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JOHDANTO 

Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY tai yhdistys) on perustettu vuonna 1938 ja se on  
Invalidiliitto ry:n suurin jäsenyhdistys. Vuosi 2021 on yhdistyksen 83. toimintavuosi. 
Lokakuussa 2020 yhdistyksessä oli 1 500 jäsentä, 34 kannatusjäsentä ja yksi yhteisö-
jäsen. 

Yhdistyksen jäsen voi olla fyysisesti vammaisen tai toimintaesteisen henkilön tai  
tämän perheenjäsenen lisäksi muukin henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituk-
sen ja säännöt. Yhdistyskokouksessa äänestysoikeus on 15 vuotta täyttäneellä varsi-
naisella jäsenellä. 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaes-
teisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltai-
sina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän  
mahdollisuuksiaan yhdessäoloon. 

Yhdistyksen vuosille 2019–2021 laaditun strategian visiona on yhdenvertainen,  
esteetön ja saavutettava Helsinki. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot ovat luotet-
tavuus, ihmisarvo, innovatiivisuus, osallistavuus ja vastuullisuus. Strategian tavoit-
teena on, että yhdistys on vahva vaikuttaja, joka vahvistaa yhdenvertaisuutta ja  
turvaa palvelut eri elämäntilanteissa. 

Yhdistys tarjoaa edelleen liikuntaesteisille soveltuvaa vuokra-asumista ja loma- 
toimintaa.  

Yhdistyksen omistamat kiinteistöt vaativat enenevässä määrin huolto- ja korjaus-
töitä. Vuokratalojen saneerauksia jatketaan kuntokartoituksissa tehtyjen selvitysten 
mukaisesti. Hevossalmen lomakylän alueen nykyinen vuokrasopimus päättyy 
31.12.2020.  

 

Toimintaympäristön merkittävät muutokset  

Yhdistys antoi syyskuussa 2020 Sosiaali- ja terveysministeriölle oman lausunnon kos-
kien hallituksen esitysluonnosta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. 
Yhdistys seuraa sote -uudistuksen tulevia vaiheita sekä vammaispalvelulain uudis-
tustyön etenemistä ja uusien lakien vaikutuksia jäsenistöönsä. 

Helsingin muodostaessa oman sote-alueen tulee olemaan entistä tärkeämpää, että 
yhdistys pyrkii jatkamaan vahvaa vaikuttamistaan helsinkiläisten järjestöjen 
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yhteistyöverkostoissa, Helsingin vammaisneuvostossa, Uudenmaan maakunnalli-
sessa vammaisneuvostossa ja Uudenmaan järjestöjen yhteistyöelimissä sekä Invali-
diliiton liittohallituksessa ja liittovaltuustossa. 

Koronan aiheuttama pandemia aiheuttaa luonnollisesti epävarmuutta vuoden 2021 
toimintaa suunniteltaessa. Tätä toimintasuunnitelmaa kirjoittaessa on lähdetty siitä 
oletuksesta, että yhdistyksen toimintaa voidaan toteuttaa normaalisti. On kuitenkin 
mahdollista, että pandemia aiheuttaa rajoituksia vielä vuoden 2021 aikana. Yhdistys 
pyrkii resurssiensa rajoissa toteuttamaan kaiken sen toiminnan, joka viranomaisten 
mahdollisesti määräämien rajoitusten puitteissa on mahdollista.  

 

Toiminnan keskeiset tavoitteet 

Vuonna 2021 toiminnan pohjana ovat yhdistyksen strategian kolme tavoitetta: 

• Helsingin Invalidien Yhdistys on vahva jäsenistönsä oikeuksien ajaja ja vaikut-
taja Helsingissä. 

o Yhdistys vaikuttaa yhteiskunnassa vallitseviin asenteisiin, mielipi-
teisiin ja sidosryhmiin.  

o Jäsenten oikeuksien varmistaminen ja puolustaminen ovat vaikut-
tamistyön jokapäiväistä arkea.  

o Yhdistys tekee vaikuttamistyötä laajassa yhteistyössä muiden  
järjestöjen ja kaupungin kanssa. 

o Kaupungin strategiat, vammaisten henkilöiden eri elämäntilan- 
teisiin liittyvät toimintaohjelmat, lainsäädäntöjen uudistaminen 
sekä muut kaupungin toimet muodostavat perustan, jossa yhdistys 
on mukana puolustamassa jäsenistön oikeuksia.  

o Yhdistystoiminnan elinvoimaisuus on tärkeä voimavara vaikutta-
mistyössä. Tiedon jakaminen, monipuolinen verkostoituminen ja 
yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ovat avaimia onnistuneeseen 
vaikuttamiseen. 
 

• Jäsenistöllä on oikeus ja mahdollisuus toimivaan arkeen ja aktiiviseen osalli-
suuteen. 

o Edistämme yhdenvertaisuuden toteutumista kaupungissamme ja 
siten vahvistamme jäsenistön mahdollisuuksia itsenäiseen elä-
mään ja osallisuuteen. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden 
oikeuksista on toimintamme perusta. 
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o Henkilöjäsenille tarjoamamme tuki ja toiminta edistävät yhdenver-
taisuuden toteutumista. Olemme vammaisten henkilöiden arjen 
asiantuntija.  
 

• Yhdistyksen, Invalidiliiton ja yhteiskunnan eri toimijoiden tuottamat palvelut 
turvaavat fyysisesti vammaisille ja toimintaesteisille mahdollisuuden elää  
täysipainoista elämää. 

o Yhdistys vaikuttaa siihen, että palvelujen suunnittelussa ja toteut-
tamisessa huomioidaan ja varmistetaan esteettömyys ja saavutet-
tavuus erityisesti fyysisesti vammaisille ja toimintaesteisille henki-
löille eri elämäntilanteissa. Rakennetun ympäristön ja julkisen  
liikenteen esteettömyyden lisäksi kiinnitämme huomiota viestin-
nän, tiedonsaannin ja palvelujen saavutettavuuteen.  

o Esteettömyyttä ovat myös ihmisten moninaisuuden huomioon  
ottava ilmapiiri ja asenteet. 

o Laadukkaan palvelumme perustana on hyvinvoiva ja osaava henki-
löstö. 
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JÄRJESTÖTYÖ JA VAIKUTTAMINEN 

VAIKUTTAMISTOIMINTA 

Helsingin Invalidien Yhdistys edistää toiminnallaan vammaisten henkilöiden yhden-
vertaisten oikeuksien toteutumista kaikilla elämänalueilla. Visionamme on yhden-
vertainen, esteetön ja saavutettava Helsinki. Vaikuttamistoiminnan päätavoitteet 
ovat rakennetun ympäristön esteettömyyden edistäminen, vammaisten henkilöiden 
liikkumismahdollisuuksien ja kuljetuspalvelujen parantaminen sekä sosiaali- ja  
terveyspalvelujen ja tukitoimien saatavuuden ja laadun turvaaminen. 

Yhdistyksen vaikuttamistoiminta vaatii edelleen laajaa verkostoitumista myös  
poliittisiin päättäjiin. Maailman toimivin kaupunki - Helsingin kaupunkistrategia 
2017–2021 on vahvistettu Helsingin valtuustossa. Strategian osallistava, aktiivinen 
ote antaa yhdistykselle mahdollisuuden vaikuttaa siihen, että sitä toteutettaessa 
vammaisten helsinkiläisten täysivaltainen ja yhdenvertainen osallistuminen taataan 
eri toimialoilla.  

Helsingissä toimivien vammaisjärjestöjen yhteistyöelimissä (HELJÄ-Matkat -työ-
ryhmä ja HELJÄ-Esteettömyys -työryhmä) otetaan esille epäkohtia ja viedään päättä-
jille tietoa sujuvamman liikkumisen ja esteettömyyden puolesta.  Yhdistys pyrkii vai-
kuttamaan Helsingin kaupungin vammaisneuvostossa yhdessä muiden vammaisjär-
jestöjen kanssa kaupungin eri toimialojen toimintaan ja palveluihin.    

Yhdistys osallistuu valtakunnalliseen vaikuttamistoimintaan pääasiassa yhteistyössä 
Invalidiliiton kanssa. Invalidiliiton alueellinen Etelä-Suomen vaikuttajaverkosto tukee 
vaikuttamistyötä Uudellamaalla. Verkoston ytimen muodostavat alueen valtuutetut 
ja yhdistysten puheenjohtajat sekä muut jäsenet.  

Etelä-Suomen alueella toimii 18 Invalidiliiton jäsenyhdistystä kahden maakunnan, 
Uudenmaan ja Kanta-Hämeen alueella. Alueella toimii vaikuttajaverkosto, naisten 
verkosto, miesten verkosto ja "Siivet"-verkosto. Yhdistys on aktiivisesti mukana ver-
kostojen toiminnassa. 

Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja muiden vapaaehtoistoimijoiden aktiivinen osal-
listuminen yhteiskunnalliseen toimintaan laajentaa yhdistyksen mahdollisuuksia vai-
kuttaa vammaisia henkilöitä koskevaan asenneilmastoon ja päätöksentekoon. Yhdis-
tyksen edustajia pyritään saamaan jäseniksi niihin toimielimiin ja verkostoihin, joissa 
liikuntavammaisten helsinkiläisten asioihin vaikutetaan. 
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Ihmisoikeuksien toteutuminen 

Yhdistys seuraa yhdenvertaisuuslain ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia kos-
kevan yleissopimuksen toteutumista Helsingissä ja puuttuu havaitsemiinsa epä- 
kohtiin. YK:n vammaissopimuksen keskeisinä periaatteina ovat syrjinnän kielto,  
yhdenvertaisuus, osallisuus ja itsemäärääminen sekä esteettömyys. Yhdistyksen teh-
tävänä on seurata omalla vaikuttamisalueellaan näiden periaatteiden toteutumista. 

 

Esteettömyyden edistäminen 

Yhdistys toimii aktiivisesti Helsingin alueella havaitsemiensa vammaisten henkilöi-
den arkea haittaavien esteiden poistamiseksi tai korjaamiseksi yhteistyössä Helsin-
gin vammaisneuvoston, Helsingissä toimivien vammaisjärjestöjen, HELJÄ-Esteettö-
myys -työryhmän ja Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE:n asiantuntijoiden 
kanssa sekä Helsingin kaupungin kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmän kanssa.  

Yhdistys osallistuu mahdollisiin vammaisjärjestöjen yhteisiin esteettömyysaiheisiin 
seminaareihin ja koulutuksiin sekä seuraa saavutettavuusdirektiivin täytäntöön- 
panoa Helsingissä.  

Kunnallisvaalit järjestetään huhtikuussa 2021. Yhdistys kannustaa jäseniään osallis-
tumaan vaaleihin ja käyttämään äänioikeuttaan. Ennen vaaleja järjestetään vaali- 
paneeli eri puolueiden kunnallisvaaliehdokkaiden kesken. Pieni Ele -vaalikeräyksellä 
hankitaan varoja yhdistyksen toimintaan. 

 

Kuljetuspalvelut – liikkumisen tuki 

Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa vammaisten henkilöiden kuljetuspalvelujen 
riittävyyteen ja toimivuuteen sekä siihen, että kuljetuspalveluja järjestettäessä  
otetaan huomioon vammaisten henkilöiden yksilölliset kuljetuspalvelutarpeet ja pal-
velun laatu.  

Yhdistys seuraa edelleen liikennepalvelulain ja kilpailutettujen kuljetuspalvelujen 
vaikutusta kuljetuspalvelujen toimivuuteen ja puuttuu havaittuihin ongelmiin sosiaa-
liviraston Helsingin kaupungin kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmän kautta 
sekä yhteistyössä HELJÄ-Matkat -työryhmän ja Helsingin vammaisneuvoston kanssa. 
Yhdistys ottaa aktiivisesti kantaa jäsenistönsä tarpeen huomioiden liikennepalvelu-
lain mahdollisiin muutosehdotuksiin.  
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Monikulttuurisuus  

Pääkaupunkiseudulle tulleiden maahanmuuttajien joukossa on vammaisia henki-
löitä, joiden kotoutumisen edistämiseksi yhdistys kartoittaa uusia toimintatapoja. 
Tähän haetaan uusia yhteistyömuotoja muun muassa vammaisten maahanmuutta-
jien tukikeskus Hilman kanssa. Myös sosiaalityöntekijät ohjaavat maahanmuuttajia 
jäseniksemme. Jo noin kymmenen prosenttia yhdistyksen uusista jäsenistä on  
maahanmuuttajia, joita pyritään saamaan toimintaan mukaan. Aiempina vuosina 
suuren suosion saavuttanut monikulttuurinen ilta toteutetaan mahdollisuuksien  
mukaan. 

 

VIESTINTÄ 

Vuoden 2021 aikana vahvistetaan sekä sisäistä että ulkoista viestintää. Yhdistyksen 
viestinnässä käytetään entistä enemmän digitaalisia viestintävälineitä, koska jatku-
vasti kasvava joukko jäseniä tavoitetaan sitä kautta nopeasti ja kustannustehok-
kaasti. Vuonna 2021 viestinnällä pyritään vahvistamaan mielikuvaa yhdistyksestä 
vahvana vaikuttajana ja monipuolisten harrastusten mahdollistajana. 

Yhdistyksen viestintä edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten 
mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä. 
Viestinnällä tuemme jäsenistön osallisuutta sekä yhteisöllisyyttä ja Facebook -vies-
tinnällä pyrimme interaktiiviseen dialogiin jäsenistön kanssa. Verkkosivujen 
(www.hiy.fi), Facebookin ja uuden sähköisen uutiskirjeen lisäksi käytetään tekstivies-
tejä ja kirjepostia, jotta kukaan ei jäisi ilman tarpeellisia tietoja.  

Toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan yhdistyksen Täyttä Elämää -leh-
dessä ja Invalidiliiton IT-lehden järjestösivuilla. Jäsenistölle järjestetään koulutus- ja 
tiedotustilaisuuksia. Täyttä Elämää -jäsenlehti ilmestyy edelleen neljä kertaa vuo-
dessa. Lehden painos on noin 2 500 kappaletta ja se on luettavissa myös yhdistyksen 
verkkosivuilta. Lehti lähetetään jäsenistön lisäksi muun muassa Helsingin kirjastoi-
hin, terveyskeskuksiin, kaupunginvaltuutetuille ja Helsingin vaalipiirin kansanedusta-
jille.  

Sähköinen uutiskirje ilmestyy 4–6 kertaa vuodessa, pääsääntöisesti Täyttä Elämää -
lehden ilmestymiskertojen välissä. 

Vuoden 2020 alussa tehdyn jäsenkyselyn tuloksia hyödynnetään lehden ja kotisivu-
jen sisällön kehittämisessä.  
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KOULUTUS 

Luottamushenkilöitä ja jäsenistöä kannustetaan osallistumaan HIY:n ja Invalidiliiton 
järjestämiin koulutuksiin ja webinaareihin sekä muihin vammaisuutta käsitteleviin 
koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin.  

Invalidiliiton järjestökoulutuksen avulla lisätään henkilöstön, luottamushenkilöiden, 
vapaaehtoisten ja jäsenistön osaamista järjestötehtävissä, vaikuttamistoiminnassa ja 
viestinnässä. Yhdistys maksaa harkintansa mukaan osallistumismaksut. 

Vapaaehtoisia toimijoita perehdytetään yhdistyksen toimintaan ja avustajana toimi-
miseen. Yhdistys on pyydettäessä kouluttajana Helsingin kaupungin bussinkuljetta-
jille järjestämässä koulutuksessa, jossa opastetaan liikunta- ja näkövammaisten hen-
kilöiden huomioimista matkustajina. Tutkitaan mahdollisuutta järjestään kuljettaja-
koulutusta vammaispalvelun kuljettajille yhdessä muiden vammaisyhdistysten 
kanssa. 

Jäsenistölle suunnattua koulutusta ja neuvontaa jatketaan eri teemoihin liittyen. Yh-
distyksen omiin koulutuksiin tarjotaan myös etäosallistumismahdollisuuksia. 

 

NEUVONTA JA OHJAUS 

Digipiste - henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen kehittämishanke vammaisille 
henkilöille loppuu keväällä 2021. Hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa vammais-
ten henkilöiden toimijuutta, osallisuutta ja osaamista digimaailmassa omien asioi-
densa hoitamiseksi. Kolmivuotinen hanke toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus STEA:n myöntämällä avustuksella.  

Hankkeen toimintamuotoina ovat edelleen kevään ajan henkilökohtainen neuvonta 
sekä digitaalisten palveluiden käytön opastus ja kouluttaminen. Hankkeessa työs-
kentelee koordinaattori ja osa-aikainen työntekijä.  

Jäsenistöä opastetaan käyttämään myös muita neuvontaa antavia tahoja; Invalidilii-
ton puhelinneuvontaa ja muun muassa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviras-
tosta saatavaa avustajan työnantajille tarkoitettua neuvontaa. Tietoa yhdistyksen di-
gineuvonnasta jaetaan muiden vastaavaa neuvontaa järjestävien tahojen kanssa.  

STEA-avustuksen päätyttyä pyritään digipalvelua jatkamaan omalla rahoituksella. 
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VERTAISTOIMINTA 

Vertaistoimintaa jatketaan vapaaehtoisten voimavarojen mukaan. 

• Yhdistyksen Naisten illat- vertaistukiryhmässä tavoitteena on herättää keskus-
telua vammaisten naisten asemasta ja innostaa heitä toimimaan yhteisten asi-
oiden edistämiseksi. 

• Miesten vertaistukitoiminta järjestetään yhdessä Vantaan ja Espoon invali-
diyhdistysten kanssa. Invalidiliiton Etelä-Suomen alueen toimintana järjeste-
tään miesten saunailtoja Invalidiliiton tiloissa. 

• Henkilökohtaisten avustajien työnantajat -vertaistukiryhmässä käsitellään 
työnantajana toimimiseen liittyviä kysymyksiä. Ryhmä on tarkoitettu myös 
henkilöille, jotka vasta harkitsevat henkilökohtaisen avun hakemista. 

• Raaja-amputoitujen vertaistukiryhmä kokoontuu kerran kuussa ja mukaan 
ovat tervetulleita kaikki raaja-amputoidut. 

 

VIRKISTYSTOIMINTA 

Yhdistys järjestää esteetöntä, matalan kynnyksen harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa. 
Toiminta on avointa myös vammaisten henkilöiden omaisille ja läheisille.  

Yhdistyksen kulttuuritoimikunta Kultura järjestää kulttuuritapahtumia ja opastettuja 
vierailuja erilaisiin kulttuurikohteisiin. Vuodelle 2021 on suunnitelmissa vierailuja 
museoihin ja näyttelyihin. Perinteeseen kuuluu myös kesäteatterimatka ja joulukon-
sertti.  

Yhdistyksen uusille jäsenille järjestetään jäsenillat, joissa jaetaan tietopaketti yhdis-
tyksen ja Invalidiliiton toiminnasta sekä kerrotaan HIY:n toiminnasta, esitellään toi-
mintakeskusta sekä kannustetaan uusia jäseniä aktiivisiksi toimijoiksi yhdistykseen. 
Yksi uusien jäsenten ilta pidetään englanniksi maahanmuuttajataustaisten jäsenten 
saamiseksi mukaan toimintaan.  

Vuosittain järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös muun muassa ystävänpäivä-
kahvit ja puurojuhla sekä Hevossalmen kevät- ja syystalkoot, kesäjuhla ja liikunta-
päivä. Kansainvälistä vammaisten päivää vietetään 3.12.  
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Kerhot ja harrasteryhmät 

Yhdistyksessä on jo pitkään jatkunutta kerho- ja harrasteryhmätoimintaa:  

• canasta-kerho  

• eläkeläisten kerho  

• maalauskerho 

Syksyllä 2020 aloitettua retkikerhoa jatketaan. Kerhon tarkoituksena on lisätä jäsen-
ten tietoisuutta Helsingin esteettömistä retkikohteista ja kannustaa liikkumaan luon-
nossa. 

Jäseniltä pyydettiin vuoden 2020 palautekyselyssä ideoita uusista toimintamuo-
doista ja harrastustoiveista. Vuoden 2021 aikana etsitään aktiivisesti vapaaehtoisia 
vetämään uusia ryhmiä tai käynnistämään muunlaista uutta toimintaa. Ryhmien 
käynnistämisessä yhdistys antaa tukea muun muassa tiedottamalla ja auttamalla 
ryhmien ohjaajien etsimisessä. Voudintien toimintakeskuksen kerhojen kokoontumi-
seen soveltuvat tilat ovat erittäin aktiivisessa käytössä, mikä asettaa rajoitteita  
uusien ryhmien perustamiselle. 

 

HEVOSSALMEN LOMAKYLÄ 

Yhdistyksen Hevossalmen lomakylä Helsingin Laajasalossa tarjoaa jäsenistölle moni-
puoliset mahdollisuudet lomanviettoon sekä yhteisöllisyyttä, virkistystä ja ulkoilu-
mahdollisuuksia. Kevät- ja syystalkoot sekä kesäjuhla ja liikuntapäivä järjestetään yh-
distyksen toimesta ja lisäksi aktiiviset mökkiläiset ja päiväkävijät voivat järjestää 
muita tapahtumia. 

Lomakylän mökkejä vuokrataan ensisijaisesti HIY:n jäsenille. Saunaa, takkahuonetta 
sekä grilli- ja piha-aluetta vuokrataan myös muiden vammaisjärjestöjen ja yhteistyö-
kumppaneiden käyttöön. Lomakylän rakennukset ovat osittain huonokuntoisia ja nii-
den kunnostamista jatketaan vuoden 2021 aikana. 

Helsingin kaupungilta vuokratulla maa-alueella sijaitsevan Hevossalmen lomakylän 
tämänhetkinen vuokrasopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun ja kaupungin 
edustajan tekemässä päätösesityksessä sitä ehdotetaan jatkettavaksi nykyisin eh-
doin vuodeksi eteenpäin. Päätösesityksen mukaan kaupunki jatkaisi maanvuokraso-
pimusta 1.1.2022 alkaen vuoden 2021 aikana laadituilla, uusilla vuokrausperiaat-
teilla vajaaksi kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. 
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LIIKUNTA JA URHEILU  

Vuosina 2020–2021 HIY:ssä toimii osa-aikainen liikuntakoordinaattori, jonka tehtä-
vänä on koordinoida ja kehittää yhdistyksen liikuntatarjontaa niin, että mahdollisim-
man moni jäsenistämme pystyy osallistumaan edes johonkin liikuntakykyä ylläpitä-
vään ja parhaimmillaan myös kuntouttavaan harrasteliikuntaan.  

Suomen Paralympiakomitean jäsenenä yhdistys edistää jäsentensä liikuntamahdolli-
suuksia järjestämällä sovellettua harrasteliikuntaa. Yhdistys kannustaa jäseniään 
vammaisurheilun ja liikuntaharrastusten pariin ja tarjoaa monipuolisia mahdolli-
suuksia sovellettuun liikuntaan kullekin sopivalla tasolla. Yhteistyötä tehdään muun 
muassa Helsingin kaupungin erityisliikunnan kanssa.  

 

JÄRJESTÖYHTEISTYÖ 

Invalidiliiton liittovaltuusto, hallitus ja työryhmät 

Helsingin Invalidien Yhdistys on edustettuna Invalidiliiton liittohallituksessa ja liitto-
valtuustossa kaudella 2018–2021 sekä erilaisissa Invalidiliiton työryhmissä. Liittoval-
tuuston jäseninä ovat Kristiina Karhos ja Leena Simola-Nikkanen. Liittohallituksen va-
rapuheenjohtajana toimii Riitta Jolanki. Liittovaltuuston seuraavat vaalit pidetään 
syksyllä 2021. 

 

Invalidiliiton Etelä-Suomen alue ja pääkaupunkiseudun rypästoiminta 

Yhdistys on aktiivisesti mukana Invalidiliiton Etelä-Suomen aluetoiminnassa ja sen 
vaikuttaja-, sote- ja naisverkostossa. Yhdistys on mukana myös pääkaupunkiseudun 
rypästoiminnassa (PKS-rypäs) yhdessä Espin ry:n ja Vantaan Invalidit ry:n kanssa. 

Miestoiminta jatkuu hyödyntäen Miesten juttu -projektin aikana hyväksi todettuja 
käytäntöjä. Projektissa mukana olleiden yhdistysten (Helsingin Invalidien Yhdistys, 
ESPIN - Espoon Invalidit ja Vantaan Invalidit) nimeämät miesvastaavat ovat yhdessä 
vastuussa järjestettävästä toiminnasta. 

HIY on mukana Invalidiliiton digiopastajien verkostossa, jossa digiopastajat keräävät 
opastusaineistoja ja kokemuksia kaikkien yhdistysten käyttöön. 
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Seurafoorumi ja seuraparlamentti  

Helsingin seurafoorumi on helsinkiläisten pienten urheiluseurojen edunvalvonta ja 
yhteistyöjärjestö. Se kokoontuu vähintään kerran vuodessa keskustelemaan ja valit-
semaan Seuraparlamentin jäsenet erovuoroisten tilalle. Yhdistys pyrkii säilyttämään 
edustuksensa Seuraparlamentissa.  

 

Helsingin kaupungin vammaisneuvosto 

Vammaisneuvostossa eri vammaisjärjestöjen edustajat, kaupungin viranhaltijat ja 
luottamushenkilöt etsivät yhdessä toimivia ratkaisuja esteettömään ja nykyistä yh-
denvertaisempaan yhteiskuntaan. 

HIY:n edustaja on valittu edustamaan vammaisneuvostossa helsinkiläisiä liikunta-
vammajärjestöjä. Toinen yhdistyksen jäsen on vammaisneuvoston jäsenenä edusta-
massa neurologisia vammaisjärjestöjä. Kaksi HIY:n jäsentä kuuluu Vammaisneuvos-
ton työvaliokuntaan. Vammaisneuvoston uusi toimikausi alkaa vuonna 2021.  
Vammaisyhdistykset valitsevat ehdokkaat vammaisneuvostoon helmikuussa 2021 
pidettävässä vaalikokouksessa, jonka jälkeen Helsingin kaupunginhallitus nimeää 
vammaisneuvoston seuraavalle toimikaudelle. 

Yhdistyksen edustus Helsingin kaupungin kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryh-
mässä pyritään säilyttämään.  

 

HELJÄ -työryhmät 

Helsingissä toimivien vammaisjärjestöjen ja -yhdistysten HELJÄ-Matkat -työryhmä 
seuraa vammaisten kuljetuspalvelua käyttävien ihmisten kokemuksia ja vaikuttaa 
palvelujen toteuttamiseen asiakkaiden tarpeita vastaavasti. HELJÄ-Esteettömyys -
työryhmä seuraa esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumista. 

Lisäksi työryhmät järjestävät vammaisten henkilöiden liikkumiseen sekä esteettö-
myyteen ja saavutettavuuteen liittyviä seminaareja. 

 

Assistentti.info ja Avustajakeskus Sentteri ry 

Yhdistys on mukana Kynnys ry:n hallinnoimassa Assistentti.infossa, joka keskittyy 
henkilökohtainen avustaja -järjestelmän kehittämiseen.  
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Oppilaitosyhteistyö 

Yhteistyö Laurea ammattikorkeakoulun kanssa on poikinut hyviä tapahtumia jäsenis-
töllemme ja samankaltaista yhteistyötä on mahdollisuuksien mukaan tarkoitus jat-
kaa myös vuonna 2021.  

 

HALLINTO 

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa sen arvojen ja 
toiminta-ajatuksen mukaisesti. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjoh-
taja sekä kahdeksan jäsentä.  

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä 
ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Virallinen kokouskutsu julkaistaan 
syyskokouksen päättämällä tavalla viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.  

Yhdistyksen toimintakeskus sijaitsee Helsingissä, Koskelan kaupunginosassa. Toimin-
takeskuksessa on yhdistyksen toimisto sekä kerhohuone ja pienehkö juhlasali ajan-
mukaisine av-välineineen muun muassa kokous-, koulutus- ja liikuntatoimintaan. Ti-
loja vuokrataan myös ulkopuolisille käyttäjille. Jäsenpalveluna toimintakeskuksessa 
on tietokoneita, internet-yhteys sekä mahdollisuus lukea päivän sanomalehti ja käyt-
tää MOTOmed -polkulaitetta kuntoharjoitteluun.  

Yhdistyksen toimistossa työskentelevät toiminnanjohtaja, talousjohtaja, toimistosih-
teeri, taloussihteeri ja osa-aikainen liikuntakoordinaattori. Lisäksi henkilökohtaisten 
avustajien välityksessä työskentelee neljä henkilöä. Yhdistyksen toimistossa on työ-
tilat myös hanke-/projektityöntekijöille.  

Yhdistys vastaa vuokratalojensa hallinnollisesta isännöinnistä. Tekninen isännöinti 
ostetaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Työntekijöiden hyvinvoinnista ja  
jaksamisesta huolehditaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.  

Jäsenistön valtuuttamana hallituksen tukena työskentelee toimikuntia, jotka valitaan 
toiminnan tarpeen mukaan vuosittain. 
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HENKILÖKOHTAISEN AVUN VÄLITYS  

Helsingin Invalidien Yhdistys on tuottanut avustajapalveluja Helsingissä asuville vam-
maisille henkilöille jo vuodesta 2008. Vuonna 2021 yhdistys jatkaa henkilökohtaisen 
avun välitystä palvelusetelimallilla.  

Avustajavälitystoiminnan palvelupäällikkö vastaa toiminnanjohtajan alaisuudessa 
avustajavälitystoiminnasta ja henkilökohtaisen avun koordinaattorit avustajien väli-
tyksestä. Henkilökohtaisille avustajille järjestetään koulutusta eri vammaryhmiin 
kuuluvien ihmisten kohtaamisesta, eri näkövammoihin liittyvistä avustamisen haas-
teista, pyörätuolin käytöstä ja ensiaputaidoista. 

Avustajille järjestetään säännöllisesti vertaistukitapaamisia eri teemoihin liittyen.  
Lisäksi avustajien työhyvinvointia pyritään ylläpitämään yhteisillä virkistystapah- 
tumilla. Avustajilla on haastavissa tilanteissa käytössään palvelupäällikön ja koordi-
naattorien ammatillinen tuki. Vuoden 2021 aikana kerätään avustajilta palautetta 
työn organisoinnista ja työolosuhteista. 

HIY:n avustajavälitystä tuodaan esille yhteistyökumppaneille ja käyttäjäasiakkaille 
erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tapahtumissa ja koulutustilaisuuksissa.  
Tutkitaan mahdollisuuksia osallistua erilaisiin rekrytointitapahtumiin muun muassa 
sosiaalialan oppilaitoksissa. 

Avustajavälityksellä on käytössä hallintaohjelmisto työn dokumentoimiseen ja  
seurantaan. Vuoden 2021 aikana sähköiset työkalut saatetaan myös avustajien  
käyttöön. 

Asiakkailta pyydetään palautetta avustajavälityksestä vuosittain ja palautetta hyö-
dynnetään toiminnan kehittämisessä.  

 

DIGIPISTE -HANKE 

Vuonna 2018 alkoi kolmivuotinen Digipiste- henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauk-
sen kehittämishanke vammaisille henkilöille. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa  
asiakkaiden toimijuutta, osallisuutta ja osaamista digimaailmassa. Hanke on toteu-
tettu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n myöntämällä avustuksella. 
Hankkeessa työskentelee vielä alkuvuonna 2021 koordinaattori ja osa-aikainen työn-
tekijä.  

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti HIY:n jäsenet ja muut vammaiset henkilöt. Kohde-
ryhmässä painottuvat ikääntyneet vammaiset henkilöt sekä henkilöt, joilla on 
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kognitiivisen toiminnan rajoitteita, sekä vastavammautuneet henkilöt, joille sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät ovat uusia.  

Hankkeen toimintamuotoina ovat henkilökohtainen neuvonta, digitaalisten palvelui-
den käytön opastus ja kouluttaminen. Saavutettavuuden varmistamiseksi osa koulu-
tuksista videoidaan ja lähetetään suorana sosiaalisen median kautta, josta ne ovat 
katsottavissa myös myöhemmin. Hanke jatkuu kevääseen 2021, jolloin siitä jätetään 
loppuraportti rahoittajalle. 

 

KIINTEISTÖTOIMINTA 

Yhdistys vuokraa asuntoja pääasiassa liikuntarajoitteisille henkilöille omistamistaan 
asuintaloista.  

Yhdistyksellä on kaksi vuokrataloa, joissa on yhteensä 120 vuokra-asuntoa. Talot  
sijaitsevat Koskelassa (Voudintie 6) ja Myllypurossa (Tuulimyllyntie 5). Lisäksi yhdis-
tyksellä on 28 vuokrattavaa osakehuoneistoa Koskelassa sijaitsevassa Asunto Oy 
Helsingin Juhana Herttuan tie 17:sta sekä yksi testamentilla saatu yksiö Asunto Oy 
Helsingin Juhana Herttuan tie 6:ssa. Asuinhuoneistot ovat liikuntaesteisille soveltu-
via ja etusija asuntohaussa on yhdistyksen jäsenillä. Vuokratalokiinteistöjen tekninen 
isännöinti ostetaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Voudintie 6 ja Tuulimyllyntie 
5 asuintalojen hallinnollisesta isännöinnistä vastaa yhdistys itse. Edellä mainittujen 
vuokratalojen kiinteistöhuollosta vastaavat huoltoyhtiöt. Yhdistys on Suomen Vuok-
ranantajat ry:n jäsen. 

Voudintie 6 ja Tuulimyllyntie 5 asuintalojen asunto- ja muut korjaukset toteutetaan 
vuoden 2021 talousarvion puitteissa tai tarpeen mukaan. Asuintalojen vuokrat on 
sidottu elinkustannusindeksiin ja taloudelliseen tilanteeseen. 

Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuan tie 17 asunto-osakkeista Helsingin Invalidien 
yhdistys ry omistaa 57,5 prosenttia ja hallinnoi 28 asuinhuoneistoa. Invalidiliitto ry 
omistaa osakkeista 42,5 prosenttia. Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuan tie 17 hal-
lituksessa on kolme yhdistyksen edustajaa ja kaksi Invalidiliiton edustajaa, lisäksi pu-
heenjohtajana toimii HIY:n puheenjohtaja.  

Yhdistys omistaa Katajanokalla sijaitsevasta kiinteistö Oy Kontiosta 190 m² liikehuo-
neiston, joka aikaisemmin toimi yhdistyksen toimistona. Kiinteistössä tehdään LVIS-
saneeraus, jonka yhteydessä liikehuoneisto muutetaan kahdeksi asuinhuoneistoksi. 
Kiinteistö on rakennettu 1800-luvun lopulla, eikä sitä pystytä remontillakaan saa-
maan täysin esteettömäksi. Vuokrakriteerit eivät näiden huoneistojen suhteen voi 
olla samat kuin muiden yhdistyksen omistamien asuntojen. 
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TALOUDELLINEN TOIMINTA JA VARAINHANKINTA 

Yhdistys hankkii varoja toimintaansa jäsenmaksuilla, varainkeräyksillä, arpajaisilla, 
hakemalla avustuksia ja tuottamalla vammaisten tarvitsemia palveluita sekä omista-
malla arvopapereita ja kiinteistöjä. Yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia ja testament-
teja.  

Vuoden 2021 kevään kuntavaalien yhteydessä yhdistys osallistuu valtakunnalliseen 
Pieni Ele -keräykseen. 

Yhdistys hakee Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimelta yleisavustusta ja Hel-
singin kaupungin liikuntapalveluista tilankäyttöavustusta liikuntatilojen vuokriin. Li-
säksi liikuntapalveluista haetaan tapahtuma-avustusta Hevossalmen liikuntapäivän 
järjestämiseksi. Yhdistys hakee myös muita apurahoja muun muassa kulttuuri- ja lii-
kuntatoimintaansa.  

Haettujen avustusten sekä varainhankinnan osalta taloudellinen tulos on epävarma. 
Toimintasuunnitelmaa toteutettaessa toiminta on sopeutettava talousarvioon. Kulu-
jen kattamiseksi on realisoitava sijoitusomaisuutta, mikäli yllättäviä taloudellisia ris-
kejä toteutuu. Yhdistyksen perinteiset jäsenpalvelut kuitenkin toteutetaan suunni-
tellusti. Yhdistys tekee aktiivisesti työtä uusien varainhankintamuotojen löytä-
miseksi, jotta toimintaa voidaan jatkossakin toteuttaa yhtä laajana.  
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TALOUSARVIO  
Helsingin Invalidien Yhdistys r.y. Ed. vuosi budjetti budjetti 

   2019 2020 2021 

VARSINAINEN TOIMINTA         
Järjestötoiminta           
  Tuotot     82 759 124 130 66 765 

  Kulut           
    Henkilöstökulut -97 797  -112 420 -90 777 
    Poistot   -3 389 -3 212 -3 058 
    Muut kulut -113 682 -133 400 -96 228 

Järjestötoiminta yhteensä   -132 110 -124 902 -123 298 

 
Palvelusetelitoiminta           
  Tuotot     1 597 761 1 481 000 1 520 680 

  Kulut           
    Henkilöstökulut -1 352 108 -1 379 180 -1 449 720 
    Muut kulut -69 551 -72 110 -63 310 

Palveluseteli yhteensä   176 102 29 710 7 650 

    
Kaikki Samalla Viivalla -hanke       
  Tuotot     18 996 0 0 
  Kulut           
    Henkilöstökulut -15 910 0   
    Muut kulut -3 486 0   

Kaikki Samalla Viivalla -hanke yhteensä   -400 0 0 

     

Vertainen vierellä -hanke         
  Tuotot     38 233 16 236 0 
  Kulut           
    Henkilöstökulut -28 279 -7 655 0 
    Muut kulut   -9 954 -8 581 0 

Vertainen vierellä -hanke yhteensä 0 0 0 

      
Digipiste -hanke     
  Tuotot     61 078 82 500 47 299 
  Kulut           
    Henkilöstökulut -50 680 -64 750 -35 235 
    Muut kulut   -10 398 -17 750 -12 064 

Digipiste -hanke yhteensä   0 0 0 

 
Digipalvelu / HIY     
  Tuotot     0 0 0 
  Kulut           
    Henkilöstökulut 0 0 -17 075 
    Muut kulut   0 0 -4 500 

Digipalvelu / HIY   0 0 -21 575 
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 Ed. vuosi budjetti budjetti 

   2019 2020 2021 

 
LOMAKYLÄT           
Hevossalmen lomakylä         
  Tuotot     23 708 23 750 23 880 
  Kulut           
    Henkilöstökulut -9 181 -14 410 -16 790 
    Poistot   -1 930 -1 843 -9 762 
    Muut kulut -61 961 -133 720 -55 880 

Hevossalmen lomakylä yhteensä -49 363 -126 223 -58 552 
              
Päättiän lomakylä           
  Tuotot     1 715 0 0 

  Kulut           
    Henkilöstökulut -1 642 0 0 
    Muut kulut -9 644 0 0 

Päättiän lomakylä yhteensä   -9 571 0 0 
              

Lomakylät yhteensä     -58 934 -126 223 -58 552 

              
ASUNTOTOIMINTA           
Tuulimyllyntie 5           
  Tuotot      505 408 518 720 508 781 
  Kulut     -285 292 -358 050 -382 911 
  Poistot     -66 126 -52 010 -56 665 
  Asuntalovarausten muutos -153 990 -108 660 -69 205 

Tuulimyllyntie 5 yhteensä   0 0 0 
              
Voudintie 6           
  Tuotot     426 553 414 450 416 738 
  Kulut     -445 637 -412 570 -355 693 
  Poistot     -22 895 -21 628 -20 218 
  Asuntalovarausten muutos 41 979 19 748 -40 827 
Voudintie 6 yhteensä   0 0 0 

Asuntotoiminta yhteensä   0 0 0 

              

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -15 342 -221 416 -174 200 
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 Ed. vuosi budjetti budjetti 

   2019 2020 2021 

 
  

Varainhankinta  
Tuotot           

    Jäsenmaksutuotot 28 650 35 000 27 000 
    Muut tuotot 489 366 6 500 10 000 
    Siirrot taseeseen -362 638 0 0 
  Tulot yhteensä   155 379 41 500 37 000 
  Menot           
    Muut kulut -3 224 -3 400 -2 430 

Varainhankinta yhteensä   152 155 38 100 34 570 

 
Sijoitustoiminta           
  Tuotot     225 338 212 020 223 991 
  Kulut     -175 692 -163 490 -240 550 

Sijoitustoiminta yhteensä   49 646 48 530 -16 559 

              

Tilikauden ali-/ylijäämä    186 457 -134 786 -156 189 
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