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1. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry
Helsingin 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. Tarjoamme helsinkiläisille kehitysvammaisille ja heidän perheilleen tukea koko
elinkaaren ajan, vauvaiästä vanhuuteen saakka.
Yhdistyksemme on edistyksellinen edunvalvontajärjestö, joka tuottaa jäsenistölleen sekä muille
pääkaupunkiseudulla asuville kehitysvammaisille ihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen
heidän tarpeitaan vastaavia palveluita. Tuotamme palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti kestävän kehityksen periaattein yksin tai yhdessä muiden pääkaupunkiseudulla alalla
toimivien yhteisöjen, kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Toimintamme tavoitteena on
 toimia jäsenistön edunvalvojana ja vaikuttajana yhteiskunnan palveluita kehitettäessä
 edistää ja kehittää vammaispalveluita tuottamalla yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa
asumispalvelua, päivätoimintaa, leiri- ja kerhotoimintaa sekä tuki- ja vapaa-ajan
toimintoja kehitysvammaisille ihmisille
 tukea perheitä, joissa on kehitysvammainen perheenjäsen, tarjoamalla mahdollisuuksia vertaistukeen, kahdenkeskisiin keskusteluihin ja virkistäytymiseen
 jakaa kehitysvammaisuuteen liittyvää tietoa.
Vuosi 2017 on Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n 60. toimintavuosi, jonka teemana on yhdenvertaisuus. Yhdistyksen 60-vuotisjuhlavuosi ja yhdenvertaisuus-teema näkyvät toiminnassamme ja tapahtumissamme pitkin vuotta.
Tervetuloa viettämään juhlavuotta kanssamme!
 Kehitysvammaisten taiteilijoiden tapahtuma KeMuT Finlandia-talossa 28.1.
 Kaikille avoin tapahtuma Kinaporin Kevätkarkelot, jonka ohjelmasta vastaavat kerholaisemme
 Oskarinpuiston kesäjuhla kesäkuussa
 Vekkarin vapaaehtoistoimijat Kallio Block Partyn Lasten Block partyn järjestäjinä
elokuussa
 Urheilukisat/liikuntapäivä syksyllä yhteistyössä liikuntaviraston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Paikkana mahdollisesti Eläintarhan kenttä.
 Yhdistyksen 60-vuotisjuhla: Avoimet ovet Ystävätuvalla 1.12.
 Valtakunnallisen kehitysvammaisten viikon teemaan liittyvä tapahtuma joulukuussa
yhteistyössä Me Itse Helsingin kanssa.
 Kauneimmat joululaulut -tilaisuus yhteistyössä Helsingin seurakuntayhtymän vammaistyön kanssa
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2. Kehitysvammaisten ja heidän omaistensa asialla
Yhdistyksen toteuttaman edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan keskeisiä painopisteitä ovat
edelleen Helsingin kaupungin viranhaltijoiden ja pääkaupunkiseudun muiden toimijoiden kanssa
tehtävä yhteistyö ja verkostoituminen. Seuraamme Helsingin kaupungin uuden organisaation
toimia ASU-hankkeen toteuttamisessa sekä siihen liittyviä päätöksiä ja vaikutuksia kehitysvammaisten ihmisten asumiseen. Seuraamme myös kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintojen
sekä asumisen kilpailutuksen vaikutusta toimintojen laatuun. Vammaispalvelu- ja kehitysvammalakien yhdistäminen sekä muuhun lainsäädäntöön vaikuttaminen ovat vaikuttamistoiminnan
keskiössä valtakunnallisesti. Suomen hallituksen uudelleen käynnistämä SOTE-uudistus sekä
Helsingin kaupungin johtamisuudistus ovat asioita, joita seuraamme myös tarkasti.
Yhdistys on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys. Tukiliitto vastaa kehitysvammaisten
valtakunnallisesta edunvalvonnasta.Jäsenillämme on mahdollisuus saada muun muassa lakineuvontaa Tukiliiton kautta.
Tavoitteet

Toimenpiteet

Onnistumisen mittarit

Voimaan tulleiden lakien ja säännösten toteutuminen Helsingissä

-vammaislainsäädännön uudistukseen ja itsemääräämisoikeuslain
voimaantuloon sekä hankintalain
uudistukseen liittyvien muutostoimien seuranta
-kannanotot ja aloitteet yhteistyössä
alan muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa
-selvitetään mahdollisuutta tarjota
itse jäsenistölle lakineuvontaa

-Tekemämme kannanotot on huomioitu päätöksenteossa

Jäsenten osallistaminen yhdistyksen toiminnan kehittämiseen
liittyvään päätöksentekoon

-järjestämme avoimia jäseniltoja,
-Jäseniltojen toteutuminen suunnijoissa keskustellaan erilaisista yhdis- tellusti
tykselle ajankohtaisista aiheista
-Aktiivinen toimikuntatyöskentely
-houkuttelemme lisää jäseniämme
osallistumaan toimikuntatyöskentelyyn

3. Avoimena uudelle – kehittämistä ja yhteistyötä
Kehitämme jatkuvasti toimintaamme jäsenistön ja muiden toiminnassamme mukana olevien,
muiden toimijoiden, avustustahojen sekä yhteistyötahojen tarpeet ja odotukset huomioiden.
Kehittämistyössä otamme huomioon muun muassa avustustahojen asettamat laatuvaatimukset
sekä toimintaympäristön muutokset.
Olemme hakeneet tukihenkilötoiminnan kehittämiseen järjestöavustusta Helsingin kaupungilta ja uusiin projekteihin rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä. Rahoituspäätökset saadaan
joulukuussa 2016.
Kehitämme yhdistyksen vapaa-ajan toimintaa ja edunvalvontaa syksyllä 2016 toteutetun,
nykyistä ja tulevaa toimintaamme koskevan kyselyn vastaukset huomioiden. Kyselyyn vastasi
yli 80 toiminnassamme mukana olevaa henkilöä.
Jäsenmäärän kasvattaminen on tärkeää sekä paikallisen että valtakunnallisen vaikuttamisen
kannalta. Aktiivinen jäsenhankintatyö näkyy järjestämiemme tapahtumien lisäksi kaikessa viestinnässämme.
4

3. AVOIMENA UUDELLE – KEHITTÄMISTÄ JA YHTEISTYÖTÄ

Tavoitteet

Toimenpiteet

Onnistumisen mittarit

Jäsenmäärän kasvu

-jäsenyyskonseptin ja jäsenetujen
kehittäminen
-erityisesti lapsiperheisiin kohdennettu markkinointi
-sisältömarkkinoinnin kehittäminen
-jäsentiedotteen uudistaminen ja
lähettäminen jäsenten lisäksi mm.
neuvoloihin ja kirjastoihin

-10 prosentin kasvu jäsenmäärässä

Viestintä ja markkinointi tavoittavat oikeat kohderyhmät

-viestintäkanavien profilointi ja
kehittäminen sekä uusien kanavien
käyttöönotto
-työntekijöiden viestintäosaamisen
lisääminen sisäisillä koulutuksilla
-vapaa-ajan esitteen uudistaminen

-toimintaan osallistuvien määrä
lisääntyy
-medianäkyvyyden lisääntyminen
-toimintaamme on markkinoitu ja
tietoa viety eteenpäibn kohderyhmillemme opetusviraston, sosiaalitoimen ja varhaiskasvatusviraston
kautta

Vastaamme eri sidosryhmiemme
odotuksiin

-toimintaympäristössä tapahtuviin
muutoksiin reagointi ja proaktiivisuus
-vapaa-ajan toiminnan tarjonnan ja
edunvalvonnan kehittäminen syksyllä 2016 tehdyn kyselyn vastaukset
huomioiden
-palvelutoiminnassa toimintakyvyn
arviointiin liittyvät kehitystoimenpiteet ja määrämuotoisen raportoinnin
kehittäminen

-vapaa-ajan toiminnan tarjonta vastaa kysyntään (kerhoja ja
tapahtumia ei jouduta perumaan
osallistujien vähyyden vuoksi)
-kaikille palvelutoiminnan asiakkaille on tehty toimintakyvyn arviointi
-koko palvelutoiminnan henkilökunta on saanut toimintakyvyn
arviointiin ja määrämuotoiseen
raportointiin liittyvää koulutusta

Tukihenkilötoiminnan koordinoinnin käynnistäminen ja kehittäminen Helsingissä

-tukihenkilöiden rekrytointi ja kouluttaminen, toiminnan koordinointi
ja palvelun markkinointi asiakkaille
yhteistyössä Helsingin kaupungin
kanssa (rahoituspäätös saadaan
joulukuussa 2016)

-vuoden 2017 lopussa sadalla
uudella helsinkiläisellä kehitysvammaisella henkilöllä on koulutettu
tukihenkilö

Monikulttuuristen perheiden saaminen mukaan toimintaan

-etsimme yhteistyökumppaneita
kehittämään kanssamme sellaisia
toimintoja, joilla voidaan tukea niitä
monikulttuurisia perheitä, joissa on
kehitysvammainen lapsi
-selvitetään mahdollisuuksia monikulttuuristen perheiden tukemiseen
entistä paremmin

-toteutamme vähintään kaksi
matalan kynnyksen teemailtaa
yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa
-uusia jäseniä monikulttuurisista
perheistä

Olemme opiskelijoiden silmissä
haluttu työnantaja

-saadaksemme uusia ammattitaitoisia työntekijöitä kehitysvammaalalle, tiivistämme verkostoitumista
ja kehitämme edelleen yhteistyömuotojamme sosiaali- ja terveysalan
oppilaitosten kanssa (oppisopimusopiskelijat, käytännön harjoittelujaksot, opinnäytetyöt ja projektit,
tukihenkilötoiminta)

-vuoden aika yhdistys tarjoaa
erilaisia mahdollisuuksia suorittaa
toiminnoissamme työharjoitteluita,
projekteja tai tehdä opinnäytetöitä
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3. AVOIMENTA UUDELLE – KEHITTÄMISTÄ JA YHTEISTYÖTÄ

Tavoitteet

Toimenpiteet

Onnistumisen mittarit

Teemme yhteistyötä eri tahojen
kanssa kehitysvammaisten ihmisten elämänlaatua parantavissa
hankkeissa

-osallistumme aktiivisesti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n, Uudenmaan Kehitysvammaisten tukipiiri
ry:n, Kehitysvamma-alan asumisen
neuvottelukunnan, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n
sekä muiden valtakunnallisten alan
järjestöjen toimintaan
-teemme yhteistyötä myös muiden
tukiyhdistysten, tukipiirien ja Me Itse
ry:n kanssa
-ensitukityö HUS:n synnytyssairaaloiden kanssa
-olemme aktiivisesti mukana kehittämässä Helsingin kaupungin perhekeskusten toimintaa
-Kunnon hanke – hyvä kunto kuuluu
kaikille (2017–2019) yhteistyössä
Helsingin kaupungin sosiaali- ja
terveysviraston vammaistyön asumis- ja laitospalvelujen, Helsingin
kaupungin liikuntaviraston, VAU ry:n,
Kehitysvammaliiton, Demos Helsingin ja Miina Sillanpään Säätiön
kanssa luo mallinnuksen asumisyksiköiden toimintakulttuurien muuttamiseen liikuntaan ja aktiivisuuteen
tukemisessa (rahoituspäätös saadaan joulukuussa 2016)
-olemme mukana yhtenä yhteistyökumppanina Kehitysvammaisten
Tukiliiton OMA ÄÄNI – yhteinen
maailma -projektissa, jonka tavoitteena on vahvistaa vaikeimmin
kehitysvammaisten henkilöiden
itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta omaan elämään (rahoituspäätös
saadaan joulukuussa 2016)
-olemme mukana yhtenä yhteistyökumppanina Kehitysvammaisten
Palvelusäätiön Jotta kukaan ei jäisi
yksin -hankkeessa, jolla vähennetään kehitysvammaisten ja erityistä
tukea tarvitsevien ihmisten yksinäisyyttä mahdollistamalla vapaamuotoista sosiaalista toimintaa (rahoituspäätös saadaan joulukuussa 2016)

-yhteistyö kumppaneiden kanssa
toteutuu sovitulla tavalla
-teemme yhteistyösopimuksia
myös vuodelle 2018
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4. Tukea, ohjausta ja virkistystä
Toimintamme tukee kehitysvammaisia ihmisiä, heidän omaisiaan ja läheisiään. Toimintaan osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.
Perheiden vertaistukitoiminta tukee perheiden arjen sujuvuutta ja hyvinvointia. Toiminnan
tavoitteena on lisätä osallisuutta ja vahvistaa perheen voimavaroja erityisesti tilanteissa, joissa
perheen tilanne muuttuu kehitysvammaisen lapsen syntyessä sekä lapsen elämän nivelkohdissa – vauvasta leikki-ikäiseksi, koululaiseksi, opiskelijaksi ja mahdollisimman itsenäiseksi aikuiseksi.
Toimintaparkki- ja kotiparkkitoimintamme tarjoaa alle 20-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä
heidän sisaruksilleen lyhytaikaista ohjausta ja hoitoa joko ryhmätoimintana tietyissä toimipisteissä tai järjestämällä ohjaajan lapsen tai nuoren kotiin. Vanhempien luona asuvien vaikeavammaisten henkilöiden kohdalla ei ole ikärajaa. Parkkitoiminta jakautuu kotiin vietävään
kotiparkkitoimintaan, perheen yhteisiin alueiltoihin (Kaakon kammari ja Ystävätuvan perheillat)
sekä perheen erityislapsille ja heidän sisaruksilleen suunnattuihin lauantaiparkkeihin. Lauantaiparkki-toiminta tukee perheiden jaksamista tarjoamalla lapsille ja nuorille virkistystä ja huoltajille
aikaa suoriutua arjen vaatimuksista ilman lastenhoitohuolia. Toimintaparkkitoiminnassa lapsille
ja nuorille järjestetään tarpeen mukaan ohjausta ja hoitoa yhdistyksen tapahtumissa ja muun
yhdistyksen toiminnan yhteydessä. Näin mahdollistamme vanhempien osallistumisen esimerkiksi yhdistyksen järjestämiin vanhempien tapaamisiin tai teemailtoihin.
Leiritoimintamme tarjoaa eri-ikäisille helsinkiläisille kehitysvammaisille ihmisille mahdollisuuden lepoon ja virkistykseen, uusia kokemuksia ja mahdollisuuden itsenäistymisen harjoitteluun
sekä sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Tarjoamme monipuolista ja laadukasta loma-ajan
toimintaa, johon jokainen leiriläinen voi osallistua toiveidensa ja voimavarojensa mukaan. Leiriläisillä on aina mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöön. Vuonna 2016 leiriläisiä oli yhteensä
yli 240. Tavoitteenamme on tarjota leirielämys vuonna 2017 vähintään samalle määrälle lapsia,
nuoria ja aikuisia.
Kerho- ja ryhmätoimintamme kohderyhmänä ovat kaikki helsinkiläiset kehitysvammaiset
lapset, nuoret ja aikuiset. Vuosittain toimintaan osallistuu noin 240 henkilöä. Toiminta on suunnitelmallista ja asiakkaita osallistavaa. Tavoitteenamme on tarjota riittävästi erilaisia, laadukkaita
ja mielekkäitä vapaa-ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuksia eri-ikäisille kehitysvammaisille
ihmisille. Kerhotarjonnassa on laulu- ja musiikkikerhoja, luovan toiminnan ja taidekerhoja, ilmaisukerho, tietokonekerho, keskustelu- ja opiskelukerhoja, senioriklubi sekä erilaisia liikuntakerhoja. Kerhotarjontaa muokataan kerholaisilta ja heidän omaisiltaan saadun palautteen ja toiveiden
perusteella.
Ystävätupatoimintamme tarjoaa eri-ikäisille kehitysvammaisille ihmisille ja heidän perheilleen
vertaistoimintaa, tietoa ja tukea sekä monipuolista virkistystä ja vapaa-ajantoimintaa. Toiminta
tarjoaa matalan kynnyksen periaatteella mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen turvallisessa ja avoimessa ilmapiirissä. Kohtaamispaikka Ystävätupa tarjoaa puitteet ja välineet (mm.
erilaisia lautapelejä, biljardi, karaoke) monipuoliselle toiminnalle, jota asiakkaat toteuttavat oman
kiinnostuksensa mukaan. Osa ystävätupatoiminnasta järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa, muun muassa Intti tutuksi -leirit, Bragun Sateenkaariklubi ja Villiklubi.
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4. TUKEA, OHJAUSTA JA VIRKISTYSTÄ

Osa perheiden virkistystoiminnasta järjestetään yhteistyössä Ystävätuvan kanssa, muun
muassa koko perheelle suunnatut virkistys- ja vertaistapahtumat. Yhteistyön tavoitteena vanhempien näkökulmasta on tarjota voimaannuttavia kohtaamisia ja näköaloja oman lapsen voimavaroista tulevaisuudessa. Tämä toteutuu, kun vanhemmat näkevät mukana olevien aikuisten
kehitysvammaisten osallistuvan itsenäisesti yhteisiin tapahtumiin, tai voivat tukihenkilön tai
avustajan tuella olla osallisina ilman vanhempiaan ja elää itsenäistä elämää.

Tavoitteet

Toimenpiteet

Onnistumisen mittarit

Perheiden arjen sujuvuuden ja
hyvinvoinnin tukeminen sekä voimavarojen vahvistaminen

-tarjoamme kotiparkkitoimintaa maanantaista lauantaihin klo 8–24
-järjestämme 6–8 lauantaiparkkia eri
teemoilla ja eri ryhmät huomioiden
-järjestämme ohjaukselliset perhekurssit: Alle kouluikäisten lasten
perhekurssi, Kouluikäisten lasten perhekurssi, Voimaannuttava
valokuvaus vanhemmille, Kehitysvammaisten lasten äitien vertaisviikonloppukurssi ja Sisarusten
viikonloppukurssi
-tarjoamme vanhemmille henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa
sekä apua erilaisiin perheen muutoskohtien palvelukokonaisuuksien
suunnitteluun
-keräämme toiminnasta palautetta ja
kehitämme toimintaa sen mukaan

-positiivinen palaute toimintaan
osallistuneilta
-parkkitoiminnan korkea käyttöaste
-lapsilta saatu kuvatuettu positiivinen palaute lauantaiparkeista

Perheet saavat yhdistyksen
toiminnan kautta vertaistukea ja
virkistystä

-vaikeavammaisten lasten vanhemmat -ryhmä, äitien ryhmä, isien
ryhmä ja kehitysvammaisten aikuisten vanhemmat -ryhmä kokoontuvat
4 kertaa vuodessa
-toiminnallinen ryhmä kaikenikäisille
kehitysvammaisten lasten äideille 6
kertaa vuodessa
-toiminnallisia ryhmiä nuorelle ja
vanhemmalle 3 kertaa vuodessa
-vanhempien toiminnallinen ryhmä 2
kertaa vuodessa
-perheiden vertaisillat Kalliossa,
Herttoniemessä ja Ystävätuvalla 20
kertaa vuodessa
-vanhemmille suunnattu vertais- ja
virkistystoiminta, joka koostuu kaikille vanhemmille avoimista sekä isille
tai äideille erikseen järjestetyistä
tapahtumista
-Ystävätuvan kanssa järjestettävät
koko perheen virkistys- ja vertaistapahtumat (teatteri- ja päivämatkat)
-ensitukityö yhteistyössä HUS:n
synnytyssairaaloiden kanssa
-kehitämme toimintaa saadun palautteen perusteella myös kesken
toimintakauden

-saamme uusia perheitä mukaan
toimintaan
-ensitukityö tavoittaa yhä useamman perheen
-toiminnassa mukana olevien perheiden siteet toimintaan ja toisiin
perheisiin vahvistuvat
-positiivinen palaute toimintaan
osallistuneilta
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4. TUKEA, OHJAUSTA JA VIRKISTYSTÄ

Tavoitteet

Toimenpiteet

Onnistumisen mittarit

Kehitysvammaiset ihmiset ja
heidän perheensä saavat tietoa
ajankohtaisista asioista

-järjestämme 3 teemailtaa: Asuminen – tilanne Helsingissä, Haastava
käyttäytyminen ja Henkilökohtainen
apu
-henkilökohtainen ohjaus ja
neuvonta
-muun muassa lainsäädännön
uudistumisen mukanaan tuomista
muutoksista, asumisesta, päivätoiminnasta, työllistymisestä, opiskelusta ja tulkkipalvelusta kertovan
materiaali-/tietopankin kokoaminen
yhdistyksen nettisivuille

-teemailtojen aiheet vastaavat
perheiden tarpeeseen
-materiaali-/tietopankista saatu
palaute käyttäjiltä

Leiritoiminta tarjoaa monipuolista
ja laadukasta loma-ajan toimintaa
sekä mahdollisuuden lepoon ja
virkistymiseen

-koululaisten talvilomaleiri
-kaikki leirit täyttyvät
-kolme päiväleiriä kesällä (koululai-leiritarjonta vastaa kysyntään
set, nuoret aikuiset, seniorit)
-leireiltä saatu positiivinen palaute
-12 yöleiriä kesällä, joista kaksi
suunnataan koululaisille, kolme senioreille ja seitsemän aikuisille
-jatkamme kesällä 2016 kokeiltua
leirien teemoittamista kahdeksalla
leireistä
-leiripaikkoja valittaessa huomioidaan niiden esteettömyys ja toimivuus asiakkaiden näkökulmasta
-leiriryhmiä muodostettaessa ja
leirien suunnittelussa huomioidaan
asiakkaista saatu etukäteistieto
-leirejä markkinoidaan yhdistyksen
omissa kanavissa, kouluissa, kehitysvammaisten ihmisten työ- ja päivätoimintapaikoissa, ryhmäkodeissa
sekä sosiaalityöntekijöiden kautta

Kerho- ja ryhmätoiminta tarjoaa
riittävästi erilaisia, laadukkaita ja
mielekkäitä vapaa-ajanvietto- ja
harrastusmahdollisuuksia sekä
hyviä hetkiä eri-ikäisille kehitysvammaisille ihmisille

-kerhokausi 9.–28.5. ja 18.9.–17.12. -kerhojen käyttöaste korkea
-tavoitteena toteuttaa 24 kerhoa
-osallistujilta saatu positiivinen
-ammattitaitoiset ohjaajat takaavat
palaute
sen, että asiakkaiden erilaiset tuen
tarpeet huomioidaan kerhojen toiminnan suunnittelun ja tarvittaessa
räätälöinnin kautta, jolloin kerhoihin
osallistuminen on kaikille mahdollista
-selvitetään mahdollisuutta toteuttaa
kerhotoimintaa myös koululaisten
iltapäiväkerhojen yhteydessä
-lapsille ja nuorille suunnattujen kerhojen sisältöjä muokataan vastaamaan kysyntää entistä paremmin
-osassa kerhoista työskentelee
kerho-ohjaajien lisäksi eri alojen asiantuntijoita sisällöllisesti laadukkaan
toiminnan takaamiseksi
-Helsingin kaupungin liikuntaviraston
kanssa yhteistyössä toimivat ryhmät
täydentävät omaa kerhotoimintaamme
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4. TUKEA, OHJAUSTA JA VIRKISTYSTÄ

Tavoitteet

Toimenpiteet

Onnistumisen mittarit

Kohtaamispaikka Ystävätupa ja
sen toiminta vastaa asiakkaiden
tarpeisiin

-toiminta suunnitellaan asiakaspalautteet ja toiveet huomioiden
-kohtaamispaikka Ystiksen toimintakausi 11.1.–28.5. ja 16.8.–17.12.,
avoinna keskiviikkoisin klo 14–19 ja
sunnuntaisin klo 13–16
-Teiniklubi joka toinen lauantai
-Ravintola Sture 21:n Villiklubi-illat
kerran kuukaudessa, ikäraja 18 v.
-seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille tarkoitettu Bragun Sateenkaariklubi järjestetään kuusi kertaa
yhteistyössä Helsingin seudun Seta
ry:n ja Helsingin kaupungin sosiaalija terveysviraston kanssa
-Ystiksen senioriklubi joka toinen
tiistai, lisäksi järjestämme retkiä ja
tutustumiskäyntejä. Senioritoiminnassa tehdään yhteistyötä Helsingin Diakoniaopiston opiskelijoiden
kanssa.
-Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä
kuusi kertaa vuoden aikana
-vuoden aikana järjestämme viisi
päiväretkeä ja yhden päiväristeilyn.
Retkistä kolme tehdään perheiden ja
ystävätuvan väen yhteisretkinä
-järjestämme yhden noin viikon mittaisen kesä-/syysmatkan
-järjestämme lyhytkursseja joko
omana toimintana tai yhteistyökursseja
-talvilomaviikolla järjestämme
nuorille Ystiksen äksön -virkistys- ja
hyvinvointikurssin
-järjestämme Santahaminassa Intti
tutuksi -leirin yhteistyössä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja
Maanpuolustuskoulutus-yhdistyksen
kanssa
-järjestämme yhteistyössä Me
Itse ry:n Helsingin ryhmän kanssa
Valtakunnallisen kehitysvammaisten
viikon tapahtuman sekä koulutus- ja
virkistysiltoja
-toimintaa markkinoidaan sekä yhdistyksen omissa viestintäkanavissa
että yhteistyökumppaneiden kautta

-positiivinen palaute osallistujilta
-Sateenkaariklubin toiminta vakioituu ja kohderyhmä löytää mukaan
toimintaan
-tarjonta vastaa kysyntään, kävijämäärät pysyvät korkeina
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5. Vapaaehtoiset toiminnan mahdollistajina
Toiminnassamme on vuosittain mukana yli kaksi sataa vapaaehtoistoimijaa. Vapaaehtoisina meillä toimivat sekä kehitysvammaiset että ei-kehitysvammaiset ihmiset.
Keharikaveritoiminta yhdistää kavereiksi kaksi mahdollisimman samankaltaista ihmistä, joista toisella on
kehitysvamma ja toisella ei. Toiminnassa on mukana noin sata kaveriparia, joille järjestämme vuoden
aikana kaksi omaa tapaamista, joissa kaveripareilla on mahdollisuus verkostoitua toistensa kanssa.
Vekkaritoimintamme tukee kehitysvammaisia ihmisiä toimimaan vertaisryhmien vetäjinä ja vapaaehtoistoimijoina pääkaupunkiseudulla, myös muiden yhteisöjen järjestämässä toiminnassa. Vertaisryhmien
vetäjät suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat itse ryhmänsä toiminnan. Vetäjien toimintaa tukevat vapaaehtoiset, ei-kehitysvammaiset, taustatukihenkilöt ja palkatut taustatukityöntekijät.
Innostamme ihmisiä vapaaehtoistoimintaan kehitysvammaisten ihmisten parissa markkinoimalla toimintaamme ja olemalla mukana esimerkiksi vuosittaisilla vapaaehtoistoiminnan messuilla ja muissa vapaaehtoistoimintaa esittelevissä tapahtumissa.
Osaan vapaaehtoistoiminnasta ei vaadita erillistä koulutusta, mutta keharikaveriksi tai taustatukihenkilöksi haluavien on käytävä kolme koulutusiltaa sisältävä koulutuspaketti. Koulutus tukee myös muissa
vapaaehtoistehtävissä toimivia.
Yhdistyksessä on myös monia muita tapoja toimia vapaaehtoisena: Ystävätupatoiminnassa vapaaehtoiset toimivat juttelu- ja peliseurana sekä avustajana retkillä ja tapahtumissa. Ystävätuvan Keinutuoliryhmä
toimii täysin vapaaehtoisvoimin, muussa toiminnassa on aina vapaaehtoisten lisäksi myös vähintään
yksi palkattu työntekijä paikalla. Perheiden parissa tehtävällä vapaaehtoistoiminnalla mahdollistetaan
vanhempien virkistyminen ja pieni vapaahetki yhteisissä, virkistyspainotteisissa tapahtumissa. Vapaaehtoiset auttavat toiminnan onnistumisessa ja perheiden lasten leikittämisessä ja ohjaamisessa. Halutessaan vapaaehtoiset pääsevät hyödyntämään omaa erityisosaamistaan esimerkiksi Kaakon kammarin ja
Ystävätuvan perheillassa.
Tarjoamme mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan myös toimintakeskuksessamme ja ryhmäkodeissamme esimerkiksi ulkoilu- ja kahvitteluseuran muodossa. Tavoitteenamme on lisätä ja kehittää vapaaehtoistoimintaa palvelutoiminnassa.
Tavoitteet

Toimenpiteet

Onnistumisen mittarit

Vapaaehtoisten määrän kasvu

-sähköiset markkinointikampanjat,
sisältömarkkinointi
-koulutuspaketti 4 kertaa vuodessa
-kehitämme palvelutoimintaan uusia
vapaaehtoistyön muotoja

-vähintään 72 vapaaehtoista koulutuksessa/vuosi
-uudet vapaanehtoistoiminnan
tehtävät vakiintuvat ja niissä toimii
myös uusia vapaaehtoisia

Vapaaehtoisten jaksamisen tukeminen

-jatkokoulutuksen järjestäminen
toiminnassa mukana oleville
-virkistys ja yhteistapahtumat
-henkilökohtainen yhteydenpito
-ensitukiryhmäläisten työnohjaukselliset tapaamiset 4 kertaa vuodessa

- jatkokoulutus pidetty, palaute
kerätty
-virkistystapahtumia väh. 2/vuosi,
osallistujat kirjattu
-vapaaehtoiset tyytyväisiä toimintaan

Vertaisryhmätoiminnan vahvistaminen pääkaupunkiseudulla

-vertaisryhmän vetäjien koulutus
-uusien ryhmien käynnistämisen
tukeminen
-toiminnan markkinointi Espoossa ja
Vantaalla
-käynnissä olevien ryhmien tukeminen

- koulutukseen osallistuu vähintään
6 henkilöä
- uusia ryhmiä alkaa 2/vuosi
- toiminnassa mukana espoolaisia
ja vantaalaisia
- ryhmät toimivat, osallistumiset ja
ryhmäkerrat kirjattu mittaristoon
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6. Hyvää asumista ja mielekästä päivätoimintaa
Palvelutoimintamme jakaantuu asumis- ja päivätoimintapalveluihin. Oskarinpuiston päivätoimintakeskuksessa asiakaspaikkoja on noin 30. Yhdistyksen ryhmäkodeissa on yhteensä 31
autetun asumisen ja 8 ohjatun asumisen paikkaa. Lisäksi yhdistyksellä on 5 tukiasuntoa kehitysvammaisille ihmisille. Kodit tarjoavat asukkaille turvallisen ympäristön, jossa tuetaan asukkaiden
kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Oskarinpuiston toimintakeskus tarjoaa mahdollisuuden kuntouttavaan, virikkeelliseen ja
asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioon ottavaan päivätoimintaan laaja-alaista tukea tarvitseville kehitysvammaisille ihmisille. Toimintakeskuksessa käy 27–30 laaja-alaista tukea tarvitsevaa
kehitysvammaista henkilöä, jotka toimivat kuudessa toimintaryhmässä. Vuonna 2017 päivätoiminnan painopistealueet ovat ihmisten arvostavassa ja yksilöllisessä kuuntelevassa kohtaamisessa, vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa. Vuoden aikana toteutamme yhdistyksen
60-vuotisjuhlavuoteen kytketyn, taiteeseen ja musiikkiin liittyvän projektin, jonka tuloksia esitellään juhlavuoden lopulla.
Kankurinkulma on 16-paikkanen autettua asumista tarjoava ryhmäkoti. Ryhmäkodissa on viiden työikäisen asukkaan lisäksi yksitoista eläkeikäistä asukasta, joiden päivät koostuvat kotona
tapahtuvista askareista, harrastuksista ja retkistä ryhmäkodin ulkopuolella. Ryhmäkodissa kehitetään ja järjestetään kotona oleville eläkeläisille yksilöllistä toimintaa, sillä mielekäs päiväaikainen toiminta on tärkeää toimintakyvyn ylläpitämisen ja hyvän elämän mahdollistamiseksi.
Oskarinpuisto on 15-paikkainen autetun asumisen ryhmäkoti, jonka asukkaista kymmenen käy
kokoaikaisesti ja yksi osa-aikaisesti päivätoiminnassa. Eläkeikäisiä asukkaista on neljä. Ryhmäkodin yhtenä kehittämiskohteena on eläkeläisten päiväaikainen toiminta.
Myllykaaren ryhmäkoti tarjoaa ohjattua asumispalvelua kahdeksalle kehitysvammaiselle
ihmiselle, joista viisi käy työ- tai päivätoiminnassa ja kolme on eläkkeellä. Asukkaat osallistuvat
aktiivisesti erilaisiin lähialueen tarjoamiin tapahtumiin ja harrastuksiin joko itsenäisesti tai henkilökohtaisen avun kanssa. Ryhmäkodissa ei ole yövalvontaa.
Myllykaaren ryhmäkoti toimii Myllypurossa sijaitsevien viiden tukiasunnon tukipisteenä.
Tukiasuntojen asukkaiden on mahdollista sovittujen tukikäyntien lisäksi olla yhteydessä ryhmäkodin ohjaajiin joka päivä kello 7–21 välillä. Tukiasuntojen asukkaille tuotetaan yksilöllisiä ja toimivia palveluja heidän arkensa hyvän sujumisen mahdollistamiseksi. Tukipalvelut suunnitellaan
aina yhdessä asukkaiden ja heidän lähihenkilöidensä kanssa.
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Tavoitteet

Toimenpiteet

Onnistumisen mittarit

Vuorovaikutustaitojen ja yksilöllisten kommunikaatiokeinojen
kehittäminen arkielämän keskellä

-palvelutoiminnassa jokaiselle asiakkaalle etsitään hänelle sopiva kommunikaatiokeino yhdessä asiakkaan
ja hänen lähihenkilöidensä kanssa
-kohtaamistaide-menetelmää hyödynnetään kaikille toimintakeskuksen asiakkaille
-päivätoiminnan asiakkaat osallistetaan yhteisten toimintatuokioiden
suunnitteluun ja järjestämiseen
-toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä huomioidaan kuntouttava
työote, aito läsnäolo ja tilanteiden
rentous

-asiakkaiden kanssa kommunikoidaan yksilölliset tarpeet huomioiden
-asiakkaiden kokemus osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista omaan elämäänsä paranee,
mittarina saatu palaute

Asiakkaiden omaan elämään
vaikuttamisen ja siihen liittyvien
valintojen tekemisen mahdollistaminen, itsemääräämisoikeuden ja
osallisuuden vahvistaminen

-henkilökunta etsii ja ottaa käyttöön
keinoja asiakkaiden itsemäärämisoikeuden tukemiseen ja vahvistamiseen
-henkilökunta toimii arjen ohjaustilanteissa yksilökeskeisen lähestymistavan mukaisesti
-jokaiselle palvelutoiminnan asiakkaalle laaditaan ohjaussuunnitelma
ja YKS-tukiprofiili yhdessä asiakkaan ja hänen lähihenkilöidensä
kanssa
-palvelutoiminnan yksiköissä järjestetään yhdessä asukkaiden kanssa
säännölliset asukaskokoukset, joissa jokaisen on mahdollista vaikuttaa
toiminnan suunnitteluun ja antaa
palautetta.
-selvitetään teknologian tarjoamia
mahdollisuuksia asukkaiden omatoimisuuden ja turvallisuuden vahvistamiseksi

-kaikilla asiakkailla on päivitetty
voimassa oleva hoito- ja ohjaussuunnitelma ja YKS-tukiprofiili
-asukaskokoukset toteutuvat suunnitellusti
-saatu asiakaspalaute
-käytössä on vähintään yksi uusi
asiakkaan saaman palvelun laatua
parantava teknologinen ratkaisu

Työ-/päivätoiminnasta eläkkeelle
-senioritupa Oskarinpuiston takkajääneiden kehitysvammaisten
huoneessa tarjoaa asumispalveluiihmisten toimintakyvyn tukeminen den asiakkaille kaksi kertaa viikossa
toimintakykyä tukevaa, aktivoivaa
ja virikkeellistä toimintaa, jonka he
itse suunnittelevat toimintakauden
alussa yhdessä ohjaajan kanssa
-vapaa-ajan toiminnan järjestäminen
Kankurinkulman asukkaille yhteistyössä Helsingin Diakoniaopiston
lähihoitajaopiskelijoiden kanssa
-Kankurinkulmassa käy myös muita
vapaaehtoisia, jotka järjestävät erilaista vapaa-ajan toimintaa asukkaiden toiveet huomioiden
-yksiköiden välinen yhteistyö eläkeläisten päivätoiminnan kehittämisessä

-oppilaitosyhteistyö jatkuu suunnitellusti
-positiivinen palaute asiakkailta
-vapaaehtoistoiminnan lisääntyminen
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6. HYVÄÄ ASUMISTA JA MIELEKÄSTÄ PÄIVÄTOIMINTAA

Tavoitteet

Toimenpiteet

Tukiasukkaille kohdennetun palvelun tarve ja tarjonta kohtaavat
tehokkaasti ja laadukkaasti

-tukipalvelut suunnitellaan aina yh-kaikilla tukiasukkailla on päivitetty
dessä asukkaiden ja heidän lähihen- tukisuunnitelma
kilöidensä kanssa
-tiivis yhteistyö asukkaan työpaikan
ja sosiaalityöntekijän kanssa

Vapaaehtoistoiminnan lisääminen
ja kehittäminen palvelutoiminnassa

-mahdollistamme, etsimme ja kehitämme uusia vapaaehtoistoiminnan
muotoja yhteistyössä yhdistyksen
vapaaehtoistyön koordinaattorin
kanssa

-löydämme ja otamme vuoden
aikana käyttöön vähintään yhden
uuden tavan tehdä vapaaehtoistoimintaa

Toiminnan läpinäkyvyyden edistäminen

-palveluyksiköiden viestinnän kehittäminen omaisten ja lähihenkilöiden
suuntaan

-omaisilta ja lähihenkilöiltä saatu
palaute
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Onnistumisen mittarit

7. Hallinto ja henkilökunta
Hallitus
Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva vuosikokous. Kevätkokous hyväksyy edellisen vuoden vuosikertomuksen ja käsittelee kirjanpitolain tarkoittaman
toimintakertomuksen sekä vahvistaa tilinpäätöksen. Syyskokous valitsee puheenjohtajan (joka
toinen vuosi), hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä päättää seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 5–10 muuta jäsentä sekä kolme varajäsentä. Hallitus kokoontuu vuosittain noin kahdeksan kertaa. Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. Työvaliokunta ja johtoryhmä valmistelevat osan hallituksessa käsiteltävistä asioista.
Toimikunnat
Hallitus asettaa vuosittain tarpeelliset toimikunnat (esim. vapaa-ajan, asumis- ja kiinteistö-,
oikeuksienvalvonta- ja perhetyön toimikunnat), jotka osallistuvat oman toiminta-alueensa työn
kehittämiseen ja suunnitteluun.
Hallitus voi lisäksi asettaa lyhytaikaisia työryhmiä valmistelemaan erityisiä asioita tai tekemään
tarvittavia selvityksiä.
Henkilökunta
Yhdistyksellä on yhteensä 53 vakituista työntekijää (syksyllä 2016). Henkilötyövuosia tehdään
palvelutoiminnassa yhteensä 42,5 ja järjestötoiminnassa 10,2. Lisäksi yhdistyksessä on kaksi
tuetussa työssä työskentelevää henkilöä. Lisäksi yhdistyksessä työskentelee yhteensä noin 200
työntekijää määräaikaisissa työsuhteissa: kerho-, kurssi- ja leirityöntekijöinä, sijaisina ja tilapäishoitajina. Yhdistys tarjoaa vuosittain useita erilaisia työharjoittelumahdollisuuksia eri alojen
opiskelijoille, muun muassa lähihoitajille, sosionomeille ja yhteisöpedagogeille.
Koulutamme henkilökuntaa asiakkaiden ja kehityskeskusteluista nousseiden tarpeiden mukaan
sekä täydennyskoulutusvelvoitteen perusteella. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat laaditaan
sekä palvelutoimintaan että hallinto- ja tukitoimintaan.
Koko henkilöstön välinen yhteistyö ja yhteisvastuullisuus korostuvat kaikessa yhdistyksen
toiminnassa. Edelleen vuonna 2017 lisäämme ryhmäkotien ja toimintakeskuksen henkilöstön
yhteistyötä palvelujen laadukkaan turvaamisen ja osaamisen jakamisen näkökulmista. Tiivistämme yhdistyksen toimintojen välistä yhteistyötä mm. yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan ulottamisessa asumisen ja päivätoiminnan palveluihin.
Yhdistys toimii luotettavana ja kannustavana työnantajana luoden työntekijöitä ja heidän ammattitaitoaan arvostavan ja edistävän työilmapiirin.
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7. HALLINTO JA HENKILÖKUNTA

Tavoitteet

Toimenpiteet

Onnistumisen mittarit

Hyvä tiedonkulku eri toimintojen
ja yksikköjen välillä

-henkilöstön tiedonkulkuun liittyvien
tarpeiden ja toiveiden selvittäminen
-O365 käyttöönotto ja koulutus

-saatu palaute

Työyhteisön yhteisöllisyyden
kehittäminen ja yhdistyksen
toimintojen välisen yhteistyön
tiivistäminen

- henkilökunnan yhteiset koulutukset -työhyvinvointikyselyn tulokset
ja virkistystapahtumat sekä mahdollistamalla esim. työnkierto yksiköiden välillä

Henkilökunta saa riittävästi tukea
työhönsä

-työntekijät saavat koulutusta ja
työnohjausta tarpeen mukaan
-toimiva työterveyshuolto
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-työhyvinvointikyselyn tulokset

8. Talous
Puitesopimukset
Meillä on puitesopimukset Helsingin kaupungin kanssa ryhmäkotien ja toimintakeskuksen asiakaspaikoista. Yksi asukkaistamme on espoolainen ja hänestä meillä on sopimus Espoon kanssa.
Keväällä 2014 voimaan astuneen puitesopimuksen puitteissa jatkamme palvelutoimintaa yhteistyössä Helsingin kaupungin asiakasohjauksen kanssa. Vuoden 2013 kilpailutuksessa tarjosimme kehitysvammaisten ihmisten päivätoiminnan lisäksi myös opintoihin tai päivä- ja työtoimintaan sekä työelämään valmentavaa opetusta kymmenelle peruskoulunsa päättäneelle nuorelle.
Toistaiseksi vuosien 2015–2016 aikana ei valmentavalle opetukselle ole ollut kysyntää.
Avustukset
Raha-automaattiyhdistyksen kohdennettua toiminta-avustusta on haettu ystävätupatoimintaan
ja perheiden virkistykseen, vammaisten lasten ja nuorten vanhempien arjen tilapäiseen helpottamiseen sekä keharikaveri-, vertais- ja vapaaehtoistoimintaan. Lisäksi on haettu uutta C-avustusta Kunnon hanke – hyvä kunto kuuluu kaikille (2017–2019) -hankkeelle. RAY:ltä haettujen
avustusten päätökset saadaan joulukuussa 2016.
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämää järjestöavustusta on haettu
senioriklubitoimintaan, leiri- ja kerhotoimintaan, tukihenkilötoimintaan sekä perheiden vertaistukitoimintaan. Kohdennettua toiminta-avustusta on haettu Helsingin kaupungin liikuntavirastolta
kerhoja täydentäviin ryhmiin. Päätökset avustusten myöntämisestä saadaan joulukuussa 2016.
Varainhankinta
Järjestötoimintaan käytettävä varainhankinta koostuu pääasiassa jäsenmaksuista. Yhdistyksen
oman varainhankinnan tärkeys korostuu omarahoitusosuuden merkityksen lisääntyessä tulevaisuudessa. Varainhankintaa kehitetään vuonna 2017 siten, että tutkitaan mahdollisuudet sekä
yksityishenkilöiden että yhteisöjen ja yritysten osallistumisesta toimintamme tukemiseen esim.
kertaluonteisten tapahtumien tukemisen tai pysyvän tuen muodossa. Varainhankinnan suunnitelma valmistuu vuoden 2017 alussa.

Tavoitteet

Toimenpiteet

Onnistumisen mittarit

Oman rahoituksen osuuden kasvattaminen ja uusien rahoitusmallien ja -kanavien etsiminen

-yhteistyökumppanien kartoittaminen
ja yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen (sekä yksityiset henkilöt että
yritykset ja muut yhteisöt) ja yhteistyön käynnistäminen
- uusien varainhankintatapojen
kehittäminen
-rahankeräysluvan hankkiminen

-varainhankinnan suunnitelma
käytössä
-vähintään yksi uusi varainhankintatoimenpide toteutettu vuoden
loppuun mennessä
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9. Kiinteistöt ja huoneistot
Kiinteistöjen ja huoneistojen rakennusteknistä toimintaa koordinoi kiinteistötoimikunta. Yhdistyksellä on lisäksi sopimus teknisen isännöinnin palvelusta.
Vuonna 2017 osassa kiinteistöjä painopisteenä tulee olemaan paloturvallisuus. Helsingin kaupungin palotarkastajan keväällä 2016 tekemästä tarkastuksesta ja poistumisharjoituksesta
perusteella tehdyn lausunnon ja toimenpidevaatimusten perusteella parannamme kiinteistöjen
paloturvallisuutta. Kiinteistöjä remontoidaan tehdyn PTS:n mukaisesti.
Läntinen Brahenkatu 2 ja Bulevardi 34
Yhdistyksen hallinto ja tukitoiminnat sekä ystävätupatoiminta siirtyivät vuoden 2014 lopulla Läntiselle Brahenkadulle.
Bulevardin tiloista pieni asunto (46 m2) on remontoitu ja vuokrattu. Vuoden 2015 syyskokous
hyväksyi isomman tilan myynnin ja sen mukaisesti edetään.
Marjaniemen kiinteistöt
Marjaniemenranta 48:n ja Palopirtintie 10:n kiinteistöt on otettu käyttöön vuonna 2001. Niitä remontoidaan tarpeen mukaan. Vaahtera- ja Lehmus-ryhmäkoteihin on suunniteltu isompi pintaremontti viihtyvyyden parantamiseksi.
Myllykaaren huoneistot
Kivensilmänkuja 7:n osakehuoneistot on otettu käyttöön vuonna 1997. Taloyhtiössä on tehty
kuntokartoitus vuonna 2012. Huoneistoissa tehdään asukasvaihtojen yhteydessä tarpeen mukaan pintasaneerauksia.
Myllypuron huoneistot
Yhdistyksellä on Myllypurosta viisi yksiötä, jotka on vuokrattu tukiasunnoiksi kehitysvammaisille
ihmisille. Huoneistoissa tehdään asukasvaihtojen yhteydessä tarpeen mukaan pintasaneerauksia.
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10. Talousarvio
TALOUSARVIO
TA 2017

TA 2016

TP 2015

3 353 500

2 791 680

3 325 063

56 000

74 740

41 537

Avustukset

447 000

699 836

315 297

Vuokrat

295 200

287 828

278 788

Varainhankinta

49 000

64 300

43 590

Sijoitus ja rahoitus

39 000

47 840

39 283

4 239 700

3 966 224

4 043 558

2 360 281

2 225 697

2 221 732

TUOTOT
Palvelumyynti
Muut maksut

TUOTOT YHTEENSÄ
KULUT
Palkat ja palkkiot
Palkkojen oikaisuerät

-48 076

Sosiaalimenot

558 700

521 823

512 485

Muut henkilöstömenot

120 250

121 175

119 328

Poistot

141 000

141 337

185 829

Huoneisto ja kiinteistö

334 000

359 018

316 703

Ostopalvelut ja toimisto

346 000

195 374

202 205

Tarvikkeet ja toimintakulut

342 000

327 553

286 642

9 000

8 000

8 513

55 000

71 369

53 132

-27 000

0

80 357

4 239 231

3 971 346

3 938 850

469

- 5 122

104 708

Varainhankinta
Rahoituskulut
Tilinpäätössiirrot
KULUT YHTEENSÄ
TILIKAUDEN TULOS
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