Vapaaehtoisten päivänvalmisteluun Auli 
Ahtonen ja itse tilaisuuteen Prisman aulassa Eila Hyvärinen, yhdessä muiden järjestöjen 
kanssa. 
Olemme Kotikartanoyhdistyksen jäsenyhdistys ja heidän monipuoliset kurssit ja 
tapahtumat ovat olleet jäsenistömme käytettävissä. 

 
VIRKISTYSTOIMINTA 

Aloitimme vuoden virkistystapahtumat Teatteri – Vääräpyörän esityksellä ” Aina joku 
eksyy” Pakkahuoneella, näytelmä on Reko Lundanin 
tragikoominen klassikkoteos, josta Vääräpyörä teki 
raikkaan, viihdyttävän ja koskettavan tulkinnan. 
”Aina joku eksyy” on tragikoominen perhehistoriikki 
50-luvulta nykyhetkeen. Tarina kertoi Rinteen 
perheen isästä, äidistä ja kaksosista. Näytelmä 
liikkui tunteiden ja muistojen ohjaamina ajasta ja 
paikasta toiseen, keskittyen erityisesti 1970–80 -
lukujen vaihteeseen ja etelähämäläiseen kylään 
sekä varuskuntakaupunkiin. 

Teatteriretkemme aiheena Imatralle maaliskuussa oli musikaalikomedia ”Hiprakkainen 
esiliina". Musikaali kertoi vauhdikkaan tarinan revyytähti Janet Van de Graafista, joka on 
hylkäämässä uransa solmiakseen avioliiton hurmuri Robertin kanssa. Hulvattomat juo-
nenkäänteet, peitellyt henkilöllisyydet ja 20-luvun romanttinen meininki ja rytmit 
tempasivat katsojat mukaansa.  Ennen kotimatkaa nautimme vielä yhteisen ruokailuhet-
ken Imatran kylpylässä. 
Joensuun kaupunginteatterissa lastennäytelmänä oli "Koirien Kalevala" . Mauri Kunnak-
sen suosittuun lastenkirjaan pohjautuva musiikkinäytelmä oli veijarimaisen koiramainen 
sankaritarina Elias Lönnrotin kokoamasta Suomen kansalliseepoksesta. Tanssiva ja 
laulava Koirien Kalevala kuljetti Kalevalan alkuperäistä juonta tuttuine, mutta hauskasti 
muunneltuine hahmoineen. Kalevalan mailla asui villi ja vapaa koirien heimo, sen naa-
purina pimeässä Pohjolassa hurjat ja häijyt sudet, ja näiden kiivaitten kahinoiden välissä 
asusteli pieni mutta sitkeä kissajoukko.  
Kesäteatterinamme Utran Uuden Teatterin näytelmä ”Laula minulle rakkaudesta” Sy-
dämellinen musiikkikomedia kahlitun rakkauden täyttymyksestä, ystävyydestä, 
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viihdekiertueiden salatuista säännöistä ja …”siitä helkkarin C-kasetista”. Näytelmä rie-
haantui ajoittain farssiksi!  
Uudistetulla Sinkkolan kotieläinpihalla oli Teatteri-Traktorin esitys ”Kolme iloista rosvoa”. 
Kardemumman kaupungissa paistaa aina aurinko. Haaveiden kaupunki elää ja hengittää 
unelmiensa kautta. Utopian rauhaa häiritsevät öisin liikkuvat rosvot kotieläimensä leijo-
nan kanssa. Kotoutumista kaipaavat Kasper, Jesper ja Joonatan kaappaavat  huus-
holliskaksi Sohvi-tädin ja soppa alkaa kiehua ylitse. Kolme iloista rosvoa on hyväntuuli-
nen tarina moninaisuudesta, ystävyydestä ja iloitsemisesta. Näytelmä kertoo maailmas-
maailmasta, jossa koko kylä kasvattaa kansalaisiaan. 
Vietimme virkistysviikonloppua syyskuussa Tanhuvaaran urheiluopistolla Savonlinnassa. 
Taasen oli mukana porukkaa ”Vauvasta Vaariin”. 
Kuntoilimme ja kokeilimme kaikenmoista 
liikuntaa, vietimme yhteistä saunailtaa 
rantasaunalla ohjelman ja iltapalan merkeissä.  
Jo periteisen syysretken teimme Lomakeskus 
Huhmariin,  jossa meillä mahdollisuus ulkoiluun 
ja uintiin. Ruokailimme seisovasta pöydästä.  
Joulun tunnelmiin pääsimme joulukonsertissa 
”Tulkoon Joulu” , jossa joulun kauneimmat melodiat lämmittävät konserttiyleisön sydä-
miä Pentti Hietasen, Johanna Förstin, Maria Lundin, sekä Tomi Metsäkedon toimesta. 
He tulkitsivat taidolla ja tyylikkäästi niin perinteiset kuin uudemmatkin joululaulut. Li-
säsäväyksen iltaan toi tenoreiden oma 10-henkinen huippuorkesteri johtajanaan Jukka 
Nykänen. 
Puurojuhlaa vietimme pikkujoulun ja joulun odotuksen merkeissä Soropissa, tuvan täy-
deltä väkeä nautti puurosta ja joulukahveista keskustelun ja joululaulujen lomassa.  
Tukeaksemme lapsiperheiden mahdollisuutta olla mukana, olemme tarjonneet lapsille 
useimpiin tapahtumiin ilmaisen mukaanpääsyn. 

 
VARAINHANKINTA 

Toimintamme rahoittamiseksi, järjestimme kuluneen vuoden 
aikana arpajaisia sekä myyjäisiä, saimme myös lahjoituksen 
jäseneltämme. 
Yhdistyksemme toimintaa on avustanut Joensuun kaupunki 
800€:lla, sekä Kotien Puolesta Keskusliitto ry 900€:lla.  

 
TIEDOTUSTOIMINTA 

Yhdistys on tiedottanut toiminnastaan sähköpostilla, jäsenkirjeissä (2kpl) ja Karjalan Heilin 
järjestöpalstalla. Olemme laatineet yhdistyksestämme kotisivun Jellin yhteyteen 
(http://www.jelli.fi/ järjestörekisterin sivuilta).  Yhdistyksellemme on facebook-sivut ja ryhmä, 
molemmat löytyvät nimellä Joensuun Kotien Puolesta ry. 

 
LOPUKSI 

Monipuolisen ja virikkeellisen toiminnan takaamiseksi jokaisen jäsenen panos on ollut 
arvokas, siitä kiitokset kaikille mukana olleille! 
 
 
 
 
 
Hyväksytty vuosikokouksessa 22.2.2017 
 

http://www.jelli.fi/

