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1 Alkusanat
Kotikartanoyhdistys ry on järjestöjen vuonna 1996 perustama yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii
Joensuun seudulla sekä koko Pohjois-Karjalassa. Yhdistyksen perustajärjestöjä oli 16.
Kotikartanoyhdistys ry:n toiminnat ovat kokonaisvaltaisesti terveyttä ja hyvinvointia edistäviä sekä
syrjäytymistä ehkäiseviä ja/tai syrjäytymiskierteitä katkaisevia. Työtä tehdään niin yksittäisen
henkilön kuin myös järjestötoimijoiden tasolla paikallisesti ja alueellisesti. Kotikartanoyhdistyksen
toiminnan viitekehyksenä on sosiokulttuurinen innostaminen. Innostaminen on elämän antamista,
toimintaan motivoitumista, suhteeseen asettumista ja yhteisön puolesta toimimista.
Sosiokulttuurisen innostamisen keskeisiä käsitteitä ovat yhteisöllisyys, osallistuminen,
herkistyminen, dialogi, luovuus ja toimintaan sitoutuminen. Yhdistyksen säännöissä määritellään
toiminnan tarkoitus, joka voidaan kiteyttää sanoihin ”Ennaltaehkäisevä ja kuntouttava
mielenterveystyö”.
Vuosien 2014 ja 2015 suurten muutosten jälkeen vuonna 2016 toiminta lähti hyvin käyntiin.
Vaikka RAY:n Ak3-avustus ei noussut, osattiin toimintoja jo suhteuttaa saatuun avustussummaan
toimintojen häiriintymättä. Lähes kaikki Ak3 tavoitteet saavutettiin ja suuri osa jopa ylitettiin.
Vuoteen mahtui paljon merkittäviä tapahtumia. Kolmivuotinen Osaaminen Näkyväksi 2 –hanke
päättyi ja kesäkuussa käynnistettiin uusi Psykiatriatalon järjestöhuone –hanke. Nimikilpailussa
järjestöhuone sai nimekseen Linkki.
Kuntouttava työtoiminta jäi entisessä muodossaan Kotikartanoyhdistyksen toteuttamana tauolle,
kun Joensuun kaupunki teki muutoksia toiminnan järjestämisestä maksettuihin avustuksiin. Kesällä
puolestaan pääsimme toteuttamaan parin vuoden tauon jälkeen Joensuun kaupungin
järjestöavustuksen turvin päiväleirejä kohderyhmänä mielenterveyskuntoutujat.
Erityinen yhteistyötilaisuus tarjoutui, kun Kotikartanoyhdistys sai jaettavakseen neljäsataa lippua
Teit meistä kauniin –elokuvan ennakkonäytöskiertueen Joensuun esitykseen. Ilmaiskiertueella
haluttiin tukea syrjäytymisen ennaltaehkäisyä ja tarjota kulttuurikokemus tulotasosta riippumatta.
Syksyllä vietettiin Kotikartanoyhdistyksen 20-vuotissyntymäpäiviä lauantaina 19.11.2016.
Tilaisuudessa puhujina olivat Kotikartanoyhdistyksen ensimmäinen toiminnanjohtaja Tuula
Töyrylä, nykyinen toimivapaalla oleva toiminnanjohtaja Mari Nupponen ja vs. toiminnanjohtaja
Teija Sivonen. Oli mukava huomata, että juhlaan oli päässyt myös Kotikartanoyhdistyksen entisiä
työntekijöitä ja hallituksen jäseniä. Tilaisuus nosti monelle mieleen muistoja Kotikartanon
alkutaipaleelta ja keskustelu oli eläväistä. Lämmin kiitos kaikille osallistuneille!
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2 Järjestötoiminta
2.1

Jäsenjärjestöjen tukeminen, sekä tukihenkilö- ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja
vahvistaminen Pohjois- Karjalassa

2.1.1 Järjestötoiminnan tuki
Kotikartanoyhdistyksen jäsenjärjestöjä jouluna 2016 oli yhteensä 52. Kotikartanoyhdistys on
järjestölähtöinen toimija, joka vastaa järjestöjen ajankohtaisiin haasteisiin oman sekä verkostonsa
osaamisen kautta. Jäsenjärjestöille tarjottavan tuen monipuolistaminen ja kehittäminen tapahtui
jäsenjärjestöjen toiveiden mukaisesti.
Kotikartanoyhdistyksen tilat ovat olleet järjestöjen käytettävissä kokouksiin, koulutuksiin,
vertaisryhmä- ja virkistystoimintoihin. Toimintavuoden aikana järjestöt ovat käyttäneet
Kotikartanon tiloja tasaisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Yleisten kokoustilojen lisäksi järjestöt
ovat hyödyntäneet keittiö-, majoitus- ja toiminnallisia tiloja sekä pihaympäristöä.
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Taulukko1: Jäsenjärjestöille ja muille järjestötoimijoille tarjottujen tilojen käyttö
2016
(krt)
AA, Kartanokolmio ryhmä
115
Avoin Atk-kerho
7
Circolo culturale di Joensuu ry
6
EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry
4
Hukanhaudan asukasyhdistys ry
2
Itä-Suomen Aivovammayhdistys ry
17
Itä-Suomen Lihastautiyhdistys ry
Joen liitokiekko ry
2
Joensuun Parkinson-yhdistys ry
8
Joensuun Tilkkukilta ry
11
Liekku ry
24
Metsätähti
3
Mielenterveyden keskusliitto
MLL Järvi-Suomen piiri ry
40
Neuroyhdistys ry
11
Pelastakaa Lapset ry
Pohjois- Karjalan AVH-yhdistys ry
40
Pohjois-Karjalan Mielenterveyden tuki ry
2
Pohjois-Karjalan Mielenterveysseura kriisityön tukena ry
2
Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys ry
7
Pohjois-Karjalan Syöpälapset Sykkyrä ry
Seulaset ry
13
Suomen kipu ry Joensuun osasto
14
Talentia Pohjois-Karjala ry
5
Ukri ry
Ultra juoksuseura SISU ry
3
Vanhempien vertaistukiryhmä
16
Äimä ry
1
Yhteensä
353

2015
(krt)
120
12
4
2
8
1
14
12
3
1
35
7
3
30

1
1
8
16
11
1
2
27
319

Ruokaa ja kahvitusta on annettu järjestöjen kokouksiin ja tilaisuuksiin seitsemänkymmentä kertaa.
Majoitusta järjestöt käyttivät yhteensä 73 henkilömajoitusyötä.
Neuvontaa järjestön perustamiseen annettiin yhdelle taholle. Neuvontaa uuden yhdistyksen
viranomaisilmoitusten tekemiseen annettiin myös yhdelle taholle. Rahoituksen hakemiseen
annettiin tukea kolmelle eri taholle.
6

Toimisto- ja talouspalveluiden osalta apua pyydettiin arkistointiin, budjetin suunnitteluun sekä
jäsenpostituksen toteuttamiseen. Näitä toimintoja toteutettiin kuudelle eri taholle (v. 2015
kolmelle taholle). Kotikartanon välineistöä kuluneen vuoden aikana on lainattu 22 kertaa (v. 2015
10 kpl). Eniten lainattiin kahviastioita ja –välineistöä sekä retkeilytarvikkeita. Atk-koulutusta
annettiin kahdelle eri taholle henkilökohtaisena ohjauksena. Mikrotukea annettiin alkuvuodesta
2016 yhdelle taholle.
Toimintavuoden 2016 aikana Kotikartanoyhdistyksen internetsivuja ylläpidettiin ja päivitettiin.
Huhtikuussa Kotikartanoyhdistys aloitti sometoiminnan ja avasi Instagram-tilin. Vuoden lopussa
Kotikartanoyhdistyksellä oli 52 Instagram-seuraajaa ja julkaisuja oli 102 kappaletta.
Virkistystilaisuuksien kysyntä jatkui vuonna 2016 jäsenjärjestöjen keskuudessa etenkin
kevätaikaan. Järjestöjen virkistys- ja koulutustilaisuuksia toteutettiin kymmenen kertaa ja näissä
osallistujia oli yhteensä 467 henkilöä (v. 2015 9 kpl, 198 hlö). Näistä tilaisuuksista yksi toteutettiin
Kiteellä ja yksi Kontiolahdella.
Vuonna 2015 Kotikartanolta pyydettiin apua järjestöjen erilaisten tapahtumien konkreettiseen
toteuttamiseen, joten tarjosimme vuonna 2016 vastaavanlaista apua. Tapahtumissa autoimme
esimerkiksi kahvitusten tarjoiluissa, tilojen somistamisessa, lipunmyynnissä ja olimme muuten
yleisenä apuna. Tämän kaltaisiin tilaisuuksiin pystyimme tarjoamaan apua neljätoista kertaa ja
näissä tapahtumissa tavoitettiin yhteensä 4666 osallistujaa (v. 2015 4 kpl, 151 hlö). Saadun
palautteen mukaan järjestöt kokivat saamansa avun erittäin merkittäväksi.
Järjestöjen ryhmä-/kerhotoimintojen ohjauksen kysyntä jatkui vuonna 2016. Tämän tyyppistä
ohjausta annettiin 28 kertaa ja näissä ryhmissä oli yhteensä 299 osallistujaa. Kolme suurinta syytä
ohjaustoiminnan tarpeelle olivat järjestöjen palautteen mukaan oman palkatun henkilöstön
puuttuminen, ulkopuolisen ohjaajan tuoma vaihtelu sekä vapaaehtoisen ryhmänohjaajan
jaksamisen tukeminen.
Infoja ja koulutuksia järjestötoiminnasta toteutettiin verkostoyhteistyönä viisi kertaa ja niissä oli
osallistujia yhteensä 405 henkilöä. Näistä tapahtumista yksi toteutettiin Kontiolahdella ja yksi
Outokummussa.
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Toimintavuoden aikana Kotikartanoyhdistys työskenteli
teematyöryhmissä
Hehy -työryhmä
IHMA –työryhmä
Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan verkosto
Vapaaehtoisten gaala-ilta -teematyöryhmä
Rätinki työryhmä
Joulumaa – työryhmä
Järjestöasiainneuvottelukunnan koulutustyöryhmä (JaneKo)
MANIA verkosto
Asunnottomien yö
MIEPÄ
Pelastakaa Lapset ry, Joensuun perheentalo, ohjausryhmä

seuraavissa

työ-,

ohjaus-

ja

Verkostojen tavoitteena on tuottaa yhteistyössä moniammatillista osaamista, tiedon jakoa,
kehittää toimintoja sekä luoda yhdistetyillä resursseilla tilaisuuksia, tapahtumia ja koulutuksia.
Työskentelyn kautta verkostoihin vietiin Kotikartanoyhdistyksen jäsenjärjestöjen toiveita ja
verkostoista saatua viestiä tiedotettiin eteenpäin.

2.1.2 Tukihenkilötoiminnan kehittäminen ja vahvistaminen
Tukihenkilökoulutusten kysyntä on vaihdellut vuosittain. Vuonna 2016 tukihenkilökoulutusta
toteutettiin kolme kertaa (v. 2015 0 krt, v. 2014 2 krt) ja osallistujia koulutuksiin oli yhteensä 92
henkilöä (v. 2015 0 hlö, v. 2014 22 hlö). Merkityksellistä oli, että yksi koulutuksista toteutettiin
yhteistyössä Joensuun kaupungin Ikäneuvolan vapaaehtoistoiminnan ja Joensuun
evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa. Tämä on jatkumoa vuonna 2014 käynnistettyyn ja
vuonna 2015 pilotoituun yhteistyökokeiluun.
Tukihenkilöiden virkistys- ja jatkokoulutusta on järjestetty viisi kertaa ja niihin osallistui yhteensä
tasan sata henkilöä. Näiden koulutuksien sisältö suunniteltiin tilaavan järjestön toiveiden
mukaisesti. Teemoina olivat esimerkiksi oma jaksaminen, vertaistuki sekä ajankäytön hallinta.
Tukihenkilötoimintaan annettiin asiantuntijaosaamista vuonna 2016 kahdelle taholle (v. 2015 1
taho). Yhdelle taholle annettiin konsultaatioapua tukihenkilötoiminnan kehittämiseen ja toiselle
taholle tukihenkilötoiminnan käynnistämiseen.
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2.1.3 Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja vahvistaminen
Kotikartanoyhdistys on tukenut vapaaehtoistoimintaa järjestämällä ryhmänohjaajakoulutuksia ja
kehittänyt vapaaehtoistoimintaa muiden järjestöjen kanssa.
Ryhmänohjaajakoulutuksia
järjestettiin kaksi kertaa ja näissä osallistujia oli yhteensä 16 henkilöä (v. 2015 2 krt, 15 hlö).
Jatkokoulutusta toteutettiin myös kaksi kertaa ja näissä osallistujia oli yhteensä 14 henkilöä (v.
2015 2 krt, 9 hlö).
Vuodelle 2016 oli suunniteltu vapaaehtoistoiminnan kurssi toisen asteen opiskelijoille.
Yhteistyössä mukana oli Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n JAKE-hankkeen Moni-JAKE.
Useammasta yrityksestä huolimatta kurssia ei saatu toteutettua kouluissa tapahtuneiden
muutosten vuoksi.

2.2

Järjestöhuone Linkki

Psykiatriatalon järjestöhuone –hanke, Järjestöhuone Linkki, on Joensuun KAKE-hankkeen
rahoittama hanke. Hanke aloitti toimintansa kesäkuussa PKSSK:n uudessa psykiatriatalossa.
Hankkeen tavoitteena on tukea psykiatrian avo- ja sairaalatoiminnan asiakkaiden ja heidän
läheisten osallisuutta sekä toimintakykyä. Hankkeen toiminta käynnistettiin tilan sisustamisella
sekä yhteisillä palavereilla sairaalan henkilöstön ja järjestöjen välillä.
Hankkeen toiminta-aikana vuonna 2016 Linkin päivystyksiin osallistui viisi eri järjestöä, jotka pitivät
yhteensä 34 päivystysvuoroa. Heinäkuussa järjestöhuonekoordinaattorin loman aikana järjestöt
pitivät huolta Linkin aukiolosta kokonaisuudessaan. Päivystyksissä järjestöt esittelivät omia
matalan kynnyksen toimintoja, ryhmiä, harrastusmahdollisuuksia sekä työllistymistä tukevia
toimintoja ja ohjasivat kävijöitä tarpeen mukaan muiden yhdistysten toimintoihin. Linkin kautta oli
myös mahdollista saada kokemusasiantuntijan sekä tukihenkilön tukea erilaisiin tilanteisiin.
Järjestöpäivystysten lisäksi Pohjois-Karjalan kriisikeskuksella oli Linkissä neljä asiakastapaamista
sekä neljä eri järjestöä esitteli toimintaansa varsinaisen päivystysajan ulkopuolella.
Linkin kävijämäärässä on ollut paljon päiväkohtaista vaihtelua. Kävijäseurantaa toteutettiin
vieraskirjan sekä syyskuun alusta käyttöön otetun sähköisen päiväkirjan avulla. Näiden perusteella
kohderyhmään laskettavia kävijöitä on ollut päivittäin keskimäärin kolmesta kuuteen henkilöä.
Laadullisia onnistumisia on saatu asiakaspolutusten kautta. Näissä tapauksissa asiakkaita ja heidän
läheisiään on pystytty ohjaamaan heitä tukeviin järjestöjen toimintoihin ja palveluihin.
Valtakunnallisella mielenterveysviikolla Hehy-työryhmä järjesti Linkki sinuiks –tapahtuman 24.11.
Tapahtumaan osallistui n. 150 henkilöä. Sen tarkoituksena oli avoimen tilaisuuden avulla tehdä
Linkkiä tunnetuksi kohderyhmälle. Tämän tapahtuman lisäksi Linkin toimintaa on esitelty myös
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muualla kolmessa eri tilaisuudessa sekä kolmessa osastokokouksessa. Linkin toiminnasta on
kerrottu alueradiossa, psykiatriatalon esittelyvideossa sekä PKSSK:n intranetissä.

3 Sosiaalinen työllistämistoiminta
Sosiaalisen työllistämistoiminnan päätavoitteena oli vaikeassa työmarkkina-asemassa ja
työvoiman ulkopuolella olevien henkilöiden toiminta- ja työkyvyn edistäminen, ylläpitäminen ja
vahvistaminen, osallisuuden edistäminen sekä työllistymisedellytysten selvittäminen ja
parantaminen valmennuksen, koulutuksen ja muiden tukitoiminnan keinoin. Kohderyhmänä olivat
henkilöt joiden työllistyminen oli pitkittynyt vailla ammatillista koulutusta olevat henkilöt, joilla
kouluttautuminen ei onnistu perinteistenkouluttautumisväylien kautta työvoiman ulkopuolella
olevat henkilöt, jotka tarvitsevat turvallisen tekemisen paikan toimintakykynsä ylläpitämiseksi ja
arjessa selviytymisen tukemiseksi.
Sosiaalisen työllistämistoiminnan perustana on professori Juhani Ilmarisen Työkykytalo-malli.
Sosiaaliseen työllistämistoimintaan osallistuvilla on erityisen tuen tarve. Monesti tarve liittyy
psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn puutteisiin samoin kuin osaamiseen, motivaatiotekijöihin
ja asenteeseen eli työkykytalon kolmeen alimpaan kerrokseen. Kerrokset muodostavat yhdessä
yksilön henkilökohtaiset voimavaratekijät.
Kotikartanoyhdistyksellä oli käytössä Valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä VAT. Järjestelmä
pohjautuu WHO:n ICF-luokitukseen. Ohjaus ja valmennus tapahtui VAT-järjestelmään asiakkaan
kanssa yhdessä tehdyn suunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Järjestelmällä kerätyt tiedot, eli
itsearvioinnit, ohjaajan havainnot, asiakaspalautteet ja raportit toimivat asiakkaan etenemisen ja
valmennusprosessien arvioinnin pohjana.
Välityömarkkinoiden osalta Kotikartanoyhdistyksellä oli edustukset Pohjois-Karjalan
sosiaaliturvayhdistys ry:n KAJO-keskuksen ohjausryhmässä sekä JOSTIVA Joensuun
välityömarkkinatyöryhmässä.

3.1

Ryhmätoiminnot Joensuun kaupungin mielenterveyspalveluiden avopalveluihin

Kotikartanoyhdistys haki Joensuun kaupungilta avustusta mielenterveyskuntoutujien
ryhmätoimintoihin
järjestöavustuksena.
Päiväleirit
suunniteltiin
täydentämään
kuntoutuspoliklinikan palveluita. Tästä syystä päiväleirit toteutettiin kesällä, jolloin
kuntoutuspoliklinikka oli suljettuna ryhmätoiminnoilta. Avustus myönnettiin ja sen turvin
toteutettiin kaksi erilaista päiväleiriä. Päiväleirit olivat Pelaten yhdessä voittoon ja Naisten oma
viikko. Päiväleirien tavoitteena oli tarjota toimintaa arkeen kesän ajaksi, tukea osallistujien
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sosiaalisia suhteita ja lisätä osallisuuden tunnetta. Päiväleirit kestivät viisi tuntia päivässä kolmena
päivänä viikossa. Päiväleireillä osallistujia oli yhteensä 18. Naisten omalle viikolle oli niin suuri
kysyntä, että alkuperäisen suunnitelman mukainen leirin osallistujamäärä tuplattiin. Tästäkin
huolimatta kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan.

3.2

Terapeuttinen työtoiminta

Terapeuttinen työtoiminta on sosiaalihuoltolain 27e §:n mukaisesti järjestettyä työtoimintaa, jota
kaupunki, kunta tai muu taho voi halutessaan ostaa yksittäiselle asiakkaalle
Kotikartanoyhdistykseltä. Terapeuttista työtoimintaa järjestettiin kolmena päivänä viikossa tammikesäkuussa ja kahtena päivänä viikossa heinä-joulukuussa ja päivien kesto oli neljä tuntia. Yksi
tunti käyntipäivästä sisälsi yhteistä ryhmämuotoista toimintaa, jonka sisältö vaihteli eri kertoina.
Teemat pyrittiin jakamaan liikunnalliseen, sosiaaliseen ja info-muotoiseen toimintaan, joiden
teemallisiin sisältöihin asiakkaat saivat vaikuttaa. Terapeuttisen työtoiminnan tehtävät olivat
avustavia työtehtäviä ja liittyivät omiin henkilökohtaisiin mielenkiinnon kohteisiin (esim. käsityöt,
atk, pihatyöt). Terapeuttisen työtoiminnan henkilökohtaisena tavoitteena asiakkailla oli usein
esimerkiksi sosiaalisten taitojen ja arjenhallinnan tukeminen.
Taulukko 2. Terapeuttinen työtoiminta
v. 2016

Asiakkuuksia

Tammikuu

8

Mahdollisia
Käyntikertoja /
kk
38

Helmikuu

11

Maaliskuu

Toteutuneet
käyntikerrat

Toteutumisprosentti

30

79 %

72

54

75 %

10

69

57

83 %

Huhtikuu

10

61

42

69 %

Toukokuu

16

106

68

64 %

Kesäkuu

16

101

64

63 %

Heinäkuu

13

76

37

49 %

Elokuu

16

110

77

70 %

Syyskuu

12

69

43

62 %

Lokakuu

10

72

47

65 %

Marraskuu

9

65

42

65 %

Joulukuu

7

31

19

61 %

870

580

67 %

Yhteensä
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3.3

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavaa työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä
vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn ja vahvistaa asiakaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja
toimintakykyä, ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin
palveluihin. Kuntouttavaa työtoimintaa toteutettiin Kotikartanoyhdistyksessä huhtikuuhun 2016
saakka. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita Kotikartanolla oli vuonna 2016 yhteensä viisi
henkilöä. Käyntipäivien määrä vaihteli yhdestä kolmeen päivään viikossa asiakkaan tarpeiden
mukaan.

3.4

Osaaminen näkyväksi 2

Kotikartanoyhdistys ry toteutti Osaaminen näkyväksi 2 -hanketta 1.1.2014 - 31.12.2016. Hankkeen
rahoittajina toimivat Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto ja Joensuun kaupunki. Hankkeen
pääasiallisena kohderyhmänä ovat olleet 28 kuukauden aikana vähintään 24 kuukautta
työttömänä olleet henkilöt ja muut pitkään avoimilta työmarkkinoilta poissa olleet henkilöt
pääsääntöisesti Joensuun ja Liperin alueella. Hankkeella on kaksi pääväylää, työllistyminen tai
koulutukseen hakeutuminen.
Hankkeen koulutus- ja työhönvalmentajien avulla tuettiin työttömänä olleiden työnhakijoiden
työllistymistä avoimille työmarkkinoilla sekä ammatillisen osaamisen kehittymistä koulutuksen tai
työn tekemisen keinoin.
Hankkeen asiakkuuteen tultiin pääsääntöisesti 1-3 kk:n kartoitusjakson kautta. Sen aikana
selvitettiin mm. yksilövalmennuksen avulla asiakkaan osaaminen, työ- ja toimintakyky sekä
vahvistettiin asiakkaan uskoa tulevaisuuteen sekä sitoutumista jatkosuunnitelmien työstämiseen.
Vuoden 2015 aikana hankkeessa kokeiltiin ryhmämuotoista työkokeilua. Tästä saadut kokemukset
olivat niin positiivisia, että toimintamuoto nostettiin vuonna 2016 pääasialliseksi
toimintamuodoksi. Ryhmämuotoisessa työkokeilussa oltiin kolme päivää viikossa ja kaksi muuta
päivää voitiin olla työkokeilussa joko yrityksessä, yhdistyksessä, Joensuun kaupungilla tai
Kotikartanolla.
Ryhmämuotoisen työkokeilun tavoitteena oli kartoittaa asiakkaan osaamista ja
työllistymisvalmiuksia sekä tukea asiakasta löytämään oma ammattialansa. Ryhmämuotoisen
työkokeilun etuna oli se, että asiakas pystyi aloittamaan työkokeilun, vaikkei hänellä ollut vielä
selvää suunnitelmaa omasta työllistymispolustaan tai ammatillisesta alasta. Ryhmämuotoisen
työkokeilun etuna oli myös se, että se mahdollisti useisiin ammattialoihin tutustumisen, mikä
puolestaan varmensi ryhmämuotoisen työkokeilun aikana tehtävän työllistymissuunnitelman
toteutumista.
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Taulukko 3. Hankkeen asiakkuudet
Asiakkuudet (hlö)
2014
130
2015
81
2016
38

Keskimäärin (hlö/kk)
36
26
12

Palkkatuki/työkokeilu (%)
30 / 70
9 / 91
16 / 84

Koko hankkeen aikana asiakkaiden keski-ikä oli 42 vuotta, ja asiakkaista miehiä oli 121 ja naisia 71
henkilöä.
Taulukko 4. Jatkopoluttautuminen 2014 – 2016
% päättyneistä asiakkuuksista (186 hlö)
Avoimet työmarkkinat
8,6
Palkkatukityö
5,4
Opiskelu
13,9
Työkokeilu
11,4
Työttömyys
55,9
Muutoin työvoiman ulkopuolella
4,8
Koko hankkeen vaikuttavuus
28

4 Yhdistyksen talous, hallinto ja henkilöstö

4.1

Talous

Kokonaistuotot toimintavuoden aikana olivat noin 425 590 €. Suurimmat tuottoihin sisältyvät erät
olivat RAY:n kohdennettu toiminta-avustus 176 000 €, Ely-keskuksen maksama työllisyyspoliittinen
projektiavustus noin 103 980 € sekä Joensuun KAKE-hankkeen maksama avustus 31 000 €.
Kokonaiskulut olivat noin 409 100 €, josta suurin menoerä olivat henkilöstökulut noin 290 090 €.
Tilikausi oli ylijäämäinen noin 16 490 €.

4.2

Hallitus

Hakkarainen Päivi
Kuosmanen Minna
Helenius Irma
Karti Arja
Pulkkinen Esa
Pöyhönen Leena
Ruttonen Raimo

Joensuun Seudun Erilaiset Oppijat ry
Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry
Joensuun seudun epilepsiayhdistys ry
Joensuun kotien puolesta ry
Pohjois-Karjalan sukututkijain seura ry
Pohjois-Karjalan syöpäyhdistys ry
Soroppi ry
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puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Räty Anja
Honkimaa Kirsti
Matikainen Raimo

4.3

Joensuun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
Hukanhaudan asukasyhdistys ry
Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry

jäsen
varajäsen
varajäsen

Henkilöstö

Mari Nupponen, toiminnanjohtaja (toimivapaalla 31.12.2017 saakka)
Teija Sivonen, vs. toiminnanjohtaja
Annina Ikonen, talous- ja järjestösihteeri
Miia Hallikainen, järjestökoordinaattori (työsuhde päättynyt 31.12.2016)
Jyrki Leppä, järjestöhuonekoordinaattori
Anne Komulainen, ohjaaja (työsuhde päättynyt 11.8.2016)
Tiina Keisanen, vastaava koulutus- ja työhönvalmentaja (työsuhde päättynyt 31.12.2016)
Katri Kinnari, koulutus- ja työhönvalmentaja (työsuhde päättynyt 14.8.2016)
Henry Pyykönen, koulutus- ja työhönvalmentaja (työsuhde päättynyt 30.6.2016)
Petri Sokkanen, ohjaaja (opintovapaalla 31.3.2018 saakka)
Keijo Hiltunen, puhtaanapidon työntekijä (työsuhde päättynyt 25.12.2016)
Osa toimenkuvista on ollut osa-aikaisia.
Tämän henkilöstön lisäksi 20 opiskelijaa on antanut työpanostaan Kotikartanoyhdistyksen
toimintaan erilaisten harjoittelujaksojen ja tutkinnon suorittamisien kautta.
4.4

Jäsenjärjestöt

Aivovammaliitto ry/ P-K:n tuki- ja toimintaryhmä
Aktiiviset työtä hakevat ry
Eläkkeensaajien keskusliiton Pohjois-Karjalan piiri ry
Eläkeliiton Pohjois-Karjalan piiri ry
Hukanhaudan asukasyhdistys ry
Hukanhaudan Martat ry
Itäinen tiimi ry
Joensuun 4H-yhdistys ry
Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry
Joensuun Kaupunkikeskustayhdistys ry
Joensuun Kehitysvammaisten Tuki ry
Joensuun Kettuvaaran Martat ry
Joensuun Kotien Puolesta ry
Joensuun Parkinson-yhdistys ry
Joensuun Reumayhdistys ry
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Joensuun Seudun Diabetes ry
Joensuun Seudun Epilepsiayhdistys ry
Joensuun Seudun Erilaiset Oppijat ry/JOSE
Joensuun Seudun Hengitysyhdistys ry
Joensuun Seudun Invalidit ry
Joensuun Seudun Mielenterveysseura ry
Joensuun seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Joensuun Siniristi ry
Joensuun Tilkkukilta ry
Karjalan Apu ry
Kontiolahden työttömät ry
Liekku ry
Maaseudun Sivistysliiton Joensuun Kulttuuriyhdistys ry
MLL/ Järvi-Suomen piiri ry
Parempi Arki ry
Pelastakaa Lapset ry Itä-Suomen aluetoimisto
Pohjois-Karjalan AVH-yhdistys ry
Pohjois-Karjalan Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Pohjois-Karjalan Kennelpiiri ry/seurakoirajaosto
Pohjois-Karjalan kirjailijayhdistys UKRI ry
Pohjois-Karjalan Martat ry
Pohjois-Karjalan Mielenterveyden Tuki ry
Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry
Pohjois-Karjalan Monikkoperheet ry
Pohjois-Karjalan Neuroyhdistys ry
Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys ry
Pohjois-Karjalan sukututkijain seura ry
Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry
Pohjois-Karjalan tietotekniikkayhdistys ry
Sanaratas ry
Seulaset ry
Soroppi ry
SPR / Joensuun osasto
SPR:n Savo-Karjalan piiri
Suomen Kipuyhdistys ry, Joensuun osasto
Sykkyrä ry
Talentia Pohjois-Karjala ry
Ultra juoksuseura SISU ry
VÄLKE ry
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