VUOSIKERTOMUS
2019

LYHYESTI MEISTÄ
Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö
edistää vanhusten, vammaisten ja
eläkeläisten palveluun liittyvää
toimintaa Karstulan kunnassa. Säätiö
toteuttaa tarkoitustaan tarjoamalla
vuokra-asuntoja tukipalveluja
tarvitseville ja virkistystoimintaa
omaishoitajille ja vammaisille sekä
aputoimimi Karpalokotien alla
palveluasumista ja tilapäishoitoa
vammaisille ihmisille.
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TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET
Vuosi 2019 oli hallinnon kehittämisen ja
strategian jalkauttamisen aloitusvuosi.
Säätiölle laadittiin johtosääntö ohjaamaan ja
kuvaamaan johtamisen vastuualueita. Sen
rinnalle aloitettiin työstämään myös
taloussääntöä. Johto- ja taloussäännön
työstämisessä hallituksen konsulttina toimi
tilintarkastajayhteisö BDO:n lakimies. Johtoja taloussäännöt tukevat johtamisen
kehittämistyötä, prosessien kuvaamista ja
sisäistä valvontaa.
Säätiö toiminnan kehittämisessä keskeisessä
roolissa on ollut myös maakunnallinen
kolmannen sektorin yhteistyö. Säätiö
osallistui dosentti Sakari Möttösen laatimaan
selvitykseen palveluntuottajajärjestöjen
asemasta, tulevaisuudesta ja kuntien kanssa
tehtävästä hankintayhteistyöstä.
Selvityksessä tarkasteltiin myös järjestöjen
palveluita sosiaalisen hyvinvoinnin
tuottamisessa. Säätiön edustajana osallistuin
aktiivisesti sote-uudistuksen työryhmiin ja
seminaareihin.

Taloudellisesti ja toiminnallisesti säätiön
vuosi oli vakaa ja toimintasuunnitelman
mukainen. Rauhallisen arjen rinnalle
asukkaille järjestettiin retkiä ja
viriketoimintaa. Yksi kohokohta oli Lapuan
hiippakunnan piispa Simo Peuran vierailu
Koivurannan palvelutalolla Karstulan
seurakunnan piispantarkastuksen yhteydessä
lokakuussa 2019. Toiminnan esittelyn ja
yhteisten kahvien jälkeen säätiön asukkaat ja
henkilökunta sai kiitosta piispalta
kodinomaisesta tunnelmasta ja arvokkaasta
tehdystä työstä.
Arvojemme mukaisesti kunnioitamme
toiminnassamme asukkaiden yksilöllisyyttä ja
tuemme heidän osallisuuttaan ja
hyvinvointia. Henkilökunta on keskeisessä
roolissa luomassa asukkaiden hyvää elämää.
Hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja motivoitunut
henkilökunta on toimintamme perusta, joten
siihen meidän tulee kiinnittää huomiota
jatkossakin.
Henkilökuntaa kuluneesta vuodesta kiittäen,

Vuoden 2019 aikana henkilöstö pysyi pääosin
samana. Henkilökuntaa koulutettiin
oppisopimuksilla ja lisäkoulutuspäivin.
Lisäksi henkilöstön työhyvinvoinnin,
oppimisen ja osaamisen kehittämisen tueksi
säätiö liittyi Pohjoisen Keski-Suomen
ammattiopisto POKE:n hallinnoimaan Invest
In Staff -hankkeeseen.

Airi Hokkanen

HENKILÖSTÖ JA
HALLINTO

Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiön asioita hoitaa hallitus, joka
yhdessä valitsemansa ja valtuuttamansa asiamiehen kanssa edustaa
sitä. Vuonna 2019 säätiöllä oli vakituista henkilökuntaa 24 henkilöä, 4
määräaikaista henkilöä, sijaisia sekä toiminnanjohtaja.
Hallitus kokoontui toimikauden aikana 7 kertaa. Sääntömääräinen
kevätkokous pidettiin 28.5.2019 ja syyskokous 28.11.2019.

VUODEN 2019 HALLITUS
Karstulan kunta
Heli Korhonen, puheenjohtaja, varalla Toivo Poikonen
Kari Salminen, varapuheenjohtaja, varalla Pirjo Ruuska
Karstulan kunnan vanhusneuvosto
Kirsti Äijänen, varalla Leena Malmi
Karstulan Sotaveteraanit Ry
Tapani Lahti & Vuokko Saarinen, varalla Tellervo Muhonen
Karstulan Kehitysvammaisten Tuki Ry
Sylvi Pennanen, varalla Kristiina Sippola
Karstulan Seudun Invalidit Ry
Osmo Sippola, varalla Mirja Erämäki
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PALVELUASUMINEN

Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö tarjoaa Karstulassa
kolmessa eri yksikössä - Karpalokodeissa - palveluasumista:
Koivurannan palvelutalossa, Maijalan ryhmäkodissa
ja tukiasunnoissa sekä Kotipirtin ryhmäkodissa.

Kotipirtti
Ympärivuorokauti
nen valvonta
Autetun asumisen
asukaspaikkoja 8
Asukkailla oma
huone ja wc

Maijalan ryhmäkoti
Ryhmäkodissa
asumispaikkoja 6
Tukiasunnoissa
asumispaikkoja 5
Asukkailla oma
huone

Koivuranta
Ympärivuorokauti
nen valvonta
Asukaspaikkoja 12
+1
Asunnoissa oma
keittiö ja
kylpyhuone

ASUKKAIDEN
TUKEMINEN
Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö tukee asukkaitaan
sekä huolehtivalla henkilökunnalla että erilaisilla vapaaajan ja yhteiskunnallisilla toiminnoilla.
Yhteistyö
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.
Vapaa-aika
Säätiö tarjoaa mahdollisuuksia seudun vammaisille ja
kehitysvammaisille osallistua maksuttomaan viriketoimintaan,
joita ovat mm. ompeluseurat, kokkikerhot, retket ja leirit. Lisäksi
säätiö osallistuu ja tukee erilaisia tapahtumia, jotka on
suunnattu niin vammaisille kuin ikäihmisille.

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
kotona asuvien ikäihmisten ja muiden erityistä tukea
tarvitsevien henkilöiden kylvetys- ja pesupalvelut.
Lisäksi säätiö tarjosi mahdollisuutta maksuttomaan
tilapäishoitoon tiistaisin ja keskiviikkoisin, mutta tälle palvelulle
ei ollut käyttöä.

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.

Mäntylä
18 yksiötä, 2
kaksiota

Enonrinne
12 yksiötä

Enonranta
8 yksiötä

Linnunlaulu
5 kaksiota, 1
yksiö

Wetkanportti
1 kaksio

VUODEN 2019
KOHOKOHDAT
Jääkiekko-ottelu
Kävimme keväällä katsomassa
Karstulan jääkiekkojoukkueen
ottelua kotiareenallamme.
Härmän reissu
Heinäkuussa teimme jo perinteeksi
muodostuneen lomareissun Härmän
kylpylään Karstulan
Kehitysvammaisten Tuki ry:n kanssa.
Ohjelmassa oli rentoa yhdessäoloa,
polskimista kylpylän poreissa,
iltatanssit, karaokea ja seisovan
pöydän antimia.
Kruisinki-ajelu
Osallistuimme kesällä ACC Karstulan
ja Karstulan Kehitysvammaisten Tuki
ry:n järjestämälle
hyväntekeväisyysajelulle.
Erityiset olympialaiset
Alkusyksystä olimme mukana
järjestämässä Erityisiä olympialaisia,
joissa oli lajeina mm. turbokeihäs,
pituushyppy, juoksu ja kävely.
Osallistujia oli Karstulan lisäksi
muiltakin paikkakunnilta. Jokainen
osallistuja palkittiin.

VUODEN 2019
KOHOKOHDAT
DIKO-hankkeen päätös
Karpalokodit oli mukana
kolmivuotisessa Jyväskylän
ammattikorkeakoulun Työhyvinvoint
ia digitaalisuuden ja
kokeilukulttuurin keinoin hankkeessa, joka päättyi vuoden 2019
keväällä. Hankkeen myötä päästiin
kuulemaan mielenkiintoisia luentoja
ja verkostoitumaan muiden
keskisuomalaisten yritysten kanssa.
Lisäksi hannkkeeseen kuuluvilla
tyhy-päivillä parannettiin
työilmapiiriä.
Asukastyytyväisyyskysely
Karpalokotien
palveluvastaava Jenni suoritti tänä
keväänä loppuun
lähiesimiestutkinnon, ja hän laati
opintojensa puitteissa Karpalokotien
asukkaille ja läheisille
asukastyytyväisyyskyselyn.
Tiivistetysti voidaan todeta, että
Karpalokotien asukkaat ovat
tyytyväisiä asumiseensa ja
saamaansa palveluun.
Piispantarkastus
Lokakuussa Lapuan hiippakunnan
piispa Simo Peura vieraili
Koivurannassa Karstulan
seurakunnan piispantarkastuksen
yhteydessä.

TALOUS

Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö on yleishyödyllinen eli voittoa
tavoittelematon säätiö. Vuoden 2019 liikevaihto oli 2 054 108 € ja nousua
edellisvuoteen oli 5,51 %. Lainoja lyhennettiin 230 822 €.
TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2019

1.1.-31.12.2018

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Kulut
Varsinaisen toiminnan
tuottojäämä

2 054 107, 79 €
-1 805 064, 81 €
249 042, 98 €

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

1 555, 48 €
-45 723, 50 €
-44 168, 02 €

1 609,19 €
-53 802,74 €
-52 193, 55 €

204 874, 96 €

100 551,59 €

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Kulut
Sijotus- ja rahoitustoiminta
yhteensä
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

TALOUS

TUOTOT, VARSINAINEN TOIMINTA
Vuokraustoiminta
19.4%

Palveluasuminen
6.6%

Palvelutoiminta
74%

Vuokraustoiminta 397 712,88 €
Palveluasuminen 135 502, 37 €
Palvelutoiminta 1 520 892, 54 €

KULUT, VARSINAINEN TOIMINTA

Vuokraustoiminta
13.9%

Vuokraustoiminta -250 905, 57 €
Palveluasuminen -83 286, 52 €
Palvelutoiminta -1 470 872, 72 €

Palveluasuminen
4.6%

Palvelutoiminta
81.5%

YHTEISTYÖT

Säätiö oli mukana viidessä eri yhteisössä, joita olivat
Keski-Suomen yhteisöjen tuki, Kehitysvammaisten tukiliitto ry,
Kehitysvammaliito, Soste ry sekä Hyvinvointialaliitto ry. Lisäksi
toiminnanjohtaja on ollut aktiivisesti mukana Keski-Suomen yhteisöjen tuen
selvitystyössä osallistumalla seminaareihin ja työryhmiin. Selvitystyön aiheena
oli palvelujärjestöjen asema, tulevaisuus ja kuntien kanssa tehtävä
hankintayhteistyö eli järjestöjen palvelut sosiaalisen hyvinvoinnin
tuottamisessa.
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

Yhteistyö Saarikan kanssa
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.

