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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”.  

 

Vuodelle 2017 STEA myönsi Ak3-avustukseen muuttokorotuksen. Muuton ajankohta siirtyi 

kuitenkin vuodelle 2018. Uusiksi toimitiloiksi valikoitui Joensuun keskustassa sijaitseva 

”Piparkakkutalo”, jossa on samanlaista kartanohenkeä kuin vanhoissa toimitiloissa. 
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2 Järjestötoiminta 

2.1  Jäsenjärjestöjen tukeminen, sekä tukihenkilö- ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja 

vahvistaminen Pohjois- Karjalassa 

 

Kotikartanoyhdistyksen jäsenjärjestöjä jouluna 2017 oli yhteensä 50. 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 hieman vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2016 tiloja 

käyttäneestä tahosta seitsemän ei ole käyttänyt Kotikartanoyhdistyksen tiloja lainkaan vuonna 

2017. 

 

Kyselyssä järjestöt ilmoittivat tilojen käyttämättömyyden syyksi 

 Omien tilojen valmistuminen remontin jälkeen x 2 

 Toiminnan määräaikaisuus x 2 

 Ei ole ollut tarvetta niin suurelle tilalle x 2 

 Toiminta on painottunut sähköiseen vertaistukeen ja tarvittaessa päivystyksiä on pidetty 

keskussairaalan tiloissa 

 

Vastaavasti kuusi uutta tahoa käytti Kotikartanoyhdistyksen tiloja vuoteen 2016 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 

 

2017 

(krt) 

2016 

(krt) 

AA, Kartanokolmio ryhmä 90 115 

ADHD-vertaisryhmä 12  

Avoin Atk-kerho (toiminta päättänyt)  7 

Circolo culturale di Joensuu ry  6 

EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry  4 

Hukanhaudan asukasyhdistys ry 4 2 

Hukanhaudan Martat ry 8  

Itä-Suomen Aivovammayhdistys ry 9 17 

Joen liitokiekko ry 4 2 

Joensuun kaupunki, tilaisuudet 3  

Joensuun Parkinson-yhdistys ry 9 8 

Joensuun seudun Invalidit ry 2  

Joensuun Tilkkukilta ry 12 11 

Liekku ry 8 24 

Metsätähti (toiminta päättynyt)  3 

MLL Järvi-Suomen piiri ry 37 40 

Neuroyhdistys ry 11 11 

Nukkekotiyhdistys ry 27  

Pohjois- Karjalan AVH-yhdistys ry 26 40 

Pohjois-Karjalan Mielenterveyden tuki ry 4 2 

Pohjois-Karjalan Mielenterveysseura kriisityön tukena ry  2 

Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys ry 7 7 

Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry  4  

Seulaset ry 20 13 

Suomen kipu ry Joensuun osasto 13 14 

Talentia Pohjois-Karjala ry 3 5 

Ultra juoksuseura SISU ry  2 3 

Vanhempien vertaistukiryhmä (toiminta päättynyt)  16 

Äimä ry  1 

Yhteensä 315 353 

 

 

Ruokaa ja kahvitusta on annettu järjestöjen kokouksiin ja tilaisuuksiin 41 kertaa (v. 2016: 70 krt). 

Kahvituksen järjestämisessä painopistettä siirrettiin vuonna 2017 järjestöjen omatoimisen 

kahvituksen tukemiseen valmiiksi järjestetyn kahvituksen sijaan. Kahvinkeittomahdollisuutta 

tuettiin lisäämällä kolmas kahvinkeittopiste astiastoineen. Lisäksi säännöllisesti kokoontuvilla 

ryhmillä on ollut mahdollisuus jättää säilytykseen omia kahvitustarpeita (esim. kahvi, teepussit ja 
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keksit). Jokaisella keittopisteellä on myös astiasto, jota järjestöt ovat pystyneet käyttämään ja 

käytetyt astiat on voinut jättää astiahuoltopisteelle.  Omatoimisesti kahvituksen toteuttaneita 

ryhmiä ei ole laskettu kahvitustilastoon. Painopisteen siirtämistä järjestöjen omalle vastuulle 

kahvituksen toteuttamisessa jatketaan vuonna 2018. Majoitusta järjestöt käyttivät yhteensä 33 

henkilömajoitusyötä. Majoitusmahdollisuuden vähäisen kysynnän vuoksi kyseistä toimintoa ei 

tulla siirtämään uusiin tiloihin vuonna 2018. 

 

Neuvontaa järjestön perustamiseen annettiin yhdelle taholle (v. 2016 1 taho) ja samoin neuvontaa 

viranomaisilmoituksen tekoon annettiin yhdelle taholle (v. 2016 1 taho). Rahoituksen hakemiseen 

annettiin tukea kahdelle eri taholle (v. 2016 3 tahoa). Järjestöjen henkilöstöhallinnon kysymyksiin 

ja vuokrasopimus asioihin annettiin neuvontaa kolmelle taholle ja näistä kaksi ohjattiin eteenpäin 

ottamaan yhteyttä järjestölakimieheen tai työnantajienliittoon. 

 

Toimisto- ja talouspalveluiden osalta apua pyydettiin arkistointiin, budjetin suunnitteluun, 

tilastoinnin toteuttamiseen ja sähköisen kansioinnin toteuttamiseen. Näitä toimintoja toteutettiin 

kuudelle eri taholle (v. 2016 6 tahoa, v. 2015 3 tahoa).  Kotikartanon välineistöä kuluneen vuoden 

aikana on lainattu 27 kertaa (v. 2016 22 kpl, v. 2015 10 kpl). Edellisten vuosien tapaan eniten on 

lainattu kahvitusastioita ja tarvikkeistoa, sekä retkeilytarvikkeita. 

 

Toimintavuoden 2017 aikana Kotikartanoyhdistyksen internetsivuja ylläpidettiin ja päivitettiin. 

Instagram-tilillä julkaistiin 76 kuvaa toimintavuoden aikana (v. 2016 102kpl) ja seuraajia 

joulukuussa oli 92 (v. 2016 52 kpl). Järjestöjen yhteinen henkiseen hyvinvointiin ja 

mielenterveyteen keskittyvä lehti Rätinki julkaistiin tammikuussa 2017. Kotikartanoyhdistys 

osallistui lehden julkaisuun ja vuoden aikana työryhmä aloitti jo uuden Rätingin valmistuksen 

vuodelle 2018. 

 

Järjestöjen virkistys- ja koulutustilaisuuksia toteutettiin kuusi kertaa (v. 2016 10 kpl, v. 2015 9 kpl). 

Virkistystilaisuudet painottuivat erityisesti kevätkausien päätösaikaan huhti-toukokuulle.  

 

2015 aloitettua järjestöjen omissa tapahtumissa avustamista jatkettiin 2016 palautteen 

perusteella myös vuonna 2017. Apua järjestöjen tapahtumissa annettiin esimerkiksi kahvitusten 

tarjoiluissa, lipunmyynnissä ja käsiohjelmien jakamisessa. Näihin tilaisuuksiin annettiin apua viisi 

kertaa (v. 2016 14 kpl, v. 2015 4 kpl).  

 

Järjestöjen ryhmä-/kerhotoimintojen ohjauksen kysyntä jatkui vuonna 2016. Tämän tyyppistä 

ohjausta annettiin yhdeksän kertaa (v. 2016 28 kpl). Tätä palvelua käyttäneet tahot kertoivat 

tarpeen syyksi omien fyysisten ja-/tai henkisten voimavarojen loppumisen, ohjauksen 

vaihtelevuuden ja toiminnan käynnissä pysymisen. 
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Järjestöjen yhteisiä, verkostona toteutettuja tapahtumia ja tilaisuuksia järjestettiin vuonna 2017 

kymmenen kappaletta (v. 2016 5kpl). Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi Asunnottomien Yö, 

Ihmisarvopäivät, Vapaaehtoistenpäivä ja Järjestöjuhla. 

 

Toimintavuoden aikana Kotikartanoyhdistys työskenteli seuraavissa työ-, ohjaus- ja 

teematyöryhmissä 

Hehy -työryhmä 

IHMA –työryhmä 

Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan verkosto 

Rätinki työryhmä 

Joulumaa – työryhmä 

Järjestöasiainneuvottelukunnan koulutustyöryhmä (JaneKo) 

Asunnottomien yö 

MIEPÄ - verkosto 

Pelastakaa Lapset ry, Joensuun perheentalo, ohjausryhmä 

 

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. 

 

Tukihenkilökoulutusten kysyntä on vaihdellut hieman vuosittain. Vuonna 2017 

tukihenkilökoulutusta toteutettiin kaksi kertaa (v. 2016 3 krt, v. 2015 0 krt, v. 2014 2 krt).  

 

Tukihenkilöiden virkistys- ja jatkokoulutuksia ei toteutunut vuonna 2016 lainkaan (v. 2016 5 krt). 

Merkittävää oli, että Joensuun kaupungin Ikäneuvolan vapaaehtoistoiminnan kanssa hyvin 

toiminut yhteistyö muuttui henkilöstövaihdosten ja Siun soten ja kaupungin välisten muutosten 

jälkeen. 

 

Tukihenkilötoimintaan annettiin asiantuntijaosaamista vuonna 2017 kolmelle taholle (v. 2016 2 

tahoa, v. 2015 1 taho). Kahdelle taholle annettiin konsultaatioapua tukihenkilötoiminnan 

kehittämiseen ja yhdelle taholle tukihenkilötoiminnan käynnistämiseen. 

 

Ryhmänohjaajakoulutuksia ei toteutunut Kotikartanoyhdistyksen pitämänä vuonna 2017 (v. 2016 

2 krt, v. 2015 2 krt.). Järjestöjen toiveesta vapaaehtoistoiminnan koulutus nostettiin omaksi 

koulutuskokonaisuudekseen ja näitä koulutuksia toteutettiin järjestöille neljä kertaa. 
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2.2 Järjestöhuone Linkki 

 

Psykiatriatalon järjestöhuone –hanketta toteutettiin ajalla 1.5.2016-30.10.2017. Hanke oli osa 

Joensuun KAKE –hanketta, jonka rahoittajana toimivat Joensuun kaupunki, Pohjois-Savon ELY –

keskus ja Euroopan Sosiaalirahasto. Tavoitteena oli tukea psykiatrian avo- ja sairaalatoiminnan 

asiakkaiden ja heidän läheistensä osallisuutta sekä toimintakykyä tarjoamalla tietoa järjestöjen 

matalan kynnyksen toiminnoista, ryhmistä, harrastusmahdollisuuksista sekä työllistymistä 

tukevista toiminnoista. Kohderyhmällä oli mahdollisuus saada myös kokemusasiantuntijan tai 

tukihenkilön tukea järjestöhuoneen kautta. 

 

Konkreettinen toiminta järjestöhuoneella käynnistettiin 3.6.2016 ja huone sai nimekseen Linkki. 

Käynnistäminen tapahtui yhteistyössä järjestöjen ja PKSSK – Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja 

sosiaalipalvelujen kuntayhtymän / Siun sote -Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen 

kuntayhtymän kanssa. Järjestöhuoneen tilat sijaitsivat uudessa psykiatriatalossa Tikkarinteellä. 

Mukana järjestöistä aktiivisena olivat Kotikartanoyhdistys ry:n lisäksi Pohjois-Karjalan 

Mielenterveysomaiset – Finfami ry, Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry, Itäinen Tiimi ry, Välke 

ry ja Soroppi ry. Näiden tahojen kanssa yhteistyökokouksissa sovittiin Linkin toimintaperiaatteista 

(esim. avainten käyttö ja aukioloajat). 

 

Linkin toiminnan käynnistymisen jälkeen havaittiin tarve suuremmalle yhteisötilalle, joka 

mahdollistaisi esimerkiksi järjestöjen toiminnallisen esittäytymisen, sekä toimisi yhteisöllisenä 

oleskelutilana. Siun sote:n kanssa neuvoteltiin Linkin vastapäisen tilan käyttöönotosta ja 

laajentamiseen haettiin lisärahoitusta, joka myönnettiin toiminnalle 1.4.2017 alkaen. 

Jatkohankkeen konkreettinen toiminta uudessa tilassa aloitettiin 19.6.2017 ja tila nimettiin 

Olohuoneeksi. Olohuoneen toimintatavat noudattivat samoja toimintaperiaatteita kuin Linkki, ja 

varaukset tilan käytöstä tehtiin hankkeen työntekijöiden kautta riippumatta siitä, oliko tilan 

varaaja järjestö vai Siun sote. 

 

Linkissä ja Olohuoneella on ollut esillä runsaasti järjestöjen tuottamaa materiaalia. Kohderyhmälle 

on esitelty ryhmätoimintoja, niiden järjestäjätahoja ja kannustettu osallistumaan mukaan 

toimintaan. Välittömiä yhteydenottoja järjestötoimijoihin on tehty puhelimitse asiakkaan 

suostumuksella hänen läsnä ollessaan. Soittojen yhteydessä asiakkaille on sovittu 

tutustumiskäyntejä järjestöihin ja tapaamisia Linkkiin.  

 

Hankkeen aikana asiakkaat ja heidän omaiset kävivät Olohuoneessa tapaamassa muita, 

keskustelemassa, viettämässä aikaa erilaisten aktiviteettien muodossa, odottelemassa esimerkiksi 

sairaanhoitaja-aikoja ja juomassa kahvia. Toiveiden mukaisesti Olohuoneelle mahdollistettiin 

pelien pelaaminen, piirtäminen, askartelu ja lukeminen asiakkaiden omien mieltymysten mukaan. 

Olohuoneessa järjestettiin viikoittain aktiviteettihetki tai –päivä. Olohuoneessa on esimerkiksi ollut 

tuolijumppaa, askartelua, pelipäiviä, värityskuvia, elokuvailtapäiviä, bingoa ja konsertti. 
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Järjestöjen ja vapaaehtoisten mukaan saamiseksi järjestettiin kaksi koulutusta. Ensimmäinen 

koulutus toteutettiin kaksiosaisena. Koulutuksessa käsiteltiin vapaaehtoistoimintaa yleisesti, 

toimintaa sairaalaympäristössä, toimintaa järjestön näkökulmasta ja kohderyhmän kohtaamista. 

Kokemuksen perusteella koulutusta muunnettiin sisältämään neljä osaa (kaksi perusosaa ja kaksi 

jatkoteemaa). Lisätyt koulutuskerrat käsittelivät kohdennetummin mielenterveysomaisen 

näkökulmaa ja mielenterveyskuntoutujan kohtaamista ja tukemista. Koulutuksen toteutettiin 

yhteistyössä Siun soten, Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFami ry:n ja Pohjois-Karjalan 

mielenterveydentuki ry:n kanssa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 21 henkilöä. Koulutukseen 

osallistuneista kuusi on toiminut Linkissä ja/tai Olohuoneella vapaaehtoistehtävissä. Hankkeen 

aikana aukioloajoiksi vakiintuivat maanantaista perjantaihin klo 10.00-14.00. 

 

Hankkeen päätyttyä sekä Järjestöhuone Linkki että Olohuone ovat kohderyhmän käytettävissä ja 

toiminnassa käytössä olleet tilat ovat toistaiseksi veloituksetta järjestöjen käytössä hankkeen 

aikana sovittujen käytänteiden mukaisesti. Tila on osoittautunut hyväksi keskusteluympäristöksi, 

jossa järjestöt voivat esitellä toimintaansa. Hankkeen aikana toimintaan sitoutuneet järjestöt ovat 

luvanneet olla jatkossakin mukana toiminnassa. Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry:n ja 

Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset - Finfami ry:n sitoutuminen päivystysvuoroihin Linkissä ja 

Olohuoneessa on luonut pohjan toiminnan jatkumiselle. 

 

Toimintojen koordinoinnin avuksi luotiin sähköinen kalenteri, jonka avulla toimintaan sitoutuneet 

järjestöt ja Siun sote voivat tehdä tilojen varauksia omatoimisesti. Pohjois-Karjalan 

Mielenterveydentuki ry on luvannut ottaa vastuun Linkin ja Olohuoneen viikkotiedottamisesta ja 

sähköisen kalenterin organisoinnista. 
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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.  

 

3.1 Ryhmätoiminnot Joensuun kaupungin mielenterveyspalveluiden avopalveluihin 

 

Kotikartanoyhdistys haki Joensuun kaupungilta avustusta mielenterveyskuntoutujien 

ryhmätoimintoihin järjestöavustuksena. Myönnetyn avustuksen turvin oli suunniteltu 

toteutettavaksi päiväleireinä kaksi leiriä, Pelileiri sekä edellisvuoden suuren kysynnän saavuttanut 

naisille suunnattu Naisten oma viikko. Leirit suunniteltiin täydentämään kuntoutuspoliklinikan 

palveluita kesäaikana, jolloin kuntoutuspoliklinikka oli suljettuna ryhmätoiminnoilta. Naisten oma 

viikko jäi toteutumatta osallistujapulan vuoksi. Merkittävä syy tähän oli tiedonkulun haasteet. 

Leirin tiedotukseen osallistuneesta ammattihenkilöstöstä ja heille kuuluneista vastuualueista oli 

vaihtunut Siun soten myötä ja kohderyhmä jäi tavoittamatta aikaisemman vuoden mittakaavassa. 

Pelileiri saatiin kuitenkin onnistuneesti toteutettua. Tavoitteena oli rytmittää osallistujien arkea, 

tukea heidän sosiaalisia suhteita sekä lisätä osallisuuden tunnetta. Pelileirillä oli kuusi osallistujaa. 
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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 kahtena päivänä viikossa 

(maanantai-tiistai) 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 

 
Asiakkuuksia 

Mahdollisia 
Käyntikertoja 

Toteutuneet 
käyntikerrat 

Toteutumis- 
prosentti 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Tammikuu 9 8 55 38 52 30 95 % 79 % 

Helmikuu 10 11 64 72 59 54 92 % 75 % 

Maaliskuu 11 10 67 69 58 57 87 % 83 % 

Huhtikuu 12 10 62 61 55 42 89 % 69 % 

Toukokuu 13 16 92 106 70 68 76 % 64 % 

Kesäkuu 14 16 83 101 51 64 61 % 63 % 

Heinäkuu - 13 - 76 - 37 - 49 % 

Elokuu 8 16 60 110 53 77 88 % 70 % 

Syyskuu 10 12 60 69 48 43 80 % 62 % 

Lokakuu 10 10 75 72 65 47 87 % 65 % 

Marraskuu 10 9 60 65 46 42 77 % 65 % 

Joulukuu 10 7 45 31 39 19 87 % 61 % 

Yhteensä   723 870 596 580 84 %  67 %  
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4 Yhdistyksen talous, hallinto ja henkilöstö 

 

4.1 Talous 

 

Kokonaistuotot toimintavuoden aikana olivat noin 257 040 €. Suurimmat tuottoihin sisältyvät erät 

olivat STEAn kohdennettu toiminta-avustus 199 500 € ja Joensuun KAKE-hankkeen avustus noin 46 

940 €. STEAn avustuksesta siirtyi seuraavalle vuodelle käytettäväksi noin 31 600 €. Suurin osa 

siirtyvästä avustuksesta on STEAn myöntämää korotusta muuttoa varten ja muutto päästään 

toteuttamaan vasta vuoden 2018 puolella. 

 

Kokonaiskulut olivat noin 250 500 €, josta suurin menoerä olivat henkilöstökulut noin 137 500 €. 

Tilikausi oli ylijäämäinen 6 524,40 €. 

 

4.2 Hallitus 

 

Hakkarainen Päivi Joensuun Seudun Erilaiset Oppijat ry  puheenjohtaja 

Kuosmanen Minna Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry                       varapuheenjohtaja 

Honkimaa Kirsti Hukanhaudan asukasyhdistys ry  jäsen 

Karti Arja  Joensuun kotien puolesta ry  jäsen 

Neuvonen Seija-Liisa Joensuun Parkinson-yhdistys ry  jäsen 

Pulkkinen Esa Pohjois-Karjalan sukututkijain seura ry  jäsen  

Ruttonen Raimo Soroppi ry    jäsen 

Kari Hiltunen  Kontiolahden työttömät ry   varajäsen  

Matikainen Raimo Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry varajäsen 

Seppälä Marjaana Joensuun seudun Epilepsiayhdistys ry  varajäsen  

 

Seppälä tuli valituksi kevätkokouksessa Raimo Matikaisen tilalle 

Matikaisen poisnukkumisen vuoksi. 
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4.3 Henkilöstö 

 

Mari Nupponen, toiminnanjohtaja (toimivapaalla 31.12.2017 saakka) 

Teija Sivonen, vs. toiminnanjohtaja 

Annina Ikonen, talous- ja järjestösihteeri 

Jyrki Leppä, järjestöhuonekoordinaattori 

Sini Saarelainen, ohjaaja  

Sara Sistonen, ohjaaja 

Anne Komulainen, ohjaaja  

Petri Sokkanen, ohjaaja (opintovapaalla 31.3.2018 saakka) 

Keijo Hiltunen, puhtaanapidon työntekijä  

 

Osa toimenkuvista on ollut määräaikaisia ja / tai osa-aikaisia. 

 

Tämän henkilöstön lisäksi 12 opiskelijaa antoivat työpanostaan Kotikartanoyhdistyksen toimintaan 

erilaisten harjoittelujaksojen ja tutkinnon suorittamisien kautta. 
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Jäsenjärjestöt 

 

Aktiiviset työtä hakevat ry 

Eläkkeensaajien keskusliiton Pohjois-Karjalan 

piiri ry 

Hukanhaudan asukasyhdistys ry 

Hukanhaudan Martat ry 

Itä-Suomen Aivovammayhdistys ry 

Itäinen tiimi ry 

Joen Liitokiekko ry 

Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry 

Joensuun Kehitysvammaisten Tuki ry 

Joensuun Kotien Puolesta ry 

Joensuun Parkinson-yhdistys ry 

Joensuun Reumayhdistys ry 

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 Siniristi ry 

Joensuun Tilkkukilta ry 

Karjalan Apu ry 

Kontiolahden työttömät ry 

Liekku ry 

Maaseudun Sivistysliiton Joensuun 

Kulttuuriyhdistys ry 

 

 

MLL/ Järvi-Suomen piiri ry 

Nukkekotiyhdistys ry 

Parempi Arki ry  

Pelastakaa Lapset ry Itä-Suomen aluetoimisto 

Pohjois-Karjalan AVH-yhdistys 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 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:n Savo-Karjalan piiri 

Suomen Kipuyhdistys ry, Joensuun osasto 

Sykkyrä ry 

Talentia Pohjois-Karjala ry 

Ultra juoksuseura SISU ry 

VÄLKE ry 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


