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Yhteenveto toiminnasta vuonna 2020
Vuoden 2020 lopussa Helsingin Invalidien Yhdistys ry:ssä (jäljempänä ”HIY” tai
”yhdistys”) oli jäseniä 1 480, joista kannatusjäseniä 32, varsinaisia jäseniä 1 447 ja
yksi yritysjäsen.
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.
Yhdistyksen arvot, jotka ohjaavat kaikkea yhdistyksen toimintaa, ovat
luotettavuus, ihmisarvo, innovatiivisuus, osallistavuus ja vastuullisuus.
Toimintakeskuksen sisäilmaongelman vuoksi tiloissa toteutettiin mittava
ilmanvaihtolaitteiston uusinta. Toimisto siirtyi remontin ajaksi Iiris-keskukseen ja
jäsen- ja asiakaspalvelua toteutettiin puhelimitse ja sähköpostitse. Covid-19pandemia aiheutti merkittäviä muutoksia yhdistyksen toimintaan maaliskuusta
alkaen.
Vaikuttamistoiminnan tavoitteena oli olla vahva jäsenistönsä oikeuksien ajaja ja
vaikuttaja Helsingissä tekemällä vaikuttamistyötä laajassa yhteistyössä muiden
järjestöjen ja kaupungin kanssa.
Yhdistys tuotti edelleen henkilökohtaista avustajavälitystä palvelusetelimallilla.
Helsinkiläisiä palveluseteliasiakkaita oli vuoden 2020 lopussa 116 henkilöä (ed.
vuosi 122).
HIY:n tilikauden 2020 tulos oli 91 995 € alijäämäinen (ed. vuonna ylijäämää
186 457 €). Järjestötoiminnan alijäämä oli 136 140 € (alijäämä oli vuonna 2019
132 110 €). Vuonna 2020 suoritettujen remonttien kustannukset olivat mittavat ja
Covid-19-pandemian aiheuttamat poikkeustoimet vaikuttivat talouteen
negatiivisesti.
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Vaikuttamistoiminta
Helsingin Invalidien Yhdistyksen yksi keskeinen tehtävä on edistää fyysisesti
vammaisten ja toimintaesteisten jäsentensä mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan
yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan
yhteiskunnassa. Toiminnan taustalla on YK:n Vammaisyleissopimus.
Vuonna 2020 yhdistyksen vaikuttamistoiminnan tavoitteena oli yhdistyksen
strategian 2019–2021 mukaisesti olla vahva jäsenistönsä oikeuksien ajaja ja
vaikuttaja Helsingissä tekemällä vaikuttamistyötä laajassa yhteistyössä muiden
järjestöjen ja kaupungin kanssa. Kaupungin strategiat, vammaisten henkilöiden
eri elämän tilanteisiin liittyvät toimintaohjelmat sekä muut kaupungin toimet
muodostavat perustan, jossa yhdistys on ollut mukana puolustamassa jäsenistön
oikeuksia.
Vaikuttamistyötä yhdistyksessä tekivät puheenjohtajan ja hallituksen lisäksi myös
hallituksen nimittämä yhdistyksen Vaikuttamistyöryhmä ja monet aktiiviset
yhdistyksen jäsenet. Yhdistys jatkoi vahvaa vaikuttamistyötään edellisten vuosien
tapaan, vaikka koronapandemia siirsi maaliskuun puolivälin jälkeen myös HIY:n
vaikuttamistoiminnan etäkokouksiin ja -tilaisuuksiin.

Valtakunnallinen vaikuttaminen
HIY osallistui aktiivisesti valtakunnalliseen vaikuttamiseen Invalidiliiton
suurimpana jäsenjärjestönä. Yhdistyksen jäsenistä Riitta Jolanki toimi Invalidiliiton
liittohallituksen jäsenenä ja Kristiina Karhos sekä Leena Simola-Nikkanen
liittovaltuuston jäseninä. Invalidiliiton alueellista vaikuttamista tehtiin EteläSuomen aluetoiminnan kautta. Etelä-Suomen vaikuttajaverkoston muodostivat
alueen yhdistysten puheenjohtajat ja alueen liittovaltuuston valtuutetut yhdessä
yhdistysten muiden aktiivien kanssa. HIY:n puheenjohtaja osallistui jäsenenä
Invalidiliiton Vaikuttamisen tuki -työryhmään ja menettelytapavaliokuntaan.
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.
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HIY:n vaikuttamistoimikunta vieraili 6.2. yhdessä Invalidiliiton kanssa
eduskunnassa tapaamassa helsinkiläisiä kansanedustajia. Tapaamisen aiheita
olivat vammaispalvelulain uudistus, koulutuksen tarpeet vammaispalvelussa sekä
vammaisten osallistamisen vahvistaminen.
HIY oli mukana yhdessä muiden vammaistoimijoiden, Heta-liiton ja JHL:n kanssa
järjestämässä 10.6. pidettyä valtakunnallista HAP – Henkilökohtaisen avun
paraatia. Paraati toteutettiin koronapandemiasta johtuen Youtuben kautta
Facebook-verkkotapahtumana ja siinä juhlittiin Suomen 10.6.2016 ratifioimaa
YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa yleissopimusta (YK:n
vammaisyleissopimus).

Alueellinen vaikuttaminen
Puheenjohtaja osallistui HIY:n edustajana kolme kertaa Uudenmaan sosiaali- ja
terveysalan järjestöjen kumppanuusverkosto Kumajan ohjausryhmän kokouksiin,
Uudenmaan vammaisneuvoston UVAn vuoden aikana pitämiin kolmeen
kokoukseen sekä lokakuussa järjestettyyn Uudenmaan sote-järjestöjen
tulevaisuusforumiin edustaen siellä Helsingin vammaisneuvostoa.
HIY antoi sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon Uusimaa-PKS-Helsinki soteerillisselvityksen loppuraportista sekä lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta
eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen
uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi (ns. soteuudistus).

Paikallinen vaikuttaminen
Helsingin Invalidien Yhdistys edusti Helsingin vammaisneuvostossa liikuntavammaisten yhdistyksiä. Leena Simola-Nikkanen toimi vammaisneuvostossa
yhdistyksen nimeämänä jäsenenä ja yhdistyksen puheenjohtaja Kristiina Karhos
edusti vammaisneuvostossa neurologisia vammaisyhdistyksiä. Kumpikin toimi
jäsenenä vammaisneuvoston työvaliokunnassa sekä viestintätyöryhmässä.
Vammaisneuvosto kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa ja työvaliokunta
yhdeksän kertaa. Vammaisneuvosto antoi vuoden aikana seitsemän lausuntoa
muun muassa seuraavista aiheista: Koskelan seniorikeskuksen vesiliikunta,
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vammaisten sosiaalityön resurssit, vammaisinfon perustaminen ja
kuljetuspalvelujärjestelmän uusiminen.
Riitta Jolanki toimi yhdistyksen edustajana ja Kristiina Karhos vammaisneuvoston
edustajana Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmässä. Ryhmässä ovat edustettuna Helsingin kaupungin sosiaalipalvelut,
kuljetuspalvelut, vammaisjärjestöt, vammaisneuvosto, vammaispalveluasiamies
ja kuljetuksia hoitavat liikennöitsijät. Asiakasyhteistyöryhmä tähtäsi siihen, että
vammaisten henkilöiden kuljetuspalvelut riittävät ja toimivat ja että kuljetuspalveluja järjestettäessä vammaisten henkilöiden yksilölliset kuljetuspalvelutarpeet tulevat huomioiduiksi. Kuljetuspalveluiden asiakasyhteistyöryhmä
kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.
Yhdistys toimi aktiivisesti Helsingin alueella havaitsemiensa esteiden poistamiseksi tai korjaamiseksi yhteistyössä Helsingissä toimivien vammaisjärjestöjen
HELJÄ -Esteettömyys ja HELJÄ -Matkat työryhmien kanssa. HELJÄ -työryhmät
kokoontuivat vuoden aikana neljä kertaa. HELJÄ -Matkat ja HELJÄ -Esteettömyys
työryhmien HIY:n edustajat: Riitta Jolanki, Leena Simola-Nikkanen, Jan
Huopainen, Kristiina Karhos, Risto Korhonen ja Tuula Partanen.
Riitta Jolanki oli Helsingin Invalidien Yhdistyksen edustaja Helsingin Liikkumisohjelma 2018–2021 -johtoryhmässä ja sen Ikääntyneiden ja soveltavan liikunnan
alatyöryhmässä. Leena Simola-Nikkanen on samaisen alatyöryhmän Helsingin
vammaisneuvoston varaedustaja.

Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys
Toimintasuunnitelman mukaan HIY:n tavoitteena oli tavoittaa paremmin maahanmuuttajataustaiset jäsenet, mutta pandemian vuoksi tähän tähtääviä toimia ei
pystytty toteuttamaan. Vuoden 2020 uusista jäsenistä 13 prosenttia on nimen
perusteella maahanmuuttajataustaisia.
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Viestintä
HIY:n viestinnän tavoitteena on jäsenistön palveleminen ja aktivoiminen,
jäsenhankinta, onnistunut sidosryhmäviestintä ja kriisinhallinta. Vuoden 2020
aikana viestintä keskittyi nopeasti muuttuviin tilanteisiin.
Yhdistyksen perinteinen Täyttä Elämää -lehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa
ja painosmäärä oli 2 200 kpl/numero. Lehdessä käsiteltiin muun muassa seuraavia
teemoja: testamentin tekeminen, lahja- ja perintövero, Helsingin matkapalvelut,
jäsenkyselyn tulokset, Helsingin vammaisasiamies ja luonnon merkitys ihmisen
hyvinvoinnille. Lisäksi lehdessä kerrotaan säännöllisesti yhdistyksen tarjoamista
harrastus- ja liikuntamahdollisuuksista. Myös jäsenten elämäntarinat ja omat
kirjoitukset ovat lehden vakioaineistoa.
Lehti postitettiin yhdistyksen jäsenille ja yhteistyötahoille. Lisäksi lehti jaettiin
Helsingin kaupungin terveyskeskusten odotustiloihin ja kaupungin kirjastoihin.
Lehden vastaavana päätoimittajana toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja.
Sähköinen uutiskirje oli vuoden aikana erittäin hyödyllinen viestintäväline
tietotekniikkaa käyttävien jäsenten tavoittamisessa. Se lähetettiin vuoden aikana
yhdeksän kertaa niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on jäsenrekisterissä ja
lisäksi niille, jotka ovat tilanneet uutiskirjeen kotisivujen kautta. Uutiskirjeen
saajia on jo noin 650, ja määrä kasvaa tasaisesti.
Toimintakeskuksen remontin aiheuttamista muutoksista kerrottiin koko jäsenistölle postitse lähettävällä kirjeellä, jotta voitiin varmistaa tiedon perillemeno.
Yhdistyksen kotisivut palvelivat hyvin muun muassa asuntohakemusten,
mökkivaraustoiveiden ja palautteen antamisen näkökulmasta. Ajankohtaisten
uutisten ja tapahtumatietojen lisäksi kotisivuilta löytyvät pysyvästi yhdistyksen
toimintasuunnitelmat, vuosikertomukset, jäsenlehdet ja uutiskirjeet.

Koulutus
4.3 Lahja ja perintövero
Yhdistys ei Covid-19-pandemian vuoksi järjestänyt muita yleisiä koulutustilaisuuksia. Digipiste järjesti hankkeen puitteissa koulutuksia, joista lisää
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sivulla 15. Jäseniä kannustettiin osallistumaan muun muassa Invalidiliiton
webinaareihin, joista kerrottiin uutiskirjeessä ja kotisivuilla.

Liikunta
Suomen Paralympiakomitean jäsenjärjestönä HIY tarjosi jäsenistölleen
alkuvuonna runsaat ja monipuoliset mahdollisuudet liikuntaan. Yhteistyötä
tehtiin Helsingin kaupungin liikuntapalvelun soveltavaa liikuntaa järjestävän
tahon kanssa. Liikuntaryhmissä kävi harrastajia noin 150.
Vuoden 2020 alussa yhdistykseen palkattiin osa-aikainen liikuntakoordinaattori
koordinoimaan ja kehittämään liikuntatarjontaa niin, että mahdollisimman moni
jäsenistä pystyisi osallistumaan edes johonkin liikuntakykyä ylläpitävään ja/tai
kuntouttavaan harrasteliikuntaan. Pandemia vaikeutti tätä työtä huomattavasti,
koska liikuntaryhmät kokoontuivat kevätkaudella vain maaliskuun puoliväliin asti
ja syksyllä syyskuun alusta mahdollisuuksien mukaan marraskuun puoliväliin.
Liikuntakoordinaattori ehti vierailla lähes kaikissa ryhmissä ja kerätä arvokasta
tietoa niistä. Kehittämistyö jatkuu, kun voidaan palata liikunnan suhteen
normaalioloihin.
Yhdistyksen liikuntatoiminnan kulut olivat -47 165 € (ed. vuonna -42 703 €) ja
tuotot 42 631 € (ed. vuonna 38 826 €), jotka kertyivät liikuntaviraston toimintaavustuksesta, liikuntaryhmien tilavuokrien tuesta ja yhteistyöryhmien ohjaajien
palkkatuesta sekä kerätyistä osallistujamaksuista.
Voudintie 6, toimintakeskuksessa kokoontuneet liikuntaryhmät
• Asahi, ohjaajana Jonna Blomqvist
• Jooga- ja tuolijooga, joogaohjaaja Helena Romppanen
• Äijäjooga (kevätkausi), joogaohjaaja Veikko Tarvainen
• Kuntonyrkkeily, ohjaaja Jenni Blomqvist
• Luovan tanssin kurssi (kevätkausi), ohjaajana Suvi Hakanen
• Tuolijumppa, talvikautena toimintakeskuksessa ja kesäkaudella Hevossalmen
lomakylässä, ohjaajina Lisa Sandström, Venla Kuusela ja Aune Menna
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• Boccia, talvikautena toimintakeskuksessa ja kesäkaudella Hevossalmen
lomakylässä, yhteyshenkilö Paula Talpia
Vuokratiloissa kokoontuneet urheilu- ja liikuntaryhmät
• Istumalentopallo, Siltamäen ala-aste, yhteyshenkilöt Aulis Vistbacka ja Petra
Pakarinen
• Kuntosali, Validia Kuntoutus Helsinki, ohjaaja Joonas Väntti
• Nuorten Treenis Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa, ohjaajat Suvi
Hakanen/Salla Hiltunen ja Risto Sippola
• 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
• Vesijumppa, Kampin liikuntakeskus, ohjaaja Helena Romppanen

Kerho- ja kurssitoiminta
HIY:ssä järjestettiin sekä kursseja yhdistyksen toimesta että harrastuskerhoja
vapaaehtoispohjalta. Toimintaa järjestettiin alkuvuonna maaliskuun puoliväliin
asti ja mahdollisuuksien mukaan myös syksyllä. Osa ryhmistä ei toteutunut
syksyllä pandemiasta johtuen normaalissa laajuudessa. Kokoontumisrajoitukset ja
riskiryhmään kuuluminen verotti sekä vetäjiä että osallistujia.
Harrastusryhmissä tuettiin jäsenistön aktiivisuutta, luovuutta ja osallisuutta.
Kerhotoiminnan kulut olivat -5 098 € (ed. vuonna -10 812 €) ja tuotot 4 182 € (ed.
vuonna 10 021 €).
Canastakerho
Kokoontui toimintakeskuksessa. Yhteyshenkilönä Seija Suominen. Canastaa pelasi
säännöllisesti 16 ihmistä.
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Eläkeläisten kerho
Kerho kokoontui eri teemojen merkeissä. Yhteyshenkilönä Tarja Raassina.
Eläkeläiskerhon tapaamisissa kävi keskimäärin 12 henkeä.
Maalauskurssi
Akryyliväreillä maalausta ja piirtämistä harrastettiin kerran viikossa
toimintakeskuksessa. Opettajana kuvataiteilija Sari Koski-Vähälä. Kurssille
osallistui 11 henkilöä ja muutama avustaja.
Luovan kirjoittamisen kurssi
Kevätkaudella jatkui HIY:ssä elämänkerrallisen kirjoittamisen kurssi, joka
kokoontui kerran viikossa kirjoittajaohjaaja Timo Montosen johdolla. Kurssilaisten
kirjoitusten tuotoksena Montonen toimitti omakustannekirjan Voudintien
Decamerone. Osallistujia kurssilla oli 13.
Vammaisten lasten ja nuorten kuviskerho
Luovuutta ja leikkisää taidetta pääsivät tekemään 7–14 -vuotiaat lapset.
Opettajana kuvataiteilija Sari Koski-Vähälä. Osallistujia kurssilla oli kuusi.
Retkikerho
HIY:n maksuton retkikerho siirrettiin keväältä syksylle. Retkiä tehtiin
Seurasaareen, Lammassaareen, Suomenlinnaan ja Longinojan luontopolulle.
Retkien ohjaajana toimi liikuntakoordinaattori Tanja Ketola. Retkille osallistui 5-8
henkeä.

Vertaistukiryhmät
Henkilökohtaisten avustajien työnantajat
Henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimivien vaikeavammaisten
henkilöiden vertaisryhmässä käsiteltiin toimintavuonna 2020 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.
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Tavoitteena oli lisätä osallistujien valmiuksia toimia henkilökohtaisen avustajan
työnantajana, saada tietoa oikeuksista ja velvollisuuksista sekä kehittyä
vuorovaikutustaidoissa. Ryhmä kokoontui yksitoista kertaa, pääsääntöisesti joka
kuukauden ensimmäisenä perjantaina kesäkuukausia lukuun ottamatta.
Osallistujia oli 5–11 henkilöä/kerta. Koronapandemian vuoksi vain kolme
tapaamista toteutui HIY:n toimistolla, yksi sekä toimistolla että netissä ja
seitsemän vain netissä. Ryhmän vetäjänä toimi Heikki Aulio.
Miestoiminta
Koronarajoitusten vuoksi miesten saunailtoja järjestettiin vain kerran, maaliskuun
alussa. Keskustelun virittäjänä Jukka Lampinen Miesten tasa-arvo ry:stä.
Osallistujia oli 20. Ryhmän vetäjänä toimi Seppo Pihnala.
Naisten illat
Naisten illat on vertaistukiryhmä vammaisille naisille, jossa keskustellaan,
kuunnellaan alustuksia ja vaihdetaan yhteisiä kokemuksia. Kevätkaudella
koronaepidemian vuoksi huhti-toukokuun kolme tapaamista peruuntui.
Syyskaudella kokoontumiset toteutettiin pääasiassa hybridisti, osa osallistui
paikan päällä ja osa Teamsin kautta, noin puolet ja puolet. Osallistujia oli lähes
parikymmentä joka kerta. Ryhmän koollekutsujana ja vetäjänä toimi Riitta Jolanki.
16.1. Kevätkausi alkaa!
6.2. Uni ja unettomuus
27.2. Kehitysyhteistyö Nepalissa ja tyttötyö Suomessa. Alustajana Hannaleena
Pölkki Plan International Suomista.
19.3. Mieli pysyy virkeänä, mutta kroppa ei pysy perässä.
10.9. Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n Hevossalmen lomakylässä
istumajumppatuokio, syksyn ohjelman esittely, vapaata keskustelua
koronaepidemian vaikutuksista ym.
1.10. Katsaus omaan elämään logoart-ohjaaja, logoterapeutti LTI Marjatta
Mäkisen uusien logo-korttien avulla. Hybridi-tilaisuus.
22.10. Pirkko Justander tutustutti Katja Myllyviidan Kirjaan Häpeän hoito
(kustantaja Duodecim 2020) Hybridi-tilaisuus.
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12.11. Pukuompelija, maskeeraaja ja kampaaja Kati Koski antoi hiusten muotoiluja hoitovinkkejä ym. Hybridi-tilaisuus.
3.12. peruuntui
Raaja-amputoitujen vertaistukiryhmä
Raaja-amputoitujen vertaistukiryhmä on tarkoitettu erityisesti vastikään
amputoitujen keskusteluavuksi. Vertaisten kokemusten kuuleminen ja niiden
jakaminen on tärkeää varsinkin uuteen tilanteeseen sopeutumisen alussa.
Suunnitelmissa oli kokoontua kesää lukuun ottamatta vuonna 2020 joka kuukausi,
mutta koronan vuoksi tapaamisia oli keväällä kolme ja syksyllä kaksi kertaa.
Osallistujia oli paikalla 2–6 henkilöä. Ryhmä toimii yhteistyössä Suomen Nuoret
Amputoidut ry:n kanssa. Ryhmän vetäjänä toimi Marjaana Väre.

Virkistystoiminta ja kulttuuri
22.1. Uusien jäsenten ilta, osallistujia 11
14.2. Ystävänpäivä, osallistujia 45

Kulttuuritoimikunta KULTURA
Vuosi oli Kulturankin toiminnan kannalta hankala Covid-19-pandemian takia.
Vuodelle 2020 oli suunniteltu useita elokuvailtoja ja levyraateja HIY:n
toimintakeskuksessa, vierailuja taidemuseoihin, kesäteatteriretki Heinolaan,
syysristeily ja joulukonsertti. Pystyimme toteuttamaan ainoastaan kolme
suosittua tapahtumaa: levyraati 18.1., elokuvailta 7.2. toimintakeskuksessa ja
opastettu vierailu Kuutti Lavosen "Aika ja ikuisuus"-näyttelyyn 6.3. Didrichsenin
Taidemuseossa. KULTURAn vetäjänä toimi Viktoria Welling.

Hevossalmen lomakylä
Hevossalmen lomakylä sijaitsee Helsingin kaupungilta vuokratulla 1,6 hehtaarin
suuruisella ranta-alueella Laajasalossa. Lomakylän tontin vuokrasopimuksen
jatkosta neuvoteltiin kaupungin kanssa jo vuodesta 2019 alkaen, mutta
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yhdistyksestä riippumattomista syistä uutta vuokrasopimusta ei saatu aikaiseksi
vaan kaupunki päätti ainoastaan jatkaa aiempaa sopimusta yhdellä vuodella eli
31.12.2021 asti. Jatkosopimus on kyllä yhdistykselle luvattu, mutta sen ehdoista
joudutaan vielä kuluvan vuoden aikana neuvottelemaan.
Lomakylän alueella yleisiä tiloja on päärakennus, sauna-/takkatuparakennus sekä
kerhotila. Lomamökkejä on yhteensä 15, joista osa on sähköpyörätuolinkäyttäjille
sopivia. Yksi mökeistä on lomakylän valvojan mökki, joka ei ole vuokrattavissa.
Alueella tehtiin vuoden aikana mittavia parannus- ja korjaustöitä. Grillikatos ja
neljä pientä vuokramökkiä uusittiin kokonaan huonon kunnon vuoksi. Lisäksi
useista pikkumökeistä uusittiin kattohuovat ja lattioihin laitettiin lisäeristystä sekä
uusittiin pintamateriaali. Mökkien ikkunoita ja ovia tiivistettiin ja terassilautoja ja
luiskia uusittiin. Päärakennuksen wc- ja suihkutilojen lattiaan saatiin
turvallisemmat pintamateriaalit. Lisäksi päärakennuksen sisätilojen valaistus
päivitettiin lediputkiin sekä työtason valaistus vaihdettiin. Kaikki seinäpinnat
maalattiin. Pihakalusteita uusittiin ja nurmikentän salaojitus saneerattiin.
Covid-19-pandemian vuoksi lomakylä avattiin vasta 1.6. Toimintaa rajoitettiin
terveysturvallisuuden varmistamiseksi muun muassa seuraavilla tavoilla:
• lomakylään palkattiin apuhenkilö, jonka pääasiallinen tehtävä oli yhteisten
tilojen tehokas siivoaminen ja hygienian varmistaminen;
• kävijämäärää rajoitettiin, niin että alueella sai olla samanaikaisesti
korkeintaan 50 henkilöä;
• päärakennuksessa ei ollut yhteiskäytössä olevia astioita ja
• saunojien määrää rajoitettiin.
Pienten, pitkäaikaiseen vuokraamiseen tarkoitettujen lomamökkien käyttöaste oli
100 prosenttia. Isojen mökkien käyttöaste oli 83 prosenttia.
Hevossalmen tiloja ei pandemian vuoksi vuokrattu muille helsinkiläisille
vammaisjärjestöille kesän 2020 aikana. Lomakylässä ei myöskään järjestetty
talkoita eikä muita tilaisuuksia koko kesän aikana. Keskiviikkoinen puistojumppa
pystyttiin järjestämään turvallisesti ja viranomaismääräyksiä noudattaen.
Kävijät olivat erittäin kiitollisia siitä, että lomakylä voitiin avata ja sinne pääsi
viettämään aikaa.
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Hevossalmen tuotot (mökkivuokrat ja käyttökorvaukset) olivat 18 300 € (ed.
vuonna 23 708 €) ja kulut -111 168 € (ed. vuonna -71 141). Hevossalmen
lomakylän tontin vuokra oli 18 951 €, ja Helsingin kaupungin yleisavustuksen
ohjeiden mukaan 5 000 € tontin vuokrasta kirjattiin järjestötoiminnan menoksi.

Hankkeet
Vertainen vierellä - raaja-amputoitujen valtakunnallinen
vertaistukihanke
Vuonna 2017 käynnistynyt kolmivuotinen Vertainen vierellä – raaja-amputoitujen
valtakunnallinen vertaistuki -hankkeen toiminta jatkui vielä alkuvuonna 2020.
Hankkeessa työskenteli kaksi aluekoordinaattoria, toinen Helsingin Invalidien
Yhdistyksessä ja toinen Oulun Invalidien Yhdistyksessä.
Vertaistuen välitystä jatkettiin tammi- ja helmikuun ajan. Vertaistukijarekisterissä
oli 32 henkilöä. Heiltä pyydettiin ennen hankkeen päättymistä tietoa alkuvuoden
vertaistukisuhteista. Kahden kuukauden ajanjaksolla raportoitiin 24 kohtaamista
ja/tai yhteydenpitoa 14 tukisuhteessa.
Tammikuussa 2020 järjestettiin hankkeen viimeinen koulutus, uusien ja
kokeneiden vertaistukijoiden koulutus hotelli Scandic Tampere Cityssä.
Koulutukseen osallistui 13 henkilöä. Hankkeen koordinaattorit vastasivat
koulutusjärjestelyistä ja toimivat osaltaan kouluttajina. Ulkopuolisia kouluttajia
olivat vertaistukihenkilö/vertaistuen kouluttaja sekä kriisityöntekijä ja työnohjaaja
Tampereen kriisikeskus Osviitasta. Lisäksi viikonlopun aikana kuultiin esittelyt
amputoitujen valtakunnallisten yhdistysten, Suomen Amputoitujen ja Suomen
Nuoret Amputoitujen toiminnasta. Koulutus sisälsi työnohjauksellisen osion jo
vertaistukijoina toimiville. Aiemmista koulutuksista saadun palautteen perusteella
koulutuksen kestoa pidennettiin kolmeen päivään.
Vertaistukiryhmät jatkoivat kokoontumisia. Ryhmiä ohjasivat vapaaehtoiset
vertaisohjaajat. Helsingissä vertaistukiryhmä kokoontui tammi- ja helmikuussa
Vertainen vierellä -hankkeen toimintana. Tapaamisiin osallistui keskimäärin
seitsemän henkilöä. Porissa vertaistukiryhmä jatkoi tammi-helmikuussa Vertainen
vierellä -hankkeen ja Porin Seudun Invalidien yhteistyönä. Tapaamisiin osallistui
keskimäärin kolme henkilöä.
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Alkuvuodesta sovittiin yhteistyökumppaneiden kesken, miten hankkeen tuloksia
ja tuotoksia hyödynnetään jatkossa. Vertaistukihenkilörekisterin ylläpitoa jatkoi
1.3. alkaen Suomen Amputoidut, jolle siirrettiin 18 vertaistukijan yhteystiedot
heidän suostumuksellaan. Vertaistukihenkilöitä on myös rohkaistu lähtemään
mukaan oman paikkakuntansa OLKA-toimintaan, mikäli sellaista on saatavilla.
Helsingin vertaistukiryhmä jatkoi HIY:n ja Suomen Nuorten Amputoitujen
yhteistyönä. Porin ryhmä jatkoi Porin Seudun Invalidien toimintana.
Amputoidut.fi -verkkosivusto siirrettiin Suomen Amputoitujen hallintaan.
Amputoidut-keskusteluryhmä Facebookissa jatkoi yksityishenkilön ylläpitämänä.
Hankkeen loppuarviointi toteutettiin ohjausryhmän itsearviointina 17.2.
Arviointikeskustelun vetivät hankkeen ulkopuoliset auditoijat Invalidiliitosta.
Hankkeen päätyttyä laadittiin STEA:lle loppuraportti.

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 vuoden 2020 aikana hankekoordinaattori, minkä lisäksi henkilökohtaista neuvontaa antoi osa-aikaisesti
neuvontatyöntekijä ja liikkuva digitukihenkilö.
Alkuvuodesta Digipisteen toiminta oli vilkasta ja kävijöitä toimintakeskuksella oli
useita päivässä. Neuvontaa annettiin sekä digitaalisten palveluiden käyttöön että
monimutkaisten hakemusten täyttämiseen ja selvittelyyn.
Henkilökohtaisen neuvonnan lisäksi Digipiste järjesti noin kerran kuukaudessa
puolestatoista tunnista kahteen tuntiin kestäviä ryhmäluentoja ja -koulutuksia eri
aiheista, osallistujien määrä oli keskimäärin viisi.
Digipisteen koulutukset vuonna 2020
7.1. Facebook ja tietosuoja sosiaalisessa mediassa
4.2. Medialukutaito ja valeuutiset
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10.3. Omavero, Omakanta ja muita julkisia palveluita
14.4. Kuvien siirto laitteesta toiseen
12.5. Tietotekniikan sanastoa selitettynä
8.9. Tietotekniikan sanastoa selitettynä
6.10. SeniorSurf
14.10. Videokokoukset ja yhteydenpito
20.10. Kuvien siirto ja pilvipalvelut
4.11. Taulukkolaskennan (Excel) perusteet
10.11. Yleisimpiä digihuijauksia
8.12. Verkkokaupat: myyminen ja ostaminen
Monet asiakkaat kävivät useamman kuin yhden kerran neuvonnassa, opastuksissa
tai kuukausittaisissa koulutuksissa ja Digipisteen työntekijöillä olikin vuoden
aikana yhteensä noin 500 asiakastapaamista.
Pandemian alettua Digipisteen toiminta muuttui voimakkaasti. Aiemmin
Digipisteen asiakkaat ovat istuneet työntekijän kanssa samassa huoneessa,
yleensä saman pöydän ääressä vierekkäin apua saadessaan. Näin ei voinut
maaliskuun jälkeen enää menetellä. Remontin vuoksi koko toiminta siirtyi Iiriskeskukseen, jossa ei saanut pandemian takia järjestää kohtaamisia, joten
lähikontaktit jäivät keväällä todella vähälle. Vierellä ja kotona annettava
digiopastus sekä palveluneuvonta muuttuivat pääosin puhelimella sekä
tietokoneen etäyhteydellä toimivaksi.
Edellisen vuoden tapaan digineuvonta siirtyi kesällä osittain Hevossalmen
lomakylään. Hevossalmessa oli mahdollista järjestää lähiopastusta kolmena
päivänä viikossa. Molemmat osapuolet käyttivät maskia ja heidän välissään oli
pleksiteline. Pleksin ansiosta myös lähiopastusta pystyttiin toteuttamaan syksyllä
jonkin verran toimintakeskuksen salissa. Digineuvonnassa yksilökävijöitä oli
vuoden aikana 80, yksittäisiä neuvontakertoja oli 360, eli moni sai neuvontaa
useaan kertaan vuoden aikana.
Kesällä aloitettiin Hevossalmen lomakylässä myös digikuvauskurssi. Kymmenen
kertaa kokoontuneella kurssilla harjoiteltiin valokuvaamista lähinnä älypuhelimen
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kameralla. Kurssin päätyttyä järjestettiin valokuvanäyttely, joka oli toimintakeskuksen salissa avoinna kävijöille kaksi kuukautta.
Asiakkailta kerättiin palautetta sähköisellä lomakkeella sekä suullisesti.
Palautteissa pyydettiin myös toiveita tulevien koulutusten sisällöstä, joita
toteutettiin vuoden 2020 aikana. Opastuksesta saatu palaute oli jälleen erittäin
positiivista. Tarve jatkuvalle digineuvonnalle on ilmeinen ja se korostui
entisestään poikkeuksellisen vuoden 2020 aikana. HIY:n hallitus päätti hankkeen
aikana saadun kokemuksen perusteella vakinaistaa digineuvojan STEArahoituksen päättyessä.
Liikkuva digituki
Kaikki digitukea tarvitsevat eivät normaalistikaan pääse käymään yhdistyksen
toimintakeskuksessa. Pandemian aikana nettiyhteyden ja tietokoneen toiminta
muodostui erityisen olennaiseksi. Kotiin vietävä liikkuva digituki on monille
vaikeasti liikuntarajoitteisille jäsenille tärkeä ja paljon käytetty tukimuoto.
Toimintaa mainostettiin muun muassa yhdistyksen nettisivuilla, Facebookissa ja
Täyttä Elämää -lehdessä. Pandemian takia myös liikkuvan digituen toiminta
muuttui osittain etäopastukseksi. Yksilöasiakkaita liikkuvalla digituella oli 27 ja
opastuskertoja kertyi noin 70.
Henkilökohtainen palveluneuvonta
Pandemian aikana henkilökohtainen palveluneuvontakin muuttui oleellisesti.
Huoli läheisten pärjäämisestä kasvoi ja myös asiakkaat itse ottivat yhteyttä ja
kyselivät, mistä ja millä tavoin voisi saada tukea arjen askareisiin (kauppakäynnit
ja apteekkiasiat). Henkilökohtaisen ja kotihoidon avun tarve lisääntyi
merkittävästi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Yksinäisyys pandemian aikana
kasvoi ja tämän vuoksi koettiin erittäin tärkeänä, että neuvonnasta jaettiin
aktiivisesti tietoa asiakkaille mahdollisuudesta soittaa erilaisiin 24/7-päivystäviin
tuki- ja kriisipalvelupuhelimiin.
Neuvontapalvelu antoi henkilökohtaista tukea esimerkiksi toimeentuloon,
henkilökohtaiseen apuun, suojavarusteisiin ja ruoka-apuun liittyen. Viranomaistahoihin yhteydenottoja tehtiin asiakkaiden avuksi ja/tai kanssa yli 140.
Henkilöille, joilla ei ollut tietokonetta noudettiin hakemuksia ennalta sovitusta
paikasta viranomaismääräyksiä noudattaen. Yhteyttä otettiin muun muassa
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apteekkipalveluun, Kelaan, Pelastusarmeijaan, seurakuntiin, Seniori-infoon ja
sosiaalivirastoon. Yksilöasiakkaita oli 83.

Henkilökohtaisten avustajien välitys
Helsingin Invalidien Yhdistys on tuottanut Helsingin alueella henkilökohtaisen
avun palveluja vammaisille henkilöille vuodesta 2008 ensin ostopalveluina ja
vuodesta 2014 lähtien palvelusetelimallilla.
Palveluseteliasiakkaita oli vuoden 2020 lopussa 116 ja käytettyjä avustustunteja
noin 4 500 kuukaudessa. Yksittäisten asiakkaiden saama avun määrä vaihteli
kolmestatoista tunnista 250 tuntiin kuukaudessa.
Eripituisiin työsuhteisiin henkilökohtaisia avustajia oli vuoden 2020 lopussa
palkattu 85 henkilöä. Avustajista kuudella oli vakituinen työsuhde ja muilla 0–40
viikkotunnin työsopimus.
Avustajille järjestettiin alkuvuonna ensiapukoulutus, muut suunnitellut
koulutukset jouduttiin pandemian vuoksi perumaan. Vapaamuotoisempia
tapaamisia yksin työskenteleville avustajille ei voitu järjestää, mutta koko vuoden
ajan avustajilla oli mahdollisuus keskustella mieltä askarruttavista asioistaan niin
palvelupäällikön kuin koordinaattoreidenkin kanssa.
Avustajavälityksessä toteutettiin loppuvuodesta asiakaskysely, jonka palautti 45
prosenttia asiakkaista. Vastaajat olivat saamaansa palveluun pääosin hyvin tai
melko tyytyväisiä. HIY:n avustajavälityksen asiakkaaksi hakeuduttiin yleisimmin
ystävän/tutun suosituksesta tai sosiaalityöntekijältä saadun vihjeen kautta. Eniten
kiitosta saivat avustajien toiminta kodin ulkopuolisissa asiointitilanteissa, sekä
avustajavälityksen asiakaspalvelun ystävällisyys, tavoitettavuus ja ammattimaisuus. Asteikolla 1–10 palvelua suositeltiin keskimäärin arvosanalla 8,2.
Kyselyn tulosten perusteella nostettiin tarkasteluun kolme kehittämiskohdetta,
joihin keskitytään kuluvan vuoden aikana ja joiden pohjalta luodaan toimivampia
käytäntöjä tulevaisuutta varten. Näitä ovat uuden avustajan perehdytys
asiakkaalle mentäessä, säännöllinen yhteydenpito asiakkaisiin ja avustajien
osaamiseen panostaminen.

17

Avustajavälityksen toiminnasta vastasi palvelupäällikkö ja työvuorojen
välityksessä toimi kaksi, loppuvuonna kolme koordinaattoria, jotka myös
tarvittaessa hoitivat henkilökohtaisen avustajan tehtäviä.

Hallinto
Jäsenistö ja jäsenkysely
Vuoden 2020 lopussa Helsingin Invalidien Yhdistyksessä oli jäseniä 1 480 (ed.
vuonna 1550), joista kannatusjäseniä 32, varsinaisia jäseniä 1 447 ja yksi
yritysjäsen. Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 88 uutta jäsentä (ed. vuonna 80).
Tammikuinen jäsenkysely (edellinen tehty vuonna 2013) toteutettiin sekä kirjeitse
että verkossa. Jäsenistä 27 prosenttia vastasi kyselyyn (411 kpl). Yhdistyksen
toimintaan erittäin tai melko tyytyväisiä oli vastaajista peräti 77 prosenttia, melko
tyytymättömiä ja tyytymättömiä vain 5 prosenttia.
Suurin osa kymmenen viimeisen vuoden aikana liittyneistä jäsenistä on kuullut
yhdistyksestä sukulaiselta tai tuttavalta. Ylivoimaisesti merkittävimmät syyt liittyä
jäseneksi olivat kyselyn perusteella harrastusmahdollisuuksien ja vertaisseuran
etsiminen. Vastaajien keskuudessa erityisen suosittuja olivat eläkeläiskerho,
kuntosali, vesi-, tuoli- ja puistojumppa.
Hevossalmen lomakylä oli vastaajille tärkeä. Täyttä Elämää -lehteä pidettiin
hyvänä ja siihen toivottiin lisää inhimillisiä tarinoita jäsenistä sekä juttuja
kerhoista ja harrastusmahdollisuuksista. Kotisivut ja sähköinen uutiskirje saivat
kiitosta.
Avoimissa palautteissa toivottiin koulutusta muun muassa kirjoittamisesta ja
taiteesta, digiasioista ja lisäksi seminaareja erilaisista aiheista. Näitä järjestetään
olojen normalisoiduttua. Avoimessa palautteessa esitettiin myös toiveita siitä,
että kerhoja ja harrastustoimintaa järjestettäisiin myös työssäkäyville ja
opiskelijoille sopiviin aikoihin. Yleisesti toivottiin ”fokusta nuorempiin jäseniin.”
Tähän kiinnitetään huomiota tulevia toimintoja suunnitellessa.
Palautteissa oli myös toiveita ulkoilusta ja/tai retkeilystä, mihin vastauksena
kehitettiin retkikerho. Valokuvaus ja kuvien siirtäminen ja käsittely olivat aiheita,
jotka kiinnostivat jäsenistöä. Digipiste järjesti valokuvauskurssin kesällä.
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Toimiston aukioloaikoja lisättiin syksyllä keskiviikkojen pidemmällä aukioloajalla.
Digipisteen työntekijä ja toiminnanjohtaja olivat tavattavissa silloin klo 19 asti.

Elinvoimainen yhdistystoiminta – ulkoinen auditointi
Yhdistys oli tilannut jo vuoden 2019 aikana Invalidiliitolta ulkoisen auditoinnin,
joka toteutettiin helmikuussa 2020. Yhdistyksen toiminnan auditoinnin
tavoitteena on antaa yhdistykselle ulkopuolisen näkökulma sen toiminnasta, jotta
se pystyy edelleen kehittämään omaa toimintaansa elinvoimaiseksi Invalidiliiton
jäsenyhdistykseksi. Yhdistyksestä haastatteluihin osallistujiksi kutsuttiin
hallituksen jäsenten lisäksi aktiivisia toimikuntien vetäjiä, toimikuntien jäseniä ja
yhdistyksen toiminnan piirissä mukana olevia jäseniä.
Auditointiryhmään kuuluivat Invalidiliiton järjestötoiminnan kehitysvastaava Tuija
Mäkelä (pääauditoija) ja vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiveri (auditoija) ja
koulutussuunnittelija Auli Tynkkynen (auditoija).
Auditoinnissa ilmi tulleita yhdistystoiminnan vahvuuksia
Auditointiraportin mukaan yhdistys analysoi laajasti toimintaympäristöään
toimintasuunnitelmassaan ja suunnittelee toimintaansa toimintaympäristön
muutokset ja vaatimukset huomioiden. Erityisesti vaikuttamistoiminnan katsottiin
olevan laajaa ja verkostoitunutta eri tahoilla ja tasoilla Helsingissä, Uudellamaalla
ja valtakunnan tasolla. Omissa suunnitelmissaan yhdistys on hyödyntänyt
Invalidiliiton strategisia painopisteitä.
Auditoinnin mukaan yhdistys toimii laajasti ja ammattimaisesti. Jäsenille
suunnattujen palvelujen lisäksi yhdistyksellä on avustajapalvelua, digineuvontaa,
kiinteistöjä ja lomapaikka Hevossalmessa. Auditointiraportissa todetaan, että
yhdistyksen dokumentointi on hyvää ja monipuolista. Toimintasuunnitelmat
kuvaavat monipuolisesti yhdistyksen toimintaa ja sen taloutta, ohjesäännöt ovat
hyvin laadittuja, vastuuroolien toimenkuvat ja kriisiviestinnän ohjeet on tehty.
Vaitiolo- ja salassapitosopimuksilla varmistetaan toimintaa koskevan
luottamuksellisen tiedon pysyminen asioita käsittelevien henkilöiden välisinä.
Hyvänä pidettiin sitä, että toimikuntien vastuuhenkilöt ovat hallituksen jäseniä.
Näin varmistetaan tiedonkulku eri toimintojen välillä. Henkilökunnan säännölliset
palaverit ja kehityskeskustelut vahvistavat henkilöstön äänen kuulemista ja
hyvinvointia.
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Yhdistyksessä on kehitysmyönteinen ilmapiiri, jäsenten uusia ideoita kuunnellaan
ja niiden toteuttamiseen pääsee mukaan. Viestintä on laajaa ja monikanavaista.
Yhdistyksen omat tilat ja Hevossalmen alue ovat esteettömät ja palvelevat jäseniä
monenlaisissa tarpeissa. Yhdistyksen toiminta on monipuolista ja kiinnostavaa,
kerhot ovat edullisia ja niihin on helppo tulla ja tuoda ystävä mukaan.
Auditoinnissa ilmi tulleita yhdistystoiminnan kehittämiskohteita
o Olisi hyvä luoda konkreettiset mittarit toimintasuunnitelman tavoitteiden
seurantaan ja arviointiin.
o Toimikuntien jäsenten nimittämiskäytäntöä tulisi miettiä uudelleen, jotta
niiden edustus palvelisi koko yhdistyksen toimintaa ja tavoitteita.
o Vaikuttamistoimikunnan pitäisi systemaattisemmin seurata neuvonnassa
esiin tulleita sosiaalipuolen kysymyksiä.
o Yhdistys ei ole määritellyt niitä menettelytapoja ja ohjeita eikä arvioinut
niitä vapaaehtoistehtäviä, joiden suorittamiseen yhdistyksen
vapaaehtoisen rikostaustaa tulisi selvittää.
o Yhdistyksen on hyvä tarkastaa, ovatko kaikki yhdistyksen toiminnot
yhdistyksen taloushallinnon piirissä.
o Tulisi miettiä jatkuvana toimintana keinoja, joilla osoittaa kiinnostusta
toimia aktiivisesti yhdistyksessä eri toimintamuodoissa, kerhoissa tai
yhdistyksen hallinnossa.
o Yhdistyksen tulee tarkastaa lainmukaiset menettelyt elokuvien
esittämiseen ja musiikin kuuntelemiseen yhdistyksen tiloissa.
o Erilaisia sosiaalisen median kanavia esim. Twitter voisi hyödyntää
enemmän vaikuttamisviestinnässä.
o Yhdistys voisi järjestää toimintaa muualla kuin omissa tiloissa. Työikäisille
toimintaa voisi olla ilta-aikaan. Nuorille kohdistettua toimintaa on vähän.
o Yhdistyksen tekemää vaikuttamistoimintaa voisi tehdä vielä aiempaa
näkyvämmäksi kehittämällä mittarit kuvaamaan toiminnan laajuutta,
määrää ja tavoitteiden saavuttamista. Tuloksellisuutta voi tuoda julki
esimerkiksi seuraamalla vaikuttamistapaamisten, tehtyjen lausuntojen ja
onnistuneiden vaikuttamistapausten määriä.
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Lisäksi auditoijat kiinnittivät huomiota siihen, että tietosuojaselostetta ei ollut
tehty erikseen vuokraustoimintaan ja digipisteen ja neuvonnan palveluja varten
eikä se ollut jäsenhakemuksen kanssa samalla sivulla yhdistyksen kotisivuilla.
Henkilöstöä koskeva tietosuojaseloste puuttui.
Yhdistyksen toteuttamat/aloittamat korjaavat toimet auditoinnin jälkeen
Auditoijat kävivät auditoinnin tulokset yksityiskohtaisesti läpi hallituksen
kokouksessa 12.3.2020. Hallitus ja henkilökunta tarttui esitettyihin
kehittämiskohteisiin ja muutti muun muassa näitä käytäntöjä:
o Toimikuntien jäseniksi kutsuttiin kuluvan vuoden alussa kiinnostuneita
uutiskirjeen välityksellä.
o Vaikuttamistoimikunta seuraa neuvontapalvelussa esiin tulleita asioita.
o Elokuvien katsomiseen hankittiin asianmukainen maksullinen lupa, joskin
se jäi valitettavasti pandemian vuoksi hyödyntämättä.
o Twitter-tili on perustettu ja sen käyttöä tehostetaan, kun toiminta saadaan
pandemian jälkeen aktiivisemmaksi.
o Ilta-aikaista toimintaa ei ole voitu järjestää, mutta toimintakeskus on ollut
syksystä alkaen keskiviikkoisin auki klo 19 asti mahdollistaen näin myös iltaaikaiset käynnit ja yhteydenotot.
o Rikostaustan selvittäminen on tarpeen silloin kun työskennellään
lasten/nuorten parissa yli kolmen kuukauden ajan. Tällaisia tilanteita ei
yhdistyksessä ole viime vuosina ollut, mutta rikostaustan selvittämisestä on
laadittu ohje vastaisuuden varalle.
o Puuttuneet tietosuojaselosteet on laadittu ja ne on linkitetty
asiaankuuluville sivuille.

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 5.9.2020 ja syyskokous 21.1.2021. Poikkeavat
ajankohdat johtuivat Covid-19-pandemiasta. Kumpaankin kokoukseen
järjestettiin etäyhteys ja syyskokouksessa myös äänestettiin hallituksen jäsenistä
sekä paikan päällä että verkon välityksellä.
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Hallitus
Johtoryhmä valmisteli hallituksen kokousasiat ja muut hallinnolliset, yhdistyksen
toimintaan liittyvät asiat. Johtoryhmän vetäjänä toimi Kristiina Karhos (pj) ja muut
jäsenet olivat Heikki Aulio (vpj), Pirjo Virtaintorppa (toiminnanjohtaja) ja Helena
Venäläinen (talousjohtaja).
Hallitus kokoontui 14 kertaa kertomusvuoden aikana (suluissa läsnäolo
kokouksissa):
Kristiina Karhos (14)
Paula Anttila (9)
Heikki Aulio (14)
Anna-Maija Huhtikangas (9)
Pekka Hätinen (13)
Kai Kaartinen (8)
Matti Koikkalainen (10)
Seppo Pihnala (12)
Viktoria Welling (14)
Marjaana Väre (13)
Hallituksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja. Hallituksen kokouksiin osallistui
myös talousjohtaja ja kutsuttuina muita henkilöitä. Lisäksi hallitus kokoontui 11.6.
suunnittelupäivään.

Toimitilat
Yhdistyksen toimintakeskus sijaitsee osoitteessa Voudintie 6, 00600 Helsinki.
Toimintakeskuksessa on yhdistyksen toimisto sekä liikunta-, kokous- ja kerhotilaa.
Alkuvuonna 2020 kävi ilmi, että toimintakeskuksen ilmanvaihtojärjestelmä oli
tullut tiensä päähän, minkä vuoksi keskuksen tiloissa ilmeni sisäilmaongelma.
Ongelma koski vain toimintakeskusta, ei talon vuokra-asuntoja, joissa on erillinen
ilmanvaihtojärjestelmä.
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Sertifioidun rakennusterveysasiantuntijan tutkimuksissa toimiston tiloissa
havaittiin haitallisia kuituja, jotka olivat pääosin peräisin ilmanvaihtolaitteistosta
ja sen eristyksestä. Ilmassa olevan kuituongelman lisäksi juhlasalin puisen lattian
alapohjasta otetuissa näytteissä havaittiin mikrobeja ja oli mahdollista, että
salissa oleskelevat altistuvat rakenteissa oleville epäpuhtauksille.
Ensiaputoimina asennettiin tiloihin ilmanpuhdistimet ja tuloilman suodattimet.
Sisäilmaongelman vuoksi pitkäaikaista oleskelua tiloissa ei suositeltu ja siksi
toimiston henkilökunta siirtyi etätöihin ja väistötiloihin huhtikuun aikana.
Ryhmien ja kerhojen kokoontumiset oli keskeytetty jo maaliskuussa pandemian
vuoksi.
Yhdistyksen toimisto oli Voudintiellä avoinna minimimiehityksellä 24.4. asti, jonka
jälkeen henkilökunta siirtyi Itäkeskuksessa sijaitsevaan Iiris-keskukseen
osoitteeseen Marjaniementie 74. Covid19-pandemian vuoksi Iiris-keskus oli koko
kesän suljettu, ja HIY:n henkilökunta pääasiassa etätöissä.
Toimintakeskus arkistoineen piti remontin vuoksi tyhjentää, mikä oli mittava
urakka. Remontissa uusittiin koko toimintakeskuksen ilmanvaihto, minkä lisäksi
juhlasalin lattia uusittiin. Urakan yhteydessä tilat jouduttiin maalaamaan
sisäpuolelta ja myös valaistusta uusittiin. Remontti rahoitettiin kokonaan vuonna
2019 Martta Pakarisen testamentilla saaduilla varoilla, jotka oli määrätty
käytettäväksi yhdistyksen palvelutalon rakentamiseen ja ylläpitämiseen.
Remontti valmistui aikataulussa ja toimisto pääsi palaamaan Voudintien
toimintakeskukseen syyskuun alussa.

Toimihenkilöt
Toimisto
o toiminnanjohtaja Pirjo Virtaintorppa
o talousjohtaja Helena Venäläinen
o toimistosihteeri Inge Ivask
o taloussihteeri Marianne Nuutinen
o liikuntakoordinaattori Lisa Sandström 28.7. asti, Tanja Ketola 26.8. alkaen
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Henkilökohtaisten avustajien välitys
Palvelupäällikön vanhempainvapaan sijaisena toimi Kirsi Lankinen. Lisäksi
avustajavälityksessä työskentelivät koordinaattoreina Kaisa Heiskanen ja Pia
Mattila, kesällä osa-aikaisina Lisa Sandström ja syksyllä Maria Lievonen.
Koordinaattorit toimivat tarvittaessa myös henkilökohtaisina avustajina. Laura
Filppu palasi 1.11. vanhempainvapaalta osa-aikaisesti kehityspäällikön työhön.
Eripituisiin työsuhteisiin henkilökohtaisia avustajia oli vuoden 2020 lopussa
palkattuna 85 henkilöä.
Hankkeet
Vertainen Vierellä -raaja-amputoitujen vertaistukihanke (STEA) Charlotta Marsh
31.3. asti. Digihankkeessa hankekoordinaattorina (STEA) Jouni Ahonen sekä osaaikaisina Tuula Partanen sekä Heikki Aulio.
Hevossalmen lomakylä
o valvoja Mika Salmela
o apuhenkilö Venla Kuusela
Verkostotoimijat ja yhteyshenkilöt
o pääkaupunkiseudun rypäs Heikki Aulio
o miesvastaava Seppo Pihnala
o naisvastaava Riitta Jolanki
o yhdistysverkostovastaava Kristiina Karhos

Toimikunnat
Kehittämistoimikunta
Vastuuhenkilönä Heikki Aulio. Muut jäsenet Pekka Hätinen, Kristiina Karhos, Inge
Ivask ja Pirjo Virtaintorppa. Invalidiliiton auditoijat kävivät perehtymässä
yhdistyksen toimintaan helmikuun alussa. Hallituksen toiveiden mukaisesti
suoritettiin muutamia korjaavia toimenpiteitä keväällä. Koronaepidemian
hiljennettyä toimintaan tehtiin näiden lisäksi vain pieniä parannuksia lähinnä
nettisivuihin toiminnanjohtajan toteuttamana. Nämä kehittämistoimenpiteet
käsiteltiin johtoryhmässä.
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Kiinteistötoimikunta
Vastuuhenkilönä Kristiina Karhos. Muut jäsenet Saimi Pakkala (isännöitsijä), Jari
Lankinen (tekninen isännöitsijä), Kai Saarinen, (Voudintie 6:n asukasedustaja)
Hannu Minkkinen (Tuulimyllyntie 5:n asukasedustaja) Helena Venäläinen ja Pirjo
Virtaintorppa. Kiinteistötoimikunta valmisteli vuokratalojen asioita hallituksen
päätettäväksi.
Kulttuuritoimikunta KULTURA
Vastuuhenkilö Viktoria Welling. Muut jäsenet Riitta Jolanki, Pirkko Justander,
Aune Menna, Tuula Partanen, Heikki Aulio, Kirsi ja Pekka Mustonen. KULTURA
edistää jäsenistön kulttuuriharrastuksia ja suunnittelee ja toteuttaa
kulttuuritapahtumia.
Vaikuttamistoimikunta
Vastuuhenkilönä Kristina Karhos. Muut jäsenet Heikki Aulio, Jan Huopainen,
Pekka Hätinen, Riitta Jolanki, Reija Lampinen, Tuula Partanen, Marja Pihnala,
Leena Simola-Nikkanen, Paula Anttila, Pirjo Virtaintorppa ja erikseen kutsuttavana
Ylva Krokfors.
Toimikunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Lisäksi toimikunta vieraili
yhdessä Invalidiliiton kanssa eduskunnassa 6.2.2020 tapaamassa helsinkiläisiä
kansanedustajia. Tapaamisen aiheita olivat vammaispalvelulain uudistus,
koulutuksen tarpeet vammaispalvelussa sekä vammaisten osallistamisen
vahvistaminen.
Toimikunnan jäseniä osallistui Suomen Kuntaliiton ja THL:n 10.3. ja 3.9.
järjestämiin Maakunnallistuvat vammaispalvelut -verkoston tilasuuksiin, joissa
käsiteltiin ajankohtaisia vammaissektorin asioita mukaan lukien henkilökohtaisen
budjetoinnin kokeiluhanketta.
Toimikunta antoi sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon Uusimaa-PKS-Helsinki
sote-erillisselvityksen loppuraportista sekä lausunnon hallituksen
esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi
lainsäädännöksi (ns. sote-uudistus).
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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 Herttuan tie 17 ja yksi osakehuoneisto osoitteessa Juhana Herttuan tie 6.
Yhdistys on Suomen Vuokranantajat ry:n jäsen.
Asuntoja vuokrataan pääasiassa helsinkiläisille vammaisille henkilöille,
ensisijaisesti yhdistyksen jäsenille. Vuokrasuhteet ovat pitkiä, minkä vuoksi
asunnonvaihdon yhteydessä joudutaan yleensä teettämään perusteellinen
remontti. Vuokratalojen isännöinti ostettiin MTR-Isännöinti Oy:stä. Vastuullisena
isännöitsijänä toimi 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.
Vuoden aikana talon huoneistoista seitsemässä vaihtui asukas (ed. vuonna 8).
Autotallien ovien lukitus uusittiin ja autotalleissa järjestettiin paloturvallisuustarkastus. Kiinteistön huollosta vastasi HT-Kiinteistöpalvelu Oy.

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. Vuoden
aikana talon huoneistoista kymmenessä vaihtui asukas (ed. vuonna 5). Vuoden
aikana talon sauna remontoitiin perusteellisesti ja autotalleissa järjestettiin
paloturvallisuustarkastus. HHS-palvelut vastasi kiinteistön huollosta.

Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17
Rakennus on valmistunut vuonna 1973. Asunto-osakkeista HIY omistaa
57,5 prosenttia ja hallinnoi 28 asuinhuoneistoa. Vuoden aikana HIY:n omistamissa
huoneistoissa ei ollut asukasvaihtuvuutta (ed. vuonna 5).
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Taloyhtiössä tapahtui mittava putkivaurio, joka kosketti viittä asuntoa, joista kaksi
HIY:n omistamaa. Koko talon käsittävä linjastoremontti päätettiin aloittaa vuonna
2021.
Asunto Oy Juhana Herttuantie 17 hallituksessa oli kaksi Invalidiliiton ja neljä HIY:n
edustajaa: Kristiina Karhos, Helena Venäläinen, Marjaana Väre ja Pekka Hätinen.
Puheenjohtajana toimi HIY:n hallituksen puheenjohtaja Kristiina Karhos. Asuntoosakeyhtiön isännöintipalvelut ostettiin MTR-Isännöinti Oy:ltä. Kiinteistön
huollosta vastasi HHS-palvelut.

Taloudellinen toiminta
Varainhankinta
Varainhankinnan tuotot koostuivat pääasiassa jäsenmaksuista. Verkkosivuilla
annettiin myös mahdollisuus kertalahjoituksen tai kuukausittaisen lahjoituksen
tekemiselle. Varainhankinnan tuotot olivat yhteensä 37 041 € (ed. vuonna
155 378 €) ja kulut yhteensä -2 898 € (ed. vuonna -3 224 €).

Kiinteistö Oy Kontio
Yhdistys omistaa Katajanokalla sijaitsevasta Kiinteistö Oy Kontiosta 190 m2
huoneiston, joka aikanaan toimi HIY:n toimistona. Vuoden 2020 aikana huoneisto
oli vuokrattuna viisi kuukautta. Syksyllä alkaneesta koko kiinteistössä
toteutettavasta linjasaneerauksesta aiheutuu yhdistykselle huomattavia
kustannuksia. Vuonna 2019 tehdyn päätöksen mukaan liikehuoneisto päätettiin
muuttaa kahdeksi erilliseksi asuinhuoneistoksi (127m2 kolmio ja 62 m2 kaksio).
Tämä remontti toteutetaan samanaikaisesti yhtiössä meneillään olevan
linjaremontin kanssa.

Jäsenmaksut
Jäsenmaksu oli varsinaisilta jäseniltä 23 €, kannattajajäseniltä 50 € ja
yhteisökannattajajäseniltä 150 € vuodessa. Jäsenmaksutuotot olivat 28 870 € (ed.
vuonna 28 650 €).
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Avustukset
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi yhdistykselle
järjestöavustusta 15 000 € ja sosiaali- ja liikuntalautakunta yhteensä 7 677 € (ed.
vuonna 20 702 €) liikuntaviraston kanssa yhteistyössä toteutettujen kurssien
(istumalentopallo, nuorten pelikerho, jooga, tuolijooga, puistojumppa ja Treenis)
ohjaajien palkkoihin, toimintaan ja liikuntatilojen vuokriin.
Pojista miehiä rahastosta katettiin Treeniksen kuluja 13 629 €. Aini Vähäsalmen ja
Anni ja Tauno Oksasen rahastoja ei käytetty vuonna 2020. Martta Pakarisen
rahastosta käytettiin 279 552 € Voudintien toimintakeskuksen remonttiin.
STEA:n rahoituksella saatettiin loppuun kolmivuotinen (2017–2019) hanke
Vertainen vierellä – raaja-amputoitujen valtakunnallinen vertaistuki ja
määrärahaa käytettiin 17 918 € (ed. vuonna 35 391 €).
STEA:n rahoituksella jatkettiin myös kolmivuotista hanketta (2018–2020)
Digipiste, henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen. Hankkeen
määrärahaa käytettiin vuoden aikana 69 483 € (ed. vuonna 57 547 €).

Tilikauden tulos
HIY:n tilikauden 2020 tulos oli 91 995 € alijäämäinen (ed. vuonna ylijäämää
186 457 €). Järjestötoiminnan alijäämä oli 136 140 € (alijäämä oli vuonna 2019
132 110 €). Toimintaan saatujen avustusten saaminen on aina epävarmaa ja
iäkkään jäsenistön vähetessä jäsenmaksutulot vähenevät. Taloustilanne on
jatkossakin haastava.
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TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

59 310,36

82 758,84

-89 435,28
-3 222,59
-382 344,62
279 552,07
-136 140,06

-97 797,37
-3 388,99
-113 682,10
0,00
-132 109,62

1 586 749,01

1 716 069,24

-1 338 061,73
-110 490,43
138 196,85

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

18 300,39

25 422,78

-14 680,80
-96 486,94
-1 843,24
-94 710,59

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

921 708,85

931 961,10

-88 656,74
-704 395,37
-82 619,64
-17 343,29
-28 693,81
0,00

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

-92 653,80

-15 342,23

VARSINAINEN TOIMINTA
JÄRJESTÖTOIMINTA
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Rahastosta katetut kulut
Järjestötoiminta yhteensä
PROJEKTIT
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Projektitoiminta yhteensä
LOMAKYLÄT
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Poistot
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
Muut tuotot
Kulut
Muut kulut
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ

28 869,50
3 435,72
0,00
4 735,61

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

-2 898,48
34 142,35

-3 224,22
152 153,74

209 261,43
-275 593,81
32 848,33
-33 484,05

225 337,89
-175 692,42
0,00
49 645,47

Tuotto-/kulujäämä

-91 995,45

186 456,98

TILIKAUDEN TULOS

-91 995,45

186 456,98

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Kulut
Siirto taseeseen
SIJOITUSJA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ
VARAINHANKINTA
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TASE
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja
keskeneräiset hankinnat
keskeneräiset
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

31.12.2020

31.12.2019

1 869 459,82
1 761,59
7 537,77
32 848,63

1 955 236,18
4 345,38
8 859,67
0,00

1 911 607,81

1 966 444,65

1 620 195,66
1 620 195,66
3 531 803,47

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

5 663,86
77 701,52
143 138,97
226 504,35
151 042,56
1 278 630,62
1 656 177,53
5 187 981,00

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

31

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
2 541 250,11
-91 995,45
2 485 575,48

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

28 882,42
12 822,58
88 272,41
83 085,50
213 062,91

28 596,46
17 747,58
101 901,83
362 637,57
505 958,44

1 361 673,22

1 332 979,41

649 811,56
649 811,56

798 240,68
798 240,68

147 696,36
5 076,62
121 646,44
109 181,99
94 256,42
477 857,83
1 127 669,39
5 187 981,00

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

VIERAS PÄÄOMA
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