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OULUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY 

2.  YLEISTÄ 

Vuosi 2021 oli yhdistyksen 56. toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2021 oli 448 jäsentä. 
Yhdistyksen tehtävänä on huolehtia paikallisesti kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän 
perheidensä etujen ajamisesta sekä järjestää koulutusta ja harrastustoimintaa eri ikäryhmille. 

Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana 
Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea.  

 
Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry:n tavoitteet  

 Kehitysvammaisten elämänhallinta ja mahdollisimman itsenäinen elämä.     
 Perheiden tukeminen selviytymään kehitysvammaisten hoidosta, kasvatuksesta ja kuntoutuk-

sesta.   
 Yhdistyksen toiminnan kehittäminen vastaamaan jäsenten ja heidän perheidensä tarpeita ja 

odotuksia. 
 
Toimintamme painopisteitä ovat edunvalvonta ja vaikuttaminen sekä erilaisten harrastus- ja 
virkistystoimintojen tarjoaminen.  

Järjestämme vuosittain kymmeniä erilaisia tapahtumia eri ikäryhmille aina pienten lasten perheistä 
aikuisiin ja ikääntyviin kehitysvammaisiin.  

Verkostoituminen eri yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa on meille tärkeä asia niin 
paikallisella, valtakunnallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.  

 
Yhteystiedot:  
Kansankatu 53, 90100 OULU 
puh. 040 163 2282 
e-mail: annemari.eskola@oketuki.fi 
kotisivut: www.oulunkehitysvammaistentuki.fi 
Facebook-sivu: https://www.facebook.com/oketuki/ 

   
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi vuonna 2021 Leena Jumisko ja sihteerinä Sinikka Vuoti. 
Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi Annemari Eskola. 

Toiminnanjohtajan työkuvaan kuuluvat yhdistyksen juoksevan hallinnon hoitaminen, ml. talous. 
Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen toiminnasta ja sen kehittämisestä yhdessä hallituksen kanssa 
sekä toimii yhdistyksen työntekijöiden esimiehenä. Yhdistyksessä työskenteli 31.5.2021 saakka 
50%:lla työajalla kerhonohjaajana Sirpa Lukka. Aikuisten kerhotoiminnan ollessa tauolla Lukka ohjasi 
yhdistyksen etä -ja ulkoilutoimintaa. Yhdistyksessä aloitti 1.9.2021 alkaen yhdistystyöntekijä Jenni 
Warsell. Hänen työsuhteensa on määräaikainen yksi (1) vuosi, (työaika 65%) ja siihen yhdistys saa 
palkkatukea (100%).   
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Elokuussa 2021 yhdistyksessä käynnistyi kolmivuotinen Stea -rahoitteinen Verkko haltuun -hanke. 
Hankkeessa on kaksi täysipäivästä työntekijää: projektikoordinattorina aloitti Kaisa Pitkälä ja 
projektityöntekijänä Sirpa Lukka 9.8.2021. Hanketyöntekijöiden sopimukset ovat määräaikaisia 
hankkeen toteutuksen ajan. 

Yhdistyksen toimistotila on Kumppanuuskeskuksella, jossa on myös Verkko haltuun -hankkeen 
toimistotilat (Kansankatu 53). Koronatilanteen vuoksi toimistolla ei ollut vuonna 2021 säännöllisiä 
aukioloaikoja, vaan käyntiajat sovittiin puhelimitse tai sähköpostilla. Kumppanuuskeskuksen tiloja 
käytettiin asiakastilaisuuksiin, infoihin, kokouksiin ja muuhun toimintaan koronaohjeiden sallimissa 
rajoissa. 

2.1. Toiminnan erityispiirteet 2021- jo toinen koronavuosi 
Vuonna 2021 koronapandemia vaikutti edelleen olennaisesti yhdistyksemme toimintaan: suunniteltua 
toimintaa rakennettiin uudelleen ja järjestettiin eri tavoin turvallisuus huomioiden. Osa tapahtumista 
jouduttiin perumaan kokonaan ja osallistujamäärät lähitapahtumissa olivat selvästi normaalia 
vähäisemmät kokoontumisrajoitusten takia. Lähitoiminnan osallistujamääriä oli rajoitettava 
turvallisuussyistä.  
 
Etätapahtumiin sen sijaan osallistuttiin edelleen ilahduttavan paljon ja toimintaan tulikin mukaan myös 
uusia osallistujia. Verkko haltuun -hankkeen yksilöopastuksen ansiosta yhä useampi pääsi osallistumaan 
etätoimintaamme. Etätoiminnan mahdollisuuksia tullaan hyödyntämään ja pitämään yllä jatkossa 
lähitoiminnan rinnalla. 
 
Etätoimintaa ja – tarjontaa oli vuoden 2021 aikana mm. Teams -yhteyden sekä Facebook -livelähetysten 
kautta. Toimintaa toteutti suurelta osin yhdistyksen toiminnanjohtaja, joka toteutti toimintaa 
yhteistyökumppaneiden kanssa mm. järjestämällä etäkerhotoimintaa, vertaistoimintaa verkossa sekä 
erilaisia osallistavia teemallisia etätapahtumia.  

3. YHDISTYKSEN HALLINTO JA KOKOUKSET  

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia pidettiin kaksi, kevätkokous 12.4.2021 ja syyskokous 8.11.2021 
Molemmissa kokouksissa oli sekä lähi- että etäosallistumismahdollisuus. 
 

3.1.  Hallitus 
Hallituksen jäsenet vuonna 2021: Leena Jumisko, puheenjohtaja, Minna Lintulahti, varapuheenjohtaja, 
Sinikka Vuoti, sihteeri, Satu Joensuu, Pauliina Saarela, Arja Puolakanaho, Anne Toppari, Kaisa Pitkälä 
(8.8. saakka) ja Jaana Lauri. 
 
Hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana yhteensä 11 kertaa, joista yksi (1) järjestettiin kokonaan 
lähitapaamisena, seitsemän (7) kokousta oli Teams-kokouksia sekä kolme (3) kokousta toteutettiin 
hybridimallilla. Hallitus perusti neljä (4) toimikuntaa selkeyttämään ja tehostamaan yhdistyksen 
toimintaa ja vastuunjakoa. Etäkokousten välineenä oli Teams- sovellus. 
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3.2. Tapahtumatoimikunta 
Toimikunta vastaa virkistystoiminnan kehittämisestä ja tapahtumien toteuttamisesta jäsenten 
toiveiden mukaisesti. Toimikunta tekee yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa kehittääkseen Oulun 
seudun harrastus- ja tapahtumatarjontaa mahdollisimman monipuoliseksi eri ikäryhmille ja eri 
puolella Oulua asuville jäsenillemme.  
Toimikunta ei järjestäytynyt eikä kokoontunut vuoden 2021 aikana yhtään kertaa. Toimikunnan 
tehtävät siirtyivät pääosin yhdistyksen toiminnanjohtajana ja vakituisen kerhonohjaajan vastuulle. 
 

3.3. Edunvalvontatoimikunta 
Toimikunta seuraa aktiivisesti kehitysvammaisia ihmisiä koskevan lainsäädännön 
toteutumista, palvelujen toteuttamista ja tasa-arvon toteutumista. Edunvalvonta- ja 
vaikuttamistoimikuntaan kuuluivat Sinikka Vuoti (pj.), Jaana Lauri, Sirpa Lukka, 
Arja Puolakanaho, Satu Joensuu, Hanna-Lena Dahlin, Suvi Tarvas ja Anne Toppari. Edunvalvonta- ja 
vaikuttamistoimikunta kokoontui vuoden 2021 aikana kolme (3) kertaa, joista kaksi oli tapaamisia Oulun 
kaupungin kehitysvammapalveluiden kanssa. 
Edunvalvontatoimikunta keskusteli aktiivisesti sähköpostitse ja whatsapp-renkaansa kautta. 
 

3.4. Tulevaisuustoimikunta 
Tulevaisuustoimikunta vastaa yhdistyksen toiminnan kehittämisestä pitemmällä aikajänteellä, 
visioimalla yhdistyksemme tavoitteita ja toimia tulevaisuuteen. Tulevaisuustoimikuntaan kuuluivat 
Minna Lintulahti, Annemari Eskola, Maija Pelkonen (pj) ja Suvi Tarvas. Tulevaisuustoimikunta 
kokoontui vuoden 2021 aikana yhden (1) kerran. 
 

3.5. Estottomat 50 vuotta juhlatoimikunta 
Perustettiin Estottomat 50- vuotisjuhlan järjestelyjä varten. Toimikunta ei kokoontunut kertaakaan 
vuonna 2021, sillä juhlakonsertti siirtyi koronan vuoksi. 
 

4. TALOUSASIAT JA NIIDEN HOITO 

Kirjanpidon ja palkkahallinnon hoiti Lakeuden Laskentatoimi kirjanpitäjänä Anu Irjala ja Sakari Kumpula 
sekä palkanlaskijana Tuula Alatalo.  
Tilintarkastajana toimi Mov Audit Oy, HTM Soili Raive -Annanolli sekä varatilintarkastajana Olavi 
Virtanen. 
Vakuutukset olivat LähiTapiolassa. Yhdistys on ottanut irtaimistovakuutuksen, johon sisältyy toiminnan 
vastuu- ja oikeusturvavakuutus. 8.11.2021 yhdistyksen hallitus päätti ottaa työntekijöilleen 
tapaturmavakuutuksen, joka kattaa tapaturmat myös vapaa- ajalla.  
Rahaliikenne on hoidettu Nordea-pankin välityksellä. Jäsenmaksut ovat Kehitysvammaisten Tukiliiton 
hoidettavana. Yhdistyksen päivittäisestä taloudenhoidosta vastaa toiminnanjohtaja. 
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4.1. Varainhankinta 
Yhdistyksen tulot muodostuivat Koivula Oy:n myyntituotosta, Hakakadun vuokratuloista, 
jäsenmaksuista, Oulun kaupungin kanssa tehdyistä erityisliikunnan ostopalvelusopimuksista, 
kausimaksuista, erilaisista Oulun kaupungin myöntämistä avustuksista ja lahjoituksista. 
 
Vuonna 2021 yhdistyksellä ei ollut poliisihallinnon myöntämää varainkeruulupaa. Vuoden 2021 aikana 
jätetty hakemus uuden rahankeräysluvan hakemiseksi vuodesta 2022 alkaen. 
 

4.2. Avustukset ja lahjoitukset 2021  
Vuoden 2021 aikana tukiyhdistys on saanut seuraavat avustukset ja lahjoitukset: 
 
Sosiaali -ja terveysministeriö Verkko haltuun –digitaitoja kehitysvammaisille  
    hankerahoitus 

 
Kehitysvammaisten tukiliitto Kehitysvammaisten teemaviikon juhlarahaston avustus 
Oulun kaupunki  Sote-järjestöavustus harrastetoimintaan sekä tapahtumiin 
Oulun kaupunki Erityisliikunnan avustus säännölliseen liikuntatoimintaan 

(ostopalvelusopimus) 
Oulun kaupunki Järjestölähtöisen ehkäisevän toiminnan avustus lasten, 

nuorten ja lapsiperheiden toimintaan 
Oulun kaupunki Lahjoitusrahasto Estottomat 50v. juhlaan (lahjoitus 

rauennut, juhla siirtyy vuodelle 2022) 
Ravander -säätiö Tarjottu lahjoitus jäsenille suunnattuun toimintaan, jaettava 

tuki 
Nova2- hanke  Iloa liikkumiseen! -kokeiluprojektin rahoitus 
Lesosen säätiö  Lapsiperheiden tapahtumatoimintaan 
Oulun Osuuspankki  Kässää ja köksää -kurssi 
 

5. JÄSENASIAT 

5.1. Jäsenet 
Maksavia jäseniä yhdistyksessä oli 448 henkilöä 1.1.2022. Näistä oululaisia oli 411. Jäsenmaksu vuonna 
2021 oli 32 €, josta Kehitysvammaisten Tukiliiton osuus on 13€/jäsen, yhdistyksen osuus 19€/ jäsen ja 
Pohjois-Pohjanmaan kehitysvammaisten tukipiirin osuus on 2€/jäsen. Jäsenetuna yhdistyksen jäsenet 
saavat Tuk-lehden tai selkokielisen Leijan vuosikerran.  
 

5.2. Tiedottaminen  
Yhdistys on vuoden 2021 aikana edelleen monipuolistanut ja tehostanut tiedottamista saavuttaakseen 
jäsenistön ja yhteistyötahot aikaisempaa varmemmin ja kattavammin. Yhdistyksen kotisivut ja yleisilme 
uudistuivat vuoden 2021 aikana. Yhdistyksen uusi slogan on: “Kohti yhteistä maailmaa”, jonka yhdistys 
otti käyttöön lokakuussa 2021. 
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Paperinen jäsenkirje postitettiin yhden (1) kerran vuonna 2021. Lisäksi yhdistys on lähettänyt 
tiedotteita sähköisesti jäsenistölle, Oulun seudun julkisen ja yksityisen sektorin asumispalveluihin sekä 
yhteistyökumppaneille. Vuoden 2021 jäsenkirjeet ja uutiskirjeet on tallennettu yhdistyksen kotisivuille. 
 
Yhdistyksen asioista on tiedotettu yhdistyksen virallisissa tiedotuskanavissa kotisivuilla ja Facebookissa.  
Vuosikokouksista on tiedotettu ilmaisjakelulehti Forum24:ssä. Toiminnasta ja mm. avoimista 
vapaaehtoistyön paikoista on ilmoitettu myös Ihimiset.fi -sivuilla. Yhdistyksellä on Instagram- tili sekä 
oma You Tube- kanava.  
 
Yhdistyksen sisäisen viestinnän kanavia ovat sähköposti, kokoukset, Teams sekä erilaiset WhatsApp -
ryhmät. 
 

6. HARRASTUS-, VIRKISTYS JA TAPAHTUMATOIMINTA  

Oulun kehitysvammaisten tukiyhdistyksen järjestämä harrastus- ja tapahtumatoiminta oli koronasta 
huolimatta monipuolista vuonna 2021. Säännöllinen harrastetoiminta oli käynnissä voimassa olevien 
rajoitusten puitteissa ja sitä järjestettiin koronaturvallisesti esim. ryhmäkokoja pienentämällä. Keväällä 
2021 toiminnassa olivat rajoitusten mukaisesti vain alle 18 –vuotiaiden säännöllinen lähitoiminta. 
Yhdistys lisäsi verkon välityksellä tapahtuvaa toimintaa sekä ulkoilutoimintaa. 
 
Toimintaan laadittiin erilliset turvallisuusohjeet ja terveysturvallisuudesta tiedotettiin toimintaan 
osallistuville yhdistyksen yleisissä kanavissa, ilmoittautumisen yhteydessä sekä kerhotoiminnassa. 
Säännöllisen harrastustoiminnan lisäksi erilaisia tapahtumia ja toimintoja järjestettiin rajoitusten 
puitteissa niin etä -kuin lähitapahtuminakin yhteensä 120 kpl. (Liite 1) Toiminnassa painottuivat 
erityisesti musiikki, taide ja liikunta sekä vertaistapaamiset.  
 
Vuoden 2021 aikana järjestettiin säännöllistä kerhotoimintaa Oulunsalossa, Pateniemessä sekä Oulun 
keskustan tuntumassa eri toimipaikoissa. Lisäksi järjestettiin kolme kurssimuotoista lajiharrastetta; 
uintikurssit, keilauskurssit ja kädentaitojen kurssi. 
 
Vuonna 2021 yhdistyksen tapahtuma- ja harrastetoimintaa toteutettiin koronan vuoksi lähitoiminnan 
lisäksi paljon etätoimintana. Toimintaa järjestettiin pääasiassa yhdistyksen toiminnanjohtajan toimesta. 
Joihinkin toimintoihin käytettiin tuntiohjaajien työpanosta ja loppuvuodesta 2021 yhdistyksen Verkko 
haltuun -hanke toteutti osan etätoiminnasta. Etätoimintaa järjestettiin yhteistyössä mm. oppilaitosten, 
seurakunnan ja alueella toimivien hankkeiden kanssa. Etätoimintaa toteutettiin seuraavilla alustoilla: 
Teams, Tukinet.net, Facebook, Instagram ja YouTube. Yhdistyksen omana etätoimintana toteutettiin 
mm. teemallisia livelähetyksiä, yhteislaulutuokioita, osallistavia lähetyksiä, YouTube- videosarjoja, 
vertaistuki- ja infoiltoja. Lähetysten tekemisessä oli vahvasti osallistava ote ja osa etätoiminnasta 
toteutettiinkin yhteistyössä kehitysvammaisten jäsentemme kanssa. Etätapahtumien tilastoinnissa on 
hyvä huomioida, että osassa tapahtumista osallistujamäärät ovat epätarkkoja, sillä yhden 
tapahtumakirjautumisen takana voi olla useita osallistujia. (LIITE 1) 
 
Osallistavan toiminnan esimerkkejä olivat mm. Kumppanuuskeskuksen KumppisGalleriassa vuonna 
2021 kaksi taidenäyttelyä ”Kesän kynnyksellä ” toukokuussa 2021 ja ”Oikeus elää ilman kiusaamista” -
näyttely joulukuussa 2021. Näyttelyyn saimme taidetta oululaisista kehitysvammaisilta ihmisiltä ja 
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yhteistyötä tehtiin mm. alueen asumisyksiköiden kanssa. Näyttelyistä tehtiin videokoosteet yhdistyksen 
You Tube -kanavalle. 
 

Säännöllinen harrastetoiminta 
 
Säännölliset harrastekerhot kokoontuivat kevätkaudella 2021 viikoilla 7-21. Viikolla 7 alkoivat Avin 
ohjeistuksen mukaiset alle 18- vuotiaiden lähitoimintana toteutetut kerhot. Yli 18 –vuotiaiden 
lähitoimintaa pyrittiin aloittamaan kevään aikana useaan kertaan, rajoitukset kuitenkin estivät kevään 
2021 lähitoiminnan aloittamisen aikuisten osalta. Säännöllinen harrastustoiminta käynnistyi 
syyskaudella 2021 elokuun lopulla 30.8. ja jatkui 18.12. Saakka. Syyskausi 2021 toteutui lähitoimintana 
kaikenikäisille, mutta ryhmäkokoa rajoitettiin turvallisuussyistä. 
 
Vuoden 2021 aikana yhdistyksellä oli 23 säännöllistä kerho- ja toimintaryhmää. Kerhot toimivat eri 
puolella Oulua. Huomioitavaa on, että kerhojen osallistujamäärä oli rajoitettu yleisten 
turvallisuusohjeistusten mukaisesti. Tarkempi säännöllisen kerhotoiminnan listaus on 
toimintakertomuksen liitteenä. (LIITE 2). Osa suunnitellusta toiminnasta ei päässyt käynnistymään 
koronan vuoksi vuoden 2021 aikana. 
 

Musiikki 
Musiikkiryhmä Estottomat 

Kehitysvammaisten Musiikkiryhmä Estottomat on kokoontunut yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1970 
alkaen. Vuonna 2021 Estottomien lähitoimintaa päästiin toteuttamaan vasta syyskaudella 2021, 
jolloin se toimi neljässä (4) eri ryhmässä: Iloiset ikäihmiset, Tavoitteellinen musiikkiryhmä ja kaksi 
pop-/rock ryhmää. Kerho on kokoontunut Tiernan koulun Kasarmintien yksikön tiloissa viikoittain 
maanantaisin ja torstaisin. Kevätkaudella 2021 yhdistys järjesti etäEstottomat -ryhmän, joka 
osoittautui hyvin toimivaksi ja ryhmä oli koko kevään täynnä.  
 
Kaiken kaikkiaan Estottomien ryhmiin on osallistunut vuoden 2021 aikana 51 harrastajaa: 
EtäEstottomat kevätkausi 2021 14 harrastajaa ja lähitoimintana syyskausi 37 harrastajaa. Kerho on 
toiminut neljän eri ohjaajan ohjaamana. Etäryhmiä oli yksi (1). Syyskaudella 2021 Estottomien 
ryhmissä mukana oli myös Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelijoita.  Toimintaan on käytetty 
Oulun kaupungin järjestöavustusta sekä osin Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestöavustusta. 
 
Estottomat- ryhmän 50- vuotisjuhlakonsertti oli suunniteltu pidettäväksi vuonna 2021, mutta se 
jouduttiin siirtämään koronatilanteen vuoksi.  
 
Lisäksi järjestettiin musiikkituokioita ja lauluhetkiä Teams –sovelluksen kautta.  
 

Liikunta 
HöntsäLiikkis-liikuntakerho 

Soveltavan liikunnan liikuntakerho HöntsäLiikkis kokoontui keväällä 2021 vain ulkoiluryhmänä ja siihen 
osallistui yhteensä 30 harrastajaa. Ryhmä kokoontui keväällä 19 kertaa. Syyskaudella 2021 ryhmä 
kokoontui viikoittain lauantaisin Pateniemen ala-asteella. Liikkis-liikuntakerhoissa tutustuttiin erilaisiin 
liikuntalajeihin ja - mahdollisuuksiin. Ryhmään on osallistunut vuoden 2021 aikana yhteensä 48 eri 
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harrastajaa ja se on toiminut yhden ohjaajan ohjaamana.  Ryhmän kokoa jouduttiin koronan vuoksi 
rajoittamaan. Toimintaa toteutettiin Oulun kaupungin erityisliikunnan avustuksella. 
 

Salibandy aikuiset 

Aikuisten salibandyryhmä kokoontui vain syyskaudella 2021. Ryhmä toimi joka viikko lauantaisin Raatin 
liikuntasalissa. Ryhmään on osallistunut vuoden 2021 aikana 18 harrastajaa ja se on toiminut kahden 
ohjaajan ohjaamana. Ryhmän kokoa jouduttiin koronan vuoksi rajoittamaan ja salibandyn perinteiset 
turnaukset jouduttiin perumaan. Toimintaa toteutettiin Oulun kaupungin erityisliikunnan avustuksella. 
 

Salibandy lapset 

Lasten salibandy ryhmä kokoontui kevätkaudella 2021 Paloaseman liikuntasalissa viikoittain torstaisin 
klo 17:00-18:00. Syyskaudella 2021 kerho kokoontui Raatin liikuntasalissa Palolaitoksen tilan 
purkamisen vuosi. Ryhmään on osallistunut vuoden 2021 aikana kevätkaudella 10 ja syyskaudella 16 
harrastajaa ja se on toiminut kahden ohjaajan ohjaamana. Syyskaudella mukana oli satunnaisesti myös 
yhdistyksen vapaaehtoinen. Ryhmän kokoa jouduttiin koronan vuoksi rajoittamaan. Toimintaa 
toteutettiin Oulun kaupungin erityisliikunnan avustuksella. 
 

Keilaus 

Vuoden 2021 aikana järjestettiin yhteensä 3 keilauskurssia. Keilakerho kokoontui kevätkaudella 2021 
kurssimuotoisesti kerran Pelixirissä, kurssi käsitti kuusi (6) harrastekertaa, mukana oli 4 harrastajaa. 
Kevätkaudella kurssi oli suunnattu vain alaikisille harrastajille.  Syyskaudella kokoonnuttiin myös 
kurssimuotoisesti kahdella eri kurssilla Oulun Keilahallilla. Syyskaudella osallistujia oli kaikkiaan 15. 
Kurssit ovat toteutuneet yhden ohjaajan ohjaamana. Toimintaa toteutettiin Oulun kaupungin 
erityisliikunnan avustuksella. 
 

Iloa liikkumiseen! - ryhmä 

Yhdistys haki liikunnan kokeiluprojektiin avustusta Nova2- hankkeen kautta yhteistyössä Oulun 
kaupungin kanssa. Iloa liikkumiseen! -kokeiluprojekti aloitti 31.8.2020 ja jatkui 28.2.2021 saakka. 
Toiminta tavoitti yhteensä 11 harrastajaa ja kevätkaudella 2021 ryhmä kokoontui 7 kertaa. Pilotin 
tavoitteena on tavoittaa nuoria ja nuoria aikuisia kehitysvammaisia, joilla ei ole vielä omaa 
liikuntaharrastusta.  
 

Uintikurssit 

Uintikursseja järjestettiin syyskaudella 2021 kaksi, Uintikurssi 1 ja 2. Kurssit oli tarkoitettu uimataitoisille 
ja altaassa itsenäisesti tai avustajan kanssa toimeen tuleville kehitysvammaisille. Kurssin tarkoituksena 
oli antaa vahvistusta ja ohjausta uimataidolle ammattilaisen ohjauksessa ja nauttia uimisesta. 
Uintikurssi suunniteltiin kuuden kerran kurssiksi, yhteensä harrastajia oli kahdella kurssilla 12.  
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Kuvataide ja kädentaidot 
Kässää ja köksää -kurssi 

Kässää ja köksää -kurssi toteutui vuoden 2021 aikana Oulun Osuuspankin avustuksella yhteensä 12 
kertaa. Kurssille osallistui yhteensä 7 osallistuja, kokoontumiset olivat Suomen Diakoniaopiston tiloissa. 
Kurssilla tehtiin monipuolisesti kädentöitä ja leivottiin. 
 

Lasten ja perheiden kerhot 
Yhdistyksellä on ollut vuonna 2021 lastenkerho- ja perhetoimintaa seuraavasti: 
 
Keväällä 2021 Haukiputaan liikuntakerho Länsituulen koululla kokoontui seitsemän (7) kertaa ja 
harrastajia oli neljä (4).  
 
Keväällä 2021 koronarajoitusten vuoksi järjestettiin perhekerho myös etänä Teams-yhteydellä neljä 
kertaa, osallistujia oli yhdellä kerralla neljä (4). 
 
Muksuparkki toteutui Kumppanuuskeskuksella kevätkaudella kolme (3) kertaa ja osallistujia oli 17 eri 
henkilöä. Ryhmän kokoa rajoitettiin kokoontumisrajoitusten vuoksi. Muksuparkki oli suunnattu 
erityislapsiperheille ja toimintaan pystyivät osallistumaan perheen kaikki lapset. Muksuparkki 
kokoontui kerran kuukaudessa.  
 
Kevätkaudella 2021 toteutettiin Oulunsalon lastenkerho –toimintaa yhteensä seitsemän (7) kertaa. 
Toiminnassa oli mukana yhteensä 18 osallistujaa. Syyskaudella lastenkerho toteutui 8 kertaa harrastajia 
tuolloin 17 henkilöä. 
 
Vauhtivarpaat -ryhmä toteutui kevätkaudella 2021 seitsemän (7) kertaa ja harrastajia oli 14 henkilöä. 
Syksyllä 2021 Vauhtivarpaat toteutui 14 kertaa ja harrastajia oli 18.  
 
Junnuparkki toteutui syyskaudella 2021 yhteensä neljä (4) kertaa ja harrastajia oli yhteensä viisi (5). 
  
Toimintaa lapsille ja perheille on toteutettu Oulun kaupungin järjestölähtöisen ennaltaehkäisevän 
rahan turvin ja se on ollut osallistujille maksutonta. 
Oulun ev.lut seurakuntien kehitysvammaistyön kanssa perheille toteutettiin perheilyiltoja syksyllä 2021 
Oulun kaupungin ennaltaehkäisevällä avustuksella. Kahvilat toimivat perheilytoiminnan ajatuksella 
siten, että paikalle olivat tervetulleita kaikki perheenjäsenet iästä riippumatta. Toiminta toteutui 
Lämsänjärven leirikeskuksella yhteensä 4 kertaa ja osallistujia oli yhteensä 13.  
 
 

Muu säännöllinen toiminta 
Menojengi  

Menojengi on Itsenäisesti asuvien, erityistä tukea tarvitsevien kehitysvammaisten vertaisryhmä. 
Menojengiläiset ovat kokoontuneet joka toinen maanantai ohjaajan tuella. Tapaamiset olivat 
Kumppanuuskeskuksella ja lähitoiminnan taukojen aikana se jatkui etätoimintana. Menojengi vieraili 
myös Pohjois-Pohjanmaan museossa. Tapaamisissa keskusteltiin ajankohtaisista asioista sekä tehtiin 
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vierailuja ja retkiä. Harrastajia Menojengillä oli kevätkaudella etänä 30 ja ryhmä kokoontui 5 kertaa. 
Syyskaudella 2021 harrastajia oli 18 sekä ryhmä kokoontui 7 (seitsemän) kertaa. (LIITE 2) 
 

Erityinen Sisaruus -tapaamiset 

Erityinen Sisaruus- teeman ympärille oli suunnitelmissa järjestää tapaamisia lapsille ja nuorille, joiden 
perheissä on erityistä tukea tarvitseva sisar. Teema liittyy valtakunnalliseen Erityinen Sisaruus-
hankkeeseen. Tapaamiset eivät käynnistyneet vuoden 2021 aikana koronan vuoksi. 
  
 
Lisäksi vuonna 2021 on toteutettu vertaisryhmätoimintaa vapaaehtoistyönä. (LIITE 1) 
 

Muu tapahtumatoiminta 
Koronavuosi oli yhdistyksen tapahtumatoiminnan kannalta poikkeuksellinen ja toimintasuunnitelman 
mukaista toimintaa jouduttiin muokkaamaan sekä karsimaan paljon. Yhdistys pyrki kuitenkin 
järjestämään toimintaa etätoimintana sekä ulkoilutoimintana.  
 
Yhdistyksellä oli paljon etänä ja verkossa tapahtuvaa toimintaa, mm. palvelupuhelin ohjaukseen ja 
neuvontaan. Vinkkivartti -lähetyksiä toteutettiin Facebook -livelähetyksinä, niissä kerrottiin 
yhdistyksen ja alueen tapahtumatarjonnasta ja jaettiin menovinkkejä. Vertaistoimintaa ja 
infotilaisuuksia sekä osallistavia virtuaalilähetyksiä toteutettiin useita ja niihin alkoi tulla vuoden 
mittaan koko ajan enemmän osallistujia.  
 
Oulun kehitysvammaisten tuki ry ja Verkko haltuun – hanke järjestivät yhteistyössä toimintaa 
syyskaudella 2021, mm. Musiikkia ja Digiä -illan sekä useita virtuaalisia lähetyksiä.  
 
Yhdistys järjesti myös Joulukukkakurssin Aleniuksen puutarhalla 8.12. Illan teemana oli jouluinen 
kukka-asetelma. Tapahtumaan sai tuoda omia tarvikkeita tai halutessaan ostaa kaiken Aleniuksen 
puutarhalta. Tapahtuman ohjauksen hoiti kokonaan Aleniuksen henkilökunta. Osallistujia 
tapahtumassa oli 9 henkilöä. 
 
Joulunaikaan yhdistys ja sen Verkko haltuun –hanke osallistuivat kehitysvammaisten viikkoon 
järjestämällä sen teeman mukaisia etätapahtumia. Teemaviikolla toteutui myös vuoden 2021 toinen 
osallistava taidenäyttely “Oikeus elää ilman kiusaamista” -näyttelyn teema oli valtakunnallisen 
teemaviikon aihe.  
 
Vuosi huipentui tapahtumien osalta seurakunnan kanssa yhteiseen joulujuhlaan virtuaalikirkossa. 
Seurakunta ja yhdistys muistivat osallistujia pienellä lahjalla, joka oli noudettavissa juhlan jälkeen 
yhdistyksen toimistolta. Lahjan kävi hakemassa n 150 osallistujaa.  
 
Vuoden 2021 aikana toteutettiin etä- ja lähitapahtumia ja muuta toimintaa yhteensä 120 kappaletta. 
Osa tapahtumista on toteutettu yhteistyössä kumppanitoimijoidemme kanssa. Yhdistyksen 
tavoitteiden mukaisesti tapahtumia suunnattiin eri-ikäisille ja eri elämänvaiheessa oleville jäsenille. 
Vuoden 2021 tapahtumat on kuvattu toimintakertomuksen erillisessä liitteessä  
(LIITE 1). 
 



 

13 

 

Yhteistyössä Caritas-Säätiön, Nuorten ystävien, Oukan Sikun ja PPSHP:n kanssa järjestetty, Hiukkiksen 
disko ei toteutunut vuonna 2021 lainkaan koronan vuoksi. Samalla työryhmällä jatkettiin Kaikkien 
kesäfestareiden suunnittelua vuodelle 2021. Työryhmä teki kuitenkin päätöksen, että vuonna 2021 
Kaikkien kesäfestareita ei ole turvallista järjestää. Työryhmä jatkoi toimintaansa suunnitellen diskoja ja 
Kaikkien Kesäfestareita vuodelle 2022. 
 
 

7. EDUNVALVONTA- JA VAIKUTTAMISTOIMINTA  

Edunvalvonta- ja vaikuttamistoimikunta seurasi Oulun kaupungin päätöksentekoa koskien 
kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä palveluja tai niiden 
järjestämissuunnitelmia. Virkamiespäätösten seuranta perustui jäsenten ottamiin yhteydenottoihin. 
 
Vuoden 2021 aikana edunvalvontatoimikunta otti kantaa mm. Oulun kaupungin 
esteettömyyskoordinaattorin määräaikaisen työsuhteen päättymiseen (kirjoitus mielipideosastolle 
2/21), koulukuljetusten ongelmiin syyslukukaudella ja tilapäishoidon ongelmiin. Myös VPL 
kuljetuspalveluissa oli edelleen ongelmia. Matkapalvelukeskuksen toiminta etenkin iltaisin ja 
viikonloppuisin on ongelmallista ja Tuttu taksi – oikeuden toteutumisessa on edelleen suuria ongelmia. 
 
Syksyllä 2021 edunvalvontatoimikunta tapasi kaksi kertaa Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden 
johtoa. Tapaamisten aiheet perustuivat jäsenten palautteisiin. Ensimmäisen tapaamisen (16.9.) 
aiheena oli tilapäishoito, perhehoidon kehittämisen tarpeet ja henkilökohtaisen avun 
saatavuusongelmat.  Toisen tapaamisen (29.11.) aiheena oli asumisvalmennuksen tarve Oulussa ja 
asumispalveluiden laatu, johon toimikunta sai runsaasti palautetta jäsenistöltään ja alueen 
kehitysvammaisten nuorten vanhemmilta. Lisäksi Oulun kaupungin Hyven edustajien kanssa on 
keskusteltu mm. IMO –asioista.  
 
Yhdistys oli mukana kaupungin asumis- ja päiväpalveluiden kehittämistyöryhmässä, jossa keskityttiin 
kehittämään tilapäishoidon tilannetta kaupungin palveluissa. Yhdistys toi tässä työryhmässä esille myös 
tilapäishoidon monimuotoistamisen tarpeen mm. perhehoidon osalta. Työryhmä pyrkii jatkamaan 
toimintaansa vuonna 2022. 
 
Yhteistyö vammaisneuvoston kanssa oli sujuvaa ja saatoimme vaikuttaa yhdistyksen edustajan kautta 
vammaisneuvoston antamien eri lausuntojen sisältöihin. 
 

8. HANKKEET 

Yhdistys jätti Sosiaali –ja terveysministeriölle (Stea) hankehakemuksen Digitaidot haltuun!- digitaidot 
osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukena -hankkeeseen tammikuussa 2021. Hankkeen myönteinen 
rahoituspäätös saatiin toukokuussa 2021 ja hanke käynnistyi elokuussa 2021.  
 
 

8.1. Verkko haltuun –hanke 
Verkko haltuun –hanke on yhdistyksen oma hanke, jonka toiminta –aika on vuoden 2021-2024. 
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Tavoitteena on kehittää toimintamalli, jolla opastetaan alueen kehitysvammaisten digitaitoja.  

Verkko haltuun! -hankkeen tavoitteet:  

1. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. 

2. Digiosaamisen ja verkkotaitojen kehittyminen. 

3. Turvallinen verkkoasiointi ja medialukutaitojen vahvistaminen. 

4. Verkkotukihenkilöiden kouluttaminen vapaaehtoisiski vertaisohjaajiksi. 

5. Verkkotoiminnan opastukseen käytettävän materiaalin laatiminen. 

  

Hankkeen toiminta 2021 

Vuosi 2021 oli hankkeen ensimmäinen toimintavuosi. Hanke aloitti toiminnan elokuussa. Hanke on 
Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:n ensimmäinen STEA:n rahoittama hanke, joten hankkeen alkuaikana 
loimme myös hanketyön menetelmiä ja työskentelytapoja. Viestintäkanaviksi hanketyölle valikoitui 
yhdistyksen nettisivut ja somekanavat Facebook ja Instagram. Lisäksi hanketyöntekijät perustivat omat 
Facebook-profiilit asiakastyötä varten. Hanketyön alussa toimintaa tehtiin tietoiseksi viestintäkanavilla 
ja hanke-esittelyillä. Hanketyöntekijät jalkautuivat esittelemään hanketta yhteistyökumppaneiden 
toimipisteille. Lisäksi järjestimme hanke-esittelyjä kehitysvammaisten kanssa toimiville ammattilaisille 
etänä. Hankkeen ryhmätoiminta käynnistyi Selkeästi meille -hankkeen järjestämässä 
Iskuryhmätoiminnassa; nettisivujen saavutettavuus asioita tutkien. Loppu vuodesta käynnistyi 
kuukausittain järjestetty avoin digikahvilatoiminta hybridinä Kumppanuuskeskuksella ja Teamsissa. 
Hanke järjesti erilaisia tapahtumia, joissa digimaailmaa tuotiin tietoisuuteen. Tapahtumista lähetimme 
live-lähetyksiä sosiaalisessa mediassa, joten sitä kautta etäosallistuminen oli myös mahdollista. Osa 
tapahtumista toteutui Teamsissa, ja niihin pääsi liittymään avoimen linkin kautta. Hankkeen 
toiminnasta viestittiin etukäteen nettisivuilla ja somekanavilla, ja tapahtumista tehtiin usein kooste 
myös jälkikäteen katsottavaksi. Lisäksi tehtiin alkukartoituskysely kehitysvammaisten verkkotaidoista. 
Kyselyn avulla kehitettiin asiakastyötä. Kysely osoitti myös sen, että hanketyölle on tarvetta. 
Verkostoyhteistyö on ollut merkittävää ja yhteistyöt ovat palvelleet molempia osapuolia.   

Hankkeen talous 

Hankkeen taloushallintopalveluja hoiti Lakeuden laskentatoimi ja tilintarkastajana toimi Sakari Kumpula. 
Hankkeen talous eteni suunnitelmien mukaisesti. Pieniä muutoksia kustannustenosalta tullaan 
tekemään. Suunnitellut vuokramenot osoittautuivat pienemmiksi, kun taas matkakulut osoittautuivat 
suuremmiksi, joten vuokrakustannuksiin varatuista kustannuksista käytetään osa matkakustannuksiin. 
Ensimmäisen toimintakuukauden aikana säästyi myös hiukan henkilöstökustannuksia, koska toiminta 
aloitettiin vasta elokuun toisella viikolla.   

Henkilöstö ja ohjausryhmä 

Hankkeessa työskentelee kaksi kokoaikaista työntekijää. Toiminnanjohtaja tekee hanketyötä oman 
työnkuvan mukaisesti mm. hallinnollisissa asioissa. Toiminnanjohtajan hankkeelle tekemästä työstä 
tehdään työajanseurantaa. Työntekijöiden ammattitaito kehitysvammatyöstä, on ollut hyödyksi 
asiakasohjauksessa. Projektikoordinaattorin aikaisempi hanketyön kokemus oli hyödyksi hanketyön 
käynnistämisvaiheessa. Työpiste on Kumppanuuskeskuksella yhdistyksen toimistolla ja työskentelyä on 
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osittain toteutettu etänä. Ohjausryhmä koottiin pitkälti jo hankehakemuksessa olleiden 
aiesopimuskumppaneiden kanssa. Ohjausryhmässä edustajia on Oulun kaupungilta, Suomen Diakonia 
Opistolta, Caritas-Säätiöltä, Nuorten ystäviltä ja Luovilta.  

Yhteenveto 

Hanketyö on edennyt aikataulussa ja toiminnan kautta tuloksia tavoitteisiin pääsystä on myös havaittu. 
Kehitysvammaisten digiosallisuus ja turvalliset verkkotaidot ovat lisääntyneet. Ohjausta ja neuvontaa 
on annettu myös lähi-ihmisille. Verkkotukihenkilöiden vertaisohjaajakoulutuksesta on välitetty tietoa, 
ja 2021 vuonna muutama kehitysvammainen oli kiinnostunut tulemaan mukaan. Opasmateriaalit 
tullaan työstämään tulevina vuosina ohjaustyön pohjalta. 

 

8.2.Elämä omaksi –hanke 
Yhdistys on lupautunut yhteistyökumppaniksi Kehitysvammaisten Tukiliiton hakemaan ESR- 
rahoitteiseen hankkeeseen ” Elämä omaksi”, joka sai myös myönteisen rahoituspäätöksen vuoden 2021 
aikana. Yhteistyötä on tehty asiakasohjauksessa, yhteisten tapahtumien järjestämisessä ja 
asiantuntijavaihdossa. Yhdistyksen Verkko haltuun –hanke tekee myös tiivistä yhteistyötä Elämä omaksi 
–hankkeen kanssa. 
 

9. VERKOSTO- JA YHTEISTYÖ ERI TOIMIJOIDEN KANSSA 

Yhteistyö Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Kehitysvammaisten palvelusäätiön kanssa. 
Pohjois-Pohjanmaan edustajana kehitysvammaisten tukiliiton liittohallituksessa on Sini Lyly varana 
Anne Toppari. Liittokokous pidettiin koronan vuoksi etäyhteyksin 12.6.2021 ja siinä yhdistystä edusti 
Sinikka Vuoti. Leena Jumisko toimi tässä Tukiliiton juhlakokouksessa puheenjohtajana. 

Yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiri ry:n kanssa 
Pohjois-Pohjanmaan kehitysvammaisten tuki ry:n kevätkokous pidettiin 17.4.2021. Syyskokous 
pidettiin Kumppanuuskeskuksessa 30.10.2021 jossa yhdistyksen edustajina oli Leena Jumisko ja Anne 
Toppari.  Popoken varapuheenjohtajana on toiminut Leena Jumisko ja hallituksen jäsenenä Anne 
Toppari. Popoken joulujuhla oli ravintola Nallikarissa 4.12.2021. 

 

Oulun kaupungin vammaisneuvosto 
Oulun kaupungin vammaisneuvostossa Oulun kehitysvammaisten tuki ry:tä edustaa Sinikka Vuoti, joka 
toimii myös vammaisneuvoston varapuheenjohtajana. 
 

Muut yhteistyötahot  
Toiminnanjohtaja on osallistunut aktiivisesti vuoden 2021 erilaisiin verkostoihin, mm. kaupungin 
elämänkaariverkostoihin (lasten, nuorten ja lapsiperheiden verkosto ja työikäisten verkosto). 
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Oulun kehitysvammaisten tukiyhdistys on tehnyt kehitysvammaisten liikuntaa edistävää hyvää 
yhteistyötä Oulun kaupungin erityisliikunnan sekä Oulun kaupungin työ- ja päivätoiminnan kanssa.  
Yhdistys sai vuonna 2020 Pohjois-Pohjanmaan liikunta ja urheilu ry:n Nova2 -hankkeen kautta 
rahoituksen Iloa liikkumiseen!- hankkeelle, joka toteutettiin yhteistyössä Oulun kaupungin 
työtoimintapalveluiden tuetun työtoiminnan kanssa. Hankkeen tavoitteena oli tavoittaa vähän tai ei 
lainkaan liikkuvia nuoria kehitysvammaisia. Hanketyö jatkui vuoden 2021 puolella. 
 
Lisäksi on tehty monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, mm.  kaupunki, 3-sektori, säätiöt, 
seurakunta. 
Yhdistys tekee yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa, mm. tarjoamalla opiskelijoille opinnäytetyö - ja 
harjoittelumahdollisuuksia. 

10. YHDISTYKSEN OMAISUUS 

Villa Koivula 
Yhdistys omistaa Oulun Hietasaaren kaupunginosassa, os. Paattikuja 3, 90510 Oulu kiinteistön. Vuonna 
1900 rakennettu Museoviraston suojelema rakennus oli vuonna 2021 tyhjillään ja huvila oli edelleen 
myynnissä (hallituksen päätös myynnistä 12.10.2020).  
 
Villa Koivulasta tehtiin alustava kauppa 30.11.2021, jolloin ostaja suoritti kauppahinnan ensimmäisen 
erän 10%. Lopullinen kauppa tehdään maaliskuun 2022 loppuun mennessä. Lopullinen kauppahinta 
on 125 000€. Yhdistyksen hallintaoikeus säilyy lopulliseen kauppaan saakka. Välittäjänä kaupassa on 
toiminut Oulun Arvokiinteistöt Oy. 
 

Asunto-osake 
Yhdistys on saanut vuonna 2014 Eeva Mäkelän testamenttilahjoituksena 50 m²:n suuruisen asunto-
osakkeen osoitteessa Hakakatu 8 A 8, Oulu.  Asunto- osake on ollut vuokrakäytössä 1.9.2020 alkaen. 
 

Osakkeet 
Yhdistys omistaa 500 kpl Partnera Oy:n osakkeita.  
 

Rahasto 
Hallituksen 18.3.2020 päätöksellä rahastosijoitus tulevaisuuden käyttökustannusten turvaamiseksi on 
edelleen olemassa. Kokonaissijoituksen pääoma on 50 000€, joka on sijoitettu Nordea Premium 
Varainhoito Maltti Y Kasvu -rahastoon.  

11. YHTEENVETO 

Oulun kehitysvammaisten tukiyhdistyksen toiminta vuonna 2021 on ollut koronasta huolimatta 
monipuolista. Olemme jatkaneet perinteisten kerhojen toimintaa ja aloittaneet uusia jäseniltä tulleiden 
palautteiden mukaisesti. Yhdistykseemme on vuoden aikana liittynyt useita uusia jäsenperheitä. 
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Yhdistys on pitkäjänteisellä toiminnalla ja tehdyillä päätöksillä tasapainottanut talouttaan. Koivula Oy:n 
myyntituotoilla yhdistys jatkaa varojensa sijoittamista toimintansa kehittämiseen ja 
monipuolistamiseen. Toiminnanjohtajan työ tukee yhdistyksen toimintaa ja sen kehittämistä. Työtä 
jatketaan edelleen ja kehittämistyölle haetaan edelleen uusia väyliä mm. hankerahoitusten kautta.  
 
Vuosi oli edunvalvonnan ja vaikuttamistyön kannalta vilkas ja syyskokouksessa palkittiin vuoden 2021 
vapaaehtoisena Pauliina Saarela.  
 
Oman yhdistystoiminnan lisäksi yhdistyksen aktiivit ovat olleet mukana ja vaikuttamassa 
valtakunnallisessa, alueellisessa ja paikallisessa yhteistyössä, jonka tavoitteena on kehitysvammaisen 
ihmisen ja hänen perheensä hyvä elämä ja arki. Osallisuuteen panostetaan vahvasti yhdistyksen 
toiminnassa myös jatkossa. 
 
HALLITUS KIITTÄÄ VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖITÄ, YHDISTYKSEN TOIMINTAA ERI TAVALLA TUKENEITA JA 
TOIMINNASSA MUKANA OLLEITA KUMPPANEITA JA YHTEISTYÖTAHOJA! 


