
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VUOSIKERTOMUS 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Sisällys 

 

1. Oulun seudun omaishoitajat ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet 

vuonna 2018……….………………………………………………………………….…..…3 

2. Painopistealueiden keskeisten toimenpiteiden toteutuminen yhdistyksen toiminnassa 

vuonna 2018…………………………………..……………….…………………………….4 

3. Toiminta…………….………………………………………………………………………...7 

4. Yhteistyökumppanit ja asiantuntijaedustukset………………………………………  ...11 

5. Toiminta-alue ja jäsenistö……………......……………………………………………….13 

6. Hallinto ja työryhmät…………………………………………………..…………………..14 

7. Henkilöstö……………………………….……………………………….…………………16 

8. Hallituksen ja työntekijöiden yhteistoiminta……………………………………………..17 

 

9. Tiedotus……………………………………………………………………………….........17 

10. Jäsenyydet………………………………………………………………………………….17 

11.  Toimisto………………………………………………...………………………………….18 

12. Seuranta ja arviointi………………………………….…………………………………....18 

13. Talous…………………………………………………………………………………… …19 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT RY:N TOIMINNAN TARKOITUS JA STRATEGI-
SET PAINOPISTEALUEET VUONNA 2018 
 

Vuosi 2018 oli Oulun seudun omaishoitajat ry:n kahdeskymmenes ensimmäinen toiminta-
vuosi.  
 
Vuonna 2018 yhdistyksen toiminta perustui 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 omais-
hoitajien ja omaishoitajaperheiden erilaisiin tarpeisiin. Haluamme tuoda iloa ja jaksamista 
elämään sekä kulkea rinnalla auttamassa yli vaikeidenkin asioiden.  
 
Vuoden 2018 teemana oli: 
 
 ” Hellisä hyppysisä assuupi hyvvyys – yhdistys 20 vuotta!” 

   
 
Teema näkyi koko vuoden ajan kaikessa viestinnässä ja toiminnoissa, joita toteutettiin. Vuo-
den aikana järjestettiin toimintaa ja tapahtumia juhlavuoden teeman alla. Teeman tarkoituk-
sena oli tuoda esille yhdistyksen toimintaa ja merkitystä omaistaan hoitaville. Juhlavuodelle 
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oli suunniteltu myös oma logo, jota käytettiin kaikessa viestinnässä vuoden aikana. Viestintä 
ja toiminta olivat elämänmyönteistä ja positiivista.  
 
Yhdistyksen toimintaa ohjaavan strategian painopistealueet olivat: 
 
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 
 
a) Oulun seudun omaishoitajat ry, Joensuunseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 
sekä Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry toteuttivat yhteisen 12 tahtoa 
-kampanjan  
 
Kampanjan tarkoituksena oli tehdä näkymätön näkyväksi – kertoa suoraan ja mutkatto-
masti mittaamattoman tärkeästä työstä ja erilaisista omaishoitotilanteista. 12 tahtoa -kam-
panja käynnistyi 11.1.2018 ja se kesti koko vuoden. Kampanja näkyi kaikissa yhdistyksen 
sosiaalisen median kanavissa, Kortteeriuutisissa, sekä vuoden aikana tapahtuneissa toi-
minnoissa. Osoitteessa www.12tahtoa.fi julkaistiin joka kuukausi uusi omaishoitajan tahto 
eli näkökulma, joka valotti omaishoidon arkea ja paikallisten omaishoitoyhdistysten työtä.  
 
Kampanjaa mainostettiin yhdistyksen omissa some-kanavissa ja se tuotti seuraavat tulok-
set: 
 

• Facebookissa julkaisujen katselukertoja yhteensä 17 268 

• Twitterissä julkaisujen katselukertoja yhteensä 9193 

• Instagramissa julkaisujen tykkäyksiä 158 kertaa 

• Kampanjan sivusto https://www.12tahtoa.fi tavoitti 7 000 yksittäistä kävijää 

 

Kampanja kasvatti omaishoitajien tekemän työn näkyvyyttä ja korosti paikallisyhdistysten 
merkitystä omaishoitajille. Se lisäsi omaishoitajien osallisuuden tunnetta ja teki näkyväksi 
omaishoidon monimuotoisuutta. Kuukausiteemat herättivät vilkasta keskustelua omaishoi-
tajien vertaisryhmissä. Kampanja lisäsi myös yhteistyötä paikallisyhdistysten välillä. 

 

b) Järjestettiin juhlavuoden aikana kaksi omaishoitajuuden monimuotoisuutta esille 
tuovaa näyttelyä, yksi keväällä ja yksi syksyllä 
 
Ensimmäinen näyttely pidettiin virtuaalinäyttelynä huhtikuussa Ommaiskortteerissa. Näyt-
telyssä esiteltiin valokuvaaja Vesa Rannan kuvaamia erityislasten ja – nuorten haaveita. 
Näyttelyn katsojamäärä jäi heikoksi ja voisi todeta, että virtuaalinäyttely ei ole toimiva 
keino toteuttaa näyttelyä. 

http://www.12tahtoa.fi/
http://www.12tahtoa.fi/
https://www.12tahtoa.fi/
https://www.12tahtoa.fi/
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Toinen näyttely toteutui Ommaiskortteerissa valtakunnallisella omaishoitajaviikolla, jolloin 
oli esillä entisen omaishoitajan Katariina Sutisen taidenäyttely ”MATKALLA - Katariinan ka-
marista”. Näyttely oli esillä yhteensä 3 viikon ajan. Katsojamäärää on vaikea tilastoida, jo-
ten tarkkaa näyttelyn kävijämäärää ei pysty arvioimaan. 
 
c) Arvioitiin ja kehitettiin edelleen Omaishoidon kehittämisen vuorovaikutuksellista 
toimintatapaa  
 
Vuoden aikana tehtiin systemaattisesti näkyväksi mallin tuloksia ja hyötyä. Koonnit Om-
maisraadeista toimitettiin kaksi kertaa vuodessa tiedoksi Oulun kaupungin palveluohjauk-
sen esimiehille, johtaville hyvinvointipalvelujen viranhaltijoille, hyvinvointilautakunnalle, 
sekä koonti julkaistiin kahdessa Kortteeriuutiset-jäsentiedotteessa. 
 
Ommaisraateja kohdennettiin erikseen erityislasten vanhemmille, joille järjestettiin keväällä 
ja syksyllä omat erilliset Ommaisraati-tilaisuudet.  

 
2. Yhdistys on välittävä, helposti lähestyttävä ja tunnettu 

 
a) Tiedotettiin tehokkaasti Ommaiskortteerin aukioloajoista sekä mahdollisuudesta 
tulla, saada tukea ja osallistua ilman virallista omaishoidontukipäätöstä. 

 

Aukioloajoista ja Ommaiskortteerin matalan kynnyksen toiminnasta tiedotettiin vuoden ai-
kana aktiivisesti muun muassa kaikissa Kortteeriuutisten numeroissa sekä yhdistyksen so-
mekanavissa. Tavoitteena oli 200 kävijää, jotka tulevat käymään ilman tiettyä tapahtumaa 
tai sovittua ajanvarausta. Tavoite ylittyi kävijämäärän ollessa 218, kasvua edelliseen vuo-
teen verrattuna oli 50 kävijää enemmän kuin vuonna 2017. 
 
b) Kutsuttiin uudet jäsenet kevätkauden ensimmäiseen ja syyskauden ensimmäiseen 
Ommaiskortteerin Ommaiskahvilaan mukaan tutustumaan yhdistyksen tarjoamaan 
toimintaan. 
 
Tavoitteena oli 60 kävijää näissä kahdessa tapahtumassa. Yhteensä osallistujia oli 50 hen-
kilöä, joten tavoite ei täyttynyt. 
 
c) Järjestettiin Avoimet-ovet tapahtumat keväällä ja syksyllä, sekä Taiteiden yö-tapah- 
tuma elokuussa. 
 
Avoimet ovet järjestettiin huhtikuussa ja marraskuussa, kävijöitä oli yhteensä 160 henkilöä. 
Taiteiden yö-tapahtuma pidettiin 16.8 ja kävijämäärä oli 120 henkilöä. Tavoitteena näille 
kaikille tapahtumille oli yhteensä 250 kävijää, joten tavoite ylittyi kävijämäärän ollessa yh-
teensä 280 henkilöä. 

 

c) Tavoitteena oli osallistua Seniorimessuille sekä Hyvinvointimessuille ja messujen 
yhteydessä järjestää jäsenhankintakampanjat 

 

Tavoite ei toteutunut johtuen messupaikkojen hinnoista, jotka olivat nousseet huomattavasti 
edellisvuodesta. Jäsenyyttä markkinoitiin kuitenkin läpi vuoden aktiivisesti ja toteutettiin jä-
senhankintakampanja kahdessa Kortteeriuutisten numerossa. Tavoitteena oli saada 50 
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uutta jäsentä vuoden aikana. Tavoite ylittyi reilusti, sillä vuonna 2018 yhdistykseen liittyi yh-
teensä 77 uutta jäsentä. 
 
 
3. Yhdistys on arjen piristäjä ja vertaistuen tarjoaja 

 

a) Tehtiin 20-vutisjuhlamatka Pärnuun  
 
Toukokuussa tehtiin 20-vuotisjuhlamatkan Pärnuun, mukana oli 20 matkalaista; omaishoi-
tajia ja muita yhdistyksen jäseniä. Tavoitteena oli saada mukaan 50 henkilöä, tämä tavoite 
ei täyttynyt. Pärnussa tavattiin myös Joensuun Seudun Omaishoitajat ry:n matkalaisia, jotka 
majoittuivat samassa Tervis-hotellissa. Osallistujat kokivat, että yhteisiä keskustelun aiheita 
ja ”huolenpurkuja” oli riittävästi, se oli mieltä keventävää. Matka oli osallistujien mielestä 
hyvin järjestetty. Yhdistyksen perustajajäsenet Minnamaria ja Marja-Liisa, jotka toimivat 
matkanjohtajina, saivat kiitosta järjestelyistä; ”Huolehtivat ja ”äidilliset” matkan vastuuhenki-
löt, kukaan ei jäänyt yksin koko matkan aikana. Matkanjohtajat tekivät matkasta rennon ja 
hyväntuulisen. Kiitos tytöille, huolehtivat onko jokainen mukana”. 
 

b) Järjestettiin 20-vuotisjuhla yhdistyksen jäsenille 30.11.2018. 

 

20-vuotisjuhlavuosi huipentui 30.11.2018 Rauhalassa pidettyyn jäsenten ja muiden omais-
hoitajien iltajuhlaan. Juhlan aikana tarjottiin kolmen ruokalajin juhlaillallinen, ohjelmassa oli 
Omnivoces lauluyhtyeen lauluja, Jussi Unnbomin Matti ja Teppo-show, sekä Duo Järvenpää 
orkesteri. Tilaisuuden aikana jaettiin vuoden omaishoitajateko-palkinnot ja vuoden vapaa-
ehtoistoiminta-kunniamaininnat.  

 

c) Käynnistettiin uusi vertaisryhmä 

 

Syksyllä käynnistyi uusi Hetki minulle – ryhmä, joka oli tarkoitettu omaishoitajille, joiden 
omaishoitotilanne on muutosvaiheessa. Ryhmä ehti kokoontua 2 kertaa vuoden 2018 ai-
kana. Tavoitteena oli 8 osallistujaa ryhmään. Tavoite ei täyttynyt keskimääräisen osallistu-
jamäärän ollessa 3 osallistujaa/kerta. Ryhmää ohjasi kaksi vapaaehtoista ryhmänohjaajaa. 

 
 
4. Yhdistys on edelläkävijä, oikeuksien edistäjä ja tiedon jakaja 
 
a) Tavoitteena oli tehdä yhdistystä ja omaishoitajuutta tutuksi maakuntavaaliehdok-
kaille kyselyn avulla. 
 
Tämä tavoite ei toteutunut sen vuoksi, että maakuntavaalien ajankohta siirrettiin myöhäi-
sempään ajankohtaan. 
 

b) Järjestettiin 20-vuotisjuhlaseminaari yhteistyökumppaneille  

    

Oulun seudun omaishoitajat ry täytti virallisesti 20 vuotta 20.3.2018. Yhdistys juhlisti synty-
mäpäiväänsä juhlaseminaarilla yhteistyökumppaneiden kanssa 23.3.2018 ODL:n Wege-
lius-salissa. Myös muista paikallisyhdistyksistä oli vieraita; Napapiirin Omaishoitajat ry, 
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Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Ylikiimingin Omaishoitajat ry ja Pääkaupun-
kiseudun omaishoitajat ry olivat edustettuina. Puhujina seminaarissa oli mm. STEA:n 
avustusvalmistelija Anne Kukkonen, joka välitti rahoittajan onnittelut ja kertoi omaishoidon 
kehittämisestä STEA:n tuella. Diakonityöntekijä Asta Leinonen toi tervehdyksen Karjasillan 
seurakunnasta ”Yhdessä olemme enemmän” tervehdyksellä. Oulun Kaupungilta osallistui 
sosiaalijohtaja Arja Heikkinen ”Yhdessä omaishoitoa kehittämässä” aiheella. Oman pu-
heenvuoronsa saivat myös erityislapsen vanhempi ja yhdistyksen vapaaehtoinen ja useat 
vieraat käyttivät puheenvuoron onnitellen ja kiittäen yhdistystä sen ansiokkaasta toimin-
nasta omaishoitajien hyväksi jo vuosien ajan. Lopuksi kansanedustaja ja Omaishoitajaliitto 
ry:n puheenjohtaja Anneli Kiljunen kertoi omaishoidon tulevaisuudesta muuttavassa yh-
teiskunnassa. Juhlaseminaariin osallistui 60 henkilöä. 

 

Juhlavuoden kunniaksi julkaistiin Leena Wellingin kokoama 20-vuotisjuhlajulkaisun. Juhla-
julkaisua painatettiin 1000 kappaletta ja vuoden loppuun mennessä julkaisuja oli jäljellä 
enää parikymmentä kappaletta.  

   

c) Osallistuttiin valtakunnallisen omaishoitajaviikon pääjuhlan järjestämiseen yh- 

    teistyössä Omaishoitajaliiton kanssa. 

    

Valtakunnallisen omaishoita Pääjuhla keräsi satahenkisen yleisön Oulun kaupungintalon juhlasaliin. Useissa juhlan pu-
heissa korostui omaishoidon yhteiskunnallinen tärkeys. Myös yhteistyön merkityksestä pu-
huttiin paljon. Oulun seudun omaishoitajat ry:n puheenjohtaja Taina Pitkänen-Koli toivotti 
juhlakansan tervetulleeksi pääjuhlaan. Oulun kaupungin tervehdyksen juhlaan toi valtuus-
ton puheenjohtaja Juha Hänninen. Hän näki omaishoidon tärkeänä yhteiskunnallisena ky-
symyksenä. Myös valtuuston puheenjohtaja piti yhteistyötä paikallisyhdistyksen kanssa 
onnistuneena. Juhlapuheen pitänyt Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen kiitti 
liiton paikallisyhdistyksiä, jotka järjestävät satamäärin tapahtumia Valtakunnallisella omais-
hoitajien viikolla. Kokemusasiantuntijan näkökulman juhlaan toi Marja-Liisa Kerola, joka on 
työskennellyt miehensä omaishoitajana. Valtiovallan tervehdyksen juhlaan antoi sosiaali- 
ja terveysministeri Pirkko Mattila, joka esiintyi videokuvan välityksellä. 

 

Toimintasuunnitelman toimenpiteitä toteutettiin käytännön tasolla yhdistyksen asettamissa 
työryhmissä, jotka koostuivat yhdistyksen työntekijöistä ja hallituksen jäsenistä. Käytännön 
toteutusta teki myös yhdistyksen koko henkilökunta oman työnkuvansa puitteissa. Toteutu-
misen seurannasta vastasi yhdistyksen hallitus, jonka kokouksissa käsiteltiin säännöllisesti 
eri työryhmien työskentelyä. 
 
 
3. TOIMINTA 

 

Yhdistyksen toimintaa toteutettiin pääasiassa STEA:n rahoittamien toimintojen kautta. 
STEA:n tuella vuonna 2018 aloitti Erityistä energiaa-hanke (C). Omaistuki-toimintaan (Ak) 
ja Ihimisen lähelle-toimintaan (Ak) on myönnetty kohdennettu toiminta-avustus. Lisäksi yh-
distyksellä on yleisavustus (Ay). 
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STEA:n rahoittama toiminta: 
 
 
AY-yleisavustus 
 
Avustus oli tarkoitettu yhdistyksen sääntöjen mukaisesta, yleishyödyllisestä toiminnasta 
aiheutuviin yleiskuluihin, sekä toiminnanjohtajan ja toimistosihteerin palkkauskuluihin. Ta-
voitteena oli edunvalvontatoiminnan avulla edistää ja valvoa omaishoitajien oikeuksien to-
teutumista, olla tunnistettu omaishoitajien aseman ja oikeuksien puolesta puhuja ja paran-
taa omaishoitajien asemaa yhdistyksen toiminta-alueella. Tavoitteena oli myös edunval-
vonta- ja vaikuttamistoiminnan avulla turvata ja vahvistaa omaishoitajien toimintaedellytyk-
siä tulevassa sote- ja maakuntauudistuksessa. Toiminnalle oli oma toiminnan vuosisuunni-
telma ja talousarvio. 
 
 
Ak-kohdennetut toiminta-avustukset  
 
Omaistuki –toimintaan eli Omaishoitajien palvelevan puhelimen toimintaan ja omaishoita-
jien kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Toiminnan tavoitteena oli mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa toteutuvan ohjauksen ja neuvonnan avulla lisätä omaistaan hoitavien tietoisuutta 
omaishoitajuudesta ja heitä tukevista palvelumuodoista, lisätä voimavaroja toimia omaishoi-
tajina, sekä kannustaa heitä virallistamaan omaishoitosuhteensa. Tavoitteena oli vahvistaa 
ja tukea omaishoitajien arjessa selviytymistä lisäämällä omaishoitajien tiedollisia ja taidolli-
sia valmiuksia toimia omaishoitajina erilaisten luentojen ja koulutusten avulla. Tavoitteena 
oli 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 oli vähen-
tää omaishoitajien yksinäisyyden tunnetta erilaisten vertaisryhmätoimintojen ja virkistystoi-
minnan avulla. Toiminnalle oli oma toiminnan vuosisuunnitelma ja talousarvio. 
 
Ihimisen lähelle-toimintaan eli alueelliseen matalan kynnyksen toimintaan sekä vapaaeh-
toistoiminnan koordinoimiseen ja toteuttamiseen omaishoitajien tueksi. Tavoitteena oli alu-
eellisten matalankynnyksen toimintojen avulla vahvistaa omaishoitajien kykyä ja osaamista 
toimia omaishoitajina, lisätä omaishoitajien voimavaroja sekä lisätä heidän osallistumisen 
mahdollisuuksiaan. Tavoitteena oli vahvistaa koko yhdistyksen toiminta-alueen omaishoita-
jien tukemista ja tarjota toimintaa koko alueella kuunnellen eri alueiden omaishoitajien tar-
peita ja huomioiden erilaiset toimintaympäristöt. Tavoitteena oli tukea omaishoitajien jaksa-
mista monipuolisen ja laadukkaan vapaaehtoistoiminnan avulla. Toiminnalle oli oma toimin-
nan 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 oli vahvistaa erityis-
lapsiperheiden voimavaroja, vahvuuksia sekä sisäistä vuorovaikutusta ennaltaehkäisevällä 
kotona tapahtuvalla erityislapsiperhetyön interventiolla. Alatavoitteena oli lisätä erityislapsi-
perheen arjenhallinnan keinoja ja vahvistaa hyvää arkea. Alatavoitteena oli myös erityislap-
siperheille annettavan ohjauksen ja neuvonnan tuella aktivoida perheitä hakeutumaan jär-
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jestöjen, julkisen ja/tai yksityisen tuen piiriin. Alatavoitteena oli lisäksi täydentää Oulun alu-
een asiakaspalveluprosessia niin, että palvelujärjestelmän ulkopuolelle jäävät erityislapsi-
perheet ohjautuvat erityislapsiperhetyön pariin.  Alatavoitteena oli myös lisätä tietoa ennal-
taehkäisevästä erityislapsiperhetyöstä perhetyön viitekehyksessä. 
 
 
Muu toiminta: 
 
Ragnar Ekberg-säätiön vuonna 2017 myöntämällä rahoituksella tarjottiin erityislasten 
omaishoitajille työnohjausta keväällä 2018. Työnohjausryhmään osallistui 9 erityislapsen 
vanhempaa ja ryhmä kokoontui kevään aikana yhteensä 5 kertaa, jossa osallistumiskertoja 
yhteensä 45. 
 
Oulun kaupungin ehkäisevän toiminnan rahoituksella järjestettiin erityisnuorten bändiklubi-
toimintaa sekä erityslasten muskaritoimintaa koko vuoden ajan. Bändiklubi kokoontui 16 
kertaa ja muskari 32 kertaa, joissa osallistumiskertoja yhteensä 673. 
 
Yhdistyksen perustoimintaan kuului kolme vertaisohjaajien ohjaamaa ryhmää. Entisten 
omaishoitajien Katse huomiseen-kerho kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Etäomaishoita-
jien Omaisena etäällä-ryhmä kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Uusi hetki minulle-ryhmä 
ehti kokoontua vuoden lopussa 2 kertaa. Yhteensä näissä ryhmissä osallistumiskertoja 96. 
 
Yhdistyksen 20-vuotisjuhlavuonna jaettiin viidennen kerran Vuoden omaishoitajateko-pal-
kinto. Ehdokkaita haettiin marraskuun aikana ja ehdotuksia saapui 8 kappaletta määräai-
kaan mennessä. Palkintosumma oli 200 € ja palkinto jaettiin tällä kertaa kahden omaishoi-
tajan kesken. Palkintona oli lahjakortti, jonka saaja voi käyttää omaan virkistykseensä ja 
hyvinvointiinsa. Palkinnon saivat oululaiset vaimoaan hoitava Reijo Myllylä sekä miehensä 
omaishoitaja Tuuli Yliharju, jotka kertoivat arvostavansa saamansa huomionosoitusta. Pal-
kinto luovutettiin 30.11 yhdistyksen 20-vuotisiltajuhlassa, joka oli tarkoitettu alueen omais-
hoitajille sekä yhdistyksen jäsenille. 
 
20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi jaettiin Vuoden vapaaehtoistoiminta – kunniamaininta. 
Määräaikaan mennessä ehdotuksia kunniamaininnan saajiksi tuli yhteensä 4 kappaletta.  
Kriteerien pohjalta Vuoden vapaaehtoistoiminta – kunniamaininnan saivat yhdistyksen toi-
minta-alueella toimivat Ommaiskahvila -vapaaehtoiset eli  
 
Eeva Heikurainen, Oulu 
Jaakko Isokoski, Oulu 
Anna-Liisa Kallio, Oulu 
Maija-Liisa Takalo, Oulu 
Reijo Anttonen, Oulu 
Maija-Liisa Anttonen, Oulu 
Eeva-Liisa Jämsén, Oulu 
Lahja Impola, Oulu 
Kirsti Mustakangas, Ii 
Aili Alasiurua, Yli-ii 
 
Kunniamaininnat jaettiin 30.11 yhdistyksen 20-vuotisiltajuhlassa. 
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Omaishoitajaliitto ry:n hallitus myönsi Oulun seudun omaishoitajat ry:n hakemuksen perus-
teella huomionosoituksia yhdistyksen pitkäaikaisille toimijoille. Pronssinen huomionosoitus 
myönnetään luottamushenkilölle vähintään 6 vuoden ja toimihenkilölle vähintään 10 
vuoden paikallisesta yhdistystoiminnasta. 
 
Huomionosoituksen saivat: 
Taina Pitkänen-Koli, hallituksen jäsen vuosina 2011-2013, puheenjohtajana hän on toiminut 
vuodesta 2013 alkaen. 
 
Elsa Väyrynen, hän on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2011 lähtien. 
 
Kaisu Rundelin, hän on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2011 lähtien. 
 
Marjukka Kontio, hän on ollut hallituksen jäsen vuosina 2009-2013 sekä 2016-2017, lisäksi 
hän toiminut useita vuosia vapaaehtoisena vertaisryhmän ohjaajana ja toimii edelleen. 
 
Omaishoidon ohjaaja Heini Kemola, hän on ollut hallituksen jäsenenä vuodet 2008-2009 ja 
työntekijänä yhdistyksessä vuodesta 2009 alkaen. 
 
Huomionosoitukset luovutettiin 30.11 yhdistyksen 20-vuotisiltajuhlassa. 
 
Valtakunnallista omaishoitajaviikkoa vietettiin viikolla 48. Viikon aikana järjestettiin monen-
laisia tapahtumia. Omaishoitajaviikon käynnisti 24.11 erityislasten perheille tarkoitettu Satu-
jen saarille-tapahtuma. Omaishoitajien kirkkopyhää vietettiin 25.11. Seuraavana vuorossa 
oli Avoimet ovet ja myyjäiset, jotka pidettiin 27.11. Viikon päätapahtuma oli 28.11 pidetty 
valtakunnallisen omaishoitajaviikon pääjuhla Oulun kaupungintalolla. Omaishoitajaviikon 
sekä sitä seuraavan viikon aikana toteutettiin lipaskeräys. 
 
Yhdistyksen 20-vuotisjuhlavuosi päättyi seuraavaan huomionosoitukseen: Tasavallan Pre-
sidentti myönsi ansioituneille Suomen kansalaisille kunniamerkkejä 6.12.2018. Oulun seu-
dun omaishoitajat ry:n perustajajäsenet saavat seuraavat kunniamerkit: Minnamaria Salmi-
selle myönnettiin Suomen Leijonan Ansioristi ja Marja-Liisa Kuukasjärvelle myönnettiin Suo-
men Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein. 

Vuonna 2018 mukaan toimintaan tuli 11 uutta vapaaehtoista, joista kolme oli miestä ja 8 
naista. Yhteensä vapaaehtoisia oli mukana toiminnassa 54 henkilöä, joista 8 oli hallituksen 
jäsentä. Näistä 54 henkilöstä 11 oli miestä ja 43 naista. Mukana vapaaehtoistoiminnassa oli 
8 omaishoitajaa, joista 3 oli etäomaishoitajia. Lisäksi mukana oli 13 entistä omaishoitajaa. 
Vapaaehtoisten keski-ikä nousi hieman edellisestä vuodesta ollen 54,7 vuotta ja vapaaeh-
toiset tekivät vapaaehtoistoimintaa yhteensä n. 1056 tuntia.  

Muuta tilastointia: 
 

• Yhdistyksen toiminnan esittelyä ammattilaisille ja opiskelijoille 19 kertaa, kuulijoita yh-
teensä 465 henkilöä 

• Yhteistyöpalavereja eri kumppaneiden kanssa yhteensä 132 kertaa 

• Erilaiset omaishoitajaryhmät kokoontuivat yhteensä 74 kertaa, osallistumiskertoja 882 

• Erilaiset koulutukset, luennot, tapahtumat, retket jne. yhteensä 133 tapahtumaa, osallis-
tujia yhteensä 2487 henkilöä 

• Soittoja Omaishoitajien palvelevaan puhelimeen 323 kappaletta 
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• Omaishoitajien sovittuja ohjaus- ja neuvontatapaamisia yhteensä 161 kertaa 

• Soittoja Ommaiskortteeriin 192 kappaletta 

• Kävijöitä ilman sovittua tapaamista/ryhmää/tapahtumaa Ommaiskortteerissa yhteensä 
218 henkilöä 
 

Sosiaalialan asiantuntijapäivien sisältöryhmä valitsi HYPE-hankkeessa kehitetyn Metkoja 
menetelmiä erityislapsiperheille –hyvinvointimallin Talentian Hyvä käytäntö- kilpailun finaa-
liin. Hyvä käytäntö -kilpailuun osallistui 36 esitystä, joiden joukosta raati valitsi finalistit. Fi-
naalissa on yhteensä neljä ehdokasta. Metkoja menetelmiä erityislapsiperheille -hyvinvoin-
timalli ei voittanut kuitenkaan kilpailua. 
 
 
4. YHTEISTYÖKUMPPANIT JA ASIANTUNTIJAEDUSTUKSET 
 
Yhdistys teki yhteistyötä eri sidosryhmien ja omaishoidon asioiden parissa toimivien tahojen 
kanssa. Järjestöyhteistyö oli laajaa ja kattoi useita sosiaali- ja terveysalan järjestöjä sekä 
julkisen sektorin toimijoita.  
 
Yhdistyksestä oli asiantuntijaedustus seuraavissa hankkeissa/verkostoissa: 
 

• Toiminnanjohtaja oli varsinaisena jäsenenä Vanhustyön Keskusliiton liittovaltuus-

tossa 

• Toiminnanjohtaja toimi Ikäihmisten elämänkaariverkoston koordinoijana.  

• Toiminnanjohtaja oli mukana Pohjois-Pohjanmaan Sosiaali- ja terveysturvayhdistyk-

sen koordinoiman Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne-hankkeen asiantuntijaoh-

jausryhmässä. 

• Toiminnanjohtaja oli mukana Pohjois-Pohjanmaan Sosiaali- ja terveysturvayhdistyk-

sen koordinoiman Järjestöt sairaalassa-hankkeen ohjausryhmässä 

• Toiminnanjohtaja oli mukana Pohjois-Pohjanmaan Martat ry:n Raimo-hankkeen oh-

jausryhmässä. 

• Toiminnanjohtaja oli mukana Oulun Eläkkeensaajat ry:n Ikäihmisten olohuone- toi-

minnan ohjausryhmässä 

• Toiminnanjohtaja oli pyydettynä asiantuntijana mukana Oulun kaupungin omaishoi-

toa kehittävässä työryhmässä 

• Toiminnanjohtaja tapasi 2 x vuodessa Oulun palveluohjausyksikön 

palveluesimiehiä yhteistyöpalaverin ja tiedonvaihdon merkeissä 

• Toiminnanjohtaja osallistui Omaishoidon yhteistyöfoorumiin 2 x vuodessa 

Oulun kaupungin sote-johdon kanssa. Tapaamiset liittyivät Oulun omaishoidon kehit-

tämisen vuorovaikutukselliseen toimintatapaan, jota yhdistys on ollut kehittämässä.  

• Ihimisen lähelle-toiminnan työntekijä oli mukana Vuolle Setlementti ry:n VARES-ver-

koston (vapaaehtoistoiminnan resurssikeskus) ohjausryhmässä 

• Ihimisen lähelle toiminnan työntekijä oli mukana Työikäisten elämänkaariverkostossa 

• Ihimisen lähelle-toiminnan työntekijä oli mukana Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja ter-

veysturvayhdistyksen Vaikuttavaa kokemustoimintaa- hankkeen ohjausryhmässä 
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• Ihimisen lähelle-toiminnan työntekijä oli mukana Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja ter-

veysturvayhdistyksen Järjestöt sairaalassa-hankkeen vapaaehtois- ja vertaistoimin-

nan työryhmässä 

• Ihimisen lähelle-toiminnan työntekijä oli mukana Vuolle Setlementti ry:n VARES-ver-

koston (vapaaehtoistoiminnan resurssikeskus) motivointitiimissä eli vapaaehtoistoi-

minnan koulutuksen ja edunvalvonnan asiantuntijatyöryhmässä 

• Ihimisen lähelle-toiminnan työntekijä oli mukana vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin 

Valikkoverkostossa 

• Omaistuki-toiminnan työntekijä oli mukana Oulun Seudun Mäntykoti ry:n hallin-

noiman Kotiväki-hankkeen alueellisessa ohjausryhmässä 

• Omaistuki-toiminnan työntekijä oli mukana Pohjois-Pohjanmaan Sosiaali- ja terveys-

turvayhdistyksen hallinnoiman Järjestöt sairaalassa- hankkeen järjestöpistetyöryh-

mässä 

• Omaistuki-toiminnan työntekijä oli mukana Oulun Seudun Muistiyhdistys ry:n Lähel-

läsi-hankkeen ohjausryhmässä 

• Omaistuki-toiminnan työntekijä oli mukana Vuolle Setelementti ry:n Helmit ja Heikit – 

Yksinäisyydelle kyytiä-hankkeen ohjausryhmässä 

• Erityistä energiaa-hankkeen työntekijä oli mukana Lapsiperheiden elämänkaariver-

kostossa 

• Erityistä energiaa-hankkeen työntekijä oli mukana Kataja Parisuhdekeskus ry:n Kun 

perheessä on sairautta -toiminnan yhteistyöverkoston asiantuntijajäsenenä 

 

Yhteensä 21 eri työryhmää ja verkostoa, joissa yhdistys oli edustettuna. 

 

Aiesopimuksia yhteistyötahojen hankehakemuksiin liittyen tehtiin yhteensä 6 kappaletta. 
 
Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja tapasivat Oulun kaupungin sosiaali - ja terveystoimen 
johtoa kaksi kertaa vuoden aikana omaishoidon yhteistyöfoorumissa. Tapaamisissa käytiin 
läpi yhdessä sovitun Oulun omaishoidon kehittämisen vuorovaikutuksellisen toimintatavan 
mukaisesti Ommaisraadeista tulleita palautteita ja muita ajankohtaisia asioita.  
 
Yhdistyksen toiminnanjohtaja edusti yhdistystä Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisen 
omaishoidon kehittämisen kärkihankkeessa asiantuntijajäsenenä. Omaishoidon kehittämi-
sen työryhmä jättikin ehdotuksen omaishoidon vapaiden järjestämisestä ja malli omaishoi-
don tuesta sisälsi ehdotuksen omaishoidon yhteiskehittämisestä omaishoitoyhdistysten 
kanssa (vrt. Ommaisraati-malli). Lisäksi toiminnanjohtaja piti puheenvuoron Omaishoidon 
vuorovaikutuksellisesta toimintamallista Omaishoidon maakuntapäivässä Ylivieskassa. 
 
Omaishoitajien tukemiseen liittyvää yhteistyötä kehitettiin edelleen eri oppilaitosten kanssa. 
Opiskelijayhteistyötä tehtiin vuoden aikana Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Oulun 
seudun ammattiopiston OSAO:n kanssa. Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden 
kanssa järjestettiin erityislasten perheille Satujen saarille-tapahtuma syksyllä 2018. Oulun 
seudun ammattiopiston kanssa käynnistettiin Kummiopiskelijatoiminta ja laadittiin kirjallinen 
sopimus toimintaan liittyen. Opiskelijat tekivät yhden opinnäytetyön ja suorittivat työharjoit-
teluja yhdistyksessä. Lisäksi yhdistyksen työntekijät kävivät eri oppilaitoksissa puhumassa 
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omaishoitajuudesta sekä järjestöjen erilaisista rahoitusmahdollisuuksista ja Ommaiskorttee-
rissa vieraili opiskelijaryhmiä. Toimintaa esiteltiin 5 kertaa eri opiskelijaryhmille, joissa oli 
yhteensä 110 opiskelijaa. Opiskelijat edustivat sosiaali- ja terveydenhuoltoalaa. 
 
Opiskelijat Oulun seudun ammattikorkeakoulusta, Lapin ammattikorkeakoulusta sekä Dia-
konia-ammattikorkeakoulusta suorittivat työharjoitteluja yhdistyksessä seuraavasti: 
 

Sairaanhoitajaopiskelija Merja Voutilainen, DIAK 

Ajalla 8.-19.1 (2 viikkoa) 

 

Geronomiopiskelija Katariina Päkkilä, Lapin AMK 

Ajalla 19.2. - 22.4. (9 viikkoa) 

 

Sosionomi-Diakoniopiskelija Pia Jylänki, DIAK 

Ajalla 19.2 – 4.5 (11 viikkoa) 

 

Toimintaterapeuttiopiskelija Sara Heikkilä, OAMK 

Ajalla 13.8- 5.9 (8 viikkoa) 
 
Sosionomiopiskelija Sarah Tuomaala, OAMK 
Ajalla 27.8 – 26.10 (8 viikkoa) 
 
Opiskelijat suorittivat yhteensä 38 työharjoitteluviikkoa yhdistyksessä. 
 
 
5. TOIMINTA-ALUE JA JÄSENISTÖ  
 
Yhdistyksen toiminta-alueella asui n. 245 000 henkilöä. Omaishoitajien määrän arvioitiin 
olevan noin 22 000 huomioiden viralliset ja epäviralliset omaishoitajat. Omaishoidon tukea 
yhdistyksen toiminta-alueella sai noin 2 200 omaishoitajaa. 
 
Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuului vuonna 2018 Oulun seudun 8 kuntaa; Hailuoto, Ii, 
Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä.  
 
Yhdistys toimi valtakunnallisen Omaishoitajaliitto ry:n paikallisyhdistyksenä. Liiton jäsen-
määrä oli noin 12 000 ja paikallisyhdistyksiä oli 70. Oulun seudun omaishoitajat ry oli jäsen-
määrältään Suomen toiseksi suurin paikallisyhdistys, vain Pääkaupunkiseudun Omaishoi-
tajat ja Läheiset ry (POLLI) oli jäsenmäärältään suurempi.  
 

Vuonna 2018 liittyi yhteensä 77 uutta jäsentä ja erosi 52 jäsentä. Jäsenmäärä vuoden lo-
pussa oli 552 jäsentä. Vertailuna; vuoden 2017 lopussa yhdistyksessä oli yhteensä 546 jä-
sentä, vuoden aikana uusia jäseniä liittyi 83 henkilöä ja 69 jäsentä erosi yhdistyksestä. 
Edellisvuoden jäsenmäärään verrattuna lisäys oli siis kokonaisuudessaan 6 jäsentä.  

 
Omaishoitajaliiton jäsenmaksu oli 25 € vuonna 2018 josta Oulun seudun omaishoitajat ry:lle 
palautui 12,5 € / jäsen. Kannattajajäsenmaksu oli 50 €, 70 €, 100 € tai enemmän, tämä 
jäsenmaksu palautui kokonaisuudessaan yhdistykselle. Yhdistyksellä oli kannatusjäseniä 
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vuoden 2017 lopussa 5 kappaletta. Jäsenet saivat jäsenetuna Omaishoitajaliitto ry:n julkai-
seman Lähellä-lehden neljä kertaa vuodessa. Lähellä -lehti postitettiin jäsenistölle jäsenpal-
veluna ja yhdistykset saivat lehteä käyttöönsä nippupostituksina. Lisäksi jäsenet saivat liiton 
etuna palvelu- ja lomaoppaan. Lisäksi yhdistys postitti jäsenilleen kolme kertaa vuodessa 
oman jäsentiedotteen, Kortteeriuutiset.  
 
 
6. HALLINTO JA TYÖRYHMÄT 

 
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttivät yhdistyksen vuosikokoukset. Yhdistyksen sääntö-
määräiset kokoukset pidettiin 26.4.2018 ja 30.10.2018. 
 
Yhdistystä edusti ja sen asioita hoiti syyskokouksessa valittu hallitus, joka kokoontui toimin-
tavuoden aikana 11 kertaa. Hallituksen kokouksiin osallistui tarvittaessa työntekijöiden 
edustajia ja kokousten sihteerinä ja päätösten toimeenpanijana toimi toiminnanjohtaja. Hal-
lituksen työkaluina toimivat yhdistyksen sääntöjen lisäksi yhdistyksen strategia, talous-
sääntö, delegointisääntö sekä hallituksen työjärjestys. Hallitus käsitteli kaikkien STEA:n ra-
hoittamien toimintojen suunnitelmat ja toteuttamisen taloussäännön mukaisesti 3 kertaa 
vuoden aikana. Toiminnanjohtaja seurasi STEA:n rahoittamien toimintojen taloudellista ti-
lannetta. Kaikkien rahoitettavien toimintojen avustushakemukset, vuosiselvitykset sekä ra-
portit käsiteltiin yhdistyksen hallituksen kokouksissa. 
 
Hallituksen kokoonpano vuonna 2018 oli seuraava: 
 
Puheenjohtaja Taina Pitkänen-Koli, Oulu 
 
Varsinaiset jäsenet:   
Elsa Väyrynen, Oulu 
Kaisu Rundelin, Oulu 
Marja Keväjärvi, Oulu 
Urpo Unnbom, Oulu 
 
Varajäsenet:   
Arja Björnholm, Oulu 
Liisa Jurmu, Oulu 
Sanna Iisakka, Oulu 
Maarit Ollila, Oulu 
 
Hallituksen ulkopuolinen sihteeri oli Minnamaria Salminen, Oulu. 
 
Hallitus valitsi edustajat Omaishoitajaliiton vuosikokouksiin. Syyskokouksessa yhdistystä 
edusti Kaisu Rundelin. 
 
Hallituksen jäsen Kaisu Rundelin toimi yhdistyksen edustajana Oulun kaupungin vammais-
neuvostossa. 
 
Hallitus nimesi vuoden ensimmäisessä kokouksessa toimintavuodelle tarvittavien työryh-
mien jäsenet. Hallituksen nimeäminä työryhminä toimivat vuoden 2018 aikana edunvalvon-
tatyöryhmä, varainhankintatyöryhmä, vapaaehtoistoiminnan työryhmä, viestinnän työ-
ryhmä, toimintatyöryhmä, vaalityöryhmä sekä juhlatyöryhmä. 
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Työryhmissä oli sekä hallituksen jäsenten, että työntekijöiden edustajia. Työryhmät kokoon-
tuivat säännöllisesti. Ensimmäisissä kokoontumisissa valittiin työryhmille koollekutsuja, joka 
toimi myös puheenjohtajana, sekä sihteeri koko vuodelle. Toiminnanjohtaja toi tarvittaessa 
hallitukselle esityksiä työryhmistä, mikäli asia oli sellainen, että siitä piti saada hallituksen 
päätös (strategiset päätökset). Toiminnanjohtaja teki operatiiviseen johtamiseen liittyvät 
päätökset. Työryhmien kokoontumisten sisällöt vietiin säännöllisesti tiedoksi hallitukselle.  
 
Edunvalvontatyöryhmä teki työtä esiin tulevien epäkohtien parantamiseksi koko toiminta-
alueella. Edunvalvonta- ja vaikuttamistyö toteutui myös yleisavustuksen kautta toiminnan-
johtajan työnkuvassa. Edunvalvontatyöryhmä kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. 

 

Varainhankintatyöryhmä suunnitteli ja toteutti yhdistyksen varainhankintaa ja kehitti yritys-
yhteistyötä. Vuoden 2018 lopussa yhdistyksellä oli 4 yritysyhteistyökumppania. Nämä 
kumppanit olivat Rokua Health & Spa, Caritas Lääkärit Oy, ODL Säätiö sekä Validia Oy. 
Varainhankintatyöryhmä kokoontui vuoden 1 kerran. 

 

Vapaaehtoistoiminnan työryhmä juurrutti vapaaehtoistoimintaa osaksi yhdistyksen perus-
toimintaa, sekä kehitti vapaaehtoisille kohdennettua toimintaa ja tiedottamista. Työryhmä 
kokoontui 4 kertaa vuoden aikana. 

 

Viestinnän työryhmä vastasi Kortteeriuutisten sisällöstä ja sen kehittämisestä sekä tuotti 
sisältöä Kortteeriuutisiin. Lisäksi työryhmä vastasi 12 tahtoa-kampanjan onnistumisesta ja 
toteuttamisesta. Viestinnän työryhmä päivitti vuoden alussa koko vuoden kattavan viestin-
täsuunnitelman. Kaikesta yhdistyksen toiminnasta viestittiin laaditun viestintäsuunnitelman 
mukaan. Myös sosiaalisen median käyttämiseen panostettiin ja Facebook-, Instagram-, 
sekä Twitter-tilejä käytettiin säännöllisesti tiedottamisen kanavana. Työryhmä kokoontui 5 
kertaa vuoden aikana. 

 

Toimintatyöryhmä päivitti vuoden alussa yhdistyksen toiminnan vuosikellon, hoiti tapah-
tumajärjestelyistä ja vastasi yhdistyksen omien tapahtumien koordinoinnista. Toimintatyö-
ryhmä kokoontui 7 kertaa vuoden aikana. 

 

Vaalityöryhmä ei toiminut vuoden aikana, koska maakuntavaalit eivät toteutuneet vuonna 
2018. 

 

20-vuotisjuhlatyöryhmä vastasi juhlavuoden 2018 suunnittelusta. Juhlatyöryhmä kokoon-
tui 4 kertaa vuoden aikana. 

 
Yhteensä työryhmät kokoontuivat 24 kertaa vuoden 2018 aikana. 
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7. HENKILÖSTÖ 
 

Yhdistyksen henkilökunnan vahvuus vuonna 2018 oli 9 henkilöä, joista 2 oli osa-aikaista.  
 

• Kokoaikainen toiminnanjohtaja Minnamaria Salminen vastasi ja johti toimenku-
vansa mukaisesti järjestön toimintaa, henkilöstöä ja taloutta. Rahoitus toiminnan-
johtajan palkkaamiseen tuli AY-yleisavustuksesta. Lisäksi AY-yleisavustuksella 
oli palkattu 1 osa-aikainen järjestösihteeri Marjo-Riitta Pekkala. 

• Omaistuki- toiminnassa (Ak) työskenteli kokoaikainen omaishoidon ohjaaja Heini 
Kemola. 

• Ihimisen lähelle-toiminnassa (Ak) eli alueellisessa matalan kynnyksen toimin-
nassa työskentelee 1 kokoaikainen vastaava alueellisen omaistoiminnan ohjaaja, 
Minna Hernberg ja 1 kokoaikainen alueellisen omaistoiminnan ohjaaja, Marja 
Heikkinen. 

• Erityistä energiaa-hankkeessa (C) työskenteli 1 kokoaikainen vastaava erityisper-
hetoiminnan kehittäjä, Salla Jämsén sekä 2 kokoaikaista erityisperhetoiminnan 
kehittäjää, Tiia Ikonen ja Tuukka Reinikainen 

• Palkkatuella palkattuna työskenteli 1 osa-aikainen viestintäassistentti, Johanna 
Sumén 
 

TYHY-tiimi kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. TYHY-tiimiin kuuluivat työsuojelupäällikkö 
Minnamaria Salminen, sekä työntekijät Heini Kemola, Tiia Ikonen, Tuukka Reinikainen sekä 
Minna Hernberg.  Työhyvinvoinnin vuosikellon mukaisesti työntekijöille tehtiin Työvirekartoi-
tus keväällä ja syksyllä.  Kartoituksen tulokset olivat erinomaiset. Työhyvinvoinnin vuosikel-
lon mukaisesti työhyvinvoinnin asioita vietiin suunnitelmallisesti ja aktiivisesti eteenpäin. 
 
Henkilöstön työhyvinvointiin panostettiin aktiivisesti. Työntekijöiden osaamista, motivaatiota 
ja työhyvinvointia vahvistettiin käymällä kehityskeskustelut keväällä 2018. 
 
Työntekijöitä tuettiin ja kannustettiin osallistumaan ammatillista osaamista vahvistavaan 
koulutukseen.  
 
Työvuorojen suunnittelussa ja seurannassa oli käytössä sähköinen Työvuorovelho-ohjelma. 
 
Työntekijöillä oli työsuhde-etuna lounassetelit sekä Tyky+-setelit.  
 
Työterveyshuolto järjestettiin Coronaria Työterveys Oy:n kautta. Lisäksi toteutettiin er-
gonomiatarkistus työntekijöiden työpisteisiin.  
 
Työntekijöille järjestettiin tiiminkehittämisaamupäiviä kaksi kertaa vuoden aikana nimellä 
”Voimaa tiimille-päivä”. Ensimmäisellä päivä toteutui liikunnallisena päivänä pitäen sisällään 
joogaa ja keilausta. Toinen päivä piti sisällään aivoergonomiatietoutta ja harjoituksia.  
 
Työntekijöiden yhteinen TYHY-päivä toteutettiin toukokuussa ja opintomatka Prahaan jou-
lukuussa. 
 
Sisäisen tiedonkulun varmistamiseksi pidettiin viikoittain työntekijöiden yhteinen Kortteeri-
kokous, näitä kokouksia pidettiin 27 kertaa vuoden aikana. 
 
Työntekijöillä oli mahdollisuus saada työnohjausta tarvittaessa 
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8. HALLITUKSEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEISTOIMINTA 
 
Hallituksen jäseniä ja työntekijöitä osallistui Omaishoitajaliitto ry:n 2-päiväisille järjestöpäi-
ville Kuopiossa. 
 

Lokakuussa järjestettiin työntekijöiden ja hallituksen jäsenten yhteinen toimintasuunnitel-
man työstämisiltapäivä. Joulukuussa hallitus ja työntekijät ruokailivat yhdessä. 

 

 

9. TIEDOTUS 
  
Jäsenille postitettiin Kortteeriuutiset 3 kertaa vuoden aikana, vaihtoehtoisesti Kortteeriuuti-
set oli mahdollista saada sähköpostilla pdf-muodossa. Vuoden 2017 painosmäärä oli 1000 
kpl/lehti eli yhteensä 3000 kpl vuodessa. Kortteeriuutisia jaettiin kattavasti eri tilaisuuksissa 
sekä yhteistyökumppaneille että toiminta-alueella omaishoidon parissa työskenteleville ta-
hoille. Kortteeriuutiset löytyi myös sähköisenä versiona yhdistyksen www-sivuilta. 
 
Yhdistyksen kotisivujen sisältöä kehitettiin ja päivitettiin säännöllisesti. Kotisivut löytyivät 
osoitteesta www.osol.fi sekä www.oulunseudunomaishoitajat.fi. 
 
Toiminnasta tiedotettiin säännöllisesti eri tiedotusvälineille ja erilaisten sähköisten kanavien 
ja sosiaalisen median kautta. Yhdistykselle ja HYPE-hankkeelle luodut Facebook-profiilit oli-
vat aktiivisessa käytössä, lisäksi Twitteriä ja Instagramia päivitettiin aktiivisesti. Yhdistys yl-
läpiti myös suljettua etäomaishoitajien Facebook-ryhmää. 
 
Yhdistyksen, Omaistuki – toiminnan, Ihimisen lähelle-toiminnan sekä Erityistä energiaa-
hankkeen esitteitä ja muuta materiaalia levitettiin aktiivisesti ja järjestelmällisesti.  
 
Aktiivista tiedottamista tehtiin kaikista tapahtumista ja toiminnasta; FORUM–lehdessä, 
Oulu–lehdessä, Rantalakeudessa ja Rantapohjassa. 
 
Medianäkyvyys eli lehtijuttuja/verkkouutisia/radiohaastatteluja, julkaistuja blogeja, videoita 
jne yhdistyksestä sekä sen eri toiminnoista/hankkeesta julkaistiin yhteensä 18 kappaletta. 
 
Ympäristökuntien omaishoitajaryhmien ohjaajille ja kuntien yhdyshenkilöille tehtiin säännöl-
lisesti tiedotusta eri tapahtumista ja vierailuja omaishoitajaryhmissä. 
 
 
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. 
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11. TOIMISTO 

 

Yhdistyksen toimitila eli Ommaiskortteeri sijaitsi Oulussa, Kumppanuuskeskuksen sivutoi-
mipisteessä, osoitteessa Isokatu 47, katutasossa. Tilaa oli käytössä yhteensä noin 220 ne-
liötä. Ommaiskortteeri oli auki päivittäin klo 10-14 välisenä aikana. 
 
Kumppanuuskeskus on yli 40 sosiaali- ja terveysalan toimijan ja yhteisön yhdessä raken-
tama kehittämis- ja toimintakeskus Oulussa. Kumppanuuskeskuksessa kansalaistoimijat, 
sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliset järjestöt ja paikalliset yhdistykset sekä julkinen sek-
tori toimivat tiiviissä yhteistyössä, jonka johtoajatuksena on oppimiseen ja tulevaisuuteen 
orientoitunut ilmapiiri sekä vapaan kansalaistoiminnan aktivoiminen. Kumppanuuskeskus 
täydentää ja tukee julkisia hyvinvointipalveluja. Kumppanuuskeskus on myös järjestötoimin-
nan keskus, josta Pohjois-Pohjanmaalla toimivat paikalliset sosiaali- ja terveysalan järjestöt 
saavat tukea mm. toimintaansa, viestintäänsä ja vaikuttamistyöhönsä.  
 
 
12. SEURANTA JA ARVIOINTI 

 

Yhdistys valittiin mukaan Kuntoutussäätiön tarjoamaan sosiaali- ja terveysalan järjestöille 
tarkoitettuun arvioinnin kehittämisprosessiin. Vuosittain mukaan valitaan avoimen haun pe-
rusteella noin 15 järjestöä, jotka saavat toimintaansa STEAn Ak- tai Ay-avustusta. Prosessi 
jatkuu vuonna 2019. 
 

Tämän prosessin kautta yhdistys saa tukea toiminnan systemaattiseen arviointiin ja kehittä-
miseen. ARTSI-kehittämistyön aikana räätälöidään yhdistykselle sitä palvelevat sekä rahoit-
tajan tarpeet huomioivat työkalut ja mallit arviointi- ja seurantatiedon keräämiseen ja hyö-
dyntämiseen. Yhteinen kehittämistoiminta ARTSI-asiantuntijoiden kanssa kestää noin vuo-
den, jona aikana kehitetään ja pilotoidaan palautteenkeruun ja itsearvioinnin malleja käytän-
nössä. Toiminta koostuu 3–4:stä tapaamisesta Kuntoutussäätiön asiantuntijoiden ja järjes-
tön toiminnanjohtajan sekä tarpeen mukaan muiden työntekijöiden kanssa.  
 
Vuoden 2018 aikana toiminnan toteutumista seurattiin ja arvioitiin säännöllisesti. Toiminnan-
johtaja raportoi hallitukselle toiminnan toteutumisesta hallituksen kokouksissa ja eri toimin-
not/hankkeet esittäytyivät hallitukselle taloussäännön mukaisesti 3 kertaa vuodessa. Tou-
kokuussa ja syyskuussa käsiteltiin yhdistyksen perustoiminnan välitilinpäätös. 
 
Yhdistyksen järjestämistä tapahtumista kerättiin palautetta, jonka avulla toimintaa kehitettiin. 
STEA:n rahoittamilla toiminnoilla oli omat arviointisuunnitelmansa ja niistä raportoitiin sään-
nöllisesti rahoittajalle. 
 
STEA:lle raportoitiin eri toiminnoista seuraavasti: maaliskuussa toimitettiin yleisavustuksen 
tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvitys ja huhtikuussa vuosiselvitys sekä tilintarkastajan 
AUP-raportti toiminnasta ja taloudesta, koskien yhdistyksen toimintaa kokonaisuudessaan, 
sekä STEA:n rahoittamia hankkeita ja toimintoja. 
 
Yhdistyksen sekä kaikkien toimintojen osalta toiminnot sekä osallistujamäärät on koottu yh-
deksi exel-taulukoiksi. Tämä koonti on liitteenä tässä vuosikertomuksessa. 
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Kootusti voidaan sanoa, että toiminta vastasi hyvin sille asetettuihin tavoitteisiin. Juhlavuo-
den lisähaasteet oli huomioitu suunnitelmissa, ja näin perustyö ja kehittämistoiminta voitiin 
myös hoitaa hyvin. Näistä lähtökohdista, sekä uusien, ARTSI-prosessin myötä saatavien 
arviointityökalujen avulla yhdistys on entistä vahvempi jatkamaan ja kehittämään toimin-
taansa uudella vuosikymmenellä. 
 

 
13. TALOUS  
 
Yhdistyksen toiminnan rahoitus tuli pääosin STEA:lta. Yhdistys sai toimintaansa yleisavus-
tusta (AY). Lisäksi yhdistykselle oli myönnetty 2 kohdennettua toiminta-avustusta (Omais-
tuki-toiminta ja Ihimisen lähelle-toiminta) sekä yksi hankeavustus (Erityistä energiaa-hanke). 
 
Lisäksi toimintaa rahoitti Ragnar Egberg-säätiö sekä Oulun kaupunki ennaltaehkäisevän ra-
hoituksen muodossa. 
 
Yhdistyksen saamat lahjoitukset ja avustukset vuonna 2018 
 
Kärppä Ladies   10 460 €   
Hyväntekeväisyystanssit 2200 € 
Lions Pateniemi  100 € 
Lions Oulu   200 € 
Lions Oulu Terwa  300 € 
Oulun kaupunki  1250 € 
Tuiran seurakunta  555 € 
Oulunsalo kolehti  174,78 €    
Myyjäistuotot + arvat  701,80 € 
Lipaskeräys   501,26 € 
 
Vuoden 2018 tilikauden kirjanpito hoidettiin Tmi VKK-tilit- yrityksen kautta. 
 
Vuoden 2018 tilinpäätös muodostui ylijäämäiseksi. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 2 225,42 
euroa. Tästä summasta yhdistyksen osuus on 2225,42 euroa. Kyseessä on yhdistyksen 
kahdeskymmenes tilikausi. 
 
Tilikauden aikana maksetut palkat ja henkilösivukulut 
 
Hallitus ja puheenjohtaja   0 euroa 
Muut yhdistyksen palveluksessa olevat  362 825,81 euroa 
 
Tilintarkastajaksi oli valittu Ernst & Young ja päävastuullisena tilintarkastajana toimi 
KHT/APA Tuomas Koivumäki. 
 
Tuleva kehitys 
 
Yhdistys jatkaa toimintaansa omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa tukemiseksi yhteis-
työssä eri toimijoiden kanssa. 
 
Tilikauden ylijäämä + 2225,42 euroa siirretään voitto/tappio-tilille. 

 


