Soroppi ry.
Toimintasuunnitelma ja – strategia vuodelle 2014

Kahvia kuppiin, huoltoa nuppiin

Toiminta-ajatus
Soroppi ry:n toiminnoilla synnytetään osallisuuden, välittämisen, kohtaamisen ja kunnostautumisen kulttuuria. Keskeisenä
lähtökohtana on ihmisyys.
Kaikilla toiminnoilla pyritään lisäämään eri-ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien ihmisten sosiaalista kanssakäymistä sekä arjen
aktiviteetteja ja virkistysmahdollisuuksia, aktivoimaan vuoro- ja arvopuhelua eri ihmisten, ryhmien ja intressipiirien välillä huomioiden
myös ne, joiden ääni ei välttämättä kuulu (esim. maahanmuuttajat, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, romanit, vammaiset).
Soroppi ry. tarjoaa puitteet järjestöjen ja ryhmien toiminnalle. Tarvittaessa ja niin haluttaessa se tukee ja opastaa näiden toimintaa.
Toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä niin yksittäisten ihmisten kuin eri toimijatahojen kanssa.

Toimintafilosofia
Järjestö ja järjestön toimipaikka (Kansankahvila Soroppi) on kaikille avoin. Kuka tahansa ihminen on tervetullut. Jokaisen ihmisarvo
on tunnustettu ja hyväksytty. Kansankahvila Soroppi sekä Soroppi ry:n toiminnot muodostavat syrjinnästä vapaan alueen.

Toimintaetiikka
ASIALLINEN ASIATON OLESKELU SALLITTU!
Jokaisella on vastuu yhteisten eettisten periaatteiden noudattamisesta. Jokainen voi vapaasti osallistua haluamiinsa toimintoihin
omien rajojensa mukaan. Jokainen ihminen on itsessään arvokas ja kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Toiminta on avointa ja kaikki
ovat tervetulleita. Fyysinen ja psyykkinen väkivallattomuus. Kunnioitetaan toista ihmistä ja elämää. Toista ihmistä on kohdeltava niin
kuin hän haluaa itseään kohdeltavan. Kaikilla on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Jokainen ihminen
on oikeutettu moraalisesti arvokkaaseen kohteluun ja samanlaiseen palveluun. Ihminen on vastuussa käytöksestään, teoistaan ja
valinnoistaan. Käyttäydytään ystävällisesti, asiallisesti ja rauhallisesti. Jokaisella on oikeus yksityisyyteen. Jokaisella on oikeus
mielipiteen- ja sananvapauteen sekä rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen. Erilaisuus on rikkaus, annetaan
kaikkien kukkien kukkia. Kanssaihmisiä kunnioitetaan ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sosiaaliseen asemaan
tai kansallisuuteen katsomatta. Nämä periaatteet koskevat myös Kansalaistalon pihapiiriä.TALO ELÄÄ TAVALLAAN!
Etiikka on syntynyt Kansalaistalon kävijöiden, toimijoiden ja opiskelijoiden yhteistyönä joulukuussa 2004.

Toiminnot vuonna 2014
1. Kansankahvila Soroppi: vapaaehtoismaksupohjalla toimiva kahvila-, kohtaamis-, tapahtuma-, toiminta- ja oleskelupaikka.
Ihmisten yhteinen olohuone, missä asiallinen asiaton läsnäolo on sallittu, hiljentymismahdollisuuden tarjoava vapaa eikaupallinen tila
2. Kulman kundit –toiminta: mielekästä tekemistä ja toimintaa päihdeongelmaisille eri yhteistyötahojen kanssa tavoitteena
päihteettömämmän elämänkulttuurin syntyminen (liikunta, ruoanlaitto, kulttuuri, vierailut, osallisuus)
3. Silta-projekti/-työtapa: valikoivan hyvinvoinnin ulkopuolelle jääneiden ihmisten tavoittaminen etsivän ja heittäytyvän
työskentelyotteen välityksellä kaduilla, puistoissa, rannoilla, lähiöissä, kauppakeskuksissa, ravintoloissa ja eri
kohtaamispaikoissa (jalkautuva sosiaalityö), yksilö- ja ryhmätyöskentelymenetelmät sekä jalkautuvat terveystietopalvelut eri
kaupunginosiin (verenpaine-, verensokeri-, kolesterolimittaus, alkometri, terveystietoa sekä keskustelua terveyteen liittyvistä
asioista).
4. Nettiradiotoiminta ja järjestöviestinnän tehostaminen yhteistyössä Omaiset Mielenterveystyön Tukena P-K:n yhdistyksen
kanssa. Hyvinvoinnin vajeet ja/tai sairaudet esille ihmisten ja heidän lähiverkoston kokemana sekä sosiaalinen siedätyshoito
ja rohkaisu eri asioiden esille nostoon. Nykyisten viestintäkeinojen tehostaminen järjestötyössä sekä uusien, erityisesti
sähköisten viestintämahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen.
5. Polkupyörien vuokraustoiminta: edullisia vuokrapolkupyöriä (sosiaalinen hinnoittelu) Kansalaistalolta (mm. kansainväliset
vaihto-opiskelijat, turistit)
6. Polkupyörien huoltotoiminta: järjestön omien vuokrapyörien huolto ja korjaus sekä pienimuotoinen, sosiaaliset lähtökohdat
huomioiva polkupyörien huolto- ja korjaustoiminta palvelutarjontana
7. Järjestö- ja julkisyhteisöyhteistyön tekeminen (verkostoituminen + eril. tapahtumat mm. jouluruokailu, Asunnottomien yö,
yhteinen päihdekoulutus, Ihmisarvopäivä, kaupunginosatapahtumat ja muut teematapahtumat, mielenterveystyö mm. Maniaryhmä/Henkisen hyvinvoinnin viikko ja Mielenterveysviikko)
8. Palkkatuki- ja työharjoittelupaikkojen sekä kuntouttavan työtoiminnan tarjoaminen eri-ikäisille henkilöille huomioiden heidän
elämäntilanteensa kokonaisvaltaisesti (tiedot, taidot, psykososiaalinen tuki)
9. Pika-avunvälitys: maksutonta avunvälityspalvelua Joensuussa po. vanhuksille ja vammaisille henkilöille (v. 2012 yht. 166
pyyntöä, joista 163 suoritettua)
10. Romanityö yhdessä paikallisten romanien, mahdollisen P-K:n alueen romaniyhdistyksen ja muiden toimijoiden kanssa
(työ-, opiskelu- ja harrastemahdollisuuksien lisääminen, tapahtumien järjestäminen)
Kaikkiin toimintoihin sisältyy mahdollisuus vapaaehtoistoimintaan. Liittymisen kynnys pidetään matalana.

Sillasta nettiaalloille
Viestintä on tärkeä osa kanssakäymistä. Millä tavoin sanoma välittyy sen lähettäjältä vastaanottajalle, miten se vastaanotetaan ja
tulkitaan, mikä on sen vaikutus tai merkitys? Järjestöviestinnän tehostaminen kaikilla mahdollisilla osa-alueilla on yksi Soroppi ry:n
painopistealueita järjestön 22. toimintavuodella. Perinteistä järjestöviestintää kuin myös uutena toimintamuotona käynnistyvää
(mikäli rahoitus saadaan) Nettiradiotoimintaa tehdään yhteistyössä Omaiset Mielenterveystyön Tukena Pohjois-Karjalan
yhdistyksen kanssa.
Nettiradiotoiminta on nykyaikainen, nopea, järjestötoimijoiden omissa käsissä oleva viestintäväline: sen avulla on helppo nostaa
erilaisiin sairauksiin ja/tai hyvinvoinnin vajeisiin liittyviä asioita esille niin paikallisella, valtakunnallisella ja parhaimmillaan globaalilla
tasolla. Videomateriaalin mukaan liittäminen tukee em. asioita.
Erityisesti erilaiset mielenterveys- ja päihdesairauksiin liittyvät asiat koetaan sosiaalisesti leimaaviksi vaikka ne ovat tilastollisesti
yleisimpiä syitä esim. suomalaisten työstä poissaoloihin. Yleisin on tavallaan kaikista vaietuinta. Asiat lakaistaan helposti maton
alle, sullotaan vaieten nurkkiin. Asioiden esillä pito on sosiaalisesti erittäin tarpeellista, terapeuttista niin yksilöiden kuin yhteisöjen
kannalta katsottuna. Ihmisten omat sekä heidän lähiverkostonsa kokemukset ovat tässä suhteessa keskiössä.
Myös muita väyliä tulla kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi tarvitaan. Matalan kynnyksen kohtaamispaikka, missä eri ikäiset ja eri
elämäntilanteessa olevat ihmiset pääsevät vuoropuheluun toistensa kanssa, luo yhteistä kasvualustaa. Soroppi ry:n toiminnoilla
pyritään saamaan aikaiseksi kaikissa tilanteissa ihmisarvon huomioiva kohtaamis-, kokoontumis-, oleskelu-, tapahtuma- ja
toimintapaikka kaikkia ihmisiä varten. Samalla huomioidaan myös eri ihmisten tarve hiljaiseen läsnäoloon ja pysähtymiseen.
Perusväylän Soroppi ry:n toimintaan tarjoaa Kansankahvila Soroppi. Kansalaisten yhteisestä olohuoneesta käsin pääsee hyvin
kiinni monimuotoiseen toimintaan niin järjestön omien toimintojen, laajemman Kansalaistalo-kokonaisuuden kuin muiden
yhteistyöverkostojen kautta. Vuonna 2014 Kansalaistalo-kokonaisuudessa Soroppi ry:n lisäksi toimivat Pohjois-Karjalan
Sosiaaliturvayhdistys ry. ja Sovatek-säätiö.
Kansankahvila Soroppi kohtaamisineen, Kulman kundit –toimintaryhmä, Silta-projektin jatko, polkupyörien vuokraus- ja
pienimuotoinen huoltotoiminta sekä Nettiradio ovat Soropin keskeiset toimintamuodot vuonna 2014.
Kansankahvilan ovi käy tiheään. Kohtaamistilanteita syntyy. Kansankahvilasta voi kävellä Sillalle ja Sillasta nettiaalloille.
Kuulkaamme toisiamme yhä paremmin.

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 edesauttaen jokaisen tarvetta tulla kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi.
Toimia niin, että jokaisen ääni yhteiskunnassa tulisi kuulluksi. Tarvittaessa Soroppi ry. toimii yksittäisten ihmisten tai ryhmien
puolesta puhujana ja opastajana eri palvelujen pariin.
Antaa tarvittaessa välitön fyysinen tai psyykkinen ensiapu.
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
* nettiradio, eri toiminnot, aktiviteetit, läsnäolo, aktiivinen kuuntelu sekä mahdollistamalla hiljentyminen ja pysähtyminen

Toimintojen keskeiset tavoitteet ja niiden arviointi:
Toiminto:

Keskeinen tavoite:

Keinot:

Kansankahvila Soroppi
- Kansalaistanssit
- Kiikkutuolivierailut
- asiantuntijavierailut
- musiikkiesitykset
- lehti- ja kirjanurkkaus
- tilojen vuokraus
- työympäristö
- harjoitteluympäristö

laatu, viihtyisyys, turvallisuus
elävä musiikki, mielekäs sosiaalinen liikuntatuokio, ajanviete
vuoropuhelun syntyminen, tiedonsiirto, kulttuurinen ajanviete
tiedonsiirto, sosiaaliset oikeudet/edut ja vastuut
paikallisen musiikkikulttuurin levittäminen, ajanviete, karaoke
tiedonsiirto, kulttuurinen ajanviete
yhdistysten, ryhmien ja vertaistukiryhmien kokoont. mahd.
palvelu- ja kohtaamistilanteiden hyvä ja tasainen laatu
yksilöllisten tavoitteiden mukainen harjoittelu

koulutus, valmennus, keskustelu
monipuolinen tarjonta, viestintä
ajanseuranta, monip.tarjonta
Ktalon verkoston hyödyntäminen
monipuolinen tarjonta
tilaukset, lahjoitukset, viestintä
tiedottaminen, kok.infran ylläpito
sisäinen koulutus, rekry
monipuolinen toimintaympäristö,
yhteistyö, ohjaus, yksilöllisyys

Hallinto ja talous

riittävät toiminta- ja aikaresurssit työskentelyyn

organisointi, työnjako, avustavat
henkilöt

Maksuton avunvälitys

nopean ja luotettavan avun antaminen po. vanhuksille

vapaaehtoisrekrytointi,
työnorganisointi, koulutus

Silta-projekti

palveluohjaus, yksilö- ja ryhmätyöskentely, terveystieto

etsintä, jalkautuminen, yhteistyö

Kulman kundit -toiminta

päihteettömämmän elämänkulttuurin syntyminen

ryhmätyöskentely, mielekäs tek.

Nettiradio ja järjestöviestintä

kokemuksellisen tiedon välittäminen, puheeksi otto

osaaminen, verkostot, tekniikka

Polkupyörien vuokraus ja huolto

sosiaalisesti hinnoiteltujen pyörien vuokraaminen ja huolto

toimintakyk. polkupyörien varanto

Järjestö- ja julkisyhteisöyhteistyö

Kansalaistalon ylläpito, tapahtumat, mt-, päihde- ja sos.työ

sopimukset, järjestö- ym.verkosto

Ryhmätoiminta

sosiaalisen pääoman kehittäminen, virkistys, tieto

kannustus ja tuki toimintaan

Arviointi: Tavoitteiden toteutumista arvioidaan jatkuvasti käyttäjäpalautteen, itsereflektoinnin ja yhteistyötahojen kautta.

Toimijaresurssit:
Ex tempore –toimijat:
- matala liittymisen kynnys
- tässä ja nyt –toiminta
- suora vertaistuki
- tilapäisapu: tavaroiden
siirrot, tulkkaus,
tapahtumat ym.
Toiminnanjohtaja:
- hallinto, toiminta ja
talous yhdessä
johtokunnan kanssa
- esittely, tiedotus,
koulutus, kävijäkontaktit
Rahoitus: RAY

Toimistosihteeri:
- hallinto- ja talousrutiinit
- lomakkeisto
- tilojen varaus, tilastointi,
avunvälitysasiat
Rahoitus: RAY

Vapaaehtoiset:
- tiedot, taidot, kyvyt
- sosiaalinen pääoma
käyttöön
- tukikoulutus

Kävijä,
ihminen
Opiskelijat, harjoittelijat,
yhdyskuntapalvelijat:
- yksilöllisten tavoitteiden
mahdollistuminen
- kokeilumahdollisuudet
- kokemusvaihdot: ideat,
tavat yms. käyttöön
- tukikoulutus

Projektityöntekijät:
- projektien käytännön
hoitaminen
- etsivä, jalkautuva,
kokeileva työote
- tulevaisuusorientaatio
Rahoitus: RAY, Joensuun
kaupunki

Tukityöllistetty
henkilöstö:
- toimintojen ylläpito ja
kehittäminen
- elämäntilanteiden
huomiointi
- tukikoulutus

Tapahtumat:
Tapahtuman nimi:

Pvm:

Vastuutaho:

Vastuuhenkilöt:

Valoa kievarissa (Valon päivä)
Soropin 22-vuotisjuhla
Henkisen hyvinvoinnin viikko
Kukanpäivä
Silta-projekti katukiertueella
Soropin kesäretki 1
Soropin kesäretki 2
Soropin metsäretki 1
Ihmisarvopäivä
Soropin metsäretki 2
Asunnottomien yö
Mielenterveysviikko
Kansalaistalon 18-vuotisjuhla
Joulumaa-ruokailutapahtuma

3.2.
28.2.
22.-27.4.
13.5.
kesä-elo
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
elokuu
syyskuu
17.10.
17.-23.11.
5.12.
24.12.

P-K:n Mt-tuki, Soroppi, Itäinen Tiimi
Soroppi
alueen mielenterveysjärjestöt+muut
P-K:n Mt-tuki, Soroppi, Itäinen Tiimi
Soroppi/Silta
Soroppi
Soroppi
Soroppi
Tyött. P-K:n yt-järj., srk:t, Soroppi
Soroppi
sosiaalialan toimijat
alueen mielenterveysjärjestöt+muut
P-K:n Sotu, Soroppi, STKL
Joulumaa-työryhmä

em. yhdistysten toimijat
Soropin työntekijät+vapaaehtoiset
em. yhdistysten toimijat
em. yhdistysten toimijat
Silta-projekti+opisk. ja vap.eht.
toiminnanjohtaja+toimistosihteeri
toiminnanjohtaja+toimistosihteeri
toiminnanjohtaja+toimistosihteeri
em. toimijoiden työntekijät
toiminnanjohtaja+toimistosihteeri
toiminnanjohtaja, projektitt, opisk.
em. yhdistysten toimijat
em. järj. työntekijät
vapaaehtoistoimijat

Lisäksi Kansalaistalon kansalaistanssit elävällä musiikilla joka toinen keskiviikko 22.1.-16.4. ja 17.9.-26.11. sekä kiikkutuolivierailuja
tai asiantuntijavierailuja tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Kädentaitoryhmä maanantaisin sekä peli- ja infopäivät perjantaisin.
Soropin aamupuuro on tarjolla vapaaehtoismaksua vastaan maanantaista perjantaihin klo 7.30-10.
Kansalaistalon tilat ovat vuokrattavissa muuhun käyttöön yhdistyksille, ryhmille tai yksittäisille henkilöille päihteettömien
tilaisuuksien järjestämistä varten. Tilojen varaamista koordinoi Soroppi ry.
Terveysteematapahtumiin osallistutaan yhtenä yhteistyötahona eri toimijoiden kanssa.
Mahdollisuuksien ja harkinnan mukaan osallistutaan myös muihin tapahtumiin tai järjestetään niitä itse.

Rahoitus:
Raha-automaattiyhdistys:
 kohdennettu A-avustus (vapaaehtois- ja lähimmäispalvelukeskuksen toimintaan)
 C-projektirahoitus (Silta-projekti)
 C-projektirahoitus (Nettiradiotoiminta ja järjestöviestinnän tehostaminen yhteishankkeena Omaiset Mielenterveystyön Tukena
Pohjois-Karjalan yhdistyksen kanssa
Joensuun kaupunki
 yleisavustus (osa Kansalaistalon vuokrakuluista)
 järjestöavustus (Kulman kundit –toimintaryhmä)
Oman toiminnan tuotot:
 kahvion vapaaehtoismaksut
 käyttökorvaukset (tilavuokrat, kopiokone, puhelin, fax)
 polkupyörien vuokraus- ja huoltotoiminta
 jäsenmaksut, lahjoitukset ja harjoittelukorvaukset
Soroppi ry:n tämän suunnitelman mukainen toiminta on riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta. Näistä keskeisimmät ovat Rahaautomaattiyhdistyksen (RAY) kohdennettu A-avustus sekä C-projektiavustukset. Joensuun kaupungilta (kaupunki) saatavaa
yleisavustus käytetään kokonaisuudessaan kattamaan Kansalaistalon vuokrakuluja. Kaupungin järjestöavustus käytetään Kulman
kundit –toimintaryhmän kuluihin.
RAY:n kohdennettua A-avustusta käytetään luomaan henkilöresurssit toimintojen päivittäiseen hoitoon ja hallintoon, toimintojen
ylläpitokuluihin, välttämättömiin tarvikehankintoihin sekä vapaaehtoistoimijoiden koulutus- ja virkistystoimintaan. Kokonaisuutena
avustuksella on keskeisin merkitys Soroppi ry:n toiminnalle. Avustus mahdollistaa osaltaan usean eri järjestön yhteistyöhön
pohjautuvan Joensuun Kansalaistalon olemassa olon. RAY:n C-projektirahoituksella katetaan Silta- ja Nettiradioprojektien kaikki
kulut.
Em. rahoituksissa rahoituksen myöntäjä harkitsee tapauskohtaisesti, myöntääkö se avustuksen. Soroppi ry:n toiminta
toteutetaan/sopeutetaan rahoituspäätöksien mukaisesti. Oman toiminnan tuottojen määrä on varsin vähäinen nykyisenkaltaisen
toiminnan kuluihiin nähden. Oman toiminnan tuottomahdollisuuksia kehitetään ja lisätään, erityisesti lahjoitusten osuutta pyritään
kasvattamaan.

