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1 YLEISTÄ 

 

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry toimii omaishoitajien, vanhusten, vammaisten ja 

pitkäaikaissairaiden aseman parantamiseksi ja tukemiseksi, sekä kehittää tukitoimia ja palve-

luita toiminta-alueellaan. Yhdistys toimii tärkeänä vaikuttajana ja omaishoitajien asiantunti-

ja-, vaikuttamis- ja tukijärjestönä. Yhdistyksen toimintaa ohjaavia arvoja ovat yksilöllisyys, 

yhteisöllisyys, tasa-arvo, toiminnan laadukkuus ja avoimuus. Yhdistyksen tarjoama toiminta 

oli avointa kaikille omaishoitajille ja läheisille jäsenyydestä riippumatta. Vuosi 2013 oli yh-

distyksen kuudestoista toimintavuosi ja vuoden aikana juhlittiin yhdistyksen 15-

vuotisjuhlavuotta. 

 

Vuoden 2013 alussa tapahtuneiden kuntaliitosten myötä yhdistyksen toiminta-alueeseen 

kuului vuoden alussa Oulun seudun 9 kuntaa. (Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, 

Muhos, Oulu, Tyrnävä ja Utajärvi). 2.4.2013 perustettiin Omaishoitajat ja Läheiset –Liittoon 

uusi paikallisyhdistys, Oulujokilaakson omaishoitajat ry, jonka toiminta-alueeseen kuuluu 

Vaala ja Utajärvi. Tämän johdosta päätettiin ilmoittaa Liittoon, että Utajärvi ei kuulu enää 

Oulun yhdistyksen toiminta-alueeseen. Näin ollen yhdistyksen toiminta-alueeseen kuului 

vuoden lopussa Oulu ja 7 ympäristökuntaa. Omaishoitajien määrän arvioitiin olevan noin 

24 000 huomioiden viralliset ja epäviralliset omaishoitajat. Omaishoidon tukea yhdistyksen 

toiminta-alueella sai noin 2300 omaishoitajaa.   
 

Yhdistyksen toimisto, Ommaiskortteeri, sijaitsi osoitteessa Isokatu 47, Oulu, Kumppanuus-

keskus on yli 40 sosiaali- ja terveysalan toimijan ja yhteisön yhdessä rakentama kehittämis- 

ja toimintakeskus Oulussa. Kumppanuuskeskuksessa kansalaistoimijat, sosiaali- ja terveysalan 

valtakunnalliset järjestöt ja paikalliset yhdistykset sekä julkinen sektori toimivat tiiviissä yh-

teistyössä, jonka johtoajatuksena on oppimiseen ja tulevaisuuteen orientoitunut ilmapiiri 

sekä vapaan kansalaistoiminnan aktivoiminen. Kumppanuuskeskus täydentää ja tukee julki-

sia hyvinvointipalveluja. Kumppanuuskeskus on myös järjestötoiminnan keskus, josta Poh-

jois-Pohjanmaalla toimivat paikalliset sosiaali- ja terveysalan järjestöt saavat tukea mm. toi-

mintaansa, viestintäänsä ja vaikuttamistyöhönsä. 

 

Yhdistyksen kehittämisprojektit Ihimisen Lähelle - ja Vaihtopuoti-projekti toimivat tarken-

nettujen toimintasuunnitelmiinsa mukaisesti.   Ihimisen Lähelle –projektissa kehitettiin va-

paaehtois- ja vertaisvapaaehtoistoiminnan malleja omaishoitoperheiden tueksi. Vaihtopuoti-

projektissa kehitettiin tukimuotoja etäomaishoitajien tukemiseksi. OMAISTUKI –toiminnan 

puitteissa jatkettiin omaishoitajien neuvontaa, ohjausta, virkistystä ja ryhmätoimintaa yhdis-

tyksen toiminta-alueella. Lisäksi jatkettiin opiskelijayhteistyötä Oulun Diakonia ammattikor-

keakoulun kanssa Ragnar Ekberg-säätiön tuella. Opiskelijoiden tarjoama tuki oli mm. per-

heiden kotona tapahtuvaa virkistystä ja vapaahetkien antamista omaishoitajille. Yhdistys sai 

myös toisen avustuksen Ragnar Ekberg-säätiöltä ja tällä avustuksella toteutettiin omaishoita-

jien yksilö- ja ryhmätyönohjausta, sekä työnohjauksellisia työpajoja. 

 

Yhdistys toimitti toukokuussa Raha-automaattiyhdistykselle Minna Salmisen ja Marja-Liisa 

Kuukasjärven laatiman Hyvinvoiva Perhe-hankehakemuksen, joka saikin 4 vuoden rahoi-

tuksen RAY:ltä vuosille 2014 -2017. 
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Aluehallintovirasto teki yhdistyksen historian ensimmäisen työsuojelutarkastuksen helmi-

kuussa. Käynnin seurauksena laadittiin tarvittavat työsuojelumateriaalit ja nimettiin työsuo-

jelupäälliköksi toiminnanjohtaja Minna Salminen.  

 

Työterveyshuollon tuottaja vaihtui Terveystalosta Attendo Työterveyteen, josta tehtiin työ-

paikkaselvityskäynti yhdistykseen keväällä 2013. 
 

15-vuotisjuhlavuoden kohokohtia 

 

Yhdistyksen 15-vuotisjuhlavuotta voi pitää eräänlaisena koko toiminta-ajan sadonkorjuuna. 

Vuosien työ ja sen merkitys tuli esille huomionosoituksina ja huomioonottamisina eri yhte-

yksissä, eri tavoilla. Kohokohtia olivat onnistuneet juhla- ja muut tapahtumat ja useammalta 

taholta saadut tunnustukset toiminnasta, sekä edunvalvontatyön tuloksellisuus ja yhdistyk-

sen asiantuntemuksen huomioiminen valtakunnan tasolla.  

 

Yhdistyksen jäsenistölle tarkoitettu 15-vuotisjuhlakonsertti pidettiin Ravintola Rauhalassa 

17.3, esiintyjänä oli Mikko Alatalo. Konsertin yhteydessä luovutettiin kaksi kunniakirjaa, 

toinen vapaaehtoistoimija Lahja Impolalle ja toinen yhdistyksen pitkäaikaiselle kirjanpitäjäl-

le Virpi Kilposelle. Toinen juhlavuoden päätapahtuma, 15-vuotisjuhlaseminaari, pidettiin 

31.10 yhteistyössä Omaishoitajat ja Läheiset-Liiton kanssa. Juhlassa annettiin myös Liiton 

myöntämät huomionosoitukset Anna-Maija Saastamoiselle, Silvo Nybackalle ja Minna 

Hernbergille. Lisäksi hallitus antoi huomionosoituksen yhdistyksen perustajajäsenille Minna 

Salmiselle ja Marja-Liisa Kuukasjärvelle. Yhdistyksen oma kunniakirja myönnettiin omaishoi-

taja Vesa Torvelle sekä taiteilija Minna Immoselle. 

 

Elokuussa toteutettiin juhlakiertue kaikkiin toiminta-alueen kuntiin. Matkakerho teki loka-

kuussa juhlamatkan Mallorcalle, osallistujia oli yli kolmekymmentä. Omaishoitajaviikolla 

pidettiin ensimmäiset Etäomaismessut. 

 

Yhtenä harvoista paikallisista omaishoitajayhdistyksistä Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi 

Oulun yhdistykseltä lausuntoa Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman väliraportista. 

Tämä ohjelmatyö luo pohjaa uudistuvalle omaishoitoa koskevalle lainsäädännölle. Vuoden 

isoksi huolenaiheeksi nousi Oulun kaupungin vuoden 2014 budjettiesitys, mikä sisälsi merkit-

tävää heikennystä omaishoitajien palkkioihin. Yhdistyksen napakka ja nopea reagointi 

omaishoitajien asemaa ja työtä arvostavien päättäjien tuella ja yhteistyössä torjui tämän 

heikennyksen.  

 

Juhlavuoden yksi kohokohta oli, kun yhdistys sai oman edustajan Omaishoitajat ja läheiset 

liiton hallitukseen, kun yhdistyksen puheenjohtaja Taina Pitkänen - Koli valittiin Liiton syys-

kokouksessa Liiton hallituksen uudeksi jäseneksi. 

 

Lokakuussa valtakunnallisella Mielenterveysviikolla Oulun mielenterveysseura luovutti yh-

distykselle tunnustuksen toiminnasta arjen ennaltaehkäisevässä työssä henkisen hyvinvoinnin 

ja mielenterveyden edistäjänä. Tunnustus myönnetään varsinaisen mielenterveystyön ulko-

puolella tehdystä alan työstä.  

 

Marraskuu toi toiminnanjohtajalle kutsun Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaan-

otolle. Tämä oli hieno huomionosoitus paitsi yhdistyksessä tehdystä työstä myös omaishoi-



Vuosikertomus 2013 

 
 

5 
 

tajien arvostamisesta.  Kutsuttujen joukossa oli runsaasti eri kansalaistoimijoita, yhdistyksiä 

ja yksityisiäkin eri aloilta, mutta muita omaishoitajayhdistyksiä siellä ei  ollut. 

 

Joulukuussa Pohjois-Pohjanmaan liiton kutsui toiminnanjohtajan loppiaisvastaanotolle Kuu-

samo-taloon. Tämä tilaisuus oli paitsi huomionosoitus tehdystä työstä myös mahdollisuus 

tavata alueellisia toimijoita.  

 

Nämä huomionosoitukset ja edunvalvontatyössä onnistumiset kertovat siitä, että yhdistys, 

sen työntekijät ja vapaaehtoiset ovat tekemisessään oivaltaneet mistä omaishoitajien järjes-

tötoiminnassa on perimmältään kysymys, monitahoisesta arjen hyvinvoinnin tuesta, autta-

misesta ja edunvalvonnasta. Vain vahva ja jäsenkuntaansa  kuunteleva ja sen tunteva ja 

luottamuksen saavuttanut paikallinen järjestö voi aidosti toimia paitsi edunvalvojana alueel-

laan myös viedä näkemyksiään valtakunnan tasolle.  

 

 

1.1 Jäsenistö 

  

Vuoden 2013 alussa Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n jäsenmäärä oli n. 10 000 ja paikal-

lisyhdistyksiä oli 70, joista Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry oli jäsenmäärältään 

toiseksi suurin. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry (POLLI) oli jäsenmäärältään 

suurempi. Vuoden 2013 lopussa jäseniä oli yhdistyksessä yhtensä 442. Laskua edellisvuoteen 

oli 5 jäsentä.  

 

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n jäsenmaksu vuonna 2013 oli 20 €, josta Oulun seudun 

omaishoitajat ja läheiset ry:lle palautui 10 €/jäsen. Kannattajajäsenmaksu oli 50€, 70€ tai 

100€. Kannattajajäseniä oli 4 vuonna 2013. Jäsenet saivat jäsenetuna Omaishoitajat ja Lä-

heiset –Liitto ry:n julkaiseman Lähellä -lehden neljä kertaa vuodessa. Lähellä -lehti postitet-

tiin jäsenistölle jäsenpalveluna.  Lisäksi jäsenet saivat Liiton etuna palvelu- ja lomaoppaan. 

Lisäksi yhdistys postitti jäsenilleen kolme kertaa vuoden aikana oman jäsenlehden, Korttee-

riuutiset. Jäsenet saivat myös alennuksia Kylpylä-hotelli Edenin kylpylälipuista.    

 

 

1.2 Hallinto 

 

Hallituksen kokoonpano vuonna 2013 oli seuraava: 

 

1.1.2013 – 22.4.2013 puheenjohtaja Minna Salminen, Ii 

23.4.2013 – 31.12.2013 puheenjohtaja Taina Pitkänen-Koli, Oulu 

 

Varsinaiset jäsenet:   

Eila Silfver, Lumijoki 

Marjukka Kontio, Oulu 

Taina Pitkänen-Koli, Oulu 1.1-22.4.2013 

Tiia Ikonen, Oulu 

 

Varajäsenet:   

Aino Halttu, Iin Kuivaniemi 

Elsa Väyrynen, Oulu  
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Ritva Yrjänä, Oulu 

Kaisu Rundelin, Oulu 

 

Hallituksen ulkopuolinen sihteeri 1.1. – 30.4.2013 Marja-Liisa Kuukasjärvi, Oulu 

Hallituksen ulkopuolinen sihteeri 1.5 - 31.12.2013 Minna Salminen, Ii 

 

Tilintarkastaja   

Ernest&Young, Kari Spårman 

  

Varatilintarkastaja   

Raimo Raappana 

 

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 12 

kertaa. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin 22.4.2013 ja 30.10.2013. Yhdistyk-

sen hallitus valitsi edustajiksi Hilipakka Palvelut Oy:n yhtiökokoukseen Minna Salmisen ja 

Marja-Liisa Kuukasjärven ja yrityksen hallitukseen yhdistyksen edustajaksi Minna Salmisen.  

 

Yhdistyksen hallinnoimien projektien ohjausryhmissä oli hallituksen edustus, hallituksen 

edustajat valittiin ohjausryhmien puheenjohtajiksi. 

 

Hallituksen jäseniä ja työntekijöitä osallistui Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton hallituksen ja 

paikallisyhdistysten hallitusten 2-päiväisille neuvottelupäiville 29. -30.8.2013 Vantaalla. 

 

Yhdistyksen hallinnoimille projekteille / toiminnolle oli laadittu vuosittaiset toimintasuunni-

telmat. Yhdistyksen hallitus käsitteli projektien suunnitelmat, toteuttamisen ja taloudellisen 

tilanteen taloussäännön mukaisesti kolme kertaa vuoden 2013 aikana. Hallitukselle laadittiin 

delegointisääntö ja hallituksen työjärjestys. Strategian päivitys siirtyi vuodelle 2014. 

 

Hallituksen VIRE –päiviä pidettiin kaksi kertaa vuoden aikana. (Virkisty Innostu Rentoudu 

Eheydy). Toinen päivä pidettiin kesäkuussa ja siellä oli mukana hallituksen jäsenet. Toisessa 

VIRE-päivässä lokakuussa olivat mukana myös yhdistyksen työntekijät, tällöin työstettiin 

vuoden 2014 toimintasuunnitelmaa.  

 

Minna Salminen ja Marja-Liisa Kuukasjärvi osallistuivat yhdistyksen edustajina Omaishoitajat 

ja Läheiset –Liiton kevätkokoukseen. Taina Pitkänen-Koli osallistui Omaishoitajat ja Läheiset 

-Liiton syyskokoukseen yhdistyksen edustajana. 

 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kävivät kehityskeskustelun toiminnanjohtajan kanssa 

marraskuussa. 

 

 

1.3 Henkilöstö 

 

Yhdistyksen henkilökunnan vahvuus oli vuoden 2013 lopussa 8 henkilöä, joista 2 oli osa-

aikaista.   

 

Toiminnanjohtajan/projektipäällikön tehtäviä hoiti 1.1. – 30.4.2013 välisenä aikana Marja-

Liisa Kuukasjärvi. Hän jäi vuorotteluvapaalle ja hänen vuorotteluvapaan sijaisenaan toimi 



Vuosikertomus 2013 

 
 

7 
 

1.5.-31.12.2013 välisen ajan Minna Salminen. Toiminnanjohtajan/projektipäällikön tehtävä-

kuva muodostui Vaihtopuoti ja Ihimisen Lähelle –projektien osa-aikaisesta projektipäällik-

kyydestä sekä toiminnanjohtajan tehtävien hoidosta. Toiminnanjohtaja vastasi toimenku-

vansa mukaisesti järjestön toiminnasta, sekä johti henkilöstöä ja taloutta. Toiminnanjohtaja 

kävi kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa kesäkuussa. 

 

Ihmisen Lähelle –projektissa (Ci8) osa-aikainen projektipäällikkö ja 2 ½ vapaaehtoistoimin-

nan kehittäjää. 

 

 Ihimisen Lähelle –projektin osa-aikainen vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Leena Wel-

ling 1.1.-31.12.2013 (20h/vk) 

 Ihimisen Lähelle –projektin vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Marja Heikkinen 1.1.-

31.12.2013 

 Ihimisen Lähelle –projektin vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Minna Hernberg 1.1.-

31.12.2013 

 Ihimisen Lähelle –projektin osa-aikainen projektipäällikkö Marja-Liisa Kuukasjärvi 1.1.-

30.4.2013.  

 Ihimisen Lähelle –projektin osa-aikainen projektipäällikkö Minna Salminen 1.5- 

31.12.2013.  

 

Vaihtopuoti-projektissa (Ci9) osa-aikainen projektipäällikkö ja kaksi puotitekijää ja 1 Atk-

suunnittelija. 

 

 Vaihtopuoti-projektin puotitekijä Silvo Nybacka 1.1.–31.12.2013 

 Vaihtopuoti-projektin puotitekijä Anna-Maija Saastamoinen 1.1–31.12.2013 

 Vaihtopuoti-projektin ATK-suunnittelija Arttu Huotari 1.1.–30.6.2013 

Vaihtopuoti –projektin osa-aikainen projektipäällikkö Marja-Liisa Kuukasjärvi 1.1.-

30.4.2013.  

 Vaihtopuoti –projektin osa-aikainen projektipäällikkö Minna Salminen 1.5.- 

31.12.2013 

 

OMAISTUKI- toiminnassa (Ak1) 1 työntekijä. 

 

 OMAISTUKI–toiminta: omaishoidon ohjaaja Heini Kemola 1.1 – 31.12.2013 

 

Yhdistyksessä 

 

 Palkkatuella toimistotyöntekijä Lotta Vanhala 1.1.- 30.6.2013 (25 h/vko) 

 Palkkatuella toimistotyöntekijä Marjo-Riitta Pekkala 19.8.-31.12.2013 (25 h/vko) 

 

 

1.4 Työryhmät 

 

Hallituksen toimieliminä toimivat vuoden 2013 aikana toimitusneuvosto, sähköisen viestin-

nän työryhmä, varainhankintatyöryhmä, matkakerho, juhlatoimikunta ja edunvalvontatyö-

ryhmä. Toimintavuoden aikana yhdistyksen edunvalvontatyöryhmä teki työtä esiin tulevien 

epäkohtien parantamiseksi. Toimitusneuvosto vastasi Kortteeriuutisten sisällöstä ja sen kehit-



Vuosikertomus 2013 

 
 

8 
 

tämisestä. Sähköisen viestinnän työryhmä keskittyi sähköisen viestinnän kehittämiseen. Va-

rainhankintatyöryhmä suunnitteli ja toteutti yhdistyksen varainhankintaa. Matkakerho 

suunnitteli ja toteutti juhlavuoden matkat ja juhlatoimikunta suunnitteli 15-vuotisjuhliin ja 

juhlavuoteen liittyviä asioita. 

 

Toimitusneuvosto:     

Welling Leena (koollekutsuja) (1) 

Silfver Eila 

Nybacka Silvo 

Kontio Marjukka 

Vanhala Lotta / Pekkala Marjo  

 

Edunvalvontaryhmä:    

Kuukasjärvi Marja-Liisa/ 

Salminen Minna (koollekutsuja)(5) 

Kemola Heini 

Saastamoinen Anna-Maija 

Rundelin Kaisu 

Yrjänä Ritva  

 

Varainhankintatyöryhmä:  

Nybacka Silvo (koollekutsuja) (1) 

Väyrynen Elsa 

Vanhala Lotta / Pekkala Marjo  

 

15-v. juhlatoimikunta:   

Saastamoinen Anna-Maija (koollekutsuja) (2) 

Salminen Minna/ Pitkänen-Koli Taina  

Nybacka Silvo 

Kuukasjärvi Marja-Liisa 

Heikkinen Marja 

 

Sähköisen viestinnän työryhmä:  

Nybacka Silvo (koollekutsuja) (0) 

Ikonen Tiia 

Kuukasjärvi Marja-Liisa/ Salminen Minna  

 

Yhteensä 9 kokoontumiskertaa 

 

1.5 Jäsenyydet  

  

Yhdistys oli jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä  

 Omaishoitajat ja Läheiset – Liitto ry 
 Vanhustyön keskusliitto ry 
 Oulun seudun vammais- ja kansanterveystyön järjestöt ry 
 Oulun Seudun Muistiyhdistys ry 
 Sosiaalialan Työnantajat ry 
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1.6 Hilipakka Palvelut Oy 

 

Yhdistyksen vuonna 2008 perustaman Hilipakka Palvelut Oy:n toiminta on jatkunut ja pal-

velutarjonta monipuolistunut. Yritys on tuottanut sosiaali- ja terveysalan palveluita asiak-

kaiden kotiin vuoden 2013 aikana.  Tuotevalikoima on laajentunut ja 2013 vuoden lopussa 

palvelutuotteet olivat kotikuntoutus, kotona annettava fysioterapia, kotisiivous ja asioin-

tiapu, Huilinki-palvelu, kotihoito, henkilökohtainen apu ja omaishoitajien vapaapäivän pal-

velusetelin osalta päivätoiminta. 

 

Kotikuntoutusta tuotettiin Oulun kaupungin gerontologisen sosiaalityön omaishoitoperhei-

siin ostopalvelusopimuksella.  Hilipakka on hyväksytty palveluseteliyritys Oulun kaupungis-

sa seuraavissa palveluissa: säännöllinen ja tilapäinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito, kuukau-

sisiivous, omaishoitajan vapaan kotiin annettava palvelu ja päivätoiminta. Lisäksi Oulun 

kaupungin hyväksymiin kuukausisiivousyrityksiin voi asiakkaan käyttää ylimääräistä rintama-

lisää saavien rintamaveteraanien kotipalveluseteliä.  

 

Kuluneen vuoden aikana yritys on kasvanut voimakkaasti lisäämällä uusia palveluita asiak-

kaille. Liikevaihdon kasvu oli 2,7-kertainen edellisvuoteen verrattuna. Kotihoidon aloitta-

minen on tuonut lisää liikevaihtoa, asiakkaita ja työntekijöitä. Samoin fysioterapia toiminta-

na on kasvanut.  Voimakkaan kasvun aikaa on päätetty jatkaa myös tuleville vuosille osallis-

tumalla avoinna olleisiin kilpailutuksiin Oulussa ja Rovaniemellä sekä valtakunnalliseen Val-

tiokonttorin kilpailutukseen veteraanien päiväkuntoutuksesta.  Kilpailutuksissa menestymi-

sen myötä avattiin joulukuussa 2013 Rovaniemen toimipiste, joka tuottaa alkuvaiheessa ko-

tihoitoa, sisältäen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaille.  

 

Vuoden 2013 aikana toteutuneet kotikäynnit asiakasmäärineen on koottu alla olevaan tau-

lukkoon. Kaikki toteutuneet kotikäynnit on tehty Oulun kaupungin tai Kempeleen kunnan 

alueella.  

 

palvelu asiakasmäärä käyntimäärä 

Kotikuntoutus 113 610 

Kotona annettava fysiotera-

pia 

27 375 

Kotihoito 105 7224 

Huilinki 32 1376 

Kotisiivous ja asiointiapu 135 1067 

 

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö omistaa osake-enemmistön yrityksestä, yhdistystä on edus-

tanut yrityksen hallituksessa Minna Salminen ja  kevään 2013 yhtiökokouksessa  Minna Sal-

minen ja Marja-Liisa Kuukasjärvi. 

 

 

2. VARSINAINEN TOIMINTA 

 

Yhdistyksen 15-vuotisjuhlavuotta vietettiin teemalla ” Hellisä hyppysisä assuupi  hyvvyys”. 

Vuoden 2013 teemana jatkui myös sähköinen viestintä ja sen kehittäminen, mutta toiminta 
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painottui enemmän juhlavuoden toteuttamiseen. Yhdistys on kuitenkin osallistunut toimek-

si.fi -sivuston kehittämis- ja pilotointityöhön.  

 

Yhdistyksen toiminta kanavoitui pääasiassa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamien toi-

mintojen kautta. Vuonna 2013 käynnissä oli kaksi Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa 

kehittämisprojektia; Ihimisen lähelle-projekti sekä Vaihtopuoti-projekti. Omaistuki-toiminta 

(Ak1) jatkoi toimintaansa kohdennetun toiminta-avustuksen turvin. 

 

Yhdistyksen toiminta-alueella vuonna 2013 toteutuneet kuntaliitokset toivat omat haasteen-

sa toimintaan ja edunvalvontatyöhön.  Muutokset toiminta-alueen kuntarakenteessa aiheut-

tivat epätietoisuutta ja kysymyksiä omaishoitoperheissä. Tästä syystä omaishoitajien ohjauk-

sen ja neuvonnan tarve kasvoi. Tämän näkyi runsaina yhteydenottoina ja yhdistykseltä vaa-

dittiinkin asiantuntijuutta ja resursseja asioiden selvittelyyn yhdessä omaishoitoperheiden 

kanssa.  

 

Uusien jäsenten kutsumista uusien jäsenten treffeille henkilökohtaisella kirjeellä jatkettiin 

myös vuonna 2013, helmikuussa pidettiin uusien jäsenten treffit. Valtakunnallista omaishoi-

tajaviikkoa vietettiin viikolla 48. Silloin järjestettiin ensimmäiset Omaishoitomessut - 

“Omaishoitoa etänä ja lähellä”, yhteistyössä pääkaupunkiseudun omaishoitajayhdistyksen 

POLLI:n kanssa.  

 

Toimintavuonna yhdistys järjesti koulutus- ja virkistystapahtumia, ryhmätoimintaa, neuvon-

taa ja ohjausta, sekä tiedotti aktiivisesti toiminnasta. Yhdistys osallistui vuoden aikana Van-

hustyönmessuille, Järjestömessuille sekä Seniorimessuille. 

 

 

2.1 Yhdistyksen toimintaa numeroina vuonna 2013 

 

Ohjaus ja neuvonta 

 Puhelut 444 kpl 

 Kotikäynnit 25 kpl 

 Tapaamiset Ommaiskortteerissa 92 kpl 

 Hoitoneuvottelut 2 kpl 

 Hakemusten/ oikaisupyyntöjen täyttäminen 32 kpl 

 Palveluohjaus netin kautta 46 kpl 

   

Yhteensä 641 palveluohjauskertaa 

 

 

Koulutukset, luennot ja kurssit 

 Hätäensiapukurssit 4 kertaa (25 hlöä) 

 Ovet-valmennus 2 x vuoden aikana/yht. 10 kokoontumista (68 hlöä) 

 13.2 Oulun omaishoito tänään-seminaari (96 hlöä) 

 31.10 15-vuotisjuhlaseminaari (50 hlöä) 

 

Yhteensä 239 osallistujaa 
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Virkistystoiminta 

 14.2 Ystävänpäiväkahvit (40 hlöä) 

 17.3 15-vuotisjuhla/kahvikonsertti (60 hlöä) 

 29.4 Avoimet ovet ja vappumyyjäiset (25 hlöä) 

 22.5 Omaishoitajien retki Rokualle (47 hlöä) 

 17.6 kesäleiri omaishoitoperheille Hailuodossa, Ikä-Esko hankkeen kanssa (17 hlöä) 

 22.8 Venetsialaisristeily, Oulun Seudun Muistiyhdistyksen kanssa (100 hlöä) 

 20.- 22.9 Erityislasten ja vanhempien leiri Rokualla  (16 hlöä) 

 27.9 – 5.10 Omaishoitajien Mallorcan matka (32 hlöä) 

 11.10 Vanhusten viikon juhla (300 hlöä) 

 15.10 Leiripäivä Isoniemessä Haukiputaan omaishoitajaryhmän mukana (11 hlöä) 

 24.11 Omaishoitajien kirkkopyhät Oulu ja Ylikiiminki (85 hlöä) 

 27.11 Omaishoitajien päivä yhdessä Hilipakka Palvelut Oy:n kanssa (20 hlöä) 

 27.11 Omaishoitajien virkistyspäivä Kylpylä-hotelli Edenissä (7 hlöä) 

 10.12 Omaishoitajien joulunavaus (20 hlöä) 

 

Yhteensä  780 osallistujaa 

 

 

Ryhmätoiminta/kokoontumiset 

 Ikäihmisten/omaishoitajien ryhmissä vierailu/toiminnan esittely 22 kertaa/231 osallis-

tujaa 

 Matkakerho 3 kokoontumista / 36 osallistujaa  

 Me Miehet –ryhmä 6 kokoontumista/ 41 osallistujaa 

 Omaishoitajien työnohjaukset 32 kertaa/81 osallistujaa  

 Ommaisfoorumit/tukipistepäivystykset 32 kertaa /403 osallistujaa 

 

Yhteensä 792 osallistujaa   

 

 

Yhdistyksen toiminnan esittelyt 

 17.1 Pitkäaikaissairaiden ryhmätapaaminen /OYS (9) 

 22.1 Lumijoen Eläkeliitto (32) 

 23.1 DIAK-opiskelijat opinnäytetyötori (30) 

 21.2 Pohjois-Pohjanmaan aivoyhdistys ry (15) 

 28.2 Liikekeskus Zeppelin toiminnan esittelypöytä (10) 

 28.2 Eläkeliitto Kiimingin yhdistys (35) 

 7.3 Kaakkurin CM toiminnan esittelypöytä (30) 

 12.3 Vanhustyön messut (95) 

 12.3 OYS:n sosiaalityöntekijät (25) 

 12.3 Rajakylän terveysaseman työntekijät (10) 

 13.3 Pateniemen Jelpparit (40) 

 19.3 Omahoitopäivä Kiimingissä (40) 

 20.3 Omahoitopäivä Yli-Iissä (30) 

 26.3 Oulun Eläkeliitto (150) 

 27.3 Julkisen alan eläkeläiset (80) 
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 16.4 Sairaanhoitajaopiskelijat (35) 

 18.4 ODL-kuntoutuskurssilaiset (8) 

 18.4 OAKK-opiskelijaryhmä (24) 

 2.5 OSAO lähihoitajaopiskelijat (20) 

 13.5 Eläkeliitto Yli-Ii (70) 

 14.5 OAKK-opiskelijat (35) 

 15.5 Avoimet ovet Oulu10 (25) 

 5-6/2013 Hukitorit (26) 

 23.5 OAKK-opiskelijat (40) 

 24.5 SPR Kiiminki/Ystävätoiminta (6) 

 8/2013 Juhlavuoden kiertue (194 hlöä) 

 31.8 Piispansauvakävelytapahtuma (40 hlöä) 

 12.9 Seurakuntien vanhustyön työryhmä (10) 

 15.9 Lions peräkonttikirppistapahtuma (20) 

 19.9 Lähihoitajaopiskelijaryhmä (29) 

 20.9 Järjestömessut (40) 

 21.-22.9 Seniorimessut (150) 

 15.10 Seniorilinja (8) 

 5.11 Hyvinvointia Yhdessä tapahtuma OAKK (30) 

 7.11 Eläkeliitto (18) 

 14.11 OYS/kuntoutusohjaajat (15) 

 27.11 OUKA Vanhusneuvosto (20) 

 28.11 Omaishoitomessut (100 hlöä) 

 16.12 OUKA/Kotihoidon tiimipalaveri (39) 

 

Yhteensä 1673  osallistujaa 

 

 

Vapaaehtoistoiminta 

 Vapaaehtoisten koulutus 6 kertaa / 111 osallistujaa 

 Vapaaehtoisten virkistys 2 kertaa / 15 osallistujaa 

 

Tehdyt vapaaehtoistoiminnan tunnit 541 tuntia 

Yhtensä 29 vapaaehtoista vuoden 2013 lopussa 

 

 

Muuta 

 Työntekijöiden yhteiset Kortteerikokkoukset yhteensä 33 kertaa vuoden aikana 

 Hallituksen jäsenten ja työntekijöiden yhteiset VIRE -päivät 1 kertaa vuoden aikana 

 Työntekijöiden VIRE-päivät 3 kertaa vuoden aikana 

 Hallituksen VIRE-päivät 3 kertaa vuoden aikana 

 Työntekijöiden EA-koulutus syksyllä 2013 

 Kehityskeskustelut kesäkuussa kaikkien työntekijöiden kanssa 

 Projektien ohjausryhmät kokoontuivat yhteensä Ihimisen Lähelle – projekti 4 kertaa 

ja Vaihtopuoti-projekti 3 kertaa. 

 Ihimisen Lähelle –projektin projektitiimi kokoontui 11 kertaa 
 Ihimisen Lähelle-projektin tiimin ideointipäivä 1 kerran 
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 Vaihtopuoti-projektin projektitiimi kokoontui 13 kertaa 
 Vaihtopuoti-projektin tiimin ideointipäivä 1 kerran  
 Projektien yhteinen tiimi kokoontui 4 kertaa. 

 

 

2.2 Omaistuki-toiminta 

 

Omaistuki-toiminta (2000-) jatkoi toimintaansa kohdennetun toiminta-avustuksen rahoit-

tamana. Omaistuki -toimintaan liittyen jatkettiin Omaishoitajien palveleva puhelin-

päivystystä, järjestettiin koulutus / keskustelutilaisuuksia, virkistystoimintaa, ja ryhmätoimin-

taa Oulussa. Toimintaan oli palkattuna kokoaikainen omaishoidon ohjaaja (väliraportti sekä 

koonti toiminnasta liitteenä)  

 

 

2.3 Kehittämistoiminta 

 

Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana toimi Ihimisen Lähelle -projekti sekä Vaihtopuoti-

projekti. Toiminnan kehittämiseksi projektien työntekijät ovat kokoontuneet säännöllisesti 

pohtimaan projektien etenemistä ja yhteisen tekemisen ja kehittämisen paikkoja projektitii-

meissä.  

 

 

2.3.1 Ihimisen Lähelle –projekti 2012-2016 

 

Projektissa perustetaan ja luodaan alueellisia omaishoidon tukipisteitä jo olemassa oleviin 

rakenteisiin. Omaishoidon tukipisteisiin kehitetään monipuolisia vapaaehtoistoiminnan 

muotoja tukemaan omaishoitoperheitä omaishoitotilanteen eri vaiheissa. Lisäksi luodaan 

uudenlainen tiedottamisen malli omaishoitoperheiden tueksi turvaamaan ensitiedon saanti. 

Vuoden 2013 lähtökohtana kehittämistyössä oli käynnistää ja kehittää omaishoidon tukipis-

teiden toimintaa. Projektin toiminta-alueena on Oulun kantakaupunki (Pateniemen suur-

alue), Ylikiiminki, Pudasjärvi, Yli-Ii ja Kiiminki. Lisäksi oppilaitosyhteistyötä käynnistettiin 

Oulun Ammatillisen koulutuskeskuksen kanssa (Väliraportti ja koonnit toiminnasta liitteenä). 

 

 

2.3.2 Vaihtopuoti-projekti 2012 – 2016 
 

Vaihtopuoti-projektin päämääränä oli vahvistaa etäomaishoitajien ja etähoidettavien sekä 

vaihtoauttajien osallisuutta ja antaa turvaa elämän muutoksiin liittyvissä tilanteissa. Projektin 

ideana oli sosiaalisten verkostojen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä perinteisen tal-

koohengen elvyttäminen.  

 

Projektissa kehitettiin vuoden 2013 aikana etäomaishoitajille uudenlainen, vastavuoroiseen 

auttamiseen perustuva auttamisjärjestelmä, joka tarjosi mahdollisuuden työn ja palvelusten 

vaihtoon. Tähän liittyen työstettiin ja avattiin aikapankkitoimintaan perustuva Vaihtopuoti-

portaali vaihtoauttamisen välineeksi. Vuoden lopussa Verohallinto antoi kuitenkin ohjeis-

tuksen aikapankkitoiminnan verollisuudesta ja tästä syystä vuoden lopussa hankkeen toimin-

ta päätettiin suunnata erilailla vuodesta 2014 eteenpäin. Lisäksi hankkeessa tehtiin etäomais-
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hoitajuutta tunnetuksi ja julkaistiin Etäomaishoitajaopas (Väliraportti ja koonnit toiminnasta 

liitteenä). 

 

Yhdistyksen hallitus käsitteli projektien ja Omaistuki-toiminnan suunnitelmat, toteuttamisen 

ja taloudellisen tilanteen taloussäännön mukaisesti kolme kertaa vuodessa. 

 

 

2.4 Yhteistyö 

 

Konkreettista yhteistyötä jatkettiin mm. Oulun Seudun Setlementti ry:n Ikä-ESKO-hankkeen 

ja VARES-hankkeen kanssa sekä useiden sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kuten eläkeläisjär-

jestöjen, potilas- ja vammaisjärjestöjen kanssa. Yhteistyötä laajennettiin ja tehostettiin alu-

een kuntien kanssa mm. liittyen Ihimisen Lähelle– sekä Vaihtopuoti-projekteihin. Yhteistyötä 

Oulun kaupungin sekä muiden toiminta-alueen kuntien sekä alueen seurakuntien kanssa jat-

kettiin. Yhteistyötä tehtiin eri sidosryhmien ja omaishoidon asioissa toimivien kanssa sekä 

edelleen laajennettiin yhteistyökenttää myös muihin toimijoihin kuten terveydenhuollon 

toimijoihin esim. OYS ja yhdistyksen toiminta-alueen terveysasemat.  

 

Opiskelijat Oulun seudun ammattikorkeakoulusta suorittivat harjoitteluja yhdistyksen pro-

jekteihin ja toimintaan liittyen. Yhteistyötä käynnisteltiin Oulun Ammatillisen Aikuiskoulu-

tuskeskuksen kanssa. Diakonia- ammattikorkeakoulun Oulun yksikön kanssa jatkettiin opis-

kelijayhteistyötä omaishoitoperheisiin suunnatun kotikäyntityön merkeissä. Uudenlaista yh-

teistyötä päästiin suunnittelemaan Oulun Ammatillisen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa, yh-

teistyö liittyi Ihimisen Lähelle-projektiin.  

Verkostoituminen ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa olivat tärkeässä roolissa vuonna 

2013. Yhdistys saavutti hyviä tuloksia tekemällä yhteistyötä niin koko järjestökentän kuin 

erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa mm. Ihimisen Lähelle ja Vaihtopuoti – projektin 

toiminnan myötä. Yhteinen virkistystapahtuma järjestettiin Oulun Seudun Muistiyhdistyksen 

kanssa.  

Yhteistyötä Oulun kaupungin sekä muiden toiminta-alueen kuntien, sekä alueen seurakunti-

en kanssa jatkettiin ja edelleen kehitettiin.  

 

Opiskelijat Oulun seudun ammattikorkeakoulusta suorittivat työharjoitteluja yhdistyksen 

toimintaan ja projekteihin liittyen: 

 Sosionomiopiskelija Tiina Kuvaja   19.11.2012-7.2.2013 

 Sosionomiopiskelija Mailis Vanhatalo  9.1 – 27.3.2013 

 Sosionomiopiskelija Varpu Nurmi  11.3 – 3.5.2013 

 Sosionomiopiskelija Anniina Paakkonen 28.10- 12.12.2013 

 

Yhteistyötä tehtiin mm. seuraavien tahojen kanssa 

 Omaishoitajat ja Läheiset –Liitto, aluetyö 

 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry POLLI 

 Oulun Seudun Muistiyhdistys ry 

 Oulun Seudun Mäntykoti ry 

 Oulun ensi- ja turvakoti ry 

 Hyvän Mielen Talo Ry 
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 Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 

 Oulun Seudun Setlementti ry 

 Suomen sosiaali ja terveys ry -SOSTE 

 Oulun Maa – ja kotitalousnaiset ry 

 Leijonaemot ry (erityislasten vanhempien asioita ajava yhdistys) 

 

 Oulun Yliopistollisen sairaalan sosiaalityöntekijät ja kuntoutusohjaajat 

 Oulun seudun kuntoutussairaala 

 Oulun kaupunki, Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta 

 Oulun kaupunki, muistihoitaja 

 Oulun kaupungin AINO –palvelu 

 Oulun kaupungin liikuntavirasto 

 Oulun kaupungin palveluohjausyksikkö/sosiaalitt. + palveluohjaajat 

 

 Caritas –koti, Oulu 

 Lassintalon seniorikeskus, Oulu 

 Intiön hoivakoti, Oulu  

 Hilipakka Palvelut Oy 

 Lomayhtymä ry 

 Sokos Hotel Eden 

 

 Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulu 

 Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö 

 Oulun Ammattillinen Aikuiskoulutuskeskus  

 

 Yhdistyksen toiminta-alueen seurakunnat 

 Yhdistyksen toiminta-alueen kuntien (13 kpl) sosiaali- ja terveyspalveluiden työnteki-

jät (erityisesti vanhus- ja vammaispalvelut)  

 

 

2.4.1 Asiantuntijaedustus 

 Oulun Seudun Setlementti ry:n VARES-hankkeen (vapaaehtoistoiminnan resurssikes-

kus) työryhmä (Yhdistys on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen) 

 Suomen sosiaali ja terveys ry:n koordinoiman ESKO-hankkeen Ikä-Esko-osion kehit-

tämistoimintaan osallistuminen; 4 x vuodessa kaksipäiväiset kehittämispäivät, avoi-

met työkokoukset ja seminaarit, klusterityöskentely. (Yhdistys on allekirjoittanut yh-

teistyösopimuksen hankkeeseen liittyen) 

 Ikä-ESKO-hankkeen eläkeinfo-työryhmä 

 Oulun evankelisluterilaisen seurakunnan vanhustyön työryhmä 

 POLKU -toiminta, johon yhdistys on sitoutunut POLKU- sopimuksen myötä. (Eri jär-

jestöt ja oppilaitokset Oulun seudulla kouluttavat ja välittävät kokemuskouluttajia 

esim. oppilaitoksiin). 

 ProAgria Oulu ry:n hallinnoiman HYPYT -hankkeen ohjausryhmä 

 Kumppanuuskeskuksen viestintä- ja kehittämistyöryhmä, sekä talotoimikunta 
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 Oulun ensi- ja turvakoti ry:n sekä Mäntykoti ry:n yhteishanke (2013–17), Juuri-

hankkeen alueellinen ohjausryhmä  

 

 

2.4.2. Avustukset ja toiminnan tukijat 

 Ragnar Ekberg säätiöltä 5000 € omaishoitajien työnohjauksen järjestämiseen 
 Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden lahjoitusrahastolta 450 € omaishoitajien 

joulunavauksen kuluihin 

 Kolehtituotto 24.11 kerätystä kolehtista Oulun Tuomiokirkossa 1052 € 

 ODL-Säätiö lahjoitti 15-vuotisjuhlan kunniaksi 150 € 

 Lions Club Oulu Terwa lahjoitti yhdistykselle 500 € 

 Oulun kaupunki tarjosi juhlakahvit Kaupungintalolla 15-vuotisjuhlaseminaarin päät-

teeksi 

 Vuoden aikana useat yritykset ja yksityiset henkilöt lahjoittivat arpajaispalkintoja 
 

 

2.5 Vaikuttamistoiminta 

 

Vuosi oli vahvan vaikuttamisen aikaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Edunvalvontaa 

toteutettiin tehokkaasti mm. ottamalla kantaa Oulun palvelumalli 2020- suunnitelmaan, 

sekä laatimalla julkinen kannanoton liittyen Oulun kaupungin budjettiesitykseen vuodelle 

2014. Lisäksi Oulun kaupungin hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Pirjo Sirviö vieraili 

yhdistyksessä maaliskuussa ja hyvinvointipalvelujen johdon kanssa pidettiin lounaspalaveri 

syyskuussa liittyen mm. omaishoidontukikriteerien päivittämiseen. Sosiaali ja terveysministe-

riö pyysi yhdistykseltä lausunnon KOHO-työryhmän eli Kansallisen omaishoidon kehittämis-

työryhmän väliraporttiin. 

 

Yhdistys toi esille eri tilaisuuksissa mm. seuraavia aiheita ja asioita: 

 Lapsen oppivelvollisuuden suorittaminen laskee omaishoidontukea alempaan palk-

kioluokkaan Oulussa 

 Intervallihoitojakson toteuttaminen kaksi viikkoa kotona, kaksi viikkoa laitoksessa 

poistaa omaishoidon tuen Oulussa 

 Palveluseteli  omaishoitajan vapaan mahdollistajana  kehittäminen ja setelin arvo  

 Omaishoitajan äkillinen sairastuminen Hoidettavan hoidon turvaaminen ja järjes-

tyminen  

 Omaishoitajien vapaiden pitämisen tärkeys, jotta omaishoitaja jaksaa työssään  

Sopivia vuorohoitopaikkoja ja lakisääteisen vapaan pitämismahdollisuuksia ei ole 

riittävästi. 

 Etäomaishoitajuuden tunnistaminen 

 

 

2.6 Tiedotus 

 

Toimittajille järjestettiin aamupalatilaisuus helmikuussa, paikalle saapui Sanomalehti Kalevan 

toimittaja. Jäsenille postitettiin Kortteeriuutiset kolme kertaa vuoden aikana, vaihtoehtoises-

ti Kortteeriuutiset oli mahdollista saada sähköpostilla pdf-muodossa. Yksi numeroista oli 

juhlavuoden numero. Vuoden 2013 painosmäärä oli 2400 kpl. Lisäksi Kortteeriuutiset oli 
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luettavissa yhdistyksen kotisivuilla. Toimitusneuvosto kehitti aktiivisesti kortteeriuutisten 

sisältöä.  Kortteeriuutisia on jaettu jäsenistön lisäksi kattavasti eri tilaisuuksissa sekä yhteis-

työkumppaneille että toiminta-alueella omaishoidon parissa työskenteleville tahoille.  

 

Yhdistyksen kotisivuja päivitettiin aktiivisesti. Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta 

www.oulunseudunomaishoitajat.fi ja yhdistyksen projekteissa tuotetut sivut osoitteesta 

www.oulunseudunomaishoitajat.fi/omaisportti sekä www.elamaniloa.fi. Vaihtopuoti–

projektin kotisivut löytyivät osoitteesta http://vaihtopuoti.wordpress.com/ 

  

Julkista tiedotusta on lisätty ja toiminnasta tiedotettu säännöllisesti eri tiedotusvälineille ja 

erilaisten sähköisten kanavien kautta. Yhdistyksen oma facebook –profiili otettiin aktiiviseen 

käyttöön ja tämän kautta onkin jo tavoitettu nuorempia omaishoitajia ja etäomaishoitajia.  

Sähköinen kortteerikirje  suunniteltiin otettavaksi käyttöön vuoden 2013 alussa, mutta tästä 

luovuttiin, koska ei pystytty löytämään selkeää mallia ja kohderyhmää sähköiselle kirjeelle.  

 

Yhdistyksen-, Omaistuki–toiminnan sekä projektien esitteitä ja muuta materiaalia on levitet-

ty aktiivisesti ja järjestelmällisesti.  Aktiivista tiedottamista on tapahtunut myös projektien 

puitteissa. Lisäksi on osallistuttu Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton järjestämiin koulutus / 

muihin tilaisuuksiin, joissa on myös tiedotettu yhdistyksen projekteista ja muusta toiminnas-

ta. 

 

 

Tiedottamista lukuina 

 Yhdistyksen sekä projektien esitteiden/tiedotteiden ja julkaisujen, sekä Omaistuki-

toiminnan korttien jakamista systemaattisesti yhdistyksen toiminta-alueella, esitteiden 

painosmäärä yhteensä noin 6000 kpl 

 Lehtijuttuja projekteista ja yhdistyksen toiminnasta yhteensä 24 kpl 

 Radiohaastatteluja 1 kpl 

 3 Kortteeriuutiset, jäsenlehden painosmäärä yhteensä 2400 kpl 

 www–sivut osoitteessa www.oulunseudunomaishoitajat.fi sivuja päivitettiin  

säännöllisesti. Kävijämäärät tilastoitiin kuukausittain ja vuoden aikana  

yhdistyksen sivustolla vieraili 4446 henkilöä. Keskimääräinen sivustolla vierailuaika n. 

4 minuuttia ja uusia kävijöitä näistä 47,6%, eniten käyntejä oli tapahtumat-osiossa 

 Aktiivista tiedottamista kaikista tapahtumista ja toiminnasta Kumppanuuskeskuksen 

kotisivuilla FORUM–lehdessä, Oulu–lehdessä, Rantalakeudessa, Rantapohjassa ja Pu-

dasjärvi-lehdessä useita maksettuja mainoksia toiminnasta 

 Säännöllisesti ympäristökuntien työntekijöille (yhdyshenkilöille) tapahtumatiedotus 

 Säännöllisesti ympäristökuntien omaishoitajaryhmien ohjaajille tiedotus tapahtumista 

 Eri kuntien kuntatiedotteissa tiedotteita 

 Raha-automaattiyhdistykselle on toimitettu vuosiselvitys toiminnasta ja väliraportit 

eri projekteista 

 Lisäksi projekteista ja toiminnasta on tiedotettu säännöllisesti ohjausryhmien jäsenille 

ja yhdistyksen hallitukselle 

 

 

 

 

http://www.oulunseudunomaishoitajat.fi/
http://www.oulunseudunomaishoitajat.fi/omaisportti
http://www.elamaniloa.fi/
http://vaihtopuoti.wordpress.com/
http://www.oulunseudunomaishoitajat.fi/
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2.7. Talous 

 

Vuoden 2013 tilikauden kirjanpito on hoidettu Tmi VKK-tilit yrityksen kautta. 

 

Vuoden 2013 tilinpäätös muodostui alijäämäiseksi. Tilinpäätös osoittaa alijäämää 6224,65 

euroa. Tästä summasta yhdistyksen osuus on 6224,65 euroa. Kyseessä on yhdistyksen vii-

destoista tilikausi. 

 

 

TILIKAUDEN AIKANA MAKSETUT PALKAT JA HENKILÖSIVUKULUT 

 

Hallitus ja puheenjohtaja   0 euroa 

Muut yhdistyksen palveluksessa olevat 311 813,26 euroa 

 

Tilintarkastaja    Varatilintarkastaja 

Ernest&Young, Kari Spårman  Raimo Raappana 

 

TULEVA KEHITYS 

 

Yhdistys jatkaa toimintaansa omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa tukemiseksi yhteistyös-

sä eri toimijoiden kanssa. 

 

HALLITUKSEN ESITYS ALIJÄÄMÄÄ KOSKEVAKSI TOIMENPITEEKSI 

 

Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä 6224,65 euroa siirretään voitto/tappio-tilille. 


