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1. OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT RY:N TOIMINNAN TARKOITUS JA STRATE-

GISET PAINOPISTEALUEET 

 

Vuosi 2020 oli Oulun seudun omaishoitajat ry:n kahdeskymmeneskolmas toimintavuosi.  

 

Vuonna 2020 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 elämänti-

lanteissa oleville omaishoitajille ja omaishoitoperheille palveluita ja tukitoimia yhdistyksen 

koko toiminta-alueella. Toiminnan tavoitteena on edistää omaishoitajien hyvinvointia ja toi-

mintakykyä. 

 

Oulun seudun omaishoitajat ry on omaishoidon asiantuntija ja puolestapuhuja. Me au-

tamme omaisistaan huolehtivia henkilöitä ja heidän läheisiään jaksamaan paremmin arjes-

saan ja huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Tarjoamme tietoa, tukea ja toimintaa, edistämme 

omaishoitajien 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 ar-

jen helpottamiseksi 

➢ tekee aktiivista edunvalvontaa ja jakaa tietoa omaishoitajuudesta 

➢ antaa puolueetonta ja asiantuntevaa neuvontaa, ohjausta ja koulutusta 

➢ tekee yhteistyötä valtakunnallisten ja paikallisten toimijoiden 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.  
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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   

 

Vuoden 2020 teemana oli:”Iloa ja inhimillisiä kohtaamisia” 

 

 

2. TOIMINTA 

 

Yhdistyksen toiminta koostuu normaalioloissa seuraavista osa-alueista: yksilöllinen ja ryh-

mämuotoinen tuki, virkistystoiminta, alueellinen ja paikallinen Omaiskahvilatoiminta, 

Omaisraatitoiminta, kurssit, koulutukset, Ovet-valmennukset, monipuolinen tiedottaminen, 

vaikuttamis- ja edunvalvontatoiminta, sekä vapaaehtoistoiminta. Vuodelle 2020 suunnitel-

lut toiminnot eivät osittain toteutuneet suunnitellulla tavalla. Koko toimintavuotta leimasi ko-

ronapandemian tuoma epävarmuus ja erilaiset rajoitustoimet, jotka näkyivät toiminnas-

samme monella tavalla. 16.3 – 31.5.2020 välisen ajan Oulun seudun omaishoitokeskus 

Ommaiskortteeri oli suljettuna, kaikki suunnitellut, kasvokkain tapahtuvat toiminnot perut-

tiin ja työntekijät siirtyivät etätöihin. Kesäkuusta marraskuun loppuun toimintoja pystyttiin 

järjestämään pääasiassa suunnitelmien mukaan, mutta joulukuusta eteenpäin tiukat rajoi-

tustoimet astuivat voimaan uudelleen. Tällöin Oulun seudun omaishoitokeskus Ommais-

kortteeri suljettiin, työntekijät siirtyivät uudelleen etätöihin ja kaikki kasvokkain tapahtuvat 

toiminnot peruttiin. Koko toimintavuoden ajan työntekijät kuitenkin kehittivät uusia, etänä 

toteutettavia toimintamuotoja peruttujen toimintojen tilalle ja siinä onnistuttiinkin hyvin. 

 

Toimintaa, jota pystyttiin järjestämään, toteutettiin pääasiassa STEA:n eli Sosiaali- ja ter-

veysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoittamissa kohdennetuissa toiminnoissa sekä kehit-

tämishankkeissa.  

 

Kohdennettu toiminta-avustus, joihin oli haettu rahoitusta vuodelle 2020, oli Ihimisen lä-

helle-toiminta. Toimintaan yhdistettiin Omaistuki-toiminnan sisällöt STEA:n avustusvalmis-

telijan ehdotuksesta. Kehittämistyötä tehtiin Erityistä energiaa -hankkeessa, sekä uudessa 

Tukena muutoksessa-hankkeessa, joka pääsi koronapandemian vuoksi käynnistymään 

vasta toukokuussa 2020. 

 

Lisäksi yhdistyksellä oli yleisavustus yleishyödylliseen, hallinnolliseen toimintaan ja C- 

avustus työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin työ-

tehtäviin (Paikka auki-avustusohjelma). 
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STEA:n rahoittamille toiminnoille ja hankkeille oli olemassa erilliset tarkennetut toiminta-

suunnitelmat, talousarviot ja arviointitoimenpiteet, joita ei käsitellä tässä vuosikertomuk-

sessa.  

 

STEA:n rahoittama toiminta: 

 

Ay-yleisavustus 

 

Yleisavustus oli tarkoitettu yhdistyksen sääntöjen mukaisesta, yleishyödyllisestä toimin-

nasta aiheutuviin yleiskuluihin, sekä toiminnanjohtajan ja järjestösihteerin palkkauskului-

hin.  

 

Toiminnan tavoitteet vaikuttamistyön ja edunvalvonnan osalta: 

 

1. Tavoitteena oli edunvalvontatoiminnan avulla edistää ja valvoa omaishoitajien oikeuk-

sien toteutumista yhdistyksen toimintaa-alueella. 

2. Tavoitteena oli edunvalvonta- ja vaikuttamistoiminnan avulla olla tunnistettu ja tun-

nettu omaishoitajien aseman ja oikeuksien puolesta puhuja alueella. 

3. Tavoitteena oli vaikuttamistoiminnan avulla parantaa omaishoitajien asemaa yhdistyk-

sen toiminta-alueella.  

4. Tavoitteena oli edunvalvonta- ja vaikuttamistoiminnan avulla turvata ja vahvistaa omais-

hoitajien toimintaedellytyksiä tulevassa sote- ja maakuntauudistuksessa. 

 

Ak-kohdennettu toiminta-avustus 

 

Ihimisen lähelle-toiminta eli omaishoitajien kokonaisvaltaiseen tukemiseen ja voimavaro-

jen lisäämiseen omaishoitajien palvelevan puhelimen, alueellisen matalan kynnyksen toi-

minnan sekä vapaaehtoistoiminnan avulla. 

 

Toiminnan tavoitteet: 

 

1. Omaishoitaja jaksaa arjessa paremmin: 

• tulee tietoiseksi omasta omaishoitajuudestaan ja häntä tukevista palvelumuodoista 

• löytää ja saa lisää voimavaroja ja osaamista toimia omaishoitajina 

• yksinäisyyden tunne vähentyy 

• osallisuus omaishoitoyhteisöön ja yhteiskuntaan lisääntyy 

 

2. Omaishoitotilanteiden tunnistaminen paranee 

• omaishoitajia kohtaavat toimijat (julkisen-, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat/ 

ammattilaiset) tunnistavat paremmin omaishoitotilanteita 

• omaishoitajia kohtaavat toimijat osaavat ohjata omaishoitajia palveluiden ja yhdis-

tyksen tarjoaman tuen 

 



6 
 

3. Matalankynnyksen vapaaehtoistoiminta omaishoitoyhteisössä mahdollistuu 

• vapaaehtoisten osallisuus omaishoitoyhteisöön ja yhteiskuntaan lisääntyy 

 

C-avustukset, kehittämistoiminta 

 

Erityistä Energiaa - hanke 2017-2020 Erityislapsiperheiden eriarvoisuuden vähentämi-

seen järjestölähtöisen ennaltaehkäisevän perhetyön, teemallisten ryhmien sekä tuen ja tie-

don avulla (Kaikille eväät elämään -avustusohjelman osahanke) 

 

Hankkeen tavoitteet: 

 

1. Vahvistaa erityislapsiperheiden voimavaroja, vahvuuksia sekä sisäistä vuorovaiku-

tusta ennaltaehkäisevällä kotona tapahtuvalla erityislapsiperhetyön interventiolla.  

2.  Lisätä erityislapsiperheen arjenhallinnan keinoja ja vahvistaa hyvää arkea.  

3.  Aktivoida perheitä hakeutumaan järjestöjen, julkisen ja/tai yksityisen tuen piiriin per-

heille annettavan ohjauksen ja neuvonnan avulla  

4.  Täydentää Oulun alueen asiakaspalveluprosessia niin, että palvelujärjestelmän ulko-

puolelle jäävät erityislapsiperheet ohjautuvat erityislapsiperhetyön pariin.  

5.  Lisätä tietoa ennaltaehkäisevästä erityislapsiperhetyöstä perhetyön viitekehyksessä. 

 

Tukena muutoksessa – hanke 2020-2022 Iäkkäiden omaishoitajien tukemiseen yksilölli-

sen tuen, vertaistuen sekä yhteisöllisen tuen avulla muutostilanteessa, jossa hoidettava on 

siirtymässä tai on jo siirtynyt kodin ulkopuoliseen pitkäaikaishoivaan 

 

Hankkeen tavoitteet: 

 

1. Tukea muutosvaiheessa olevia omaishoitajia tilanteessa, jossa hoidettava on siirty-

mässä tai on jo siirtynyt pitkäaikaishoivaan. 

2. Tukea omaishoitajia päätöksenteossa, vähentää omaishoitajien yksinäisyyttä sekä lisätä 

heidän elämänlaatuaan muutosvaiheessa ja sen jälkeen 

3. Kehittää toimintamalli, jonka avulla hoidettavan siirtyminen pitkäaikaishoivaan on hallittu 

ja turvallinen kaikille osapuolille. 

4. Tukea omaishoitajia, hoidettavia ja hoivayksiköiden henkilökuntaa muutosprosessin ai-

kana aktivoimalla kaikkia osapuolia toimimaan yhteiseksi hyväksi 

 

Paikka auki-avustusohjelma 2019-2020 Rahoitus työttömien nuorten/osatyökykyisten 

palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin. Yhdistykseen oli palkattu viestintäas-

sistentti, joka suoritti syksyllä 2020 markkinointiviestintään suuntautuvan liiketoiminnan 

ammattitutkinnon. 
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Muu toiminta: 

 

Ragnar Ekberg-säätiön myöntämillä rahoituksilla järjestettiin ikääntyneille omaishoitajille 

työnohjausta ja tuettiin erilaisten vertaisryhmien toimintaa. Ikääntyneiden omaishoitajien 

työnohjausryhmässä oli 5 ilmoittautunutta omaishoitajaa ja ryhmä kokoontui vuoden ai-

kana yhteensä 6 kertaa, jossa osallistumiskertoja yhteensä 22. 

 

Oulun kaupungin myöntämällä ennaltaehkäisevän työn rahoituksella toteutettiin er-

ityisnuorten bändikerhoa, musakerhoa, sekä erityislasten muskaritoimintaa. Bändiklubi ko-

koontui 16 kertaa, musakerho 14 kertaa ja muskarit 48 kertaa, osallistumiskertoja oli yh-

teensä 805. Osa kerroista toteutettiin etänä, koronasta johtuen. 

 

Yhdistyksen perustoimintaan kuului kaksi vertaisohjaajien ohjaamaa ryhmää. Entisten 

omaishoitajien Katse huomiseen-kerho kokoontui vuoden aikana 5 kertaa, osallistumisker-

toja oli 41. Etäomaishoitajien Omaisena etäällä-ryhmä kokoontui vuoden aikana 4 kertaa, 

osallistumiskertoja oli 18. Yhteensä näissä ryhmissä osallistumiskertoja oli 59. Kokoontu-

misia ja osallistumiskertoja oli huomattavasti vähemmän kuin edellisinä vuosina, johtuen 

koronastapandemiasta. 

 

Valtakunnallista omaishoitajaviikkoa vietettiin viikolla 48. Viikon aikana järjestettiin tapahtu-

mia turvallisuusterveys huomioiden. 22.11. vietettiin Tuiran kirkossa Omaishoitajien kirkko-

pyhää, 24.11. Marja Keväjärvi ja Maria Lindholm alustivat Ommaiskortteerissa aiheesta 

Omaishoitajan hyvinvointi ja tarpeet ja 26.11. Sirpa Remahl piti alustuksen aiheesta Mielen 

hyvinvointi. 

 

Avoimet ovet jouduttiin perumaan sekä huhtikuussa että omaishoitajaviikolla, johtuen ko-

ronapandemiasta. 

 

Vapaaehtoistoiminta: 

 

Vuonna 2020 mukaan toimintaan tuli 9 uutta vapaaehtoista. Yhteensä vapaaehtoisia oli 

mukana toiminnassa 66 henkilöä, joista 9 oli hallituksen jäsentä. Näistä 66 henkilöstä 13 

oli miestä ja 53 naista. Mukana vapaaehtoistoiminnassa oli 4 omaishoitajaa. Lisäksi mu-

kana oli 14 entistä omaishoitajaa. Vapaaehtoisten keski-ikä laski hieman edellisestä vuo-

desta ollen 53 vuotta ja vapaaehtoiset tekivät vapaaehtoistoimintaa yhteensä 704,5 tuntia. 

Vapaaehtoistoimintaan käytetty aika puolittui, johtuen koronapandemiasta ja sen muka-

naan tuomista rajoituksista. 

 

Muuta toiminnan tilastointia, verrattuna edelliseen vuoteen: 

 

• Yhdistyksen toiminnan esittelyjä järjestettiin ammattilaisille, opiskelijoille ja muille 

ryhmille 24 kertaa, kuulijoita oli yhteensä 357 henkilöä, tapahtumien määrä väheni 

38 ja kuulijoiden määrä pieneni noin 1052 henkilöllä verrattuna vuoteen 2019. 
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• Yhteistyöpalavereja eri kumppaneiden kanssa pidettiin yhteensä 119 kertaa, tapaa-

misten määrä ei muuttunut verrattuna vuoteen 2019, koska palaverit pidettiin pää-

asiassa etänä. 

• Erilaiset omaishoitajaryhmät kokoontuivat yhteensä 97 kertaa, osallistumiskertoja 

oli yhteensä 505. Tässä ei ollut suurta muutosta verrattuna vuoteen 2019, koska 

ryhmiä siirryttiin pitämään osittain etänä. 

• Erilaisia koulutuksia, luentoja, tapahtumia, retkiä jne. järjestettiin yhteensä 79 ker-

taa, osallistujia oli yhteensä 1151 henkilöä, osallistujien määrä laski 750 henkilöllä 

verrattuna vuoteen 2019. 

• Soittoja Omaishoitajien palvelevaan puhelimeen tuli 446 kappaletta, määrä kasvoi 

126 puhelulla verrattuna edelliseen vuoteen. Tämä johtui siitä, että fyysiset tapaa-

miset Ommaiskortteerissa vähenivät rajoitustoimien johdosta. 

• Omaishoitajien sovittuja ohjaus- ja neuvontatapaamisia toteutettiin yhteensä 141 

kertaa, kotikäyntejä 3 kertaa, erilaisten lomakkeiden täyttöapua annettiin 60 kertaa. 

Kotikäyntien määrässä näkyi suurin muutos, käyntien määrä väheni 37 kotikäynti-

kerralla. 

• Muskarit, bändiklubit ja musakerhot kokoontuivat 78 kertaa, osallistumiskertoja 805, 

osallistumiskerrat vähenivät 225, kokoontumisia pidettiin vuoden aikana suurim-

maksi osaksi etänä. 

• Erityislapsiperhetyön kotikäyntejä toteutettiin 51 kertaa, tässä ei ollut olennaista 

muutosta vuoteen 2019, eli käynnit saatiin toteutettua suunnitelmien mukaan. 

• Soittoja Ommaiskortteeriin, yhdistyksen puhelimeen tuli 170 kappaletta, ei muutosta 

edelliseen vuoteen. 

• Kävijöitä Ommaiskortteerissa (ilman sovittua tapaamista/ryhmää/tapahtumaa) oli 

yhteensä 171 henkilöä, tämä määrä pieneni 83 henkilöllä johtuen siitä, että fyysiset 

tapaamiset Ommaiskortteerissa vähenivät rajoitustoimien johdosta. 

 

Erilaisia tapahtumia tai toimintokertoja oli vuoden aikana yhteensä 1208, joissa koh-

dattiin jollakin tavalla tai jonkun kanavan kautta yhteensä 8579 henkilöä. 

 

Kootusti voidaan sanoa, että koronapandemiavuoden aikana yhdistyksen toiminnan esitte-

lyt, omaishoidon ohjaajan tekemät kotikäynnit, erilaisten tapahtumien kävijämäärät ja yksit-

täisten kävijöiden määrät Ommaiskortteerissa vähenivät, johtuen tiukoista rajoitustoimen-

piteistä vuoden aikana. Ohjauksen ja neuvonnan, omaishoitajaryhmien, muskari-, bändi-

klubi- ja musakerhotoiminnan, perhetyön kotikäyntien ja yhdistykseen tulleiden puheluiden 

määrässä ei tapahtunut muutosta, eli toimintaa pystyttiin sopeuttamaan ja luomaan uuden-

laisia tapoja järjestää toimintaa muun muassa etänä. Suurin yksittäinen muutos näkyi 

Omaishoitajien palvelevaan puhelimeen saapuvien puheluiden määrässä, joka kasvoi 28 

%. 
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Yritysyhteistyö: 

 

Vuoden 2020 lopussa yhdistyksellä oli 7 yritysyhteistyökumppania. Nämä kumppanit olivat 

pääyhteistyökumppani Rokua Health & Spa, Caritas Säätiö, Oulun Keskusapteekki, 

sekä perusyhteistyökumppanit, ODL Säätiö, Suvanto Care, Valid Muistihoito ja 

Lakitoimisto Omajuristi Oy. 

 

 

3. PAINOPISTEALUEIDEN KESKEISET TOIMENPITEET VUONNA 2020 

 

1. Yhdistys on omaishoitajuuden monimuotoisuuden näkyväksi tekijä 

 

Tavoitteena oli viestinnän ja toiminnan avulla tuoda esille vuoden teemaa ”Iloa ja inhimilli-

siä kohtaamisia” ja tätä tehtiin niin paljon kuin koronapandemian vaikutuksilta pystyttiin. 

Viestintäsuunnitelma laadittiin teeman ympärille. Teema piti sisällään muun muassa moni-

puolista some-viestintää, blogikirjoituksia, sekä juttuja Kortteeriuutisissa, näihin korona ei 

vaikuttanut. 

 

Valtakunnallista omaishoitajien viikkoa vietettiin 22.-29.11. teemalla Omaishoito koskettaa 

jokaista. Teemaviikon tavoitteena oli saada omaishoidolle näkyvyyttä, sekä kiinnittää huo-

miota omaishoidon merkitykseen. Syksyllä, ennen valtakunnallista omaishoitajien viikkoa 

toteutettiin some-kampanja, jossa tuotiin esiin omaishoitajien ja yhdistyksen panosta ja 

viestittiin omaishoidon merkityksestä eri yhteiskunnan alueilla. Tässä hyödynnettiin Omais-

hoitajaliiton valmista kampanjamateriaalia. Osana teemaviikkoa oli tarkoitus toteuttaa li-

paskeräys toiminta-alueella, tätä ei pystytty toteuttamaan koronapandemian vuoksi. 

 

2. Yhdistys on välittävä, helposti lähestyttävä ja tunnettu 

 

Tavoitteena oli tiedottaa tehokkaasti Ommaiskortteerin aukioloajoista, jäsenyydestä, cha-

tista sekä mahdollisuudesta saada tukea ilman virallista omaishoidontukipäätöstä. Markki-

nointia tehtiin maksetun some-mainonnan avulla. Maksettuja mainoksia oli vuoden aikana 

yhteensä 4 ja ne tavoittivat yhteensä 8185 henkilöä. 

 

Tavoitteena oli vuoden aikana kohdata 300 kävijää, jotka tulevat käymään Oulun seudun 

omaisoitokeskuksessa Ommaiskortteerissa ilman tiettyä tapahtumaa tai sovittua ajanva-

rausta. Tätä tavoitetta ei saavutettu, johtuen koronan aiheuttamista rajoitustoimenpiteistä. 

Kävijöitä oli 171 vuoden aikana. 

 

Tavoitteena oli ilta-aukioloaikojen järjestäminen Oulun seudun omaishoitokeskuksessa 

Ommaiskortteerissa syksyn aikana. Koronapandemiasta johtuen pystyttiin toteuttamaan 

kaksi ilta-aukioloaikaa, kävijöitä oli 1 henkilö. Tavoitteena oli 50 iltakävijää syksyn aikana, 

joten tämä tavoite ei täyttynyt. 
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3. Painopistealue: Yhdistys on arjen piristäjä ja vertaistuen tarjoaja 

 

Tavoitteena oli järjestää joulujuhla jäsenille jossakin toiminta-alueen kunnassa, tämä ei to-

teutunut johtuen koronan aiheuttamista rajoitustoimenpiteistä. 

 

Tavoitteena oli käynnistää uusi vertaisryhmä uudelle kohderyhmälle, tämä toteutui uuden 

Tukena muutoksessa hankkeen toiminnassa. 

 

Tavoitteena oli järjestää työikäisille omaishoitajille ilta-aikaan tapahtuvaa toimintaa syksyn 

aikana. Tavoitteena oli 30 työikäisen omaishoitajan tavoittaminen järjestetyssä toimin-

nassa. Syksyn aikana toteutettiin ilta-aikana 1 Ommaisraatitilaisuus Oulussa, 1 Ommais-

kahvila Oulussa ja 1 Ommaiskahvila Muhoksella. Tavoite saavutettiin, osallistujia tapahtu-

missa oli 48 henkilöä. 

 

Tavoitteena oli järjestää työikäisille omaishoitajille ilta-aikaan tapahtuvaa toimintaa esimer-

kiksi Ommaiskahviloissa, tavoitteena oli 30 työikäisen omaishoitajan tavoittaminen järjes-

tetyssä toiminnassa. Vuoden aikana järjestettiin 4 tapahtumaa. Näistä kaksi oli suoraan 

kohdennettu erityislapsiperheiden vanhemmille, toinen peruttiin koronan vuoksi ja toinen 

vähäisen osallistujamäärän vuoksi (1). Lisäksi Iissä oli syksyllä tarkoitus toteuttaa erityis-

lapsiperheille ilta, mutta se siirrettiin toteutettavaksi lopulta syksylle 2021. Näiden lisäksi 

järjestettiin kaksi muuta Ommaiskahvillaa, joissa oli osallistujia yhteensä 18, joten tavoi-

tetta kävijämäärästä ei saavutettu. 

 

4. Yhdistys on edelläkävijä, oikeuksien edistäjä ja tiedon jakaja 

 

Tarkoituksena oli päivittää kevään 2020 aikana yhdistyksen strategia vuosille 2021-2025 ja 

hyväksyä se yhdistyksen kevätkokouksessa. Päivitystyö ehdittiin aloittaa alkuvuodesta 

2020, mutta koronapandemiasta johtuen päivitystyö päätettiin siirtää keväälle 2021. 

 

Tavoitteena oli toteuttaa kuntakäynnit toiminta-alueen kuntiin. Syksyn 2020 aikana tehtiin 

vierailut kaikkien toiminta-alueen kuntien valtuustoihin, suunnitelman mukaisesti. Ainoas-

taan Iihin ei saatu sovittua aikaa vierailulle.  

 

Tavoitteena oli pitää varainhankinnan ideointiriihi. Varainhankinnan ideointiriihi pidetiin 

syksyllä 2020 suunnitelman mukaisesti, sen piti Vesa Karjalainen. 

 

Tämän toimintasuunnitelman toimenpiteitä toteutettiin käytännön tasolla yhdistyksen aset-

tamissa työryhmissä, jotka koostuivat yhdistyksen työntekijöistä, hallituksen jäsenistä sekä 

mahdollisista omaishoitajien ja vapaaehtoisten edustajista. Käytännön toteutusta teki myös 

yhdistyksen henkilökunta oman työnkuvansa puitteissa. Toteutumisen seurannasta vastasi 

yhdistyksen hallitus, joka hyväksyi toimintasuunnitelman ja toiminnan linjat. 
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4. YHTEISTYÖKUMPPANIT JA ASIANTUNTIJAEDUSTUKSET 

 

Yhdistys teki yhteistyötä eri sidosryhmien ja omaishoidon asioiden parissa toimivien tahojen 

kanssa. Yhteistyö oli laajaa ja kattoi useita sosiaali- ja terveysalan järjestöjä sekä julkisen 

sektorin toimijoita. Omaishoitajien tukemiseen liittyvää yhteistyötä tehtiin ja kehitettiin edel-

leen Oulun seudun ammattiopiston (kummiopiskelijatoiminta) kanssa. Opiskelijayhteistyötä 

tehtiin Oulun seudun ammattikorkeakoulun, Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulun sekä La-

pin Ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijat näistä oppilaitoksista suorittivat projektiopin-

toja, tekivät opinnäytetöitä ja suorittivat työharjoitteluja yhdistyksen toimintaan sekä projek-

teihin liittyen.  

 

Yhdistyksestä oli asiantuntijaedustus seuraavissa hankkeissa/verkostoissa: 

 

• Toiminnanjohtaja oli varsinaisena jäsenenä Vanhustyön Keskusliiton liittovaltuus-

tossa. 

• Toiminnanjohtaja oli mukana Ikäihmisten elämänkaariverkostossa. 

• 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 Oulun Eläkkeensaajat ry:n Ikäihmisten olohuone- toi-

minnan ohjausryhmässä. 

• Toiminnanjohtaja oli mukana Caritas Säätiön Digijelppari-hankkeen ohjausryh-

mässä. 

• Toiminnanjohtajan varahenkilö Minna Hernberg osallistui Omaishoidon yhteistyö-

foorumiin marraskuussa Oulun kaupungin sote-johdon kanssa. Tapaamiset liittyvät 

Oulun omaishoidon kehittämisen vuorovaikutukselliseen toimintatapaan. Mukana oli 

myös yhdistyksen varapuheenjohtaja Taina Pitkänen-Koli. 

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

verkoston (vapaaehtoistoiminnan resurssikeskus) ohjausryhmässä. 

• Ihimisen lähelle toiminnan työntekijä oli mukana Työikäisten elämänkaariverkos-

tossa. 

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

terveysturvayhdistyksen Vaikuttavaa kokemustoimintaa- hankkeen ohjausryh-

mässä. 

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

verkoston (vapaaehtoistoiminnan resurssikeskus) motivointitiimissä eli vapaaehtois-

toiminnan koulutuksen ja edunvalvonnan asiantuntijatyöryhmässä. 

• Ihimisen lähelle-toiminnan työntekijä oli mukana vapaaehtoistoiminnan koordinoin-

nin Valikkoverkostossa. 

• Ihimisen lähelle-toiminnan työntekijä oli mukana Oulun Seudun Mäntykoti ry:n hal-

linnoiman Kotiväki-hankkeen alueellisessa ohjausryhmässä. 
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• Ihimisen lähelle-toiminnan työntekijä oli mukana Pohjois-Pohjanmaan Sosiaali- ja 

terveysturvayhdistyksen hallinnoiman Järjestöt sairaalassa- hankkeen järjestöpiste-

työryhmässä. 

• Ihimisen lähelle-toiminnan työntekijä oli mukana alueellisessa etsivän ja löytävän 

vanhustyön verkostossa. 

• Ihimisen lähelle-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. 

• Erityistä energiaa-hankkeen työntekijä oli mukana Oulun seudun parisuhdeverkos-

tossa. 

 

Yhteensä 19 eri työryhmää ja verkostoa, joissa yhdistys oli edustettuna.  

 

Aiesopimuksia yhteistyötahojen hankehakemuksiin liittyen tehtiin yhteensä 4 kappaletta 

seuraavien tahojen kanssa:  

 

• Oulun Seudun Muistiyhdistys ry / Kaarna-hanke 

• Pohjois-Pohjanmaan Sosiaali- ja Terveysturvayhdistys ry / OLKA-toiminta 

• Pohjois-Pohjanmaan Martat ry / Seniorin eväät -hanke 

• Lasten omaishoitajat ry / Airut-hanke 

 

Omaishoitajien tukemiseen liittyvää yhteistyötä tehtiin edelleen eri oppilaitosten kanssa. Ou-

lun seudun ammattiopiston kanssa jatkettiin Kummiopiskelijatoimintaa. Ammattikorkeakou-

luopiskelijat tekivät kaksi opinnäytetyötä ja suorittivat työharjoitteluja yhdistyksessä.  

 

Opiskelijat Oulun seudun ammattikorkeakoulusta, Lapin ammattikorkeakoulusta sekä Dia-

konia-ammattikorkeakoulusta suorittivat työharjoitteluja yhdistyksessä seuraavasti: 

 

Toimintaterapeuttiopiskelija, OAMK 

Matilda Mommo 

13.1.-6.3.2020 (8 viikkoa) 

Ohjaajat Salla Jämsén ja Minna Hernberg 

 

Sosionomi-diakoniopiskelija; DIAK 

Anna-Mari Ranta 

3.2 – 13.3.2020 (5 viikkoa) 

3.8 – 4.9.2020 (5 viikkoa) 

Ohjaajat Tiia Ikonen ja Marja Heikkinen 
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Sosionomiopiskelija, Lapin AMK 

Iina Koskela 

3.8 – 11.9 (6 viikkoa) 

Ohjaajat Tuukka Reinikainen ja Heini Kemola 

 

Toimintaterapeuttiopiskelija, OAMK  

Vilma Vihmalaakso  

14.9 – 8.11 (8 viikkoa) 

Ohjaajat Minna Hernberg ja Teija Viitajylhä 

 

Toimintaterapeuttiopiskelija, OAMK  

Aino Salminen 

14.9 – 8.11 (8 viikkoa) 

Ohjaajat Salla Jämsén ja Kaisa Hartikka 

 

Sosionomiopiskelija, DIAK 

Heidi Lampela 

30.11 - 31.12 (5 viikkoa) 

Ohjaajat: Tiia Ikonen ja Marja Heikkinen 

 

Opiskelijat suorittivat yhteensä 55 työharjoitteluviikkoa yhdistyksessä. 

 

5. TOIMINTA-ALUE JA JÄSENISTÖ  

 

Yhdistyksen toiminta-alueella asui noin 250 000 henkilöä. Omaishoitajien määrän arvioitiin 

olevan noin 25 000 huomioiden viralliset ja epäviralliset omaishoitajat. Omaishoidon tukea 

yhdistyksen toiminta-alueella sai noin 2 300 omaishoitajaa. 

 

Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuului vuonna 2020 Oulun seudun 8 kuntaa; Hailuoto, Ii, 

Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä.  

 

Yhdistys toimi valtakunnallisen Omaishoitajaliitto ry:n jäsenyhdistyksenä. Liiton jäsen-

määrä oli noin 12 000 ja jäsenyhdistyksiä oli 70. Oulun seudun omaishoitajat ry oli jäsen-

määrältään toiseksi suurin ja työntekijämäärältään yksi suurimmista jäsenyhdistyksistä. 

 

Vuonna 2020 liittyi 49 uutta jäsentä ja 38 jäsentä erosi. Jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa 

yhteensä 558 henkilöä. Vertailuna: vuoden 2019 lopussa yhdistyksessä oli 547 jäsentä, vuo-

den aikana liittyi 79 uutta jäsentä ja erosi 77 jäsentä. Edellisvuoden verrattuna jäsenmäärä 

kasvoi 11 henkilöllä. 

 

Omaishoitajaliiton jäsenmaksu oli 25 € vuonna 2020, josta Oulun seudun omaishoitajat ry:lle 

palautui 12,5 € / jäsen. Kannattajajäsenmaksu oli 50 €, 70 €, 100 € tai enemmän, tämä 
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jäsenmaksu palautui kokonaisuudessaan yhdistykselle. Yhdistyksellä oli kannatusjäseniä 

vuoden 2019 lopussa 3 kappaletta.  

 

Jäsenet saivat jäsenetuna Omaishoitajaliitto ry:n julkaiseman Lähellä-lehden neljä kertaa 

vuodessa. Lähellä -lehti postitettiin jäsenistölle jäsenpalveluna ja yhdistykset saivat lehteä 

käyttöönsä nippupostituksina. Lisäksi jäsenet saivat liiton etuna palvelu- ja lomaoppaan. Li-

säksi yhdistys postitti jäsenilleen kolme kertaa vuodessa oman jäsentiedotteen, Kortteeriuu-

tiset.  

 

 

6. HALLINTO JA TYÖRYHMÄT 

 

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttivät yhdistyksen vuosikokoukset. Yhdistyksen sään-

tömääräiset kokoukset pidettiin 25.5.2020 ja 27.10.2020. Kevätkokousta siirrettiin huhti-

kuulta toukokuulle koronapandemian vuoksi. 

 

Yhdistystä edusti ja sen asioita hoiti syyskokouksessa valittu hallitus, joka kokoontui toi-

mintavuoden aikana 10 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 2 kertaa vuoden aikana. Toiminnanjoh-

taja seurasi STEA:n rahoittamien toimintojen taloudellista tilannetta. Kaikkien rahoitettavien 

toimintojen avustushakemukset, vuosiselvitykset sekä raportit käsiteltiin yhdistyksen halli-

tuksen kokouksissa. 

 

Hallituksen kokoonpano vuonna 2020 oli seuraava: 

 

Puheenjohtaja Marja Keväjärvi, Oulu 

 

Varsinaiset jäsenet:   

 

Taina Pitkänen-Koli, Oulu, varapuheenjohtaja 

Kaisu Rundelin, Oulu 

Urpo Unnbom, Oulu 

Rita Oinas, Ii 

 

Varajäsenet:  

  

Elsa Väyrynen, Oulu 

Arja Björnholm, Oulu 

Liisa Jurmu, Oulu 

Janne Laitinen, Oulu 
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Hallituksen ulkopuolinen sihteeri oli toiminnanjohtaja Minnamaria Salminen, Oulu. 

 

Hallitus valitsi edustajat Omaishoitajaliiton vuosikokouksiin. Kaisu Rundelin edusti yhdis-

tystä sekä kevätkokouksessa että syyskokouksessa. 

 

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 2020 aikana edunvalvon-

tatyöryhmä, vapaaehtoistoiminnan työryhmä, koulutustyöryhmä, viestinnän työryhmä, toi-

mintatyöryhmä sekä tietosuojatyöryhmä. 

 

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 2 kertaa. 

 

Vapaaehtoistoiminnan työryhmä kehitti yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa, sekä vapaa-

ehtoisille kohdennettua toimintaa ja tiedottamista. Työryhmä kokoontui vuoden aikana 2 ker-

taa. 

 

Koulutustyöryhmä suunnitteli ja toteutti uuden, päivitetyn omaishoitajuuden ja yhdistyksen 

PowerPoint-esityksen. Koulutustyöryhmä kokoontui vuoden aikana 2 kertaa. 

 

Viestinnän työryhmä vastasi viestintäsuunnitelman laatimisesta, päivittämisestä ja toteut-

tamisesta, sekä Kortteeriuutisten sisällöstä ja sen kehittämisestä. Viestinnän työryhmä päi-

vitti vuoden alussa koko vuoden kattavan viestintäsuunnitelman. Kaikesta yhdistyksen toi-

minnasta viestittiin laaditun viestintäsuunnitelman mukaan. Myös sosiaalisen median käyt-

tämiseen panostettiin ja Facebook-, Instagram-, sekä Twitter-tilejä käytettiin säännöllisesti 

tiedottamisen kanavana. Työryhmä kokoontui vuoden aikana 2 kertaa. 

 

Toimintatyöryhmä hoiti tapahtumajärjestelyitä ja vastasi yhdistyksen omien tapahtumien 

suunnittelusta ja koordinoinnista. Toimintatyöryhmä kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. 
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Tietosuojatyöryhmä vastasi yhdistyksen tietosuoja-asioiden valmistelusta ja tietosuojalain-

säädäntöön liittyvien asioiden toteutumisesta. Työryhmä kokoontui vuoden aikana 2 kertaa. 

 

Yhteensä työryhmät kokoontuivat 17 kertaa vuoden 2020 aikana. 

 

 

7. HENKILÖSTÖ 

 

Toimintavuoden aikana panostettiin henkilöstön työhyvinvointiin. Tammikuussa tehtiin kai-

kille työntekijöille 360 astetta-arvioinnit. 360-arvioinnin ja palautteen avulla saivat kattavan 

ja systemaattisesti mitatun kuvan siitä, miltä oma toiminta muiden silmissä näyttää, mikä 

on hyvää ja mitä voisi parantaa. 360-arvioinnissa kerättiin arvioitavan henkilön toimintaa 

koskevaa palautetta kollegoilta ja esimieheltä. 360-arviointia hyödynnettiin esimiestyön ke-

hittämisessä, työhyvinvoinnin ylläpitämisessä, työssä kehittymisen mittaamisessa, sekä 

kehityskeskusteluissa.  

 

Yhdistyksen henkilökunnan vahvuus vuonna 2020 oli 11 henkilöä, joista 1 oli osa-aikainen. 

 

Kokoaikainen toiminnanjohtaja Minnamaria Salminen vastasi ja johti toimenkuvansa mukai-

sesti järjestön toimintaa, henkilöstöä ja taloutta. Rahoitus toiminnanjohtajan palkkaamiseen 

tuli AY-yleisavustuksesta. Lisäksi AY-yleisavustuksella oli palkattu 1 osa-aikainen järjestö-

sihteeri Marjo-Riitta Pekkala. 

 

Ihimisen lähelle-toiminnassa (Ak) eli alueellisessa matalan kynnyksen toiminnassa työsken-

teli 1 kokoaikainen vastaava omaistoiminnan ohjaaja, Minna Hernberg, 1 kokoaikainen 

omaistoiminnan ohjaaja, Marja Heikkinen ja 1 kokoaikainen omaishoidon ohjaaja Heini Ke-

mola. 

 

Erityistä energiaa-hankkeessa (C) työskenteli 1 kokoaikainen vastaava erityisperhetoimin-

nan kehittäjä, Salla Jämsén sekä 2 kokoaikaista erityisperhetoiminnan kehittäjää, Tiia Iko-

nen ja Tuukka Reinikainen. 

 

Tukena muutoksessa-hankkeessa (C) työskenteli 1 kokoaikainen vastaava omaistoiminnan 

kehittäjä Kaisa Hartikka ja 1 kokoaikainen omaistoiminnan kehittäjä Teija Viitajylhä. 

 

Paikka auki- hankkeessa (C) työskenteli 1 kokoaikainen viestintäassistentti, Johanna 

Sumén. 

 

Yhdistyksessä pidettiin työsuojeluvaalit elokuussa, koska työntekijöiden määrä nousi touko-

kuussa yli 10 henkilön. Varsinaiseksi työsuojeluvaltuutetuksi valittiin Minna Hernbeg ja va-

ravaltuutetuiksi Tuukka Reinikainen ja Tiia Ikonen. Työsuojelupäällikkönä toimi toiminnan-

johtaja Minnamaria Salminen työnantajan edustajana. Tämä organisaatio nimettiin TYHY-

tiimiksi, joka työskenteli työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyvien asioiden parissa. 
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TYHY-tiimi kokoontui vuoden aikana 2 kertaa. Työhyvinvoinnin vuosikelloon oli koottuna 

kaikki toimenpiteet työntekijöiden työhyvinvoinnin tukemiseen liittyen. Työhyvinvoinnin vuo-

sikellon mukaisesti työntekijöille tehtiin työvirekartoitukset keväällä ja syksyllä.  Kartoituksen 

tulokset olivat molemmilla kerroilla erinomaiset (4,8/5). Työhyvinvoinnin vuosikellon mukai-

sesti työhyvinvoinnin asioita vietiin suunnitelmallisesti ja aktiivisesti eteenpäin. 

 

Toiminnanjohtaja kävi kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa helmikuussa 2020. 

Työntekijöitä tuettiin ja kannustettiin osallistumaan ammatillista osaamista vahvistavaan 

koulutukseen.  

 

Työvuorojen suunnittelussa ja seurannassa oli käytössä sähköinen Työvuorovelho-ohjelma. 

Työntekijöillä oli työsuhde-etuna Smartum-etu koskien lounasetua, Tyky-etua, sekä hieron-

taetua. 

 

Työterveyshuolto järjestettiin Coronaria Työterveys Oy:n kautta. Työntekijöillä oli mahdolli-

suus saada työnohjausta tarvittaessa. 

 

Työntekijöille järjestettiin helmikuussa työyhteisön kehittämisaamupäivä nimellä ”Voimaa tii-

mille-päivä”. Työntekijöiden yhteinen TYHY-päivä toteutettiin elokuussa, pikkujoulut peruttiin 

joulukuulta koronatilanteen vuoksi. 

 

Sisäisen tiedonkulun varmistamiseksi pidettiin säännöllisesti ja ennakkoon sovitusti työnte-

kijöiden yhteisiä Kortteerikokouksia, näitä kokouksia pidettiin 30 kertaa vuoden aikana, pää-

osin etäyhteyksillä. 

 

 

8. HALLITUKSEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEISTOIMINTA 

 

Toukokuulle suunniteltu Kööpenhaminan opintomatka siirrettiin ensin syksylle ja lopulta 

vuodelle 2021 koronpandemian vuoksi. Tarkoituksena oli järjestää elokuussa hallituksen ja 

työntekijöiden yhteinen syyskauden aloituspäivä virkistyksen ja seuraavan vuoden toimin-

tasuunnitelman päivityksen merkeissä, tämä ei toteutunut koronapandemiasta johtuen. Yh-

teistyötä tehtiin toimintasuunnitelmassa mainittujen työryhmien toiminnassa vuoden ai-

kana. 

 

 

9. VIESTINTÄ 

  

STEA myönsi yhdistykselle kaksivuotisen Paikka auki-rahoituksen vuosille 2019-2020. Tällä 

rahoituksella oli palkattuna kokoaikainen viestintäassistentti. Hänen työpanoksensa mah-

dollisti tehokkaan ja kattavan viestinnän.  
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Jäsenille postitettiin jäsentiedote Kortteeriuutiset 3 kertaa vuodessa, vaihtoehtoisesti Kort-

teeriuutiset oli mahdollista saada sähköpostilla pdf-muodossa. Lisäksi yhteistyökumppa-

neille (noin 200) postitettiin sähköpostilla Kortteeriuutiset. Vuoden 2020 painosmäärä oli 

1000 kpl/lehti eli yhteensä 3000 kpl vuodessa. Kortteeriuutisia jaettiin kattavasti eri tilaisuuk-

sissa sekä yhteistyökumppaneille että toiminta-alueella omaishoidon parissa työskentele-

ville tahoille.  

 

Yhdistyksen kotisivujen sisältöä kehitettiin ja päivitettiin. Kotisivut löytyivät osoitteista 

www.osol.fi sekä www.oulunseudunomaishoitajat.fi. 

Viestinnän tilastot 2020 

www.osol.fi 

- Kävijöitä 14 517 

- Näyttökerrat 36 093 

- 38 artikkelia julkaistu sivuilla 

www.hype.fi 

- kävijät 6894 

- näyttökerrat 22 367 

Hype-sähköpostitiedote 

- lähetetty vuonna 2020 18 kpl x 389 yhteystietoa 

OSOL Facebook 

- tykkäykset 1278 

- seuraajat 1354 

- maksettuja mainoksia 7 

Hype Facebook 

- tykkäykset 620 (20 uutta tykkääjää tullut vuoden aikana) 

- seuraajat 620 (20 uutta seuraajaa) 

Yhdistyksen Twitter-tili 

- seuraajat 430 

- twiittejä 161 

- twiittien näyttökerrat 53,1 tuhatta 

OSOL Instagram-tili 

- postaukset 27 

- seuraajat 323 

OSOL YouTube-kanava 

- videoita katseltu 3651 kertaa 

- katseluaika tunteina 126,1 tuntia 

Mediaosumat 

- 22 kpl lehti- tai verkkouutisia 

http://www.osol.fi/
http://www.oulunseudunomaishoitajat.fi/
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10. JÄSENYYDET  

 

Yhdistys oli jäsenenä seuraavissa organisaatioissa: 

• Omaishoitajaliitto ry 

• Vanhustyön keskusliitto ry 

• Oulun seudun vammais- ja kansanterveystyön järjestöt ry 

• Oulun Seudun Muistiyhdistys ry 

 

Työnantajana yhdistys kuului Hyvinvointialan liitto ry:en. 

 

 

11. TOIMISTO 

 

Yhdistyksen toimitila eli Oulun seudun omaishoitokeskus Ommaiskortteeri sijaitsi Oulussa, 

Kumppanuuskeskuksen sivutoimipisteessä, osoitteessa Isokatu 47, katutasossa. Lisäksi 

samasta rakennuksesta vuokrattiin helmikuussa 2020 huone kokous- ja ryhmäkäyttöön. 

 

Tilaa oli käytössä yhteensä noin 220 neliötä. Oulun seudun omaishoitokeskus Ommaiskort-

teeri 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 

 

Toiminnan toteutumista seurattiin ja arvioitiin säännöllisesti. Toiminnanjohtaja raportoi hal-

litukselle toiminnan toteutumisesta hallituksen kokouksissa ja eri toiminnot/hankkeet esit-

täytyivät hallitukselle 2 kertaa vuodessa. Toukokuussa ja syyskuussa käsiteltiin yhdistyksen 

toiminnan välitilinpäätös. 

 

Yhdistyksen järjestämistä tapahtumista kerättiin palautetta, jonka avulla toimintaa kehitet-

tiin. STEA:n rahoittamilla toiminnoilla oli omat arviointisuunnitelmansa ja arviointitoimenpi-

teensä. 
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Toiminnan rahoittajalle STEA:lle toimitettiin keväällä Ihimisen lähelle-toimintaa koskeva tu-

loksellisuus- ja vaikuttavuusselvitys, Erityistä energiaa-hankkeen väliraportti, sekä koko yh-

distyksen toimintaa koskeva vuosiselvitys (5 kpl) taloudesta, koskien yhdistyksen toimintaa 

kokonaisuudessaan.  

 

 

13. TALOUS  

 

Yhdistyksen toiminnan rahoitus tuli pääosin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 

STEA:lta josta yhdistys sai toimintaansa yleisavustusta (Ay), kohdennettua toiminta-avus-

tusta (Ak) sekä projektiavustuksia (C). Ragnar Ekbergin säätiö rahoitti yhdistyksen vertais-

ryhmien toimintaa sekä iäkkäiden omaishoitajien työnohjausryhmää vuodelle 2019 myön-

netyistä rahoituksista säästyneellä avustuksella. Oulun kaupunki rahoitti ennaltaehkäise-

vän rahoituksen muodossa erityislasten muskaritoimintaa, erityisnuorten bändikerhotoimin-

taa sekä erityisnuorten musakerhotoimintaa. 

 

Vuoden 2020 tilikauden kirjanpito hoidettiin Tmi VKK-tilit- yrityksen kautta. Vuoden 2020 

tilinpäätös muodostui alijäämäiseksi. Tilinpäätös osoittaa alijäämää -1673,62 euroa. Tästä 

summasta yhdistyksen osuus on -1673,62 euroa. Kyseessä oli yhdistyksen kahdeskymme-

nes ensimmäinen tilikausi.  

 

Tilikauden aikana maksetut palkat ja henkilösivukulut 

 

Hallitus ja puheenjohtaja   0 euroa 

Muut yhdistyksen palveluksessa olevat  417 072,05 euroa 

 

Tilintarkastajaksi oli valittu Ernst & Young ja päävastuullisena tilintarkastajana toimi 

KHT/APA Tuomas Koivumäki. 

 

Yhdistys jatkaa toimintaansa omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa tukemiseksi yhteis-

työssä eri toimijoiden kanssa. Tilikauden alijäämä -1673,62 euroa siirretään voitto/tappio-

tilille. 


