
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VUOSIKERTOMUS 2021 
 

Helsingin Invalidien Yhdistys ry 

83. toimintavuosi 

 

 

  



  



Helsingin Invalidien Yhdistys ry 2021 

Puheenjohtaja  Kristiina Karhos 

Varapuheenjohtaja  Heikki Aulio 

 

Toimisto 

Voudintie 6, 00600 Helsinki, (09) 7206 240, toimisto@hiy.fi 

Avoinna arkisin klo 9–15, lisäksi syyskuu-huhtikuu keskiviikkoisin klo 9–19 

 

Kiinteistöt 

Vuokratalo Tuulimyllyntie 5, 00920 Helsinki 

Vuokratalo Voudintie 6, 00600 Helsinki 

Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17, 00600 Helsinki  

 

Lomakylä 

Hevossalmen lomakylä, Vuorilahdentie 7, 00870 Helsinki 

 

 

Kannen kuva: Retkikerho Nuuksiossa 10.9.2021, kuvaaja Laura Lundström 

 

mailto:toimisto@hiy.fi




 

  

 

SISÄLLYSLUETTELO  

 

YHTEENVETO TOIMINNASTA VUONNA 2021 .......................................................... 1 

VAIKUTTAMISTOIMINTA ........................................................................................ 4 

VIESTINTÄ JA KOULUTUS ........................................................................................ 8 

LIIKUNTA ................................................................................................................ 9 

KERHOT JA VERTAISTOIMINTA ............................................................................. 10 

VIRKISTYSTOIMINTA JA KULTTUURI ..................................................................... 12 

HEVOSSALMEN LOMAKYLÄ .................................................................................. 13 

DIGIPISTE -HANKKEEN KOLME VUOTTA ............................................................... 14 

HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN VÄLITYS ......................................................... 16 

HALLINTO ............................................................................................................. 17 

TOIMIKUNNAT ..................................................................................................... 20 

KIINTEISTÖ- JA VUOKRA-ASUNTOTOIMINTA ........................................................ 21 

TALOUDELLINEN TOIMINTA ................................................................................. 23 

 

 





 

 

  

 

Yhteenveto toiminnasta vuonna 2021 

Vuoden 2021 lopussa Helsingin Invalidien Yhdistys ry:ssä (jäljempänä ”HIY” tai 

”yhdistys”) oli jäseniä 1 444, joista kannatusjäseniä 24, varsinaisia jäseniä 1 419 ja 

yksi yritysjäsen. Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 101 uutta jäsentä (ed. vuonna 

88).  

Vuoden 2021 toiminnan keskeiset tavoitteet olivat: 

• Helsingin Invalidien Yhdistys on vahva jäsenistönsä oikeuksien ajaja ja 

vaikuttaja Helsingissä. 

• Jäsenistöllä on oikeus ja mahdollisuus toimivaan arkeen ja aktiiviseen 

osallisuuteen. 

• Yhdistyksen, Invalidiliiton ja yhteiskunnan eri toimijoiden tuottamat 

palvelut turvaavat fyysisesti vammaisille ja toimintaesteisille 

mahdollisuuden elää täysipainoista elämää. 

Näitä tavoitteita toteutettiin vaikuttamistyöllä paikallisesti Helsingissä, mutta 

myös laajemmin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Osa täysipainoisen elämän 

turvaavista palveluista oli vuoden aikana ajoittain suljettuna koko yhteiskunnassa. 

Pandemian aikana pystyimme kuitenkin toteuttamaan useita tapahtumia ja 

toimintoja uudella tavalla joko kokonaan verkossa tai niin sanottuna hybridinä 

parantaen haastavissa poikkeusoloissakin jäsenistön osallistumismahdollisuuksia.  

Covid19-pandemia haittasi yhdistyksen toimintaa koko kertomusvuoden ajan. 

Vuoden aikana pyrittiin löytämään keinoja jäsenten aktivoimiseksi näissä vaikeasti 

ennakoitavissa olosuhteissa.  

Toimintakeskuksen sisäilmaongelman vuoksi tiloissa toteutettiin vuoden 2020 

aikana mittava ilmanvaihtolaitteiston uusinta. Valitettavasti sisäilmaongelmista ei 

kokonaan päästy ilmanvaihtolaitteiston uusinnalla, vaan vuoden 2021 aikana 

jouduttiin uusimaan myös toimistohuoneiden lattiamateriaali. Tämä saatiin 

onneksi tehdyksi toimiston kesätauon aikana, joten remontti ei haitannut muuta 

toimintaa. 

Vuosikertomuskauden aikana yhdistyksen tuloverotukseen ja arvonlisä-

verotukseen tilikauden 2019 osalta kohdistui verotarkastus. Verottajan tulkinnan 

mukaan yhdistyksen harjoittama henkilökohtaisten avustajien välitys on elin-
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keinotoimintaa. Tämä päätös käynnisti pohdinnat yhdistyksen taloudellisten 

toimintaedellytysten varmistamisesta tulevaisuudessa ja se vaikutti seuraavan 

strategiakauden tavoitteisiin.  

Syksyllä 2021 hallitus laati uuden strategian vuosille 2022–2024. Monipuolisten 

jäsenpalvelujen ja yhdistyksen taloudellisten toimintaedellytysten varmistami-

seksi hallitus esitti syyskokoukselle avustajavälityksen yhtiöittämiseen johtavien 

selvitysten tekemistä. 

HIY:n tilikauden 2021 tulos oli 48 972 € alijäämäinen (ed. vuonna alijäämä 120 

373 €). Järjestötoiminnan alijäämä oli 111 071 € (136 140 €).  

  



 3  

Helsingin Invalidien Yhdistyksen strategia 2022–2024 

VISIO 

Yhdenvertainen, esteetön ja saavutettava Helsinki. 

 

TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT 

Ihmisarvo 

Arvostamme ja kunnioitamme jokaista ihmistä yhdenvertaisesti. Vaikutamme 

osaltamme siihen, että jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua, 

toimia ja vaikuttaa. 

 

Osallisuus 

Edistämme jäsenistön osallistumista ottamalla heitä mukaan toimintamme 

kehittämiseen ja toteuttamiseen. 

 

Innovatiivisuus 

Aktivoimme ja kannustamme toisiamme tuomaan esiin ideoita ja uudistumaan. 

 

Luotettavuus 

Olemme luotettavia, toimimme oikeudenmukaisesti ja pidämme lupauksemme. 

Toimimme sitoutuneesti ja asiantuntevasti hyvässä vuorovaikutuksessa 

jäsenistön, henkilökunnan ja sidosryhmien kanssa. 

 

Vastuullisuus 

Pienennämme yhdistyksen hiilijalanjälkeä ja valitsemme yhteistyökumppaneiksi 

vastuullisia toimijoita. Olemme hyvä ja vastuullinen työnantaja. 
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STRATEGIAN KOLME PÄÄTAVOITETTA 

 

1. Yhdistyksellä on monipuoliset jäsenpalvelut 

Kehitetään jäsenpalveluita jäsenistön toiveita kuullen niin, että ne tavoittavat 

entistä suuremman osan jäsenistämme. 

 

2. Yhdistyksen talous on kestävällä pohjalla 

Vahvistetaan yhdistyksen toimintaedellytyksiä kehittämällä henkilökohtaisten 

avustajien välitystä entistä kannattavammaksi liiketoiminnaksi. Huolehditaan 

siitä, että yhdistyksen sijoitusten ja kiinteistöomaisuuden arvo säilyy. 

 

3. Yhdistys on vahva vaikuttaja 

Yhdistys vaikuttaa yhteiskunnassa vallitseviin asenteisiin, mielipiteisiin ja sidos-

ryhmiin. Yhdistys tekee vaikuttamistyötä laajassa yhteistyössä muiden järjestöjen, 

kaupungin ja Invalidiliiton kanssa. 

 

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 yhteis-

kunnassa. Toiminnan taustalla on YK:n Vammaisyleissopimus. 

Vuonna 2021 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 
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yhdistyksen jäsenet. Yhdistys jatkoi vahvaa vaikuttamistyötään edellisten vuosien 

tapaan. 

 

Valtakunnallinen vaikuttaminen 

HIY osallistui aktiivisesti valtakunnalliseen vaikuttamiseen Invalidiliiton suurim-

pana jäsenjärjestönä. Yhdistyksen jäsenistä Riitta Jolanki toimi Invalidiliiton 

liittohallituksen 1. varapuheenjohtajana ja Kristiina Karhos sekä Leena Simola-

Nikkanen liittovaltuuston jäseninä. Invalidiliiton alueellista vaikuttamista tehtiin 

Etelä-Suomen aluetoiminnan kautta. Etelä-Suomen vaikuttajaverkoston muodos-

tivat alueen yhdistysten puheenjohtajat ja alueen liittovaltuuston valtuutetut 

yhdessä yhdistysten muiden aktiivien kanssa. HIY:n puheenjohtaja osallistui 

jäsenenä Invalidiliiton Vaikuttamisen tuki -työryhmään ja menettelytapavalio-

kuntaan. 

Vuosi 2021 oli vaalien vuosi. Ensin käytiin kuntavaalit kesäkuussa ja marraskuussa 

oli vuorossa Invalidiliiton liittovaltuustovaalit. Molemmissa vaaleissa oli mukana 

yhdistyksen edustajia. 

HIY:ssä järjestettiin kunnallisvaalien alla 19.5. vaalipaneeli helsinkiläisille kunta-

vaaliehdokkaille. Paneeli toteutettiin Teamsilla ja sitä saattoi seurata avoimen 

linkin kautta. Paneelissa käsiteltiin Invalidiliiton vaaliteemoja Helsinki-kärjellä. 

Paneelin veti Invalidiliiton Etelä-Suomen järjestöasiantuntija Aapo Rantanen. 

Myös ennen Invalidiliiton liittovaltuustovaalia pidettiin 27.10. HIY:n ehdokkaiden 

kesken vaalipaneeli. Paneeli toteutettiin Teamsilla, panelisteina olivat HIY:n 

ehdokkaat Reija Lampinen, Arto Peltoniemi, Viktoria Welling ja Kristiina Karhos. 

Paneelin juonsi Riitta Jolanki. HIY:n ehdokkaista liittovaltuustoon valittiin Kristiina 

Karhos. Liittovaltuuston järjestäytymiskokouksessa 22.1.2022 Kristiina valittiin 

liiton hallitukseen, mikä tarkoitti sitä, että Arto Peltoniemi nousi valtuustoon. 

HIY oli perinteisesti järjestämässä yhdessä muiden vammaisjärjestöjen kanssa 

10.6. pidettyä valtakunnallista HAP – Henkilökohtaisen avun paraatia. Paraati 

järjestettiin nyt neljännen kerran kesäkuun kuudentena, päivänä, jolloin YK:n 

vammaisyleissopimus ratifioitiin Suomessa vuonna 2016. Korona esti edelleen 

fyysisen paraatin, mutta paraati toteutettiin HIY:n juhlasalista käsin lähetettynä 

livetapahtumana. HIY:n digituen Jouni Ahonen vastasi lähetyksen tekniikasta ja 

osallistujia oli 65.  
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Yhdistyksen puheenjohtaja edusti yhdistystä Paralympiakomitean 22.5. pidetyssä 

kevätkokouksessa toimien kokouksen puheenjohtajana ja 20.11. pidetyssä syys-

kokouksessa. 

 

Alueellinen vaikuttaminen 

Alueellista vaikuttamista toteutettiin Uudenmaan vammaisneuvostossa, uusmaa-

laisten järjestöjen edustajista koostuvassa Uudenmaan vaikuttajaverkostossa 

sekä Invalidiliiton Etelä-Suomen vaikuttajaverkostossa. Teams-kokouksia oli 

useita vuoden aikana. Keskustelujen aiheina olivat muun muassa sote-uudis-

tuksen vaikutukset Uudellamaalla, vaikuttamisen ja vammaispalvelujen organi-

sointi viidellä hyvinvointialueilla sekä kela-kuljetusten sekä kuljetuspalvelujen 

organisointi ja sujuvuus. HIY:n edustajia osallistui Etelä-Suomen aktiivien päivään 

3.2., vaikuttajaverkostojen valtakunnalliseen tapaamiseen 4.11. ja Etelä-Suomen 

aktiivien porinatunteihin. 

  

Paikallinen vaikuttaminen 

Helsingin Invalidien Yhdistys edusti Helsingin vammaisneuvostossa liikunta-

vammaisten yhdistyksiä. Leena Simola-Nikkanen toimi vammaisneuvostossa HIY:n 

nimeämänä jäsenenä vielä kevätkauden 2021. Yhdistyksen hallituksen jäsen 

Markku Poikela valittiin vammaisneuvoston uudelle kaudelle 2021–2023 

edustamaan liikuntavammaisia yhdistyksiä ja yhdistyksen puheenjohtaja Kristiina 

Karhos vammaisneuvoston 1. varapuheenjohtajaksi. Kristiina toimi vammais-

neuvoston työvaliokunnassa sekä vetäjänä uudessa sote -jaostossa. Markku 

Poikela oli sote-jaoston jäsen. 

Vammaisneuvosto kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa, työvaliokunta 

yhdeksän kertaa ja syksyllä perustettu uusi sote -jaosto kaksi kertaa. Vammais-

neuvosto antoi vuoden aikana kahdeksan lausuntoa ja yhden kannanoton. 

Antamissaan lausunnoissa vammaisneuvosto on ottanut kantaa muun muassa 

erityisuimakortin myöntämisperusteisiin sekä erityisuimakortin haltijoiden 

huomioon ottamiseen uimahalleja avattaessa, sosiaali- ja potilasasiamiesten 

vuosiselvitykseen, liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmaan, liikennemerkkien 

turvalliseen asettamiseen, kaikille soveltuviin kaupunkikalusteisiin ja Koivusaaren 

kaavoituksessa rantojen käytön esteettömyyteen. 
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Helsingin vammaisneuvoston edustajana Kristiina Karhos osallistui Uudenmaan 

vammaisneuvostojen yhteistyöhön ja Leena Simola-Nikkanen sekä Kristiina 

Karhos Sote-uudistus -hankkeet ja järjestöyhteistyö Helsingissä -etätilaisuuteen. 

Riitta Jolanki oli Helsingin Invalidien Yhdistyksen edustaja Helsingin Liikkumis-

ohjelma 2018–2021 -johtoryhmässä ja sen Ikääntyneiden ja soveltavan liikunnan 

alatyöryhmässä. Leena Simola-Nikkanen toimii samaisessa alatyöryhmässä 

Helsingin vammaisneuvoston edustajana. Riitta Jolanki ja Kristiina Karhos toimivat 

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmässä. 

Ryhmässä ovat edustettuna Helsingin kaupungin sosiaalipalvelut, kuljetus-

palvelut, vammaisjärjestöt, vammaisneuvosto, vammaispalveluasiamies ja 

kuljetuksia hoitavat liikennöitsijät. Asiakasyhteistyöryhmä tähtäsi siihen, että 

vammaisten henkilöiden kuljetuspalvelut riittävät ja toimivat ja, että kuljetus-

palveluja järjestettäessä vammaisten henkilöiden yksilölliset kuljetuspalvelu-

tarpeet tulevat huomioiduiksi. Kuljetuspalveluiden asiakasyhteistyöryhmä 

kokoontui vuoden aikana Teamsilla kaksi kertaa. 

Yhdistys toimi aktiivisesti Helsingin alueella havaitsemiensa esteiden 

poistamiseksi tai korjaamiseksi yhteistyössä Helsingissä toimivien vammais-

järjestöjen HELJÄ -Esteettömyys ja HELJÄ -Matkat työryhmien kanssa. HELJÄ -

työryhmät kokoontuivat Teamsilla vuoden aikana viisi kertaa. HELJÄ- verkoston 

kokouksiin osallistuivat HIY:stä Kristiina Karhos ja Leena Simola-Nikkanen. HIY ja 

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset (HUN) vuorottelivat kokouskutsujina.  

 

Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys 

Toimintasuunnitelman mukaan HIY:n tavoitteena oli tavoittaa paremmin maahan-

muuttajataustaiset jäsenet, mutta pandemian vuoksi tähän tähtääviä toimia ei 

pystytty toteuttamaan. Vuoden 2021 uusista jäsenistä 13 prosenttia on nimen 

perusteella maahanmuuttajataustaisia. 
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Viestintä ja koulutus 

HIY:n viestinnän tavoitteena on jäsenistön palveleminen ja aktivoiminen, jäsen-

hankinta ja onnistunut sidosryhmäviestintä. Toimintasuunnitelman mukaan 

yhdistyksen viestinnässä käytettiin entistä enemmän digitaalisia viestintäväli-

neitä, koska jatkuvasti kasvava joukko jäseniä tavoitetaan sitä kautta nopeasti ja 

kustannustehokkaasti.  

Monipuolisella viestinnällä vahvistettiin edelleen mielikuvaa yhdistyksestä 

vahvana vaikuttajana ja monipuolisten harrastusten mahdollistajana. Uusien 

jäsenten määrästä päätellen tässä onnistuttiin hyvin vuonna 2021, jonka aikana 

yhdistykseen liittyi 101 uutta jäsentä. 20 viimeisen vuoden aikana vuosittain 

yhdistykseen on liittynyt keskimäärin 62 uutta jäsentä.  

Covid19-pandemian takia vuoden aikana viestintä keskittyi nopeasti muuttuviin 

tilanteisiin. Sähköinen uutiskirje oli erittäin hyödyllinen 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 700, ja 

määrä kasvaa tasaisesti. 

Toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedotettiin tuttuun tapaan yhdistyksen 

Täyttä Elämää -lehdessä ja Invalidiliiton IT-lehden järjestösivuilla. Täyttä Elämää  

-lehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa, painosmäärä oli keskimäärin 2 125 kpl. 

Lehden ilmoitusmyynti on ulkoistettu TJM-Systems Oy:lle ja ilmoitustuloja saatiin 

vuoden 2021 aikana 2 307 euroa.  

Lehden sisällön suunnittelussa lähtökohtana oli jäsenistön aktivointi ja kannusta-

minen yhdistyksen monipuolisen harrastustarjonnan hyödyntämiseen. Myös 

jäsenten elämäntarinat ja omat kirjoitukset olivat lehden vakioaineistoa. Lehti 

postitettiin yhdistyksen jäsenille ja yhteistyötahoille. Lisäksi lehti jaettiin Helsingin 

kaupungin terveyskeskusten odotustiloihin, kirjastoihin, kaupunginvaltuutetuille 

sekä Helsingin vaalipiirin kansanedustajille. 

Yhdistyksen kotisivut palvelivat hyvin muun muassa asuntohakemusten, mökki-

varaustoiveiden ja palautteen antamisen näkökulmasta. Ajankohtaisten uutisten, 

harrastuskerhojen ja liikuntaryhmien tietojen lisäksi kotisivuilta löytyvät pysyvästi 

yhdistyksen vuosikertomukset, jäsenlehdet ja uutiskirjeet.  
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Digipiste järjesti hankkeen puitteissa koulutuksia, joista lisää sivulla 17. Yhdistys ei 

pandemian vuoksi järjestänyt muita omia koulutustilaisuuksia. Uutiskirjeissä 

jäseniä kannustettiin osallistumaan muun muassa Invalidiliiton webinaareihin. 

 

Liikunta  

Pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi liikuntaryhmät voitiin käynnistää 

vasta syyskaudella. Kevätkaudella jäsenille tarjottiin liikuntamahdollisuuksia 

tietotekniikan välityksellä. Helmikuussa aloitettiin maksuttomat tuolijoogat ja 

tuolijumpat, sekä tiedotettiin muiden toimijoiden tarjoamista, verkosta löytyvistä 

liikuntaohjeista. Tuolijumppavideot löytyvät pysyvästi kotisivuilta, joten niitä voi 

hyödyntää edelleen.  

Kesäkaudella järjestettiin Hevossalmen lomakylässä viikoittain puistojumppaa, 

jota alkukesästä lähetettiin livelähetyksenä niille, jotka eivät päässeet paikan 

päälle. Lomakylä oli kuitenkin niin mieluisa kokoontumispaikka, että etälähetys 

todettiin tarpeettomaksi eikä sitä jatkettu enää juhannuksen jälkeen. 

Yhteistyötä tehtiin Helsingin kaupungin liikuntapalvelun soveltavaa liikuntaa 

järjestävän tahon kanssa. Kaikissa liikuntaryhmissä kävi harrastajia noin 125.  

Yhdistyksen liikuntatoiminnan kulut olivat -21 092 € (ed. vuonna -47 165 €) ja 

tuotot 24 339 € (ed. vuonna 42 631 €), jotka kertyivät liikuntaviraston toiminta-

avustuksesta, liikuntaryhmien tilavuokrien tuesta ja yhteistyöryhmien ohjaajien 

palkkatuesta sekä kerätyistä osallistujamaksuista. 

Voudintie 6, toimintakeskuksessa kokoontuneet liikuntaryhmät  

• Tuolijooga (8 osallistujaa), joogaohjaaja Helena Romppanen 

• Kuntonyrkkeily (5 osallistujaa), ohjaaja Jenni Blomqvist 

• Tuolijumppa, talvikautena toimintakeskuksessa (5 osallistujaa) ja kesäkaudella 

Hevossalmen lomakylässä, ohjaajana Aune Menna (Marja Pihnala sijaisti) 

• Boccia, talvikautena toimintakeskuksessa ja kesäkaudella Hevossalmen 

lomakylässä (7 osallistujaa), yhteyshenkilö Paula Talpia 
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Vuokratiloissa kokoontuneet urheilu- ja liikuntaryhmät  

• Istumalentopallo (8 osallistujaa), Siltamäen ala-aste, yhteyshenkilö Petra 

Pakarinen 

• Kuntosali (18 osallistujaa), Validia Kuntoutus Helsinki, ohjaaja Joonas Väntti / 

Rauna Nurmi 

• Pyörätuolikoripallo (10 osallistujaa), Validia kuntoutus Helsinki, yhteyshenkilö 

Jarmo Leppänen 

• Pyörätuolirugby (7 osallistujaa), Validia kuntoutus Helsinki, yhteyshenkilö 

Tuukka Nisso 

• Pyörätuolisalibandy (6 osallistujaa), Validia Kuntoutus Helsinki, yhteyshenkilö 

Matti Ropa 

• Sisäkurling (9 osallistujaa), Validia kuntoutus Helsinki, yhteyshenkilö Seppo 

Pihnala 

• Sulkapallo (16 osallistujaa), Ruskeasuon liikuntahalli ja Validia kuntoutus 

Helsinki, yhteyshenkilö Anja Kima 

• Vesijumppa (15 osallistujaa), Kampin liikuntakeskus, ohjaaja Helena 

Romppanen 

Kerhot ja vertaistoiminta  

Kuten liikuntaryhmien, niin myös kerhojen ja vertaistukiryhmien kokoontumiset 

päästiin aloittamaan vasta syksyllä. Kokoontumisrajoitukset ja osallistujien 

riskiryhmään kuuluminen verotti sekä vetäjiä että osallistujia. 

Vuoden viimeisessä Täyttä Elämää -lehdessä etsittiin vapaaehtoisia vetämään 

uusia ryhmiä tai käynnistämään muunlaista uutta toimintaa. Kaksi uutta vapaa-

ehtoisten vetämää ryhmää (englannin kielen keskusteluryhmä ja kädentaidoista 

lautapeleihin -kerho) päätettiinkin perustaa heti kun kokoontumisrajoitukset 

päätyvät.  

Harrastusryhmissä tuettiin jäsenistön aktiivisuutta, luovuutta ja osallisuutta. 

Sosiaaliset kontaktit olivat ensiarvoisen tärkeitä pandemian eristettyä ihmisiä 

koteihinsa pitkiksi ajoiksi. Kerhotoiminnan kulut olivat -5 117 € (ed. vuonna -5 098 

€) ja tuotot 4 762 € (ed. vuonna 4 182 €). 
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Canastakerho 

Kokoontui toimintakeskuksessa kortinpeluun merkeissä. Yhteyshenkilönä toimi Seija 

Suominen. Canastaa pelasi toimintakeskuksessa viikoittain 16 ihmistä. 

Eläkeläisten kerho  

Kerho kokoontui eri teemojen merkeissä. Yhteyshenkilönä toimi Tarja Raassina. 

Eläkeläiskerhon tapaamisissa kävi keskimäärin 15 henkeä. 

Maalauskurssi 

Akryyliväreillä maalausta ja piirtämistä harrastettiin kerran viikossa 

toimintakeskuksessa. Opettajana kuvataiteilija toimi edelleen Sari Koski-Vähälä. 

Kurssille osallistui seitsemän henkilöä ja muutama avustaja. 

Retkikerho 

Retkikohteina touko-kesäkuussa oli Roihuvuoren kirsikkapuisto, Haagan Alppi-

ruusupuisto ja Pitkäkosken luontopolku. Syyskuussa järjestettiin retkikerhon 

huipennus Espoon Nuuksion kansallispuiston kupeessa sijaitsevaan Haltiaan, jossa 

yhdistys tarjosi osallistujille asiantuntevan luonto-opastuksen. Retkien ohjaajana 

mukana oli Jenni Blomqvist. Retkille osallistui 10–18 henkeä. 

Henkilökohtaisten avustajien työnantajat 

Henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimivien vaikeavammaisten henki-

löiden vertaisryhmässä käsiteltiin toimintavuonna 2021 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 työterveys-

huollon järjestämiseen liittyviä asioita. 

Ryhmässä lisättiin osallistujien valmiuksia toimia henkilökohtaisen avustajan 

työnantajana, saatiin tietoa oikeuksista ja velvollisuuksista sekä kehityttiin 

vuorovaikutustaidoissa. Ryhmä kokoontui yksitoista kertaa, pääsääntöisesti joka 

kuukauden ensimmäisenä perjantaina kesäkuukausia lukuun ottamatta. 

Osallistujia oli 5–11 henkilöä / kerta. Koronapandemian vuoksi vain kaksi 

tapaamista toteutui sekä HIY:n toimistolla että netissä ja yhdeksän vain netissä. 

Ryhmän vetäjänä toimi Heikki Aulio. 
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Miestoiminta 

Miesten vertaistukitoimintaa järjestetään normaalisti yhdessä Vantaan ja Espoon 

invalidiyhdistysten kanssa. Invalidiliiton Etelä-Suomen alueen toimintana 

järjestetään miesten saunailtoja Invalidiliiton tiloissa. Koronarajoitusten vuoksi 

miesten saunailtoja ei pystytty vuoden 2021 aikana järjestämään lainkaan. 

Ryhmän vetäjänä toimi Seppo Pihnala. 

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 2021 joka kuukausi, 

mutta pandemian sotkiessa edelleen suunnitelmat jäi kokoontumiset kevään 

osalta kokonaan ja syksyllä kokoontumisia oli vain kaksi kertaa, syys- ja loka-

kuussa. Ryhmä toimii yhteistyössä Suomen Nuoret Amputoidut ry:n kanssa. 

Ryhmän vetäjänä toimi Marjaana Väre. 

 

Virkistystoiminta ja kulttuuri 

Pandemian vuoksi lähes kaikki juhlat ja suuremmat yhteistapahtumat jouduttiin 

perumaan. 31.3. vietettiin uusien jäsenten iltaa verkossa (osallistujia 10). 11.12. 

järjestettiin joulutapahtuma Hevossalmen lomakylässä. Ulkona järjestettävä 

joulutapahtuma oli ensimmäinen laatuaan. Upeaa tulishowta seuraamaan 

uskaltautui kuitenkin yli 20 henkeä, jotka pääsivät myös laulamaan joululauluja 

ammattilaulajan kanssa. 

 

Kulttuuritoimikunta KULTURA 

Koronapandemian aiheuttama hiljaiselo vaikutti myös KULTURA toimintaan. 

Pandemiasta huolimatta pystyttiin kuitenkin toteuttamaan 11.7. kesäteatteri-

matka Heinolaan, jossa ohjelmistossa oli "Riemurahat” (osallistujia 40 henkeä). 

Taidemaalari Ilja Repinin tuotantoon järjestettiin tutustuminen 13.8 Ateneumissa 

(15 + 5 avustajaa). Virtuaalimatkailua harjoitettiin 29.11. (7 henkeä) ja 9.12. oli 

mahdollista virittäytyä joulutunnelmiin Ogeli Big Band Goes Christmas-konsertissa 

Malmitalolla (12 henkeä). KULTURAn vetäjänä toimi Viktoria Welling.  
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Hevossalmen lomakylä 

Hevossalmen lomakylä sijaitsee Helsingin kaupungilta vuokratulla 1,6 hehtaarin 

suuruisella ranta-alueella Laajasalossa. Lomakylän tontin vuoden 2020 loppuun 

asti voimassa olleen vuokrasopimuksen jatkosta neuvoteltiin kaupungin kanssa jo 

vuodesta 2019 alkaen, mutta yhdistyksestä riippumattomista syistä uutta vuokra-

sopimusta ei saatu aikaiseksi vaan kaupunki päätti ainoastaan jatkaa aiempaa 

sopimusta yhdellä vuodella eli 31.12.2021 asti. Lupaus jatkosopimuksesta on 

kuitenkin saatu. 

Lomakylän alueella yleisiä tiloja on päärakennus, sauna- / takkatuparakennus, 

kerhotila ja grillikatos. Lomamökkejä on yhteensä 15, joista osa on pyörätuolin-

käyttäjille sopivia. Yksi mökeistä on lomakylän valvojan mökki, joka ei ole 

vuokrattavissa. Alueella tehtiin vuoden aikana pieniä ylläpito- ja korjaustöitä.  

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 normaalia pienempi, 70 prosenttia, 

mikä johtui suureksi osaksi sairastumisten aiheuttamista peruutuksista. 

Hevossalmen tiloja ei pandemian vuoksi vuokrattu muille helsinkiläisille vammais-

järjestöille kesän 2021 aikana. Lomakylässä ei myöskään järjestetty talkoita eikä 

muita tilaisuuksia koko kesän aikana. Keskiviikkoinen puistojumppa pystyttiin 

järjestämään terveysturvallisesti ja viranomaismääräyksiä noudattaen. 

Kesäkuussa jumppa myös striimattiin. 

Hevossalmen tuotot (mökkivuokrat ja käyttökorvaukset) olivat 32 621 € (ed. 

vuonna 18 300 €) ja kulut -80 840 € (ed. vuonna -111 168). Hevossalmen 

lomakylän tontin vuokra oli 19 009,62 €, ja Helsingin kaupungin yleisavustuksen 

ohjeiden mukaan 5 000 € tontin vuokrasta kirjattiin järjestötoiminnan menoksi.  
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Digipiste -hankkeen kolme vuotta 

Digipiste – henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen 

kehittämishanke vammaisille henkilöille  

Digipiste oli kolmevuotinen, STEA-rahoitteinen hanke. Tavoitteena hankkeessa oli 

vammaisten henkilöiden taitojen lisääminen ja vahvistaminen koulutuksen ja 

neuvonnan sekä henkilökohtaisen palveluneuvonnan avulla.  

Hankkeen alku oli hieman haastava työntekijöiden vaihtuvuuden takia. Syksyllä 

2018 hankkeessa oli mukana neljä työntekijää; kaksi osa-aikaista neuvontatyön-

tekijää, liikkuva digituki ja täysipäiväinen hankekoordinaattori. Ensimmäisenä 

hankkeessa aloittanut hankekoordinaattori jäi perhevapaalle ja hänen tilalleen 

tuli sijainen. Sekä sijaiseksi tullut hankekoordinaattori että toinen neuvontatyön-

tekijä lopettivat työsuhteensa loppuvuodesta 2018.   

Alkuvuodesta 2019 hankkeessa ei ollut koordinaattoria, mutta onneksi liikkuva 

digituki Heikki Aulio ja neuvontatyöntekijä Tuula Partanen tekivät jatkuvasti 

neuvontatyötä. Heikki piti tänä aikana myös kuukausittain järjestettäviä ryhmä-

koulutuksia. Hanke alkoi toimia alkuvaikeuksien jälkeen normaalisti huhtikuusta 

2019 ja jatkui aina vuoden 2021 syksyyn asti. 

Uusi hankekoordinaattori tuli mukaan hankkeeseen huhtikuussa 2019. Tämän 

jälkeen henkilöstö (kolme työntekijää) pysyivät samana; täysipäiväinen hanke-

koordinaattori Jouni Ahonen, osa-aikainen liikkuva digituki Heikki Aulio sekä osa-

aikainen neuvontatyöntekijä Tuula Partanen. Jokaisella hankkeen työntekijällä oli 

10–20 vuoden kokemus ja osaaminen omasta työstään.  

Nykyaikana monilla on vaikeuksia nopeasti muuttuvan tietotekniikan ja sähköisen 

asioinnin kanssa. Digipiste vastasi tähän tarpeeseen: Jos asiakkaalla oli ongelma 

tietotekniikan tai sähköisen asioinnin kanssa ja hän pääsi käymään toiminta-

keskuksessa, projektikoordinaattori opasti häntä joko ajanvarauksella tai ilman. 

Jos asiakas ei päässyt toimistolle vaan tarvitsi apua kotonaan, liikkuva digituki 

Heikki kävi hänen luonaan opastamassa.   

Tukien hakemiseen ja hankalien hakemusten tekemiseen liittyy monesti useampi 

puhelinsoitto eri tahoille. Neuvontatyöntekijä Tuula selvitti oikeat tahot ja soitti 

usein asiakkaan puolesta, koska hakemusten selvittelyt johtavat helposti 

pomputteluun eri viranomaisten välillä.   
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Suurin osa hankkeen toiminnasta sijoittui yhdistyksen toimintakeskuksessa. Edellä 

mainittuja opastus- ja neuvontatilanteita hankkeen aikana oli noin 1 500.  

Koska kesällä yhdistyksen toimintakeskuksen toiminta hiljenee, kesä-elokuussa 

tietotekniikan opastus järjestettiin Itä-Helsingissä sijaitsevassa Hevossalmen 

lomakylässä. Lomakylässä oli runsaasti apua tarvitsevia ja hankekoordinaattori 

neuvoi siellä tiettyinä viikonpäivinä. Kesäkuussa 2021 viikoittaisista puisto-

jumpista järjestettiin videolähetys, jotta sen pystyi tekemän myös kotona.  

Digipiste järjesti kerran kuukaudessa noin tunnin pituisia ryhmäluentoja ja -

koulutuksia vaihtuvista aiheista, kuten pankkipalvelut, esteetön matkailu, 

tietotekniikan termit, älypuhelimen toiminnot ja Omakanta-, Omavero- ja 

Suomi.fi -palvelut. Koko hankkeen aikana järjestettiin yhteensä 35 ryhmäluentoa. 

Kävijöitä niissä oli yhteensä 176.   

 

Koronan vaikutus hankkeen toimintaan  

Aiemmin Digipisteen asiakkaat olivat istuneet työntekijän vieressä samassa 

huoneessa, yleensä saman pöydän ääressä vierekkäin apua saadessaan. Koska 

näin ei pääosin voinut pandemian aikana enää menetellä, hankkeen toiminta 

muuttui merkittävästi. Suurin osa neuvonnasta tapahtuikin tästä eteenpäin 

puhelimessa ja usein myös tietokoneen etäyhteysohjelma otettiin avuksi.  

Koska kokoontumisrajoitukset muuttivat myös yhdistyksen tavallisia syys- ja 

kevätkokousjärjestelyitä, hankkeen työntekijät auttoivat yhdistyksen jäseniä 

osallistumaan kokouksiin etänä Teams-ohjelman avulla. Näin monet, joilla ei 

muutoin olisi ollut siihen mahdollisuutta pystyivät osallistumaan tärkeisiin 

kokouksiin.  

 

Palaute hankkeesta  

Hankkeen toiminnasta kysyttiin palautetta asiakkailta ja toimintaa kehitettiin 

heidän toiveidensa mukaisesti. Palautteiden perusteella hanketta kehitettiin 

mahdollisimman ajankohtaiseksi sekä tärkeäksi asiakkaille.   

Digipiste koettiin hyödylliseksi sekä työntekijöiden että palautetta antaneiden 

asiakkaiden mielestä. Yli 90 prosenttia kyselylomakkeisiin vastanneista arvioi 

opastuksen tason olleen hyvä ja arvioi saaneensa apua ongelmiin, joita heillä oli 

tietotekniikan kanssa. 



 16  

Yhdistyksen hallitus sai niin paljon toivomuksia digipisteen jatkosta, että digi-

pisteestä päätettiin tehdä pysyvä osa yhdistyksen toimintaa. Kun hanke päättyi 

vuonna 2021, hankekoordinaattorin työsuhdetta jatkettiin digituen ja neuvonnan 

antamiseksi edelleen yhdistyksen jäsenille.  

 

Digipisteen koulutukset vuonna 2021  

27.1. Tietotekniikan sanastoa selitettynä 

16.2. Suosituimmat ilmaiset videosivustot 

17.3. Taulukkolaskennan perusteet 

13.4. Älypuhelimen käyttöönotto ja toiminnot 

20.5. Pilvipalvelut ja kuvien siirto 

14.9. Ilmaiset videokokoukset ja yhteydenpito 

5.10. Sähköpostin käyttö ja liitetiedostot 

9.11. Tekstinkäsittelyn perusteet 

7.12. Verkkokaupat: ostaminen ja myyminen 

 

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 2021 lopussa 109, käytettyjä avustustunteja n. 

4 900 kuukaudessa. Yksittäisten asiakkaiden saama avun määrä vaihteli suuresti 

ja oli 15–250 h / kk. Avustajia oli 102, joista kaikilla oli vakituiset työsuhteet 

(yleisin on 0-40 h sopimus ja kuudella avustajalla "täydet tunnit" -sopimus). 

Jo perinteiseen tapaan avustajavälityksessä toteutettiin vuodenvaihteessa myös 

asiakastyytyväisyyskysely, johon vastasi 36 prosenttia asiakkaista. Vastaajista 85 

prosenttia kertoi olevansa palveluun hyvin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä. 

Asteikolla 1–10 palvelua suositeltiin keskimäärin arvosanalla 8,2.   
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Avustajissa oltiin tyytyväisimpiä heidän toimintaansa asiointitilanteissa. Myös 

näkövammaisten avustamiseen ja apuvälineosaamiseen oltiin erityisen tyyty-

väisiä. Eniten mielipiteitä jakoivat avustajien ruoanlaittotaidot.  

Avustajavälityksen asiakaspalvelu sai eniten kiitosta ystävällisyydestään, ammatti-

maisuudestaan ja viestinnästään. HIY:n avustajavälityksen asiakkaaksi hakeudu-

taan edelleen yleisimmin tuttavan suosituksesta tai sosiaalityöntekijältä saadun 

vihjeen kautta.  

Avustajille järjestettiin ensimmäistä kertaa työtyytyväisyyskysely, johon saatiin 56 

vastausta. Vastausten perusteella HIY:n avustajat ovat työhönsä pääosin tyyty-

väisiä ja motivoituneita.  

Kyselyiden tulosten perusteella kehittämiskohteiksi nostettiin perehdytyksen 

vahvistaminen asiakkaalle mentäessä sekä yhteisöllisyyden lisääminen avustajien 

kesken. Myös koulutusten järjestämiseen panostetaan entistä enemmän, kun 

pandemiatilanne sen sallii. 

Avustajavälityksen toiminnasta vastasi palvelupäällikkö, osa-aikaisena toimi 

kehityspäällikkö ja työvuorojen välityksessä toimi 2-3 koordinaattoria, jotka myös 

tarvittaessa hoitivat henkilökohtaisen avustajan tehtäviä.  

 

Hallinto  

Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 24.4.2021 ja syyskokous 27.11.2021. 

Kumpaankin kokoukseen järjestettiin etäyhteys ja syyskokouksessa myös 

äänestettiin hallituksen jäsenistä sekä paikan päällä että verkon välityksellä. 

 

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 alku-

vuonna Helena Venäläinen (talousjohtaja).  

Hallitus kokoontui 12 kertaa kertomusvuoden aikana (suluissa läsnäolo 

kokouksissa) ja lisäksi hallitus kokoontui 21.8. suunnittelupäivään. 
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Kristiina Karhos (12) 

Paula Anttila (8) 

Heikki Aulio (12) 

Anna-Maija Huhtikangas (12) 

Pekka Hätinen (12) 

Kai Kaartinen (4) 

Seppo Pihnala (12) 

Markku Poikela (11) 

Viktoria Welling (12) 

Marjaana Väre (11) 

Hallituksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja.  

 

Toimitilat 

Yhdistyksen toimintakeskus sijaitsee osoitteessa Voudintie 6, 00600 Helsinki. 

Toimintakeskuksessa on yhdistyksen toimisto sekä liikunta-, kokous- ja kerhotilaa. 

Toimintakeskuksen aulassa on monitori, jossa esitellään yhdistyksen toimintaa ja 

kerrotaan tulevista tapahtumista. Aulassa on kirjojen ja cd-levyjen kierrätyshylly, 

jonka kirjojen kierto oli erittäin vilkasta sekä jäsenten luettavissa päivän Helsingin 

Sanomat. Kerhohuoneella on kaksi tietokonetta, skanneri ja tulostin, jotka ovat 

toimintakeskuksen aukioloaikoina jäsenten vapaasti käytettävissä. 

Vuonna 2020 tehdyn toimintakeskuksen ilmanvaihtojärjestelmän uusimisen 

jälkeen vuoden 2021 kesällä uusittiin toimistohuoneiden lattiamateriaali. 

Kummatkin remontit rahoitettiin kokonaan Martta Pakarisen testamentilla 

saaduilla varoilla, jotka oli määrätty käytettäväksi yhdistyksen palvelutalon 

rakentamiseen ja ylläpitämiseen. 

 

Toimihenkilöt 

Toimisto 

o toiminnanjohtaja Pirjo Virtaintorppa  

o talousjohtaja Helena Venäläinen (30.4. asti) 
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o toimistosihteeri Inge Ivask 

o taloussihteeri Marianne Nuutinen 

o liikuntakoordinaattori Tanja Ketola (31.1. asti) 

Henkilökohtaisten avustajien välitys 

o palvelupäällikkö Krista Saari 

o kehityspäällikkö Laura Filppu, osa-aikaisena 

o koordinaattori Kaisa Heiskanen (31.5. asti) 

o koordinaattori Pia Mattila, osa-aikaisena (8.11. asti) 

o koordinaattori Maria Lievonen, osa-aikaisena 

o koordinaattori Laura Kaas, (osa-aikaisena 15.3.–31.8.) 1.9. alkaen 

kokopäiväisesti) 

o koordinaattori Katariina Kankaanpää, osa-aikaisena (18.10. alkaen) 

o henkilökohtaisia avustajia oli palkattu eripituisiin työsuhteisiin vuoden 2021 

lopussa 102 henkilöä.  

Digipiste -hanke 

o hankekoordinaattorina Jouni Ahonen  

o palveluneuvoja Tuula Partanen, osa-aikaisena 31.5. asti 

o kotidigitukineuvoja Heikki Aulio, satunnaisesti kotidigitukikeikoilla 

Hevossalmen lomakylä 

o valvoja Mika Salmela 

o apuhenkilö Sara Kunnas / Matti Heinimäki (touko-elokuu) 

Verkostotoimijat ja yhteyshenkilöt  

o pääkaupunkiseudun rypäs Heikki Aulio 

o miesvastaava Seppo Pihnala  

o naisvastaava Riitta Jolanki  

o yhdistysverkostovastaava Kristiina Karhos 
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Huhtikuussa järjestettiin työsuojeluvaltuutetun vaalit. Työsuojelupäällikkönä 

toimi toiminnanjohtaja Virtaintorppa, työsuojelupäällikkönä henkilökohtainen 

avustaja Sari Niskanen ja varavaltuutettuna koordinaattori Maria Lievonen. 

Toimikunnat  

Kehittämistoimikunta 

Vastuuhenkilönä Heikki Aulio. Muut jäsenet Paula Anttila, Pekka Hätinen, Kristiina 

Karhos, Helena Ranta, Inge Ivask ja Pirjo Virtaintorppa. Kokoontumisia ei vuoden 

2021 aikana ollut. 

Kiinteistötoimikunta 

Vastuuhenkilönä Kristiina Karhos. Muut jäsenet Heidi Kjellman / Eeva Visa 

(isännöitsijä), Jari Lankinen (tekninen isännöitsijä), Kai Saarinen, (Voudintie 6:n 

asukasedustaja) Hannu Minkkinen (Tuulimyllyntie 5:n asukasedustaja) ja Pirjo 

Virtaintorppa. Kiinteistötoimikunta valmisteli vuokratalojen asioita hallituksen 

päätettäväksi. 

Kulttuuritoimikunta KULTURA 

Vastuuhenkilö Viktoria Welling. Muut jäsenet Annu Huhtikangas, Riitta Jolanki, 

Pirkko Justander, Tuula Partanen, Aune Menna, Heikki Aulio ja Pekka Mustonen. 

KULTURA edisti jäsenistön kulttuuriharrastuksia ja suunnitteli ja toteutti 

kulttuuritapahtumia. 

Vaikuttamistoimikunta  

Vastuuhenkilönä Kristina Karhos. Muut jäsenet Heikki Aulio, Riitta Jolanki, Reija 

Lampinen, Pekka Hätinen, Tuula Partanen, Marja Pihnala, Helena Ranta (29.4. 

alkaen), Leena Simola-Nikkanen ja Pirjo Virtaintorppa. 

Toimikunta kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Toimikunta mm. kirjelmöi 

kaupungille vammaisten sosiaalityön toimipisteen kestämättömästä tilanteesta, 

arvioi kaupungin vammaisneuvoston toimikautta 2017–2021, vastasi THL:n 

kyselyyn uuden vammaispalvelulain valmennukseen ja tukeen sekä henkilö-

kohtaiseen apuun liittyvistä säännöksistä ja lausui Helsingin kaupungin liikenne-

turvallisuuden kehittämisohjelmaluonnoksesta. 
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Liikuntatoimikunta 

Vastuuhenkilö Marjaana Väre. Muut jäsenet: Seppo Pihnala, Markku Poikela, Kai 

Kaartinen ja Pirjo Virtaintorppa. Liikuntatoimikunta käsittelee yhdistyksen 

liikunta-asioita ja niiden kehittämistä, mutta pandemian vuoksi kertomusvuoden 

aikana toimikunta ei kokoontunut kertaakaan. 

Kiinteistö- ja vuokra-asuntotoiminta 

Yhdistys omistaa kaksi vuokrataloa, joissa on yhteensä 120 vuokra-asuntoa. Talot 

sijaitsevat Myllypurossa (Tuulimyllyntie 5) ja Koskelassa (Voudintie 6). Lisäksi 

yhdistyksen omistuksessa on 28 osakehuoneistoa Koskelassa, osoitteessa Juhana 

Herttuan tie 17 ja yksi osakehuoneisto osoitteessa Juhana Herttuan tie 6. Yhdistys 

oli Suomen Vuokranantajat ry:n jäsen.  

Yhdistyksen asuntoja vuokrataan liikuntaesteisille henkilöille, ensisijaisesti 

yhdistyksen jäsenille. Vuokratalojen isännöinti ostettiin MTR-Isännöinti Oy:stä. 

Vastuullisena isännöitsijänä toimi Heidi Kjellman / Eeva Visa ja teknisenä 

isännöitsijänä Jari Lankinen. 

 

Tuulimyllyntie 5 -vuokratalo 

Tuulimyllyntie 5 -vuokratalo on valmistunut vuonna 1966. Se sijaitsee kaupungin 

vuokratontilla, jonka nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2025 asti. Talon 

kuutiotilavuus on 14 100 m3 ja asuntopinta-ala 3 214 m2 käsittäen viisi porrasta ja 

60 huoneistoa. Kiinteistön huollosta vastasi HT-Kiinteistöpalvelu Oy. Vuoden 

aikana talon huoneistoista kolmessa vaihtui asukas (ed. vuonna 7). 

 

Voudintie 6 -vuokratalo 

Voudintie 6 -vuokratalo on valmistunut vuonna 1972. Se sijaitsee kaupungin 

vuokratontilla, jonka nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2035 asti. Talon 

tilavuus on 13 290 m3 ja asuntopinta-ala 2 825 m2 käsittäen kolme porrasta ja 60 

huoneistoa. HHS-palvelut vastasi kiinteistön huollosta. Vuoden aikana talon 

huoneistoista kahdessa vaihtui asukas (ed. vuonna 10).  
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Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17 

Rakennus on valmistunut vuonna 1973. Asunto-osakkeista HIY omistaa 

57,5 prosenttia ja hallinnoi 28 asuinhuoneistoa. Rakennus sijaitsee kaupungin 

vuokratontilla, jonka nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2035 asti. Koko talon 

käsittävä linjastoremontti aloitettiin kertomusvuoden syksyllä. Myös hissit 

päätettiin uusia samassa yhteydessä. 

Kaikkien talon vuokralaisten vuokrasopimukset irtisanottiin tulevan remontin 

vuoksi, näin saatiin remonttiaikaa lyhennettyä huomattavasti. Osalle vuokra-

laisista pystyttiin osoittamaan väistöasunto Invalidiliiton omistamasta talosta 

osoitteesta Koskelantie 24. HIY teki Invalidiliiton kanssa vuokrasopimuksen 

väistöasunnoista ja asukkaat omat vuokrasopimukset HIY:n kanssa. Koska 

mainitussa talossa ei ollut vapaana asuntoja kaikille tarvitsijoille, osa vuokra-

laisista joutui etsimään itse väistöasunnon. Vuokrasopimuksia ei kaikkien 

vuokralaisten kanssa jatkettu muun muassa vuokrasuhteessa, vuokranmaksussa 

tai järjestyssääntöjen noudattamisessa ilmenneiden ongelmien vuoksi. 

Digipisteen Jouni Ahonen avusti menestyksekkäästi monia uuden asunnon 

hakemisessa. 

Remontin vuoksi vuokratuloja saatiin vain 10 kuukauden ajalta ja asukkaat 

pääsevät muuttamaan taloon vasta toukokuun alussa 2022, joten vuokratulot 

ovat myös vuonna 2022 huomattavasti normaalia pienemmät. Remonttia varten 

yhtiö otti lainaa, joka luonnollisesti rasittaa myös HIY:n taloutta. 

Asunto Oy Juhana Herttuantie 17 hallituksessa oli kaksi Invalidiliiton ja neljä HIY:n 

edustajaa: Kristiina Karhos, Helena Venäläinen / Pirjo Virtaintorppa, Marjaana 

Väre ja Pekka Hätinen.  Puheenjohtajana toimi HIY:n hallituksen puheenjohtaja 

Kristiina Karhos. Asunto-osakeyhtiön isännöintipalvelut ostettiin MTR-Isännöinti 

Oy:ltä. Kiinteistön huollosta vastasi HHS-palvelut.  

 

Kiinteistö Oy Kontio 

Yhdistys omistaa Katajanokalla sijaitsevasta Kiinteistö Oy Kontiosta 190 m2 

huoneiston. Vuoden 2021 aikana liikehuoneisto remontoitiin kahdeksi erilliseksi 

asuinhuoneistoksi (128 m2 kolmio ja 62 m2 kaksio). Tämä remontti toteutettiin 

samanaikaisesti yhtiössä meneillään olevan linjaremontin kanssa. Koska 

esteettömyyttä ei 1800-luvulla rakennetussa kiinteistössä pystytä täysin 

toteuttamaan, vuokrattiin huoneistot markkinahintaan vapailla markkinoilla.  
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Taloudellinen toiminta 

Kertomuskauden aikana yhdistyksen tuloverotukseen ja arvonlisäverotukseen 

tilikauden 2019 osalta kohdistui verotarkastus. Verottajan tulkinnan mukaan 

yhdistyksen harjoittama henkilökohtaisten avustajien välitys on elinkeino-

toimintaa. Tuloverolain 23 §:n mukaan yleishyödyllinen yhteisö on vero-

velvollinen saamastaan elinkeinotulosta. Näin ollen yhdistys joutuu vuodesta 

2019 alkaen maksamaan veroa (20 %) avustajavälityksestä saadusta tuotosta. 

Veronlisäyksinä vuoden 2019 osalta maksettavaa tuli 41 351,95 euroa.  

Yhdistys antoi päätöksestä vastineen, joka ei muuttanut verottajan päätöstä. 

Yhdistys anoi veronhuojennusta yleishyödyllisyyteen vedoten, mutta sitä ei 

verottaja myöntänyt.  

Verohallinnon mukaan yhdistys ei tällä hetkellä harjoita sellaista elinkeino-

toimintaa, josta sen tulisi suorittaa arvonlisäveroa, joten yhdistys on hakeutunut 

pois arvonlisäverorekisteristä. 

 

Varainhankinta 

Varainhankinnan tuotot koostuivat pääasiassa jäsenmaksuista. Verkkosivuilla 

annettiin mahdollisuus kertalahjoituksen tai kuukausittaisen lahjoituksen 

tekemiselle. Varainhankinnan tuotot olivat yhteensä 28 585 € (ed. vuonna 37 041 

€) ja kulut yhteensä -1 106 € (ed. vuonna -2 898 €). 

Vuoden 2021 aikana oli suunnitelmissa osallistua kuntavaalien yhteydessä 

järjestettävään perinteiseen Pieni Ele -keräykseen, mutta pandemian vuoksi siitä 

päätettiin jäädä pois.  

 

Jäsenmaksut 

Jäsenmaksu oli varsinaisilta jäseniltä 23 €, kannattajajäseniltä 45 € ja 

yhteisökannattajajäseniltä 150 € vuodessa. Jäsenmaksutuotot olivat 28 554 € (ed. 

vuonna 28 870 €).  

 

 

 



 24  

Avustukset 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi yhdistykselle 

järjestöavustusta 15 000 €. Sosiaali- ja liikuntalautakunnalta saimme yhteensä  

2 478 € (ed. vuonna 7 677 €) liikuntaviraston kanssa yhteistyössä toteutettujen 

kurssien (istumalentopallo, nuorten pelikerho, jooga, tuolijooga ja puistojumppa) 

ohjaajien palkkioihin ja liikuntatilojen vuokriin. 

Martta Pakarisen rahastosta katettiin Voudintie 6 toimintakeskuksen lattia-

remonttia 46 630 eurolla. Pojista miehiä -rahastosta katettiin harrastus- ja 

urheilutoimintaa 2 100 eurolla. Anni ja Tauno Oksasen rahastosta katettiin loma- 

ja virkistystoiminnan menoja 1 480 eurolla. 

Opintotoiminnan Keskusliitto ry eli Opintokeskus Sivikseltä saatiin rahoitusta 

maalauskerhon ylläpitämiseen, naisten iltojen kuluihin sekä kevään etätuoli-

joogakokeiluun yhteensä 1 604 €. 

Vammaisliikunnan Tuki ry:ltä saatiin 400 euroa avustusta etäjumppavideoiden 

toteutukseen. 

STEA:n rahoituksella jatkettiin Digipiste -hanketta. Hankkeen viimeinen 

määrärahaa käytettiin vuoden aikana 45 953 € (ed. vuonna 69 483 €). 

 

Tilikauden tulos 

HIY:n tilikauden 2021 tulos oli 48 972 € alijäämäinen (ed. vuonna alijäämää 120 

373 €). Järjestötoiminnan alijäämä oli 111 071 € (alijäämä oli vuonna 2020 

136 140 €).  

Monipuoliset harrastus- ja liikuntamahdollisuudet pyritään kustantamaan 

osallistumismaksuilla ja eri tahoilta saaduilla avustuksilla. Hevossalmen lomakylän 

ylläpidon kustannuksia ei pystytä kattamaan mökkien vuokratuloilla, vaan sen 

kustannukset ovat vuosittain noin 50 000 euroa korkeammat kuin sieltä saatavat 

tulot. Yhdistyksen omistamat talot ovat yli 50 vuotta vanhoja ja ne vaativat 

jatkuvia korjaus- ja ylläpitotoimenpiteitä. Yhdistyksen taloustilanne on jatkossa 

entistäkin haastavampi. 
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TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 
VARSINAINEN TOIMINTA   
      
 JÄRJESTÖTOIMINTA   
  Tuotot 42 955,17 59 310,36 

  Kulut  
 

   Henkilöstökulut -69 169,64 -89 435,28 

   Poistot -3 088,23 -3 222,59 

   Muut kulut -131 975,40 -382 344,62 
   Rahastosta katetut kulut 50 206,99 279 552,07 

 Järjestötoiminta yhteensä -111 071,11 -136 140,06 

    
 

 
 PROJEKTIT   
  Tuotot 1 551 664,84 1 586 749,01 

  Kulut  
 

   Henkilöstökulut -1 411 628,75 -1 338 061,73 

   Muut kulut -84 195,55 -110 490,43 
   Verot -11 324,11 -28 377,79 

 Projektitoiminta yhteensä 44 516,43 109 819,06 

    
 

 
 LOMAKYLÄ   
  Tuotot 32 620,96 18 300,39 

  Kulut  
 

   Henkilöstökulut -19 840,21 -14 680,80 

   Muut kulut -60 999,51 -96 486,94 

   Poistot -1 762,14 -1 843,24 

 Lomakylä yhteensä -49 980,90 -94 710,59 

    
 

 
 ASUNTOTOIMINTA   
  Tuotot  

 

   Vuokratuotot 957 366,08 921 708,85 

   Vakuutuskorvaukset 32 303,93 
 

  Kulut  
 

   Henkilöstökulut -79 239,90 -88 656,74 

   Muut kulut -624 354,80 -704 395,37 

   Poistot -77 365,54 -82 619,64 

   Rahoitustuotot ja -kulut -14 358,98 -17 343,29 

   Varausten muutokset -194 350,79 -28 693,81 

 Asuntotoiminta yhteensä 0,00 0,00 

    
 

 
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -116 535,58 -121 031,59 
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VARAINHANKINTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARAINHANKINTA    

  1.1.-31.12.2021   1.1.-31.12.2020 

    
 

   Jäsenmaksut 28 553,50 28 869,50 

   Lahjoitukset 31,00 3 435,72 

   ./. Siirto rahastoon 0,00 0,00 

   Muut tuotot 0,00 4 735,61 

  Kulut  
 

   Muut kulut -1 105,99 -2 898,48 
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 27 478,51 34 142,35 

    
 

 
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA   
  Tuotot   191 996,22 209 261,43 

  Kulut -598 233,87 -275 593,81 
  Siirto taseeseen 446 322,24 32 848,33 
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 40 084,59 -33 484,05 

    
 

 
Tuotto-/kulujäämä -48 972,43 -120 373,24 
   

    
 

 
TILIKAUDEN TULOS -48 972,43 -120 373,24 

      
 

  



 27  

TASE    31.12.2021 31.12.2020 
VASTAAVAA     
Pysyvät vastaavat     
Aineelliset hyödykkeet    
    Rakennukset ja rakennelmat 1 789 006,22 1 869 459,82 
    Koneet ja kalusto  1 321,18 1 761,59 
    Muut aineelliset hyödykkeet 485 386,74 7 537,77 
    Ennakkomaksut ja 

keskeneräiset 
 32 848,63 

    keskeneräiset hankinnat   
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 2 275 714,14 1 911 607,81 
Sijoitukset     
   Osakkeet ja osuudet  1 620 195,66 1 620 195,66 

Sijoitukset yhteensä  1 620 195,66 1 620 195,66 
Pysyvät vastaavat yhteensä  3 895 909,80 3 531 803,47 
Vaihtuvat vastaavat    
Saamiset     
   Pitkäaikaiset 

vuokrasaamiset 
  2 586,45 5 663,86 

   Myyntisaamiset   135 134,00 77 701,52 
   Ennakkomaksut 66 849,95  
   Siirtosaamiset ja muut 

saamiset 

35 051,51 143 138,97 
Saamiset yhteensä  239 621,91 226 504,35 
Rahoitusarvopaperit  0,00 151 042,56 
Rahat ja pankkisaamiset  857 319,16 1 278 630,62 
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 096 941,07 1 656 177,53 
VASTAAVAA YHTEENSÄ  4 992 850,87 5 187 981,00 
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VASTATTAVAA      31.12.2021                      31.12.2020 
Oma pääoma     
    Asuntotoimintarahasto  36 320,82 36 320,82 
     Toimintapääoma  2 379 524,92 2 541 250,11 
     Tilikauden yli-/alijäämä  -48 972,43 -120 373,24 
Oma pääoma yhteensä  2 366 873,31 2 457 197,69 
Sidotut rahastot     
      Aini Vähäsalmen rahasto  29 171,24 28 882,42 
      Anni ja Tauno Oksasen 

rahasto 

11 344,58 12 822,58 
      Pojista miehiä rahasto  86 174,73 88 272,41 
      Martta Pakarisen rahasto  36 454,19 83 085,50 
Sidotut rahastot yhteensä  163 144,74 213 062,91 
Vapaaehtoiset varaukset    
     Asuintalovaraus   1 556 024,01 1 361 673,22 
VIERAS PÄÄOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERAS PÄÄOMA 

    
Pitkäaikainen     
    Lainat rahoituslaitoksilta  542 827,49 649 811,56 
Pitkäaikainen vieras pääoma 

yhteensä 

542 827,49 649 811,56 
Lyhytaikainen     
    Lainat rahoituslaitoksilta  105 153,28 147 696,36 
    Saadut vuokraennakot  2 967,61 5 076,62 
    Ostovelat   105 543,23 121 646,44 
    Muut lyhytaikaiset velat  81 241,80 109 181,99 
    Muut siirtovelat   69 075,40 122 634,21 
Lyhytaikainen vieraspääoma 

yhteensä 

363 981,32 506 235,62 
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 906 808,81 1 156 047,18 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 4 992 850,87 5 187 981,00 
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