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JOHDANTO
Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY tai yhdistys) on perustettu vuonna 1938 ja se on
Invalidiliitto ry:n suurin jäsenyhdistys. Vuosi 2022 on yhdistyksen 84. toimintavuosi.
Lokakuussa 2021 yhdistyksessä oli 1 423 jäsentä, 34 kannatusjäsentä ja yksi yhteisöjäsen.
Yhdistyksen jäsen voi olla fyysisesti vammaisen tai toimintaesteisen henkilön tai
tämän perheenjäsenen lisäksi muukin henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyskokouksessa äänestysoikeus on 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä.
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän
mahdollisuuksiaan yhdessäoloon. Visiomme on yhdenvertainen, esteetön ja saavutettava Helsinki.

STRATEGIA VUOSILLE 2022-2024
TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT
IHMISARVO
Arvostamme ja kunnioitamme jokaista ihmistä yhdenvertaisesti. Vaikutamme osaltamme siihen, että jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua, toimia ja
vaikuttaa.
OSALLISUUS
Edistämme jäsenistön osallistumista ottamalla heitä mukaan toimintamme kehittämiseen ja toteuttamiseen.
INNOVATIIVISUUS
Aktivoimme ja kannustamme toisiamme uudistumaan ja tuomaan esiin ideoita.
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LUOTETTAVUUS
Olemme luotettavia, toimimme oikeudenmukaisesti ja pidämme lupauksemme. Toimimme sitoutuneesti ja asiantuntevasti hyvässä vuorovaikutuksessa jäsenistön, henkilökunnan ja sidosryhmien kanssa.
VASTUULLISUUS
Pienennämme yhdistyksen hiilijalanjälkeä ja valitsemme yhteistyökumppaneiksi vastuullisia toimijoita. Olemme hyvä ja vastuullinen työnantaja.

STRATEGIAN KOLME TAVOITETTA
YHDISTYKSELLÄ ON MONIPUOLISET JÄSENPALVELUT
Kehitetään jäsenpalveluita jäsenistön toiveita kuullen niin, että ne tavoittavat entistä suuremman osan jäsenistämme.
YHDISTYKSEN TALOUS ON KESTÄVÄLLÄ POHJALLA
Vahvistetaan yhdistyksen toimintaedellytyksiä kehittämällä henkilökohtaisten avustajien välitystä entistä kannattavammaksi liiketoiminnaksi. Huolehditaan siitä, että
yhdistyksen sijoitusten ja kiinteistöomaisuuden arvo säilyy.
YHDISTYS ON VAHVA VAIKUTTAJA
Yhdistys vaikuttaa yhteiskunnassa vallitseviin asenteisiin, mielipiteisiin ja sidosryhmiin. Yhdistys tekee vaikuttamistyötä laajassa yhteistyössä muiden järjestöjen, kaupungin ja Invalidiliiton kanssa.
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MONIPUOLISET JÄSENPALVELUT
NEUVONTA JA OHJAUS
Yhteiskunnan nopeasti etenevä digitalisaatio korostaa monenlaisen neuvonnan tarvetta. HIY:n omalla digipisteellä jäsenet saavat opastusta tietokoneisiin ja kännyköihin liittyvissä ongelmissa, neuvontaa ja koulutusta uusien ohjelmien käyttöönotossa
ja hyödyntämisessä sekä viranomaisten digitaalisten palveluiden käytössä.
Digipisteellä opastetaan ja neuvotaan myös vammaispalveluun ja Kelan palveluihin
liittyvissä hakemuksissa, muun muassa toimeentulo- ja asumistuki, vammaiskortti,
hoitotuen korotus, kotitalousvähennys ja asunnonhaku. Digipalveluneuvoja järjestää
kuukausittain ajankohtaisia koulutuksia, joiden suunnittelussa kuullaan jäsenistön
esittämiä toiveita.
Digipalveluneuvojan kanssa toteutetaan enenevässä määrin tapahtumia, kursseja ja
koulutuksia hybridimallilla, eli sekä paikan päälle tuleville että etänä osallistuville.

VERTAISTOIMINTA
Vertaistuella tarkoitetaan keskinäistä tukea sellaisten ihmisten kesken, joita yhdistää
samankaltainen elämäntilanne tai samanlaiset kokemukset. Vertaistuki on vapaaehtoista ja vastavuoroista kokemuksien ja tiedon jakamista ja se lisää siihen osallistuvien yhteisöllisyyttä ja osallistumisen tunnetta.
Uutena toimintamuotona yhdistys toimii pääkaupunkiseudun apuvälinekummien välittäjänä. Kummit neuvovat vapaaehtoistyönä apuvälineiden käyttäjiä hyödyntämään apuvälineitään mahdollisimman monipuolisesti.
Lisäksi yhdistyksen perinteisten vertaisryhmien toimintaa jatketaan vapaaehtoisten
voimavarojen mukaan.
• Miesten vertaistukitoimintaa järjestetään yhdessä Vantaan ja Espoon invalidiyhdistysten kanssa. Invalidiliiton Etelä-Suomen alueen toimintana
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järjestetään miesten saunailtoja Invalidiliiton tiloissa. Saunaillat järjestetään
erilaisten teemojen ympärille ja niissä käy vierailevia puhujia.
• Henkilökohtaisten avustajien työnantajat -vertaistukiryhmässä käsitellään
työnantajana toimimiseen liittyviä kysymyksiä. Ryhmä on tarkoitettu myös
henkilöille, jotka vasta harkitsevat henkilökohtaisen avun hakemista.
• Raaja-amputoitujen vertaistukiryhmä kokoontuu kerran kuussa ja mukaan
ovat tervetulleita kaikki raaja-amputoidut. Kokemusten jakaminen vertaisten
kesken, kunnioittavassa ilmapiirissä, lievittää ahdistuneisuutta ja poistaa pelkoa. Samat ongelmat läpikäyneiden vertaisten tuki ja yhdessä jakaminen auttavat tilanteessa.

VIRKISTYSTOIMINTA
Yhdistys järjestää esteetöntä, matalan kynnyksen harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa.
Toimintaan osallistumaan ovat tervetulleita myös vammaisten henkilöiden omaiset
ja läheiset.
Yhdistyksen kulttuuritoimikunta Kultura järjestää tapahtumia ja opastettuja vierailuja erilaisiin kulttuurikohteisiin. Vuosi 2022 on Kulturan 10. toimintavuosi ja ohjelmaa on tiedossa runsaasti. Suunnitelmissa on muun muassa risteily tammikuussa ja
Kulturan 10-vuotisjuhlaristeily syksyllä, museovierailuja, kesäteatteriretki ja konsertteja. Lisäksi Kultura toteuttaa ainakin lukupiirin ja levyraadin hybridimallilla, eli sekä
HIY:n toimintakeskuksen salissa että Teamsissa.
Yhdistyksen uusille jäsenille järjestetään jäsenillat, joissa kerrotaan HIY:n toiminnasta, esitellään toimintakeskusta sekä kannustetaan heitä aktiivisiksi toimijoiksi. Tapahtuma järjestetään siten, että osallistuminen on mahdollista sekä etänä että paikan päällä.
Mahdollisuuksien mukaan vuosittain järjestetään myös muun muassa ystävänpäivätilaisuus, kesäjuhla ja puurojuhla. Kansainvälistä vammaisten päivää vietetään 3.12.
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HEVOSSALMEN LOMAKYLÄ
Helsingin kaupungilta vuokratulla maa-alueella Helsingin Laajasalossa sijaitsevan Hevossalmen lomakylän kymmenvuotinen vuokrasopimus päättyi vuoden 2020 lopussa. Yhdistys sai siihen yhden vuoden jatkon entisin ehdoin. Helsingin kaupungin
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -yksikön oli tarkoitus päättää siirtolapuutarha- ja kesämaja-alueita koskevat uudet vuokrausperiaatteet vuoden 2021 aikana.
Vuoden 2020 lopulla tehdyn päätöksen mukaan mainittujen vuokrausperiaatteiden
tultua vahvistetuksi yhdistykselle on tarkoitus tehdä esitys pitkäaikaisesta vuokraamisesta 1.1.2022 lukien. Asia ei kuitenkaan ole edennyt kaupungin koneistossa päätöksentekoon asti ja siksi vuokrasopimukselle saadaan jälleen jatkoa vuodeksi, eli
31.12.2022 asti entisin ehdoin.
Hevossalmen lomakylä tarjoaa jäsenistölle monipuoliset mahdollisuudet lomanviettoon sekä yhteisöllisyyttä, virkistystä ja ulkoilumahdollisuuden. Lomakylän mökkejä
vuokrataan ensisijaisesti HIY:n jäsenille. Saunaa, takkahuonetta sekä grilli- ja pihaaluetta vuokrataan myös muiden vammaisjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden
käyttöön.
Digipalveluneuvojan palvelut halutaan tehdä mahdollisimman matalalla kynnyksellä
tavoitettaviksi. Hän on kesällä tavattavissa viikoittain Hevossalmen lomakylässä,
koska siellä ovat myös jäsenet.
Lomakaudella 2022 Hevossalmessa suunnitellaan järjestettäväksi yhteistyötapaaminen Validian helsinkiläisten palveluasumisyksiköiden kanssa. Kaksi vuotta tauolla ollut kesäjuhlaperinne elvytetään ja aktiiviset mökkiläiset ja päiväkävijät voivat järjestää lomakylässä myös jäsenille suunnattuja tapahtumia.

LIIKUNTA
Helsingin Invalidien Yhdistys on Suomen Paralympiakomitean jäsen. HIY edistää jäsentensä liikuntamahdollisuuksia järjestämällä sovellettua harrasteliikuntaa. Yhdistys kannustaa jäseniään vammaisurheilun ja liikuntaharrastusten pariin ja tarjoaa
monipuolisia mahdollisuuksia sovellettuun liikuntaan kullekin sopivalla tasolla. Liikunta-asioita suunnittelee ja kehittää liikuntatoimikunta.
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Liikuntamahdollisuuksia tarjotaan yhdistyksen omissa tiloissa Voudintiellä ja Hevossalmessa, Validia Kuntoutukselta vuokratuissa tiloissa ja Helsingin kaupungin liikuntatiloissa. Usean soveltavan liikuntaryhmän suhteen tehdään yhteistyötä Helsingin
kaupungin erityisliikunnan kanssa.
Koronapandemian johdosta kaikki liikuntaryhmät on jouduttu keskeyttämään pariin
kertaan, ja jäsenistön aktivoiminen takaisin harrastusten pariin on tärkeää. Vuoden
2022 aikana jatkamme monipuolisten liikuntaharrastusmahdollisuuksien tarjoamista
ja teemme parhaamme saadaksemme entiset harrastajat palaamaan ja mahdollisimman monia uusia harrastajia aloittamaan ryhmissä. Harrastusmahdollisuuksia tarjotaan eri viikonpäivinä ja eri kellonaikoihin, jotta mahdollisimman moni löytäisi itselleen sopivan liikuntaharrastuksen.
Yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden liikkua ainakin seuraavissa liikuntaryhmissä:
• boccia (maksuton)
• istumalentopallo
• kuntonyrkkeily
• pyörätuolikoripallo
• pyörätuolirugby
• pyörätuolisalibandy
• sisäkurling
• sulkapallo
• terapeuttinen tanssi
• tuolijooga
• tuolijumppa (maksuton)
• vesijumppa (maksuton)
Lisäksi jäsenillä on mahdollisuus hyödyntää kerran viikossa yhdistyksen omaa kuntosalivuoroa Validian tiloissa.
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KERHOT JA HARRASTERYHMÄT
Yhdistyksessä on pitkään jatkunutta kerho- ja harrasteryhmätoimintaa. Canastan
pelaajat kokoontuvat keskiviikkoisin pelaamaan HIY:n toimintakeskuksen kerhohuoneella.
Maksullisessa maalauskerhossa piirretään ja maalataan akryyliväreillä. Kerho käy
myös mahdollisuuksien mukaan taidenäyttelyissä. Kerholaisten omista töistä koostetaan kauden lopuksi taidenäyttely.
Taide ja sen harrastamisen eri muodot tuovat tekijälleen hyvinvoinnin kokemuksia.
Tutkimusten mukaan taideharrastus voi vähentää yksinäisyyttä ja lisätä kuulluksi,
nähdyksi ja arvostetuksi tulemisen tunteita.
Eläkeläiskerhoon kaivataan vuodelle 2022 uutta vetäjää tai vetäjäporukkaa.
Syksyllä 2020 aloitettua retkikerhoa jatketaan mahdollisuuksien mukaan. Maksuttoman kerhon toteuttaminen vaatii joko vapaaehtoisia tai ulkopuolista rahoitusta. Kerhon tarkoituksena on lisätä jäsenten tietoisuutta Helsingin esteettömistä retkikohteista ja kannustaa liikkumaan luonnossa.
Pandemian aikana olemme saaneet hyviä ideoita uusista toimintamuodoista ja vuoden 2022 aikana pyritään toteuttamaan vapaaehtoisten tuella erilaisia teemakursseja ja -tapahtumia.

KESTÄVÄLLÄ POHJALLA OLEVA TALOUS
Helsingin Invalidien Yhdistys on tuottanut avustajapalveluja Helsingissä asuville vammaisille henkilöille vuodesta 2008 ostopalveluna ja Helsingin kaupungin palvelusetelimallilla vuodesta 2014. Yhdistykseen suoritettiin vuoden 2021 keväällä verotarkastus, joka kohdistui tuloverotukseen ja arvonlisäverotukseen tilikauden 2019 osalta.
Verotarkastuksen lopputulemana yhdistyksen harjoittama henkilökohtaisten avustajien välitys tulkittiin elinkeinotoiminnaksi, jonka tuotosta yhdistyksen tulee maksaa
veroa. Yhdistyksen muu toiminta säilyy verovapaana. Tämä verottajan päätös luonnollisesti vähentää yhdistyksen tuloja ja siten sen mahdollisuuksia ylläpitää monipuolisia jäsenpalvelujaan.
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Yhdistyksen hallitus esittää syyskokoukselle, että vuonna 2022 yhdistys jatkaa henkilökohtaisen avun välitystä palvelusetelimallilla ja kartoittaa avustajavälityksen toimintojen yhtiöittämistä. Yhtiöittäminen toteutetaan, jos kartoituksen perusteella
yhtiöittäminen vaikuttaa järkevältä tavalta vahvistaa yhdistyksen taloutta. Mahdollisen yhtiöittämisen toteutuminen on sijoitus, jonka tavoitteena on varmistaa monipuolisten jäsenpalveluiden tarjoaminen jatkossakin.
Henkilökohtaisten avustajien välityksen yhtiöittäminen avaa mahdollisuuksia toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen. Palveluliiketoiminnan erottaminen erilliseen
yhtiöön luo selkeyttä viranomaisten suuntaan ja helpottaa sisäistä hallintoa ja toimintojen kehittämistä. Yhtiöittämisellä voidaan myös rajata riskejä; jos yhdistyksen
omistama yhtiö kaatuu, se ei vie mennessään koko yhdistystä.
Jos Helsingin Invalidien Yhdistys yleishyödyllisenä yhdistyksenä perustaa yhtiön, sen
tavoitteeksi on syytä määritellä emoyhdistyksen tavoitteiden edistäminen. Tarkoituksenmukaista on, että yhdistys omistaa tytäryhtiönsä sataprosenttisesti, joten ylin
päätäntävalta on aina loppukädessä yhdistyksen hallituksella, joka taas on vastuussa
jäsenistölle.
Mahdollisesta avustajavälityksen yhtiöittämisestä huolimatta yhdistys hankkii edelleen varoja toimintaansa jäsenmaksuilla, varainkeräyksillä, arpajaisilla, hakemalla
avustuksia ja omistamalla arvopapereita ja kiinteistöjä. Yhdistyksellä on voimassa
oleva rahankeräyslupa ja se ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
Yhdistys hakee vuosittain Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimelta yleisavustusta ja Helsingin kaupungin liikuntapalveluista tilankäyttöavustusta liikuntatilojen
vuokriin. Yhdistys hakee myös muita apurahoja kulttuuri-, harrastus- ja liikuntatoimintaansa.

VAHVA VAIKUTTAJA
Helsingin Invalidien Yhdistys edistää toiminnallaan vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien toteutumista kaikilla elämänalueilla. Visionamme on yhdenvertainen, esteetön ja saavutettava Helsinki. Vaikuttamistoiminnan päätavoitteet
ovat rakennetun ympäristön esteettömyyden edistäminen, vammaisten henkilöiden
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liikkumismahdollisuuksien ja kuljetuspalvelujen parantaminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja tukitoimien saatavuuden ja laadun turvaaminen.
Yhdistyksen vaikuttamistoiminta vaatii edelleen laajaa verkostoitumista myös poliittisiin päättäjiin. Kasvun paikka – Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025 on vahvistettu Helsingin valtuustossa. Strategiassa Helsinki on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Kaupunkistrategiaan on nimenomaisesti kirjattu, että kaupunkiympäristön ja kaupungin palvelujen
suunnittelussa huomioidaan esteettömyys ja saavutettavuus. Lisäksi kaupunki haluaa mahdollistaa aktiivisella osallistamisella vammaisten ihmisten yhdenvertaisen
osallistumisen. Strategian osallistava, aktiivinen ote antaa yhdistykselle mahdollisuuden vaikuttaa siihen, että sitä toteutettaessa vammaisten helsinkiläisten täysivaltainen ja yhdenvertainen osallistuminen taataan eri kaupungin toimialoilla.
Helsingissä toimivien vammaisjärjestöjen yhteistyöelimessä (HELJÄ-verkosto) otetaan esille epäkohtia ja viedään päättäjille tietoa erityisesti sujuvamman liikkumisen
ja esteettömyyden puolesta. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan Helsingin kaupungin vammaisneuvostossa yhdessä muiden vammaisjärjestöjen kanssa kaupungin eri toimialoilla.
Yhdistys osallistuu valtakunnalliseen vaikuttamistoimintaan pääasiassa yhteistyössä
Invalidiliiton kanssa. Invalidiliiton alueellinen Etelä-Suomen vaikuttajaverkosto tukee
vaikuttamistyötä Uudellamaalla. Verkoston ytimen muodostavat alueen valtuutetut
ja yhdistysten puheenjohtajat sekä muut jäsenet.
Etelä-Suomen alueella toimii 18 Invalidiliiton jäsenyhdistystä kahden maakunnan,
Uudenmaan ja Kanta-Hämeen alueella. Alueella toimii vaikuttajaverkosto, naisten
verkosto ja miesten verkosto. Yhdistys on aktiivisesti mukana verkostojen toiminnassa.
Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja muiden vapaaehtoistoimijoiden aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan laajentaa yhdistyksen mahdollisuuksia vaikuttaa vammaisia henkilöitä koskevaan asenneilmastoon ja päätöksentekoon. Yhdistyksen edustajia pyritään saamaan jäseniksi niihin toimielimiin ja verkostoihin, joissa
liikuntavammaisten helsinkiläisten asioihin vaikutetaan.
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Ihmisoikeuksien toteutuminen
Yhdistys seuraa yhdenvertaisuuslain ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista Helsingissä ja puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin. YK:n vammaissopimuksen keskeisinä periaatteina ovat syrjinnän kielto, yhdenvertaisuus, osallisuus ja itsemäärääminen sekä esteettömyys. Yhdistyksen tehtävänä
on seurata omalla vaikuttamisalueellaan näiden periaatteiden toteutumista.
Esteettömyyden edistäminen
Yhdistys toimii aktiivisesti Helsingin alueella havaitsemiensa vammaisten henkilöiden arkea haittaavien esteiden poistamiseksi tai korjaamiseksi yhteistyössä Helsingin vammaisneuvoston, Helsingissä toimivien vammaisjärjestöjen, HELJÄ-verkoston
ja Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE:n asiantuntijoiden kanssa sekä Helsingin
kaupungin kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmän kanssa.
Yhdistys osallistuu mahdollisiin vammaisjärjestöjen yhteisiin esteettömyysaiheisiin
seminaareihin ja koulutuksiin sekä seuraa saavutettavuusdirektiivin täytäntöönpanoa Helsingissä.
Yhdistys hakee vuonna 2022 jäsenyyttä Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry:ssä,
jonka tehtävänä on edistää kaikkien tienkäyttäjien turvallista liikkumista. Liikenneturvallisuusyhdistyksen toiminnot painottuvat erityisesti suojattomimpiin liikkujiin:
jalankulkijoihin, pyöräilijöihin, lapsiin, nuoriin, ikäihmisiin, maahanmuuttajiin sekä
vammaisiin henkilöihin.
Kuljetuspalvelut – liikkumisen tuki
Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa vammaisten henkilöiden kuljetuspalvelujen
riittävyyteen ja toimivuuteen sekä siihen, että kuljetuspalveluja järjestettäessä otetaan huomioon vammaisten henkilöiden yksilölliset kuljetuspalvelutarpeet ja palvelun laatu.
Yhdistys seuraa edelleen liikennepalvelulain ja kilpailutettujen kuljetuspalvelujen
vaikutusta kuljetuspalvelujen toimivuuteen ja puuttuu havaittuihin ongelmiin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmän
kautta sekä yhteistyössä HELJÄ -verkoston ja Helsingin vammaisneuvoston kanssa.
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Yhdistys ottaa aktiivisesti kantaa jäsenistönsä tarpeet huomioiden liikennepalvelulain mahdollisiin muutosehdotuksiin.
Monikulttuurisuus
Pääkaupunkiseudulla asuvien maahanmuuttajien joukossa on vammaisia henkilöitä
ja jo yli kymmenen prosenttia yhdistyksen uusista jäsenistä on maahanmuuttajataustaisia. Vuoden 2022 aikana pyritään käynnistämään sellaista toimintaa, johon
maahanmuuttajataustaiset jäsenet voivat osallistua aktiivisina toimijoina, mikä edesauttaa heidän kotoutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

JÄRJESTÖYHTEISTYÖ
Invalidiliiton liittovaltuusto, hallitus ja työryhmät
Kaudella 2018–2021 Helsingin Invalidien Yhdistys oli edustettuna Invalidiliiton liittovaltuustossa ja liittohallituksessa sekä erilaisissa Invalidiliiton työryhmissä. HIY:n jäsen toimi liittohallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana ja kaksi HIY:n jäsentä
toimi liittovaltuustossa. Uuden liittovaltuuston vaalit pidetään syksyllä 2021. Yhdistys pyrkii saamaan jäseniään edustajiksi myös uuteen liittovaltuustoon.
Invalidiliiton Etelä-Suomen alue ja pääkaupunkiseudun rypästoiminta
Yhdistys on aktiivisesti mukana Invalidiliiton Etelä-Suomen aluetoiminnassa ja sen
vaikuttaja-, sote- ja naisverkostossa. Yhdistys on mukana myös pääkaupunkiseudun
rypästoiminnassa (PKS-rypäs) yhdessä Espin ry:n ja Vantaan Invalidit ry:n kanssa.
HIY on mukana Invalidiliiton digiopastajien verkostossa, jossa digiopastajat keräävät
opastusaineistoja ja kokemuksia kaikkien yhdistysten käyttöön.
Helsingin kaupungin vammaisneuvosto
Vammaisneuvostossa eri vammaisjärjestöjen edustajat, kaupungin viranhaltijat ja
luottamushenkilöt etsivät yhdessä toimivia ratkaisuja esteettömään ja nykyistä yhdenvertaisempaan yhteiskuntaan.
Vammaisneuvoston uusi toimikausi alkoi syksyllä 2021. HIY:n puheenjohtaja toimii
vammaisneuvoston ensimmäisenä varapuheenjohtajana ja vammaisneuvoston
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työvaliokunnassa. HIY:n puheenjohtaja kuuluu Helsingin vammaisneuvoston edustajana eri vammaisneuvostoedustajista koostuvaan Uudenmaan vammaisneuvostoon.
HIY:n hallituksen jäsen toimii yhtenä vammaisneuvoston varsinaisista edustajista ja
toinen HIY:n hallituksen jäsen on hänen varaedustajansa.
Yhdistys on edustettuna Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kuljetuspalvelujen asiakastyöryhmässä.
HELJÄ -verkosto
Helsingissä toimivien vammaisjärjestöjen ja -yhdistysten HELJÄ-verkosto seuraa
vammaisten kuljetuspalvelun toteuttamista asiakkaiden tarpeita vastaavasti sekä esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumista kaupungissa. HIY:n jäseniä toimii
aktiivisesti HELJÄssä ja HIY on yksi verkoston koollekutsujista.
Assistentti.info
Yhdistys on mukana Kynnys ry:n hallinnoimassa Assistentti.info -verkostossa, joka
keskittyy henkilökohtainen avustaja -järjestelmän kehittämiseen.
Oppilaitosyhteistyö
Oppilaitosyhteistyö on ollut pandemian vuoksi katkolla, joten se pitää käynnistää uudelleen. Erityisesti sitä tehdään avustajavälityksen resurssitilanteen parantamiseksi.

VIESTINTÄ
Yhdistyksen viestinnässä käytetään entistä enemmän digitaalisia viestintävälineitä,
koska jatkuvasti kasvava joukko jäseniä tavoitetaan sitä kautta nopeasti ja kustannustehokkaasti. Lähes kaikilla uusilla jäsenillä on sähköpostiosoite ja sähköpostin
käyttäminen on heille luonteva tapa olla yhteydessä. Vuonna 2022 viestinnällä pyritään vahvistamaan mielikuvaa yhdistyksestä monipuolisten harrastusten mahdollistajana, luotettavana palveluntarjoajana ja vahvana vaikuttajana.
Viestinnällä tuemme jäsenistön osallisuutta sekä yhteisöllisyyttä. Jäseniä kannustetaan osallistumaan keskusteluihin myös jäsenten Facebook-keskusteluryhmässä.
Verkkosivujen (www.hiy.fi), Facebookin ja sähköisen uutiskirjeen lisäksi käytetään
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tekstiviestejä ja kirjepostia, jotta kukaan ei jää ilman tarpeellisia tietoja. Sähköinen
uutiskirje lähetetään noin 4–6 kertaa vuodessa, tarpeen mukaan.
Toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan yhdistyksen Täyttä Elämää -lehdessä ja Invalidiliiton IT-lehden järjestösivuilla. Täyttä Elämää -jäsenlehti ilmestyy
edelleen neljä kertaa vuodessa. Lehdessä esitellään yhdistyksen toimintaa, kirjoitetaan ajankohtaisista aiheista ja esitellään henkilöhaastattelujen kautta mielenkiintoisia henkilöitä. Kolumneja kirjoittavat lähinnä yhdistyksen jäsenet. Lehden painos on
noin 2 500 kappaletta ja se on luettavissa myös yhdistyksen verkkosivuilta. Lehti lähetetään jäsenistön lisäksi muun muassa Helsingin kirjastoihin, terveyskeskuksiin,
kaupunginvaltuutetuille ja Helsingin vaalipiirin kansanedustajille.

KOULUTUS
Luottamushenkilöitä ja jäsenistöä kannustetaan osallistumaan HIY:n ja Invalidiliiton
järjestämiin koulutuksiin ja webinaareihin sekä muihin vammaisuutta käsitteleviin
koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin. Koulutuksista viestitään yhdistyksen lehdessä, kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
Invalidiliiton järjestökoulutuksen avulla lisätään henkilöstön, luottamushenkilöiden,
vapaaehtoisten ja jäsenistön osaamista. Yhdistys maksaa harkintansa mukaan osallistumismaksut etukäteen sopien.
Yhdistys on pyydettäessä kouluttajana bussinkuljettajille järjestetyssä koulutuksessa,
jossa opastetaan liikunta- ja näkövammaisten henkilöiden huomioimista joukkoliikenteessä matkustajina. Tutkitaan myös mahdollisuutta järjestää kuljettajakoulutusta vammaispalvelun kuljettajille yhdessä muiden vammaisyhdistysten kanssa.
Jäsenistölle suunnattua koulutusta ja neuvontaa jatketaan eri teemoihin liittyen. Yhdistyksen omiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin tarjotaan myös etäosallistumismahdollisuus.
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HENKILÖKOHTAISEN AVUN VÄLITYS
Helsingin Invalidien Yhdistyksen avustajavälitystä on kehitetty viime vuosina hankkimalla uusi toiminnanohjausjärjestelmä ja kehittämällä yhteydenpitotapoja asiakkaiden ja avustajien kanssa.
Meillä, kuten muillakin alan toimijoilla, lähes krooninen pula avustajista on ajoittain
vaikeuttanut palvelujen tarjoamista. Resurssipulaan haetaan ratkaisua muun muassa
oppilaitosyhteistyöllä ja tekemällä avustajatyötä tunnetuksi sosiaalisen median
avulla.
Avustajan työ on monesti niin sanottu elämänvaihetyö, joka liittyy opiskelu- tai työttömyysaikaan, ja jossa ei pysytä pitkään. Avustajien joukossa on kuitenkin henkilöitä,
joille henkilökohtainen avustaminen on vakituinen työ. Pysyviä työntekijöitä tarvitaan lisää, jotta toimintaa voidaan laajentaa ja kehittää. Kerätään tietoa työtekijöiden pysyvyyteen liittyvistä seikoista ja kehitetään toimintaa vuoden 2021 aikana
tehtävän työtyytyväisyyskyselyn vastausten pohjalta.
Henkilökohtaisille avustajille järjestetään koulutusta muun muassa eri vammaryhmiin kuuluvien ihmisten kohtaamisesta, näkövammaisen avustamisesta, apuvälineiden käytöstä ja ensiaputaidoista. Avustajilla on haastavissa tilanteissa käytössään
palvelupäällikön ja koordinaattorien ammatillinen tuki.
Yhteydenpitoa asiakkaiden kanssa kehitetään ja palvelusuunnitelma tarkistetaan ja
päivitetään avuntarpeen muuttuessa. Asiakkailta pyydetään palautetta avustajavälityksestä vuosittain ja saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

KIINTEISTÖTOIMINTA
Yhdistys omistaa kaksi vuokrataloa, joissa on yhteensä 120 vuokra-asuntoa. Talot
sijaitsevat Koskelassa (Voudintie 6) ja Myllypurossa (Tuulimyllyntie 5). Lisäksi yhdistyksellä on 28 vuokrattavaa osakehuoneistoa Koskelassa sijaitsevassa Asunto Oy
Helsingin Juhana Herttuan tie 17:sta sekä yksi testamentilla saatu yksiö Asunto Oy
Helsingin Juhana Herttuan tie 6:ssa.

17

Asunnot soveltuvat liikuntaesteisille henkilöille. Huoneistoissa on leveät oviaukot,
riittävästi eteistilaa sekä keittiöt / keittokomerot, joissa pyörätuolin tai rollaattorin
käyttäjäkin pystyy toimimaan.
Asuntoja vuokrataan pääasiassa pienituloisille, helsinkiläisille, liikuntavammaisille
yhdistyksen jäsenille. Asunnot ovat kysyttäjä ja niitä vapautuu harvakseltaan. Varsinkin isoihin asuntoihin on viime aikoina joutunut jonottamaan vuosia.
Vuokratalokiinteistöjen isännöinti ostetaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta ja talojen kiinteistöhuollosta vastaavat huoltoyhtiöt.
Yhdistyksen omistamat kiinteistöt sijaitsevat kaupungin vuokratonteilla ja ne ovat
iäkkäitä, joten remonttitarpeita ilmenee vuosittain sekä huoneistoissa että yleisissä
tiloissa. Huoneistoremonttien määrä liittyy vuokralaisten vaihtuvuuteen, eikä ole ennustettavissa. Huoneistojen vuokrausaste pidetään korkeana. Asuintalojen vuokrat
on sidottu elinkustannusindeksiin ja taloudelliseen tilanteeseen.
Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuan tie 17 asunto-osakkeista Helsingin Invalidien
yhdistys ry omistaa 57,5 prosenttia ja hallinnoi 28 asuinhuoneistoa. Invalidiliitto
omistaa osakkeista 42,5 prosenttia. Kiinteistössä teetetään mittava linjasto- ja hissiremontti talven ja kevään 2021–2022 aikana. Samassa yhteydessä teetetään useita
eriasteisia huoneistoremontteja.
Yllä mainittujen lisäksi yhdistys omistaa Katajanokalla sijaitsevasta Kiinteistö Oy Kontiosta kaksi huoneistoa. Ne merkitään kirjanpidossa sijoituksiksi ja niitä vuokrataan
markkinaehtoisesti.
Kiinteistötoimikunta
Kiinteistötoimikunta valmistelee vuokratalojen asiat hallituksen päätettäväksi. Sen
toimintaa osallistuu yhdistyksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja talous- ja kiinteistöpäällikkö, isännöitsijä ja tekninen isännöitsijä sekä Voudintie 6:n ja Tuulimyllyntie 5:n asukkaiden edustajat.
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HALLINTO
Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa sen arvojen ja
toiminta-ajatuksen mukaisesti. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kahdeksan muuta jäsentä.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä
ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Virallinen kokouskutsu julkaistaan
syyskokouksen päättämällä tavalla viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokoukset järjestetään niin, että myös etäosallistuminen on mahdollinen.
Yhdistyksen toimintakeskus sijaitsee Helsingissä, Koskelan kaupunginosassa. Toimintakeskuksessa on yhdistyksen toimisto sekä kerhohuone ja pienehkö juhlasali ajanmukaisine av-välineineen muun muassa kokous-, koulutus- ja liikuntatoimintaan. Tiloja vuokrataan myös ulkopuolisille käyttäjille.
Jäsenpalveluna toimintakeskuksessa on internet-yhteydellä varustettuja tietokoneita, tulostimia sekä mahdollisuus lukea päivän sanomalehti ja käyttää MOTOmedpolkulaitetta kuntoharjoitteluun. Aulassa sijaitsee vilkkaasti käytetty kirjojen ja dvdelokuvien kierrätyshylly.
Yhdistyksen toimistossa työskentelevät toiminnanjohtaja, talous- ja kiinteistöpäällikkö, toimistosihteeri, taloussihteeri ja digipalveluneuvoja sekä lisäksi avustajavälityksen henkilökunta.
Toiminnanjohtaja käy yhdistyksen toimistohenkilökunnan kanssa vuosittain säännölliset kehityskeskustelut, ja työntekijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehditaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työsuojelutoiminnasta vastaa toiminnanjohtaja yhdessä työsuojelutoimikunnan kanssa.
Jäsenistön valtuuttamana hallituksen tukena työskentelee toimikuntia, jotka valitaan
toiminnan tarpeen mukaan vuosittain.
Kehittämistoimikunta
Kehittämistoimikunta kokoontuu tarvittaessa suunnittelemaan yhdistyksen toiminnan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Kehittämisen toteutuksesta vastaa johtoryhmä.
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Vuoden 2022 aikana kehittämistoimikunta:
• valmistelee sisäistä auditointia, jonka toteutuksesta vastaa johtoryhmä,
• etsii sopivia mittareita toiminnan seurantaan ja
• pohtii jatkuvan kehittämisen toteutusta yhdistyksen toiminnassa.
Vuoden 2022 loppuun mennessä kehittämistoimikunta voinee lopettaa toimintansa,
koska suurempia kehittämistarpeita ei ole näkyvissä, ja johtoryhmä vastaa kehittämisestä.
Talousarvio vuodelle 2022 ja talouden näkymät
Toimintasuunnitelmaa laadittaessa mahdollisesti toteutettavaa avustajavälityksen
yhtiöittämistä ei ole huomioitu, koska yhtiöittämisen toteutuminen riippuu ensin
tehtävästä kartoituksesta. Mahdollista yhtiöittämistä ei ole talousarviossa voitu aikatauluttaa.
Yhdistyksen toiminta on sopeutettava talousarvioon. Yhtiöittämisestä syntyvien kulujen kattamiseksi voidaan joutua realisoimaan sijoitusomaisuutta.

20

TALOUSARVIO
Helsingin Invalidien Yhdistys ry

Ed. vuosi
2020

VARSINAINEN TOIMINTA
Järjestötoiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Järjestötoiminta yhteensä

59 310
-89 435
-3 222
-102 793
-136 140

Palvelusetelitoiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Vero
Palveluseteli yhteensä

budjetti
2021

budjetti
2022

66 765
-90 777
-3 058
-96 228
-123 298

60 500
-111 500
-3 000
-80 000
-134 000

1 489 698 1 520 680 1 555 000
-1 271 827 -1 449 720 -1 435 000
-80 453
-63 310
-77 000
-8 600
137 418
7 650
34 400

Vertainen vierellä -hanke
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Vertainen vierellä -hanke yhteensä

19 821
-10 486
-8 556
779

0
0
0
0

0
0
0
0

Henkilöstökulut
Muut kulut
Digipiste -hanke yhteensä

77 229
-55 748
-21 481
0

47 229
-35 235
-12 064
0

0
0
0
0

Hevossalmen lomakylä
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Hevossalmen lomakylä yhteensä

18 300
-14 680
-1 843
-96 487
-94 710

23 880
-16 790
-9 762
-55 880
-58 552

25 000
-13 000
-1 700
-55 600
-45 700

Digipiste -hanke
Tuotot
Kulut
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Ed. vuosi
2020

budjetti
2021

budjetti
2022

ASUNTOTOIMINTA
Tuulimyllyntie 5
Tuotot
Kulut
Poistot
Asuintalovarausten muutos
Tuulimyllyntie 5 yhteensä

505 811
-339 885
-60 979
-104 947
0

508 781
-382 911
-56 665
-69 205
0

538 000
-436 000
-53 000
-49 000
0

Voudintie 6
Tuotot
Kulut
Poistot
Asuintalovarausten muutos
Voudintie 6 yhteensä
Asuntotoiminta yhteensä

415 897
-470 511
-21 639
76 253
0
0

416 738
-355 693
-20 218
-40 827
0
0

450 500
-386 500
-20 000
-44 000
0
0

-92 653

-174 200

-145 300

28 869
8 171
37 040

27 000
10 000
37 000

28 600
1 000
29 600

-2 898
34 142

-2 430
34 570

-1 000
28 600

209 261
-242 745
-33 484

223 991
-240 550
-16 559

187 000
-298 000
-111 000

-91 995

-156 189

-227 700

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

Varainhankinta
Tuotot
Jäsenmaksut
Muut tuotot
Tulot yhteensä
Menot
Muut kulut
Varainhankinta yhteensä
Sijoitustoiminta
Tuotot
Kulut
Sijoitustoiminta yhteensä
Tilikauden ali-/ylijäämä
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