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TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET

VUOSI 2018 PÄHKINÄNKUORESSA

SÄÄTIÖN HALLITUS 

ARVOMME

HENKILÖSTÖ

TOIMINTAMME JA PALVELUMME

KATSAUS VUODEN 2018 TAPAHTUMIIN

TALOUS

YHTEISTYÖT

 



Vuosi 2018 oli Karstulan
Hyvinvointipalvelusäätiön asukkaille
mukavan arjen ylläpitämisen ja tukemisen
vuosi. 
 
Asukkaiden itsemääräämisoikeuden
tukemista tehtiin näkyväksi niin
työntekijöille kuin omaisille. Kolme
esimiestä osallistui Kehitysvammaliiton
IMO-passikoulutukseen ja omaisille
järjestettiin itsemääräämislain
uudistuksesta info-tilaisuus. Asukkaille
järjestettiin arkea piristäviä tapahtumia
niin yksiköissä kuin retkien muodossa.
 
Henkilökunnalle vuosi 2018 oli
koulutuksen ja kehittymisen vuosi.
Asukkaiden ohjaustyön/avustamisen
sisältöä ja suunnittelua sekä kirjaamista
kehitettiin niin kirjaamisvalmennuksen
kuin DIKO-hankkeen kautta. DIKO-
hankkeessa keskityttiin työhyvinvointiin ja
työntekijöiden rooliin viestinnässä sekä
työyhteisön jäsenenä. 
 
Erityisesti esimiesten koulutukseen
panostettiin. Palveluvastaava Mira
valmistui lähiesimieskoulutuksesta ja
Jenni suoritti samaa koulutusta
valmistuen toukokuussa 2019.
Esimiestyönsä Kotipirtti-Maijalassa
1.1.2018 aloittanut Reetta suoritti JET-
tutkintoa valmistuen helmikuussa 2019. 
 
Oppisopimuskoulutuksessa oli kaksi
työntekijää sekä yksi valmistui POKE:lta
oppisopimuksella vammaistyön
erityisammattitutkintoon.
 
 

Toiminnanjohtajan
terveiset

Säätiön hallitus pohti puolestaan arvoja ja
strategiaa, joka valmistui syksyllä 2018.
Keskeinen sanoma strategiassa oli halu
pysyä paikallisena kolmannen sektorin
toimijana, joka tuottaa palveluita ihmisiä
ja ympäristöä kunnioittaen. Strategian
sanomaa jalkautetaan käytännön työhön
pitämällä sitä arjen päätösten pohjana.
 
Toiminnanjohtajana olen osallistunut
Keski-Suomen alueella kolmannen
sektorin yhteistyön kehittämiseen sekä
sen toiminnan arvon tunnustamisen
puolestapuhumiseen. Kolmas sektori on
merkittävä hyvinvoinnin ja palveluiden
tuottaja erityisryhmille, joilla ei itsellään
ole voimavaroja puhua puolestaan.
Tämän toiminnan tukemisen toivoisin
myös näkyvän työssään aloittavien tai
jatkavien päättäjien toiminnassa.
 
Positiivisesti tulevaisuuteen katsoen 
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Karpalokodeilla äänestettiin
presidentinvaaleissa
laitosäänestyksen turvin.
Asukkaidemme oli mahdollista
saada vaitiolovelvollinen avustaja
mukaan äänestystilanteeseen.

Vuosi 2018
pähkinänkuoressa
PRESIDENTINVAALIT
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Säätiön toimistolla kuhistiin EU:n
uudesta tietosuoja-asetuksesta.
Kevät hurahti tietosuojaselosteita ja
omavalvontasuunnitelmaa
tehdessä!

EU:N TIETOSUOJA-ASETUS

Säätiö järjesti Karstulan
Kehitysvammaisten Tuki ry:n ja
Saarijärven Seudun
Kehitysvammaisten Tuki ry:n
tuella omaisille tarkoitetun
infotilaisuuden kehitysvammalain
mukaisesta itsemääräämisoikeuden
tukemisesta ja edistämisestä.
Tilaisuuden kulusta vastasi
Kehitysvammaliitto ry.

INFOTILAISUUS

Kesäkuusta 2018 lähtien Suomessa
on voinut hakea EU:n
Vammaiskorttia.

VAMMAISKORTTI

Suurimmalle osalle Karpalokotien
asukkaista kuuluu Kelan korvaamat
taksimatkat. Näin ollen heinäkuun
alusta voimaan tullut muutos Kelan
korvaamista taksimatkoista kosketti
myös Karpalokotien arkea.

KELA-TAKSIEN MUUTOKSIA

Säätiön hallitus laati toiminnalleen
strategian vuosille 2019-2021.
Strategiassa linjattiin mm.
toimintaa ohjaavat arvot sekä
missio ja visio.

STRATEGIATYÖSKENTELY



Säätiön hallitus 2018
Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiön asioita hoitaa hallitus, joka yhdessä

valitsemansa ja valtuuttamansa asiamiehen kanssa edustaa sitä. Vuonna 2018
säätiöllä oli vakituista henkilökuntaa 24 henkilöä, 2 määräaikaista henkilöä,

sijaisia sekä toiminnanjohtaja. 
 

Hallitus kokoontui toimikauden aikana 7 kertaa. Sääntömääräinen
kevätkokous pidettiin 23.5.2018 ja syyskokous 26.11.2018.

 
 

Säätiön hallituksen 
puheenjohtaja Heli Korhonen,

varalla  Toivo Poikonen
 

Säätiön hallituksen
varapuheenjohtaja Kari Salminen,

varalla Pirjo Ruuska
 

Vanhusneuvosto
Kirsti Äijänen,

varalla Leena Malmi

Karstulan kunta

Osmo Sippola
varalla Mirja Erämäki

Karstulan seudun
invalidit

Sylvi Pennanen
varalla Kristiina Sippola

Karstulan
kehitysvammaisten 

tuki ry

Tapani Lahti,
varalla Tellervo Muhonen

 
Vuokko Saarinen,

varalla Tellervo Muhonen

Karstulan sotaveteraanit ry
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Toimintaamme ohjaavat arvot

Osallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen

Ihmisten kohtaamista ohjaavat arvot

Toiminnan läpinäkyvyys

Yhteisöllisyys

Ympäristöystävällisyys

Ihminen ensin

Jokaisen yksilöllisyyden kunnioittaminen



Henkilöstö
Karpalokodeissa asukkaista 

huolehtii koulutettu, ammattitaitoinen ja
palvelualtis henkilökunta, johon kuuluu pääasiassa 

toimipisteisiin sidottuja lähihoitajia. 
Heiltä saa ohjausta ja apua niin arkirutiineihin kuin 

erityistarpeista huolehtimiseen. Henkilöstön tukena 
toimivat sairaanhoitaja ja sosionomit 

palveluvastaavina.
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Toimintamme ja
palvelumme

Karstulan 
Hyvinvointipalvelusäätiö 
edistää 
vanhusten, 
vammaisten ja 
eläkeläisten palveluun 
liittyvää toimintaa 
Karstulan kunnassa. 
Säätiö toteuttaa
tarkoitustaan 
tarjoamalla
palveluasumista, 
tilapäishoitoa, 
vuokra-asuntoja ja 
virkistystoimintaa 
omaishoitajille ja 
vammaisille.
Palvelukotitoimintaa
tuotetaan 
aputoiminimen
Karpalokodit alla.
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Palveluasuminen
Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö tarjoaa Karstulassa kol
messa eri yksikössä - Karpalokodeissa - palveluasumista:

Koivurannan palvelutalossa, Maijalan ryhmäkodissa ja 
tukiasunnoissa sekä Kotipirtin ryhmäkodissa.

Koivurannan palvelukoti sijaitsee
Mustalammen rannalla. Palvelukodissa

on ympärivuorokautinen valvonta. 

Maijalassa voi asua joko kodikkaassa
ryhmäkodissa tai itsenäisemmin

tukiasunnoissa.

Kotipirtin ryhmäkoti tarjoaa
yhteisöllistä asumista ja

ympärivuorokautista hoitoa.

7



Kiinteistöt
Säätiö omistaa kiinteistöjä, joiden asuntoja vuokrataan 
sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluita tarvitseville, 

vaikeissa asuinolosuhteissa eläville tai palveluiden 
välitöntä läheisyyttä tarvitseville henkilöille ja 

pariskunnille. Päivölä-Peltolan  ja Kruukinrinteen 
kiinteistöt olivat vuokrattuina ulkopuoliselle 

palveluntuottajalle Esperi Care Oy:lle.

AS OY KARSTULAN
LINNUNLAULU

MÄNTYLÄN
RIVITALO

ENONRANNAN JA
ENONRINTEEN

RIVITALOT

KRUUKINRINTEEN
PALVELUKOTI

PÄIVÖLÄN JA PELTOLAN
PALVELUTALO
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Muut palvelut

Palveluasumisen lisäksi säätiö tarjoaa myös muita 
tukipalveluja. 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 vammaispalveluissa.

 
Lisäksi säätiö on jatkanut

yleishyödyllisen toiminnan osana kotona asumisen 
tukemista maksuttomana

tilapäishoitona tiistaisin ja keskiviikkoisin.
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Asukkaiden tukeminen
Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö tukee asukkaitaan 

sekä huolehtivalla henkilökunnalla että erilaisilla vapaa-
ajan ja yhteiskunnallisilla toiminnoilla.

Asukkaita tuetaan
yhteiskunnallisella tasolla mm.

toimimalla sosiaalisena tiedottajana
päättäjien suuntaan, osallistumalla

aktiivisesti Karstulan
Vanhusneuvoston toimintaan ja
olemalla mukana toteuttamassa

Hyvinvoiva Karstunen -strategiaa.
Säätiö tukee aktiivisella yhteistyöllä
Karstulan Kehitysvammaisten Tuki

ry:n toimintaa järjestämällä
tapahtumia ja retkia

kehitysvammaisille ja heidän
läheisilleen.

 

Kaikille avointa ja maksutonta
kerhotoimintaa toteutetaan
Mäntylän kerhohuoneella ja
Koivurannan palvelutalolla.

Säätiö tarjoaa myös
mahdollisuuksia seudun

vammaisille ja
kehitysvammaisille osallistua

maksuttomaan
viriketoimintaan, joita ovat

mm. ompeluseurat,
kokkikerhot, retket ja leirit.

 

Yhteistyö Vapaa-aika
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Vuoden 2018 retkiä
Perinteinen retki Härmän kylpylään

Reissu Ähtärin eläinpuistoon
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Vuoden 2018 juhlapyhiä
Kuten asiaan kuuluu, Karpalokodeilla

juhlittiin innokkaasti erilaisia juhlapyhiä.
Laskiaisena syötiin laskiaispullaa,

vappuna hassuteltiin ja juhannuksena
käytiin juhannustansseissa Uittokalliolla.

Lisäksi yksiköissämme juhlittiin myös
arvokkaasti itsenäisyyspäivää ja joulua.

12



Vuoden 2018 arkea

Karpalokodeilla nautittiin myös
tavallisesta arjesta. Arjen hetkiin

kuului mm. jäätelön syömistä
hellekeleissä, pihapelejä,

mansikkatalkoita ja
puutarhanhoitoa.
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Suositut omaisten illat
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Erityisen paljon kiitosta sai
Karpalokotien omaisten illat,

joissa omaiset pääsivät
tutustumaan toisiinsa,

henkilökuntaan ja
palveluasumisyksikköön.



Talous

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Kulut
Varsinaisen toiminnan
tuottojäämä
 
SIJOITUS- JA
RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Kulut
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
yhteensä
 
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
Lainojen lyhennykset

  1 946 849,04 €
-1 794 103, 90 €
      152 745,14 €

 
 
 
 

            1 609,19 €
        - 53 802,74 €
        - 52 193, 55 €

 
 

         100 551,59 €
             -215 329 €

   1 999 377,87 €
- 1 706 469,30 €
     292 908,57  €

 
 

       
 

          1 550,40  € 
     - 63 570,68 €
     - 62 020,28 €

 
    

     230 888,29  €
     -213 651,00 €

Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö on yleishyödyllinen eli
voittoa tavoittelematon säätiö. Vuoden 2018 liikevaihto oli 

1 946 849, 04 € ja laskua edellisvuoteen oli 2,36 %. 
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TUOTOT, VARSINAINEN TOIMINTA

KULUT, VARSINAINEN TOIMINTA

Palvelutoiminta
72.1%

Vuokraustoiminta
21.2%

Palveluasuminen
6.8%

 
0%

Vuokraustoiminta
Palveluasuminen
Palvelutoiminta

411 789, 37€
132 105, 64€

1 402 954, 03€

Palvelutoiminta
80.7%

Vuokraustoiminta
14.9%

Palveluasuminen
4.5%

 
0%

Vuokraustoiminta
Palveluasuminen
Palvelutoiminta

-266 702, 85€
  -80 236, 48€
-1 447 164, 57€
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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
- Karstulan kunnalle
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DIKO-HANKE

Säätiö jatkoi Jyväskylän
ammattikorkeakoulun

hallinnoimassa Työhyvinvointia
digitaalisuuden ja kokeilukulttuurin

keinoin (DIKO) -hankkeessa.

SAARIKKA

Saarikka on säätiön lähin
palvelutoimintaa valvova

viranomainen. Säätiön
vammaispalvelulain mukaisten
palveluiden asiakkaaksi pääsee

muun muassa perusturvaliikelaitos
Saarikan vammaispalveluiden

palveluohjauksen kautta. Lisäksi
monet yksikön asukkaista käyvät

Saarikan omistamassa
Toimintakeskuksessa Karstulassa.
Säätiö ja Saarikka tekevät tiivistä

yhteistyötä Karstulan kunnan
alueella turvatakseen

kehitysvammaisten tarvitsemia
palveluita.
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