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1. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA ARKIPÄIVÄN TOIMINTA
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä
yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua. Keskeisiä tavoitteita ovat kehitysvammaisen ihmisen
elämänhallinta ja mahdollisimman itsenäinen elämä sekä perheiden tukeminen selviytymään
kehitysvammaisen ihmisen hoidosta, kasvatuksesta ja kuntoutuksesta. Yhdistyksen toimintaa kehitetään
vastaamaan jäsenten ja heidän perheidensä tarpeita ja odotuksia.
Toimintakauden aikana korostuvat:
- edunvalvonta viranomaisten päätöksissä ja ratkaisuissa
- yhteydenpito perheisiin ja jäseniin
- vertaistuen järjestäminen ja kehittäminen
- kehitysvammaisten ihmisten työllistymiseen vaikuttaminen
- yhteistyön kehittäminen Oulun Koivula Oy:n kanssa
- Villa Koivulan saneerauksen jatkaminen
- lisäksi huomioimme Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten
Tukipiiri ry:n vuoden 2018 painopistealueet
Yhdistyksen kaikessa toiminnassa otetaan huomioon Kehitysvammaisten Tukiliiton strategian 2017 -2020
tavoitteet sekä Tukiliiton ja tukiyhdistysten toiminnan tarkoitukset:
- edistää perusoikeuksien ja erityisesti YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa
yleissopimuksessa määriteltyjen ihmisoikeuksien toteutumista
- tukea osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä itsemääräämisoikeutta kaikissa elämänvaiheissa sekä
- edistää yhteiskunnan muutosta sellaiseksi, että mahdollisuudet toimivaan arkeen ja yksilölliseen
elämään toteutuvat.

2. JÄSENISTÖ
Jäseniä ovat yksityishenkilöt. Kannatusjäseniä voivat olla yksityishenkilöiden lisäksi myös oikeuskelpoiset
yhteisöt. Yhdistyksellä voi olla myös kutsuttuja kunniajäseniä. Maksavia jäseniä vuoden 2018 lopussa on yli
400 sekä lisäksi yksi kunniapuheenjohtaja ja yksi kunniajäsen.
Vuonna 2018 jäsenmaksuna peritään 30 euroa. Yhdistyksellä voi olla myös ns. kannatusjäseniä, joko
yksityishenkilöitä tai yrityksiä, joiden jäsenmaksu on 300€. Halutessaan jäsenet voivat maksaa em.
jäsenmaksuja suuremman jäsenmaksun. Jäsenmaksuista Kehitysvammaisten Tukiliiton osuus on 12,50€/jäsen,
yhdistyksen osuus on 13,50€/jäsen ja Popoken osuus 2€/jäsen yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta
riippumatta.
Jäsenyys oikeuttaa yhteen Tukiliiton lehden vuosikertaan: Tukiviesti 6 krt/v (yksi kaksoisnumero) tai
selkokielinen Leija (6 krt/v).
Jäsenkirjeitä lähetetään 1-2 kertaa vuodessa postitse tai sähköpostilla. Jäsenkirjeet lähetetään sähköisesti
niille yhdistyksen jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa. Lisäksi noin 10 krt/vuodessa
toimitetaan sähköpostitse tiedote yhdistyksen ajankohtaisista asioista. Tapahtumista ja ajankohtaisista
asioista ilmoitetaan myös yhdistyksen facebook-sivuilla, yhdistyksen kotisivuilla, Forum24-lehdessä, Kalevan
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tapahtumia sivuilla ja Kumppanuuskeskuksen kotisivuilla www.ihimiset.fi. Tukiliiton ja Tukipiirin tapahtumista
ilmoitetaan heidän omissa julkaisuissaan.
Yhdistyksellä omat nettisivut ovat osoitteessa www.oulunkehitysvammaistentuki.fi. Yhdistyksellä on myös
facebook-sivusto: https://www.facebook.com/oketuki/ sekä avoin fb-keskusteluryhmä.

3. HALLINTO JA TOIMIKUNNAT
Tukiyhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus kokoontuu n. 10 kertaa vuodessa. Hallitus voi asettaa
jaostoja ja toimikuntia erityisten tehtäviä ja niiden valmistelua sekä hankkeiden suunnittelua varten.
Yhdistyksen jäsenet voivat perustaa kerhoja tai alaosastoja, joiden toimintaohjeet hallitus vahvistaa.
Yhdistyksen toimikunnista toimintaa jatkavat:
• Talotoimikunta
• Taloustoimikunta
• Edunvalvonta- ja vaikuttamistoimikunta
• Virkistystoimikunta

4. HENKILÖKUNTA JA TOIMITILAT
Yhdistyksen toiminnan kannalta on perusteltua, että yhdistyksellä on työntekijä. Elokuussa 2017 on aloittanut
osa-aikainen (50% työaika) toiminnanohjaaja, työsuhde on solmittu toistaiseksi voimassa olevana.
Toimistopalvelut ostetaan Oulun Koivula Oy:ltä erillisen sopimuksen mukaan. Yhdistyksen järjestämiin
harrastus- ja viriketoimintoihin palkataan tuntipalkkaisia ohjaajia.
Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry omistaa Villa Koivulan, os. Paattikuja 3, 90510 Oulu. Villa Koivula on
vuokrattu Oulun Koivula Oy:lle. Yhdistyksen toimisto on Villa Koivulassa ja tiloja voidaan käyttää erillisen
sopimuksen mukaan yhdistyksen järjestämään harrastus- ja viriketoimintaan, vertaistoimintaan sekä
yhdistyksen kokouksiin.

5. YHTEISTYÖKUMPPANIT
Muita keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat mm. Oulun Koivula Oy, Oulun Tullin Rotaryklubi, Oulun
hiippakunta, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Me Itse ry, Oulun kaupungin eri hallintokunnat ja toiminnat,
sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset, Oulun seudun omaishoitajat ry, Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/Tahkokankaan palvelukeskus, Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten
Tukipiiri ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry, Pohjois-Pohjanmaan liikunta (PoPli), Oulun ev.lut. seurakunnat, Oulu-opisto, PohjoisPohjanmaan Martat, Kumppanuuskeskus, Oulunsalon Vasama ry/Suunnistusjaosto, Caritas-säätiö, Nuorten
ystävät ry, Lakeuden maanpuolustusnaiset, Suomen Diakoniaopisto, yksityiset palvelukodit ja niiden
henkilöstö sekä alan oppilaitokset. Vuoden 2018 pyritään lisäämään yhteistyötä eri sosiaali- ja
potilasjärjestöjen kanssa toiminnan edelleen kehittämiseksi.
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6. TALOUS
Yhdistyksen tulot muodostuvat vuokratuloista, jäsenmaksuista, Oulun kaupungin kanssa tehdyistä
ostopalvelusopimuksista, kausimaksuista, erilaisista avustuksista, järjestettävistä tilaisuuksista, matkoista,
keräystuloista ja muista aktiviteeteista. Kerhoihin osallistuvat maksavat kausimaksun. Matkoista ja
tapahtumista peritään osanottomaksu. Järjestettävistä koulutustilaisuuksista peritään erillinen
osallistumismaksu. Vuoden 2018 aikana pyrimme uudistamaan talouden seurannan ja laskutuksen
käytänteitä.
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys hakee Oulun kaupungin hallintokunnilta ja muilta eri tahoilta avustuksia.
Mahdolliset kerho- ja harrastustoiminnan ohjaajat pyritään palkkaamaan palkkatuella tai kaupungin
avustuksella. Yhdistyksen jäsenet osallistuvat varainkeräyksiin ympäri vuoden.
Vuoden 2016 aikana tehdyn kunto- ja sisäilma-arvion mukaisesti jatketaan edelleen Villa Koivulan laajemman
peruskorjauksen suunnittelua ja varaudutaan aloittamaan mahdollinen peruskorjaus vuoden 2018 aikana.
Villa Koivulan kunnossapidosta sekä Hakakadun putkistoremontista aiheutuvat kustannukset asettavat
taloudenhoidolle omat haasteensa myös vuonna 2018.

7. OMISTAJASTRATEGIA
Oulun Koivula Oy on Oulun Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen 100 %:sti omistama osakeyhtiö. Osakeyhtiön
toiminnan toteuttamiseksi ja sen kehittämiseksi laadittiin vuoden 2014 aikana omistajastrategia, jossa
määriteltiin omistajatahon eli tukiyhdistyksen tavoitteet Oulun Koivula Oy:n tuottamien palvelujen määrän ja
laadun suhteen.
Omistajastrategian toteutumista seurataan koko toimintavuoden ajan.

8. TOIMIKUNTIEN TYÖSKENTELY
8.1. TALOTOIMIKUNTA
Talotoimikunnan työ painottuu Villa Koivulan korjausrakentamiseen ja talon
suunnitelmalliseen toteuttamiseen, jota tehdään yhteistyössä Oulun Koivula Oy:n kanssa.

kunnossapidon

8.2. TALOUSTOIMIKUNTA
Taloustoimikunnan tehtäviä ovat mm. yhdistyksen talouden suunnittelu ja seuranta, lainojen hoitoon liittyvät
asiat, varainhankinnan päävastuu sekä talousarvio- ja tilinpäätösasioiden valmistelu. Lisäksi taloustoimikunta
voi valmistella avustushakemuksia.

8.3.EDUNVALVONTA- JA VAIKUTTAMISTOIMIKUNTA
Oulun kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen edunvalvontatehtävä painottuu olemassa olevien ja lakisääteisten
palvelujen saatavuuden valvontaan. Vuonna 2018 tärkein edunvalvontatehtävä on jatkaa yhteistyötä Oulun
kaupungin sosiaalipalvelujen kanssa kehitysvammaisten lasten ja heidän perheidensä avohuollon ohjauksen
toteutumisen seuraamisessa, työ- ja päivätoiminnan kehittämisessä sekä asumispalveluihin liittyvien
palvelujen järjestämisessä. Seurataan kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten tilapäishoidon
saatavuutta, riittävyyttä sekä laatua ja tarvittaessa otetaan yhteyttä Oulun kaupungin sosiaaliviranomaisiin.
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Huomiota tullaan kiinnittämään myös kaupungin tekemiin päätöksiin ja säästötoimenpiteisiin, jottei
kehitysvammaisen ihmisen omatoimisuuden edistäminen, osallisuus ja yhteiskuntaan integroituminen
vaarantuisi. Viranomaisista sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita, mutta
myös Oulun kaupungin muiden hallintokuntien kuten esim. liikunta-, kulttuuri- ja opetustoimen sekä
vammaisneuvoston kanssa tehdään yhteistyötä eri muodoissa.
Vuoden 2018 aikana järjestetään edellisvuosien tapaan jäsenten toivomien teemojen mukaisia
jäsentreffejä/jäseniltoja, liittyen mm päiväkoti- ja kouluasioihin, itsemääräämisoikeuteen sekä lakisääteisiin
palveluihin sekä kehitysvammaisten työllistymismahdollisuuksiin.
Yhdistys järjestää koulutusta, jakaa tietoa ja on mukana ajankohtaisten kehitysvammaalan asioiden koulutusten suunnittelussa alan työntekijöille, yhteistyökumppaneille, omaisille, oppilaitosten
edustajille ja muille aiheesta
kiinnostuneille.

8.4 VIRKISTYSTOIMIKUNTA
Kehitysvammaisten ihmisten virkistykseksi ja keskinäisen vertaistuen vahvistamiseksi järjestetään esim.
karaokeiltapäivä, yms. virkistystä. Lisäksi järjestetään muuta toimintaa ja tapahtumia kuten perinteiset
kesäjuhlat. Yhdistys on mukana Oulussa vuosittain järjestettävän Kirjavaa Kulttuuria tapahtumien
järjestelyissä ja Oulun hiippakunnan elokuussa järjestettävässä perinteisessä Piispansauva-kävelyssä.
Vuonna 2018 järjestetään edellisvuosien tapaan Heikki Kokon salibandy-turnaus keväällä ja marrasturnaus
marraskuussa. Yhteinen suunnistus- ja ulkoilupäivä pyritään järjestämään syksyllä 2018 Oulunsalon Vasaman
suunnistusjaoston kanssa yhteistyössä.
Yhdistys on mukana Pohjois-Suomen keilacupin kisajärjestelyissä ja on pääjärjestäjänä yhdessä Oulussa
järjestettävässä Valtakunnallisen Keilacupin turnauksessa 2018.
Pyritään jatkamaan tietokoneiden kierrätystoimintaan yhdessä ammattiopisto Luovin kanssa.
Yhdistys osallistuu erilaisiin valtakunnallisiin ja alueellisiin tapahtumiin, kuten joulukuun alussa olevaan
kehitysvammaisten viikkoon.
Yhdistys osallistuu myös perinteisen Tahkokankaan palvelukeskuksessa järjestettävien diskoiltojen,
kesäkonsertin ja joulujuhlan järjestelyihin yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

9. MUU YHDISTYKSEN TOIMINTA
9.1. HARRASTUSTOIMINTA
Vakiintuneet harrastusryhmät jatkat toimintaansa: Musiikkikerho Estottomat ja Musiikkiryhmä Estottomat
PopRock, Perheliikuntakerhon Liikkis, aikuisten ja lasten salibandyryhmät sekä tanssiryhmä. Pyrimme vuoden
2018 löytämään mm eri urheiluseuroista yhteistyötahoja, joiden kautta järjestämme lajikokeiluja ja
monipuolistamme jäsenistölle tarjottavia harrastemahdollisuuksia. Liikuntatoimintaa koordinoi yhdistyksen
liikuntavastaava.
Kehitämme jatkuvasti harrastustoimintaa erilaisten hankkeiden ja niihin saatavien avustusten kautta.
Tavoitteena on aloittaa vuoden 2018 aikana uusina toimintamalleina mm ikääntyvien kehitysvammaisten
palvelukoteihin vietävät taidepiirit, aikuisten kehitysvammaisten teatteriryhmä sekä vanhemmille/huoltajille
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tarkoitettu vertaistuellinen hyvinvointiohjelma. Projektien aloitus on sidottu saataviin avustuksiin.
Harrastustoimintaa pyritään löytämään uusia muotoja myös yhteistyössä Oulun kaupungin kulttuuritoimen
kanssa.

9.2. PERHEILY-TOIMINTA
Yhdistys järjestää vuoden 2018 aikana lapsiperheille erilaisia tapahtumia, joissa korostuvat perheiden
yhteinen tekeminen ja vertaistuki. Perheily-teema on myös mukana yhdistyksen yhteisissä tapahtumissa ja
tekee yhteistyötä toimikuntien kanssa. Yhdistys osallistuu aktiivisesti lapsiperheitä koskevaan
edunvalvontatoimintaan järjestäen mm. jäsenillan aiheeseen liittyen. Vuoden 2018 tavoitteena on
vapaaehtoisten aktivoiminen Perheily-toiminnan edelleen kehittämiseksi.

9.3.TIEDOTUS- JA VIESTINTÄTOIMINTA
Yhdistyksen puheenjohtaja ja toiminnanohjaaja vastaavat yhdistyksen sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta
ja viestinnästä. Sisäiseen tiedottamiseen sisältyy mm. jäsenkirjeet, jäsenviestit, kotisivujen ja facebook
päivitykset. Yhdistyksen ulkoinen tiedottaminen ja viestintä ovat mm. ajankohtaisista asioista tiedottamista
tiedotusvälineille ja yhteistyökumppaneille. Vuoden 2017 aikana on uudistettu yhdistyksen säännöllistä
tiedottamista, jonka kehittäminen jatkuu.
Tiedottamisen kannalta vuoden 2018 kaksi tärkeintä hanketta ovat yhdistyksen kotisivujen uusiminen sekä
jäsenrekisterin sekä yhteistyökumppaneiden yhteystietojen ajan tasalle saattaminen.
Vuoden 2018 aikana pyrimme ottamaan käyttöön sähköisiä työvälineitä, mm järjestämään jäseninfoja
webinaarien kautta sekä mahdollistamaan sisäisiä palavereja esim skype-yhteyden kautta.

9.4.TIISTAI-KAHVILAT
Yhdistys järjestää viikoittain kahvila Pöönässä (Albertinkatu 14, Oulu) eri teemojen ympärille rakennettuja
jäsenistölle suunnattuja kahvila-iltoja. Säännöllisesti joka toinen viikko kahvilassa kokoontuu itsenäisesti
asuvien kehitysvammaisten nuorten aikuisten Menojengi-ryhmä.

9.5.KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Yhteyksiä EU:n ja Pohjoismaiden kehitysvamma-asiantuntijoihin kartoitetaan. Mahdollisuuksien mukaan
suunnitellaan tai ollaan mukana EU-hankkeissa kansainvälisen toiminnan kehittämiseksi.
Pyrimme kehittämään erilaisia yhteistyömuotoja eri maiden kehitysvammaisten ihmisten ja heidän
omaistensa kanssa.

10. YHDISTYKSEN OMAISUUS
10.1. VILLA KOIVULA
Yhdistys omistaa Oulun Hietasaaren kaupunginosassa, os. Paattikuja 3, 90510 kiinteistön, joka on vuokrattu
Oulun Koivula Oy:lle.

10.2. ASUNTO-OSAKKE (HAKAKATU)
Yhdistys on saanut vuonna 2014 Eeva Mäkelän testamenttilahjoituksena 50 m²:n suuruisen asunto-osakkeen
osoitteessa Hakakatu 8 a 8, Oulu. Asunto-osake on vuokrattuna.
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10.3.

YLEISHYÖDYLLINEN OSAKEYHTIÖ OULUN KOIVULA OY

Yhdistys omistaa yleishyödyllisen osakeyhtiön Oulun Koivula Oy:n, joka tuottaa kehitysvammaisille ihmisille
tarkoitettuja asumis-, päivä- ja työtoiminnan palveluja sekä tilapäishoidon palveluja.

10.4.

PUHELINOSAKE (PARTNERA OY)
Yhdistys on omistanut kaksi Oulun puhelimen puhelinosaketta, jotka on muutettu Partnera Oy:n osakkeiksi,
joita on nyt 500 kpl.

11. YHTEENVETO
Oulun Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen toimintavuosi 2018 on edellisvuosien tapaan Villa Koivulan
saneerauksen ja siitä aiheutuneiden kustannusten ja lainojen hoidon vuoksi taloudellisesti haasteellinen.
Taloudellisista haasteista huolimatta yhdistys jatkaa edunvalvonta- ja vaikuttamistehtävää, järjestää
yhdistyksen jäsenille virike- ja harrastustoimintaa jäsenistön toiveet huomioon ottaen.
Oulun Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen vuosikymmenten ajan toteuttama edunvalvonta- ja vaikuttamistyö
on osaltaan parantanut kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä olosuhteita ja arkielämää.
Edunvalvontaan ja vaikuttamistyöhön tullaan vuonna 2018 kiinnittämään erityistä huomiota, eri tahojen ja
viranomaisten kanssa sekä seuraamalla kehitysvammahuollon kehitystä ja informoimaan jäsenistöä
ajankohtaisista asioista.
Oulun Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen toiminta perustuu jäsenten tekemälle vapaaehtoistyölle.
Yhdistystoiminnan ylläpitämisen ja kehittämisen kannalta on hyvä, että vapaaehtoistyössä on mukana eri alan
osaajia ja taitajia. Yhdistyksen yhteiseen toimintaan ovat tervetulleita kaikki jäsenet omien voimavarojensa ja
olosuhteidensa mukaisesti.
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