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TOIMINTAKERTOMUS 2020

1. Toiminnan tarve, tavoite ja arvot

Toiminnan tarve
Emppis ry:n toiminta-alueella on paljon ikäihmisiä. Emppis tarjoaa heille
mahdollisuuden liikunnalliseen ja toiminnalliseen osallistumiseen sekä
sosiaaliseen kanssakäymiseen. Vastaavanlaista matalan kynnyksen
kohtaamispaikkaa Emppiksen toiminta-alueella ei ole. Yhdistyksen tilat toimivat
yhteisenä olohuoneena, jossa voi viettää aikaa kiireettömästi ja osallistumatta
toimintoihin.
Kyläilykulttuurin hiivuttua, ja erityisesti korona aikana, yksinäisyys ja puhekaverin
puute korostuvat. Työntekijöille voi luottamuksellisesti kertoa ilot, surut ja
murheet. Emppikselle voi jokainen tulla tasavertaisena taustastaan,
mielipiteistään tai varallisuudestaan riippumatta. Kävijä- ja jäsenmäärä kertovat
toiminnan tarpeellisuudesta.
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Julkiset kulkuyhteydet ovat huonot ja haja-asutusalueilla olemattomat. Emppis
toimii myös odotustilana kulkuyhteyksiä tai esim. lääkäripalveluja odottaessa.
Toiminta-alueen palvelut ovat vähäiset ja muuttuneet sähköiseen muotoon, siksi
henkilökohtaisen avun, tuen ja opastuksen tarve on kasvanut. Emppis antaa
mahdollisuuden vapaaehtoistyöhön, sekä osaamisen esille tuomiseen toisten
iloksi ja opiksi.
Emppiksen tilaa annetaan maksutta yhteistyökumppaneiden sekä muiden
yhteisöjen käyttöön, sillä paikkakunnalla ei ole vastaavanlaista kokoontumistilaa.
Emppis ry:n toiminta vastaa kysyntään ja tarpeeseen. Asiakkaiden toiveet ja
tarpeet, sekä ikääntymisen mukanaan tuomat rajoitteet huomioidaan toiminnan
suunnittelussa ja toteutuksessa.
Emppis ry:n toiminta tukee Jämsän kaupungin tavoitteita ikäihmisten
hyvinvoinnin edistäjänä. Emppis ei kuitenkaan tee julkiselle sektorille kuuluvia
tehtäviä, vaan ohjaa asiakkaita tarvittaessa julkisten palvelujen piiriin.

Tavoite
Toiminnan päätavoite:
Edistää toiminta-alueella ikäihmisten tasavertaisuutta sekä psyykkistä, fyysistä ja
sosiaalista hyvinvointia tarjoamalla yksilö- ja ryhmämuotoista toimintaa sekä
vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaa.
Toiminnan osatavoitteet:
- Matalan kynnyksen toiminnan vahvistaminen Jämsässä, entisen Kuoreveden
alueella.
- Ikäihmisten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi toimia
helposti lähestyttävänä kohtaamispaikkana, jossa voi luottamuksellisesti jakaa
ilot ja surut.
- Myönteisen ja ihmisläheisen ilmapiirin luominen, jossa jokainen ikäihminen
huomioidaan yksilönä taustastaan, mielipiteistään ja varallisuudestaan
riippumatta.
- Monipuolistaa ikäihmisille tarjottavaa toimintaa luottamuksellisen ja
pitkäjänteisen yhteistyön kautta.
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Arvot
Emppis ry:n työtä ohjaavat arvot ovat:
- Tasapuolisuus
Tasavertainen kohtelu kaikille.
- Yhdessäolo
Avointa toimintaa, johon kaikilla on mahdollisuus osallistua.
- Elämänläheisyys
Myötäelämistä arkipäivän iloissa ja suruissa.

2. Hallinto ja henkilöstö
Emppis ry:n hallitukseen vuonna 2020 kuului puheenjohtaja ja kuusi varsinaista
jäsentä. Sihteerinä toimi Emppis ry:n työntekijä. Hallitus kokoontui kevätkaudella
6 kertaa ja syyskaudella 6 kertaa. Hallitus valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.
Kevätkokous pidettiin koronatilanteen vuoksi vasta 17.8. ja syyskokous 26.10.
Yhdistyksen henkilökuntaan kuului toiminnanjohtaja, ohjaaja/sihteeri sekä
siivooja. Lisäksi yhdistyksen toiminnassa olivat mukana hallitus, vapaaehtoiset,
ohjausryhmä sekä julkisen -ja yksityisen puolen yhteistyötahot.
Ohjausryhmään kuuluivat; Emppis ry:n jäsenistön edustaja, kansalaisjärjestötyön
asiantuntija sekä Jämsän kaupungilta vanhustyön asiantuntija ja
palveluasiantuntija.
Emppis ry:ltä oli edustaja Työvalmennussäätiö Avituksen valtuuskunnassa.
Emppis ry toimi yhdistyslain ja Emppis ry:n omien sääntöjen mukaisesti.
Yhdistyksessä noudatettiin Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta,
työsopimuslakia, sairausvakuutuslakia ja työaikalakia. Emppis ry ei ole jäsenenä
Yksityisen sosiaalipalvelualojen työnantajaliitossa, Emppiksellä kuitenkin
noudatetaan liiton työehtosopimusta.
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Jäsenet
Yhdistyksessä oli vuoden 2020 lopussa 208 jäsentä. Yhdistyksen jäsenistä 69 % oli
naisia ja 31 % miehiä. Jäsenmaksu oli 20 € /hlö /vuosi, sisältäen Mielenterveyden
keskusliiton jäsenmaksun 4 € / hlö.
Palkattu henkilöstö
Yhdistyksessä oli kokoaikainen toiminnanjohtaja. Sihteeri /ohjaaja oli osittaisella
hoitovapaalla, työaika 30 h /viikko. Siivoojan työaika oli 2 h/viikko.
Muu henkilöstö ja ostopalvelut
Muuhun henkilöstöön kuuluivat vesivoimistelu- ja tuolivoimisteluryhmien
ohjaajat sekä kurssiohjaajat. Tilitoimisto Administer oy hoiti yhdistyksen palkka- ja
kirjanpitotehtävät ja Tilintarkastus Mäkinen & Co Oy tilintarkastuksen. Atk-tuki- ja
huoltopalvelut ostettiin yksityiseltä henkilöltä. Työterveyspalvelut ostettiin
Jämsän Terveys oy:ltä. Kuljetuspalvelut hankittiin ostopalveluina. Yhteislaulun
ohjaus ja säestys ostettiin yhksityiseltä henkilöltä. Yhdistyksen hallituksen
puheenjohtajalle maksettiin 600 euron vuosipalkkio.

3. Talous ja tilat
Emppis ry sai toiminta-avustusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta
(STEA) 93 000 euroa ja Jämsän kaupungilta 9 000 euroa.
Tuottoja saatiin jäsenmaksuista, retkien omavastuu osuuksista, vapaaehtoisista
kahvimaksuista sekä vapaaehtoisvoimin tehdystä pienimuotoisesta
käsityömyynnistä. Näillä tuotoilla katettiin osa materiaali- ja asiakaskuluista.
Emppis ry muutti uusiin toimitiloihin 1.6.2020, osoitteeseen Puistotie 1. Toimitila
vuokrattiin yksityiseltä henkilöltä. Kuoreveden koulun liikunta-, kuntosali- sekä
puu- ja metallityön luokkatila saatiin maksutta Jämsän kaupungilta
eläkeläisryhmien käyttöön. Yhdistys maksoi Vapaa-aikakeskus TöpinäCenter oy:lle
keilahallin ratavuokraa. Kuokkalan seurantalo ja Palsinan koulu olivat maksutta
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yhdistyksen järjestämien tuolivoimisteluryhmien käytössä. Koronapandemia
aiheutti Kuoreveden koulun päiväkäyttö rajoituksen syyskaudelle. Tämän vuoksi
Emppis vuokrasi Nuorisoseurantalo Nysän tilan tuolivoimistelua varten.
Emppis ry:n tilaa annettiin maksutta yhteistyökumppaneiden ja yhteisöjen
käyttöön, pois lukien poliittiset puolueet.

4. Toiminnan kohderyhmä
Kohderyhmänä olivat ikäihmiset, erityisesti yksinäiset ja syrjäytymisen vaarassa
olevat.
Emppis ry:n toiminta-alueella asuu yhteensä 2011 henkilöä, heistä yli 65vuotiaita on 38 % (Tilastokeskus 2019). Resurssit eivät riitä järjestämään
toimintaa kaikilla Kuoreveden alueen kylillä.
Asiakaskäynnit Emppiksen tiloissa olivat huomattavasti edellisvuotta pienemmät
koronapandemiasta johtuen. Kävijöistä 67 % oli naisia ja 33 % miehiä.
Emppiksellä kävijöitä oli viitenä arkipäivänä keskimäärin 18,5 hlö/päivä.
Asiakkaiden keski-ikä oli 73 vuotta. Toimintaan osallistui ulkopaikkakuntalaisia
sekä muitakin kuin jäsenmaksun maksaneita. Toiminnassa oli mukana työttömiä,
mielenterveyskuntoutujia sekä erilaisista riippuvuuksista kärsiviä.
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5. Toiminnan sisältö ja toteutus
Koronapandemia aiheutti toiminnan keskeytyksen 18.3. - 26.6. Keskeytyksen
aikana työntekijät pitivät jäsenistöön yhteyttä puhelimitse ja olivat osittain
etätöissä. Toiminnan keskeytyksen ja etätyön ajalta työntekijät kirjasivat kaikki
yhteydenotot, avunannot ja työtehtävät (tilasto liitteenä s. 18). Touko-kesäkuussa
Emppis muutti uusiin toimitiloihin, työntekijät huolehtivat muuttoon liittyvistä
käytännön järjestelyistä.
Syyskaudella 27.7. alkaen toiminnassa huomioitiin turvavälit ja velvoitettiin
kasvomaskin käyttöön. Suositusten kiristyessä yleisötilaisuuksien määrä
rajoitettiin 10 henkilöön. Emppiksellä noudatettiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
ja Jämsän kaupungin koronaohjeistusta.
Yhdistys järjesti terveyttä, hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevaa toimintaa
yksilö- ja ryhmämuotoisesti. Alkuvuodesta, ennen koronapandemian aiheuttamia
poikkeusoloja, säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä olivat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tuolivoimistelut; Kuoreveden koulu, Palsinan koulu ja Kuokkalan seurantalo
kuntosalit; Kuoreveden koulu, Hallin palvelutalo
vesivoimistelu, uimahalli Koskikara
keilaus; Mäntän TöpinäCenter
miesten aamuturinat
pelikerho
puu- ja metallikerho, Kuoreveden koulu
yhteislaulu
boccia; Kuoreveden koulu

Syyskaudella Kuoreveden koulun liikuntatilojen käyttörajoitusten vuoksi
eritysliikunnanohjaajan tuolivoimistelu toteutettiin Nuorisoseurantalo Nysällä.
Lisäksi kuntosalivuorot peruttiin ja bocciavuoro siirrettiin Emppikselle. Keilavuoro
Mäntän Töpinä Centerillä peruttiin ja korvattiin boccialla Emppiksellä. Ohjatut
yhteislaulutilaisuudet peruttiin.
Tilaisuuksia, tapahtumia, luentoja, kursseja, näyttelyjä ja retkiä järjestettiin
kulloinkin voimassa olevien suositusten puitteissa. Aiheina olivat mm:
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-

lainopilliset asiakirjat
elokuvapäivä
liikunta- ja pelipäivä
elinvoimajohtajan vierailu
mieli ja minä
narsismi
sähköturvallisuus
digikurssi

-

valokuvista kirjaksi- kurssi
aurinkovärjäyskurssi
huopasten tuunaus
teatteriretki
huopatehtaan retki
kalastusretki
kotiseuturetki

Asiakkaiden yksilöllinen huomioiminen, kuunteleminen ja kanssaeläminen, sekä
kiireettömän ja myönteisen ilmapiirin luominen olivat merkittävä osa toimintaa.
Kahdenkeskiseen keskusteluun, ilojen ja surujen jakamiseen niin
luottamuksellisissa, kuin arjen asioissa varattiin aikaa.
Emppis toi erilaisia palveluja sekä monipuolista tietoutta paikkakuntalaisten
avuksi ja hyödyksi.
Yhdistyksen tilat toimivat yhteisenä olohuoneena, jossa vietettiin aikaa
osallistumatta ryhmätoimintoihin. Emppikseen tultiin seurustelemaan,
tapaamaan tuttuja ja kuluttamaan aikaa. Emppiksen tiloja käytettiin myös
odotustilana kulkuyhteyksiä tai esim. lääkäripalveluja odottaessa.
Henkilökohtaista apua annettiin erilaisissa käytännön asioissa, mm. tietokoneen
käytössä, matkapuhelimen käyttöön liittyvissä ongelmissa, aikataulujen ym.
selvittämisessä, erilaisten julkisten palvelujen hakemisessa ja opastamisessa.
Tukihenkilönä toimittiin kerhoissa, retkillä, tapahtumissa sekä satunnaisesti
lääkärikäynneillä. Asiakkaita autettiin yksilöllisesti ja yllättäviin tilanteisiin
reagoitiin mahdollisimman nopeasti. Tarvittaessa asiakasta opastettiin
oikeanlaiseen vertaistukiryhmään.
Toimintaa suunniteltiin kohderyhmän toiveita ja tarpeita vastaavaksi,
taloudellinen näkökulma, työvoimaresurssi sekä ekologisuus huomioiden.
Asiakkaiden toiveita ja ideoita toiminnan kehittämiseksi kerättiin havainnoimalla,
kuuntelemalla, keskustelemalla sekä kirjaamalla välittömät palautteet. Kurssien
ohjaus, luennot ja näyttelyjen pystytys toteutettiin pääosin vapaaehtoisvoimin.
Asiakkailta saatiin vinkkejä retkikohteista, niitä toteutettiin mahdollisuuksien
mukaan. Retket olivat hyvin suosittuja.
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Paikkakuntalaiset lahjoittivat Emppikselle tarpeettomaksi jääneitä tavaroita,
luonnonantimia, askartelutarvikkeita ym, jotka annettiin tarvitseville.
Emppiksessä sijaitsevan kirjapisteen kirjoja sai lainata tai ottaa omaksi.
Kirjapisteestä luovuttiin uusiin toimitiloihin muuton yhteydessä.
Harrastajilla oli mahdollisuus tuoda omia taitojaan esille muiden iloksi
näyttelyjen, kurssien, luentojen ym. muodossa.
Terveiden elämäntapojen edistämiseksi asiakkaita kannustettiin ulkoilun ja
liikunnan pariin. Yhteisöllisyyden kasvu näkyi lähimmäisestä huolehtimisena,
yhteiskuljetuksien järjestämisenä sekä ikääntymisen mukanaan tuomien
rajoitteiden huomioimisena.
Emppiksellä jatkettiin alkuvuodesta, koronasulkuun saakka, Kuoreveden koulun
ylijäämäruokailun lippujen myyntiä yhteistyössä Jämsän Ateria- ja
Puhtauspalvelut liikelaitoksen kanssa. Lippujen nouto ja tilitys suoritettiin Jämsän
kaupungin infopisteessä muun Jämsässä asioinnin yhteydessä.
Toiminta suunniteltiin yhteistyönä hallituksen ja työntekijöiden kanssa.
Työntekijät osallistuivat useisiin verkkokoulutuksiin ja saivat maksutta
työnohjausta Jämsän Terveys oy:n mielenterveystoimistolla.

Vapaaehtoistyö:
Emppis ry:n vapaaehtoistyöntekijöiden työpanos oli merkittävä osa yhdistyksen
toimintaa. Vapaaehtoistyöhön osallistui 29 henkilöä. Vapaaehtoiset ideoivat ja
toteuttivat monipuolisesti erilaisia kursseja, näyttelyjä ja luentoja, sekä toimivat
retkioppaina.
Miesten aamuturinat- ryhmä kokoontui Emppiksen loma-aikana omaehtoisesti.
Vapaaehtoistyöstä tehtiin kirjallinen sopimus vapaaehtoisen ja Emppis ry:n
kesken. Vapaaehtoistyö jatkuu niin kauan, kuin vapaaehtoinen kokee työn
mielekkäänä ja vapaaehtoistyö palvelee Emppis ry:n tarpeita.
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Vapaaehtoisille sekä hallituksen- ja ohjausryhmän jäsenille vuosittain
järjestettävä kiitostilaisuus jäi koronatilanteen vuoksi järjestämättä. Vuoden
päätteeksi vapaaehtoisia muistettiin prodeeratuilla Emppis ry:n kylpypyyhkeillä.
Vapaaehtoistyön muotoja olivat:
- virkistyskäynnit asiakkaan kotiin (1 hlö)
- satutuokiot Kuoreveden kirjastolla (1 hlö)
- kurssin ohjaus (5 hlö)
- puu- ja metallikerhon ohjaus (3 hlö)
- luentojen toteutus (8 hlö)
- runonlausunta (2 hlö)
- kangaspuiden kunnossapito ja asiantuntija-apu kädentaidoissa (2 hlö)
- käsitöiden teko yhdistyksen käyttöön (1 hlö)
- ovien avaus liikunta- ja kuntosalille sekä luokkatiloihin (3 hlö)
- piha-alueen siisteydestä huolehtiminen (1 hlö)
- avustaminen tapahtumien toteutuksessa
Vapaaehtoistyön tilasto liitteenä, sivu 17.

6. Viestinnän toteutus
Emppis ry:n viestintä oli avointa, aktiivista ja läpinäkyvää. Toiminnasta
tiedotettiin omien kotisivujen kautta, ilmoitustaulumainoksin, sähköpostitse
sekä jäsentiedotteella kahdesti vuodessa. Toimintaympäristö huomioiden
”puskaradio” oli merkittävä viestintäkeino.
Toimintakertomus julkaistiin yhdistyksen kotisivuilla, lisäksi toimintasuunnitelma
ja toimintakertomus lähetettiin Jämsän kaupungin päättäjille sekä ohjausryhmän
jäsenille.
Työntekijöiden välinen viestintä, sekä työntekijöiden ja hallituksen välinen
viestintä oli avointa ja mutkatonta. Kirjanpitäjän kanssa viestittiin puhelimitse,
sähköpostitse ja kasvotusten aina tarvittaessa.
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Emppis ry:n jäsenet saivat tietoa Mielenterveyden keskusliiton eduista Revanssijäsenlehdestä, joka ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Mielenterveyden keskusliiton
jäsenkortti toimii myös Emppis ry:n jäsenkorttina.
Emppis ry:lle tilattiin 100 kpl ”Emppis ry kiittää”- logolla painatettuja
kylpypyyhkeitä Merkkitallilta.
Emppikselle on laadittu tietosuojaseloste, pelastussuunnitelma sekä työsuojelun
toimintaohjelma. Emppis ry on rekisteröitynyt Mielenterveyden keskusliiton
Kilta- jäsenrekisterin käyttäjäksi. Jäsenrekisterinpitäjä ja -käsittelijä, sekä
tietosuojavastaava on nimetty. Näkyvyyden lisäämiseksi Emppis ry on
rekisteröitynyt sähköiseen Yhdistystori- palveluun.

7. Seuranta ja arviointi

Yhdistyksen toimintaa ohjasi ja arvioi jäsenistö, hallitus sekä ohjausryhmä.
Toimintaa seurattiin ja arvioitiin kohderyhmää havainnoimalla, haastattelemalla
ja kuuntelemalla, kerättyjä asiakas-, osallistuja- ja jäsenmääriä seuraamalla sekä
rahoittajien ja yhteistyökumppaneiden palautteiden perusteella. Kirjallista
palautekyselyä jäsenistölle ei laadittu aiempien vuosien niukan vastausprosentin
vuoksi. Puhelimitse ja sähköpostitse tulleet yhteydenotot, henkilökohtaisten
keskustelujen ja ohjausten määrät, tietokoneen ja puhelimen käyttöön liittyvät
avunannot sekä välittömät palautteet kirjattiin. Lisäksi asiakkaiden käyntikerrat
Emppiksen tiloissa kirjattiin ja eriteltiin sukupuolen mukaan. Asiakkailta saadut
aloitteet ja ideat toiminnan kehittämiseksi kirjattiin.
Rahoittajien (STEA ja Jämsän kaupunki), jäsenistön, yhteistyötahojen,
vapaaehtoisten, hallituksen sekä ohjausryhmän kanssa käydyt keskustelut
auttoivat toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa.
Talousarvion toteutumista seurattiin kirjanpitäjän kanssa säännöllisesti.
Työntekijöiden säännölliset palaverit, kehityskeskustelut sekä työhyvinvointi10

päivät antoivat mahdollisuuden arvioida omaa jaksamista sekä toiminnan
toteutuksen onnistumista.
Havainnoinnin perusteella toiminta vastasi asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin.
Seurannan perusteella Emppistä pidettiin tärkeänä kohtaamispaikkana, johon
voi tulla seurustelemaan ja kuluttamaan aikaa yksin tai yhdessä. Emppiksen
kodinomainen, kiireetön ja myönteinen tunnelma sai kiitosta. Säännöllisesti
järjestettävää toimintaa pidettiin monipuolisena ja pienelle paikkakunnalle
tärkeänä.
Ajanviettoa ja kokemusten vaihtoa saman ikäisten, ja samassa elämäntilanteessa
olevien kanssa pidettiin antoisana. Kurssit tarjosivat mielekästä tekemistä,
virikkeitä ja onnistumisen tunteita, erilaiset tapahtumat lisäsivät sosiaalista
elämää ja antoivat mahdollisuuden vapaaehtoistyölle. Retket koettiin erityisen
tärkeäksi osallistumisen muodoksi sekä iloa ja vaihtelua tuottaviksi. Asiakkaat
toivat omia taitojaan muiden iloksi näyttelyjen, kurssien ja luentojen muodossa.
Yhteisöllisyys näkyi lähimmäisestä välittämisenä, auttamisena ja
kannustamisena.
Yksilötasolla henkilökohtainen huomioiminen ja kuunteleminen koettiin
tärkeänä kahdenkeskisenä kohtaamisena, jolloin sai luottamuksellisesti jakaa
ilot, surut ja henkilökohtaiset asiat. Henkilökohtainen tuki ja kannustaminen
lisäsivät itseluottamusta ja omiin taitoihin uskomista. Erilaisten ihmisten
kohtaaminen Emppiksellä lisäsi asiakkaiden keskuudessa ymmärrystä ja
suvaitsevaisuutta, sekä loi uusia ystävyyssuhteita.
Matalan kynnyksen toiminta on vakiinnuttanut toiminta-alueella hyvin
paikkansa, se näkyi kävijä- ja jäsenmäärinä. Emppis ry:n jäseneksi liittyy
vuosittain useita uusia henkilöitä. Emppis ry:n vapaaehtoisten määrä ja
sitoutuneisuus pysyi edellisvuoden tasolla. Toiminnalla saavutetut tulokset
vastasivat asetettuihin tavoitteisiin.
Poikkeusolojen aikana yksinäisyys lisääntyi merkittävästi. Kohtaamisissa korostui
kuuntelemisen ja läsnäolon merkitys. Keskusteluissa tuli vahvasti esiin
Emppiksen merkitys alueen asukkaille.
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8. Katsaus vuoden 2021 suunnitelmiin
Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset jatkuvat tulevalle vuodelle. Toimintaa
järjestetään kulloinkin voimassa olevien rajoitusten ja suositusten puitteissa.
Rajoitusten aikana järjestetään nopealla aikataululla erilaisia tapahtumia ja
tilaisuuksia turvavälit ja kokoontumisrajoitukset huomioiden.
Toiminta jatkuu edellisvuoden tavoin, kohderyhmän tarpeita ja toiveita
vastaavana. Ikääntymisen mukanaan tuomat haasteet, kuten muisti- ja
liikuntarajoitteet huomioidaan päivittäisessä toiminnassa. Jatkossakin
henkilökohtainen huomioiminen, tukeminen ja kuunteleminen sekä
kiireettömän ja myönteisen ilmapiirin luominen ovat kiinteä osa toimintaa.
Retkikohteiksi on suunniteltu mm. Kuoreveden kotiseuturetki, Jämsän
ostosretki, Leponummen hautausmaa, sokkoretki ja erilaiset ulkoilukohteet.
Yhteislaulutilaisuuksia järjestetään ohjattuna kerran kuussa.
Asiakkaiden osallisuutta Emppiksen toimintaan lisätään mahdollisuuksien
mukaan.
Työntekijät, hallituksen jäsenet sekä vapaaehtoiset osallistuvat mahdollisuuksien
mukaan kursseille ja koulutustilaisuuksiin.
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9. Yhteistyötahot
Emppiksen tilat olivat maksutta yhteistyötahojen ja yhteisöjen käytössä
yhteensä 18 kertaa. Emppis ry teki yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa
tapahtumien, tilaisuuksien, retkien ja kurssien toteuttamisessa. Erilaisiin
yhteistyötapaamisiin osallistuttiin yhteensä 9 kertaa.
Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa lisäsi toiminnan monipuolisuutta.
Yhteistyötä tehtiin pääosin Kuoreveden alueen toimijoiden kanssa, sen on
todettu palvelevan kohderyhmän tarpeita laajempaa yhteistyötä paremmin.
Emppis ry:n yhteistyökumppanit vuonna 2020:
- Hallin Martta yhdistys
- Hallin metalli- ja puupiiri
- Hallin palvelutalo
- Hallin seutu ry
- Jyväskylän AMK / Digisti kylässä- hanke
- Jyväskylän Rikosseuraamuslaitos
- Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitos
- Jämsän Terveys oy
- Jämsän kaupunki
- Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
- Kuoreveden kirjasto
- Kuoreveden Taideseura ry
- Lentokala ry
- Mielenterveyden keskusliitto
- Mielenterveysyhdistys Ankkuri ry / Kosmo- hanke
- Taavetti ja Tiina- kerho
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Toimintatilasto:

Tuolivoimistelu, Kuoreveden koulu/
Nuorisoseurantalo Nysä:

kokoontumiskertoja 21
naisia 37, miehiä 7
käyntikerrat yht. 430

Tuolivoimistelu, Palsinan koulu:

kokoontumiskertoja 21
naisia 10
käyntikerrat yht. 146

Tuolivoimistelu Kuokkalan seurantalo:

kokoontumiskertoja 21
naisia 11, miehiä 4
käyntikerrat yht. 171

Kuntosali, Kuoreveden koulu:

kokoontumiskertoja 9
naisia 13, miehiä 13
käyntikerrat yht. 106

Kuntosali, Hallin palvelutalo:

kokoontumiskertoja 18
naisia 1, miehiä 2
käyntikerrat yht. 18

Vesivoimistelu, Jämsänkoski:

kokoontumiskertoja 9
naisia 8, miehiä 3
käyntikerrat yht. 80

Asahi/Musiikillinen liikunta, Emppis:

kokoontumiskertoja 12
naisia 9, miehiä 1
käyntikerrat yht. 51

Keilaus, Mäntän keilahalli /
Boccia, Emppis:

kokoontumiskertoja 12
naisia 12, miehiä 6
käyntikerrat yht. 63
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Boccia, Kuoreveden koulu /
Emppis:

kokoontumiskertoja 7
naisia 6, miehiä 4
käyntikerrat yht. 24

Köpöttely:

kokoontumiskertoja 14
naisia 7
käyntikerrat yht. 12

Pelikerho:

kokoontumiskertoja 23
naisia 13, miehiä 12
käyntikerrat yht. 251

Miesten aamuturinat:

kokoontumiskertoja 22
miehiä 12
käyntikerrat yht. 138

Yhteislaulu :

kokoontumiskertoja 1
naisia 11, miehiä 7
yht. 18

Retket:

8 retkeä (joista 1 retki toteutettiin
yhteistyökumppanin kanssa)
yht. 210 osallistujaa

Tapahtumat:

2 tapahtumaa
yht. 117 osallistujaa

Henkilökohtainen virkistys:

14 käyntikertaa
naisia 3

Henkilökohtainen huomiointi:

yht. 29 hlö

Tukihenkilönä toimiminen:

yht. 3 krt
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Näyttelyt:

4 näyttelyä

Kurssit:

6 kurssia
yht. 58 hlö

Luennot ja tilaisuudet:

30 kertaa
yht. 493 hlö

Työntekijöiden koulutukset, kurssit, infot:

15 krt

Työntekijöiden työnohjaus:

3 krt

Ohjausryhmän kokoukset:

1 krt

Asiakaskäynnit Emppiksen tiloissa:

yht. 2573hlö
naisia 1718, miehiä 848, lapsia 7
keskimäärin 18,5 hlö /päivä

Vastaanotetut puhelut:

yht. 888 puhelua

Henkilökohtaiset puhelut asiakkaalle:

35 puhelua

Vastaanotetut sähköpostit:

yht. 891 sähköpostia

Atk- ja puhelintuki:

yht. 58 avunantoa

Nettipiste:

yht. 3 krt

Maton kudonta:

3 naista, 1 mies

Poppanan kudonta:

1 nainen

Ylijäämäruokailun liput:

yht. 342 kpl
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Vapaaehtoistyön tilasto
Taavetti ja Tiina- kerho:

kokoontumiskertoja 22
yht. 351 hlö

Metalli- ja puukerho, Kuoreveden koulu:

kokoontumiskertoja 23
naisia 2, miehiä 18
käyntikerrat yht. 228

Maalauskurssi:

Kokoontumiskertoja 6
naisia 4
käyntikerrat yht. 20

Satutuokiot, Kuoreveden kirjasto:

kokoontumiskertoja 2
yht. 43 lasta, 9 aikuista
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Työntekijöiden työtehtävät poikkeusolojen aikana 18.3. – 26.6.
• Puhelinliikenne yht. 685 kpl
sisältää puhelut ja viestit:
- jäsenistölle
- yhteistyökumppaneille
- hallitukselle
- työntekijöiden välinen viestintä
- tapahtumien ja retkien perumiset
• asiakkaiden kohtaamiset ulkona
• atk-apu asiakkaille yht. 19 krt (asiakas odotti ulkona)
• laskunmaksut
• sähköpostiliikenne
• muuttoilmoitukset
• kotisivujen ylläpito
• puhelinpäivystys
• palaverit ja kokoukset hallituksen kanssa
• kokouskutsun ja pöytäkirjan kirjoittaminen
• vuosiselvitys STEA:lle
• Vekkariin ilmoitus kevätkokouksen perumisesta
• Vakiovuorohakemusten teko ja lähettäminen
• kevätkauden tilastojen teko
• etäkokouksiin ja etätapaamisiin osallistuminen
• kirjanpitoasioiden ja tilitysten vienti kirjanpitäjälle Jämsään
• jäsenkirjeen sekä kirjeeseen liitettävän liikuntahaasteen suunnittelu ja
postittaminen. Lähialueen jäsenkirjeet jaettiin postilaatikoihin.
• irtotekstiilien pesu kotona
• kalusteiden pesu ja desinfiointi
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• sohvien, tuolinpäällisten ja mattojen pesu märkäimurilla
• arkistokaapin siivous, kansioiden päivitys ja papereiden silppuaminen
• Sisä- ja ulkokukkien istutus ja hoito
• vuokrasopimuksen irtisanominen
• vuokraneuvottelut ja uuden vuokrasopimuksen kirjoittaminen
• uusien toimitilojen siivous
• muuttolaatikoiden hakeminen
• pakkaaminen ja muuttolaatikoiden kuljetus uusiin tiloihin
• tavaroiden asettelu paikoilleen, sisustaminen
• atk- laitteiden asennus ja päivitys (tilattiin yksityiseltä henkilöltä)
• ylijäämätavaroiden lahjoituspäivän järjestelyt
• kaatopaikkakuormien teko ja jätekuormien kuljetus
• kirjapisteen kirjojen kuljetus asiakkaalle sekä kirpputorille
• hankinnat ja asioiden hoidot
• Kalusteluettelojen päivitys
• Toiminnan suunnittelua
• Tuleviin retkikohteisiin tutustuminen
• Syyskauden työvuorolistojen laatiminen
• Syyskauden jäsenkirjeen luonnostelu ja retkien aikatauluttaminen
• Ilmoitustaulumainosten teko
• Kesätervehdysten lähettäminen sähköpostitse yhteistyökumppaneille ja
jäsenistölle
• Emppis ry:n sääntöjen ja taloussäännön tarkastelu
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