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TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET JA KATSAUS VUOTEEN 
2016 

 

Tervetuloa näkemään pikakatsaus säätiön toimintaan vuonna 2016, johon kuului niin viihdettä kuin asiaa.  

Säätiön toimintaa kosketti Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta (381/2016), 

joka tuli voimaan 10.6.2016. Samassa yhteydessä lainmuutoksen kanssa Suomessa tuli voimaan vammaisten 

henkilöiden oikeuksien YK:n yleissopimus. Näiden henki on vahvistaa vammaisten mahdollisuutta 

omannäköiseen elämään, liittymistä yhteiskuntaan ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. Lisäksi 

1.12.2015 voimaan tullut säätiölaki (487/2015) on ohjeistanut säätiön hallinnointia ja johtamista. 

Säätiöllä toimintaa on lähdetty vahvistamaan lain hengen mukaisesti. Asukkaiden elämässä on aina pyritty 

kodinomaisuuteen ja yksilöllisyyteen. Lain henki vain vahvistaa tätä toimintaa ja sen näkyväksi tekemistä. 

Henkilöstön tulee pohtia keinoja asukkaan itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi ja rajoitustoimenpiteiden 

vähentämiseksi. Säätiön yksiköissä  rajoitustoimenpiteet ovat kohdistuneet vain asukasturvallisuuteen, kuten 

tukivöihin tai sängyn laitoihin. Näitä asioita on pohdittu yhdessä omaisten ja yhteistyötahojen kanssa.  

Asukkaiden toiveiden selville saamiseksi työntekijöitä on koulutettu, heille on hankittu 

kommunikointivälineitä sekä heitä on ohjattu käyttämään esimerkiksi tulkkipalveluita. 

Kotipirtti-Maijalan asukkaille rakennettiin aistihuone henkilökunnan opiskeluun liittyen näyttötyönä. 

Huoneessa voi rentoutua ja hemmotella kaikkia aisteja. Lisäksi asukkaiden kanssa on pelattu, ulkoiltu, tehty 

kodinaskareita, pidetty grillikekkereitä ja juhlia. Asukkaat ovat käyneet retkillä, ostoksilla ja osallistuneet 

halunsa mukaan harrastuksiin. Säätiöllä vuoden 2016 suurin viihdetapahtuma oli Pertti Kurikan nimipäivien 

konsertin järjestäminen Karstula Areenalla. Asukkaiden suuressa suosiossa oli myös kolmen päivän retki 

Härmän kuntokeskukseen. 

Henkilöstön työhyvinvoinnin ja toiminnan kehittämiseksi säätiö on mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulun 

Työhyvinvointia digitaalisuuden ja kokeilukulttuurin keinoin -hankkeessa eli DIKO-hankkeessa. Hankkeessa 

kehitetään niin johtamista ja työyhteisöjen toimintaa kuin viestintää ja digi-osaamista. Hankkeen 

koulutuspäivien lisäksi henkilöstö on osallistunut erinäisiin täydennyskoulutuspäiviin. Viisi työntekijää 

valmistui Jyväskylän aikuisopistosta Kehitysvamma-alan erityisammattitutkinnosta. 

Säätiön hallinto ja raportointi vastaavat säätiölakia. Raportit kirjanpidosta ja toiminnasta on muokattu 

vastaaman niitä annettua ohjeistusta. Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö sr on yleishyödyllinen 

yhteiskunnallinen toimija. 

Kiitos mielenkiinnosta toimintaamme kohtaa. 

Airi Hokkanen 

toiminnanjohtaja
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SÄÄTIÖN HALLITUS JA HENKILÖSTÖ 
 

 

VUODEN 2016 HALLITUS 
 

Karstulan kunta 

Heli Korhonen: 
puheenjohtaja, 
varalla Toivo Poikonen 

Kari Salminen: 
varapuheenjohtaja, 
varalla Pirjo Ruuska 
 

 

 

Karstulan sotaveteraanit ry 

Tapani Lahti, 
varalla Kalevi Heikkinen 
 

Sotainvalidien Veljesliitto 
Karstulan Osasto ry 

Vuokko Saarinen, 
varalla Kalevi Veistola 
 
 
 

Karstulan Seudun Invalidit 
ry 
 
Hannu Sissonen, 
varalla Mirja Erämäki 

Karstulan 
kehitysvammaisten Tuki ry 

Sylvi Pennanen, 
varalla Kristiina Sippola 

 

Hallitus kokoontui toimikauden aikana viisi kertaa. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 

26.5.2016 ja syyskokous 24.11.2016. 

 

HENKILÖSTÖ 

Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiössä asukkaista huolehtii koulutettu, ammattitaitoinen ja 

palvelualtis henkilökunta, johon kuuluu pääasiassa toimipisteisiin sidottuja lähi- ja sairaanhoitajia. 

Heiltä saa ohjausta ja apua niin arkirutiineihin kuin erityistarpeista huolehtimiseen.

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

 

Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiön asioita hoitaa hallitus, joka yhdessä valitsemansa 

ja valtuuttamansa asiamiehen kanssa edustaa sitä. Vuonna 2016 säätiöllä oli vakituista 

henkilökuntaa 24 henkilöä, yksi määräaikainen henkilö, sijaisia sekä toiminnanjohtaja. 
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KARSTULAN HYVINVOINTIPALVELUSÄÄTIÖ TARJOAA 
KODINOMAISTA ASUMISTA JA PALVELUITA 

 

 

Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö omistaa niin vuokralla olevia kiinteistöjä kuin palveluasuntojakin. 

Palveluasumisen ja palvelutoiminnan kohderyhmä on vammaispalveluiden asiakkaat. 

Asuntotarjonta ja virkistystoiminta kattaa myös eläkeläiset, ikäihmiset, omaishoitajat ja 

mielenterveyskuntoutujat. 

 

PALVELUASUMINEN 

Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö tarjoaa Karstulassa kolmessa eri yksikössä palveluasumista: 

Koivurannan palvelutalossa, Maijalan ryhmäkodissa ja tukiasunnoissa sekä Kotipirtin ryhmäkodissa. 

 

 

Koivurannan palvelutalo 

sijaitsee luonnonkauniin 

Mustalammen rannalla.  

 

 

 

Maijalassa voi asua joko 

kodikkaassa ryhmäkodissa 

tai itsenäisemmin 

tukiasunnoissa. 

 

 

Kotipirtin ryhmäkoti tarjoaa 

yhteisöllistä asumista ja 

ympärivuorokautista hoitoa 

asukkailleen. 

Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö tarjoaa vammaisille tarkoitettua 

palveluasumista turvallisissa, laadukkaissa ja kodinomaisissa palveluasunnoissa. 

Tämän lisäksi säätiö omistaa kiinteistöjä, joita vuokrataan mm. tukea tarvitseville. 
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KIINTEISTÖT 

Säätiö omistaa myös lukuisia kiinteistöjä, joita vuokrataan sosiaali- ja terveydenhuollon 

tukipalveluita tarvitseville, vaikeissa asuinolosuhteissa eläville tai palveluiden välitöntä läheisyyttä 

tarvitseville henkilöille tai pariskunnille. Päivölä-Peltolan ja Kruukinrinteen kiinteistöt olivat 

vuokrattuina ulkopuoliselle palveluntuottajalle Esperi Care Oy:lle. 

  

KRUUKINRINTEEN 

PALVELUKOTI 

 

ENONRINTEEN RIVITALO 

 

PÄIVÖLÄN JA PELTOLAN 

PALVELUTALO 

 

AS OY KARSTULAN 

LINNUNLAULU 

MÄNTYLÄN RIVITALO 

 

 

ENONRANNAN 

ESTEETTÖMÄT 

RIVITALOASUNNOT

MUUT PALVELUT 
 

Palveluasumisen lisäksi säätiö tarjoaa myös muita palveluja Maijalan yksikössä. Näitä ovat muun 

muassa: 

• vammaisten lyhytaikaishoito, joka tukee kotona toteutettua omaishoitoa 

• mahdollisuus henkilökohtaiseen avustajaan 

• mahdollisuus kehitysvammaisten lasten päivähoidon palveluihin ja kotiohjaukseen 

• valmius sosiaalipäivystyksen kriisisijoitusten vastaanottamiseen. 

Lisäksi säätiö jatkaa yleishyödyllisen toiminnan osana kotona asumisen tukemista maksuttomana 

tilapäishoitona tiistaisin ja keskiviikkoisin. 
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 ASUKKAIDEN TUKEMINEN 
 

 

YHTEISTYÖ 

Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö tukee asukkaitaan yhteiskunnallisella tasolla mm. toimimalla 

sosiaalisena tiedottajan päättäjien suuntaan, osallistumalla aktiivisesti Karstulan Vanhusneuvoston 

toimintaan ja olemalla mukana toteuttamassa Hyvinvoiva karstunen -strategiaa. 

Säätiö osallistuu myös aktiivisesti Karstulan Kehitysvammaisten Tuki ry:n toimintaan mm. 

järjestämällä kehitysvammaisille ja omaishoitajille suunnattuja kesäretkiä.  

 

VAPAA-AJAN TOIMINTA 

Kaikille avointa ja maksutonta kerhotoimintaa toteutetaan Mäntylän kerhohuoneella ja 

Koivurannan Palvelutalolla. Säätiö myös tarjoaa mahdollisuuksia seudun vammaisille ja 

kehitysvammaisille osallistua maksuttomaan viriketoimintaa, joita ovat mm. ompeluseurat, retket 

ja leirit.  

 

               

  

Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö tukee asukkaitaan sekä huolehtivalla 

henkilökunnalla että erilaisilla vapaa-ajan ja yhteiskunnallisilla toiminnoilla. 
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VUODEN 2016 TAPAHTUMIA 
 

      

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

Pertti Kurikan Nimipäivät -yhtyeen 

konsertti  

Säätiö järjesti elokuussa 2016 PKN-

yhtyeen konsertin Karstula Areenalla. 

Opiston virkistyspäivä 

Opiston virkistyspäivässä leivottiin, 

jumpattiin ja askarreltiin. 

Jokavuotinen retki Härmään 

Härmän kylpylässä asukkaat pääsivät 

nauttimaan sekä hyvästä ruuasta että 

tanssilattian saloista. 

Retki Ähtäriin 

Kesällä tehtiin myös retki Ähtärin 

eläinpuistoon, jossa päästiin 

ihailemaan mm. karhuja ja susia. 
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TALOUS 
 

 

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 

VARSINAINEN TOIMINTA   

Tuotot 1 988 764, 48 € 1 891 449, 99 € 

Kulut 1 755 210, 16 € 1 671 756, 67 € 

Varsinaisen toiminnan tuottojäämä    233 554, 32 €    219 693, 32 € 

   

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA   

Tuotot           845, 49 €          225, 39 € 

Kulut     60 159, 97 €     93 343, 36 € 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä    -59 314, 48 €    -93 117, 97 € 
 

  

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 174 239, 84 € 126 575, 35 € 

 

 

 

 

 

 

Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö on yleishyödyllinen eli voittoa tavoittelematon 

säätiö. Vuoden 2016 liikevaihto oli 1 988 764 € ja nousua edellisvuoteen oli 5,1%. 
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2016 

 

 

 

 

 

 

19%

7%

74%

Tuotot, varsinainen toiminta

14%
7%

79%

Kulut, varsinainen toiminta

TUOTOT, VARSINAINEN TOIMINTA 

74% Palvelutoiminta  1 460 115, 25 € 

19% Vuokraustoiminta  384 930, 33 € 

7% Palveluasuminen  143 718, 90 € 

YHTEENSÄ   1 988 764, 48 € 

 

 

 

KULUT, VARSINAINEN TOIMINTA 

79% Palvelutoiminta 1 401 476, 18 € 

14% Vuokraustoiminta 237 050, 75 € 

7% Palveluasuminen 116 683, 23 € 

YHTEENSÄ  1 755 210, 16 € 
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SÄÄTIÖN YHTEISTYÖKUMPPANIT 

 

TOIMINNAN RAPORTOINTI 

Säätiön toiminnan tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy.   

Säätiö raportoi toiminnastaan 

• Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH), säätiörekisteri 

• Aluehallintovirastolle 

• Raha-automaattiyhdistykselle (RAY) 

• Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA) 

• rahoituslaitoksille 

• kunnalle 

SAARIKKA 

Säätiön vammaispalvelulain mukaisten palveluiden asiakkaaksi pääsee perusturvaliikelaitos 

Saarikan vammaispalveluiden palveluohjauksen kautta. Lisäksi monet yksikön asukkaista käyvät 

Saarikan omistamassa Toimintakeskuksessa Karstulassa.  

 

DIKO-HANKE 

Säätiö aloitti yhteistyön Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Työhyvinvointia 

digitaalisuuden ja kokeilukulttuurin keinoin (DIKO) -hankkeessa.  


