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Kehitysvammatuki 57 ry  
 
Kehitysvammatuki 57 ry on vuonna 1957 perustettu kansalaisjärjestö. 
Yhdistys toimii kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja  
läheistensä edunvalvonta- ja tukiyhdistyksenä sekä edistää heidän  
mahdollisuuksiaan toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina 
jäseninä. Vuosi 2021 on Kehitysvammatuki 57 ry:n 64. toimintavuosi.  
 
Tavoitteenamme on edistää YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen toteutumista yhteiskunnassa vahvistaen 
vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuutta ja 
osallisuutta.  
 

Strategiset painopistealueet 2021  
 
Kehitysvammatuki 57 ry:n voimassa oleva strategia on tehty vuosille 
2017–2022. Strategian on hyväksynyt yhdistyksen jäsenistö kevätko-
kouksessa 28.4.2017. Strategiassa on neljä painopistettä, joiden mukai-
sia toimenpiteitä tehdään vuosittain. 
 
Vuonna 2021 strategiaa toimeenpannaan seuraavasti:  
 

1. Yhdistys kasvaa ja on aktiivinen jäsentoiminnassa ja edun-
valvonnassa  

 
Tärkein voimavaramme on jäsenistö ja muut toiminnassa mukana olevat 
ihmiset. Jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenistön tarpeisiin vastaami-
nen edelleen on tärkeää sekä paikallisen että valtakunnallisen vaikutta-
misen kannalta. Aktiivinen jäsenhankintatyö näkyy järjestämiemme ta-
pahtumien lisäksi kaikessa viestinnässämme.  

Vuonna 2021 yhdistys lisää edunvalvontaosaamista ja vahvistaa asian-
tuntija-asemaansa vammaisalalla kehittämällä asiantuntijapalveluita. 

Kehitysvammatuki 57 ry tarjoaa aiempaa enemmän sekä maksullisia 
että yhteistyöhön perustuvia maksuttomia koulutus- ja konsultaatiopalve-
luita.  

Yhdistys osallistuu aktiivisesti Helsingin sote-maakunta -kehittämistyö-
hön. Yhdistys on edustettuna myös Kehitysvamma-alan asumisen neu-
vottelukunta KVANK:ssa. Perheiden tuen päällikkö on jäsenenä HUS:in 
Harvinaiset ja vaikeahoitoiset epilepsiat –asiakasraadissa. 

Olemme mukana useissa eri verkostoissa kuten Ensitietoverkostossa, 
vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien ja yhdistysten MU-
KANA-yhteistyöverkostossa, Ei myytävänä -verkostossa ja Uudenmaan 
vammaisjärjestöjen vaikuttajaverkostossa. 

Vuonna 2021 yhdistyksen viestinnässä kiinnitetään huomio viestinnän 
selkeyteen ja kognitiiviseen saavutettavuuteen ja digitaalisen viestinnän 
osaamisen vahvistamiseen. Lisäksi kehitetään kohderyhmälähtöistä 
viestintää ja vaikuttavuuden seurantaa. 

2. Monipuolinen vertais- ja vapaa-ajan toiminta tavoittaa yhä 
useamman  

 
Vuonna 2021 halutaan tavoittaa toimintaan entistä enemmän henkilöitä, 
joiden tausta on monikulttuurinen. Tätä tavoitetta edistetään mm. kump-
panuuksilla, vahvistamalla työntekijöiden kulttuurisensitiivistä osaamista 
ja parantamalla oman viestinnän saavutettavuutta. Mahdollisuuksien 
mukaan hyödynnetään tulkkia ja käännetään tekstejä vieraille kielille.  

Järjestötoiminnan halutaan kautta linjan tavoittavan vielä suuremman 
joukon pääkaupunkiseudun asukkaita ja perheitä jo varhaisessa vai-
heessa. Yhdistyksen rahoituspohjaa pyritään laajentamaan eri kuntiin ja 
yhteistyökumppanuuksia luodaan enemmän myös espoolaisten ja van-
taalaisten toimijoiden kanssa.  

3. Asumisen palveluista elämisen tukemiseen  
 
Vuonna 2021 kartoitetaan mahdollisuuksia palvelutoiminnan tarjonnan 
laajenemiseen. 
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4. Palvelujen kehittäminen ja tuotteistaminen sekä rahoitus-

pohjan laajentaminen  
 
Vuonna 2021 kehitetään varainhankintaa hakemalla rahoitusta uudelle 
toiminnalle ja hankkeille uusista rahoituslähteistä. Lisäksi haetaan pie-
nempiä apurahoja ja sponsorointisopimuksia tarpeen mukaan. Yhdistyk-
selle myönnettyä rahankeräyslupaa hyödynnetään varainhankinnassa.  
 

Strategiatyö käynnistyy 
 
Kehitysvammatuki 57 ry:n hallitus on tehnyt päätöksen aikaistaa seuraa-
vaa strategiakautta, jotta yhdistys pystyy vastaamaan paremmin jäsenis-
tön ja kohderyhmän ajankohtaisiin tarpeisiin. Vuonna 2021 valmistellaan 
syyskokouksen hyväksyttäväksi uusi viisivuotisstrategia 2022–2026.  
 

Järjestötoiminta: toimintaa, tapahtumia ja vertaistukea 
Harrastus- ja kerhotoiminta 
 
Kehitysvammatuki 57 ry:llä on laaja osaaminen vapaa-ajan toiminnan 
järjestämisestä henkilöille, joilla on kehitysvamma tai vastaava laaja-alai-
sen tuen tarve. Harrastus- ja kerhotoiminta muodostuu säännöllisesti ko-
koontuvista kerhoista, lyhyemmistä kursseista sekä liikuteltavasta va-
paa-ajan toiminnasta. Liikuteltava toiminta mahdollistaa osallistumisen 
myös henkilöille, joiden on hankala lähteä kodin ulkopuolelle harrasta-
maan. Toiminta ei vaadi pitkäaikaista sitoutumista, sillä liikuteltava 
ryhmä kokoontuu kuusi kertaa. Osana yhdistyksen kerhotoimintaa ovat 
myös Helsingin liikuntapalveluiden ja Helsingin työväenopiston kanssa 
yhteistyössä järjestettävät kerhot ja lyhytkurssit.  

Vuonna 2021 kerhotoiminnan kevätkausi on 11.1.–30.5. ja syyskausi 
6.9.–17.12. Vuonna 2021 vastaamme tarpeeseen ja järjestämme laajasti 
eriaiheisia kerhoja (vähintään 14 kerhoa/syys- tai kevätkausi ja lisäksi 7 
liikuntapalveluiden yhteistyökerhoa ja 2–4 työväenopiston yhteistyöker-
hoa/kausi). Toiveiden perusteella järjestämme harrastus- ja kerhotoimin-
taa lapsille ja nuorille: iltapäiväkerhojen yhteydessä järjestettäviä harras-
tus- ja kerhoryhmiä (4–6 kpl/vuosi) ja sosiaalipedagogista hevostoimin-
taa. Lisäksi aikuisille järjestettävä toiminta pysyy määrällisesti samana, 
mutta siten, että syyskaudella alkavalla uudella kerhovuodella on 1─2 
uutta kerhoa ja jokin vanhoista kerhoista väistyy uuden tieltä. Lisäksi 
vuoden aikana järjestetään 2─5 tilauksesta suunniteltua liikuteltavaa ker-
hoa ja 2─4 lyhytkurssia.  

Edellä kuvattua harrastus- ja kerhotoimintaa järjestetään Helsingissä ja 
Espoossa.  

Leiritoiminta 
 
Leiritoiminta antaa osallistujilleen uusia kokemuksia ja vahvistaa heidän 
sosiaalisia taitojaan sekä itsemääräämisoikeuden toteutumista turvalli-
sessa ympäristössä. Leiriläiset saavat voimaantumisen ja osallisuuden 
kokemuksia leiriviikon aikana ja heillä on mahdollisuus harjoitella 
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sosiaalisia taitoja, itsenäistymistä sekä kotoa irtautumista vertaisessa 
seurassa. Leiritoiminta antaa kehitysvammaisen tai vastaavaa laaja-
alaista tukea tarvitsevan henkilön perheelle mahdollisuuden lepoon ja 
voi myös vähentää tarvetta lyhytaikaishoidolle.   

Leirien suunnittelussa otetaan huomioon leiriläisten ja leiriohjaajien pa-
lautteet kuluneesta leirikesästä. Vuonna 2021 leirit teemoitetaan ja lei-
rien ohjelmassa painottuu teemanmukainen työskentely työpajojen, asi-
antuntijoiden ja sisältöjen suhteen. Vuonna 2021 toteutamme yhteensä 
14 leiriä, joista yksi toteutetaan syyslomalla, yksi talvilomalla ja 11 kesä- 
ja elokuun aikana. Leiriviikon kesto on 5 päivää, maanantaista perjantai-
hin. Leirit ovat sekä päivä- että yöleirejä. 

Perheiden vertaistukitoiminta 
 
Perheiden vertaistukitoiminta tukee perheen arjen sujuvuutta ja hyvin-
vointia tarjoamalla monipuolisesti mahdollisuuksia vertaistukeen, tietoa 
kehitysvammaisuuteen liittyvistä asioista, virkistystä ja tukea eri elämän-
tilanteissa. Toiminta on suunnattu helsinkiläisille perheille, joissa jollain 
perheenjäsenellä on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alaisen tuen 
tarve. Vuonna 2021 painopisteenä on edellisen vuoden tavoin alle kou-
luikäisten lasten perheet. 

Vuonna 2021 järjestetään 10–20 vertais- ja virkistystapahtumaa. Näiden 
lisäksi järjestetään teemailtoja 4–8 kappaletta.  

Yhdistys jatkaa yhteistyötä kaupungin kanssa ja toteuttaa Omaishoito-
lain 3 a §:n mukaista omaishoitajan hoitotehtävää tukevia palveluja jär-
jestämällä perheille viikonloppukursseja sekä Espoossa vertaisryhmäta-
paamisia. Viikonloppukursseja järjestetään 4–5 kappaletta ja ne suunna-
taan eri kohderyhmille (esim. alle kouluikäisten lasten perheille ja yksin-
huoltajavanhemmille).  

Parkkitoiminta 
 
Parkkitoiminta on kehitysvammaisten ja vastaavaa laaja-alaista tukea 
tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoon ja ohjaukseen perehtynyttä toimin-
taa. Toiminnassa on huomioitu perheiden erityistarpeet, unohtamatta 

vertaistuellista näkökulmaa niin erityislasten, heidän sisarustensa kuin 
vanhempien osalta.  

Yhdistyksen parkkitoiminta jakautuu kotiparkkeihin, lasten teemapäiviin 
ja toimintaparkkeihin. Kotiparkki on kotiin vietävää lapsiperheiden tukitoi-
mintaa, joka tukee perheiden jaksamista kuormittavan arjen haasteissa. 
Lasten teemapäivät koostuvat perjantai- ja lauantaiparkeista, joissa yksi-
lölliset tarpeet on huomioitu. Yhdistyksen tapahtumien yhteydessä jär-
jestettävät toimintaparkit mahdollistavat vanhempien oman osallistumi-
sen toimintaan. 

Vuonna 2021 tavoitteena on pitää parkkitoiminnan käyttöaste samana 
kuin aiemmin (noin 750 tuntia vuodessa) ja saada vähintään seitsemän 
uutta perhettä mukaan kotiparkin käyttäjiksi. Vuonna 2021 toteutetaan 
8–12 lasten teemapäivää ja toimintaparkkeja tarpeen mukaan. Lisäksi 
järjestetään sisarusviikonloppu, joka mahdollistaa vertaisen kokemuksen 
lapselle, jonka sisaruksella on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-
alaisen tuen tarve.  

 

  

Kuva: Reima Kokko 
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Ystävätupatoiminta 
 
Ystävätupatoiminta on vakiintunutta toimintaa, jonka sisältöön ei vuo-
delle 2021 tule suuria muutoksia. Ystävätupatoiminnan kohderyhmänä 
ovat nuoret ja aikuiset kehitysvammaiset ihmiset sekä perheet, joissa on 
kehitysvammainen nuori tai aikuinen.  

Kohtaamispaikka Ystävätupa on vapaamuotoinen oleskelutila omaehtoi-
seen toiminnallisuuteen. Ystävätupa on avoinna kahdesti viikossa. Ystä-
vätuvalla kokoontuu myös eri kohderyhmille suunnattuja klubeja: teini-
klubi, senioriklubi ja sateenkaariklubi. Lisäksi Ystävätuvalla järjestetään 
eri teemoihin liittyviä lyhytkursseja tai teemapäiviä. Ystävätupatoimin-
taan kuuluu myös kulttuuri- ja virkistysretkiä, matkoja ja tapahtumia. 

Vakiintunutta toimintaa ovat myös kuukausittain järjestettävät Villiklubit, 
joita järjestetään Helsingissä ja Järvenpäässä. Toiminnan koordinaattori 
toimii myös yhteyshenkilönä Me Itse ry:hyn Tampereella ja tukee ryh-
män toimintaa tarvittavissa määrin. 

 
Vertais- ja vapaaehtoistoiminta 
 
Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan kohderyhminä ovat niin kehitysvam-
maiset kuin myös ei-kehitysvammaiset ihmiset, joille toiminta mahdollis-
taa mm. uuden kaverin saamisen, kokemuksia vertaisryhmien vetämi-
sestä ja niihin osallistumisesta sekä toimimisen vapaaehtoisena erilai-
sissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Yhdistyksessä on lähes 200 vapaa-
ehtoista. 

Vuonna 2021 tavoitteena on saada toimintaan vähintään 30 uutta va-
paaehtoista. Uusien vapaaehtoisten koulutuksia järjestetään kolme, 
minkä lisäksi vapaaehtoisia perehdytetään henkilökohtaisesti koulutus-
ten ulkopuolella. 

Vekkaritoiminta tukee kehitysvammaisia ihmisiä toimimaan vertaisryh-
mien vetäjinä ja vapaaehtoistoimijoina pääkaupunkiseudun 

tapahtumissa, kuten festivaaleilla ja messuilla. Vuonna 2021 Vekkarin 
vapaaehtoiset osallistuvat vähintään 20 tapahtumaan. 

Syksyllä 2021 järjestetään vertaisryhmän vetäjien koulutus, josta valmis-
tuu noin kuusi vertaisryhmän vetäjää. Vertaisryhmätoiminta on toimija-
lähtöistä, ja koulutuksen käyneet vetäjät suunnittelevat, toteuttavat ja ar-
vioivat ryhmäkautta taustatuen avulla. 

Vapaaehtoisia tuetaan toiminnassa pitämällä yhteyttä suoraan ja sosiaa-
lisen median kautta sekä järjestämällä yhteisvirkistyksiä ja työnohjauk-
sellisia tapaamisia. 

Selkeästi meille 
 
Selkeästi meille on valtakunnallinen kehittämishanke (STEA, 2020–
2022), jossa vahvistetaan kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoi-
keutta ja osallisuutta parantamalla viestinnän ja verkkopalvelujen kogni-
tiivista saavutettavuutta. Neljä hankkeen työntekijöistä työskentelee Ke-
hitysvammatuki 57 ry:ssä ja yksi Kehitysvammaliitossa. 

Vuonna 2021 tehdään kokemusasiantuntijoiden toteuttamia saavutetta-
vuustestauksia kahdeksalle organisaatiolle, ja annetaan niille suosituksia 
kognitiivisen saavutettavuuden parantamiseksi. Lisäksi perustetaan seit-
semän kognitiivisen saavutettavuuden iskuryhmää, joiden osallistujat te-
kevät tuetusti ”iskuja”, eli toimenpiteitä, joilla pyritään kiinnittämään huo-
mio kognitiiviseen saavutettavuuteen ja saamaan aikaan muutoksia. 
Hankkeessa syntyy kokemusten pohjalta hyviä käytäntöjä, toimintaoh-
jeita ja arviointikriteerejä kognitiivisen saavutettavuuden parantamiseksi. 

Vipinä 
 
Vipinä on valtakunnallinen kehittämishanke (STEA, 2018–2020), jossa 
edistetään kehitysvammaisten ihmisten liikuntaa ja arjen aktiivisuutta 
sekä pyritään toimintakulttuurin muutokseen kotiyhteisöissä. Hankkeen 
kohderyhmiä ovat kotiyhteisöissä asuvat kehitysvammaiset ihmiset ja 
niissä työskentelevät ohjaajat. Hankkeen aikana kehitetyt materiaalit 
ovat saatavilla Vipinän materiaalipankissa. 
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Päättyvän hankkeen vuodelle 2021 siirtyvällä rahoituksella tuetaan 
hankkeessa kehitetyn toimintamallin juurtumista ja materiaalien leviä-
mistä. Mukana olevien kotiyhteisöjen ohjaajia tuetaan vetämään arjen 
aktiivisuutta lisäävä Vipinä-prosessi läpi itsenäisesti. Lisäksi aiheesta 
koulutetaan vammaisalalle suuntaavia opiskelijoita. 

Uutta järjestötoiminnassa 
 
Jos THL:n terveyden edistämisen määrärahasta haettu rahoitus myön-
netään, vuonna 2021 käynnistyy uusi kaksivuotinen kehittämishanke, 
jonka tavoitteena on edistää kehitysvammaisten senioreiden terveellistä 
ruokavaliota. Lisäksi vuonna 2021 haetaan rahoitusta 1–2 uuteen kehit-
tämishankkeeseen.  

Palvelutoiminta: hyvää asumista ja mielekästä päiväai-
kaista toimintaa 
 
Palvelutoiminta jakaantuu asumisen ja päiväaikaisen toiminnan palvelui-
hin. Asumisen palvelut koostuvat kolmesta kotiyhteisöstä (Kankurin-
kulma, Myllykaari ja Oskarinpuisto) sekä viidestä tukiasunnosta. Lisäksi 
tarjoamme asumista perhekodissa. Vuonna 2021 yhdistys tarjoaa kodin 
noin 49 henkilölle. 

Haksulan ja Oskarinpuiston toimijataloissa järjestetään osallisuutta, itse-
näisyyttä ja itsemääräämisoikeutta edistävää päiväaikaista ryhmämuo-
toista toimintaa. Vuonna 2021 yhdistys tarjoaa päiväaikaista toimintaa 
noin 46 henkilölle. 

Kotiyhteisöissä ja toimijatalossa luodaan arjen keskelle hyviä hetkiä tur-
vallisessa ympäristössä. Palveluissa keskitytään löytämään keinoja yksi-
löllisen elämän toteutumiseen: itsemääräämisoikeuden tukeminen ja it-
senäisyyden vahvistaminen on tärkeää. Ihmisille annetaan tilaa ja mah-
dollisuuksia vaikuttaa omaan elämään liittyviin valintoihin.  

Kotiyhteisöissä ja toimijatalossa ohjataan, tuetaan ja annetaan hoivaa jo-
kaisen yksilöllisen tarpeen mukaan. Ihmisiä kannustetaan ja tuetaan 
osallisuuteen ja osallistumaan ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan.  

Palveluyksiköissä haetaan aktiivisesti mahdollisuuksia ja keinoja osalli-
suuden lisäämiseksi ja vahvistamiseksi jokaisen elämässä. Asukkaat, 
toimijat ja työntekijät osallistuvat aktiivisesti lähialueen tarjoamiin tapah-
tumiin ja hyödyntävät lähipalveluita. Aktiivinen yhteydenpito lähi-ihmisiin 
ja omaisiin on tärkeää.  

Vuonna 2021 kartoitetaan mahdollisuuksia palvelutoiminnan tarjonnan 
laajenemiseen. 
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Hallinto ja henkilökunta 
 
Hallitus ja toimikunnat  
  
Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää kaksi kertaa vuodessa ko-
koontuva vuosikokous. Kevätkokous hyväksyy edellisen vuoden vuosi-
kertomuksen ja käsittelee kirjanpitolain tarkoittaman toimintakertomuk-
sen sekä vahvistaa tilinpäätöksen. Syyskokous valitsee puheenjohtajan 
ja hallituksen jäsenet sekä päättää seuraavan vuoden toimintasuunnitel-
masta ja talousarviosta.  

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 5–10 muuta jäsentä. Hallitus ko-
koontuu vuosittain noin kymmenen kertaa. Hallituksen sihteerinä toimii 
toiminnanjohtaja. Johtoryhmä valmistelee hallituksessa käsiteltävät 
asiat.  

Hallitus nimeää vuodelle 2021 kolme toimikuntaa: työvaliokunnan, asu-
mis- ja kiinteistötoimikunnan sekä työsuojelutoimikunnan. Toimikunta voi 
täydentää itseään tarvittaessa.   

Henkilökunta  
  
Yhdistyksellä on yhteensä 68 kokoaikaista työntekijää asiantuntija-, oh-
jaus-, tuki- ja avustustehtävissä. Toimistolla Läntisellä Brahenkadulla 
työskentelee 19 työntekijää ja palvelutoiminnan yksiköissä 49 työnteki-
jää. Vuonna 2021 yhdistyksen henkilöstömäärä lisääntyy noin viidellä 
henkilöllä, jos kasvutavoitteet toteutuvat. 

Lisäksi yhdistyksessä työskentelee yhteensä noin 110 työntekijää mää-
räaikaisissa työsuhteissa: kerho-, kurssi- ja leirityöntekijöinä, tuntisijai-
sina ja tilapäishoidon ohjaajina.  

Yhdistys toimii luotettavana ja kannustavana työnantajana luoden työn-
tekijöitä ja heidän ammattitaitoaan arvostavan ja edistävän työilmapiirin. 
Koulutamme henkilökuntaa asiakkaiden ja onnistumiskeskusteluista 
nousseiden tarpeiden mukaan sekä täydennyskoulutusvelvoitteen pe-
rusteella. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain. 

 
Organisaatiokaavio 2021 
 

Talous 
 
Yhdistys osallistui syksyllä 2018 Helsingin kaupungin kehitysvamma- ja 
autismikirjon palveluiden kilpailutukseen ja jatkaa sopimus palveluntuot-
tamisesta on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka. Espoolaisten 
asukkaiden palveluista on sopimus Espoon kaupungin kanssa. Päiväai-
kaisen toiminnan tuottamista koskeva sopimus Vantaan kanssa on voi-
massa vuoden 2021 loppuun saakka.  

STEA tukee Kehitysvammatuki 57 ry:n yleishyödyllisen toiminnan yleis-
kuluja, viestinnän kuluja ja tilakuluja Ay-avustuksella. Ystävätupatoi-
minta, vertais- ja vapaaehtoistoiminta ja parkkitoiminta rahoitetaan 
STEA:n Ak-avustuksella sekä Vipinä- ja Selkeästi meille -hankkeet C-
avustuksella. Perheiden vertaistukitoiminnan, leiritoiminnan ja harrastus- 
ja kerhotoiminnan järjestämiseen on haettu avustusta Helsingin ja 
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Espoon kaupungeilta. Päätökset kaikista em. rahoituksista saadaan jou-
lukuussa 2020.  

Järjestötoimintaan käytettävä varainhankinta koostuu pääasiassa jäsen-
maksuista. Yhdistyksen oman varainhankinnan tärkeys korostuu omara-
hoitusosuuden merkityksen lisääntyessä tulevaisuudessa. Rahoituksia 
haetaan vuoden aikana säätiöiltä ja rahastoista. Yhdistyksellä on voi-
massa oleva rahankeräyslupa.   

Kiinteistöt ja huoneistot   
  
Yhdistys pääsääntöisesti omistaa kiinteistöt ja huoneistot, joissa se to-
teuttaa toimintaa. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankintaan yhdistys on 
saanut vuosien varrella Raha-automaattiyhdistyksen investointiavustuk-
sia sekä ARA:n avustuksia. Yhdistys hankkii teknisen isännöinnin palve-
lut ostopalveluna. Yhdistyksen kiinteistöasioita valmistelee kiinteistötoi-
mikunta. Kiinteistöjä remontoidaan tehdyn PTS:n mukaisesti. Lisäksi 
yksi kiinteistöistä ja yksi huoneistoista on vuokrattu. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Talousarvio 
 

   
TALOUSARVIO 

2020  

 
TALOUSARVIO 

2021  
TUOTOT    

Palvelumyynti  4 365 593 4 091 093 

Avustukset  934 483 1 042 427 

Vuokrat  304 500 316 900 

Varainhankinta   14 500 10 375  
TUOTOT YHTEENSÄ  5 619 076 5 460 795 

KULUT    

Henkilöstökulut  3 746 115 3 766 397 

Muut henkilöstömenot  189 743 187 239 

Matkakulut  34 860 30 880 

Huoneisto ja kiinteistö  536 322 481 626 

Tarvikkeet ja toimintakulut  399 766 458 595 

Toimisto- ja ostopalvelut  506 390 300 646 

Poistot  47 180 42 000 

Varainhankinta  1400  

Ennakkoverot  98 800 50 000 
KULUT YHTEENSÄ  5 560 576 5 309 883 

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  
YHTEENSÄ 

 58 500 150 912 
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