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Yleistä
Vaajakosken Suvanto ry järjestää aktivoivaa päivätoimintaa mielenterveys- ja päihdeongelmia kohdanneille. Yhdistyksemme yhteiskristillinen arvopohja, rakkaus lähimmäistä kohtaan on ajankohtainen, samaan aikaan kun yhteiskunnassa tapahtuu muutoksia, jotka haastavat toimintatapojen muokkaamiseen ja kehittämiseen. Työmme on yhteistyöhakuista. Perustehtävänämme on tukea ja kohdata jokaista Suvantoon tulevaa ihmistä yksilönä, jolla on omat, ainutlaatuiset fyysis-, psyykkis-,
sosiaaliset- sekä hengelliset perustarpeet.
Vuosi 2016 on ollut monista haasteista huolimatta Suvannossa hyvä vuosi. Taloudellisesti pääsimme lievästi voitolle, jäsenmäärä kasvoi hiukan ja myös vapaaehtoistyöhön osallistuvien määrä
on kasvanut hieman.
Palkkatukityöllistäminen muuttui jälleen kerran vuoden 2016 alussa ja sopivien tukityöllistettävien
löytäminen on ollut haastavaa. Osittain tästä johtuen, erilaisia retkiä ja tapahtumia järjestimme edellisvuoteen nähden puolet vähemmän, kuten toimintakertomuksesta voi tilastojen valossa myöhemmin lukea. Myös aamupalan ja lounaan syöjiä on edellisvuoteen verraten ollut vähemmän. Toisaalta
kuitenkin jossain kohdin aktiivisuus on myös kasvanut: Esimerkiksi talon sisäisessä toiminnassa,
kuten naisten- ja miesten iltojen toteuttamisessa olemme kuitenkin pystyneet parantamaan edellisvuodesta lähes kaksinkertaistaen iltojen määrää. Suurin kiitos tästä kuuluu aktiivisille palkkatuella
palkatuille päiväkeskustyöntekijöille, jotka ovat tuoneet omaa osaamistaan käyttöön ja toteuttaneet
aiempaa säännöllisemmin naisteniltoja. Lisäksi kiitos kuuluu niille monille vapaaehtoisille miehille,
jotka viikosta toiseen ovat ottaneet vastuuta jo perinteeksi muodostuneista torstai-iltapäivien miestenilloista.
Kiitämme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneita, vapaaehtoistyöntekijöitä ja henkilökuntaa päättyneestä toimintakaudesta. Vapaaehtoistyön merkitys toiminnassa on säilynyt ja aikana, jolloin puhutaan ihmisten kiireestä ja muista haasteista vapaaehtoistyön tekemiseksi, voimme olla kiitollisia
siitä, että vapaaehtoistyöhömme osallistuu lähes 50 henkeä. Vuoden aikana saatiin kasvatettua myös
yhdistyksen jäsenmäärää, mikä sekin on ilahduttavaa huomata, että työstämme ollaan kiinnostuneita
ja sitä halutaan tukea.
Yhteiskunnallisista tilanteista ja usein tilanteiden luomasta epävarmuudestakin huolimatta voimme
kiitollisena todeta, että Taivaan Isä on pitänyt meistä ja työstämme huolta jälleen yhden toimintakauden ajan.
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Tavoitteet ja painopistealueet
Vuodelle 2016 nimesimme toimintasuunnitelmassa Suvannon painopistealueiksi tarjota
1) Matalan kynnyksen lähipalvelua sekä
2) Osallistavaa toimintaa
Lisäksi painopistealueita olivat
3) Kirpputoritoiminta ja
4) Toiminnan kehittäminen

Matalan kynnyksen lähipalvelu
Matalan kynnyksen lähipalvelun tarjoamisessa olemme olleet edellisvuosien tasolla. Päiväkeskus on
ollut avoinna arkisin seitsemän tuntia päivässä, kesäaikaan kuusi tuntia. Se on tarjonnut ilman ajanvarausta mahdollisuuden tavata työntekijöitä, saada keskusteluapua sekä tarvittaessa ohjausta ja
neuvontaa muihin palveluihin. Päiväkeskus on toiminut avoimena, päihteettömänä kohtaamispaikkana tarjoten mahdollisuutta vertaistukeen erilaisista elämäntilanteista tulevien kesken. Toiminta on
ollut maksutonta pois lukien joidenkin matkojen ja retkien omavastuut.
Vuoden 2016 aikana Suvannossa:
-

-

-

On ollut erityisesti pienituloisille suunnattu edullinen aamupala, kahvi- ja lounasmahdollisuus
Päiväkeskuksessa on tarjottu mahdollisuus pyykinpesuun, vaatehuoltoon, saunaan ja henkilökohtaisen hygienian hoitoon
Asiakkailla on ollut mahdollisuus internetin käyttöön ja lehtien lukuun
Liikuntaan on sisältynyt salibandyä, pehmolentopalloa, keilausta, ratsastusta, uintia, vesijumppaa ja kuntosalikäyntejä. Liikunta on toiminut säännöllisten viikkovuorojen muodossa.
Liikunnan toiminnoissa on tehty hyvää yhteistyötä mielenterveysyhdistys Kellon sekä Kuiville Pyrkivien ry:n kanssa.
On ollut harrastusmahdollisuuksia tekstiili- ja puukäsitöiden muodossa
Monimuotoisen vapaaehtoistyön mahdollisuudet; päiväkeskuksen ylläpitoon liittyvät siistimis- ja järjestämistehtävät, keittiötyöt, tekstiili- ja puutyöt Suvannon hyväksi, kirpputoritehtävät
Kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuus
Työllistymistä tukevat harjoittelut, valmennukset ja kokeilut
Palkkatukityöllistäminen
Yhdyskuntapalvelu ja valvottu koevapausjärjestelmä
Teemalliset iltapäivät erikseen naisille ja miehille

Osallistava toiminta
Toisena painopistealueena Suvannossa on kuluneena vuonna ollut osallistava toiminta. Suvannon
kävijöitä on kuultu päivittäisissä keskusteluissa ja kävijöiden toiveita toiminnan suhteen on mahdol-
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lisuuksien mukaan pyritty toteuttamaan. Kuluneena vuonna erilaiset aktivoivat päivätoiminnat, kuten bingo, tietokilpailut yms. ovat lisääntyneet ja tulleet säännölliseksi osaksi Suvannon viikkotoimintaa. Lisäksi on tarjottu edelleen mahdollisuutta kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluihin,
harjoitteluihin ja palkkatuettuihin töihin. Suvanto on toiminut myös koevapauden aikaisena toimintavelvoitepaikkana vapautumassa oleville vangeille.
Osallistavassa toiminnassa yhtenä tavoitteena on ollut ”meidän näköinen” toiminta, jolla olemme
tavoitelleet sitä, että toiminta voisi koostua niistä toimintatavoista ja muodoista, joihin palkatulla
henkilökunnalla, vapaaehtoisilla sekä hallituksen jäsenillä löytyy osaamista. Esimerkkejä tästä on
keväällä valtakunnallisen ravintolapäivän yhteydessä järjestetty tempaus, jolloin Suvantoonkin tehtiin päivän ajaksi ravintola kokkitaustan omaavan vapaaehtoisemme voimin.

Kirpputoritoiminta
Kolmas Suvannon painopistealue on usean vuoden ajan ollut kirpputori. Suvanto ylläpitää pienimuotoista lahjoitustavaroin toimivaa Suvanto Kirppistä Vaajakosken Urheilutalon alakerrassa, joka
on avoinna kuutena päivänä viikossa, arkena seitsemän- ja lauantaisin kolme tuntia. Kokoonsa nähden kirpputoritoiminta on tavoittanut paljon alueen ihmisiä ja toiminnasta saatavista tuloista on jäänyt vähän päiväkeskustoiminnan tukemiseen. Kirpputorilla on ollut myös työllisyyttä tukeva vaikutus. Lähes koko vuoden ajan kirpputorilla toimi yksi henkilö palkkatuella palkattuna sekä useita
henkilöitä kuntouttavassa työtoiminnassa sekä vapaaehtoisena. Vapaaehtoistyön merkitys toiminnassa on ollut erittäin tärkeä. Ilman vapaaehtoistemme antamaa työpanosta kirpputoritoimintaa ei
todennäköisesti olisi pystytty ylläpitämään, ainakaan samalla teholla kuin tähän asti.

Toiminnan kehittäminen
Toiminnan kehittäminen oli vuodelle 2016 kirjattu neljäs painopistealue. Yhdistyksen kauan kestänyt sääntömuutostyö saatiin siihen valmiuteen, että heti tammikuussa 2017 säännöt voidaan lähettää
Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyttäväksi.
Arviointia ja seurantaa on pyritty toiminnassa kehittämään edelleen. Kävijöiltä on kysytty palautetta
vuoden aikana kirjallisesti kaksi kertaa. Kirjallisen palautteen keruun lisäksi palautetta on kerätty
suullisesti käytyjen keskustelujen ohessa. Kokemuksemme mukaan Suvannon asiakaskunta antaa
mielellään palautetta.
Vuoden 2016 aikana tavoitteena oli myös jäsenistön, vapaaehtoisten ja kävijöiden osallistaminen
yhdistyksen toiminnan sisältöjen kehittämiseen. Tavoitteen saavuttamiseksi on kirjallisten palautteiden keruun lisäksi jatkettu säännöllisiä viikkopalavereja sekä toteutettu yhdistyksen sääntöjen mukaiset yhdistyksen ja hallituksen kokoukset. Toimintasuunnitelmassa yhdeksi keinoksi tavoitteiden
saavuttamiseksi toiminnan kehittämisessä asetettiin myös osallistavan työpajan järjestäminen kevätkokouksen yhteyteen yhdistyksen toiminnan suuntaviivojen strategian tueksi. Tätä toimintapajaa ei
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kuitenkaan pystytty toteuttamaan. Ajatusta tämän kaltaisesta työpajasta on kuitenkin pidetty hyvänä
ja vastaavanlainen työpaja pyritään järjestämään myöhemmin.
Näemme toiminnan kehittämisen tärkeänä tekijänä kävijämäärien säilyttämiseksi, lisäämiseksi ja
toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi jatkossa. Myös rahoittajia kohtaan haluamme olla avoimia,
kertoa toiminnasta, sen vaikutuksista ja kehittämishaasteista. Sopivien seuranta- ja arviointimenetelmien luominen onkin siten tärkeä toiminnan kehittämisen painopistealue myös tulevaisuudessa ja
uskomme, että yhdistyksellämme on vielä edelleen kehittymistä tällä saralla.

Yhdistyksen muu sisäinen toiminta
Kokoukset
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Suvannossa hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi on
kalenterivuosi. Vuonna 2016 Suvannon hallitus kokoontui 11 kertaa ja siihen kuului:

Eero Pirttijärvi pj.
Seppo Riikonen
Liisa Laatinen
Margit Hujanen
Arja Nieminen
Osmo Paananen
Kirsti Liukko, vpj.

Markus Petsalo
Pasi Toivola
Lari Kemiläinen
Vuokko Kolehmainen
Aarno Rantonen
Aimo Asikainen

Yhdistyksen kokouksia Suvanto piti sääntöjen mukaisesti vuoden aikana kaksi. Kevätkokoukseen
osallistui 20 yhdistyksen jäsentä ja syyskokoukseen 15 jäsentä.

Jäsenhankinta
Jäsenet ovat tärkeässä roolissa yhdistyksessämme. Jäsenhankintaa on haluttu pitää esillä tilanteissa
ja tapaamisissa, joissa se on luontevaa. Yhdistyksen- ja hallituksen jäsenet, työntekijät ja asiakkaat
on perinteisesti nähty merkittävässä asemassa uusien jäsenten saamiseksi. Vuoden 2016 aikana jäsenmäärä kasvoi edellisvuodesta kahdella henkilöllä. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2016 lopussa
oli siis 50 henkeä.

Tilaisuudet ja tapahtumat
Suvannon toiminnassa on aikojen saatossa nähty merkittävänä leiritoiminta ja leirejä on pyritty järjestämään vähintään kaksi vuodessa kesäisin. Vuonna 2016 leirit toteutuivat Vaajakosken Baptistiseurakunnan leirikeskuksessa. Kesällä järjestettiin yksi miesten- ja yksi naistenleiri sekä talvella
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yksi miestenleiri. Leirien järjestelyissä on tehty yhteistyötä alueen eri kristillisten seurakuntien
kanssa.
Ulkoilu- ja toimintapäiviä pyritään järjestämään Suvannossa säännöllisesti mm. vuodenaikoihin ja
juhlakausiin sopivilla tavoilla. Suvanto on tarjonnut liikuntamahdollisuuksia yhteistyössä Mielenterveysyhdistys Kellon kanssa muutaman kerran viikossa. Näiden lisäksi on vuoden varrella järjestetty pari ulkoilupäivää yhteistyössä Mty Kellon ja Kuiville Pyrkivien tuki ry:n kanssa sekä itsenäisesti pari keilahalliretkeä. Myös muita mahdollisia yhteistyökumppaneita ja avustuksia on pyritty
kartoittamaan yhteisten aktiviteettien mahdollistamiseksi, mutta uusia tätä tarkoitusta palvelevia yhteistyösuhteita ei vuoden 2016 aikana solmittu.
Toimintasuunnitelmaan kirjasimme, että osallistumme mielellämme seurakuntien tilaisuuksiin ja
viemme niihin kuulumisia toiminnasta. Seurakuntien tilaisuuksiin osallistuminen on tärkeässä asemassa yhteistyösuhteiden ylläpitämiseksi sekä yhteiskristillisten arvojen vuoksi, mutta myös taloudellisen tuen ja jäsenten saamiseksi. Vuoden 2016 aikana Suvanto osallistui Vaajakosken Baptistiseurakunnassa järjestettyyn jumalanpalvelukseen, jonka yhteydessä seurakunnan/Suvannon vapaaehtoiset järjestivät ruokailun vapaaehtoisen maksun periaatteella Suvannon hyväksi. Baptistiseurakunnan jumalanpalvelukseen osallistumisen lisäksi sovittiin Jyväskylän evankelisluterilaisen seurakunnan alueneuvoston kokoukseen osallistumisesta ja Suvannon tilojen tarjoamista kokouspaikaksi.
Tämä jouduttiin kuitenkin perumaan, tavoitteena on kuitenkin järjestää tapaaminen myöhemmin parempana ajankohtana.
Seurakuntien tilaisuuksiin osallistumisten lisäksi olemme nähneet tärkeäksi näkyä paikallisesti. Tähän on tarjoutunut mahdollisuus Vaajakosken kohinoissa, johon kesällä 2016 osallistuimme. Vaajakosken kohinat ovat paikallinen toritapahtuma, jossa lähialueen järjestöt, yritykset, puolueet ja muut
toimijat ovat esillä kertomassa toiminnastaan ja myymässä mahdollisia tuotteitaan.
Yhtenä tavoitteena on myös ollut järjestää Suvannon vapaaehtoisille yhteisiä kokoontumisia Suvannon päivittäisten toimintojen ulkopuolella, mukaan lukien jo lähes perinteeksi muodostunut koulutus- ja virkistysmatka yhdessä valittuun kohteeseen. Kesällä 2016 vapaaehtoisten ja henkilökunnan
yhteinen virkistysmatka toteutettiin Fiskarssin ruukkiin Etelä-Suomeen. Samalla reissulla käytiin
tutustumassa myös Aira Samulinin kesäpaikkaan Hyrsylänmutkassa, mikä matkalla kerätyissä palautteissa nousi monelle reissuun osallistuneelle merkittäväksi ja mieleen jääneeksi kokemukseksi.
Tilaisuuksien ja tapahtumien osalta on vuoden 2016 aikana jatkettu säännöllisesti myös teemallisia
miesten- ja naisteniltoja. Miesteniltoja on järjestetty viikoittain ja naisteniltoja noin kerran kuukaudessa.
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Muita Suvannon tapahtumia vuoden 2016 aikana:
- Suvanto esitteli toimintaansa muffinssi-mehu –tarjoilun kera omalla ”ständillä” paikallisen
S-market Vaajalan aulassa helmikuussa. Tavoitteena oli uusien ihmisten saavuttaminen mukaan toimintaan sekä kyseisellä viikolla olleen ravintolapäivän mainostaminen. Ravintolapäivä saavuttikin hyvän suosion ja paikalla kävi yli 50 ruokailijaa. Lisäksi esittelyn myötä
toimintaan liittyi aktiivisesti yksi kävijä sekä pari satunnaista kävijää.
- Helmikuun lopussa Sukevan Vankilasta kävi ryhmä VaHa-projektin työntekijöiden johdolla
tutustumassa Suvannon toimintaan mm. koevapauksien toimintavelvoitepaikkana.
- Maaliskuussa Uuraisten, Jyvässeudun ja Toivakan alueiden sitoutumaton, tilattava paikallislehti Paikallisuutiset tekivät artikkelin Suvanto kirppiksestä numeroonsa 10/2016
(10.3.2017).
- Heinäkuussa Sovatek-säätiön päihdehoitoyksiköstä neljä ihmistä tutustui Suvantoon ja
käynnin yhteydessä keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista.
- Maaliskuussa yhteistyössä Mielenterveysyhdistys Kellon kanssa Suvannossa jaettiin EUruoka-apu kasseja. Kassin Suvannosta sai 7 naista ja 16 miestä, yhteensä 23 henkilöä.
- Vaajakosken Suvanto oli mukana järjestämässä Sininauhaliiton 80 v. juhlatapahtumaa Keuruulla syyskuussa.
- Vaajakosken Suvanto täyttää 20 v. vuonna 2017. Juhlien valmistelu käynnistettiin marraskuussa.

Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta
Yhdistyksen näkyvyys ja yhteistyösuhteet
Tarkoituksena on ollut toimintavuoden aikana päivittää Suvannon nettisivut ajan tasalle ja tiedottaa
Suvannon toiminnasta myös sitä kautta. Nettisivujen päivittäminen on koettu haasteeksi sopivan ja
osaavan henkilön puuttuessa. Nettisivuja on pyritty kuitenkin päivittämään mahdollisuuksien mukaan. Toimivampana tiedotuskanavana on netissä koettu jo edellisenä vuonna käyttöön otetut yhdistyksen omat facebook-sivut, joita on päivitetty vähintään viikoittain.
Yhteistyösuhteet ovat toimintamme jatkuvuuden kannalta avainasemassa. Vuoden 2016 aikana yhteistyökumppaneitamme ja yhteistyön muotoja on ollut:
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Henkilöstötapahtumat 2016:
Palkattu henkilöstö:
Vaajakosken Suvanto Ry:ssä palkattuina ovat vuonna 2016 työskennelleet:
Anna Liukko

Vastaava työntekijä/toiminnanjohtaja

12 kk

Kari Lahti

VaHa-projektipäällikkö

12 kk

Pia Lähteenmäki

Kirpputorityöntekijä

6 kk

Senja Näivä-Vasiljev

Keittiötyöntekijä

8 kk

Marjo Rajala

Päiväkeskustyöntekijä

3 kk

Marja-Leena Vepsäläinen

Päiväkeskustyöntekijä

9 kk

Banaz Yari

Keittiötyöntekijä

6 kk

Marianne Seppä

Päiväkeskustyöntekijä

6 kk

Alpo Pulkkanen

Kirpputorityöntekijä

3 kk

Kaija Turpeinen

Keittiötyöntekijä

2 kk
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Koulutus:
Henkilöstöä on osallistunut erilaisiin koulutuksiin ja yhteistyötapaamisiin, mm. Sininauhaliiton
Naisten päihdetyönpäiville, Jyväskylän kaupungin & järjestöjen yhteistyöfoorumiin sekä KeskiSuomen yhdistysten tuen järjestämiin koulutuksellisiin seminaareihin. Keski-Suomen Yhteisöjen
tuki järjesti myös järjestöjen vastaaville työntekijöille ja toiminnanjohtajille neljän kerran työnohjauksellisia kokoontumisia, joihin myös Suvannon vastaava työntekijä osallistui.

VaHa-projekti
Raha-automaattiyhdistyksen tukema, viiden järjestön yhteistyössä toteuttama VaHa-projekti toimi
kolmatta projektivuottaan. Projekti keskittyi vankiloista vapautuvien henkilöiden vapautumisen valmisteluun ja kyseisen toiminnan mallintamiseen. Toiminta tapahtuu tiiviinä yhteistyönä vapautujan,
vankilan työntekijöiden, siviiliviranomaisten ja järjestöjen kesken.
Viimeisenä projektivuonna toiminnalle haettiin jatkona nk. kohdennettua toiminta-avustusta samansuuruisena kuin avustus oli projektivuosina. Steaksi (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus)
vuodenvaihteessa 2016-2017 muuttunut Ray:n avustusosasto myönsi avustuksen vuodelle 2017 ja
taustalle avustussuunnitelman vuoteen 2019 saakka. Toiminta sai näinollen pysyväisluonteisemman
aseman.
VaHa-toiminnassa ovat mukana edelleen projektivaiheen järjestöt Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry, Jyväskylän Katulähetys ry, Kuiville Pyrkivien Tuki ry, Mielenterveysyhdistys Kello ry
ja Vaajakosken Suvanto ry.
VaHa-toiminnan koordinointi siirtyi Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:lle ja samalla projektipäällikkönä Vaajakosken Suvannossa työskennellyt Kari Lahti siirtyi Kan ry:n palvelukseen
VaHa-toiminnan koordinaattoriksi.

Toimintaa tilastojen valossa v. 2016

Käyntikertoja Suvannossa

n. 9000

Ruokailuja vuoden aikana
Aamupaloja
Retkiä ja tapahtumia
Naisten- ja miesten iltoja
yht.
Liikuntaryhmät

5298
718
7
62

Vapaaehtoistyöpäiviä

Eri henkilöitä n. 200

3 viikoittaista

n. 30 eri henkilöä

n. 2000

n. 46 eri henkilöä
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Tilanne edellisenä
vuonna (2015)
pysynyt suunnilleen
samana
5700
1100
14
35
säilynyt arviolta samana
vapaaehtoistyöpäiviä noin 2000, vapaaehtoisia n. 40 eri
henkilöä

Työkokeilut

4 henkilöä

254 päivää

Kuntouttava työtoiminta

15 henkilöä

1400 toteutunutta päivää

Koevapaus
Yhdyskuntapalvelu
Opiskelijoiden kenttäjaksot

1 henkilö
2 henkilöä
8 opiskelijaa
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Tilanne edellisenä vuonna
(2015)
4 hlö:ä, 125 päivää
16 henkilöä,
927 päivää
1 henkilö
1 henkilö
2 opiskelijaa,
50 päivää

Suvannon jäsenyydet:
-

Sininauhaliitto ry.
Sovatek-säätiö.
Sosiaalialan työnantaja- ja toimialaliitto ry / EK.
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KOSKE.
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki KYT ry.

Keskeiset yhteistyötahot ja yhteistyön muoto vuonna 2016
Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Vaajakosken terveysasema

Asiakaspohjainen yhteistyö ja toiminnan taloudellinen tuki yhdistyksen toimintaan.
Päihde- ja mielenterveystyön kehittäminen
Päihdehoitajan ja perusterveydenhuollon
kanssa tehtävä asiakaspohjainen yhteistyö.
Jäsenyys, osallistuminen hallintotyöskentelyyn
hallituksessa ja valtuuskunnassa sekä asiakaspohjainen yhteistyö.
Asiakaspohjainen yhteistyö mm. koevapaudet,
ruokailutoiminnat, liikunta- ja retkitoiminnat.
Asiakkaiden asuntoasiat ja hallinnollinen yhteistyö.
Asiakaspohjainen yhteistyö. Hallintopalveluiden ostosopimus ja koulutuksiin liittyvä yhteistyö.
Liitolta saatavat koulutuspalvelut ja osallistuminen asiantuntijaryhmiin sekä hallitukseen.
Rahoitus ja koulutus.
Työkokeilut ja tukityöllistäminen.
Yhdyskuntapalvelu ja valvottu koevapaus.
Kuntouttava työtoiminta.
Opiskelijoiden kenttäjaksot ja tutkintotilaisuudet.
Opiskelijoiden tutustumiskäynnit, kenttäjaksot
ja tutkintotilaisuudet.

SOVATEK-säätiö

Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö KAN
ry
Kuiville Pyrkivien Tuki ry
Jyväskylän Katulähetys ry

Sininauhaliitto
Raha-automaattiyhdistys
Työ- ja elinkeinotoimisto
Rikosseuraamuslaitos
Jyväskylän työvoiman palvelukeskus
Jyväskylän aikuisopisto ao
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
KOSKE

Koulutustilaisuudet, jäsenyys, osallistuminen
hallintoon valtuuskunnassa ja hallituksessa varajäsenenä.
Yhteistyötilaisuuksien, ryhmien ja tapahtumien
järjestelyissä. Molemminpuolinen tilojen
käyttö. Taloudellinen tuki.

Toiminnan taustaseurakunnat: Jkl: seurakunta,
Jkl:n Helluntaiseurakunta, Jkl:n Ortodoksinen
seurakunta, Jkl:n Vapaaseurakunta ja Vaajakosken Baptistiseurakunta.
Kiinteistöosakeyhtiö Vaajakosken Keskuskulma
Jyväskylän oppisopimuskeskus
Mielenterveysyhdistys Kello ry.
Ruth -leipomo
Jyväskylän Työterveysliikelaitos Aalto

Vuokranantaja ja kiinteistön ylläpitoon kuuluva
yhteistyö.
Oppisopimusyhteistyö.
Liikunnat, retket ja musiikki
Toiminnallinen yhteistyö
Palkatun henkilöstön perustason työterveyshuolto
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Talous ja taloushallinto
Talouden kannalta on säilytty tasapainossa. Vastuut on pystytty hoitamaan hyvin ja ajallaan käytettävissä olevin taloudellisin voimavaroin.
Vuoden 2016 tilinpäätöksessä kulut olivat 179 606,65euroa. Tilikauden ylijäämä oli 5058,59 euroa
ja taseen loppusumma 35 897,91 euroa.
Kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelut on hankittu Jyväskylän Katulähetyksen taloushallinnolta.
Taloudesta on tarkempi selvitys talousosassa, vuosikertomuksen lopussa.
Tilintarkastajana on toiminut Aarno Malin HTM ja varatilintarkastajana Seppo Kumpulainen.

Vaajakoskella 6. maaliskuuta 2017
Vaajakosken Suvanto ry:n hallitus
Vaajakosken Suvanto ry:n yhteystiedot:

Päiväkeskus
Vaajakoskentie 123 E 2 40800 VAAJAKOSKI.
P. 014 611 180. S-posti: toimisto(at)suvanto.fi kotisivut www.suvanto.fi, www.facebook.com/vaajakoskensuvanto
Suvantokirppis
Vaajakosken Urheilutalolla
Savonmäentie 9. 40800 VAAJAKOSKI
P. 050 4087091
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