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1. OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT RY:N TOIMINNAN TARKOITUS JA STRATEGI-
SET PAINOPISTEALUEET 

 

Vuosi 2018 on Oulun seudun omaishoitajat ry:n kahdeskymmenes ensimmäinen toiminta-
vuosi.  
 
Vuonna 2018 yhdistyksen toiminta perustuu yhdistyksen sääntöihin, sekä vuosille 2016-
2020 tehdyn strategian linjauksiin ja painopistealueisiin.  
 
Strategian mukaisesti Oulun seudun omaishoitajat ry:n toiminta-ajatuksena on yhdistyksen 
toiminta-alueella asuvien, erilaisissa elämäntilanteissa olevien omaishoitajien tukeminen ja 
aseman parantaminen. Yhdistyksen tehtävänä on kehittää ja tarjota erilaisissa elämäntilan-
teissa oleville omaishoitajille ja omaishoitoperheille palveluita ja tukitoimia yhdistyksen koko 
toiminta-alueella. Toiminnan tavoitteena on edistää omaishoitajien hyvinvointia ja toiminta-
kykyä. 
 
Oulun seudun omaishoitajat ry on omaishoidon asiantuntija ja puolestapuhuja. Me autamme 
omaisistaan huolehtivia henkilöitä ja heidän läheisiään jaksamaan paremmin arjessaan ja 
huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Tarjoamme tietoa, tukea ja toimintaa, edistämme omaishoi-
tajien oikeuksia ja kehitämme innovatiivisia palveluita. 
 
Yhdistyksen tehtävät ja palvelut: 
 

➢ tarjoaa omaishoitajille ja omaishoitoperheille tukea hyvinvointiin ja arjessa jaksami-
seen – virkistystoimintaa, henkistä tukea, vertaisten tapaamista sekä palveluita arjen 
helpottamiseksi 

➢ tekee aktiivista edunvalvontaa ja jakaa tietoa omaishoitajuudesta 
➢ antaa puolueetonta ja asiantuntevaa neuvontaa, ohjausta ja koulutusta 
➢ tekee yhteistyötä valtakunnallisten ja paikallisten tahojen kanssa 

 
Yhdistyksen arvot ovat seuraavat: 
 
Yksilöllisyys – kohtaamme ihmisen ihmisenä 
Tasa-arvo – meille kaikki ovat ainutkertaisia, mutta samanarvoisia 
Avoimuus – toimimme vastuullisesti, tehokkaasti ja läpinäkyvästi 
Yhteisöllisyys – teemme mahdolliseksi osallistumisen, vaikuttamisen ja yhdessäolon 
Toiminnan laadukkuus – olemme toiminnassamme luottamuksen arvoisia 
 
Yhdistyksen visiota eli tahtotilaa kuvaa yhdistyksen tahto olla mukana ja saatavilla 
omaishoitajien ja omaishoitajaperheiden erilaisiin tarpeisiin. Haluamme tuoda iloa ja 
jaksamista elämään sekä kulkea rinnalla auttamassa yli vaikeidenkin asioiden.  
 
Vuoden 2018 teemana on: 
 
 ” Hellisä hyppysisä assuupi hyvvyys – yhdistys 20 vuotta!” 

   
 
Teema tulee näkymään koko vuoden ajan kaikessa viestinnässä ja toiminnoissa, joita to-
teutetaan. Vuoden aikana järjestetään toimintaa ja tapahtumia juhlavuoden teeman alla. 
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Teeman tarkoituksena on tuoda esille yhdistyksen toimintaa ja merkitystä omaistaan hoita-
ville. Juhlavuodelle on suunniteltu myös oma logo, jota käytetään kaikessa viestinnässä 
vuoden aikana. Viestintä ja toiminta ovat elämänmyönteistä ja positiivista.  
 
Yhdistyksen toimintaa ohjaavan strategian painopistealueet ovat: 
 
Yhdistys on 
1. Omaishoitajuuden monimuotoisuuden näkyväksi tekijä 
2. Välittävä, helposti lähestyttävä ja tunnettu 
3. Arjen piristäjä ja vertaistuen tarjoaja 
4. Edelläkävijä, oikeuksien edistäjä ja tiedon jakaja 
 
 
2. PAINOPISTEALUEIDEN KESKEISET TOIMENPITEET VUONNA 2018 
 

1. Yhdistys on omaishoitajuuden monimuotoisuuden näkyväksi tekijä 
 
Toimenpide: Toteutetaan 12 tahtoa-kampanja yhdessä Pääkaupunkiseudun 
Omaishoitajat ja Läheiset ry:n sekä Joensuunseudun Omaishoitajat ry:n kanssa. 
Kampanja kestää koko vuoden ja sen aikana tuodaan omaishoitajuuden monimuo-
toisuutta esille monipuolisen sisällöntuotannon avulla. Kampanjassa hyödynnetään 
monipuolisesti erilaisia tiedottamisen kanavia ja kampanjaa tuodaan esille kaikessa 
toiminnassa mitä vuoden aikana toteutetaan 
Vastuuhenkilöt: Viestinnän työryhmän jäsenet 

Mittari: Kerätyt palautteet, kampanjan nettisivujen kävijämäärät, sosiaalisen me-
dian analyysimittarit 

 

Toimenpide: Järjestetään juhlavuoden aikana kaksi omaishoitajuuden monimuotoi- 

suutta esille tuovaa näyttelyä, yksi keväällä ja yksi syksyllä omaishoitajaviikolla 

Vastuuhenkilöt: Toimintatyöryhmän jäsenet 

Mittari: Kerätyt palautteet, näyttelyjen kävijämäärät 

 

Toimenpide: Omaishoidon kehittämisen vuorovaikutuksellista toimintatapaa arvioi- 

daan ja kehitetään edelleen. Tehdään näkyväksi mallin tuloksia ja hyötyä. Vuoden 

aikana kohdennetaan Ommaisraateja eri omaishoitajaryhmille. Tuloksista tehdään  

koonnit Kortteeriuutisiin ja nettisivuille 

Vastuuhenkilöt: Toiminnanjohtaja ja Ihimisen lähelle-toiminnan työntekijät 

Mittari: Omaishoitajien palautteet Ommaisraadeista  

 

2. Yhdistys on välittävä, helposti lähestyttävä ja tunnettu 

Toimenpide: Tiedotetaan tehokkaasti Ommaiskortteerin aukioloajoista sekä mah-
dollisuudesta tulla, saada tukea ja osallistua ilman virallista omaishoidontukipäätöstä. 

Vastuuhenkilöt: Kaikki työntekijät työnsä tavoitteiden mukaisesti. 

Mittari: Kävijämäärän kasvu. Tavoitteena on 200 kävijää, jotka tulevat käymään il-
man tiettyä tapahtumaa tai sovittua ajanvarausta. 
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Toimenpide: Kutsutaan uudet jäsenet kevätkauden ensimmäiseen ja syyskauden 
ensimmäiseen Ommaiskortteerin Ommaiskahvilaan mukaan tutustumaan yhdistyk-
sen tarjoamaan toimintaan. 

Vastuuhenkilöt: Ihimisen lähelle-toiminnan työntekijät ja järjestösihteeri. 

Mittari: Tilaisuuksissa kävijöiden määrä, tavoitteena 60 kävijää. 

 

Toimenpide: Järjestetään Avoimet-ovet tapahtuma keväällä ja syksyllä, sekä Taitei- 

den yö-tapahtuma elokuussa. 

Vastuuhenkilöt: Toimintatyöryhmä. 

Mittari: Tilaisuuksissa kävijöiden määrä, tavoitteena 250 kävijää. 

 

Toimenpide: Osallistutaan Seniorimessuille sekä Hyvinvointimessuille. Messujen 
yhteydessä järjestetään jäsenhankintakampanjat. Jäsenyyttä markkinoidaan läpi 
vuoden aktiivisesti ja toteutetaan messukampanjoiden lisäksi 1 jäsenhankintakam-
panja, eli yhteensä 3 jäsenhankintakampanjaa vuoden aikana. 
Vastuuhenkilöt: Toimintatyöryhmä. Lisäksi työntekijät vastaavat messuille osallistu-
misesta työnsä tavoitteiden mukaisesti. Messuille osallistuu työntekijöiden lisäksi hal-
lituksen jäseniä ja/tai muita vapaaehtoisia. 
Mittari: Messuilla tavoitettujen määrä, tavoitteena 300 tavoitettua henkilöä vuoden 
aikana eri messutapahtumissa. Tavoitteena 50 uutta jäsentä vuoden aikana. 

 
 

3. Painopistealue: Yhdistys on arjen piristäjä ja vertaistuen tarjoaja 

Toimenpide: Tehdään juhlamatka Pärnuun toukokuussa. 

Vastuuhenkilöt: Toiminnanjohtaja 

Mittari: Osallistujien määrä ja palaute tapahtumasta, tavoitteena 50 osallistujaa. 

 

Toimenpide: Järjestetään 20-vuotisjuhla yhdistyksen jäsenille 30.11.2018. 

Vastuuhenkilöt: Juhlatyöryhmä 

Mittari: Osallistujien määrä ja palaute tapahtumasta, tavoitteena 50 osallistujaa. 

 

          Toimenpide: Käynnistetään uusi vertaisryhmä, jota ohjaa vertainen, vapaaehtoinen. 

          Vastuuhenkilöt: Vapaaehtoistoiminnan työryhmä 

          Mittari: Palaute ryhmästä, tavoitteena 8 osallistujaa. 

 

 

4. Yhdistys on edelläkävijä, oikeuksien edistäjä ja tiedon jakaja 
 
Toimenpide: Tehdään yhdistystä ja omaishoitajuutta tutuksi maakuntavaaliehdok-
kaille kyselyn avulla, kyselyn koonti julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla ja sosiaali-
sessa mediassa. 
Vastuuhenkilö: Vaalityöryhmä. 
Mittari: Kyselyyn vastanneiden maakuntavaaliehdokkaiden määrä. 
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           Toimenpide: Järjestetään 20-vuotisjuhlaseminaari yhteistyökumppaneille         

           23.3.2018. Seminaarissa julkaistaan yhdistyksen 20-vuotisjuhlajulkaisu, jonka tar- 

           koituksena on tuoda esille toiminnan edelläkävijyyttä ja kehittymistä 20 vuoden  

           ajalta. 

           Vastuuhenkilö: Toiminnanjohtaja 

           Mittari: Osallistujien määrä ja juhlajulkaisun levikki 

    

           Toimenpide: Osallistutaan valtakunnallisen omaishoitajaviikon pääjuhlan järjestä- 

           miseen 28.11.2018, yhteistyössä Omaishoitajaliiton kanssa. 

           Vastuuhenkilöt: Juhlatyöryhmä 

           Mittari: Osallistujien määrä 

    

Tämän toimintasuunnitelman toimenpiteitä toteutetaan käytännön tasolla yhdistyksen aset-
tamissa työryhmissä, jotka koostuvat yhdistyksen työntekijöistä, hallituksen jäsenistä sekä 
mahdollisista omaishoitajien edustajista. Käytännön toteutusta tekee myös yhdistyksen hen-
kilökunta oman työnkuvansa puitteissa. Toteutumisen seurannasta vastaa yhdistyksen hal-
litus, joka katselmoi ja hyväksyy toimintasuunnitelman ja toiminnan linjat. 
 
 
3. TOIMINTA 

 

Yhdistyksen toimintaa toteutetaan pääasiassa STEA:n rahoittamien toimintojen kautta. 
STEA:n tuella vuonna 2018 aloittaa Erityistä energiaa-hanke (C). Omaistuki-toimintaan (Ak) 
Ihimisen lähelle-toimintaan (Ak), sekä Hyvinvoiva perhe – HYPE-toimintaan (Ak) on myön-
netty kohdennettu toiminta-avustus. Lisäksi yhdistyksellä on yleisavustus (Ay). 
 
STEA:n rahoittama toiminta: 
 
AY-yleisavustus 
 
Avustus on tarkoitettu yhdistyksen sääntöjen mukaisesta, yleishyödyllisestä toiminnasta 
aiheutuviin yleiskuluihin, sekä toiminnanjohtajan ja toimistosihteerin palkkauskuluihin. Ta-
voitteena on edunvalvontatoiminnan avulla edistää ja valvoa omaishoitajien oikeuksien to-
teutumista yhdistyksen toimintaa-alueella. Tavoitteena on edunvalvonta- ja vaikuttamistoi-
minnan avulla olla tunnistettu omaishoitajien aseman ja oikeuksien puolesta puhuja alu-
eella. Tavoitteena on vaikuttamistoiminnan avulla parantaa omaishoitajien asemaa yhdis-
tyksen toiminta-alueella. Tavoitteena on edunvalvonta- ja vaikuttamistoiminnan avulla tur-
vata ja vahvistaa omaishoitajien toimintaedellytyksiä tulevassa sote- ja maakuntauudistuk-
sessa. Toiminnalle on oma toiminnan vuosisuunnitelma ja talousarvio. 
 
 
Ak-kohdennetut toiminta-avustukset  
 
Omaistuki –toimintaan eli Omaishoitajien palvelevan puhelimen toimintaan ja omaishoita-
jien kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Toiminnan tavoitteena on mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa toteutuvan ohjauksen ja neuvonnan avulla lisätä omaistaan hoitavien tietoisuutta 
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omaishoitajuudesta ja heitä tukevista palvelumuodoista, lisätä voimavaroja toimia omaishoi-
tajina, sekä kannustaa heitä virallistamaan omaishoitosuhteensa. Tavoitteena on vahvistaa 
ja tukea omaishoitajien arjessa selviytymistä, lisäämällä omaishoitajien tiedollisia ja taidolli-
sia valmiuksia toimia omaishoitajina erilaisten luentojen ja koulutusten avulla. Tavoitteena 
on lisätä eri toimijoiden (julkisen-, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat/ ammattilaiset) 
tietämystä omaishoitajuudesta ja omaishoitajia tukevista palvelumuodoista sekä yhdistyk-
sen tarjoamasta tuesta aktiivisen tiedottamisen ja esittelyjen avulla. Tavoitteena on vähen-
tää omaishoitajien yksinäisyyden tunnetta erilaisten vertaisryhmätoimintojen ja virkistystoi-
minnan avulla. Toiminnalle on oma toiminnan vuosisuunnitelma ja talousarvio. 
 
Ihimisen lähelle-toimintaan eli alueelliseen matalan kynnyksen toimintaan sekä vapaaeh-
toistoiminnan koordinoimiseen ja toteuttamiseen omaishoitajien tueksi. Tavoitteena on alu-
eellisten matalankynnyksen toimintojen avulla vahvistaa omaishoitajien kykyä ja osaamista 
toimia omaishoitajina, lisätä omaishoitajien voimavaroja sekä lisätä heidän osallistumisen 
mahdollisuuksiaan. Tavoitteena on vahvistaa koko yhdistyksen toiminta-alueen omaishoita-
jien tukemista ja tarjota toimintaa koko alueella kuunnellen eri alueiden omaishoitajien tar-
peita ja huomioiden erilaiset toimintaympäristöt. Tavoitteena on tukea omaishoitajien jaksa-
mista monipuolisen ja laadukkaan vapaaehtoistoiminnan avulla. Toiminnalle on oma toimin-
nan vuosisuunnitelma ja talousarvio. 
 
Hyvinvoiva Perhe HYPE-toimintaan eli erityislapsiperheiden arjen hyvinvoinnin ja vapaa-
ajan vahvistamiseen teemallisten ryhmien sekä tuen ja tiedon avulla. Tavoitteena on van-
hempien parisuhteen, omaishoitajuuden ja vanhemmuuden vahvistaminen. Tavoitteena on 
myös koko perheen yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen sekä lapsen osalli-
suuden vahvistaminen. Tavoitteena on myös lapsiperheiden kanssa toimivien ammattilais-
ten lisääntynyt osaaminen tunnistaa, kohdata ja tukea erityislapsiperheitä. Toiminnalle on 
oma toiminnan vuosisuunnitelma ja talousarvio. 
 
 
C-avustukset, kehittämistoiminta 
 
Erityistä energiaa-hanke (2018-2020) eli erityislapsiperheiden eriarvoisuuden vähentämi-
seen järjestölähtöisen, ennaltaehkäisevän perhetyön avulla. Hanke on STEA:n Kaikille 
eväät elämään- avustusohjelman osahanke. Hankeen päätavoitteena on vahvistaa erityis-
lapsiperheiden voimavaroja, vahvuuksia sekä sisäistä vuorovaikutusta ennaltaehkäisevällä 
kotona tapahtuvalla erityislapsiperhetyön interventiolla. Alatavoitteena on lisätä erityislapsi-
perheen arjenhallinnan keinoja ja vahvistaa hyvää arkea. Alatavoitteena on myös erityislap-
siperheille annettavan ohjauksen ja neuvonnan tuella aktivoida perheitä hakeutumaan jär-
jestöjen, julkisen ja/tai yksityisen tuen piiriin. Alatavoitteena on lisäksi täydentää Oulun alu-
een asiakaspalveluprosessia niin, että palvelujärjestelmän ulkopuolelle jäävät erityislapsi-
perheet ohjautuvat erityislapsiperhetyön pariin.  Alatavoitteena on myös lisätä tietoa ennal-
taehkäisevästä erityislapsiperhetyöstä perhetyön viitekehyksessä. 
 
 
Muu toiminta: 
 
Ragnar Ekberg-säätiön myöntämällä rahoituksella tarjotaan omaishoitajille työnohjausta. 
 
Oulun kaupungin myöntämällä ennaltaehkäisevän työn rahoituksella toteutetaan erityis-
nuorten bändikerho- sekä erityislasten muskaritoimintaa. 
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Myönnetään ja luovutetaan Vuoden omaishoitajateko-palkinto, sekä uutena Vuoden vapaa-
ehtoinen-palkinto valtakunnallisella omaishoitajaviikolla. Myönnetään ja luovutetaan kunnia-
kirja jollekin yhteistyötaholle valtakunnallisella omaishoitajaviikolla. Hallitus päättää kenelle 
ja millä perusteilla palkinnot ja kunniakirja luovutetaan. 
 
 
4. YHTEISTYÖKUMPPANIT JA ASIANTUNTIJAEDUSTUKSET 
 
Yhdistys tekee yhteistyötä eri sidosryhmien ja omaishoidon asioiden parissa toimivien taho-
jen kanssa. Järjestöyhteistyö on laajaa ja kattaa useita sosiaali- ja terveysalan järjestöjä 
sekä julkisen sektorin toimijoita. Omaishoitajien tukemiseen liittyvää yhteistyötä tehdään 
edelleen eri oppilaitosten kanssa. Opiskelijayhteistyötä tehdään Oulun seudun ammattikor-
keakoulun, Oulun seudun ammattiopiston, Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa 
sekä Lapin Ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijat suorittavat projektiopintoja, tekevät 
opinnäytetöitä ja suorittavat työharjoitteluja yhdistyksen toimintaan sekä projekteihin liittyen.  
 
Yhdistyksestä on asiantuntijaedustus seuraavissa hankkeissa/verkostoissa 

• Toiminnanjohtaja on ainoana järjestöedustajana kutsuttu mukaan Pohjois-Pohjan-
maan liiton OMAIS-kehittämistiimiin, jossa kehitetään mm. omaishoidon kriteereitä 
sote- ja maakuntauudistusta varten.  

• Toiminnanjohtaja toimii Ikäihmisten elämänkaariverkoston koordinoijana.  

• Toiminnanjohtaja on mukana Pohjois-Pohjanmaan Sosiaaliturvayhdistyksen koordi-
noiman Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne-hankkeen asiantuntijaohjausryh-
mässä. 

• Toiminnanjohtaja on mukana Pohjois-Pohjanmaan Sosiaaliturvayhdistyksen koordi-
noiman Järjestöt sairaalassa-hankkeen ohjausryhmässä 

• Toiminnanjohtaja on mukana Pohjois-Pohjanmaan Martat ry:n Raimo-hankkeen oh-
jausryhmässä. 

• Toiminnanjohtaja on mukana Kumppanuuskeskuksen vaikuttamistyöryhmässä, 
jonka koollekutsujana on Pohjois-Pohjanmaan Sosiaaliturvayhdistys/Pohjois-Pohjan-
maan järjestörakenne-hanke.  

• Toiminnanjohtaja on mukana Sote-järjestöjen yhteisessä vaikuttajaryhmässä 

• Toiminnanjohtaja toimii Suomen omaishoidon verkoston, Oulun alueen työryhmän 
koordinoijana ja koollekutsujana.  

• Toiminnanjohtaja on pyydettynä asiantuntijana mukana Oulun kaupungin omaishoi-
toa kehittävässä työryhmässä 

• Toiminnanjohtaja on mukana Oulun evankelisluterilaisen seurakunnan vanhustyön 
työryhmässä 

• Ihimisen lähelle-toiminnan työntekijät ovat mukana Vuolle Setlementti ry:n VARES-
verkoston (vapaaehtoistoiminnan resurssikeskus) eri työryhmissä 

• Ihimisen lähelle toiminnan työntekijä on mukana Työikäisten elämänkaariverkostossa 

• Omaistuki-toiminnan työntekijä on mukana Oulun Seudun Mäntykoti ry:n hallin-
noiman Juuri-hankkeen alueellisessa ohjausryhmässä 

• Omaistuki-toiminnan työntekijä sekä Ihimisen lähelle- toiminnan työntekijä ovat mu-
kana Pohjois-Pohjanmaan Sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoiman Järjestöt sairaa-
lassa- hankkeen kahdessa eri työryhmässä 

• Omaistuki-toiminnan työntekijä on mukana Oulun Seudun Muistiyhdistys Ry:n Lähel-
läsi-hankkeen ohjausryhmässä 

• HYPE-toiminnan työntekijä on mukana Lasten ja nuorten elämänkaariverkostossa 
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• HYPE-toiminnan työntekijä on mukana MLL- Pohjois-Pohjanmaan piiri ry:n hallinnoi-
massa Perheverkko-toiminnassa 

 
Toiminnanjohtaja on varsinaisena jäsenenä Vanhustyön Keskusliiton liittovaltuustossa. 
 
 
5. TOIMINTA-ALUE JA JÄSENISTÖ  

 

Yhdistyksen toiminta-alueella asuu n. 250 000 asukasta. Omaishoitajien määrän arvioidaan 
olevan noin 25 000 huomioiden viralliset ja epäviralliset omaishoitajat. Omaishoidon tukea 
yhdistyksen toiminta-alueella saa noin 2 300 omaishoitajaa. 
 
Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu vuonna 2018 Oulun seudun 8 kuntaa: Hailuoto, Ii, 
Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä.  
 
Yhdistys toimii valtakunnallisen Omaishoitajaliitto ry:n paikallisyhdistyksenä. Vuoden 2018 
alussa Omaishoitajaliitto ry:n jäsenmäärän arvioidaan olevan n. 12 000 ja paikallisyhdistyk-
siä on 69, joista Oulun seudun omaishoitajat ry on jäsenmäärältään toiseksi suurin ja työn-
tekijämäärältään suurin paikallisyhdistys 
 
Omaishoitajaliitto ry:n jäsenmaksu vuonna 2018 on 25 €, josta Oulun seudun omaishoitajat 
ry:lle palautuu 12,50 € / jäsen. Kannattajajäsenmaksu on 50 €, 70 €, 100 € tai enemmän, 
tämä jäsenmaksu palautuu kokonaisuudessaan yhdistykselle. Jäsenet saavat jäsenetuna 
Omaishoitajaliitto ry:n julkaiseman Lähellä-lehden neljä kertaa vuodessa. Lähellä -lehti pos-
titetaan jäsenistölle jäsenpalveluna ja yhdistykset saavat lehteä käyttöönsä nippupostituk-
sina. Jäsenet saavat Liiton etuna palvelu- ja lomaoppaan. Lisäksi yhdistys postittaa jäsenil-
leen kolme kertaa vuodessa oman jäsenlehden, Kortteeriuutiset.  
 
 
6. HALLINTO JA TYÖRYHMÄT 

 
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen vuosikokoukset. Yhdistyksen sääntö-
määräiset kokoukset pidetään huhti- ja lokakuussa. 
 
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, joka kokoontuu 
toimintavuoden aikana 10–12 kertaa. Hallituksen kokouksiin osallistuu tarvittaessa henki-
löstön edustajia ja kokousten sihteerinä ja päätösten toimeenpanijana toimii toiminnanjoh-
taja. Hallituksen työkaluina toimivat yhdistyksen sääntöjen lisäksi yhdistyksen strategia, ta-
loussääntö, delegointisääntö sekä hallituksen työjärjestys. 
 
Hallitus valitsee edustajat Omaishoitajaliitto ry:n vuosikokouksiin.  
 
Niissä yhdistyksen hallinnoimissa hankkeissa, joissa on ohjausryhmä, on hallituksen edus-
tus. Hallituksen edustaja toimii ohjausryhmän puheenjohtajana. 
 
Uusi hallitus nimeää ensimmäisessä kokouksessaan toimintavuodelle tarvittavien työryh-
mien jäsenet. Hallituksen nimeäminä työryhminä toimivat vuoden 2018 aikana edunvalvon-
tatyöryhmä, viestinnän työryhmä, varainhankintatyöryhmä, vapaaehtoistoiminnan työ-
ryhmä, toimintatyöryhmä, juhlatyöryhmä sekä vaalityöryhmä. 
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Työryhmissä on sekä hallituksen jäsenten ja työntekijöiden edustajia. Tarvittaessa voidaan 
pyytää mukaan myös edustajia eri omaishoitajaryhmistä tai yhteistyökumppaneista. Työryh-
mät kokoontuvat säännöllisesti. Työryhmien vuoden ensimmäisissä kokouksissa valitaan 
työryhmille koollekutsuja, joka toimii myös puheenjohtajana, sekä sihteeri koko vuodelle. 
Toiminnanjohtaja tuo tarvittaessa hallitukselle esityksiä työryhmistä, mikäli asia on sellainen, 
että siitä pitää saada hallituksen päätös (strategiset päätökset). Toiminnanjohtaja tekee ope-
ratiiviseen johtamiseen liittyvät päätökset. Työryhmien kokoontumisten sisällöt viedään tie-
doksi hallitukselle.  
 

Edunvalvontatyöryhmä tekee työtä esiin tulevien epäkohtien parantamiseksi koko toi-
minta-alueella. Edunvalvonta- ja vaikuttamistyö toteutuu myös yleisavustuksen kautta toi-
minnanjohtajan työnkuvassa. 

 

Varainhankintatyöryhmä suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen varainhankintaa ja kehit-
tää yritysyhteistyötä. 

 

Vapaaehtoistoiminnan työryhmä juurruttaa vapaaehtoistoimintaa osana yhdistyksen pe-
rustoimintaa, sekä kehittää vapaaehtoisille kohdennettua toimintaa ja tiedottamista.  

 

Toimintatyöryhmä päivittää vuoden alussa yhdistyksen toiminnan vuosikellon, hoitaa 
messujärjestelyt ja vastaa yhdistyksen omien tapahtumien koordinoinnista, jäsenhankinta-
kampanjoista sekä päivittää nettisivuille yhdistyksen toimintakalenteria säännöllisesti. 

 

Vaalityöryhmä suunnittelee ja toteuttaa kyselyn maakuntavaaleihin liittyen, sekä tiedottaa 
kyselyn tuloksista eri viestinnän kanavia käyttäen. 

 

Viestinnän työryhmä vastaa Kortteeriuutisten sisällöstä ja sen kehittämisestä sekä tuot-
taa sisältöä Kortteeriuutisiin. Lisäksi työryhmä vastaa 12 tahtoa-kampanjan onnistumisesta 
ja toteuttamisesta 

 

20-vuotisjuhlatyöryhmä vastaa 20-vuotisjuhlavuoden toteutumisesta. 

 

Työryhmien sisällä jaetaan jäsenille omia vastuualueita, tarpeen mukaan. 

 

 

7. HENKILÖSTÖ 
 

Yhdistyksen henkilökunnan vahvuus vuonna 2018 on 12 henkilöä, joista 2 on osa-aikaista.  
 

• Kokoaikainen toiminnanjohtaja vastaa ja johtaa toimenkuvansa mukaisesti järjes-
tön toimintaa, henkilöstöä ja taloutta. Rahoitus toiminnanjohtajan palkkaamiseen 
tulee AY-yleisavustuksesta. Lisäksi AY-yleisavustuksella on palkattu 1 osa-aikai-
nen järjestösihteeri. 

• Omaistuki- toiminnassa (Ak) työskentelee kokoaikainen omaishoidon ohjaaja. 
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• Ihimisen lähelle-toiminnassa (Ak) eli alueellisessa matalan kynnyksen toimin-
nassa työskentelee 1 kokoaikainen vastaava alueellisen omaistoiminnan ohjaaja 
ja 1 kokoaikainen alueellisen omaistoiminnan ohjaaja. 

• Hyvinvoiva Perhe HYPE-toiminnassa (Uusi Ak) työskentelee 1 kokoaikainen vas-
taava perhetoiminnan ohjaaja sekä 2 kokoaikaista perhetoiminnan ohjaajaa. 

• Erityistä energiaa-hankkeessa (Uusi C) työskentelee 1 kokoaikainen vastaava eri-
tyisperhetoiminnan kehittäjä, sekä 2 kokoaikaista erityisperhetoiminnan kehittäjää 

• Palkkatuella palkattuna työskentelee 1 osa-aikainen viestintäassistentti 
 

 
Henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan. Osaamista, motivaatiota ja työhyvinvointia vah-
vistetaan käymällä kehityskeskustelut vuosittain ja tukemalla työntekijöitä osallistumaan am-
matillista osaamista vahvistavaan koulutukseen. Työntekijöillä on työsuhde-etuna lounas-
setelit sekä TYKY-setelit. Tiedonkulun varmistamiseksi pidetään viikoittain työntekijöiden 
Kortteerikokkoukset. Työntekijöillä on mahdollisuus saada tarvittaessa työnohjausta. 
 
Vuoden 2018 aikana järjestetään keväällä työntekijöiden TYHY-päivä ja syksyllä yhteiset 
pikkujoulut. Lisäksi järjestetään vuoden aikana 1-2 puolen päivän mittaista työntekijöiden 
Voimaa tiimille-päivää. 
 
Yhdistyksessä toimii TYHY-tiimi, jossa on mukana toiminnanjohtaja sekä 3 työsuojeluval-
tuutettua. TYHY-tiimi laatii vuosittaisen työhyvinvoinnin vuosikellon, jonka mukaisesti TYHY-
toimintaa viedään eteenpäin. 
 
 

8. HALLITUKSEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEISTOIMINTA 

 
Hallituksen jäseniä ja työntekijöitä osallistuu Omaishoitajaliitto ry:n 2-päiväisille järjestöpäi-
ville Kuopiossa. 
 
Syyskuussa järjestetään hallituksen ja työntekijöiden yhteinen syyskauden aloituspäivä vir-
kistyksen merkeissä. 
 

Lokakuussa järjestetään työntekijöiden ja hallituksen jäsenten yhteinen toimintasuunnitel-
man työstämisiltapäivä. 

 

 

9. TIEDOTUS 
  
Jäsenille postitetaan Kortteeriuutiset 3 kertaa vuodessa, vaihtoehtoisesti Kortteeriuutiset on 
mahdollista saada sähköpostilla pdf-muodossa. Vuoden 2018 painosmäärä tulee olemaan 
1000 kpl/lehti eli yhteensä 3000 kpl vuodessa.  
 
Viestinnän työryhmä kehittää aktiivisesti Kortteeriuutisten sisältöä ja tuottaa sisältöä siihen. 
Kortteeriuutisia jaetaan kattavasti eri tilaisuuksissa sekä yhteistyökumppaneille että toi-
minta-alueella omaishoidon parissa työskenteleville tahoille.  
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Yhdistyksen kotisivujen sisältöä kehitetään ja päivitetään säännöllisesti. Kotisivut löytyvät 
osoitteesta www.osol.fi sekä www.oulunseudunomaishoitajat.fi. 
 
Toiminnasta tiedotetaan säännöllisesti eri tiedotusvälineille ja erilaisten sähköisten kanavien 
kautta. Yhdistyksellä sekä Hyvinvoiva Perhe HYPE –toiminnalla on omat Facebook ja Twit-
ter –tilit. Viestinnässä huomioidaan yhdistykselle laadittu viestintäsuunnitelma vuodelle 
2018.  
 
Toiminnan esitteitä ja mahdollista muuta materiaalia levitetään aktiivisesti ja järjestelmälli-
sesti. Aktiivista tiedottamista koko yhdistyksen toiminnasta tapahtuu ensitiedon vuosikellon 
mukaisesti. 
 
Osallistutaan Omaishoitajaliitto ry:n järjestämiin koulutus / muihin tilaisuuksiin, jossa myös 
tiedotetaan yhdistyksen hankkeista ja muusta toiminnasta. 
 
 
10. JÄSENYYDET  
 
Yhdistys on jäsenenä seuraavissa organisaatioissa: 

• Omaishoitajaliitto ry 

• Vanhustyön keskusliitto ry 

• Oulun seudun vammais- ja kansanterveystyön järjestöt ry 

• Oulun Seudun Muistiyhdistys ry 
 
Työnantajana yhdistys kuuluu Hyvinvointialan liitto ry:en. 
 
 
11. TOIMISTO 

Yhdistyksen toimitila eli Ommaiskortteeri sijaitsee Oulussa, Kumppanuuskeskuksessa, 
osoitteessa Isokatu 47, katutasossa. Lisäksi samasta rakennuksesta vuokrataan lisätiloja 
tarvittaessa.  

 
12. SEURANTA JA ARVIOINTI 

 

Toiminnan toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti sekä sisällön, että talouden 
näkökulmasta. Elokuussa käsitellään yhdistyksen toiminnan taloudellinen välitilinpäätös. 
 
Yhdistyksen järjestämistä tapahtumista kerätään palautetta, jonka avulla toimintaa kehite-
tään. STEA:n rahoittamilla toiminnoilla on omat arviointisuunnitelmansa ja niistä raportoi-
daan säännöllisesti rahoittajalle. 
 
Eri toiminnot/hankkeet esittäytyvät hallitukselle taloussäännön mukaisesti 2-3 kertaa vuo-
dessa, jolloin seurataan ja arvioidaan kuluvan vuoden tavoitteiden toteutumista.  
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13. TALOUS  
 
Yhdistyksen toiminnan rahoitus tulee pääosin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 
STEA:lta josta yhdistys saa toimintaansa yleisavustusta (AY), kohdennettua toiminta-avus-
tusta (Ak) sekä projektiavustusta (C). Lisäksi toimintaa rahoittaa Ragnar Egberg-säätiö sekä 
Oulun kaupunki ennaltaehkäisevän rahoituksen muodossa. 
 
Yhdistyksen talousarvion loppusumma on 724 500 €, joka koostuu STEA-avustuksista 
656 000 €, omasta varainhankinnasta ja muista tuotoista 47 400 €, jäsenmaksutuotoista 6 
600 €, Ragnar Ekberg-säätiön avustuksesta 1 500 €, sekä Oulun kaupungin ehkäisevän 
työn rahoituksesta 13 000 € 
 
Kirjanpitopalvelut ostetaan Tmi VKK-tilit/Virpi Kilponen ja tilintarkastajana toimii Ernst & 
Young Oy/Kari Spårman. 
 
 


