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HIY on Invalidiliiton suurin 
jäsenyhdistys



HIY:n jäsenenä saat
• Edunvalvontaa;
• koulutusta, keskusteluja, vertaistukea;
• harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia; 
• neuvontaa muun muassa tietotekniikkaan ja 

vammaisuuteen liittyvissä asioissa;
• mahdollisuuden yhdistyksen vuokra-asuntoon,
• mahdollisuuden yhdistyksen esteettömän lomamökin 

vuokraamiseen,
• yhdistyksen oman Täyttä Elämää -lehden,
• Invalidiliiton koulutusta, kuntoutusta, neuvontapalvelua 

ja  IT-lehden.
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Hallitus
• puheenjohtaja Kristiina Karhos
• varapuheenjohtaja Markku Poikela
• Paula Anttila
• Heikki Aulio
• Marja Heimala-Pelkonen
• Anna-Maija Huhtikangas
• Pekka Hätinen
• Seppo Pihnala
• Viktoria Welling
• Marjaana Väre
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• Jäseniä 1 400
• Henkilökunta: 

• toiminnanjohtaja Pirjo Virtaintorppa
• talous- ja kiinteistöpäällikkö Marko Varjonen
• taloussihteeri Marianne Nuutinen
• toimistosihteeri Inge Ivask
• digipalveluneuvoja Jouni Ahonen
Avustajavälityksessä 
• palvelupäällikkö Krista Saari
• asiakkuuspäällikkö Laura Filppu
• koordinaattorit Laura Kaas ja Katariina Kankaanpää

• Toimintakeskuksessa toimisto, juhlasali ja kerhohuone



HIY viestii!

• Kotisivut
• Sähköinen uutiskirje
• Täyttä Elämää –lehti 4 krt / vuosi
• Fb-sivut

✓ Helsingin Invalidien Yhdistyksen 
viralliset sivut

✓ Keskusteluryhmä Helsingin Invalidien 
Yhdistys ry:n jäsenille

✓ Heppari 2017



Vuokra-asunnot
HIY omistaa Koskelassa ja Myllypurossa kolmessa kiinteistössä 
esteettömiä vuokra-asuntoja. Asuntoja vuokrataan pääasiassa 
helsinkiläisille vammaisille henkilöille, ensisijaisesti yhdistyksen 
jäsenille.

Lisätiedot: www.hiy.fi/yhdistys/asunnot/



Hevossalmen lomakylä
Hevossalmen lomakylä on kaikkien yhdistyksen jäsenten ja ystävien 
kesänviettopaikka Laajasalossa. Lomakylä on auki toukokuun alusta 
syyskuun loppuun. Alueella on vuokrattavia mökkejä ja siellä järjestetään 
tuolijumppaa jne.

Lisätiedot: www.hiy.fi/yhdistys/hevossalmen-lomakyla/



Digipisteen palvelut
• Digipisteellä usein neuvottuja asioita ovat esimerkiksi älypuhelimen 

käyttö ja asetukset, Kelan sähköiset palvelut, kuvien siirtäminen 
laitteesta toiseen ja muut arkiset ongelmat. Digipisteellä neuvotaan 
aiheita laidasta laitaan, tyhmiä kysymyksiä ei ole. 

• Neuvontaa myös vammaispalveluun ja Kelan palveluihin liittyvissä 
hakemuksissa.

• Varaa aika Jounilta etukäteen!

• Lisätiedot: www.hiy.fi/digipiste/



Avustajavälitys
• Helsingin Invalidien Yhdistys ry tarjoaa henkilökohtaista apua 

Helsingin kaupungin palvelusetelillä. 

• Tällä hetkellä 109 asiakasta.

• Toimistolla työskentelee palvelupäällikön ja asiakkuuspäällikön 
lisäksi kaksi koordinaattoria ja kentällä yli 90 avustajaa.

• Lisätiedot: avustajavalitys.fi/



Harrastus-
mahdollisuuksia
Voudintiellä
KATSO LISÄTIEDOT

WWW.HIY.FI/TOIMINTAA



Voudintiellä tapahtuu - normaalisti

Maanantaisin
Maalauskerho klo 12.30-15.30
Tiistaisin
Boccia klo 12-15
Kädentaidoista lautapeleihin –kerho 15-17.30 (joka toinen tiistai)
Keskiviikkoisin
Tuolijooga klo 15-16
Terapeuttinen tanssi 16.15-17.15
Canasta klo 13-20
Torstaisin
Tuolijumppa 11.45-12.45
Eläkeläiskerho klo 13-15
Perjantaisin
Englanninkielen keskusteluryhmä klo 12-13 (joka toinen perjantai)



Voudintiellä kokoontuu 
vertaistukiryhmiä

• Keskusteluryhmä henkilökohtaisten avustajien työnantajille
• Amputoitujen vertaistapaamiset

Lue lisää www.hiy.fi/toimintaa/vertaistoiminta/



Liikuntaryhmät
muualla
KATSO LISÄTIEDOT

WWW.HIY.FI/TOIMINTAA



• Pyörätuolisalibandy maanantaisin klo 19-20.30
• Sisäkurling tiistaisin klo 18-20
• Sulkapallo tiistaisin klo 18-20 ja lauantaisin klo 10-12
• Pyörätuolirugby keskiviikkoisin klo 18.30-20.30
• Istumalentopallo torstaisin klo 19-21
• Kuntosalivuoro torstaisin klo 18-20
• Pyörätuolikoripallo torstaisin klo 18-20
• Vesijumppa lauantaisin klo 14-14.45
• Kuntonyrkkeilyä erikseen sovittavina aikoina

• https://www.hiy.fi/toimintaa/liikuntaryhmat/
muualla-kokoontuvat-ryhmat/

Muualla kokoontuvia liikuntaryhmiä



• Retkikerho kokoontuu keväällä ja 
syksyllä parin viikoin välein.

• Retkikohteet ovat esteettömiä luontokohteita pääsääntöisesti Helsingin 
alueella.

• Kerhon tarkoitus on tutustuttaa jäseniä uusiin paikkoihin ja rohkaista 
heitä lähtemään liikkeelle. Ystävät ovat tervetulleita retkille. Omat 
eväät on hyvä olla mukana.

• HIY:n puolelta paikalla on retken ohjaaja, joka myös pitää pienen 
jumppahetken kohteessa. 

Retkikerho



Tule mukaan, 
osallistu!
VOIT ANTAA PALAUTETTA KOTISIVULLAMME

WWW.HIY.FI/JASENYYS/PALAUTE


