Kahvia kuppiin, huoltoa nuppiin

Vuosikertomus 2013
Soroppi ry.

1. YLEISKATSAUS TOIMINTAAN
Herkullinen pullantuoksu ilmassa, monen eri kielialueen sävyttämä puheen porina
Kansankahvilan pöydissä, vuokrapolkupyörän kyselijä ja kokoushuoneeseen kiiruhtava
kurssilainen: tyypillinen leikekuva Soroppi ry:n arkipäivästä vuoden 2013 ajalta. Järjestön
toiminta on tavoittanut niin nuoria kuin vanhoja, tuttuja ja tuntemattomia, kantaväestöä ja
maahanmuuttajia. Eri- ikäisten, eri elämäntilanteessa olevien ihmisten välistä
vuoropuhelua on käyty paljon. Sille on ollut myös selkeästi tarvetta.
Kansankahvilan palvelut ja tuotteet ovat koukuttaneet monia yksittäisiä ihmisiä tai
kokouskävijöitä niin talolla kuin sen lähiympäristössäkin. Leivontakeittiö on ollut Soropin
vilkkaasti sykkivä sydän toimintavuoden aikana. Rytmihäiriöitä siellä ei ole ollut.
Joensuun kaupungin tekemä mittava katuremontti Yläsatama- ja Torikadulla aivan Soropin
välittömässä läheisyydessä on kesällä asettanut haasteensa päästä järjestön
toimipaikkaan sekä polkupyörien vuokraukseen. Vaikeuksista on kuitenkin päästy
eteenpäin niin fyysisesti kuin henkisesti. Lopputuloksena on menty parempaan päin.
Toimintaympäristössä on tapahtunut vaihdoksia vuoden aikana. Maaliskuussa P-K:n
Sosiaaliturvayhdistys ry:n maahanmuuttajien neuvontapiste on muuttanut laajempaan
maahanmuuttoasioihin erikoistuneeseen toimintakokonaisuuteen. Uutena toimijana
Kansalaistalon toimintaympäristössä on toukokuussa aloittanut Sovakek-säätiön
sosiaalipalvelut. Hyvää yhteistoimintaa on ollut varsin suosittujen arki-infojen pitäminen
sekä eri toimijatahojen vastaanottopäivystystoiminta.
Toimintavuodelle on ollut tyypillistä useiden eri toimijoiden kanssa tehty yhteistyö. Tämä
on tuonut oman lisäsäpinänsä ja -toimintonsa niin Kansankahvila Soroppiin kuin koko
kaupunkiinkin erilaisten tapahtumien myötä.

2. SOROPPI RY:N PÄÄMÄÄRÄT, TAVOITTEET JA KEINOT VUODELLE 2013
Soroppi ry:n päämäärät, tavoitteet ja keinot vuodelle 2013 ovat olleet:
Päämäärä:
Tavoittaa toiminnoilla ensisijaisesti valikoivan hyvinvoinnin ja/tai palkkatyön ulkopuolelle
jääneitä henkilöitä mahdollistaen ja kehittäen heidän arkipäiväistä osallisuutta ja
omatoimisuutta. Mahdollistaa eri ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien ihmisten
kohtaaminen ja vuoropuhelu.
Toimia niin, että jokaisen ääni yhteiskunnassa tulisi kuulluksi. Tarvittaessa Soroppi ry.
toimii em. ryhmien puolesta puhujana ja opastajana eri palvelujen pariin.
Antaa tarvittaessa välittömän fyysisen tai psyykkisen ensiavun.
Synnyttää osallisuuden, välittämisen, kohtaamisen ja kunnostautumisen kulttuuria.
Tarjota puitteet järjestöjen, eri ryhmien ja vertaistukiryhmien kohtaamisille ja
kokoontumisille.

Olla tiedotuskanavana eri ihmisille tai järjestöille.

Tavoitteet:
* kaikissa tilanteissa ihmisarvon huomioiva oleskelu-, kokoontumis-, kohtaamis- ja
toimintapaikka kaikkia ihmisiä varten
* sosiaalisen tasa-arvon, kanssakäymisen, suvaitsevaisuuden ja ymmärryksen lisääminen
ihmisten kesken
* hyvinvointipuutteiden kompensointi, ehkäisy ja korjaus sekä liittymis- ja
toimintamahdollisuuksien tarjoaminen
* monien toimijoiden yhteisen dialogin mahdollistaminen ja ylläpito sekä keskustelun
herättely hyvinvoinnin vajeista ja ratkaisuista
* päihdehaittojen ehkäisy sekä opastaminen palvelujen piiriin hakeutumisessa, erityisesti
päihde- ja mielenterveysongelmaiset
* monitoimisen ja -toimijaisen sosiaalialan osaamiskeskuksen kehittäminen yhteistyössä ja
siitä tiedottaminen eri tavoilla

Keinot:
* Kansankahvilaan linkittyvän lähimmäispalvelukeskuksen sekä vapaaehtois- ja
vertaistukitoiminnan ja eri projektien, ryhmien, järjestöjen ja julkisyhteisöjen kanssa
tehtävä yhteistyö
* eri toiminnot, aktiviteetit, läsnäolo, aktiivinen kuuntelu sekä mahdollistamalla
hiljentyminen ja pysähtyminen
Tämän vuosikertomuksen yhteydessä arvioidaan kyseisten asioiden toteutumista.

3. SOROPPI RY:N TOIMINNAN TARKOITUS
Soroppi ry:n toiminnoilla pyritään Kansankahvilaan linkittyvän lähimmäispalvelukeskuksen
sekä vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan ja eri projektien, ryhmien, järjestöjen ja
julkisyhteisöjen kanssa tehtävän yhteistyön avulla ensisijaisesti tavoittamaan valikoivan
hyvinvoinnin ja/tai palkkatyön ulkopuolelle jääneitä henkilöitä kehittäen heidän
arkipäiväistä osallisuutta ja omatoimisuutta. Toiminnoilla mahdollistetaan jokaisen ihmisen
äänen kuuluminen yhteiskunnassa – tarvittaessa toimitaan ihmisten puolesta puhujana.
Tarkoituksena on tarjota puitteet järjestöjen, ryhmien ja vertaistukiryhmien toiminnalle sekä
toimia tiedotuskanavana eri asioista.
Kaikkien toimintamuotojen kautta on tuettu eri tavoin ihmisten arkipäiväistä selviytymistä
omassa elämässään ja yhteisöissään. Keskeisenä arvona on ollut ihmisyys. Tästä
lähtökohdasta on synnytetty osallisuuden, välittämisen, kohtaamisen ja kunnostautumisen
kulttuuria. Lisäksi Kansankahvilan, eri kohtaamispaikkojen ja niiden ympärille rakentuneen
toiminnan kautta on viestitty ihmisarvosta sekä vaikutettu asenteisiin.
Hyvin monet toiminnot ovat rakentuneet monipuoliseen järjestöjen ja julkisyhteisöjen
yhteistyön varaan.

Oman arvioinnin, saadun palautteen ja lehdistönäkyvyyden perusteella tavoitteessa on
onnistuttu hyvin.
Soroppi ry. on kuluneena vuonna toiminut Kansalaistalon toimitiloista käsin. Sitä on
yhdessä ylläpidetty Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n kanssa. Eri tapahtumien ja
toimintojen kautta on jalkauduttu eri kohtaamispaikkoihin, kauppakeskuksiin sekä kaduille
ja puistoihin Joensuun kaupungin alueella.

Kansalaistalon 17-vuotisjuhla on kerännyt jälleen ihmisiä yhteen.

4. TOIMINTAMUODOT
4.1 Kansankahvila Soroppi
Yhdistys on ylläpitänyt Kansankahvila Soroppia Joensuun Kansalaistalolla.
Kansankahvila Soropin on muodostanut matalan kynnyksen oleskelu-, kokoontumis-,
kohtaamis-, tapahtuma- ja toiminta-areena eri-ikäisille, eri elämäntilanteessa oleville
ihmisille. Se on ollut eräänlainen yhteinen olohuone ja toisaalta tuloväylä eri toimintoihin tai
palveluihin. Lisäksi erityisesti Soropin Silta-projektin kautta tiloihin saapuneita ihmisiä on
pystytty kohtaamaan systemaattisesti.
Kansankahvila Soropin keskeisiä periaatteita ovat olleet:
- olla jokaiselle tulijalle avoin, ihmisarvon mahdollistava kohtaamispaikka
- asiallisen asiattoman oleskelun salliva kohtaamis-, oleskelu- ja läsnäolopaikka
- vapaaehtoismaksupohjalle perustuvan kahviotoiminnan ylläpito
- sosiaalista vuoropuhelua kaikkien ihmisten välillä edistävä kohtaamispaikka
- matalan kynnyksen kokoontumis-, tapahtuma- ja tiedotuspaikka (keskusteluapu,
kokoukset, tanssit, karaokelaulut, vierailut, luennot, vapaaehtoistoiminta, arki-infot,
vapaa-ajan viriketoiminta)

Kansankahvila on ollut avoinna:
- maanantaista perjantaihin klo 7.30-15.30 paitsi keskiviikkoisin klo 7.30-18.00 (29.5.
saakka), tästä eteenpäin aukioloajat ovat olleet ma-pe klo 7.30-15.30 vuoden
loppuun
Toimintavuoden aikana Kansankahvila Soropin kahviotiimi on ollut hyvä, vastuuta eri
työtehtävistä on kannettu hyvin. Loistavat oman keittiön leivontatuotteet ovat vakuuttaneet
Kansankahvilan kävijöiden lisäksi myös muita: eri järjestöt ovat hankkineet varsin paljon
vapaaehtoismaksuperiaatteelle pohjautuvasti kahvituspalveluja kokoontumisiinsa
Kansankahvilasta. Uunituoreen pullan tai muiden leivonnaisten tuoksu on ollut tyypillistä
"atmosfääriä" Kansankahvilassa.
Ilta- ja viikonloppuaikaan Kansankahvilaa kuten myös Kansalaistalon kokoushuonetta on
käytetty vilkkaasti eri yhdistysten tai vertaistukiryhmien kokoontumispaikkana.
Kokoontumiskertojen lukumäärä on ollut vuonna 2013 yhteensä 1238. Näistä
ulkopuolisten toimijoiden kokouksia on ollut suurin osa, 917 kertaa. Kansalaistalon
ylläpitäjäjärjestöjen (Soroppi ry., Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.) omia
kokoontumisia on ollut yhteensä 321 kertaa.
Kävijöiden ja tapahtumien määrä sekä vilkas sosiaalinen vuoropuhelu todentavat, että
periaatteet ovat toteutuneet hyvin. Ilahduttavaa on ollut kuulla puhuttavan useita eri kieliä.
Myös Kansalaistalon toimintapäiviin liittyvät arki-infot luennoineen ja päivystäjineen sekä
tieto- ja/tai bingopelit sekä myyjäispäivät ovat saaneet innostuneen vastaanoton (Siltaproj./Soroppi ry., Salli-proj./P-K:n Sosiaaliturvayhdistys ry.).
Touko-syyskuussa Joensuun kaupungin tekemä mittava katujen perusparannustyö
Yläsatamakadulla sekä osin Torikadulla järjestön toimipaikan välittömässä läheisyydessä
on asettanut oman haasteensa toiminnoille sekä kriittisimmässä vaiheessa talolle
pääsyyn.
Kansankahvila Soroppi on toiminut vapaaehtoismaksuperiaatteella. Tällä on mahdollistettu
sosiaalinen toimintapohja sekä vailla ostopakkoa olevan, ei-kaupallisen kohtaamispaikan
muodostuminen.
Vapaaehtoismaksuja on kertynyt 17 344 euroa vuoden 2013 aikana. Kahvioon
kohdistuneet kulut ovat olleet huomattavasti vapaaehtoismaksuja suuremmat.
Vuosina 2003-2013 vapaaehtoismaksuja on kertynyt seuraavasti:
vuosi 2003
vuosi 2004
vuosi 2005
vuosi 2006
vuosi 2007
vuosi 2008
vuosi 2009
vuosi 2010
vuosi 2011
vuosi 2012
vuosi 2013

11 891 euroa
12 063 euroa
12 298 euroa
11 391 euroa
12 154 euroa
13 088 euroa
12 655 euroa
12 483 euroa
14 505 euroa
15 141 euroa
17 585 euroa

Kansankahvila Soropin kehittämishaasteita ovat olleet:
 henkilöiden vaihtuvuudesta johtuvat ajoittaiset tieto- ja osaamisvajeet
 yleisilmeen epätasaisuus (lehtiä, kirjoja, tiedotteita tarpeettomasti pöydillä)

Kansankahvila on ollut monelle hyvä kohtaamispaikka.
4.2 Pika-avunvälitys
Soropin pika-avunvälityksen kautta on vastattu suurimpaan osaan ihmisten mitä
moninaisemmista avunvälityspyynnöistä. Toimintavuoden aikana avunvälityspyyntöjä on
tullut yhteensä 208, joista neljä pyyntöä on peruttu pika-avuntarpeen muututtua tai siihen
ei ole löydetty avustajaa.
Suoritetut avunvälitystoimenpiteet (204 kertaa) ovat jakaantuneet seuraavasti:
- siivousapu
- asiointiapu (kauppa, posti tms.)
- avustaminen sairaala- tai terveyskeskuskäynnillä
- kodinhoitoapu (pienet huoltotyöt, tavaroiden siirrot)
- avustaminen uimahallissa
- keskustelu- ja kuunteluapu
- muuttoapu
- puutarhanhoitotyöt (ruohon-/pensaiden leikkuu)
- lumityöt
- ulkoiluapu

53 kertaa
33 kertaa
29 kertaa
25 kertaa
20 kertaa
16 kertaa
14 kertaa
10 kertaa
2 kertaa
2 kertaa

Avunvälitystehtävissä on toiminut useita eri vapaaehtoisia ja opiskelijoita (lähinnä sosiaalija terveysalan opiskelijat käytännön harjoittelujaksoillaan) sekä yksi palkkatuella palkattu
henkilö. Avunvälityspyyntöjä ovat esittäneet avuntarvitsijat itse, heidän omaisensa sekä

Joensuun kaupungin alueellisen kotipalvelun työntekijät sekä sosiaali- tai
edunvalvontatoimen edustajat.
Pika-avunvälitystoiminnan lähtökohtana on ollut ”tarpeesta toimintaan” –periaate.
Avunvälitystoiminta on ollut avunsaajalle maksutonta. Myöskään avunsuorittaja ei ole
saanut suorittamistaan tehtävistä korvausta. Vuoden aikana useita uusia
vapaaehtoistoimijoita on saatu mukaan.
Avunvälitystoiminnan haasteena on edelleen uusien toimijoiden rekrytointi ettei
toimijajoukko ikääntyisi liikaa. Kyseisen palvelun tarve on kasvava (ikääntyminen, julkisten
palvelujen väheneminen/kiireisyys), joten myös palvelun täsmämarkkinointiin on
keskityttävä.

4.3 Kulman kundit -toiminta
Kulman kundit –toiminnoissa on tavoiteltu päihteettömämmän elämänkulttuurin syntymistä
mielekkään tekemisen ja toiminnan kautta. Ainoana pääsyedellytyksenä mainittuihin
ryhmiin on ollut toiminta-aikainen päihteettömyys. Keskeisenä lähtökohtana on ollut se,
että Kulman kundit itse ovat autonomisia toimijoita toiminnan muokkautuessa ryhmän
toiveiden näköiseksi (talouden realiteetit huomioiden).
Ryhmän toiminta on olennaisesti rakentunut usean eri järjestön sekä julkisyhteisöjen
yhteistyön varaan (kädentaitoryhmä, A-vot aamuryhmä, talkooavut, vierailut,
liikuntaryhmä). Toimintapäivien sisällöt ovat painottuneet kulttuurin, liikunnan ja
ruoanlaiton pariin. Kevätpuoliskolla (28.5./38 osallistujaa) on tehty päiväretki Tuupovaaran
Vekaruskoskelle ja syyspuolella (22.11./23 osallistujaa) päiväretki Lappeenrantaan
tutustuen eri kohteisiin.
Toimintoihin on osallistunut kaikkiaan 8-30 henkilöä kerrallaan, keskimäärin ryhmässä on
ollut 15 henkilöä kerrallaan.
Ryhmätoimintaa on alkuvuonna vetänyt Jyri Ahjokari ja loppuvuonna Piia Toroskainen.
Täysin uusina kokeiluina toimintoja on viety eri yhteistyökuvioiden kautta Antinkujan eri
toimipisteisiin. Kevättalvella on kokeiltu keskiviikkoiltojen toimintaa Joensuun kaupungin
ylläpitämässä Asumisen tukipisteen tiloissa ja loppusyksynä ko. tukipisteen naapurissa
sijaitsevassa Joensuun Siniristi ry:n toimitiloissa on kokeiltu Hyvän mielen -ryhmää.
Vakiintuneimmista yhteistyökuvioista ryhmätoimintoja on linkitetty muiden toimivien
ryhmien mukaan (mm. Silta-projekti, Sovatek-säätiön toiminnot).
Suositun Kulman kundit -kokkikerhon osalta toimintatapoja on tarkennettu ja täsmennetty
vuoden aikana. Muutoksilla on tavoiteltu toiminnan monipuolistamista, töiden tasapainoista
jakoa kaikkien osallistujien kesken sekä sisällön vaihtelevuuden lisäämistä. Muutoksissa
on onnistuttu varsin hyvin.
Rahoituksellisesti toimintavuosi on ollut tasaisen hallittu. Haetut avustukset (Ehyt ry. ja
Joensuun kaupunki/sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustus) on saatu lähes haetun
mukaisina. Lisäksi Joensuun ev.lut. ja ortodoksisen seurakunnan myöntämät avustukset
ovat olleet tervetulleita.

Kulman kundit -toiminnan tulotalous vuoden 2013 osalta on rakentunut seuraavasti:
- Joensuun kaupunki/sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustus
900 €
- Ehkäisevä päihdetyö ry./toiminta-avustus
700 €
- Joensuun ev.lut. seurakunnat/avustus
500 €
- Soroppi ry./omarahoitus
400 €
- Joensuun ortodoksinen seurakunta
300 €
- YHTEENSÄ
2800 €
Toimintakulut ovat olleet 2253,68euroa ja toimintatulot 2470,00 euroa. Ylijäämäkertymä
(216,32 euroa) käytetään kyseiseen toimintaan vuoden 2014 aikana.
Toiminnan tavoitteet on saavutettu hyvin. Jatkohaasteena on, kuinka saada kaikki
potentiaaliset mukaan, jotta erilaisia päihdehaittoja voitaisiin ehkäistä sekä
ryhmätoiminnan avoimuuden lisääminen.

4.4 Silta-projekti
Silta-projekti on käynnistynyt 13.2.2011. Toiminta on ollut sopiva jatke matalan kynnyksen
kohtaamispaikan jatkokehittämiselle kävijöiden systemaattiselle tavoittamiselle ja
kohtaamiselle. Keskustelu-, kuuntelu- ja ohjausavulle on ollut selkeästi tarvetta. Ihmisille
annettavasta ajasta on ollut ajoittain pulaa.
Toiminnan kokonaistavoitteena on sosiaalisten ja terveydellisten erojen kaventaminen eri
ihmisten ja ryhmien kesken. Korostuneesti esillä ovat olleet terveyteen/sairauteen tai
sairastumiseen, toimeentuloon, asumiseen/asunnottomuuteen, mielenterveys- ja
päihdeasioihin sekä palveluohjaukseen liittyvät asiat. Myös mielekkäiden sosiaalisten
roolien löytymiselle itselle sopivan tekemisen ja toiminnan kautta on ollut tarvetta.
Käytännön tasolla em. asioita on tehty palveluohjauksen, asiointiavun, terveysneuvonnan
ja erilaisten ryhmätoimintojen avulla. Huippusuosituksi ovat osoittautuneet Kansalaistalon
toimintapäivät, kädentaitoryhmä sekä lähialueretket.
Projektissa on tehty paljon konkreettista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Toimintojen myötä
Joensuuhun on muodostunut Päihdetyön verkostoitujat –yhteistyörinki. Sen kautta on
syntynyt tiedotus- ja valistustoimintaa, palveluohjausta sekä koulutus-, opiskelija- ja
päivystysyhteistyötä (mm. Apua arkeen –päivystys). Yhteistyötä on tehty erityisesti
Sovatek-säätiön kanssa, mm. Avot-ryhmä.
Ihmisten pariin kesäisille kaduille, puistoihin ym. jalkautuva Kesäkansalaistalo toiminta on
tavoittanut kiitettävästi ihmisiä.
Kansalaistalon kasvimaan ylläpitoa on jatkettu yhteistoiminnallisesti Utran
siirtolapuutarhassa. Sadonkorjuujuhlia on vietetty syyskuun alkupuolella. Kasvimaalla
toimiminen on ollut suosittua tuoden samalla vaihtelua kaupunkilaiseen elämänmenoon.
Projektin koordinoima Ehkäisevän päihdetyön viikon avaustapahtuma kauppakeskus Iso
Myyssä 4.11.2013 on ollut näkyvä, usean eri toimijan yhteistyössä tekemä tapahtuma. Se
on tavoittanut vilkkaasti yleisöä ja haastanut ihmisiä pohtimaan eri asioiden vaikutusta
omaan, läheistensä ja koko yhteiskunnan elämään.

”Laula kanssain.” Silta-projekti on tarjonnut monenlaista tekemistä ja toimintaa.

4.5 Polkupyörien vuokraustoiminta
Soroppi ry:llä on ollut noin 130 vuokrapolkupyörää. Polkupyörien vuokrahinnat on pidetty
sellaisina, että polkupyörät ovat kaikkien kansalaisryhmien vuokrattavina. Pääasiallisin
vuokraajaryhmä on ollut Joensuuhun opiskelemaan saapuneet vaihto-opiskelijat.
Kesäaikana polkupyöriä on vuokrattu paljon erilaisten kesätapahtumien osallistujille sekä
kaupunkiin muutoin saapuneille turisteille.
Polkupyörien säilytystiloiksi on vuokrattu Kansalaistalon alakerran tiloja sekä kellaritiloja
SPR:n Savo-Karjalan piirin talosta.
Polkupyöräkalustoa on ajantasaistettu vuoden aikana ostamalla neljä täysin uutta
polkupyörää loppukesästä, eri liikkeiden kausitarjouksia hyödyntäen. Lisäksi joitakin
käytettyjä ja huollettuja polkupyöriä on ostettu. Muutamat yksittäiset ihmiset ovat
lahjoittaneet käytettyjä polkupyöriä järjestölle. Myös taloyhtiöiden tms. kautta käytettyjä
polkupyöriä on saatu lahjoituksina. Periaatteena on ollut, että kaikki käy:
toimimattomistakin polkupyöristä on saatu hyviä varaosia.
Polkupyörien vuokraus- ja huoltotoiminnassa kulunut vuosi on ollut hyvä, olkoonkin, että
sen hyvä hoitaminen on kohtalaisen työlästä ja energiaa vievää. Huolto- ja korjaustoiminta

on saatu palautettua myös taloudelliselta tulokseltaan positiiviseksi (+2978 euroa).
Polkupyörien huoltoon ja korjaukseen liittyviä asioita on tehty vapaaehtoistyönä,
palkkatukeen perustuvana työsuhteena, työkokeiluna, yhdyskuntapalveluna ja
kuntouttavana työtoimintana. Toimintoihin on kaikkiaan osallistunut em. tavoilla eri pituisilla
jaksoilla 25 eri henkilöä.
Soroppi ry. on aloittanut polkupyörien vuokraustoiminnan 28.9.2000.

5. TOIMINNAN TOTEUTUS
5.1 Sääntömääräinen järjestötoiminta
Toimintavuoden aikana Soroppi ry. on pitänyt sääntömääräiset vuosikokoukset keväällä ja
syksyllä. Kevätkokous on pidetty 24.4.2013. Kokoukseen on osallistunut seitsemän
henkilöä (6%:a jäsenistä). Syyskokous on pidetty 9.10.2013. Kokoukseen on osallistunut
yhdeksän henkilöä (8%:a jäsenistä). Molemmat kokouksen on pidetty Kansalaistalon
kokoushuoneessa.
Soroppi ry:n johtokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana 10 kertaa. Johtokunnan
kokouksissa on käsitelty pykälät 1-130.
Soroppi ry:n johtokunta vuonna 2013 (osallistuminen/kokousten kokonaismäärä +osall.%):
Ari Puhakka, puheenjohtaja
Raimo Ruttonen, varapuheenjohtaja
Jyri Ahjokari
Keijo Hiltunen
Väinö Hämäläinen
Anne Ilmakari-Hämäläinen
Tyyne Laitinen
Raimo Matikainen
Marju Peltola
Marko Haakana, sihteeri

7/10
8/10
6/9
10/10
9/10
3/10
6/10
8/10
8/10
10/10

70%
80%
67% (eronnut jäsenyydestä 22.11.)
100%
90%
30%
60%
80%
80%
100 %

Yhdistyksen nimenkirjoittajina ovat kertomusvuoden aikana toimineet puheenjohtaja Ari
Puhakka, varapuheenjohtaja Raimo Ruttonen ja toiminnanjohtaja Marko Haakana.
Johtokuntatyöskentely on perustunut vapaaehtoisuuteen. Kokouspalkkioita tai muita
etuuksia tai korvauksia ei ole maksettu.

5.2 Jäsenhankinta ja jäsenten motivointi
Toimintavuoden aikana jäsenmäärä on säilynyt ennallaan. Vuoden loppuun mennessä
jäsenmaksun yhdistykseen on maksanut 113 henkilöä. Määrä on sama kuin kahtena
edellisenä vuonna.
Soroppi ry. on tiedottanut asioistaan jäsenille postittamalla kolme kertaa vuoden aikana

jäsenkirjeen. Kirjeiden liitteinä on ollut lisäksi muita ajankohtaistiedotteita
ryhmätoiminnoista, Kansalaistansseista tms. Kansankahvila Soropin tiloja ja pöytiä on
käytetty jäsen- tai muun tiedottamisen yhtenä väylänä.
Tiedottamiseen on lisäksi käytetty runsaasti sanomalehdille lähetettyjä lehdistötiedotteita
eri asioista/tapahtumista, joista suurin osa on julkaistu. Lisäksi sanomalehtien
järjestöpalstojen kautta on viestitetty joistakin tapahtumista jäsenistölle tai muille
kiinnostuneille.
Jäsenille on myös tiedotettu eri asioista kasvokkaisviestinnän keinoin heitä tavattaessa, eri
tapahtumien tai matkojen yhteydessä. Lisäksi tiedottamiseen on käytetty Kansalaistalon
internetsivuja sekä jonkun verran tekstiviesti-, sähköposti- ja facebook-viestintää.
Jäsenille on eri tavoin tarjottu mahdollisuuksia osallistua lukuisiin erilaisiin tapahtumiin
osallistujana, suunnittelijana, toimijana tai järjestyksen ylläpitäjänä.
Rätinki-lehti on postitettu jäsenille jäsenpostituksen yhteydessä. Soroppi ry. on yksi lehden
toimitusneuvoston jäsenistä. Lehti on ilmestynyt vuoden 2013 aikana kerran.

Rätinki-lehden päätoimittaja Raimo Matikainen (oik.) on hakemassa jutun juurta?

5.3 Tiedotustoiminta
Soroppi ry. on toimintavuoden aikana viikoittain lähettänyt Kansalaistalon
tapahtumakalenterin paikallisille tiedotusvälineille ja eri yhteistyötahoille. Samalla on saatu
tiedotettua kaikista Kansalaistalon tapahtumista järjestäjätahosta riippumatta.
Menovinkkipoimintoja on ollut esillä paikallisessa mediassa kiitettävästi.
Lehdistötiedotteita eri asioista, ilmiöistä tai tapahtumista on tehty tarpeen mukaan.

Tiedotusvälineiden toimitukset ovat edelleen osoittaneet aktiivisuutta niin Soroppi ry:tä
kuin Kansalaistalo-kokonaisuutta kohtaan, myös siten, että juttuja on tehty median omasta
aloitteesta. Eri toimitusten tekemiä juttuja sähköiseen tai painettuun mediaan on tehty
useita toimintavuoden aikana.
Kansalaistalon ja Soroppi ry:n toimintaa on lisäksi esitelty lukuisille eri vierailijaryhmille.
Vierailijoita on käynyt lähialueilta, ympäri Suomea sekä ulkomailta. Lisäksi toimintoja on
käyty esittelemässä joissakin oppi- ja hoitolaitoksissa.
Myös Kansalaistalon www-sivut osoitteessa www.kansalaistalo.fi ovat toimineet
tiedottamiskanavana. Sivuilla on esillä myös perustietoja kaikista ylläpitäjäjärjestöistä.
Tiedotustoimintakanavina on käytetty myös sähköpostia ja facebookia soveltuvin osin.
Myös lukuisissa eri tapahtumissa on tehty tiedotustoimintaa.
Jatkossa erityisesti sähköistä viestintää, erityisesti Kansalaistalon nettisivun sekä
facebook-profiilin kautta tapahtuvaa tiedottamista tulee kehittää ja ottaa väline "haltuun".

5.4 Tapahtumat
PVM:

TAPAHTUMA:

OSALL.
MÄÄRÄ:

LISÄJÄRJESTÄJÄT:

23.1.
6.2.
20.2.
20.2.
1.3.
6.3.
8.3.
12.-13.3.
15.3.
20.3.
20.3.
29.3.
3.4.
12.4.
17.4.
17.4.
24.4.
26.4.
3.5.
15.5.
28.5.
29.5.
29.6.
2.7.
25.7.

Asianajajan päivystysvastaanotto
Tanssit: Joensuun Harmonikkakerho
Tanssit: Levy- ja karaoketanssit
Asianajajan päivystysvastaanotto
Soroppi ry:n 21-vuotisjuhlat
Tanssit: Duo Maukoset
Kansainvälinen naistenpäivä
Kohtaamispaikkapäivät/Jyväskylä
Arki-info: muistineuvoja tavattavissa
Tanssit: Erkki Kumpulainen ja Pentti Hiltunen
Asianajajan päivystysvastaanotto
Sisäpetankkipeli+bingo
Tanssit: Joensuun Harmonikkakerho
Arki-info: kirjastopalvelut
Tanssit: Duo Maukoset
Asianajajan päivystysvastaanotto
Soroppi ry:n sääntömääräinen kevätkokous
Hyvinvointipäivä, kahvipakettibingo
Arki-info: pari- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy
Asianajajan päivystyspalvelu
Vekaruskosken retki
Kesäretki Polvijärvelle
Yhtä matkaa -romanikultturitapahtuma/Ilosaari
Kesäteatteriretki: Kontiolahden kanavateatteri
Soropin metsäretki (mustikat)

8
30
15
6
120
25
40
32
30
30
6
30
25
20
20
6
7
25
20
6
38
55
150
40
25

A-ajotstot

A-ajotstot

Silta, Salli
Silta, Salli
A-ajotstot
Silta, Salli
Silta, Salli
A-ajotstot
shop,.Silta, Salli
Silta, Salli
Kulman k, Silta
I-S ronk, Jns ka

16.8.
3.9.
5.9.
15.9.
2.10.
4.10.
9.10.
11.10.
16.10.
17.10.
24.10.
30.10.
1.11.
4.11.
6.11.
8.11.
13.11.
22.11.
22.11.
27.11.
29.11.
17.12.
24.12.

Toiminnanjohtaja Marko Haakanan
15-vuotistaiteilujuhla
60
Soropin metsäretki (puolukat, sienet)
40
Kasvimaan sadonkorjuujuhla
15
Tanssit: Erkki Kumpulainen, Pentti Hiltunen
35
Tanssit: Joensuun Harmonikkakerho
30
P-K:n Sosiaaliturvayhdistys 75-vuotisjuhlat
100
Soroppi ry:n sääntömääräinen syyskokous
9
Arki-info: sähköiset terveyspalvelut
30
Tanssit: Duo Maukoset
30
Asunnottomien yö -tapahtuma
130
Tutustumisretki Kontiolahdelle
39
Tanssit: levy- ja karaoketanssit, dj. Marko
20
Arki-info: Joensuun seudun erilaiset oppijat
25
Ehkäisevän päihdetyön viikon Iso-Myy -tap.
150
Kiikkutuolivieraana Koripallo-Katajan pelaaja
Teemu Rannikko ja toiminnanjoht. Riku Tapio 20
Mitä opittiin eläkeikäisten päihdehaittojen
ehkäisystä? -luento/sos.neuvos Antti Honkonen15
Tanssit: Joensuun Harmonikkakerho
25
Bussi-Petteri musisoimassa linjalla 7
125
Tutustumisretki Lappeenrantaan
23
Tanssit: Duo Maukoset
25
Arki-info: lääketietoa
30
Pop-trubaduuri Pertti "Speedy" Siltanen
25
Joulumaa-ruokailutapahtuma
305

Silta

P-K:n Sotu
Silta, Salli
sote-järjestöt

Silta, Salli
järj., srk:t ym.

Ehyt ry.
Lehtosen Liikenne Oy
Kundit, Silta

Joulumaa-työryhmä

Silta-projektin ja P-K:n Sosiaaliturvayhdistyksen Salli-hankkeen yhteistoimintana vähintään
joka toinen perjantai Kansankahvilassa on ollut pelipäivä (tietopelejä, bingo) kesäaikaa
lukuun ottamatta.
Kaikille avoin, usean eri toimijatahon yhteinen sählyvuoro tiistaisin tammi-toukokuussa ja
elo-joulukuussa.

Kaikki talon juhlat ovat ihmisille tärkeitä, ja siksi suosittuja.

5.5 Yhteistoiminta
Kansalaistalon ylläpitäjäjärjestöjen lisäksi yhteistyötä on tehty ja kehitetty useiden eri
järjestöjen ja julkisyhteisöjen kanssa.
Kaksipäiväisille Kohtaamispaikkapäiville Jyväskylään on järjestetty Soroppi ry:n
koordinoimana ja usean eri tahon yhteisrahoituksella linja-autokuljetus. Osallistujia on ollut
32.
Joensuun kaupunginteatterin ns. koeyleisönä on vierailtu seuraamassa kahta näytelmää:
Soroppi ry. on toiminut kuntouttavan työtoiminnan työpistepaikkana Joensuun kaupungin
kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Toiminta on ollut vilkasta.
Soroppi ry:n omista toiminnoista Kulman kundit –toiminnan ruoanlaittoryhmä sekä Soroppi
ry:n Silta-projektin ja Sovatek-säätiön kanssa yhteistyönä toteutettu Avot-aamuryhmä on
pidetty Joensuun A-killan tiloissa, Yläsatamakatu 28:ssa. Myös joitain muita toimintoja on
tyylikkäässä, lähes satavuotiaassa puutalossa pidetty.
Toimintavuoden aikana on osallistuttu mielenterveystyötä tekevien järjestöjen, säätiöiden,
Joensuun kaupungin mielenterveyskeskuksen, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja
sosiaalipalvelujen kuntayhtymän aikuispsykiatrian ja alan yritysten yhteispalavereihin
(Mania-työryhmä). Palavereissa on käsitelty mielenterveystoiminnan kehittämistä, kuultu
vierailijoina eri organisaatioiden edustajia sekä käsitelty ajankohtaisia asioita. Maniatyöryhmä on myös järjestänyt valtakunnallisten teemaviikkojen, Henkisen hyvinvoinnin
viikon (viikko 17) ja Mielenterveysviikon (viikko 47), paikallisen ohjelmatarjonnan. Soroppi
ry:n toiminnanjohtaja Marko Haakana on toiminut ryhmän puheenjohtajana. Erityisen
hyvän näkyvyyden (media ym.) ja vastaanoton on saanut Soroppi ry:n ideoima
musisointitempaus paikallisliikenteen linja-autossa välillä Noljakka-Keskusta-Rantakylä
(Petteri Marjanen alias Bussi-Petteri).
Ihmisarvopäivä on järjestetty 12. kerran, tällä kertaa mm. Joensuun kauppatorilla.
Tilaisuudessa on ollut teemaan liittyviä palautteenantomahdollisuuksia, puheenvuoroja ym.
Asunnottomien Yö –tapahtuma on pidetty 11. kertaa Joensuussa 17.-18.10. useiden eri
toimijatahojen yhteistyön tuloksena. Tapahtuman tavoitteena on ollut nostaa
asunnottomuuteen, sen syyt ja ratkaisukeinot yhteiskunnalliseen keskusteluun
mahdollisimman pitkälti asunnottomien omin äänenpainoin. Asiaa on tuotu esille
informatiivisen toritapahtuman avulla. Toritapahtuma on tavoittanut hyvin eri ihmisiä.
Tilapäistä asumisapua tarvitsevat ihmiset on voitu ohjata Joensuun kaupungin 6.9.2012
avaamaan Asumisen tukipisteen tiloihin. Paikalliset hyvinvointialan yrittäjät (kosmetologi,
parturi-kampaaja, jalkojenhoitaja) ovat tarjonneet oman työpanoksensa korvauksetta
tapahtuman kohderyhmälle Kansalaistalon iltatapahtumassa.
Ehkäisevän päihdetyön viikon avaustapahtuma kauppakeskus Iso Myyssä 4.11.2013 on
ollut näkyvä, usean eri toimijan yhteistyössä tekemä tapahtuma. Se on tavoittanut
vilkkaasti yleisöä ja haastanut ihmisiä pohtimaan eri asioiden vaikutusta omaan,
läheistensä ja koko yhteiskunnan elämään.
Perinteisesti Soroppi ry. on osallistunut Joulumaa-tapahtuman suunnitteluun, toteutukseen

ja rahoitukseen muiden järjestöjen ja julkisyhteisöjen kanssa. Tapahtuma on järjestetty nyt
15 kertaa samalla yhteistyömallilla. Tapahtuma on tavoittanut ennätykselliset 305
ruokailijaa Lyseon peruskoulun tiloihin.
Jo perinteiseen tapaan Soroppi ry. on koordinoinut järjestöjen yhteistä liikuntavuoroa.
Kaikille avoin liikuntavuoro on ollut käytettävissä kerran viikossa. Vuorolla on pääasiassa
pelattu sählyä. Vuoro on mahdollistanut eri-ikäisten ja eri liikunnallisilla valmiuksilla olevien
ihmisten rentomielisen kohtaamisen yhteisellä peliareenalla.
Soroppi ry. on kuluneen vuoden aikana ollut jäsenenä Joensuun kaupunkikeskustayhdistyksessä, Kotikartanoyhdistyksessä ja Joensuun Pop-katu ry:ssä sekä Ehkäisevä
päihdetyö Ehyt ry:ssä.

Bussi-Petteri (Petteri Marjanen) tuomassa iloa ja virkistystä Mielenterveysviikolla.

5.6 Kehittämistoiminta
Joensuun Kansalaistaloon liittyvää kehittämistoimintaa on tehty yhdessä toisen
Kansalaistalon ylläpitäjäjärjestön, P-K:n Sosiaaliturvayhdistyksen kanssa.
Muutamia Kansalaistalon työntekijöiden kuukausipalavereja on pidetty. Niissä on käsitelty
talon arkipäivästä esiin nousevia asioita ja kehittämishaasteita.

Mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyvää kehittämistoimintaa on tehty useiden eri
toimijatahojen yhteistapaamisten kautta mm. Mania-työryhmässä, Ehkäisevän päihdetyön
viikon ja Asunnottomien yö –suunnittelutyöryhmässä.

6. TALOUS
Vuoden 2013 tilikauden tulos on 14 176,22 euroa ylijäämäinen. Kokonaistuotot vuonna
2013 ovat olleet yhteensä 330 253,33 euroa ja kokonaismenot 316 077,11 euroa.
Positiivisella tuloksella on saatu kurottua umpeen muutaman edellisen vuoden alijäämää.
Järjestön oman pääoman osuus on silti vielä jonkun verran negatiivinen.
Saadut avustukset ovat olleet yhteensä 190 881,21euroa. Ne ovat koostuneet mm. Rahaautomaattiyhdistyksen kohdennetusta A-avustuksesta 140 000 euroa ja Cprojektirahoituksesta Silta-projektiin 30 000 euroa (molemmissa myös siirtyvää avustusta)
sekä Joensuun kaupungin 13 500 euron yleisavustuksesta
Lahjoituksina on saatu 1133,00 euroa.
Taseen loppusumma on 25 240,53 euroa.
Järjestön talouden suunta on saatu käännettyä positiiviseen suuntaan, jo toisena vuonna
peräkkäin.

7. HENKILÖSTÖ
Järjestön toiminnanjohtajana on työskennellyt Marko Haakana. Hän on aloittanut
tehtävässään 17.8.1998.
Järjestön toimistosihteerinä on toiminut Aino Hirvonen. Hän on aloittanut tehtävässään
23.3.2007.
Järjestön projektityöntekijänä on työskennellyt Katja Hämäläinen-Puhakka. Hän on
aloittanut kyseisessä tehtävässä 11.2.2011 ja Soroppi ry:ssä 22.6.2009.
Lisäksi järjestössä työskentelee useita ihmisiä palkkatuella, harjoittelussa, kuntouttavassa
työtoiminnassa, yhdyskuntapalveluksessa sekä vapaaehtoistoimijoina.

Vilkkaaseen ja monipuoliseen toimintavuoteen pohjautuen Vuoden Soroppilaisiksi
valikoitui useita henkilöitä. Tässä yhteiskuvassa heistä ovat Marja-Liisa Muikku (vas.),
Aune Rissanen ja Veikko Luomi. Tatiana Mehiläinen puuttuu kuvasta.Toiminnanjohtaja
Marko Haakana (toinen vas.) on palkittu vastaavalla huomionosoituksella vuonna 2003.

8. KANSIKUVAT
Vasen ylälaita: Bussi-Petteri (Petteri Marjanen) tuomassa iloa ja virkistystä
Mielenterveysviikolla.
Oikea ylälaita: Tanssitaiteilija Mari Laamanen ja hanuristi Anssi Mäkisalo esiintymässä
Kansalaistalon 17-vuotisjuhlilla.
Vasen alalaita: Kansankahvila Soroppi kerää ihmisiä yhteen.
Oikea alalaita: Soroppi ry. oli yksi pääjärjestäjistä kesäisessä Yhtä matkaa
-romanikulttuuritapahtumassa Joensuun Ilosaaressa.

