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Yhteenveto toiminnasta vuonna 2019
Vuoden 2019 lopussa Helsingin Invalidien Yhdistys ry:ssä (jäljempänä ”HIY” tai
”yhdistys”) oli jäseniä 1 550, joista kannatusjäseniä 45, varsinaisia jäseniä 1 504 ja
yritysjäseniä 1.
Yhdistyksen vuosille 2019–2021 laaditun strategian mukaisesti Helsingin
Invalidien Yhdistys tekee työtä erityisesti fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden yhdenvertaisen ja esteettömän elämän turvaamiseksi.
Visiona yhdistyksellä on yhdenvertainen, esteetön ja saavutettava Helsinki.
Yhdistykseen arvot, jotka ohjaavat kaikkea yhdistyksen toimintaa, ovat
luotettavuus, ihmisarvo, innovatiivisuus, osallistavuus ja vastuullisuus.
Yhdistys koulutti ja neuvoi jäseniään edellisten vuosien tapaan, tarjosi heille
liikunta-, harrastus- ja kerhotoimintaa entisessä laajuudessa sekä järjesti lukuisia
tapahtumia toimintakeskuksessa ja lomakylässä. Naisten, miesten, henkilökohtaisten avustajien työnantajien ja raaja-amputoitujen vertaistukiryhmät
jatkoivat toimintaansa.
Yhdistys vuokrasi omistamistaan asuintaloista esteettömiä vuokra-asuntoja
pääasiassa yhdistyksen jäsenille.
Vaikuttamistoiminnan tavoitteena oli turvata vammaisten henkilöiden sosiaali- ja
terveyspalvelujen saatavuus ja laatu meneillään olevien merkittävien lakiuudistusten valmistelussa ja seurata uudistusten vaikutuksia vammaisten ihmisten
elämään.
Vaikuttamistoimintaa toteutettiin vuonna 2019 valtakunnallisesti Invalidiliiton
kautta ja alueellisesti yhteistyössä Invalidiliiton Etelä-Suomen alueen ja pääkaupunkiseudun invalidiyhdistysten kanssa. Helsingin vammaisneuvostossa toimi
kaksi yhdistyksen jäsentä. HIY:n puheenjohtaja toimi Helsingin vammaisneuvoston nimeämänä varajäsenenä Uudenmaan väliaikaisessa
vammaisneuvostossa.
HIY oli edustettuna kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmässä ja Helsingissä
toimivien vammaisjärjestöjen HELJÄ -Matkat ja HELJÄ -Esteettömyys
-työryhmissä. HIY:n puheenjohtaja toimi Uudenmaan sosiaali- ja
terveysjärjestöjen kumppanuusverkosto Kumajan ohjausryhmän jäsenenä.
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Yhdistyksen jäsenet saivat ajantasaista tietoa ajankohtaisista asioista neljä kertaa
vuodessa ilmestyvästä Täyttä Elämää -lehdestä. Viestintää kehitettiin muun
muassa ottamalla käyttöön uusi sähköinen uutiskirje.
Yhdistys tuotti henkilökohtaista avustajavälitystä palvelusetelimallilla. Palveluseteliasiakkaita oli vuoden 2019 lopussa 122 henkilöä (ed. vuosi 110).
HIY:n tilikauden 2019 tulos oli 186 457 € ylijäämäinen (ed. vuonna ylijäämää
149 009 €). Järjestötoiminnan alijäämä oli 132 110 € (ed. vuonna 116 755 €).
Suurin osa järjestötoiminnan alijäämästä katettiin sijoitustoiminnan tuotoilla.
Vuoden 2019 hyvästä tuloksesta huolimatta taloustilanne on jatkossakin
haastava. Vuonna 2020 suoritettavien remonttien kustannukset ovat mittavat ja
korona-viruksen aiheuttamat poikkeustoimet vaikuttavat talouteen negatiivisesti.
Lisäksi toimintaan saatujen avustusten saaminen on epävarmaa ja iäkkään
jäsenistön vähetessä jäsenmaksutulot vähenevät.

Vaikuttamistoiminta
Valtakunnallista ja alueellista vaikuttamistoimintaa toteutettiin pääasiassa
Invalidiliiton liittohallituksen, liittovaltuuston ja Etelä-Suomen aluetoiminnan
kautta. Invalidiliiton liittohallituksen jäsenenä toimi yhdistyksestä Riitta Jolanki ja
liittovaltuuston jäseninä Kristiina Karhos ja Leena Simola-Nikkanen. Etelä-Suomen
alueen vaikuttajaverkoston ytimen muodostivat alueen yhdistysten puheenjohtajat ja alueen Invalidiliiton liittovaltuuston valtuutetut. Vaikuttajaverkosto
tuki paikallista vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä. Yhdistyksen puheenjohtaja
osallistui jäsenenä Invalidiliiton vuonna 2018 perustettuun Vaikuttamisen tuki
-työryhmään.
Yhteistyökumppaneita olivat myös helsinkiläiset vammaisjärjestöt, Helsingin
kaupungin vammaisneuvosto, Helsingin sosiaali- ja terveysviraston
Kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmä, helsinkiläisten vammaisjärjestöjen
HELJÄ -Esteettömyys ja HELJÄ -Matkat -työryhmät, Uudenmaan vammaisjärjestöjen vaikuttajaverkosto sekä Uudenmaan sote-järjestöjen
kumppanuusverkosto Kumaja.
Vaikuttamistoiminnan päätavoite oli vammaisten henkilöiden sosiaali- ja
terveyspalvelujen ja tukitoimien saatavuuden ja laadun turvaaminen sekä
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esteettömyyden edistäminen meneillään olleiden merkittävien lakiuudistusten
valmisteluissa ja kuljetuspalveluiden muutokset sekä uudistusten seuranta ja
niistä tiedottaminen ajantasaisesti ja asiantuntevasti.

Valtakunnallinen vaikuttaminen
Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistäminen yhdeksi vammaisten
henkilöiden sosiaalihuollon erityispalveluja koskevaksi laiksi raukesi soteuudistuksen kariuduttua maaliskuussa 2019. Hallituksen esityksessä oli monta
vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja yhdenvertaisuutta vahvistavaa
normia. Lailla olisi toteutettu YK:n vammaissopimuksen periaatteita mm
painottamalla vammaisen henkilön osallistumista ja osallisuutta. Vaikka
lakiuudistus jäi odottamaan sote-uudistuksen etenemistä, jatkui vammaisjärjestöjen lakiuudistukseen liittyvä vaikuttamistyö vuoden 2019 aikana. HIY
osallistui keskusteluun mm Invalidiliiton vaikuttamisen tuki -työryhmän kautta.
Invalidiliiton Etelä-Suomen liittovaltuutetut ja puheenjohtajat kokoustivat ennen
Invalidiliiton liittovaltuuston kokouksia Helsingin Invalidien Yhdistyksessä 20.5. ja
1.11., osittain yhdessä valtakunnallisten järjestöjen kanssa. Kokouksissa
keskusteltiin tulevien liittovaltuustokokousten asialistoilla olevista asioista ja
mietittiin kysymyksiä liittohallitukselle ajankohtaisista aiheista.
HIY järjesti 1.4. Vammaisjärjestöjen vaalipaneelin Iiris-keskuksen Braille -salissa.
Kansanedustajaehdokkailta kyseltiin mielipiteitä Invalidiliiton eduskuntavaalitavoitteista. Paneelin juonsi Pekka Hätinen ja siihen osallistui kattavasti
helsinkiläisiä kansanedustajaehdokkaita eri puolueista. Mukana oli myös tuleva
sisäministeri Maria Ohisalo. Invalidiliiton eduskuntavaalitavoitteet
-esitteitä jaettiin myös muissa vaalitilaisuuksissa.
HIY järjesti yhdessä muiden vammaistoimijoiden, Heta-liiton ja JHL:n kanssa 11.6.
pidetyn valtakunnallisen HAP – Henkilökohtaisen avun paraatin Helsingin
keskustassa. Ensimmäistä kerta järjestetystä paraatista on tarkoitus tehdä
vuosittainen vammaisia henkilöitä ja heidän avustajiaan iloisella tavalla esiin
tuova tapahtuma.
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Alueellinen vaikuttaminen
Yhdessä HELJÄ -Esteettömyystyöryhmän ja Helsingin vammaisneuvoston kanssa
pidettiin Esteetön liikkuminen -seminaari 3.4. Kampin palvelukeskuksessa.
Seminaarissa kuultiin Helsingin matkapalvelun, Kelan, VR-lähiliikenteen ja
HKL/HSL:n. uudistuksista.
HIY:n puheenjohtaja osallistui Uudenmaan vammaisneuvoston kokouksiin
seitsemän kertaa edustaen Helsingin vammaisneuvostoa.
HIY oli jäsenenä Uudenmaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kumppanuusverkosto Kumajan ohjausryhmässä. Ohjausryhmä tapasi vuoden aikana neljä
kertaa.
Pääkaupunkiseudun alueellista yhteistyötä tehtiin Espoon (Espin ry) ja Vantaan
invalidiyhdistysten kanssa.

Paikallinen vaikuttaminen
Esteettömyyden edistäminen
Yhdistys toimi aktiivisesti Helsingin alueella havaitsemiensa esteiden poistamiseksi tai korjaamiseksi yhteistyössä Helsingissä toimivien vammaisjärjestöjen
HELJÄ -Esteettömyys ja HELJÄ -Matkat työryhmien kanssa. HELJÄ -ryhmät
kokoontuivat vuoden aikana neljä kertaa.
Kuljetuspalvelut
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston koolle kutsuma Kuljetuspalveluiden asiakasyhteistyöryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.
Ryhmässä ovat edustettuna Helsingin kaupungin sosiaalipalvelut, kuljetuspalvelut, vammaisjärjestöt, vammaisneuvosto, vammaispalveluasiamies ja
kuljetuksia hoitavat liikennöitsijät.
Yhdistyksen toiminta Kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmässä tähtäsi siihen,
että vammaisten henkilöiden kuljetuspalvelut riittävät ja toimivat ja että
kuljetuspalveluja järjestettäessä vammaisten henkilöiden yksilölliset kuljetuspalvelutarpeet tulevat huomioiduiksi. Kokouksissa käytiin muun muassa läpi
kaupungin kokoamat uusimmat kuljetuspalvelutilastot ja keskusteltiin
kuljetuspalveluiden liikennöitsijöiden uusimmasta kilpailutuksesta. HIY
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kommentoi sosiaali- ja terveystoimelle uudistuvan kuljetuspalveluiden
asiakasoppaan sisältöä.
HIY:n puheenjohtaja oli 9.10. yhdessä lähiseudun paikallisyhdistysten kanssa
tapaamassa Helsingin kaupungin valtuustoryhmien edustajia. Kaupunginvaltuutetuille luovutettiin vetoomus riittävien vesiliikuntatilojen saamiseksi
rakenteilla olevaan Koskelan palvelutaloon. HIY kirjoitti yhdessä Koskela-kerhon ja
Käpylinnan vesivoimisteluryhmän kanssa 18.12. julkaistun mielipidekirjoituksen
Helsingin Sanomiin otsikolla Koskelan palvelutaloon vesiliikuntatila.
HIY osallistui julkiseen keskusteluun liittyen kaupungin sosiaalityöntekijöiden
työolosuhteiden vaikeutumiseen avokonttoreissa Helsingin Sanomissa 18.12.
julkaistulla mielipidekirjoituksella Työnteon vaikeus avokonttorissa näkyy
arjessamme.
HIY:n jäseniä osallistui vuoden aikana muun muassa:
• SOSTEn järjestämiin tilaisuuksiin: 15.1. Terveydenhuollon matkat Kelalta
maakunnille ja 5.3. Riittääkö perusturva elämiseen?;
• Järjestöpäiville 2.–3.2. Scandic Parkissa Helsingissä;
• Etelä-Suomen alueen toiminnan suunnittelupäivään Nuuksiossa 14.9.;
• 28.9. pidettyyn neuvojien koulutukseen;
• Etelä-Suomen vaikuttajaverkoston kokouksiin 28.2., 22.8., ja 26.10. pidettyyn
vaikuttajakoulutukseen;
• THL:n Vammaispalvelujen järjestäminen ja hankinta -koulutustilaisuuteen 6.3.;
• Kumajan ja Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n 16.4. järjestämään
Vammaisjärjestöt vaikuttavat yhdessä -seminaariin Braille-salissa Iiriskeskuksessa;
• Alueen jäsenistölle Scandic Siuntiossa 8.6. pidetyille kesäpäivillä. Paikalla oli
myös kansanedustaja Noora Koponen.
• 13.11. pidettyyn vammaisneuvoston ja vammaisjärjestöjen
yhteistyökokoukseen kaupungintalolla;
• 3.12. Helsingin kaupungintalon aulassa pidettyyn kansainvälinen
vammaistenpäivä -tapahtumaan.
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Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys
Toimintasuunnitelman mukaan HIY:n tavoitteena oli lisätä yhteistyötä
Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman kanssa. Yhteisiä tilaisuuksia ei
HIY:stä riippumattomista syistä järjestetty, mutta HIY kutsui hilmalaiset
kansainvälisen vammaistenpäivän kahvitilaisuuteen. Uusista jäsenistä merkittävä
osa on maahanmuuttajataustaisia.

Viestintä
Vuoden 2019 aikana hallituksen nimeämä viestintätoimikunta laati yhdistyksen
strategian pohjalta viestintästrategian, jonka visiona on johdonmukainen,
esteetön ja saavutettava sanoma.
Viestinnällinen toiminta-ajatus on, että yhdistyksen viestintä edistää fyysisesti
vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan
yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä. Viestinnällä tuetaan jäsenistön
osallisuutta sekä yhteisöllisyyttä.
HIY:n viestinnän konkreettisina tavoitteina on jäsenistön palveleminen ja
aktivoiminen, jäsenhankinta, onnistunut sidosryhmäviestintä ja kriisinhallinta.
Yhdistyksen perinteinen Täyttä Elämää -lehti ilmestyi vuoden aikana totuttuun
tapaan neljä kertaa ja painosmäärä oli noin 2 300 kpl/numero. Lehden saivat
yhdistyksen jäsenet ja yhteistyötahot. Lisäksi lehti jaettiin Helsingin kaupungin
terveyskeskusten odotustiloihin ja kaikkiin kaupunginkirjastoihin. Lehden
vastaavana päätoimittajana toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja.
Yhdistyksen kotisivut uusittiin ja sivuille lisättiin useita mahdollisuuksia antaa
palautetta. Jäsenhakemus, mökkitoivomukset ja vuokra-asuntohakemus on
mahdollista tehdä kotisivujen kautta. HIY:llä on myös omat Facebook-sivut.
Syksyllä otettiin käyttöön viestimisen uutena työkaluna sähköinen uutiskirje, joka
lähetettiin kaikille niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on jäsenrekisterissä ja
lisäksi niille, jotka ovat tilanneet uutiskirjeen kotisivujen kautta. Uutiskirjeen
saajia on jo yli 500.
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Voudintien toimintakeskuksen aulaan asennettiin syksyllä sähköinen infotaulu,
jossa kerrotaan kerhoista, liikuntamahdollisuuksista ja tulevista tilaisuuksista.
Yhdistyksen toimintatiedot julkaistiin Invalidiliiton IT-lehdessä.

Koulutus
Koulutuksella lisättiin jäsenistön, luottamushenkilöiden ja henkilökunnan
valmiuksia. Yhdistyksen jäsenet osallistuivat moniin erilaisiin koulutuksiin, muun
muassa Invalidiliiton webinaarit ovat jäsenille hyvä koulutusmuoto, koska ne eivät
edellytä paikalle pääsemistä.

HIY:n järjestämät
• 6.3. Keskusteluilta henkilökohtaisen avun toteuttamistavoista
• 11.4. Vaikeavammaisten palveluasuminen ja omaishoitajuus
• 16.4. Digipisteen koulutus Omakanta, Omavero ja Suomi.fi
• 14.5. Digipisteen koulutus esteettömästä matkailusta
• 13.8. Digipisteen koulutus sähköisistä pankkipalveluista
• 9.9. Digipisteen koulutus tietokoneiden helppokäyttötoiminnoista ja
apuvälineistä
• 15.10. Digipisteen koulutus Turvallisesti netissä
• 12.11. Digipisteen koulutus älypuhelinten käytöstä
• 14.11. Testamentti-ilta
• 3.12. Digipisteen koulutus esteettömästä matkailusta

Muiden järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuminen
• 3.4. Esteetön liikkuminen -seminaari yhdessä HELJÄ Esteettömyys -työryhmän
ja Helsingin vammaisneuvoston kanssa
• 8.11. Yhteinen matka Tampereen apuvälinemessuille
• 2.–3.10. Henkilökohtaisen avun päivät
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Liikunta
Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n jäsenjärjestönä HIY tarjosi
jäsenistölleen runsaat ja monipuoliset mahdollisuudet liikuntaan. Yhteistyötä
tehtiin Helsingin liikuntaviraston erityisliikunnan kanssa. Liikuntaryhmissä oli
aktiiviharrastajia noin 190.
Yhdistyksen liikuntatoiminnan kulut olivat -42 703 € (ed. vuonna -31 182 €) ja
tuotot 38 826 € (ed. vuonna 31 113 €), jotka kertyivät liikuntaviraston toimintaavustuksesta, liikuntaryhmien tilavuokrien tuesta ja yhteistyöryhmien ohjaajien
palkkatuesta, kerätyistä osallistujamaksuista sekä Helsingin liikuntaviraston
tapahtuma-avustuksesta Hevossalmen liikuntapäivään.

Sovellettua liikuntaa
Voudintie 6, toimintakeskuksessa kokoontuneet liikuntaryhmät
• Asahi, ohjaajana Jonna Blomqvist
• Boccia, talvikautena toimintakeskuksessa ja kesäkaudella Hevossalmen
lomakylässä, yhteyshenkilö Paula Talpia
• Jooga- ja tuolijooga, joogaohjaaja Helena Romppainen
• Äijäjooga, joogaohjaaja Veikko Tarvainen
• Lasten jooga, ohjaaja Katariina Kähkönen
• Tuolijumppa, ohjaaja Marjo Vainikka
• Kuntonyrkkeily, ohjaaja Jenni Blomqvist
• Soveltava tanssi, ohjaaja Suvi Hakanen
Hevossalmessa järjestetty liikunta
• Puistojumppaa kesä-elokuussa
• Liikuntapäivä 24.8.
Vuokratiloissa kokoontuneet urheilu- ja liikuntaryhmät
• Istumalentopallo, Siltamäen ala-aste ja kesäkautena Hevossalmen lomakylän
beach volley -kenttä. Yhteyshenkilöt Aulis Vistbacka ja Petra Pakarinen
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• Kuntosali, Validia Kuntoutus Helsinki, ohjaaja Joonas Väntti
• Liikunta- ja näkövammaisten lasten ryhmät Sporttis ja Vauhtis Iiris-keskuksessa
• Nuorten pelikerho, Katajanokan liikuntahalli, yhteyshenkilö Anja Kima
(kevätkausi)
• Nuorten Treenis Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa Vanhalla
Viertotiellä
• Pyörätuolikoripallo, Validia kuntoutus Helsinki, yhteyshenkilö Jarmo Leppänen.
• Pyörätuolirugby, Validia kuntoutus Helsinki, yhteyshenkilö Tuukka Nisso.
• Pyörätuolisalibandy, Validia Kuntoutus Helsinki, yhteyshenkilö Tuomas
Riikonen
• Sisäkurling, Validia kuntoutus Helsinki, yhteyshenkilö Seppo Pihnala.
• Sulkapallo, Ruskeasuon liikuntahalli ja Validia kuntoutus Helsinki,
yhteyshenkilö Anja Kima.
• Sähköpyörätuolisalibandy, Helsinki Outsiders I ja II, Liikuntamylly,
yhteyshenkilö Saila Luumi
• Vesijumppa Kampin liikuntakeskuksessa, yhteyshenkilö Marjaana Väre.

Kilpailutoiminta
Boccia
26.- 28.04. Boccian sisäkenttien SM-kilpailut (pari), Pajulahti, HIY:stä kolme paria
24.8. HIY:n ja Vantaan Invalidien Yhdistyksen turnaus, Hevossalmi
1.10. II VALIDIA-HIY -Bocciaturnaus, Helsinki
Istumalentopallo
5.1. 1-sarjan 3. osaturnaus, Jyväskylä
12.1. Miesten SM-sarjan 3. osaturnaus, Toivala
2.2. Miesten SM-sarjan 4. osaturnaus, Jämsä
9.2. 37. Kotkaturnaus HIY2 seitsemäs
16.2. Naisten SM-sarjan 3. osaturnaus, Järvenpää (HIY). HIY Sarjan kolmas.
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2.3. 1-sarjan päätösturnaus Lohja. HIY2 sarjan viides.
9.3. Miesten SM-pronssiottelu Jämsä, JOLEPA-HIY, HIY:lle pronssia.
27.4. XXXII Tallinna -turnaus. HIY seitsemäs.
5.7. Urheilun SM-viikko: istumabeachvolleyn SM-kisat, Vantaa (HIY hoiti
kenttäjärjestelyt)
3.8. X Helsinki Metropolitan Open 2VS2 Beach Volley
2.11. Naisten SM-sarjan 1. kierros Jyväskylä
16.11 1-SARJAN 1.OSATURNAUS JYVÄSKYLÄ
24.11 NAISTEN SM-SARJAN 2 KIERROS LOHJA
Vammaissulkapallo
Sulkapalloa pelattiin kevätkaudella tiistaisin, perjantaisin ja lauantaisin. Kävijöitä
oli eri ryhmissä yhteensä yli 20.
SulkisCup:n tuloksia:
Pystypelaajien kaksinpelit
• 2. Antti Kima
• 4. Janne Inkilä
• 6. Venla Salo
• 7. Pyry Nopsanen
• 11.Toni Järvinen
Pyörätuoli B-sarja
• 2. Mirka Rautakoski
Pyörätuoli C-sarja
• Maija Kantola
• Sakari Nuutinen
• 5. Hilkka Jokivirta
• 11. Leena Saari
SM-kisat 25.–26.5. Mikkeli
Pyörätuolipelaajien kaksinpelit
• 1. Mirka Rautakoski
Pystypelaajien kaksinpelit
• 2. Antti Kima
• 4. Janne Inkilä
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Pyörätuolipelaajien nelinpelit
• 4. Mirka Rautakoski-Heidi Manninen
Pystypelaajien nelinpelit
• 1. Antti Kima-Venla Salo
• 2. Janne Inkilä-Seppo Sariola
• 3. Pyry Nopsanen-Antti Kärki
Sisäkurling
Sisäkurlingin kevätkausi aloitettiin Validia kuntoutus Synapsia -talossa 8.1.
Mitalipelit pelattiin 14.5. Pelejä kertyi aktiivisten harrastajien toimesta 72. Väliin
mahtui perinteinen turnaus Porvoon Invalidien kutsumana. Toukokuun 29. päivä
järjestettiin HIY:n toimintakeskuksessa palkintojenjako. Syyskausi pelattiin 10.9.–
10.12. 56 pelin voimalla. Tiistain peleihin osallistui viikoittain kuudesta yhdeksään
pelaajaan. Lokakuun 24 päivänä pelattiin harjoituspelejä Haagan ammattikoululla
kokoontuvan liikuntaryhmän vieraana. Pikkujoulua joulupukin kanssa vietettiin
Voudintien kerhohuoneella 17.12.

Kerho- ja kurssitoiminta
HIY:ssä järjestettiin vuoden aikana sekä kursseja yhdistyksen toimesta että
harrastuskerhoja, jotka toimivat vapaaehtoispohjalta. Harrastuskerhot
kokoontuivat toimintakeskuksessa viikoittain ja suunnittelivat sekä toteuttivat
itsenäisesti oman toimintansa. Harrastusryhmissä tuettiin jäsenistön aktiivisuutta,
luovuutta ja osallisuutta. Kerhotoiminnan kulut olivat -10 812 € (ed. vuonna
-8 249 €) ja tuotot 10 021 € (ed. vuonna 6 151 €)
Canastakerho
Kokoontui kerran viikossa toimintakeskuksessa. Kesällä toiminta jatkui Hevossalmessa.
Yhteyshenkilönä Seija Suominen.
Eläkeläisten kerho
Kerho kokoontui kerran viikossa eri teemojen merkeissä. Yhteyshenkilönä Tarja
Raassina.
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Maalauskurssi
Akryyliväreillä maalausta ja piirtämistä oli mahdollisuus harrastaa kerran viikossa
toimintakeskuksessa. Opettajana kuvataiteilija Sari Koski-Vähälä.
Omat käsityöt
Kerho kokoontui kerran viikossa toimintakeskuksessa. Yhteyshenkilönä Anneli
Koskinen.
Luovan kirjoittamisen kurssi
Syyskaudella aloitettiin HIY:ssä elämänkerrallisen kirjoittamisen kurssi, joka
kokoontui kerran viikossa kirjailija, kirjoittajaohjaaja Timo Montosen johdolla.
Lasten kuviskerho
Keväällä ja syksyllä järjestettiin lyhyt kuviskerho 7–16 -vuotiaille lapsille.
Opettajana kuvataiteilija Sari Koski-Vähälä.

Vertaistukiryhmät
Henkilökohtaisten avustajien työnantajat
Henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimivien vaikeavammaisten
henkilöiden vertaisryhmässä käsiteltiin toimintavuonna 2019 työnantajana
toimivan yleisiä oikeuksia ja velvollisuuksia, Heta - henkilökohtaisten avustajien
työnantajien liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n solmimaa
valtakunnallista henkilökohtaisten avustajien työehtosopimusta sekä jaettiin
kokemuksia. Usein käsiteltiin avustajan rekrytointiin, työnjohtoon ja työterveyshuollon järjestämiseen liittyviä asioita. Tavoitteena oli lisätä osallistujien
valmiuksia toimia henkilökohtaisen avustajan työnantajana, saada tietoa
oikeuksista ja velvollisuuksista sekä kehittyä vuorovaikutustaidoissa. Ryhmä
kokoontui kahdeksan kertaa, pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä
perjantaina kesäkuukausia lukuun ottamatta. Osallistujia oli 5–10 henkilöä/kerta.
Ryhmän vetäjinä toimivat Riitta Jolanki (kevätkausi) ja Heikki Aulio (syyskausi).
Miestoiminta
Miesten suosittuihin saunailtoihin kokoontui 20 henkilöä/ilta.
10.4. Lääkäri Jukka Tolonen pohjusti keskustelua miesten terveyteen liittyvissä
asioissa.
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18.6. Prikaatikenraali Juha Mäkipää luennoi Hevossalmen saunaterassilla.
20.11. Miesten pikkujoulusaunan vieraana pastori Matti Viitanen kertoi oman
uransa vaiheista sotilas-ja liikennelentäjänä.
Naisten illat
Vertaistukiryhmä on tarkoitettu vammaisille naisille. Ryhmässä pidettiin toimintavuonna 2019 alustuksia sekä keskusteltiin ja vaihdetaan ajatuksia yhteisistä
kokemuksista. Tavoitteena oli ryhmäläisten voimaannuttaminen, itsetunnon
lisääminen ja elämänlaadun parantaminen. Ryhmä kokoontui 11 kertaa,
pääsääntöisesti torstaisin kolmen viikon välein kesäkuukausia lukuun ottamatta.
17.1. Kevätkausi alkoi, kuulumisten vaihtoa.
7.2. Keskustelua Vammaisjärjestöjen naisverkoston 15-vuotisesta toiminnasta
kertovan juhlavideon Uskalla olla nainen! pohjalta.
28.2. Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:stä vertaistuesta vastaava
vanhempi suunnittelija Päivi Helakallio: Sisäinen turvallisuus
21.3. Metropolia Ammattikorkeakoulun jalkaterapeuttiopiskelijat: Jalkojen
omahoito, jalkavoimistelu, tasapainon harjoittelu ja sen ylläpitäminen sekä sukat
ja kengät.
11.4. Naisten Linjan järjestökoordinaattori Sanna Sutelan Kaksivuotinen
Turv@verkko -tutkimus- ja vaikuttamishanke on kerännyt verkkokyselyllä
suomalaisten naisten kokemuksia digitaalisesta väkivallasta. Parisuhteessa
tapahtuvan ja eron jälkeisen digitaalisen väkivallan tunnistaminen voi olla vaikeaa
sekä väkivallan kokijalle että ammattilaiselle. Sutela esitteli tunnistamisen tueksi
digitaalisen väkivallan taktiikoita parisuhteessa ja opasti suojautumista netissä.
9.5. Kevätkauden päättäjäiset Hevossalmen lomakylässä, jossa oli mahdollisuus
myös saunomiseen. Oriflame-manageri Seija Koistinen esitteli Oriflamekosmetiikkatuotteita.
12.9. Hankevastaava Maarit Honkasola esitteli TuleApu-hankkeen
apuvälikummitoimintaa. Vaihdettiin kesän kuulumisia.
3.10. Metropolia Ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijat toteuttivat
liikunnallisen ”herättelyn” tekemisen ja liikkumaan innostamisen kautta.
24.10. Hanketyöntekijä Jaana Tiirin johtama Voimaa seksuaalisuudesta -hankkeen
mielenterveysilta.
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21.11. Ravitsemusterapeutti Erjastiina Heikkinen: Suoliston hyvinvointi.
12.12. Elokuvailta pikkujoulun merkeissä.
Raaja-amputoitujen vertaistukiryhmä
Raaja-amputoitujen vertaistukiryhmä kokoontui pääsääntöisesti yhdistyksen
toimintakeskuksessa tiistaisin kerran kuussa kesäkuukausia lukuun ottamatta.
Ryhmässä keskustellaan ja kuullaan vierailijoiden alustuksia. Ryhmä toimi
Vertainen vierellä -hankkeen puitteissa.
8.1. Kevätkauden toiminnan suunnittelua
12.2. Vertaistuellista keskustelua
12.3. Vertaistuellista keskustelua
9.4. Sosiaaliohjaajan vierailu, teemana vammaispalvelut ja apuvälineet
14.5. Kevätkauden päättäjäiset Hevossalmessa
11.6. Amputoitujen ja läheisten luontoretki Kivinokan Puumerkkipolulle
10.9. Vertaistuellista keskustelua
8.10. Tutustuminen sisäkurlingiin kuntoutus Validia kuntoutus Synapsiassa
12.11. TuleApu -hankkeen vierailu, tietoa apuvälineiden ergonomisesta käytöstä
ja Invalidiliiton apuvälinekummitoiminnasta
10.12. Pikkujoulu

Virkistystoiminta ja kulttuuri
23.1. Uusien jäsenten ilta
14.2. Ystävänpäivä
28.4. Hevossalmen kevättalkoot
5.5. Luontoretki Lammassaareen ja Luonnon syli -polulle
9.6. Kesäjuhla Hevossalmessa
24.8. Liikuntapäivä Hevossalmessa
3.9. Syysristeily
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28.9. Hevossalmen syystalkoot.
11.10. 70-luvun disko yhdessä Laurean opiskelijaryhmän kanssa
12.10. Patsassuunnistus yhdessä Laurean opiskelijaryhmän kanssa
3.12. Kansainvälisen vammaistenpäivän kahvit
14.12. Puurojuhla

Kulttuuritoimikunta KULTURA
Kulttuuritoimikunta Kulturalla oli jälleen runsaasti erilaista toimintaa.
18.1.”Viimeinen ilta Dannyn seurassa” konsertti Helsingin jäähallissa.
20.3. Retki Fazerilaan.
24.4. Tutustuminen Didrichsenin Taidemuseossa opastuksen kera Pro Artetunnustuksen saaneen Karoliina Hellbergin näyttelyyn ”Esteettisiä haamuja”.
8.5. Radion Sinfoniaorkesterin (RSO) kenraaliharjoitukset Musiikkitalolla.
13.7. Kesän teatterimatka Hämeenlinnaan. Ohjelmassa ruokailu ja Hämeenlinnan
Uuden Kesäteatterin musiikkinäytelmä ”Sellaista elämä on” Juha Vainion
elämästä.
4.10. Helsingin taidemuseo HAM:ssa tutustuminen opastuksen kera Ellen
Thesleffin näyttelyyn ”Minä maalaan kuin jumala”.
1.11. Espoon modernin taiteen museossa EMMA:ssa. On The Wall -näyttelyyn,
joka kertoi Michael Jacksonista taiteilijoiden silmin.
13.12. Joulukonsertti ”Sami Saari ja Jazzpojat – Ei jazzimpaa joulua” Vuotalossa.

Lomakylät
Päättiän lomakylä
Yhdistyksen vuoden 2018 syyskokouksessa päätettiin luopua Päättiän lomakylästä
ja myydä se. Kesällä 2019 Päättiällä vuokrattiin edelleen asuntovaunupaikkoja ja
valvojapariskunta piti aluetta kunnossa. Päättiän lomakylä myytiin tarjouskaupassa eniten tarjoavalle hintaan 265 000 euroa. Kaupasta saadut rahat
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käytetään ensisijaisesti yhdistyksen toisen lomakylän, Hevossalmen kunnossapitoja parannustöihin.

Hevossalmen lomakylä
Hevossalmen lomakylä sijaitsee Helsingin kaupungilta vuokratulla noin 1,6
hehtaarin suuruisella ranta-alueella Laajasalossa. Lomakylän tontin vuokrasopimus on voimassa 31.12.2020 saakka ja uudesta vuokrasopimuksesta on
neuvoteltu kaupungin kanssa jo vuoden 2019 aikana. Alueella on päärakennus,
sauna ja takkatupa sekä kerhorakennus. Lomamökkejä on yhteensä 15, joista osa
on sähköpyörätuolinkäyttäjille sopivia.
Hevossalmen lomakylän majoitus- ja virkistystilat olivat jäsenten ja heidän
perheittensä aktiivisessa käytössä koko lomakauden 1.5.–30.9.
Pienten, pitkäaikaiseen vuokraamiseen tarkoitettujen lomamökkien käyttöaste oli
100 prosenttia. Isojen mökkien käyttöaste oli 51 prosenttia.
Hevossalmen tilat olivat muidenkin helsinkiläisten vammaisjärjestöjen käytössä
kesän 2019 aikana. Päärakennusta ja takkahuonetta vuokrattiin 7 kertaa, grilli- ja
piha-aluetta 12 kertaa, saunaa 9 kertaa.
Hevossalmessa järjestettiin kevät- ja syystalkoot, perinteinen kesäjuhla ja
liikuntapäivä. Lisäksi Hevossalmitoimikunta järjesti kirpputorin, juhannusjuhlan,
possujuhlan, Saunapäivän, meditaatiohetkiä, taidepajan sekä Venetsialaiset.
Hevossalmen tuotot (mökkivuokrat ja käyttökorvaukset) olivat 23 708 (ed.
vuonna 22 310 €) ja kulut -73 071 € (ed. vuonna -56 004). Hevossalmen lomakylän
tontin vuokra oli 18 759 €, mutta Helsingin kaupungin yleisavustuksen ohjeiden
mukaan 5 000 € tontin vuokrasta kirjattiin järjestötoiminnan menoksi.

Hankkeet ja projektit
Vertainen vierellä - raaja-amputoitujen valtakunnallinen
vertaistukihanke
Vuonna 2017 käynnistynyt kolmivuotinen Vertainen vierellä – raaja-amputoitujen
valtakunnallinen vertaistuki -hanke jatkui vuonna 2019. Hankkeessa työskenteli
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kaksi aluekoordinaattoria, toinen Helsingin Invalidien Yhdistys ry:ssä ja toinen
Oulun Invalidien Yhdistys ry:ssä.
Vertaistukihenkilöiden rekisteri on pysynyt ajantasaisena ja laajentunut. Vuoden
2019 lopussa rekisterissä oli 32 vertaistukihenkilöä 22 eri paikkakunnalta.
Vertaistukihenkilöiden peruskoulutuksia järjestettiin vuonna 2019 yhteensä kaksi:
Turussa helmikuussa yhteistyössä Turun seudun invalidit ry:n kanssa (7
osallistujaa) sekä Kuopiossa syyskuussa (8 osallistujaa). Koordinaattorit hoitivat
koulutusjärjestelyt ja toimivat osaltaan kouluttajina. Ulkopuolisia kouluttajia
koulutuksissa olivat muun muassa vertaistukihenkilö/vertaistuen kouluttaja,
kriisityöntekijä ja työnohjaaja. Molemmat koulutukset sisälsivät työnohjauksellisen osion jo vertaistukijoina toimiville. Kiinnostuneille vertaistukihenkilöille
tarjottiin mahdollisuus osallistua yhteistyökumppani Invalidiliiton Vertaisryhmät
toimimaan! -koulutukseen syksyllä siten, että hanke kustansi osallistumismaksun
ja matkakulut. Koulutukseen osallistui kaksi hankkeessa toimivaa vertaistukihenkilöä. JYVÄ-verkoston kanssa suunniteltiin toteutettavaksi vertaistukihenkilöiden tukiohjausviikonloppua Kankaanpäähän syksylle 2019, mutta
vähäisen osallistujamäärän vuoksi tapahtuma jouduttiin perumaan.
Vertaistukijoiden välitystä on tehty pyyntöjen mukaisesti. Koordinaattorit ovat
saaneet puhelimitse ja sähköpostitse vertaistukipyyntöjä tuen tarpeessa olevilta
itseltään sekä sairaaloiden ja kuntoutuslaitosten työntekijöiltä. Vuonna 2019
vertaistukipyyntöjä tuli 19. Lähes kaikkiin pyyntöihin pystyttiin vastaamaan ja
sopiva vertaistukihenkilö löydettiin. Lisäksi vertaistukijat saivat pyyntöjä myös
omien verkostojensa kautta ja suoraan sairaaloista. Yhteensä vuonna 2019
raportoitiin 211 yhteydenpitoa/tapaamista 34 tukisuhteessa.
Hankkeesta ja amputoitujen vertaistukitoiminnasta tiedotettiin aktiivisesti.
Amputoidun tietopakettia toimitettiin sairaaloihin ja yksityishenkilöille yhteensä
148 kpl. Koordinaattorit ovat tiedottaneet toiminnasta myös sosiaalisessa
mediassa, jäsenlehdissä ja muilla kanavilla. Amputoidut.fi-sivusto pidettiin
ajantasaisena.
Laakson sairaalassa jatkettiin vertaistukijan osastovierailuita. Vapaaehtois- ja
vertaistoimintaa sairaaloissa koordinoiva OLKA-toiminta laajentui uusille
paikkakunnille ja yhteistyötä pyrittiin aloittamaan siellä, missä OLKA-toiminta
toteutti vertaistukitoimintaa. Yhteistyötä jatkettiin myös toiminnassa olevien
OLKA-pisteiden kanssa muun muassa Helsingissä.
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Vertaistukiryhmätoiminta jatkui. Helsingissä ryhmä kokoontui yhteensä 10 kertaa.
Keskimääräinen osallistujamäärä tapaamisissa oli kuusi henkeä. Läheiset olivat
tervetulleita tapaamisin. Koordinaattori oli mukana ryhmän järjestelyissä ja
vapaaehtoisen ryhmänohjaajan tukena.
Porissa käynnistyi vertaistukiryhmä tammikuussa. Tapaamisissa oli taukoa
sopivan tilan etsimisen vuoksi, ja tapaamiset käynnistyivät uudelleen
marraskuussa yhteistyössä Porin Seudun Invalidit ry:n kanssa. Yhteensä ryhmä
kokoontui kolme kertaa vuoden aikana. Keskimäärin tapaamisissa oli viisi
osallistujaa. Verkkopohjaista vertaistukiryhmää kokeiltiin MIELI Suomen
Mielenterveys ry:n Tukinet-alustalla Amputoidut-chat nimellä. Anonyymi,
tekstipohjainen vertaistuen ryhmächat pidettiin kolme kertaa, mutta ryhmä
päätettiin lopettaa vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
Amputoiduille ja dysmeliapotilaille sekä heidän läheisilleen suunnattu Rajatontapahtuma järjestettiin huhtikuussa Helsingissä yhteistyössä muun muassa
proteesialan yritysten Respectan ja Ottobockin sekä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa. Koordinaattorit olivat mukana tapahtuman suunnittelussa ja
käytännön järjestelyissä ja vastasivat erityisesti vertaistuellisen ohjelman
järjestämisestä sekä näytteilleasettajien etsimisestä. Mukana oli yhteensä 216
osallistujaa: pääasiassa eri-ikäisiä amputoituja ja dysmeliapotilaita sekä heidän
läheisiään eri puolilta Suomea.
Hanke oli yhteistyössä järjestämässä Tammenlehväkeskuksen Vertaisista voimaa tapahtumaa, joka oli amputoiduille ja heidän läheisilleen suunnattu tapahtuma
Tampereella 30.10. Tapahtumassa pidettiin kaksi vertaistukijan puheenvuoroa ja
vertaistukijoita oli tapahtuman ajan tavattavissa. Tapahtumaan osallistui 47
henkilöä.
Hankkeen loppuseminaari pidettiin Apuvälinemessujen yhteydessä Tampereella
8.11. Seminaarissa kuultiin Vertainen vierellä -hankkeen vaiheista, vertaisosaamisen käsitteistä ja malleista, joilla vertaistukea on tuotu amputoitujen
hoitopolkuun. Seminaariin osallistui 25 henkilöä.
Viimeisenä hankevuonna korostuivat erityisesti toiminnan jatkon turvaamiseen
liittyvät asiat. Yhteistyökumppaneiden kanssa käytiin keskusteluja siitä, mikä on
tarkoituksenmukaisin tapa turvata vertaistukitoiminnan tulevaisuus. Ohjausryhmässä ja yhdistyksessä pohdittiin mahdollisuutta hakea STEA:lta avustusta
toiminnan jatkamiseksi. Helsingin Invalidien Yhdistys linjasi kuitenkin, ettei
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jatkoavustusta haeta. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui vuonna 2019 viisi kertaa,
joista yksi oli sähköpostikokous.

Kaikki samalla viivalla -hanke
Vuonna 2017 käynnistynyt Kaikki samalla viivalla -hanke oli Helsingin Invalidien
Yhdistyksen ja Uudenmaan CP-yhdistyksen yhteishanke, joka sai opetus- ja
kulttuuriministeriön seuratukea osa-aikaisen hankekoordinaattorin palkkaamista
varten. Hanke päättyi vuoden 2019 lopussa. Hankkeen tavoitteena oli löytää
osallistumisen paikkoja liikuntarajoitteisille kouluikäisille lapsille.
Hankkeen puitteissa tiedotettiin vammaisten lasten perheille erilaisista
liikkumisvaihtoehdoista pääkaupunkiseudulla. Viestinnässä hyödynnettiin
sähköpostia ja hankkeen facebook-sivujen kautta jaettiin laajasti tietoa ja
vinkkejä. Keväällä järjestettiin kerran viikossa joogaa liikuntarajoitteisille lapsille
yhteistyöryhmänä Helsingin liikuntapalveluiden kanssa.
Hanke oli myötävaikuttamassa siihen, että Suomen Ladun helmikuussa
järjestämässä Angry Birds Go Snow -tapahtumassa huomioitiin myös erityislapset
perheineen. Paikalle oli saatu erikoisvälineitä ja pyörätuolilla liikkumiseen oli
panostettu.
Esteetön luontoretki järjestettiin toukokuun alussa Lammassaareen ja Luonnon
syli -polulle biologi Virpi Karénin kanssa. Salmen ulkoilualueella Nuuksiossa
järjestettiin toukokuussa toiminta- ja harrastusvälineiden kokeilupäivä yhdessä
yhteistyökumppaneiden kanssa. Tapahtuman yhteydessä oli mahdollista kokeilla
erilaisia erikoispolkupyöriä ja maastopyörätuoleja sekä lähteä vesille melomalla.
Nurmikentällä sai pelata pihapelejä ja paikasta pääsi kätevästi luontoretkelle.
Kävijät saivat tapahtumasta uusia kokemuksia ja tietoa vammaisperheiden
erilaisista liikkumis- ja osallistumismahdollisuuksista.
Hanke kutsui perheet tutustumaan Sirkus Magentan erityissirkusryhmään
treenisalille Suvilahteen. Tapahtumaan osallistui perheitä, joiden lapsilla on
erilaisia haasteita. Osalle perheistä sirkus on kiinnostava harrastusvaihtoehto
myös jatkossa.
Elokuussa Kaikki samalla viivalla -hanke oli mukana järjestämässä HIY:n
liikuntapäivää Hevossalmen lomakylässä. Lokakuussa hanke järjesti leikkitreffit
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Rinnekodin esteettömään leikkipuistoon, jossa myös aikuiset pyörätuolin
käyttäjät pääsivät liikkumaan esteettömästi.
Hankkeen kohderyhmäperheitä kannustettiin lähtemään itsenäisesti Tampereen
apuvälinemessujen yhteydessä pidettyyn Sporttiklubin perhepäivään.
Marraskuussa hankkeen puitteissa järjestettiin lapsille tanssityöpaja, jonka
jälkeen osallistujat perheineen saivat vinkkejä missä voisivat harrastaa tanssia.
Niin ikään marraskuussa yhdessä Suomen CP-liiton kanssa järjestettiin kaikille
soveltuva liikuntapäivä Synapsiassa, jossa oli mahdollista päästä kokeilemaan
erilaisia ohjattuja liikuntamuotoja.

Digipiste – henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen
kehittämishanke vammaisille henkilöille vuosille 2018–2020
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) myönsi vuonna 2018
avustuksen Digipiste-hankkeelle vuosiksi 2018–2020. Hankkeen tavoite on
koulutuksen ja neuvonnan sekä henkilökohtaisen palveluneuvonnan avulla lisätä
ja vahvistaa vammaisten henkilöiden taitoja digitaalisten palvelujen käytössä
kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen siirtyessä enenevässä määrin
sähköisiin muotoihin. Hankkeessa työskenteli hankekoordinaattori, jonka lisäksi
henkilökohtaista neuvontaa antoi neuvontatyöntekijä ja liikkuva digitukihenkilö.
Huhtikuussa uuden hankekoordinaattorin aloitettua pystyttiin yhdistyksen
toimintakeskuksessa jatkamaan päivittäistä digineuvontaa. Hankkeen toiminnasta
tiedotettiin muun muassa yhdistyksen Täyttä Elämää -lehdessä, Facebook-sivuilla,
IT-lehden toimintakalenterissa sekä Voudintiellä kokoontuvissa kerhoissa.
Henkilökohtaisen neuvonnan lisäksi Digipiste järjesti kerran kuukaudessa noin
kaksi tuntia kestävän ryhmäluennon tai -koulutuksen vaihtuvista aiheista, kuten
pankkipalvelut, esteetön matkailu, tietotekniikan apuvälineet ja älypuhelimen
toiminnot. Koulutuksia järjestettiin vuonna 2019 yhteensä kymmenen kappaletta.
Koska yhdistyksen toimintakeskus hiljenee kesällä, kesäkuusta elokuun loppuun
hankekoordinaattori antoi opastusta keskiviikkoisin ja perjantaisin Hevossalmen
lomakylässä. Tästä tuli paljon positiivista palautetta lomakylän kävijöiltä.
Marraskuussa järjestettiin toimintakeskuksessa pelitapahtuma, jossa oli
mahdollisuus kokeilla virtuaalilaseja sekä helppoja muisti- ja älypelejä tabletti22

tietokoneilla. Varsinkin virtuaalilasit olivat kävijöille mielenkiintoinen kokemus.
Joulukuussa Digipiste järjesti perinteisen pikkujoulutapahtuman sijaan
päiväretken Vapriikin mediamuseoon Tampereelle. Osallistujat saivat käydä
tutustumassa mediamuseon lisäksi haluamiinsa muihin näyttelyihin.
Digipisteen opastuksissa, koulutuksissa ja muissa tapahtumissa kävi yhteensä 82
naista ja 59 miestä.
Liikkuva digituki
Liikkuva digituki on monille vaikeasti liikuntarajoitteisille jäsenille tärkeä ja paljon
käytetty tukimuoto. Toimintaa mainostettiin edelleen yhdistyksen nettisivuilla,
Facebookissa ja Täyttä Elämää -lehdessä. Tietoa kotiin annettavasta
tukipalvelusta jaettiin yhdistyksen kerhoissa ja tapahtumissa.
Henkilökohtainen palveluneuvonta
Neuvontapalvelu antoi tukea esimerkiksi toimeentuloon, asumiseen,
apuvälineisiin ja ruoka-apuun liittyen. Viranomaistahoihin yhteydenottoja tehtiin
asiakkaiden avuksi ja/tai kanssa yli 100. Yhteyttä otettiin muun muassa
päihdeklinikkaan, diakoniaan, seurakuntiin, sairaaloihin, Kelaan,
Pelastusarmeijaan ja sosiaalivirastoon. Yksilöasiakkaita oli 37.
Monet asiakkaat kävivät useamman kuin yhden kerran neuvonnassa, opastuksissa
tai kuukausittaisissa koulutuksissa ja Digipisteen työntekijöillä olikin vuoden
aikana yhteensä noin 400 asiakastapaamista.
Asiakkailta kerättiin palautetta paperisilla ja sähköisillä lomakkeilla sekä
suullisesti. Palautteissa pyydettiin myös toiveita tulevien koulutusten sisällöstä,
joita toteutetaan vuoden 2020 aikana. Opastuksesta saatu palaute oli jälleen
erittäin positiivista ja hankkeen toiminta koettiin tärkeäksi.

Henkilökohtaisten avustajien välitys
Helsingin Invalidien Yhdistys on tuottanut Helsingin alueella henkilökohtaisen
avun palveluja vammaisille henkilöille vuodesta 2008 ensin ostopalveluina ja
vuodesta 2014 lähtien palvelusetelimallilla.
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Palveluseteliasiakkaita oli vuoden 2019 lopussa 122 ja käytettyjä avustustunteja
oli yli 5 100 kuukaudessa. Yksittäisten asiakkaiden saama avun määrä vaihteli
kymmenestä tunnista 480 tuntiin kuukaudessa.
Eripituisiin työsuhteisiin henkilökohtaisia avustajia oli vuoden 2019 lopussa
palkattu 116 henkilöä. Avustajista kuudella oli vakituinen työsuhde ja muilla 0–40
viikkotunnin työsopimus.
Avustajille järjestettiin kahdesti koulutusta pyörätuolin käytöstä ja kerran
näkövammaisuudesta. Keväällä ja syksyllä pidetiin kuuden illan ruoanvalmistuskoulutus.
Avustajille järjestettiin yksintehtävässä työssä tarvittavaa vertaistukea. Avustajat
tapasivat toisiaan paitsi koulutuksissa, myös yhteisissä illoissa, jolloin laitettiin
ruokaa ja keskusteltiin avustamiseen liittyvistä asioista. Avustajien virkistystapahtuma toteutettiin kesällä Hevossalmen lomakylässä ja marraskuussa
vietettiin yhdessä pikkujoulua. Avustajilla oli mahdollisuus keskustella mieltä
askarruttavista asioistaan niin palvelupäällikön kuin koordinaattoreidenkin
kanssa.
Avustajavälityksessä toteutettiin syksyllä asiakaskysely. Vastausprosentti oli 49,2
prosenttia. Yli 80 prosenttia vastaajista oli hyvin tai melko tyytyväinen ”yleisesti
avustajavälityksen toimintaan”. Vastaajista kaksi kertoi olevansa hyvin
tyytymätön. Lähes 80 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että ”avustajien
saatavuus on hyvä”. Vastaajista kaksi oli täysin eri mieltä.
Avustajavälityksen toiminnasta vastasi palvelupäällikkö ja työvuorojen
välityksessä toimi kaksi koordinaattoria, jotka myös tarvittaessa hoitivat
henkilökohtaisen avustajan tehtäviä.

Hallinto
Jäsenistö
Vuoden 2019 lopussa Helsingin Invalidien Yhdistyksessä oli jäseniä 1 550, joista
kannatusjäseniä 45, varsinaisia jäseniä 1 504 ja yritysjäseniä 1. Vähennystä
edelliseen vuoteen oli 6 prosenttia (100 jäsentä). Yhdistykseen liittyi vuoden
aikana 85 uutta jäsentä. Jäsenistä naisia oli 54 prosenttia ja miehiä 46 prosenttia.
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Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 27.4. ja syyskokous 30.11. kumpikin HIY:n
toimintakeskuksessa, Voudintie 6:ssa.

Hallitus
Hallitus kokoontui 14 kertaa kertomusvuoden aikana (suluissa läsnäolo
kokouksissa):
Kristiina Karhos, puheenjohtaja (14)
Jan Huopainen, varapuheenjohtaja (11)
Heikki Aulio (14)
Pekka Hätinen (11)
Matti Koikkalainen (9)
Markku Lohikoski (11)
Tuula Partanen (11)
Seppo Pihnala (13)
Viktoria Welling (14)
Marjaana Väre (11)
Hallituksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja. Hallituksen kokouksiin osallistui
myös talousjohtaja ja kutsuttuina muita henkilöitä. Lisäksi hallitus kokoontui 10.5.
suunnittelupäivään.

Toimitilat
Yhdistyksen toimintakeskus sijaitsee osoitteessa Voudintie 6, 00600 Helsinki.
Toimintakeskuksessa on yhdistyksen toimisto sekä liikunta-, kokous- ja kerhotilaa.
Toimintakeskuksessa kokoontuu arkisin liikunta- tai harrastusryhmiä. Tiloja
vuokrattiin myös muiden vammaisjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden
käyttöön.

Toimihenkilöt
Toimisto
vt. toiminnanjohtaja Ilse Uoti 17.2.2019 asti.
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toiminnanjohtaja Pirjo Virtaintorppa 18.2.2019 alkaen.
talousjohtaja Helena Venäläinen
toimistosihteeri Inge Ivask
taloussihteeri Marianne Nuutinen
Henkilökohtaisten avustajien välitys
Palvelupäällikkö Laura Filppu jäi vanhempainvapaalle ja hänen sijaisenaan aloitti
16.9. Kirsi Lankinen. Lisäksi avustajavälityksessä työskenteli koordinaattoreina
Kaisa Heiskanen ja Pia Mattila, jotka toimivat tarvittaessa myös henkilökohtaisina
avustajina.
Projektit
Kaikki samalla viivalla -hanke (OKM, Seuratuki) liikuntakoordinaattori Marjo
Vainikka, Vertainen Vierellä -raaja-amputoitujen vertaistukihanke (STEA) 15.2.
asti Eeva Paavilainen, ja Charlotta Marsh 13.2. alkaen. Digihankkeessa (STEA)
hankekoordinaattorina Jouni Ahonen 1.4. alkaen sekä osa-aikaisina Tuula
Partanen sekä Heikki Aulio.
Lomakylien valvojat
Hevossalmen lomakylä: Mika Salmela
Päättiän lomakylä: Sirkka ja Reino Pussinen
Verkostotoimijat ja yhteyshenkilöt
Pääkaupunkiseudun rypäs: Heikki Aulio
Liikuntavastaava: Marjaana Väre
Miesvastaava: Seppo Pihnala
Naisvastaava: Riitta Jolanki
Yhdistysverkostovastaava: Kristiina Karhos

Edustukset
HELJÄ -Matkat ja HELJÄ -Esteettömyys työryhmien HIY:n edustajat: Riitta Jolanki,
Leena Simola-Nikkanen, Jan Huopainen, Kristiina Karhos, Risto Korhonen ja Tuula
Partanen.
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Etelä-Suomen alueen vaikuttajaverkoston HIY jäsenet: Paula Anttila, Heikki Aulio,
Jan Huopainen, Pekka Hätinen, Riitta Jolanki, Kristiina Karhos, Risto Korhonen,
Tuula Partanen ja Leena Simola-Nikkanen.
Assistentti.infon neuvottelukunta: palvelupäällikkö Laura Filppu.
VAU ry:n hallituksessa Jan Huopainen ja valtuustossa Risto Korhonen. VAU:n
kunniapuheenjohtajana Pekka Hätinen.
Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17:n hallitus: Kristiina Karhos (pj), Riitta
Jolanki ja Pekka Hätinen.
Avustajakeskus Sentterin hallitus: Leena Simola-Nikkanen.
Invalidiliiton liittohallitus: Riitta Jolanki (1. vpj).
Invalidiliiton liittovaltuusto: Kristiina Karhos, Leena Simola-Nikkanen.
Helsingin kaupungin vammaisneuvosto: Leena Simola-Nikkanen, Kristiina Karhos
(neurologisten vammaisjärjestöjen edustaja).
Helsingin Sosiaali- ja terveysviraston Kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmä:
Riitta Jolanki (Invalidiliiton edustaja) ja Kristiina Karhos (Vammaisneuvoston
edustaja).

Toimikunnat
Johtoryhmä
Kristiina Karhos (pj), Jan Huopainen (vpj), Ilse Uoti/Pirjo Virtaintorppa
(toiminnanjohtaja) ja Helena Venäläinen (talousjohtaja). Johtoryhmä valmisteli
hallituksen kokousasiat ja muut hallinnolliset, yhdistyksen toimintaan liittyvät
asiat.
Hevossalmi-toimikunta
Vastuuhenkilö Tuula Partanen. Muut jäsenet Anja ja Jussi Kima, Risto Korhonen,
Paula Laurila, Jari Manni, Sara-Sinikka Tompuri, Sanna Tuusa ja Viktoria Welling.
Toimikunta toimi valvojan tukena lomakylän asioiden hoidossa sekä suunnitteli ja
toteutti Hevossalmessa järjestettävät tilaisuudet yhteistyössä toimiston
henkilökunnan kanssa.
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Juhlatoimikunta
Vastuuhenkilönä Tuula Partanen. Muut jäsenet Inge Ivask, Eija Mäntynen, Seppo
Pihnala, Tarja Raassina ja Jatta Lehtinen. Toimikunta suunnitteli ja toteutti
yhdistyksen jäsentilaisuuksia ja juhlia.
Kehittämistoimikunta
Vastuuhenkilönä Heikki Aulio. Muut jäsenet Jan Huopainen, Pekka Hätinen,
Kristiina Karhos, Inge Ivask ja Pirjo Virtaintorppa. Kehittämistoimikunta vastasi
jatkuvan kehittämisen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteistyössä hallituksen,
henkilökunnan ja muiden toimikuntien kanssa.
Kiinteistötoimikunta
Vastuuhenkilönä Kristiina Karhos. Muut jäsenet Riitta Jolanki, Pirjo Virtaintorppa
(toiminnanjohtaja), Helena Venäläinen (talousjohtaja), Risto Korhonen
(asukasedustaja, Tuulimyllyntie 5), Viktoria Welling (asukasedustaja, Voudintie 6),
Marianne Aho-Mankki/Saimi Pakkala (isännöitsijä), Jari Lankinen (tekninen
isännöitsijä). Kiinteistötoimikunta valmisteli vuokratalojen asiat hallituksen
päätettäväksi.
Kulttuuritoimikunta KULTURA
Vastuuhenkilö Viktoria Welling. Muut jäsenet Riitta Jolanki ja Pirkko Justander,
joiden lisäksi Kirsi ja Pekka Mustonen sekä Tuula Partanen osallistuivat kokouksiin
satunnaisesti. KULTURA edistää jäsenistön kulttuuriharrastuksia ja suunnittelee ja
toteuttaa kulttuuritapahtumia.
Täyttä Elämää -lehti
Päätoimittaja Ilse Uoti / Pirjo Virtaintorppa. Toimituskunnassa lisäksi Eija
Mäntynen ja Inge Ivask.
Urheilu- ja liikuntatoimikunta
Vastuuhenkilönä Marjaana Väre. Jäseninä Seppo Pihnala, Jan Huopainen, Marjo
Vainikka ja Jari Manni. Toimikunta toimi yhdyssiteenä VAU:n, liikuntaryhmien ja
Helsingin kaupungin liikuntatoimen välillä.
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Vaikuttamistoimikunta
Vastuuhenkilönä Kristina Karhos, Jan Huopainen, Pekka Hätinen, Riitta Jolanki,
Reija Lampinen, Tuula Partanen, Leena Simola-Nikkanen ja toiminnanjohtaja Ilse
Uoti / Pirjo Virtaintorppa. Toimikunta seurasi vammaispalvelujen ja
kuntoutuspalvelujen toteutumista sekä asumisen ja rakennetun ympäristön
esteettömyysratkaisuja ja vaikutti toiminnallaan siten, että vammaiset ihmiset
huomioidaan päätöksenteossa.
Viestintätoimikunta
Vastuuhenkilönä Jan Huopainen. Jäseninä Kristiina Karhos, Hanna Jääskeläinen,
Leena Immonen, Selda Demirtas, Janne Majamaa, Inge Ivask ja Pirjo
Virtaintorppa. Toimikunta suunnitteli yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää ja
laati yhdistykselle viestintästrategian.

Kiinteistö- ja vuokra-asuntotoiminta
Yhdistys omistaa kaksi vuokrataloa, joissa on yhteensä 120 vuokra-asuntoa. Talot
sijaitsevat Myllypurossa (Tuulimyllyntie 5) ja Koskelassa (Voudintie 6). Lisäksi
yhdistyksellä on 28 osakehuoneistoa Koskelassa, osoitteessa Asunto Oy Helsingin
Juhana Herttuantie 17. Asunto-osakeyhtiön toinen omistaja on Invalidiliitto ry.
Huoneistot ovat liikuntaesteisille soveltuvia ja niitä vuokrataan ensisijaisesti
helsinkiläisille vammaisille henkilöille. Yhdistys on Suomen Vuokranantajat ry:n
jäsen. Vuokrasuhteet ovat pitkiä, minkä vuoksi asunnonvaihdon yhteydessä
joudutaan yleensä teettämään perusteellinen remontti. Vuokralaisten vaihtuvuus
oli suurempi verrattuna edelliseen vuoteen ja huoneistoremontteja on jouduttu
teettämään ennakoitua enemmän. Vuokratalojen isännöinti ostettiin MTRIsännöinti Oy:stä. Vastuullisena isännöitsijänä toimi Marianne Aho-Mankki/Saimi
Pakkala ja teknisenä isännöitsijänä Jari Lankinen.

Tuulimyllyntie 5 -vuokratalo
Tuulimyllyntie 5 -vuokratalo on valmistunut vuonna 1966. Talon kuutiotilavuus on
14 000 m3 ja asuntopinta-ala 3 214 m2 käsittäen viisi porrasta ja 60 huoneistoa.
Kiinteistön huollosta vastasi R. Asikainen Oy.
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Voudintie 6 -vuokratalo
Voudintie 6 -vuokratalo on valmistunut vuonna 1972. Talon tilavuus on 13 290 m3
ja asuntopinta-ala 2 825 m2 käsittäen kolme porrasta ja 60 huoneistoa. Piha- ja
Talohuolto Eklund Oy/Kotikatu Oy vastasi kiinteistön huollosta.

Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17
Rakennus valmistui vuonna 1973. Asunto-osakkeista HIY omistaa 57,5 prosenttia
ja hallinnoi 28 asuinhuoneistoa. Kiinteistön huollosta vastasi Piha- ja Talohuolto
Eklund Oy/Kotikatu Oy.
Asunto-osakeyhtiön isännöintipalvelut ostettiin MTR-Isännöinti Oy:ltä.
Vuokrankanto hoidettiin edelleen HIY:ssä. Asunto Oy Juhana Herttuantie 17
hallituksessa oli kolme HIY:n edustajaa ja kaksi Invalidiliiton edustajaa.
Puheenjohtajana toimi HIY:n hallituksen puheenjohtaja Kristiina Karhos.

Taloudellinen toiminta
Varainhankinta
Varainhankinnan tuotot koostuivat pääasiassa jäsenmaksuista ja Pieni Ele keräystuotoista sekä erilaisista avustuksista. Pieni ele -keräys tehdään vaalien
yhteydessä kotimaisen vammais- ja terveystyön hyväksi.
Verkkosivuilla annettiin myös mahdollisuus kertalahjoituksen tai kuukausittaisen
lahjoituksen tekemiselle. Mittavin lahjoitus oli Martta Pakariselta saatu
testamenttitulo, 362 638 € joka siirrettiin taseeseen sidottuna rahastona. Yhdistys
möi tilikauden aikana Päättiän lomakylän, josta saatu tuotto oli 113 447 €. Lisäksi
varoja kerättiin tapahtumien yhteydessä arpajaisilla, joilla saatiin jonkin verran
tuloja. Varainhankinnan tuotot olivat yhteensä 155 378 € (ed. vuonna 47 396 €) ja
kulut yhteensä -3 224 € (ed. vuonna -1 387 €).
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Kiinteistö Oy Kontio
Yhdistys omistaa Katajanokalla sijaitsevasta Kiinteistö Oy Kontiosta
toimistohuoneiston, joka aikanaan toimi HIY:n toimistona. Huoneisto on
vuokrattu James Post -tuotantoyhtiölle. Kontion linjasaneerauksesta aiheutuu
yhdistykselle huomattavia kustannuksia. Huoneiston omistuksen tarkoituksenmukaisuutta tarkasteltiin ja hallitus päätti, että linjasaneerauksen yhteydessä
toimistohuoneisto muutetaan kahdeksi erilliseksi asuinhuoneistoksi.

Jäsenmaksut
Jäsenmaksu oli varsinaisilta jäseniltä 23 €, kannattajajäseniltä 50 € ja
yhteisökannattajajäseniltä 150 € vuodessa. Jäsenmaksutuotot olivat 28 650 € (ed.
vuonna 31 644 €).

Käyttökorvaukset
Järjestötoiminnassa jäsenistöltä kerättiin erilaisina käyttökorvauksia yhteensä 12
018 € (ed. vuonna13 645 €).

Pieni Ele -keräys
Pieni ele -keräys tehdään vaalien yhteydessä kotimaisen vammais- ja terveystyön
hyväksi. Pieni Ele -keräys tuotti tuloja 9 377 € (ed. vuonna 12 525 €).

Avustukset
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi yhdistykselle
järjestöavustusta 15 000 € ja sosiaali- ja liikuntalautakunta yhteensä 20 702 € (ed.
vuonna 19 147 €) liikuntaviraston kanssa yhteistyössä toteutettujen kurssien
(istumalentopallo, nuorten pelikerho, lasten jooga, jooga ja tuolijooga) ohjaajien
palkkoihin sekä tapahtuma-avustusta Hevossalmen liikuntapäivään, toimintaavustusta ja liikuntatilojen vuokra-avustusta.
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Aini Vähäsalmen rahastosta ei katettu kuluja vuonna 2019. Anni ja Tauno Oksasen
muistorahastosta tuettiin jäsenistön virkistysmatkoja 2 525 € (ed. vuonna
2 400 €).
STEA:n rahoituksella jatkettiin kolmivuotista (2017–2019) hanketta Vertainen
vierellä – raaja-amputoitujen valtakunnallinen vertaistuki ja määrärahaa
käytettiin 35 391 € (ed. vuonna 47 469 €).
STEA:n rahoituksella jatkettiin myös kolmivuotista hanketta (2018–2020)
Digipiste, henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen. Hankkeen
määrärahaa käytettiin vuoden aikana 57 547 € (ed. vuonna 48 017 €).

Tilikauden tulos
HIY:n tilikauden 2019 tulos oli 186 457 € ylijäämäinen (ed. vuonna ylijäämää
149 009 €). Järjestötoiminnan alijäämä oli 132 110 € (alijäämä oli vuonna 2018
116 755 €). Suurin osa järjestötoiminnan alijäämästä katettiin sijoitustoiminnan
tuotoilla. Taloustilanne on jatkossakin haastava.
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TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2019

1.1.-31.12.2018

82 758,84

86 147,37

-97 797,37
-3 388,99
-113 682,10
-132 109,62

-95 744,16
-3 540,73
-103 617,96
-116 755,48

1 716 069,24

1 589 322,75

-1 446 978,02
-93 389,54
175 701,68

-1 287 619,41
-87 647,45
214 055,89

25 422,78

36 405,32

-10 822,72
-71 604,27
-1 930,26
0,00
-58 934,47

-4 516,45
-90 206,24
-4 699,20
-2 600,05
-65 616,62

931 961,10

969 887,36

-97 340,98
-613 378,43
-89 021,95
-20 208,21
-112 011,53
0,00

-84 731,89
-673 682,78
-96 424,43
-22 826,12
-92 222,14
0,00

-15 342,23

31 683,98

VARSINAINEN TOIMINTA
JÄRJESTÖTOIMINTA
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Järjestötoiminta yhteensä
PROJEKTIT
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Projektitoiminta yhteensä
LOMAKYLÄT
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Poistot
Rahoitustuotot ja -kulut
Lomakylät yhteensä
ASUNTOTOIMINTA
Tuotot
Vuokratuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Poistot
Rahoitustuotot ja -kulut
Varausten muutokset
Asuntotoiminta yhteensä
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ
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VARAINHANKINTA
Tuotot
Jäsenmaksut
Lahjoitukset
./. Siirto rahastoon
./. Rahastoitujen lahjoitusten oikaisu
Muut tuotot
./. Siirrot toiminnanaloille
Kulut
Muut kulut
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ

28 650,00
366 540,95
-362 637,57
0,00
122 824,58
0,00

31 644,00
1 124,00
29 408,68
-29 408,68
14 506,56
-1 818,70

-3 224,22
152 153,74

-1 386,72
44 190,14

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Kulut
VARAINHANKINTA
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ

225 337,89
-175 692,42
49 645,47

223 275,09
-150 140,19
73 134,90

Tuotto-/kulujäämä

186 456,98

149 009,03

TILIKAUDEN TULOS

186 456,98

149 009,03
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TASE
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset yhteensä
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Pitkäaikaiset
Myyntisaamiset
vuokrasaamiset
Siirtosaamiset ja muut
Saamiset
saamiset yhteensä
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
VASTAAVAA YHTEENSÄ

31.12.2019

31.12.2018

0,00
1 955 236,18
2 348,80
8 859,67
1 966 444,65

78 207,39
2 110 392,76
4 345,38
10 440,17
2 202 299,36

1 620 195,66
1 620 195,66
3 586 640,31

1 498 867,66
1 498 867,66
3 701 167,02

6 922,22
9 791,50
305 866,65
322 580,37
151 042,56
1 638 561,74
2 112 184,67
5 698 824,98

10 276,86
16 649,78
261 069,97
287 996,61
151 042,56
959 473,18
1 398 512,35
5 099 679,37
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VASTATTAVAA
Oma pääoma
Asuntotoimintarahasto
Toimintapääoma
Tilikauden yli-/alijäämä
Oma pääoma yhteensä
Sidotut rahastot
Aini Vähäsalmen rahasto
Anni ja Tauno Oksasen
Pojista miehiä rahasto
rahasto
Martta Pakarisen rahasto
Sidotut rahastot yhteensä
Vapaaehtoiset varaukset
Asuintalovaraus
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen
yhteensä
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut vuokraennakot
Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Muut siirtovelat
Lyhytaikainen vieraspääoma
VIERAS
PÄÄOMA YHTEENSÄ
yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

36 320,82
2 354 793,13
186 456,98
2 577 570,93

36 320,82
2 205 784,10
149 009,03
2 391 113,95

28 596,46
12 822,58
101 901,83
362 637,57
505 958,44

28 313,33
17 747,58
101 901,83
145 562,74

1 332 979,41

1 220 967,88

798 240,68
798 240,68

952 466,50
952 466,50

151 516,43
4 266,30
80 396,55
144 785,75
103 110,49
484 075,52
1 282 316,20
5 698 824,98

152 484,93
7 961,07
25 087,00
130 595,13
73 440,17
389 568,30
1 342 034,80
5 099 679,37

VIERAS PÄÄOMA
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