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Taulukko 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN TUNNUSLUKUJA

1.1 Toiminnan painopisteet 2020

Vuonna 2019 yhdistyksen hallitus arvioi strate-
gian (2015-2020) toteutumista ja keskeisiltä yh-
teistyökumppaneilta kysyttiin mielikuvaa siitä, 
mitkä strategian osa-alueista välittyvät parhaiten 
FinFami Etelä-Pohjanmaa ry toiminnasta. Yh-
teistyökumppanit arvostivat yhdistystä erityisesti 
omaistyön asiantuntijana ja luotettavana kump-
panina, joka huomioi toiminnassaan kohderyh-
mänsä monipuolisesti. Heikoimmin vastaajat 
tunnistivat yhdistyksen vetovoimaisuuden, joka 
asettuukin yhdeksi vuoden 2020 painopisteistä.

Muut toiminnan ja kehittämisen painopisteet 
nousivat keväällä 2019 tehdystä tulosten ja vai-
kutusten arvioinnista. Erityistä huomiota koh-
distetaan vapaaehtoistoiminnan ja osallistu-
mismahdollisuuksien kehittämiseen, nuorten 
mielenterveysomaisten tavoittamiseen sekä 
edunvalvontatehtävässä vahvistumiseen.

Päämäärätavoite: 
FinFami Etelä-Pohjanmaa ry on toimin-
ta-alueellaan asiantunteva, arvostettu ja 
vaikuttava mielenterveysomaisten hyvin-
voinnin edistäjä ja edunvalvoja.

1 YLEISTÄ

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry on mielentervey-
somaisten alueellinen yhdistys. Mielenterveys-
omainen on henkilö, joka on huolissaan läheisen-
sä mielenterveydestä tai päihteidenkäytöstä sekä 
omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista.

Yhdistys toteuttaa ja koordinoi alueellista omais-
työtä, jonka pyrkimyksenä on edistää mielen-
terveysomaisten tunnistamista, huomioon ot-
tamista, yksilötason hyvinvointia sekä ehkäistä 
omaisten psyykkistä sairastumista. 

Tavoitteena on perheenjäsenten ja muiden lä-
heisten huomioiminen ja tukeminen sairasta-
misprosessin eri vaiheissa. Yhdistys toimii myös 
mielenterveysomaisten edunvalvojana, työsken-
telee ennakkoluulojen vähenemiseksi mielenter-
veysasioissa ja yleisesti mielenterveyden edistä-
miseksi. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä eri 
sidosryhmien kanssa.

Vuonna 2020 käynnistyy yhdistyksen 20. toimin-
tavuosi, joka samalla päättää omaisyhdistystoi-
minnan strategiakauden 2015–2020. 

Vuodelle 2020 asetetun vision mukaan FinFami 
Etelä-Pohjanmaa ry on tunnettu, vetovoimainen 
ja vahva mielenterveysomaistyön asiantuntija ja 
järjestövaikuttaja – mielenterveysomaisten tuen 
ja toivon mahdollistaja.



3 LAADUKAS VAPAAEHTOISTOIMINTA 
JA VERTAISTUKI

Yhdistyksen vahvuudeksi nostetaan sen kyky uu-
distaa ja monipuolistaa erilaisia vapaaehtoisuu-
teen perustuvia tehtäviä. Tavoitteena on luoda 
yhdessä vapaaehtoisten kanssa uusia vetovoimai-
sia ja ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin sovel-
tuvia vapaaehtoistehtäviä sekä tarjota riittävä 
koulutus ja tuki tehtävien hoitamiseen. Yhdistys 
on mukana järjestöjen yhteisissä vapaaehtois-
toiminnan koulutuksissa, mutta toteuttaa myös 
omaa perehdyttävää koulutusta yhdistyksen va-
paaehtoistehtävistä kiinnostuneille. Lisäksi va-
paaehtoisille tarjotaan kaksi virkistystapahtu-
maa.

Vapaaehtoiset ryhmänohjaajat ovat merkittävä  
vertaistoiminnan voimavara vertaistoiminnalle. 
Useat omaiset kokevat hyötyvänsä eniten juu-
ri siitä, että saavat käsitellä elämäntilannettaan 
vertaisten kesken. Ryhmien ohjaamiseen osallis-
tuvat tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan myös 
yhdistyksen aluetyöntekijä, toiminnanjohtaja, 
sekä kokemusasiantuntijoita ja yhteistyötahojen 
edustajia. 

Ryhmien ohjaaminen on vapaaehtoistehtävistä 
vaativimpia, edellyttäen runsaasti voimavaroja ja 
sitoutumista. 
Yhdistys tarjoaa perehdyttävää koulutusta vapaa-
ehtoisille ryhmänohjaajille, sekä jatkokoulutuk-
sen pitkään ryhmiä ohjanneille. 
Lisäksi toteutetaan kaksi työnohjauksellista, vir-
kistävää ryhmänohjaajien vertaistapaamista.

2 VETOVOIMAINEN OMAISYHDISTYS

Yhdistyksen vetovoimaa voidaan arvioida sillä, 
kuinka kiinnostavaaja helppoa sen toimintaan 
liittyminen sekä sen seuraaminen ovat niin koh-
de-, kuin muillekin sidosryhmille. Vetovoima ra-
kennetaan monipuolisten mahdollisuuksien, laa-
dukkaan ja tavoitettavan toiminnan, luotettavan 
tiedon ja kiinnostavan viestinnän sekä tietysti 
yhdistyksen arvojen varaan.

Vuonna 2020 panostetaan verkkopalveluiden ja 
keskitettyjen ratkaisuiden kehittämiseen ja jul-
kaistaan kotisivuilla aiempaa enemmän omaisia 
ja ammattilaisia kiinnostavia artikkeleita. Yhdis-
tyksen uudet kotisivut on muotoiltu siten, että ne 
palvelevat asiantuntijuuden esiin nostamisessa 
sekä mahdollistavat ajantasaisen tiedon tarjoa-
misen. 

Kotisivujen ohella yhdistys näkyy jatkossakin 
aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja tuottaa vi-
deoaineistoa omista tapahtumista sekä ajankoh-
taisista teemoista. 

Toiminnan halutaan olevan vetovoimaista ja ta-
voitettavaa myös verkkoympäristön ulkopuolel-
la olevalle kohderyhmälle. Yhdistys panostaakin 
lisäksi painotuotteisiin, lehtimainontaan ja jäse-
nille kotiin postitettaviin tiedotteisiin.

Indikaattori / vuosi Tavoite 2020 Muutos (31.12.2018)

Henkilöjäsenet 330 + 10% 

Omaisille suunnattuun toimintaan osallistumisia 1 800 +/- 0

Kuukausitiedotteen tilaajat 300 +100%

Kotisivuilla julkaistut ajankohtaiset artikkelit 7 -

Käynnit kotisivuilla 18 000 +20%

Seuraajat Facebook (nuoret ja finfamiep) 1 100 +17%

Seuraajat Instagram (nuoret ja finfamiep) 560 +15%

Seuraajat Twitter 220 +23%

Taulukko 2. VETOVOIMAISUUDELLE ASETETTUJA MÄÄRÄLLISIÄ TAVOITTEITA



3.1 Ryhmät ja vertaistapaamiset

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n ryhmätoiminta 
on monipuolista ja toteutuu osittain yhteistyössä 
keskeisten kumppaneiden; omaishoitajayhdis-
tysten, päihdeklinikan ja Etelä-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiirin kanssa. Vakiintuneiden ja päät-
tyvien ryhmien rinnalle käynnistetään tarpeen ja 
resurssien mukaan uutta ryhmätoimintaa. Uute-
na toimintamuotona järjestetään kertaluonteisia 
kohdennettuja vertaistukitapaamisia. Ryhmien 
kokonaismäärään ei tavoitella kasvua, osallistu-
jamääriin ennakoidaan pientä laskua.

Tapaamisia ja ryhmätoimintaa kohdennetaan 
erikseen ainakin pitkän omaiskokemuksen omaa-
ville, vasta sairastuneiden läheisille, työikäisille 
sekä omaisestaan huolta kantaville miehille. Ryh-
mät ja tapaamiset ovat sekä toiminnallisia, että 
keskustelevia, vertaistuella on keskeinen merki-
tys. 

Lisäksi parannetaan ryhmätoiminnan seurantaa, 
arviointia sekä etsitään uusia yhteistyökumppa-
neita. Toimintaa kehitetään myös rakenteellisesti 
ja lisäämällä ryhmiin omaisen jaksamista ja mie-
len hyvinvointia edistäviä sisältöjä.

Vuonna 2020 on tarkoitus selvittää ja edistää 
mahdollisuuksia Prospect – ryhmätoimintaan 
Etelä-Pohjanmaan alueella.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

- Yhdistys työllistää aluetyöntekijän koordinoi-
maan ja kehittämään vapaaehtois-, ryhmä- ja 
vertaistukitoimintaa.

- Yhdistyksellä on 20 aktiivista, vuoden aikana 
vähintään yhteen toimintoon osallistunutta – va-
paaehtoista. Vapaaehtoiset ovat tyytyväisiä osal-
listumismahdollisuuksiin ja kokevat oman hyvin-
vointinsa kohentuneen toiminnan myötä.

- Yhdistyksen koulutus- ja tuki vapaaehtoisille on 
laadukasta ja riittävää. Onnistumista arvioivat  
vapaaehtoiset itse, työntekijät sekä hallitus.

- Ryhmille ja vertaistuellisille teematapaamisille 
on muotoiltu selkeät kuvaukset, joista käy ilmi 
mikä on toiminnan kohderyhmä, ja mihin tar-
peeseen sillä on tarkoitus vastasta, miten toimin-
taa käytännössä toteutetaan ja kuka toiminnasta 
vastaa. Myös yhdistyksen tarjoamien koulutusten 
osalta sisällöt ja vastuut on määritelty.

- Ryhmä- ja vertaistoiminnan tavoitteena on tu-
kea antava, vertaisuuteen perustuva vuorovaiku-
tus, omaisten henkisen kuormituksen, epätoivon 
ja ahdistuneisuuden helpottuminen sekä voi-
maantuminen ja tulevaisuuteen liittyvän toiveik-
kuuden vahvistuminen.

- Yhdistys on mukana toteuttamassa 8-12 vertais-
tuellista ryhmää, joista kaksi perustuu pehmeään 
fyysiseen harjoitteluun. Ryhmissä kohdataan 
kaikkiaan yli 100 osallistujaa.

- Vertaistuellisia teematapaamisia toteutuu vuo-
den aikana vähintään neljä. Niillä tavoitetaan 20 
osallistujaa, joista 80% ei ole aiemmin osallistu-
nut yhdistyksen toimintaan.

Prospect on eurooppalaisten omais-
järjestöjen liitto EUFAMIssa kehitetty 
vertaistukea tarjoava ryhmämalli. Ry-
hmän ohjaajana toimii vertaisohjaaja, 
joka on saanut tehtävään koulutuksen 
ja työnohjausta.



4 OMAISNEUVONTA 

”Ei niin pientä huolta tai suurta murhetta, ettet-
kö voisi tulla juttelemaan”

Yhdistyksen palveluihin vakiintunut omaisneu-
vonta on ammattilaisen toteuttamaa henkilökoh-
taista keskusteluapua kaikille, jotka ovat huolis-
saan läheisensä psyykkisestä hyvinvoinnista ja 
etenkin omasta jaksamisestaan. Omaisneuvonta 
on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi ja siinä on vahva 
palveluohjauksellinen ote. 

Omaisneuvoja ottaa vastaan omaisia yhdistyksen 
toimitiloissa ja tekee tarvittaessa ohjauskäyntejä 
muihin Etelä-Pohjanmaan kuntiin. Tapaamiset 
sovitaan ajanvarauksella, vuonna 2020 kokeil-
laan myös verkkoajanvarausten mahdollisuutta.

Yhteistyössä korostuu Etelä-Pohjanmaan Sai-
raanhoitopiirin (psykiatria) omais- ja kokemus-
asiantuntijatyö sekä yhteistyökuntien muu mie-
lenterveystyö.  Tapaamisia voi olla 1-5/henkilö.

Uutena toimintamuotona omaisneuvoja on tavat-
tavissa sovittuina ajankohtina myös Toimintojen 
talolla Seinäjoen Kasperissa. Kokeilu on matalan 
kynnyksen palvelua etenkin niille omaisille, joita 
ei tavoiteta palvelujärjestelmän kautta.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

- Yhdistys työllistää yhden omaisneuvojan.

- Omaisneuvonnan ohjausta toteutuu keskimää-
rin 1,2 kertaa/ työssäolopäivä.

- Omaisneuvonta tavoittaa 120 eri omaista, ta-
voitetuista yli 50% on ensikertalaisia. Mukana on 
myös nuoria.

- Vähintään joka kolmannelta neuvonnassa käy-
neeltä saadaan arvio neuvonnan merkityksestä 
omalle hyvinvoinnille.

- Vähintään 80% neuvonnassa käyneistä, arvion-
sa antaneista kokee hyötyneensä palvelusta. Hyö-
ty on kuvattu.

- Omaisneuvojalta, omaisilta ja muilta sidosryh-
miltä kerätään palautetta arvioinnin ja kehittä-
miseksi tueksi. 

- Vertaistukitoimintaan osallistuneet antavat pa-
lautetta. Yli 60% osallistuneista kokee hyötyneensä 
toiminnasta. Merkitykset, tuen tarve ja mahdolliset pet-
tymyksen kokemukset toiminnassa on selvitetty. 

- Yhdistys järjestää perinteisen Ilonan päivän 
perhetapahtuman mielenterveysomaisten päivä-
nä 9.10. ja kasaa joukkueen Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin koordinoimaan kävelyfutis –
turnaukseen. 

- Yhdistys toteuttaa yhdessä omaishoitajayhdis-
tysten ja FinFami Pohjanmaa ry:n kanssa kaksi 
Ovet valmennukseen perustuvaa Mielenterveys 
Ovet -valmennusta. Valmennukset ovat viikonlo-
pun mittaisia ja niissä käydään läpi mm. omaisen 
omaa jaksamista sekä omaisen käytettävissä ole-
via tukia ja palveluita.

- Mahdollisuuksia ja tarpeita muihin voimavara-
tapahtumiin sekä retkiin selvitetään.

Vuoden 2019 jäsentiedotteet.



5 VAIKUTTAVA EDUNVALVONTA

Yksi vuoden 2020 painopisteitä on yhdistyksen 
edunvalvontatehtävässä ja asiantuntijaroolissa 
vahvistuminen. Edunvalvontaa toteutetaan ta-
voitteellisella ja vaikuttavalla viestinnällä, välittä-
mällä omaisiin ja mielenterveyden edistämiseen 
liittyvää tietoa, tuottamalla koulutusta sekä tie-
dottamalla omaisia heitä koskettavista asioista. 
Toteuttaakseen edunvalvonnallista tehtäväänsä 
yhdistys on myös mukana edistämässä kokemus-
toimintaa Etelä-Pohjanmaan alueella.

Edunvalvontatyö kohdistuu sekä omaisiin koh-
deryhmänä, että heitä kohtaaviin tahoihin. Am-
mattilaisille kohdennettavan toiminnan tarkoi-
tuksena on omaisnäkökulman huomioiminen. 
Tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten tietoi-
suutta omaiset huomioivan yhteistyön tuloksista 
hoitotyössä sekä välittää ammattilaisille koke-
mustietoa omaisilta.

Edunvalvontaa on omaisten hyvinvointiin ja ko-
kemuksiin perustuvan tiedon kerääminen ja le-
vittäminen. Vuonna 2020 hyödynnetään etenkin 
MIPA tutkimusohjelman omaisten hyvinvointi-
kyselyn tuloksia.

Yhdistys jatkaa koollekutsujana mielenterveys- ja 
päihdepalveluiden asiakaslähtöisen kehittämisen 
raadissa. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa 
yhteisymmärrystä edistävää, palveluita kehittä-
vää vuoropuhelua palveluiden käyttäjien, heidän 
läheistensä, ammattilaisten sekä päättäjien kes-
ken. 

Yhdistyksellä on myös edustuspaikka Ete-
lä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin Psykiatrian 
johtoryhmässä. Yhdistys on edustettuna Ete-
lä-Pohjanmaan alueellisessa 
kokemustoimintaverkostossa, 
toimii yhteistyössä Etelä-Poh-
janmaan Sairaanhoitopiirin 
Voimaa arkeen koordinaation 
kanssa ja on mukana järjestä-
mässä kokemustoiminta tä-
nään- tapahtumaa.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

- Edunvalvontatehtävään osallistuvat kaikki yh-
distyksen luottamus- ja toimihenkilöt eri rooleis-
sa ja vastuin. Myös jäsenistön rooli on tärkeä.

- Edunvalvonnalle määritellään konkreettisia ta-
voitteita, joiden toteutumista voidaan seurata ja 
muutosta mitata.

- Omaisnäkökulmasta tai yhdistyksen toimintaan 
liittyen julkaistaan vähintään kolme artikkelia, 
haastattelua tai muuta puheenvuoroa toimin-
ta-alueella kohderyhmää tavoittavassa mediassa.

- Yhdistykseltä tilataan ja toteutamme kymme-
nen asiantuntijuuteemme liittyvää puheenvuo-
roa. 

- Toteutetaan Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoito-
piirin omaisyhdyshenkilöille kaksi koulutusilta-
päivää omaisnäkökulmasta.

- Toteutetaan omaisille ja sidosryhmille kaksi 
edunvalvonnallista tilaisuutta, joiden teemoina 
ovat omaisen kuuleminen psykiatrisen potilaan 
hoitoon liittyen sekä psykiatrinen hoitotahto.

- Uudistetaan yhdistyksen edunvalvontamateri-
aalia tuottamalla tuoreeseen tietoon perustuvia 
esitteitä.

- Toteutetaan yhteistyönä mielenterveys- ja päih-
depalveluiden asiakkaille, heidän läheisilleen, 
ammattilaisille ja päättäjille kaksi yhteiskehittä-
misen ns. asiakasraatitilaisuutta. 

- Ollaan mukana järjestämässä kokemustoiminta 
tänään- tapahtumaa



Youtubettaja Jonne, Freesi Fiilis- kampanjan keulakuva.

Nuoret omaiset eivät tule riittävästi kohdatuik-
si yhdistyksen nykyisten toimintamuotojen ja 
tuen kautta, joten yhdistyksessä tarvitaan kehit-
tämistyötä, uusia monipuolisia toimintamuoto-
ja, yksilöllistä kohtaamista sekä yhteistyötä. Tä-
hän yhdistys on hakenut sekä kuntaperusteista 
toiminta-avustusta Seinäjoen kaupungilta, että 
erillistä projektirahoitusta (STEA). Projektille on 
oma erillinen toimintasuunnitelma ja talousar-
vio sekä mm. Seinäjoen Kaupungin aiesopimus 
kumppanuudesta.

Erityisesti nuoriin kohdistuvassa työssä koros-
tuu yhteistyö ja yhdessä tekeminen. Keskeisiä 
kumppaneita ovat alueen koulut, nuorisotoimet, 
oppilaitokset sekä muut yhdistykset ja projektit. 
Yhteisenä tavoitteena on tunnistaa, tavoittaa ja 
huomioida läheisistään huolta kantavat, sairas-
tumis- ja syrjäytymisriskissä olevat nuoret mie-
lenterveysomaiset sekä vahvistaa nuorten mie-
lenterveyttä ja uskoa tulevaisuuteen.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

-Yhdistys työllistää järjestöavustajan, jonka työ-
ajasta noin 30% on nuoriin mielenterveysomai-
siin kohdentuvaa viestintää sekä yhteistyössä to-
teutuvaa kohtaamistyöstä.

-Yhdistyksessä käynnistyy Kunahra –hanke, jon-
ka tavoitteena on nuorten mielenterveysomais-
ten tunnistaminen heitä kohtaavien ammattilais-
ten toimesta sekä nuorten ohjautuminen tuen, 
tiedon ja toivon piiriin.

-Ollaan alueella yhteistyössä toteuttamassa nuo-
rille suunnattua toimintaa, kuten kirkasvalo- 
kahvilaa, sekä harkiten mukana esim. nuoriin, 
opiskelijoihin ja lapsiperheisiin kohdistuvissa ta-
pahtumissa ja hyvinvointiin liittyvissä kampan-
joissa.

-Hyödynnetään uudelleen #FreesiFiilis –kesä-
kampanjan videoita ja sanomaa, toteutetaan 
oma kesätapahtuma nuorille ja ollaan esillä Solar 
sound –tapahtumassa.

- Nuorista tulee näkyvä osa yhdistyksen toimin-
taa, he oppivat hyödyntämään omaisneuvontaa 
ja keskinäistä vertaistukea.

-Toteutetaan valtakunnallisilla päihdepäivillä 
osaseminaari ”Lapsiomaiset ja nuoret hoivaajat: 
näkymätön ryhmä” yhdessä FinFami ry:n kanssa.

-Valtakunnallisen FinFami ry:n lapsiin ja nuoriin 
kohdistuvan hankkeen toteutuessa, ollaan pilot-
tina mukana sosiaalinen sirkus –toiminnassa.

6 NUORET MIELENTERVEYSOMAISET 
TUNNISTAVA JA HUOMIOIVA TYÖ



8 TULEVAISUUS

Vuosi 2021 on yhdistyksen juhlavuosi, jonka 
suunnittelu ja valmistautuminen aloitetaan jo 
vuonna 2020.

Tulevana vuonna päivitetään yhdistyksen stra-
tegia ja määritellään strategiakauden teemavuo-
det ja painopisteet sekä ennakoidaan pidemmän 
aikavälin muutoksia. Vuonna 2020 järjestetään 
yhteisseminaari yhdistyksen työntekijöille ja hal-
litukselle, jonka jälkeen toteutetaan strategiaan 
liittyvä jäsenkysely. Strategiatyössä huomioidaan 
myös valtakunnallisen omaistyön uusi strategia.

Yhdistyksen suunnitelmissa ei ole kasvattaa va-
kituisen henkilöstön määrää seuraavan kahden 
vuoden aikana. Tavoitteena on säilyttää kolme 
toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta ja mah-
dollistaa kaksi määräaikaista. 

Yhdistyksessä toteutetaan jatkossakin kohtaavaa 
ja omaislähtöistä toimintaa, johon kehitetään ja 
sisällytetään myös digitaalisia palveluita ja keski-
tettyjä ratkaisuja.

Toiminnan laatua, vaikuttavuutta ja kustannus-
tehokkuutta parantamalla on tarkoitus palvella 
kohderyhmää entistäkin kattavammin.

7 EDELLYTYKSIÄ TOIMINNAN 
TOTEUTTAMISELLE

Yhdistyksen rahoitus on lähes yksinomaan 
STEA:n avustusten varassa. Kohdennetulla (Ak) 
avustuksella katetaan aluetyöntekijän, omais-
neuvojan ja toiminnanjohtajan työpanos, muut 
kiinteät kulut, toiminnasta aiheutuvat maksut 
ja yleiskulut. Määräaikaisilla (C) avustuksil-
la mahdollistetaan järjestöavustajan ja nuoriin 
kohdistuvan työn rahoitus. Varainhankinnassa 
merkittäviä ovat erilaisten säätiöiden ja muiden 
yhdistysten toimintaa rahoittavien tahojen avus-
tukset. Jäsenmaksun osuutta on pyritty kasvat-
tamaan kannattajajäsenyyksillä ja vuodelle 2020 
haetaan myös rahakeräyslupaa lahjoitusten ke-
räämiseen. Talouden tunnusluvut ovat nähtävillä 
talousarviossa.

Toimintaan liittyvät riskit perustuvat suurim-
maksi osaksi rahoituksen ja resurssien riittävyy-
teen. Tarvitaan myös monipuolisesti asiantunte-
musta, muutosvalmiutta ja arviointiosaamista. 
Työntekijöille, luottamushenkilöille ja vapaaeh-
toisille on tarjottava asiantuntijuuden, vastuun 
ja tehtävien edellyttämää koulutusta. Myös yh-
distyksen tilojen, laitteiden ja ohjelmistojen tulee 
vastata toiminnan tarpeisiin. Johdolta edellyte-
tään päämäärätietoisuutta ja hallittua toiminnan 
kohdentamista, jottei toiminta karkaa resursseja 
suuremmaksi. Yhdistyksen on huolehdittava, että 
sen työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoi-
set voivat tehtävissään hyvin ja toiminta on tur-
vallista.

Kävelyfutis- tapahtuma kesäkuulta 2019



TALOUSARVIO 2020 Perustoiminta (Ak) ja Paikka auki (C)
Tuotot yhteensä 248 565 

Ak -avustus STEA 219 500

C -avustus Paikka auki 16 700

Siirtyvä C -avustus 5 000

Jäsenmaksut 2 100

Seinäjoen kaupunki 1 455

Osanottomaksut 1 200

KKI avustus 1 000

Muu rahoitus 860

Talkoot ja lahjoitukset 500

Oppilasohjaus 250

TALOUSARVION YLI-/ALIJÄÄMÄINEN 90 €

Kulut 248  475

Henkilöstökulut
sis. Palkat, sivu- ja matkakulut, työterveyden ja työnohjaukset

176 760

Toimintakiinteistön kulut
sis. Vuokra, sähkö, vesi ja siivous

22 900

Osallistumismahdollisuudet
sis. Vertais- ja ryhmätoiminnan, nuorten toiminnan, retket ja koulutukset 

11 300

Taloushallinnon kulut
sis. Kirjanpito, palkanlaskenta ja tilintarkastus

9 600

Viestintä
sis. Jäsentiedote, Labyrintti, markkinointimateriaali, verkkoviestintä ja esittelykulut

8 150

Toimistokulut
sis. Puhelin, posti, ohjelmistot, kotisivut, yritysvakuutukset

6 575

Koneet ja kalusto
sis. Laitevuokrat, pienkaluston hankinnat, koneiden ja kaluston huollot

3 800

Koulutus
sis. Työntekijöiden ja vapaaehtoisten koulutukset

3 150

Luottamushenkilöhallinto 2 600

Edunvalvonta
sis. Materiaalikulut ja vaikuttamistilaisuudet

2 390

Verkostoitumiskulut
sis. Huomionosoitukset ja jäsenyydet muissa yhdistyksissä

1 250




