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Kohtaaminen ry:n toimintakertomus 2018 

Tarkoitus ja toimintaperiaatteet 

Yhdistyksen tarkoitus on harjoittaa vieraanvaraisuutta riippumatta uskonnosta, 

seksuaalisesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta tai maailmankatsomuksesta, 

edistämällä kohtaavaa dialogia, ehkäisemällä syrjäytymistä, hylkäämistä ja väkivaltaa 

kaikissa muodoissaan Jeesuksen antaman esimerkin ja opetuksen mukaisesti. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

1. Tarjoaa toipumispaikkaa hengellistä, henkistä, fyysistä tai taloudellista väkivaltaa 

kokeneille. 

2. Järjestää kasvun ja kohtaamisen kursseja osallistujien maksukyvystä riippumatta. 

3. Tarjoaa syrjäytymisvaarassa oleville mahdollisuuden kerätä sosiaalista pääomaa 

harjoittelemalla arjen selviytymis- ja vuorovaikutustaitoja yhteisöllisen vertaistuen 

avulla. 

4. Edistää uusien yhteisöjen perustamista ja rakentumista tarjoamalla 

kokemusasiantuntijuutta ja tukemalla yhteisöelämästä kiinnostuneiden 

verkostoitumista. 

5. Edistää eri maailmankatsomusten ja uskontojen rajoja ylittäviä keskusteluja. 

6. Järjestää juhlia, kokouksia ja vapaita yhteen tulemisen tilaisuuksia, joissa on 

mahdollista harjoitella sosiaalisia taitoja ja verkostoitua. 

Pyrimme harjoittamaan yhteisöllistä auttamista ja antamaan esimerkkiä yhteisöllisestä 

auttamisen mallista, joka on riippumatonta valtiollisista tai kunnallisista 

rahoituslähteistä, ja toteutuu ihmisten halusta auttaa toisiaan. Toimimme saamamme 

ystävyyden ja avun kierrättäjinä. Näin toimien ylläpidämme kateellisen kilpailun 

maailmassa saareketta, joka perustuu vastaanottamisen ja antamisen dynamiikalle. 
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Yhteenveto 

Toimintamme pysyi suurimmaksi osaksi muuttumattomana verrattuna vuoteen 2017. 

Sähköpostimme on edelleen täynnä tarjouspyyntöjä, avunpyyntöjä, avun tarjouksia, 

terveisiä ja kiitoksia. Useasti joudumme vastaamaan, ettei viikonloppu ole vapaa, mikä 

on positiivinen ongelma.  

 

Sähköpostiliikenne  2017  2018  Muutos % 

Yhteydenotot  1312 kpl  1929 kpl  + 47 % 

Vastatut yhteydenotot  924 kpl   904 kpl  - 2 % 

Lähetetyt viestit  1652 kpl  1524 kpl  - 7,7 % 

Varauskyselyt (Venuu)  0 kpl  21 kpl   + ## 

Yhteydenotot ovat erillisiä sähköpostikeskustelu-ketjuja.  

Lähetetyt viestit ovat yksittäisiä viestejä. 

Yhteydenottojen määrä on lisääntynyt, mutta vastattujen yhteydenottojen määrä 

hivenen vähentynyt. Vastaamattomat yhteydenotot ovat mainossähköposteja, 

Säätiöuutisia, ilmoituksia tulevista koulutuksista, Venuu.fi:n lähettämiä kopioita 

yhteydenotoista (yhteydenottoihin vastattu Venuun oman viestipalvelun kautta) ja 

esimerkiksi paypalin, pellettijärjestelmän, Wihuri OY:n ja wordpressin lähettämiä 

raportteja.  

Gmail on vuoden 2018 aikana uusinut käyttöliittymää, minkä seurauksena 

sähköpostimäärien hakeminen on muuttunut viime vuodesta, eivätkä luvut siksi täsmää 

viime vuotiseen toimintakertomukseen. Tässä toimintakertomukseen on kuitenkin 

haettu vertailukelpoiset luvut.  

Vuonna 2017 aloitettua tiiviimpää ja selkeämpää yhteisörakentamisen mallia on jatkettu. 

Vuonna 2018 muun muassa lisättiin viikottainen dialogiryhmä, jonka kautta yhteisön 

jäsenet pääsevät harjoittelemaan keskustelevaa vuorovaikutusta. 
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Vuoden 2018 aikana Daniel kirjoitti loppuun kirjansa Uhriutumisen kulttuuri. Kirja siirtyi 

vuoden vaihteessa oikolukijoille kommentoitavaksi. Julkaisutoiminnan tueksi 

käynnistettiin vuoden 2018 lopulla Mesenaatti-kampanja. Kampanja pääsi 

keräystavoitteeseensa. 

Hallitustoiminta 

Hallituksessa ovat vuonna 2018 toimineet puheenjohtajana Paul Nylund ja jäseninä 

Daniel Nylund, Aki Junnila, Antti Vähäkotamäki, Jemina Nylund, Juha Huusko ja Marika 

Rosenborg. Hallitus muutti keväällä 2018 toiminnanjohtajan tittelin 

järjestökoordinaattoriksi ja jatkoi Teja Rönnin työsopimusta vuoden määräaikaisella 

sopimuksella taloudellisista syistä. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana kaksitoista 

(12) kertaa.  

Vuoden 2018 aikana järjestökoordinaattori haki rahankeruulupaa yhdessä hallituksen 

muodostaman työryhmän kanssa. Kerätyillä varoilla on tarkoitus ensisijaisesti maksaa 

palkkaa yhteisöhoidon ja terapeuttisen työn ohjaajalle Soile Lehdelle ja kattaa 

asukkaiden maksaman omavastuuosuuden ja täysihoidon todellisten kustannusten 

välistä erotusta. Tämä palvelee tarkoitustamme toimia auttajana avuntarvitsijan 

maksukyvystä riippumatta. 

Kurssit ja juhlat 

Vuoden kestäneet miesryhmät ovat halunneet pitää vuosittaisia jälleentapaamisia. Ne 

ovat olleet koko viikonlopun kestäviä intensiivisiä ryhmätapaamisia. 

Vapun, juhannuksen, elojuhlan ja uudenvuoden tapahtumien tarkoituksena on ollut 

tarjota yksinäisille ja perheellisille mahdollisuus viettää juhlapyhää tavalla, jossa 

rehellisen ja avoimen vuorovaikutuksen edellytykset ovat hyvät. Samalla ne ovat 

tarjonneet järjestömme jäsenille ja tukijoille mahdollisuuden tavata toisiaan ja tutustua 

uusiin ihmisiin. Monille työhömme tutustujille ja myöhemmin apua hakeville ne ovat 

myös olleet matalan kynnyksen avunhakumahdollisuus. 

Vuonna 2018 järjestettiin Elo- ja kalenterijuhlien lisäksi, lokakuussa Majatalon 30-vuotis 

syntymäpäivät, jotka oli suunnattu majatalon ystäville. 
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Yksityisten juhlien päähenkilöillä on usein vahva suhde Ystävyyden Majataloon ja he 

haluavat tutustuttaa omaisiaan ja ystäviään paikkamme kohtaavaan kunnioittavaan 

henkeen.  

 

  2017  2018 

Kursseja / Tapaamisia / 

Ryhmiä 

n. 55 kpl  n. 52 kpl 

Juhlia  n. 6 kpl  n. 7 kpl 

Venuun kautta tulleet       0 kpl       1 kpl 

Kokoukset *  n. 9 kpl  n. 11 kpl 

     

* Kohtaaminen Ry:n ja Ystävyyden Majatalo Oy:n kokouksia ei ole laskettu 

mukaan 

 

Palvelut muille yleishyödyllisille tai yhteiskunnallisille 

yhteisöille 

Merkittäviä vuoden 2018 yhteistyökumppaneita olivat mm. Nirodha ry, Hanna Savanna 

NVC, Tutkijaliitto, Wing tsun Finland, Markku Siivolan SURF-uniryhmä, Anne Laineen 

mindfulness, Marika Rosenborgin eroryhmät, Terhi Varjorannan taideterapiakurssit ja 

Improtaivas-ryhmä. Pienempiä ryhmiä ja virkistyspäiviä talossa ovat pitäneet muun 

muassa Kaisa Kuurne, Simo Kuurne, ja Ely-keskus. Vuonna 2018 tuntui olleen 

poikkeuksellisen paljon peruutuksia erityisesti keväällä ja kesällä. 

Paikallinen kalastuskunta on jatkanut kalastuslupien myyntiä meidän kauttamme. 

Pernjärven vesiensuojeluyhdistys pitää säännöllisesti kokouksiaan Majatalossa. 

Talvikautena olemme tarjonneet viikoittain mahdollisuuden avantouintiin ja saunaan.  
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Kriisiapu, toipujat ja yhteisön jäsenet 

Yhdistys alkoi 2014 aikana pitää jokatorstaisia talon palavereita, jotka ovat 

osoittautuneet hyvin käytännölliseksi ja mukavaksi tavaksi antaa jokaiselle yhteisön 

jäsenelle mahdollisuus antaa kiitosta ja palautetta sekä jakaa informaatiota ja kohottaa 

yhteishenkeä. 

Puolessa välissä vuotta 2015 tähän lisättiin keskiviikkoisin tapahtuva Sydänryhmä, joka 

on tarkoitettu hiljaiseen jakamiseen yhteisön keskellä jokaisen sen hetkellä elämässä 

olevien tärkeiden teemojen osalta. Sydänryhmällä on ollut suuri vaikutus yhteisön 

jäsenien kommunikaatioon ja yhteishenkeen. Vuoden 2018 vaihteessa Sydänryhmän 

kokoontumisaikaa siirrettiin tiistaille. Vuoden 2018 aikana lisättiin viikottaisiin 

rutiineihin Dialogiryhmä, jonka tarkoituksena on harjoitella vuorovaikutteista dialogiin 

osallistumista. Samalla viikottaisten ryhmien ajankohtia muutettiin: sydänryhmä 

kokoontuu maanantaisin, talon palaveri tiistaisin ja dialogiryhmä keskiviikkoisin. Talon 

palaverin aikaistaminen tuntuu palvelevan erityisen hyvin keittiössä työskenteleviä 

talkoolaisia ja asukkaita. 

Kuntouttava tuettu asuminen on edelleen vahvistunut yhdistyksen tärkeä 

auttamismuoto. Vuoden 2018 aikana talossa on käynyt lyhytaikaisia (asuneet alle 

kuukauden) noin 30 ihmistä. Pitkäaikaisia yhteisön jäseniä on ollut noin 16 ihmistä.  

Valtaosa kriisikeskusteluista ja tuesta on kertaluonteisia ja kesto vaihtelee puolesta 

tunnista pariin tuntiin. Kriisiavun toteuttajana on toiminut pääasiallisesti Soile Lehti. 

Soile Lehti on toiminut yhteisöhoidon ja terapeuttisen työn ohjaajana. Soile saa 

päivittäin työnohjausta Daniel Nylundilta ja viikottain Tuija Mäkelältä. 

 

Talkoot ja lahjoitukset 

Vuoden aikana talkoilla on hoidettu suurin osa talon siivous-, keittiö- ja remonttitöistä. 

Keväällä pidettiin myös perinteiset vapputalkoot. Pannuhuoneen käytettävyyttä 

parannettiin rakentamalla työkaluseinä ja järjestämällä pannuhuone uudelleen.  
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Lisäksi Aleksander Holthoer auttoi talkoohengessä hankkimaan Ruotsista kaasuauton. 

Yhdistys otti myös vastaan pitkin vuotta pienempiä lahjoituksia lakanoiden, pyyhkeiden 

ja muiden pienten käyttöasioiden muodossa sekä kiitollisuudella vastaanotti kerta- ja 

pitkäaikaislahjoituksia yhdistyksen tilille ja eteiseen asetetun tippilippaan kautta. 

Lahjoituksia: 

- 15 000 euroa 

- kuntosalilaitteita 

- kuntosalin peilit 

- savustettuja kalkkunoita 

- sohvia, senkki, televisiopöytä, tarjoilupöytä, nojatuoli 

- muutama taulu 

- TV 

- Playstation 3&4 

Yhteistyö Ystävyyden Majatalo Oy:n kanssa 

Kiinteistön kunnostaminen alkoi vuonna 2013 ja sitä jatkettiin vuonna 2018 muutamilla 

projekteilla. Talon yhteisön asukkeja on otettu mukaan erilaisiin helpompiin 

projekteihin kuntouttavan hengen mukaisessa muodossa. Vuonna 2018 tehtiin 

kohennusprojekteja Majatalon sisällä ja ulkona: 

 

Toimenpiteet 2017 

 
1. Pikkutalon ison yksiön (huone 23) 
pintaremontointi ja käyttöönotto ✔ 
 
2. Ryhmähuoneen Sovinto pintaremontointi ja 
tilan uudelleenorganisointi ✔ 
 
3. Saunan vessan pintaremontointi ja 
käyttöönotto ✔ 
 
 

Toimenpiteet 2018 

 

1. Saunan pukuhuoneen vessan lattian 
korjaus ✔ 
 
2. Pikkutalon alakerran huoneen 31 
pintaremontointi ✔ 
 
3. Kuntosalin rakentaminen ✔ 
 
4. Pannuhuoneen remonttiorganisointi ✔ 
 
5. Pikkutalon suihkun purkaminen ✔ 
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Lisäksi jatkettiin keskustelua Salon kaupungin ympäristöviraston kanssa kunnalliseen 

jätevesiputkeen liittymisestä.  

Yhdistys pienremontoi pannuhuonetta lattian ja hyllyjen osalta sellaiseksi, joka paransi 

pannuhuoneen paloturvallisuutta ja tukee paremmin talossa tapahtuvia remontti- ja 

korjaustöitä. 

Alkuvuodesta 2018 muutimme yhden kiinteistön huoneen pieneksi kuntosaliksi, jossa 

talossa olevat asiakkaat ja pitkäaikaisesti talossa asuvat yhteisön jäsenet voivat 

harjoitella myös fyysisestä kunnosta ja hyvinvoinnista huolehtimista, mikä tukee 

yhdistyksen harjoittamaa toimintaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osalta. 

Palkattu henkilökunta 

Kesäkuussa 2017 aloittaneen Teja Rönnin nimike muutettiin kesäkuusta 2018 alkaen 

järjestökoordinaattoriksi. Vuoden 2018 aikana selvitettiin mahdollisuuksia palkata 

yhteisöhoidonohjaaja. 

 

Julkaisutoiminta 

Julkaisutoiminta on toteutunut: 

1) sähköpostijoukkokirjeinä tilaajille  

2) Ystävyyden Majatalon www-sivujen kautta  

3) TeoBlogin kautta  

4) Ystävyyden Majatalon Facebook-sivujen kautta 

5) Haastatteluina muihin medioihin 

Majatalon seuraajat 

Seuraajat  2018*  2019**  Muutos % 

Postituslista  1897 tilaajaa  1988 tilaajaa  + 5 % 
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Facebook-sivut  2841 tykkääjää  3092 tykkääjää  + 9 % 

Ystävyydenmajatalo.fi   n. 24 500 kävijää  n. 35 300 kävijää  + 44 % 

n. 34 000 käyntiä  n. 53 800 käyntiä  + 58 % 

n. 111 300 sivulatausta  n. 582 500 sivulatausta  + 523 % 

Teoblogi.fi  n. 7 300 kävijää  n. 6 000 kävijää  - 18  % 

n. 11 300 käyntiä  n. 14 200 käyntiä  + 26  % 

n. 17 800 sivulatausta  n. 37 700 sivulatausta  + 112  % 

*Tilastot ovat ajalta 20.3.2017 - 4.3.2018. 

**Tilastot ovat ajalta 1.5.2018 - 4.3.2019. Sivut siirrettiin toukokuussa uudelle 

palvelimelle, jonka vuoksi verkkosivujen tilastoja maalis-huhtikuulta 2018 ei ole 

saatavilla. 

Verkkonäkyvyys 

Edellisvuonna (2018) sivuston kävijämäärä oli vähentynyt noin 20% verrattuna vuoteen 

2017. Silloin arvioitiin syyksi vuoden 2017 olleen toiminnajohtajan haun aiheuttamaa 

kävijäpiikkiä ja sitä, että Google indeksoi mahdollisesti sivuston SSL-varmenteen 

puuttumisen vuoksi alemmas hakutuloksissa. Tämän korjaamiseksi vuoden 2018 

toukokuussa sivut siirrettiin uudelle palvelimelle, jolta oli saatavilla SSL-varmenne.  

Vuoden 2018 aikana Kotkansydämen nettisivut (healingeagle.net) siirtyivät Ystävyyden 

Majatalon omistukseen ja olemme aloittaneet sivujen kehittämistyön. Kotkansydämen 

siirtyminen Ystävyyden Majatalon alaisuuteen on voinut myös tuoda mukanaan lisää 

kävijöitä Majatalon sivuille.  

Facebookissa tykkääjien määrä on kasvanut verrattuna edellisvuoteen. Kuvasimme 

markkinointitarkoituksiin kesäkuussa 2018 droneilla ilmakuvaa Majatalosta. Se on 

tarkoitus editoida vuoden 2019 aikana. Sitä voidaan jatkossa käyttää 

somemarkkinointiin. Uutiskirjeen tilaajien määrä kasvoi myös.  
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Teoblogin uniikkien kävijöiden määrä on ollut pari vuotta selkeässä laskussa. Nyt 

näyttäisi kuitenkin siltä, että ihmiset, jotka ovat löytäneet Teoblogin, lukevat sitä 

ahkerasti ja vierailevat aiempaa todennäköisemmin sivustolla myös uudestaan. 

Sivustolla on siis mahdollisesti aiempaa vakiintuneempi lukijakunta. 

Yhdistyksen kotisivuja on päivitetty vastaamaan paremmin kurssinjärjestäjien 

tarpeisiin. Lisäksi aiemmin sivuston Ajankohtaista-osiossa ei ole ollut aiemmin juuri 

kuin pitkän aikavälin uutisia Ystäväkirjeiden muodossa. Loppuvuodesta 2018 sinne 

alettiin lisätä lyhyemmän aikavälin uutisia muun muassa kursseista ja Danielin tulevasta 

kirjasta. Facebookin tilapäivityksiä on viime vuosina päivitetty enemmän. 

Haastattelut ja julkaisut muualla mediassa 

Daniel Nylundia ja kahta talon asukasta haastateltiin joulukuussa 2018 ilmestyneeseen 

Kodin kuvalehteen. Haastattelu toi pienen kävijäpiikin nettisivuille ja 

yhteydenottopyyntöihin. 

 

Talous 
Kohtaaminen ry:n taloustilanne näyttää aiempaa vakaammalta. Vuonna 2017 

yhdistyksen varsinaisen toiminnan tuotot ylittivät ensimmäistä kertaa 100 000 euroa. 

Vuosi 2017 oli myös ensimmäinen vuosi, jolloin Kohtaaminen ry pystyi maksamaan 

Ystävyyden Majatalo Oy:lle vuokraa koko vuodelta. Kasvu on jatkunut ja vuonna 2018 

varsinaisen toiminnan tuotot olivat noin 110 600 euroa. Tulojen ja menojen välillä on 

edelleen epätasapaino, jonka toivomme korjaantuvan vuonna 2019 rahankeruuluvan ja 

korotettujen hintojen myötä. 

Isommat hankinnat 

● Remonttitavaroita (akkuporakone, akkuporavasara, sähköhöylä...) 

● Uusia patjoja, tyynyjä, peittoja ja sänkyrunkoja huoneisiin 

● Polttimon palopään uusiminen 

● Vesitrampoliini 

● Uusia siivousvälineitä  
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● Pakettiauto 

● Riippumattoja 

Jäsenhankinta ja varainkeruu 

Jäseniä yhdistyksellä on yhteensä vuoden 2019 vuosikokoukseen mennessä 71 hlöä, 

joista vuoden aikana liittyneitä uusia jäseniä on 12 hlöä. Vuoden 2018 jäsenmaksuja 

kerääntyi yhteensä 980 euron edestä.  

Kiitoksen aiheet 

Yhdistyksen tiloja ovat käyttäneet hyvin erilaiset yhdistykset, yksityishenkilöt ja muut 

toimijat, jotka ovat kokoontuneet rehellisen kohtaamisen hengessä Ystävyyden 

Majatalossa. He tekevät toimintamme mahdolliseksi.  

 

Kruusilassa 15.3.2019 

Järjestökoordinaattori Teja Rönni 
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