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Yhteenveto toiminnasta vuonna 2016
Vuonna 2016 Helsingin Invalidien Yhdistys ry:hyn (HIY) liittyi 63 uutta jäsentä (ed. vuonna 69). Vuoden
2016 lopussa varsinaisten jäsenten määrä oli 1 737. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 3,8 % (68
henkilöä).
Invalidiliitto ry:n strategia vuosille 2015–2020 ohjasi HIY:n toimintaa. Strateginen tavoite "Kaikille avoin
vammaisjärjestö" toteutui, kun kevätkokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen myötä yhdistyksen varsinainen
jäsenyys avattiin fyysisesti vammaisten tai toimintaesteisten henkilöiden lisäksi hänen perheenjäsenilleen
ja muille henkilöille, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Hattutemppu-projektin tuloksena HIY:n toimintaan saatiin mukaan vammaisten henkilöiden omaisia ja
läheisiä, mikä oli myös Invalidiliiton vuoden 2016 painopiste.
Yhdistys koulutti ja neuvoi jäseniään edellisten vuosien tapaan, tarjosi heille liikunta-, harrastus- ja
kerhotoimintaa entisessä laajuudessa, järjesti lukuisia tapahtumia toimintakeskuksessa ja lomakylissä
sekä bussiretken Turkuun Samppalinnan kesäteatteriin ja lokakuussa Tampereelle Hyvä Ikä 2016 messuille. Eläkeläisten, naisten, miesten ja henkilökohtaisten avustajien vertaistukiryhmien lisäksi
kesäkuussa aloitettiin raaja-amputoitujen vertaistapaamiset.
Yhdistys vuokrasi omistamistaan asuintaloista esteettömiä vuokra-asuntoja pääasiassa yhdistyksen
jäsenille. Tuulimyllyntie 5:n LVIS-korjaushanke jatkui vuonna 2016 toimintasuunnitelman mukaisesti:
peruskorjattiin käyttövesiputkistot ja sähköt sekä uusittiin ulkovalaistus. Hanke jatkuu vielä vuonna 2017,
jolloin remontoidaan kylpyhuoneita. Hanke rahoitetaan RAY:n myöntämällä investointiavustuksella ja
pankkilainalla.
Päättiän lomakylän päärakennuksen vesikatto uusittiin. Lomakylien toiminta jatkui muuten edellisten
vuosien kaltaisena.
Vaikutustoiminnan tavoitteena oli turvata vammaisten henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen
saatavuus ja laatu meneillään olevien merkittävien lakiuudistusten valmistelussa ja seurata uudistusten
vaikutuksia vammaisten ihmisten elämään. Vaikuttamistoimintaa toteutettiin valtakunnallisesti Invalidiliitto
ry:n kautta ja alueellisesti yhteistyössä Invalidiliiton Etelä-Suomen alueen ja pääkaupunkiseudun
invalidiyhdistysten kanssa. Helsingissä vaikuttamistoimintaa toteutettiin vammaisneuvoston, sosiaali- ja
terveysviraston Kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmän ja Helsingissä toimivien vammaisjärjestöjen
Heljä-Matkat ja Heljä-Esteettömyys -työryhmien kanssa.
Toimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyivät Kelan vastuulle vuoden 2017 alussa. Vuonna
2016 HIY:n liittovaltuutetut laativat yhdessä Invalidiliiton Etelä-Suomen alueen muiden valtuutettujen
kanssa kirjallisen kysymyksen Invalidiliitto ry:n hallitukselle: ”Mihin toimenpiteisiin Invalidiliitto on ryhtynyt,
jotta toimeentulotukiin oikeutetut asiakkaat tulevat saamaan molemmat toimeentulotuen osat ilman
lisäkuluja ja viivytyksiä joutuessaan asioimaan kahdella luukulla?” Invalidiliiton liittovaltuutetut toivat
huolensa asiasta Invalidiliitto ry:n hallitukselle jo vuonna 2015. Valtuutettujen toiminta ei näytä tuottaneen
toivottua tulosta, sillä vuoden 2017 alussa Kelan päätökset ovat viipyneet huomattavasti kauemmin kuin
laki edellyttää.
Järjestöjen yhteistyöllä myötävaikutettiin siihen, että Sipilän hallitus luopui suunnitelmistaan säätää 75
vuoden yläikäraja vammaispalveluihin.
Kuljetuspalvelun tilausjärjestelmästä irrotettuja asiakkaita oli vuoden 2016 lopussa noin 330 henkilöä, kun
heitä vuotta aiemmin oli noin tuhat. Yhdistys puuttui Kuljetuspalvelun asiakasyhteistyö-ryhmän kautta
sosiaali- ja terveysviraston tapaan siirtää irrotettuja asiakkaita keskitettyyn kuljetuspalveluun, jossa ei
aina voida riittävästi ottaa huomioon vaikeavammaisten asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita ja turvallisuutta.
Yhdistys on auttanut irrotettuja asiakkaita hakemaan muutosta saamaansa päätökseen. Kuljetusten
turvallisuutta parannettiin Matkapalvelun kuljettajille Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen ja
sosiaali- ja terveysviraston järjestämällä koulutuksella, jossa yhtenä kouluttajana oli myös HIY:n
kokemusasiantuntija. Kolutukseen osallistui 224 kuljettajaa.
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Yhdistys järjesti yhdessä Heljä-Matkat-työryhmän kanssa Kaikille helppo matkanteko -seminaarin Kampin
palvelukeskuksessa. Yhdistyksen omissa koulutustilaisuuksissa paneuduttiin opastamaan muun muassa
vaikeavammaisia työnantajia henkilökohtaiseen apuun liittyvissä kysymyksissä.
Viestinnän kautta yhdistyksen jäsenet saivat ajantasaista tietoa meneillään olevista uudistuksista. Täyttä
Elämää -lehti ilmestyi neljä kertaa. Viestinnässä otettiin entistä enemmän käyttöön sosiaalinen media
unohtamatta niitä jäseniä, joita tämä viestintämuoto ei tavoita. Yhdistyksen vuonna 2011 julkaisemasta
Uusi Avustajan ABC -oppaasta toteutettiin uudistettu painos. Oppaan painosmäärä oli 1 100 kappaletta.
Yhdistys tuotti henkilökohtainen avustaja -palvelua palvelusetelimallilla. Helsingin kaupungin
suorahankintana yhdistykseltä ostama henkilökohtaisten avustajien keikka-avustajavälitys jatkui vielä
vuoden 2016 päättyen vuoden lopussa. Palvelutarpeen kasvaessa (uusi päätös) keikkaavustajavälityksen asiakkaat siirtyivät suurimmaksi osaksi palveluseteliasiakkaiksi.
Palveluseteliasiakkaita oli vuoden 2016 lopussa noin 70 (ed. vuonna noin 35).
Vuonna 2014 alkanut HIY:n, Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n (HUN) ja Helsingin ja
Uudenmaan Neuroyhdistys ry:n (HUMS) yhteinen kaksivuotinen Hattutemppu-hanke jatkui Opetus- ja
kulttuuriministeriön (OKM) seuratoiminnan kehittämistuella (Seuratuki) ja päättyi joulukuussa 2016.
Projektin tavoite oli liikunnan kehittäminen perheissä, joissa on vammainen lapsi tai vanhemmista toinen
tai molemmat ovat vammaisia. Toiminnalla tavoitettiin perheitä joissa vammainen perheenjäsen ja
tarjottiin monipuolisia mahdollisuuksia osallistua erilaisiin liikunta- ja harrasteryhmiin.
RAY myönsi HIY:lle avustusta Paikka auki -ohjelmasta, jonka avulla selvitettiin raaja-amputoitujen
vertaistuen tilannetta ja tarvetta. Selvitystä tehtiin yhdessä Oulun Invalidien Yhdistys ry:n kanssa.
Selvitystyön aikana todettiin toiminnan tarvitsevan kehittämistä ja siksi haettiin RAY:ltä uutta avustusta
kolmivuotisen Vertainen vierellä – raaja-amputoitujen valtakunnallinen vertaistuki –hankkeen
toteuttamiseksi. Päätös oli myönteinen.
Järjestö- ja lomakylätoiminnan yhteenlaskettu alijäämä oli 220 834 €, joka katettiin pääasiassa
projektitoiminnan (150 948 €) ja sijoitustoiminnan (47 114 €) tuotoilla sekä varainhankinnalla (37 201 €),
jossa suurimmat erät olivat jäsenmaksutuotot ja kaupungin myöntämät avustukset.
Yhdistyksen tilikauden tulos oli 34 430 € ylijäämäinen (ed. vuonna ylijäämä oli 38 263 €). Taloustilanne
on jatkossa tiukka.
Vaikuttamistoiminta
Valtakunnallista ja alueellista vaikuttamistoimintaa toteutettiin pääasiassa Invalidiliiton liittohallituksen ja valtuuston, Esteettömyyskeskus ESKE:n ja Etelä-Suomen aluetoiminnan kautta. Invalidiliiton EteläSuomen alueen vaikuttajaverkoston ytimen muodostivat alueen yhdistysten puheenjohtajat ja alueen
Invalidiliitto ry:n liittovaltuuston valtuutetut. Vaikuttajaverkosto tuki paikallista vaikuttamis- ja
edunvalvontatyötä. Verkosto kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa. Etelä-Suomen alueelta valitut
liittovaltuutetut pitivät valmistelevat kokoukset ennen liittovaltuuston kevät- ja syyskokousta.
Pääkaupunkiseudun alueellista yhteistyötä tehtiin Espoon ja Vantaan invalidiyhdistysten eli PKS-ryppään
kanssa. Helsingissä yhteistyökumppaneita olivat Helsingin kaupungin vammaisneuvosto, sosiaali- ja
terveysviraston Kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmä ja Heljä-Esteettömyys ja Heljä-Matkat työryhmät.
Vaikuttamistoiminnan päätavoite oli vammaisten henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen ja tukitoimien
saatavuuden ja laadun turvaaminen sekä esteettömyyden edistäminen meneillään olevien merkittävien
lakiuudistusten valmistelussa, seurata uudistuksia ja tiedottaa niistä jäsenistölle ajantasaisesti ja
asiantuntevasti.
Vammaisten ihmisten elämään merkittävimmin vaikuttava saavutus vuonna 2016 oli YK:n vammaisten
henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja tulivat Suomen osalta vihdoin
voimaan 10.6.2016. Sopimus vahvistaa vammaisten henkilöiden oikeuksia ja velvoittaa valtion toimimaan
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näiden oikeuksien edistämiseksi. Juhlassa vammaisjärjestöjä kiitettiin siitä, että ne koko ajan painostivat
Suomea ratifioimaan sopimuksen. Kiitoksista osa kuuluu myös HIY:lle.
Valtakunnallinen ja alueellinen
Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan pääosin huhtikuussa 2015, mutta sosiaalihuollon lainsäädännön
kokonaisuudistus jäi vammaislainsäädännön uudistamisen osalta vielä pahasti kesken.
Vammaislainsäädännön uudistusta koskevan lain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2019. Valmistelussa
oli myös kolme muuta merkittävää lainsäädäntöuudistusta: (1) rakennuksen esteettömyyttä koskeva
asetus, (2) sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne (sote) ja maakuntauudistus sekä (3) liikenteen
sääntelyä yhtenäistävä laki liikenteen palveluista (liikennekaari). Yhdistyksen edustajat ovat
yhteistyöverkostojensa kautta aktiivisesti seuranneet näiden uudistusten etenemistä.
Toimeentulotuen myöntäminen ja maksamisen siirtyvät Kelan vastuulle vuoden 2017 alussa. Yhdistyksen
liittovaltuutetut laativat yhdessä Etelä-Suomen alueen muiden valtuutettujen kanssa jo vuonna 2015
kirjallisen kysymyksen Invalidiliitto ry:n hallitukselle: ”Miten turvataan, että vähävaraiset henkilöt pystyvät
ostamaan tarvitsemansa lääkkeet ja maksamaan välttämättömät terveydenhuollon maksut ennen
maksukaton täyttymistä perustoimeentulotuen myöntämisen ja maksamisen siirtyessä Kelan hoidettaviksi
vuoden 2017 alussa?” Vuonna 2016 valtuutetut vaativat uudelleen kirjallisella kysymyksellä
liittohallitukselta: ”Mihin toimenpiteisiin Invalidiliitto on ryhtynyt, jotta toimeentulotukiin oikeutetut asiakkaat
tulevat saamaan molemmat toimeentulotuen osat ilman lisäkuluja ja viivytyksiä joutuessaan asioimaan
kahdella luukulla?” Valitettavasti valtuutettujen toiminta ei näytä tuottaneen toivottua tulosta, sillä vuoden
2017 alussa Kelan päätökset ovat viipyneet huomattavasti kauemmin kuin laki edellyttää: Muussa kuin
kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä
arkipäivänä hakemuksen saapumisesta.
Toinen vuonna 2015 yhdistyksen liittovaltuutettujen yhdessä Etelä-Suomen alueen muiden valtuutettujen
kanssa laatima kirjallinen kysymystä Invalidiliitto ry:n hallitukselle oli: ”Miten Invalidiliitto ry aikoo
varmistaa, että harvinaisia sairauksia sairastavien ja muidenkin vammaisten henkilöiden hoito ja
kuntoutus tulevat turvatuiksi sote -uudistuksessa?” Tässä asiassa on tapahtunut edistymistä, sillä ei
ainoastaan lähimpään vaan myös tarkoituksenmukaisimpaan hoitopaikkaan pääsy näyttää
mahdollistuvan, kun Kelan myöntämä matkakorvaus on mahdollista myös maakuntarajan ylittyessä.
Järjestöjen yhteistyöllä myötävaikutettiin siihen, että Sipilän hallitus luopui kohua herättäneistä
suunnitelmistaan säätää 75 vuoden yläikäraja vammaispalveluihin.
Paikallinen
Esteettömyyden edistäminen
Vuonna 2016 jäsenistön ja luottamushenkilöiden esteettömyysosaamista lisättiin koulutuksiin
osallistumalla. Yhdistys toimi aktiivisesti Helsingin alueella havaitsemiensa esteiden poistamiseksi tai
korjaamiseksi yhteistyössä Helsingissä toimivien vammaisjärjestöjen Heljä-Esteettömyys-työryhmän
kanssa. Tuulimyllyntie 5 -kiinteistön peruskorjauksissa yhdistys käytti apunaan Invalidiliiton
Esteettömyyskeskus ESKE:n asiantuntijoita.
Invalidiliiton Esteettömyystyöryhmä, jossa jäsenenä on Riitta Jolanki, toimii kanavana
Esteettömyyskeskus ESKE:n ja paikallisyhdistysten välillä ja kerää tietoa yhdistysten jäsenten
esteettömyyteen liittyvistä kokemuksista ja näkemyksistä.
Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut vuoteen 2030
HIY seurasi palveluverkon uudistamista ja Kalasataman palvelukeskuksen rakentamista. Epäkohtiin
puututtiin ensisijaisesti vammaisneuvoston kautta.
Tullinpuomin HUSLAB:n laboratorion (Topeliuksenkatu 32) liikuntaesteisten (LE) autopaikat käytiin
tarkistamassa ja todettiin, että kohteessa on vain yksi LE-autopaikka, joka sekin on kaukana
sisäänkäynnistä eikä ole täysin esteetön. Asiasta annettiin palautetta HUSLAB:n internetsivujen kautta,
mutta vastausta ei ole saatu.
Yhdistys seurasi vammaispoliklinikan toiminnan loppumisen vaikutuksia asiakkaiden erityisosaamista
vaativien palvelujen saantiin terveyskeskuksista.
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Helsingin uusi johtamisjärjestelmä
Kesäkuun alussa 2017 virkamiesvalmistelu ja poliittinen päätöksenteko erotetaan Helsingissä selkeästi
toisistaan ottamalla käyttöön pormestarimalli, kun uusi valtuusto on valittu huhtikuussa 2017.
Yhdistys otti kantaa sekä vammaisasiamiehen että esteettömyysasioiden neuvottelukunnan asemaan
tulevassa organisaatiossa: Yhdistys lähetti kirjelmän Helsingin kaupunginhallitukselle, jossa se vaati, että
vammaisasiamiehen vakanssi säilytetään Helsingin kaupungin uudessa johtamisjärjestelmässä ja
vakanssi pysyy myös sote-uudistuksessa kunnallisena vakanssina. Toisessa kirjelmässään
kaupunginhallitukselle HIY yhdessä HUN:n, Helsingin Reumayhdistyksen ja Uudenmaan CP-yhdistyksen
kanssa otti kantaa esteettömyysasioiden neuvottelukunnan lakkauttamissuunnitelmaan. Kannanotossa
vaadittiin, että Esteettömyysasioiden neuvottelukunta on vakinaistettava rakennetun ympäristön
esteettömyyttä turvaavana ja edistävänä yhteistyöelimenä, mikä takaa esteettömyyden kehittymisen
kuntalaisten tarpeiden mukaisesti osana eri toimialojen tavanomaista toimintaa.
Kuljetuspalvelut – liikkumisen tuki
Yhdistyksen toiminta Kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmässä tähtäsi siihen, että vammaisten
henkilöiden kuljetuspalvelut riittävät ja toimivat ja että kuljetuspalveluja järjestettäessä vammaisten
henkilöiden yksilölliset kuljetuspalvelutarpeet tulevat huomioiduiksi.
Kuljetuspalvelun maksukorttiuudistus ja uusi asiakasopas
Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto laati uuden Matkapalvelun kuljetukset helsinkiläisille -asiakasoppaan,
joka ilmestyi tammikuussa 2016. Yhdistys järjesti helmikuussa keskustelutilaisuuden uudesta
asiakasohjeesta. Alustajana ja asiantuntijana paikalla oli sosiaaliviraston kuljetuspalvelupäällikkö Tuomas
Päivinen.
Kuljetuspalvelumatkojen tilausjärjestelmästä irrotettujen asiakkaiden siirtäminen keskitettyyn
kuljetuspalveluun
Vuonna 2015 sosiaali- ja terveysvirasto teki tilannearvion kuljetuspalvelumatkojen tilausjärjestelmästä
irrotettujen asiakkaiden osalta ja vuoden loppupuolella se alkoi siirtää irrotettuja asiakkaita keskitettyyn
kuljetuspalveluun. Yhdistys puuttui Kuljetuspalvelun asiakasyhteistyöryhmän kautta sosiaali- ja
terveysviraston tapaan siirtää irrotettuja asiakkaita keskitettyyn kuljetuspalveluun, jossa ei aina voida
riittävästi ottaa huomioon vaikeavammaisten asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita ja turvallisuutta.
Kuljetuspalvelun tilausjärjestelmästä irrotettuja asiakkaita oli vuoden 2016 lopussa yhteensä noin 330
henkilöä, kun heitä vuotta aiemmin oli noin tuhat. Yhdistys on auttanut irrotettuja asiakkaita hakemaan
muutosta saamaansa päätökseen. Kuljetusten turvallisuutta parannettiin Matkapalvelun kuljettajille
Helsingin kaupungin palvelukeskus (vanha nimi Palmia) -liikelaitoksen ja sosiaali- ja terveysviraston
järjestämällä koulutuksella, jossa yhtenä kouluttajana oli HIY:n kokemusasiantuntija. Koulutus sisälsi 10
samansisältöistä puolen päivän mittaista tilaisuutta, jossa opiskeltiin luentojen ja käytännönharjoitteiden
avulla muun muassa sähköpyörätuolia tai sähkömopoa käyttävien asiakkaiden turvallista kuljettamista.
Kolutukseen osallistui 224 kuljettajaa
Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys
Toimintasuunnitelman mukaan HIY:n tavoitteena oli lisätä yhteistyötä Vammaisten maahanmuuttajien
tukikeskus Hilman kanssa. Tässä tavoitteessa ei onnistuttu.
Viestintä
Yhdistyksen julkaisema Täyttä Elämää -lehti ilmestyi kertomusvuoden aikana neljä kertaa ja painosmäärä
oli 2 500 kpl. Lehden painatus ja postitus ostettiin Oriveden Kirjapainolta. Jakelulistalla olivat yhdistyksen
jäsenet, kannattajajäsenet ja yhteistyötahot. Lehden vastaava päätoimittaja oli toiminnanjohtaja Ilse Uoti.
Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta www.hiy.fi. Jäseneksi liittyminen ja vuokra-asuntohakemukset
on mahdollista tehdä kotisivujen kautta. HIY:llä on myös omat Facebook-sivut.
Yhdistyksen toimintatiedot julkaistiin Invalidiliiton IT-lehdessä. Sähköpostia ja tekstiviestejä sekä
yhdistyksen ilmoitustauluja käytettiin apuna ajankohtaisessa tiedottamisessa. Henkilökunnan, hallituksen
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jäsenten ja toiminnassa aktiivisesti mukana olleiden vapaaehtoisten yhteydenpito tapahtui ensisijaisesti
sähköpostitse.

Katso HIY:n kotisivut

Katso HIY:n Facebook-sivut

älypuhelimella.

älypuhelimella.

Uusi avustajan ABC
Yhdistyksen vuonna 2011 julkaiseman Uusi Avustajan ABC -oppaan painos oli vuoteen 2016 mennessä
lähes loppunut. Uusi Avustajan ABC -opasta on hyödynnetty laajasti muun muassa henkilökohtaisia
avustajia kouluttavissa oppilaitoksissa.
Vuonna 2016 oppaasta julkaistiin uudistettu laitos, jonka kirjoittajat olivat Katja Laine, Charlotta Marsh ja
Riitta Jolanki. Uudistetussa kolmannessa laitoksessa käsitellään aiempaa laajemmin ainakin
henkilökohtaisen avustajan työnkuvaan liittyviä asioita sekä työsuojelua. Työsuhteen ehtoja koskevat
osiot tarkistettiin ja päivitettiin yhteistyössä Assistentti.infon ja Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n
kanssa.
Opas tarjoaa käytännöllistä tietoa henkilökohtaisen avustajan työnkuvasta, työsuhdeasioista,
vammaisuudesta ja eri vammaryhmistä, avustajan työn ergonomiasta sekä työn eettisistä periaatteista.
Oppaan painosmäärä oli 1 100 kappaletta ja painatus- ja taittokustannukset ilman henkilöstökuluja olivat
yhteensä 2 882 €. Oppaan myyntituotot vuonna 2016 olivat 1 421 €.
Koulutus
Koulutuksella lisätään jäsenistön valmiuksia selviytyä muuttuvassa ja yhä teknistyvämmässä
toimintaympäristössä. Yhdistyksen jäsenet osallistuivat Sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Valtakunnallisen vammaisneuvoston (VANE) ja Assistentti.infon
järjestämiin koulutustilaisuuksiin aktiivisesti. Invalidiliitto ry:n järjestökoulutukseen osallistuminen oli
aktiivisempaa kuin edellisenä vuonna 38 henkilöä (27 henkilöä vuonna 2015 ). Aktiivisuutta lisäsi
osallistumisen vaivattomuus Invalidiliiton webinaareihin, verkkovälitteisiin luentoihin, Invalidiliiton
palveluista, vammaispalvelulain sisällöstä ja esteettömyydestä.
HIY:n järjestämä koulutus


Keskustelutilaisuus Helsingin matkapalvelun uudesta asiakasohjeesta 24.2., HIY:n toimintakeskus
(23 osallistujaa).



Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5. Kampin palvelukeskus. Yhteistyössä Helsingissä
toimivien vammaisjärjestöjen kanssa (noin 100 osallistujaa).



Lasse Eva, Risto Korhonen ja Marianne Tenhami (Näkövammaisten keskusliitto): Bussinkuljettajien
koulutus 7.3., 21.6. ja 11.11. HIY:n toimintakeskus (noin 15 osallistujaa)



Henkilökohtaisten avustajien työterveyshuolto 12.2. Kouluttajina olivat palvelupäällikkö Helena
Friström ja työterveyshoitaja Hilkka Pääkkölä Vantaan Työterveys liikelaitoksesta sekä
sosiaaliohjaaja Mari Parttimaa Helsingin kaupungin vammaisten sosiaalityöstä. Hiy:n toimintakeskus
(23 osallistujaa).



Koulutusta henkilökohtaisesta avusta yhteistyössä Assistentti.info:n kanssa. HIY:n toimintakeskus.
Kouluttajina olivat lakimies Terhi Toikkanen ja sosiaalineuvoja Yodit Melaku Assistentti.infosta: 9.3.
Henkilökohtaisen avun järjestelmä (7 osallistujaa), 13.4. Avun hakeminen (9 osallistujaa), 18.5.
Rekrytointi (7 osallistujaa), 7.9. Työlainsäädäntö (5 osallistujaa), 12.10. Työsuojelu (6 osallistujaa) ja
9.11. Vuorovaikutus työpaikalla ja työnjohtajuus (5 osallistujaa).
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Avustajavälityksen järje stämä koulutus


Seksuaalineuvoja Tanja Roth: Seksuaalisuuden kohtaaminen avustajan työssä, 27.5. HIY:n
toimintakeskukus (9 osallistujaa).



Näkövammaiskoulutus: Eeva-Liisa Koskinen, 16.11. Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus
Iiris (11 osallistujaa).

Muiden järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuminen


Yhdistyksen jäsenet Risto Korhonen ja Marja Pihnala osallistuivat Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n kaksiosaiseen Iloliikuttaja-koulutukseen, joka järjestettiin Liikuntakeskus
Pajulahdessa Nastolassa. Starttikurssi oli 15.–17.1. ja koulutuksen päätöskurssi ja vuosikurssijuhlat
19.–21.8.



Kuvankäsittelyn ja taiton alkeet ilmaisilla ohjelmilla. 12. ja 14.4. Järjestäjä: Visio opintokeskus,
Helsinki (toimistosihteeri)



YK:n vammaissopimuksen voimaantulojuhla. Pikkuparlamentin puisto ja Musiikkitalon lämpiö
(puheenjohtaja ja suurehko joukko yhdistyksen jäseniä)



Heurekan ulkonäyttelyalueelle pystytetyn toiminnallisen pyörätuoliradan avajaiset 20.6.
(puheenjohtaja).



Vertaistukihenkilön peruskurssi, 3.– 4.9. Järjestäjä: Invalidiliitto. (projektityöntekijä)



Vaikuta viestinnällä! RAY:n järjestämä järjestöjen viestintäpäivä 14.9. Folkhälsan, Helsinki
(toimistosihteeri)



Henkilökohtaisen avun päivät 21.‒22.9. Järjestäjä: THL, STM, VANE, Kuntaliitto, Assistentti.info ja
ASPA, Kuntatalo, Helsinki (kolme toimihenkilöä)



Esteettömyyden pelastusseminaari. Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris 27.9.
Tilaisuuden järjestäjät: Ilona Toljamo, Marja Pihnala, Kirsti Pesola ja Jarmo Tiri (puheenjohtaja ja
hallituksen jäseniä).



Verkkovertaisuus, 19.10., Järjestäjä: Kansalaisareenan Avita Kaveria -hanke (projektityöntekijä)



Helsingin Reumayhdistys ry:n 70-vuotisjuhla 22.10. Kallion virastotalolla (Riitta Jolanki, Kristiina
Karhos ja Leena Simola-Nikkanen).



Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan maakuntakierros. Aiheena Sote- ja maakuntauudistus.
4.10. Marina Congress Center. Järjestäjä: STM. (toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja)



Sosiaalinen media viestinnän ja vaikuttamisen tukena, 1. ja 15.11.2016. Järjestäjä: Opintokeskus
Visio. (projektityöntekijä).



Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry (Valli) järjestämä Ikäteknologiakeskuksen verkostotilaisuus
järjestöille, 1.12. Vallin toimintilat (puheenjohtaja).



Vammaisneuvoston kansainvälisen vammaistenpäivän aamukahvitilaisuus 1.12. Ravintola
kaupungintalo (Riitta Jolanki, Leena Simola Nikkanen, Kristiina Karhos).



Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin, 7.12. THL, Mannerheimintie 166 (puheenjohtaja
ja Leena Simola-Nikkanen).

Kouluttaminen muiden järjestämissä tilaisuuksissa
Riitta Jolanki oli yhtenä kouluttajana Helsingin Matkapalvelun ja sosiaali- ja terveysviraston järjestämässä
Matkapalvelun kuljettajille suunnattussa koulutuksessa 26.10.2016–9.11.2016, joka käsitti 10
samansisältöistä puolen päivän pituista koulutusta. Teemana koulutuksessa oli kuljetusten turvallisuus.
Koulutukseen osallistui 224 kuljettajaa.
HIY:n toimintaa esiteltiin OLKA-pisteellä, Meilahden tornisairaalassa 2.11.2016. OLKA on sairaalan ja
järjestöjen yhteistoimintaa. Teemapäivän aiheena oli ”Helsingin Invalidien Yhdistys ry, vertaistukea ja
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toimintaa”. Paikalla olivat toimistosihteeri ja projektityöntekijä. OLKA toteutetaan HUS:n ja Espoon
Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n yhteistyönä.
Jäsenistön ohjaus ja neuvonta
Vuonna 2013 aloitettu vapaaehtoisvoimin toteutettu jäsenistön neuvonta- ja ohjauspalvelu jatkui.
Neuvontaa sai sosiaali- ja vammaispalveluista, Kelan etuuksien hakemisesta ja muutoksenhausta
viranomaispäätöksiin sekä valitusten tekemiseen. Toimintavuonna asiakkaita neuvontapalvelussa oli 90
(naisia 60 ja miehiä 30). Puheluita eri viranomaisille soitettiin 83. Eniten annettiin apua henkilökohtaisen
avun ja toimeentulotuen hakemiseen sekä Kelan etuuksiin liittyvissä asioissa.
Invalidiliiton Etelä-Suomen alueen vapaaehtoiset, koulutetut vammaisneuvojat auttoivat
vammaispalveluihin liittyvissä kysymyksissä.
Delete-kerhossa annettiin henkilökohtaista opastusta tietokoneen käytöstä kerran viikossa, ohjaajana
Eino Meriläinen.
Liikunta
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n jäsenjärjestönä HIY tarjosi jäsenistölleen runsaat ja
monipuoliset mahdollisuudet liikuntaan. Yhteistyötä tehtiin Helsingin Liikuntaviraston erityisliikunnan
kanssa. Liikuntaryhmissä oli aktiiviharrastajia n. 170. Yhdistyksen iloliikuttajat ohjasivat tarpeen mukaan
yhdistyksen liikuntaryhmiä.
Yhdistyksen liikuntatoiminnan kulut olivat 36 740,64 € ja tuotot 17 968,19 €, jotka kertyivät liikuntaviraston
toiminta-avustuksesta, liikuntaryhmien tilavuokrien tuesta ja yhteistyöryhmien ohjaajien palkkatuesta,
kerätyistä osallistujamaksuista sekä Helsingin liikuntaviraston tapahtuma-avustuksesta Hevossalmen
liikuntapäivään.
Kuntoliikuntaryhmät
Toimintakeskuksessa tai Hevossalmessa kokoontuvat liikuntaryhmät


Asahi, kerran viikossa, ohjaajana asahi-ohjaaja, osteopaatti Jonna Blomqvist.



Boccia, kaksi kertaa viikossa toimintakeskuksessa ja kesäkaudella Hevossalmen lomakylässä kerran
viikossa. Yhteyshenkilöinä toimivat Paula ja Pauli Talpia.



Hecho a Mano! Flamencoa istuen harjoitteli kerran viikossa, ohjaajana Hannele Tuomipuu.



Istumalentopallo, kesällä kerran viikossa Hevossalmen beach volley -kentällä.



Jooga- ja tuolijooga-ryhmät, toimintakeskuksessa kerran viikossa. Ohjaaja joogaopettaja Heidi
Viheriälä.



Tuolijumppa perjantaisin, ohjaajana Marjo Vainikka, ja torstaisin ohjaajina Pukinmäen Fysiopalvelu
Ky:n fysioterapeutit.



Puistojumppaa Hevossalmessa kesäkuun alusta elokuun loppuun kerran viikossa. Jumpparyhmä oli
avoin kaikille lomakylässä kävijöille.



Joogan minileiri 21.–22.7. Hevossalmen lomakylässä. Ohjajana joogaopettaja Heidi Viheriälä,
osallistujia 18.



Kuntonyrkkeilyä kaksi kurssia 16.2.– 13.4. ja 5.9.–28.11. Ohjaajana Jenni Blomgvist.

Muualla kokoontuvat ryhmät


Erityistukea tarvitsevien liikuntavammaisten lasten (alle 12-vuotiaat) Sporttiskerho, ja nuorten (12‒
20-vuotiaat) Treenis-urheilu. Sporttis kokoontui Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus
Iiriksessä ja Treenis, Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa VanhaViertotie 23. Sporttis kerhon
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ohjaajana toimi Hattutemppu hankkeen koordinaattori Marjo Vainikka ja Treenis- urheilun ohjaajana
Katja Saarinen.


Golf, Paloheinän kenttä, yhteyshenkilö Eila Tuuttu.



Ilma-aseammunta, paikallisen ampumaseuran rata, yhteyshenkilö Seppo Kokkonen.



Kuntosali, Validia Kuntoutus Helsinki, ohjaaja Varpu Perämäki.



Pyörätuolisalibandy, Validia Kuntoutus Helsinki, yhteyshenkilö Antero Karjalainen.



Pöytätennis, Kisahalli, yhteyshenkilö Erkki Puranen.



Sulkapalloilun teholeiri järjestettiin 19.11., Paikka, Validia- kuntoutus Helsinki.

Kilpailulajit
Istumalentopallo
HIY:n tukemat istumalentopallojoukkueet harjoittelivat kaksi kertaa viikossa Siltamäen ala-asteen koululla
ja kesällä Hevossalmen beach volley -kentällä. Yhteyshenkilöinä Aulis Wistbacka ja Petra Pakarinen.
Helsinki Metropolitan Open Beach Volley 2vs2 turnaus 16- 17.7. Hevossalmen lomakylässä.
Miesten istumalentopallojoukkue otti osaa 1-sarjan neljään osaturnaukseen ja Suomen Cup-turnaukseen.
Pyörätuolirugby
HIY:n tukema rugbyjoukkue Helsingin Roosters harjoitteli Validia Kuntoutus Helsingissä kerran viikossa.
Yhdyshenkilö Tuukka Nisso.
Pyörätuolirugbyssä järjestettiin SM-turnaukset Helsingissä 13.4.2016.
Pyörätuolikoripallo
HIY:n tukema pyörätuolikoripallojoukkue harjoitteli kerran viikossa Validia Kuntoutus Helsingissä. Miehet
osallistuivat pyörätuolikoripallon SM-sarjaan. Yhteyshenkilö Jarmo Leppänen.
Sisäkurling
Sisäkurling joukkue harjoitteli Validia kuntoutus Helsingissä, yhteyshenkilöt Jari Manni ja Seppo Pihnala.
Sisäkurling lajiesittely pidettiin Validia Kuntoutus Helsingissä 12.4.2016.
Vammaissulkapallo
Vammaissulkapalloa pelattiin Validia kuntoutus Helsingissä, yhteyshenkilö Risto Korhonen.
Sähköpyörätuolisalibandy
Helsinki Outsiders I ja II
Sähköpyörätuolisalibandyn SM- ja Finlandia-sarjojen finaalit pelattiin 23.-24.4. Latokartanon
liikuntahallissa. Yhdyshenkilönä toimi Saila Luumi.
Kaikille avoin lajikokeilu järjestettiin yhdessä Elä täysii -klubin kanssa 14.9. Myllypurossa.
M-Team Electric Gladiators
Joukkue harjoitteli kerran viikossa Latokartanon liikuntahallissa. Yhdyshenkilönä toimi Anna Niemelä.
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Kerhot
Harrastuskerhojen toimikunnat suunnittelivat ja toteuttivat itsenäisesti oman toimintansa. Kerhot
kokoontuivat yleensä viikoittain toimintakeskuksessa. Kerhot olivat kesätauolla toukokuun lopusta
elokuun puoliväliin. Harrastusryhmissä tuetaan jäsenistön aktiivisuutta, luovuutta ja osallisuutta. Tavoite
on fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin parantaminen ja ylläpitäminen.
Kerhotoiminnan kulut olivat 10 415 € ja tuotot 8 549 €, jotka koostuivat osallistumismaksuista
Canastakerho
Kokoontui kerran viikossa toimintakeskuksessa. Kesällä toiminta jatkui Hevossalmessa. Yhteyshenkilönä oli Seija
Suominen. Osallistujia oli viikoittain noin 30.
Eläkeläisten kerho
Eläkeläisten kerho kokoontui kerran viikossa (32 kertaa) eri teemojen merkeissä. Osallistujia oli viikoittain
noin 30 henkilöä. Yhteyshenkilö Tarja Raassina.
Maalauskerho
Akryyliväreillä maalausta ja piirtämistä oli mahdollisuus harrastaa kerran viikossa toimintakeskuksessa.
Opettajana kuvataiteilija Sari Koski-Vähälä. Maalauskerhon kevätnäyttely järjestettiin HIY:n
toimintakeskuksessa. 1.2.–29.4.2016.
Omat käsityöt
Kerho kokoontui kerran viikossa toimintakeskuksessa. Yhteyshenkilö Anneli Koskinen.
Vertaistoiminta ja opintoryhmät
Henkilökohtaisten avustajien työnantajat
Vertaistukiryhmä on avoin kaikille työnantajana toimiville ja toimiviksi aikoville. Toimintavuonna se
kokoontui 10 kertaa. Osallistujia oli 10 henkilöä. Kerhon vetäjänä toimi Riitta Jolanki. Ryhmässä jaettiin
kokemuksia työnantajan roolista ja pohdittiin työnantajuuteen liittyviä kysymyksiä:


Vammaispalvelun lähettämä uusi ohje



Vierailijana henkilökohtaisen avun työnantaja-asiakkaiden sosiaaliohjaaja Mari Parttimaa, Helsingin
kaupungin vammaisten sosiaalityöstä



Heta-liiton opetusvideo



Jukka Sariola: Ystäväni Seija (kevätkauden päättäjäiset Neljä Vuodenaikaa -kahvilassa)



Mm. avustajasta aiheutuvat kustannukset



Uusi painos Avustajien ABC-kirjasta



Webinaari: Vammaispalvelulain henkilökohtainen apu

Miesten toiminta
Äijäjooga
Äijäjoogaryhmä kokoontui viikoittain 15 kertaa sekä kevät- että syyskaudella. Tapaamisiin osallistui
säännöllisesti 8–11 henkilöä. Ryhmän ohjaajana toimi joogaohjaaja Veikko Tarvainen ja yhteyshenkilönä
Eino Meriläinen.
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Äijäneuvoston järjestämiä tapahtumia


Miesten saunailta 18.2. Invalidiliiton tiloissa. Vierailijana Sarianne Snellman Helsingin
liikuntavirastosta. Teemana Helsingin parhaat kalapaikat. Osallistujia n. 20.



Äijäneuvoston kokous 17.3. Kokoukseen osallistui seitsemän neuvoston jäsentä.



Miesten saunailta 21.4. Invalidiliiton tiloissa. Alustajana Invalidiliiton liittohallituksen
puheenjohtaja Pekka Hätinen. Osallistujia n. 15.



Tutustumiskäynti 28.4. Kallion Keskuspelastusasemaan. Osallistujia 9.



Kalastustapahtuma Vanhankaupunginkosken rannalla 19.5. Osallistujia 24.



Miesten juhannussauna 22.6. Vantaan Invalidit ry:n tiloissa Markkulassa.



Miesten saunailta 20.10. Invalidiliiton tiloissa.



Miesten saunailta 17.11. Vieraana lakimies Henrik Gustafsson Invalidiliitosta.



Tutustumiskäynti Fazerilan tehtaisiin 8.12.

Naisten illat
Vertaistukiryhmä kokoontui kolmen viikon välein 12 kertaa. Osallistujia oli 12 henkilöä. Kerhon vetäjänä
toimi Riitta Jolanki. Ryhmässä käsiteltiin vammaisten naisten elämään liittyviä aiheita:


Kristilliset Invalidit -yhdistys



Kiitollisuus



Uskalla tutustua -vertaisopintoryhmä



Rintojen omatarkkailu



Ihon ikääntyminen, asiantuntijana Ihotautilääkäri Terttuliisa Ahokas



Kehu kaveria



Jukka Sariola: Ystäväni Seija (kevätkauden päättäjäiset Neljä Vuodenaikaa -kahvilassa)



Myötätuntoa itselle arjen haasteissa, asiantuntijana yliopistonlehtori Elina Penttinen



Rusetti – vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry ja pyhiinvaellusmatka, asiantuntijana
Marja Pihnala



Kimmo Oksanen: Kasvonsa menettänyt mies



Suffragette-elokuva (pikkujoulu)

Raaja-amputoidut: amputoitujen vertaistapaamiset
Tapaamiset käynnistyivät kesäkuussa 2016 ja niitä jatkettiin vuoden loppuun kerran kuukaudessa.
Yhteyshenkilönä toimi projektityöntekijä Charlotta Marsh.
Uskalla tutustua - opintoryhmä
Opintoryhmä kokoontui kolmen viikon välein seitsemän kertaa. Opintoryhmä toteutettiin yhteistyössä
HIY:n ja Naisten linjan kanssa. Osallistujia oli seitsemän. Kerhon yhdyshenkilönä toimi Pirkko Justander.


Tullaan tuttaviksi, Suljetun ryhmän perustaminen ja Elämäni roolit



Tytöstä naiseksi



Kotona laitoksessa vai laitoksessa kotona



Lähisuhde- ja perheväkivalta
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Seksuaalinen väkivalta



Rohkeutta palvelujen käyttöön



Suullinen ja kirjallinen palaute. Mikä toimi ja mikä ei?

Virkistystoiminta


Uusien jäsenten ilta 27.1. (16 osallistujaa)



Hiy:n maalauskerhon kevätnäyttely ” Meidän aikaa”, HIY:n toimintakeskuksessa 1.2-29.4.



Ystävänpäivän kahvitilaisuus 11.2. (43 osallistujaa)



Äitienpäivän kahvitilaisuus 9.5. (17 osallistujaa)



13.5. Kulturan opastettu retki Didrichsenin Taidemuseoon, ”Olipa kerran neuvostotaide”, joka esitteli
moskovalaisen keräilijän Mihail Arefjevin kokoelmasta (10 osallistujaa).



Hevossalmiparlamentti 8.6. (12 osallistujaa)



Lomakylien kevät- ja syystalkoot: Hevossalmessa (30.4. ja 25.9.) ja Päättiällä (7.5. ja 24.9.), (noin 25
osallistujaa/talkoot)



Hevossalmen kesäjuhla 12.6. (noin 100 osallistujaa)



Päättiän sadonkorjuujuhla 13.8. (noin 60 osallistujaa)



Koko perheen liikuntapäivä Hevossalmen lomakylässä, yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan
Näkövammaiset ry:n (HUN), Helsingin ja Uudenmaan Neuroyhdistys ry:n (HUMS) kanssa 27.8.
(noin 100 osallistujaa)



Tuulimyllyntie 5 asuintalon 50 v juhla 26.11. Myllypuron monipuolinen palvelukeskus, (50
osallistujaa)



Kauneimmat joululaulut yhteislaulutilaisuus 1.12. (30 osallistujaa)



ENKELLAULU KAJAHTAA! -joulukonsertti Johanneksen kirkossa 2.12.2016. Esiintyjinä Lilli
Paasikivi ja Cantores Minores, järjestäjänä kulttuuritoimikunta Kultura (20 osallistujaa).



Kansainvälisenä Vammaisten päivänä 3.12 yhdistyksen kulttuuritoimikunta Kulturan järjestämä
kahvikonsertti. Kitarataiteilija ja trubaduuri Pentti Hildén esitti Lasse Mårtensonin tuotantoa (23
osallistujaa).



Pikkujouluristeily Finlandialla 13.12. (73 osallistujaa)



Puurojuhla, jonka ohjelmasta vastasi kulttuuritoimikunta, 11.12. (61 osallistujaa)

Tutustumiskäynnit, matkat ja retket


Yhdistyksen kulttuuritoimikunta Kulturan järjestämä kesäretki Samppalinnan kesäteatteriin
(musiikkikomedia Nunnia ja konnia, pääosassa Maria Lund) ja kiertoajelu Turussa ennen
teatteriesitystä 2.7. (yli 30 osallistujaa)



Bussimatka Hyvä Ikä 2016 -messuille Tampereelle 21.10. (29 osallistujaa)

Lomakylät
Hevossalmen ja Päättiän lomakylät olivat tärkeitä loma-, ulkoilu- ja virkistyspaikkoja jäsenistölle ja ne
luovat hyvät puitteet vertaistoiminnalle.
Lomakylien majoitus- ja virkistystilat olivat jäsenten ja heidän perheittensä aktiivisessa käytössä koko
lomakauden.
Lomakylien suurimmat kulut olivat vakuutusmaksut ja korjaustyöt sekä Hevossalmen tontin vuokra
Helsingin kaupungille. Hevossalmen ja Päättiän lomakylien toiminta ja huoltotyöt toteutuivat pääasiassa
vapaaehtoisvoimin.
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Hevossalmen ja Päättiän lomakylien yhteenlaskettu alijäämä oli 32 738 € (ed. vuonna 27 126). Lomakylät
olivat avoinna 1.5.–30.9.
Hevossalmen lomakylä
Hevossalmen lomakylä sijaitsee Helsingin kaupungilta vuokratulla noin 1,6 hehtaarin suuruisella rantaalueella Laajasalossa. Lomakylän tontin vuokrasopimus on voimassa 31.12.2020 saakka. Alueella on
päärakennus, sauna ja takkatupa sekä kerhorakennus. Lomamökkejä on yhteensä 15, joista kaksi on
isoja pyörätuolinkäyttäjille soveltuvia. Lomamökkien käyttöaste oli 84 %. Isoissa mökeissä käyttöaste oli
67 % eli sama kuin edellisenä vuonna. Niitä vuokrattiin myös väistöasunnoiksi Tuulimyllyntie 5:n
käyttövesi- ja sähkösaneerauksen ajaksi elo- ja syyskuun aikana.
Hevossalmen tilat olivat yhteistyökumppaneiden ja muiden helsinkiläisten vammaisjärjestöjen käytössä
kesän 2016 aikana lähes samoin kuin vuonna 2015: sauna 119 kertaa, takkahuone ja päärakennus
kolme kertaa, piha-alue ja grilli yhteensä 16 kertaa.
Hevossalmessa järjestettiin kevät- ja syystalkoot, lomalaisten ja hallituksen yhteinen
Hevossalmiparlamentti, perinteinen kesäjuhla ja liikuntapäivä. Lisäksi hevossalmitoimikunta järjesti
juhannusjuhlan ja muita pienempiä tapahtumia.
Hevossalmen tuotot (mökkivuokrat ja käyttökorvaukset) olivat 22 686 € ja kulut 51 031 €. Kuluihin sisältyi
mm. Helsingin kaupungille maksettu tontin vuokra 18 355 €.
Päättiän lomakylä
Yhdistyksen omistama Päättiän lomakylä sijaitsee Lopen kunnassa, Pilpalan kylässä. Tilan pinta-ala on
noin 38 ha, josta metsää 32,85 ha, kesantoa 4,86 ha ja joutomaata 0,25 ha. Tilalla on Päättiäislampi sekä
noin 150 metrin rantaosuus Ruohostenlampeen.
Alueella sijaitsee päärakennus, huoltorakennus keittiö-, suihku- ja wc-tiloineen sekä kolme
asuinrakennusta, joissa kussakin on kaksi neljän hengen loma-asuntoa. Lisäksi alueella on grillikatos,
varastorakennus ja lomakylän valvojien asuinrakennus. Lammen rannalla on sauna ja uimalaituri.
Päättiällä lomamökkien käyttöaste oli vain 58 % (ed. vuonna 57 %). Asuntovaunuja oli kausipaikoilla 14
(ed. vuonna 15). Tilaussaunavarauksia tehtiin viikoittain. Osa asuntovaunupaikan vuokranneista käytti
aluetta myös talvikautena.
Päättiällä järjestettiin kevät- ja syystalkoot, lomakyläläisten oma juhannusjuhla sekä sadonkorjuujuhla,
johon järjestettiin bussikuljetus Helsingistä.
Päättiän tuotot (mm. mökki- ja asuntovaunupaikkojen vuokrat ja käyttökorvaukset) olivat 17 940 € ja kulut
22 333 €.
Hankkeet ja projektit
Raaja-amputoitujen vertaistuen tilanteen ja tarpeen selvitysprojekti
RAY myönsi HIY:lle 35 000€ avustusta Paikka auki -ohjelmasta, jonka avulla selvitettiin raajaamputoitujen vertaistuen tilannetta ja tarvetta. Selvitystä tehtiin yhdessä Oulun Invalidien Yhdistys ry:n
kanssa.
Selvitysvuoden aikana kartoitettiin vertaistukitoiminnan tilannetta myös valtakunnallisesti ja perustettiin
verkkosivusto www.amputoidut.fi, jonka tarkoituksena on tarjota tietoa eri tahojen järjestämästä
vertaistukitoiminnasta raaja-amputoiduille. Lisäksi selvityksen osana toteutettiin kysely, jonka avulla
kerättiin tietoa raaja-amputoitujen kokemuksista ja toiveista vertaistukitoiminnan suhteen.
Yhdistyksen rekisteriin vapaaehtoisista koulutetuista raaja-amputoitujen vertaistukihenkilöistä ei ole tullut
viime vuosina uusia henkilöitä, ja osa tukihenkilöistä on jäänyt pois toiminnasta. Uusia tukihenkilöitä
tarvitaan. Pääkaupunkiseudulla tai lähialueella raaja-amputoiduille ei myöskään ollut juurikaan
ryhmämuotoista vertaistukitoimintaa tarjolla. Selvitysvuoden aikana testattiin ryhmämuotoisen
vertaistukitoiminnan kysyntää Helsingissä käynnistämällä amputoitujen vertaistapaamiset, joita pidettiin
kerran kuussa kesäkuusta 2016 lähtien. Ryhmässä oli vuoden 2016 aikana yhteensä 15 osallistujaa ja
ryhmälle havaittiin olevan tarvetta.
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Selvitystyön aikana todettiin toiminnan tarvitsevan kehittämistä ja siksi haettiin RAY:ltä uutta avustusta
kolmivuotisen Vertainen vierellä – raaja-amputoitujen valtakunnallinen vertaistuki –hankkeen
toteuttamiseksi. Päätös oli myönteinen.
Hattutemppu
Hattutemppu-hanke oli yhteistyöhanke Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n (HUN), Helsingin ja
Uudenmaan Neuroyhdistyksen (HUMS) ja Helsingin Invalidien Yhdistyksen kesken 2014-2016. OKM
myönsi hankkeelle seuratukea ensimmäiseksi vuodeksi (8/2014‒7/2015) 26 000 € ja toiseksi (8/20157/2016) 23 000 € liikuntakoordinaattorin palkkaamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Hankkeen vetäjänä
toimi osa-aikainen liikuntakoordinaattori. Liikuntakoordinaattori järjesti toimintaa, kuten lajikokeiluita,
perhetapahtumia, luontoretkiä sekä kehitti yhteistyöverkostoa. Yhteistyö Vammaisurheilu ja -liikunta VAU
ry:n, Ruskeasuon koulun ja muiden vammaisten lasten ja nuorten liikuntaa järjestävien tahojen kanssa
vahvistui. Hankkeelle luotiin Facebook -sivut (https://www.facebook.com/hattutemppu) perheiden
tavoittamiseksi ja nopean tiedonkulun varmistamiseksi.
Vuoden 2016 aikana järjestettiin kaksi luontoretkeä toinen toukokuussa Villa Elfvikissä (osallistujia 24) ja
toinen lokakuussa Kivinokassa (osallistujia 6). Molemmilla retkillä oli asiantuntijana ja oppaana mukana
biologi Virpi Karén. Elokuussa hankkeessa mukana olevat yhdistykset järjestivät koko perheen
liikuntapäivän Hevossalmen lomakylässä. Tapahtumaan osallistui n. 100 henkeä.
7-11-vuotiaiden liikunta- ja näkövammaisten lasten Sporttis-kerho ja yli 12-vuotiaiden Treenisurheiluryhmä jatkoivat toimintaa vuonna 2016. Sporttis ja Treenis saivat kesäkuussa 2016 Suomen
Asiakastieto Oy:ltä 1500 euron suuruisen stipendin. Saatu stipendi käytettiin keilaukseen ja
erityisuinninopettajan palkkaamiseen ryhmien uintikerroille.
Hattutemppu-hanke osallistui Maliken, Jaatisen, Ruskeasuon koulun ja Cp-liiton kanssa yhteistyössä
järjestettyihin koko perheille linturetkille Villa Elfvikissä huhtikuussa. Maliken toimintavälineet
mahdollistavat vaikeastikin liikuntarajoitteisten lasten osallistumisen retkeen. Vuoden 4 muuta
perhetapahtumaa olivat Näkövammaiset lapset ry:n järjestämä tapahtuma Huimalassa, kevätretki
Hevossalmen lomakylään, melontaa Sipoon kanoottiklubin ohjauksessa ja keilausta Arena Centerissä ja
ne suunnattiin Sporttiksen perheille.
Hankkeen päätavoite – liikunnan kehittäminen ja lisääminen perheissä, joissa on vammainen
perheenjäsen (lapsi tai vanhempi) – saavutettiin. Perheet osallistuivat monimuotoisesti erilaisiin liikuntaja harrasteryhmiin, matalan kynnyksen lajikokeiluihin ja muiden järjestöjen liikuntatarjontaan.
Henkilökohtaisten avustajien välitys
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto on hyväksynyt HIY:n henkilökohtaisen avun
palvelusetelintuottajaksi 1.10.2014 alkaen. Lisäksi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston
suoraostona toteutettu Keikka-avustajavälitys jatkui määräaikaissopimuksella vuonna 2016.
Suoraostosopimuksen piirissä olivat ennen 1.9.2010 kaupungin maksusitoumuksen yhdistykselle saaneet
asiakkaat. Palvelu oli tarkoitettu ensisijaisesti pienituntimääräisiin, lyhytaikaisiin, tilapäisiin ja äkillisiin
avustajatarpeisiin. Vuonna 2016 voimassaolevia maksusitoumuksia oli noin 40 asiakasta (ed. vuonna
50). Asiakkaiden määrä väheni ja henkilöt siirtyivät vähitellen palvelusetelitoiminnan asiakkaiksi. Keikkaavustajavälitys Helsingin kaupungin suoraostona päättyi vuoden 2016 lopussa.
Palveluseteliasiakkaita oli vuoden 2016 lopussa noin 70 ja käytettyjä avustustunteja noin 2 500
kuukaudessa. Yksittäisten asiakkaiden saama avun määrä vaihteli 16 tunnista 480 tuntiin kuukaudessa.
Avustajille järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta. Avustajavälityksen toimintaa koordinoi yksi henkilö ja
välittäjänä toimi yksi henkilö. Lisäksi vuoden aikana palkattiin yksi henkilö tekemään sijaisuuksia, yleisiä
välitykseen liittyviä tehtäviä ja henkilökohtaisen avustajan tehtäviä.

13

Vuosikertomus 2016, Helsingin Invalidien Yhdistys ry

Yhteistyö
Yhteistyö Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa on jatkunut jo vuodesta 2009. Metropolia AMK:n
fysioterapeuttiopiskelijat toimivat avustajina Sporttis- ja Treenis-kerhoissa. DIAK-ammattikorkeakoulun
opiskelija osallistuvat Sporttis-kerhon toimintaan osana opiskelua.
Uudenmaan CP-yhdistyksen Elämäntaiteilijat -teatteriryhmä harjoitteli toimintakeskuksen tiloissa
yhteensä 13 lauantaina.
Ilco Uusimaa ry kokoontui kerran kuukaudessa HIY:n tiloissa.

Hallinto
Jäsenistö
HIY:n uudet säännöt tulivat voimaan 9.6.2016. Aiemmissa säännöissä todettiin, että HIY:n jäseneksi voi
liittyä henkilö, jolla on pysyvä fyysinen vamma, joka aiheuttaa toimintarajoitteen. Vammaisen lapsen
huoltaja voidaan hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi kunnes lapsi täyttää 15 vuotta. Sen jälkeen nuori voi
itse liittyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi. Kannattajajäseneksi hyväksytään henkilö, rekisteröity
yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa. 9.6.
voimaan tulleiden sääntöjen mukaan varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään fyysisesti vammaisen tai
toimintaesteisen henkilön lisäksi hänen perheenjäsenensä tai muu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt.
Kertomusvuoden lopussa yhdistyksen varsinaisten jäsenten määrä oli 1 737, joista vapaajäseniä oli 276.
Jäseniä oli 3,8 % (68 henkilöä) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kannattajajäseniä oli 56 (ed. vuonna
46) ja yhteisökannattajajäseniä 3 eli samat määrät kuin vuonna 2015. Vuonna 2016 yhdistykseen liittyi 63
uutta jäsentä (ed. vuonna 69). Jäsenistä naisia oli 54 % ja miehiä 46 %, 60 vuotta täyttäneitä 70 % ja alle
30-vuotiaita vain 3,2 %.
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinainen kevätkokous pidettiin 23.4.2016 toimintakeskuksessa ja syyskokous 26.11.2016
Myllypuron monipuolisessa palvelukeskuksessa. Kevätkokoukseen osallistui 42 ja syyskokoukseen 51
äänioikeutettua jäsentä.
Hallitus
Lasse Eva erosi yhdistyksen hallituksesta 17.12.2015. Kevätkokouksessa hallitukseen valittiin Lasse
Evan tilalle Kristiina Karhos jäljellä olevaksi toimikaudeksi (vuoden 2016 loppuun asti). Vuoden 2016
aikana hallitus piti 13 kokousta. Hallituksen kokoonpano (suluissa läsnäolo kokouksissa):
Riitta Jolanki puheenjohtaja (13)
Arto Peltoniemi varapuheenjohtaja (12)
Heikki Aulio (13)
Kristiina Karhos (7, hallituksessa 23.4.2016 alkaen)
Risto Korhonen (13)
Eino Meriläinen (12)
Tuula Partanen (9)
Kirsti Pesola (12)
Seppo Pihnala (12)
Leena Simola-Nikkanen (13)
Hallituksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja ja hänen sijaisenaan kokouksissa 5/2016 ja 6/2016 toimi
talouspäällikkö. Hallituksen kokouksiin osallistuu myös talouspäällikkö ja kutsuttuina muita henkilöitä.

14

Vuosikertomus 2016, Helsingin Invalidien Yhdistys ry

Toimitilat
Yhdistyksen toimintakeskus sijaitsee Voudintie 6:ssa. Toimintakeskuksessa on yhdistyksen toimisto sekä
kokous- ja kerhotilat. Toimintakeskuksessa kokoontuu arkisin yksi tai useampia liikunta- tai
harrastusryhmää. Tiloja vuokrattiin myös muiden vammaisjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden käyttöön.
Toimihenkilöt
Toimisto
Toiminnanjohtaja Ilse Uoti
Talouspäällikkö Anne Vieri (-20.2.2016), Helena Venäläinen (22.2.2016 alkaen)
Toimistosihteeri Inge Ivask
Henkilökohtaisten avustajien välitys
Toiminnan koordinaattori Laura Filppu
Avustajien välittäjä Kaisa Heiskanen
Henkilökohtainen avustaja ja avustajavälityksen yleiset työt sekä sijaisuudet: Miu Mannila (31.3.2016)
Projektit
Hattutemppu: liikuntakoordinaattori Marjo Vainikka
Raaja-amputoitujen vertaistuen tilanteen ja tarpeen selvitys: projektityöntekijä Charlotta Marsh (22.2.2016
alkaen)
Asunto-osakeyhtiö Helsingin Juhana Herttuantie 17:n talonmiehet
Seija ja Jouko Salenius (3.12.2016 asti)
Lomakylien valvojat
Hevossalmen lomakylä: Voitto Laurila
Päättiän lomakylä: Pentti Savela
Verkostotoimijat ja yhteyshenkilöt
Pääkaupunkiseudun rypäs: Arto Peltoniemi
Liikuntavastaava: Risto Korhonen
Miesvastaava: Martti Räinä
Naisvastaava: Riitta Jolanki
Yhdistysverkostovastaava: Riitta Jolanki
Edustukset
Assistentti.infon neuvottelukunta: Ilse Uoti
Assistentti.infon työvaliokunta: Ilse Uoti
Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17:n hallitus: Leena Simola-Nikkanen (pj), Riitta Jolanki (pj
21.5.2015 lähtien), Lasse Eva (21.5.2015 asti) ja Heikki Aulio (21.5.2015 lähtien)
Avustajakeskus Sentterin hallitus: Leena Simola-Nikkanen
Invalidiliiton liittohallitus: Pekka Hätinen (pj)
Invalidiliiton liittovaltuusto: Riitta Jolanki (1. vpj), Arto Peltoniemi ja Leena Simola-Nikkanen
Invalidiliiton esteettömyystyöryhmä Jan Huopainen (pj) ja Riitta Jolanki
Invalidiliiton vaalitoimikunta: Riitta Jolanki
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Helsingin kaupungin vammaisneuvosto: Leena Simola-Nikkanen ja Kristiina Karhos (Helsingin ja
Uudenmaan Neuroyhdistys ry:n edustajana)
Helsingin kaupungin vammaisneuvoston työvaliokunta: Leena Simola-Nikkanen ja Kristiina Karhos
Helsingin Sosiaali- ja terveysviraston Kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmä: Riitta Jolanki
(Invalidiliiton edustaja) ja Leena Simola-Nikkanen (Vammaisneuvoston edustaja)
Toimikunnat
Työjaos
Riitta Jolanki (HIY:n pj), Arto Peltoniemi (HIY:n vpj), Ilse Uoti (toiminnanjohtaja) ja Anne Vieri / Helena
Venäläinen (talouspäällikkö)
Hevossalmi-toimikunta
Tuula Partanen (yhteyshenkilö), Marita Engbom-Koskela, Jari Jokinen, Erkki Karioja, Heimo Lammi,
Risto Partanen, Seppo Pihnala ja Tuula Turkelin sekä lomakylän valvoja Voitto Laurila
Kiinteistötoimikunta
Leena Simola-Nikkanen (puheenjohtaja), Riitta Jolanki (HIY:n pj), Kirsti Pesola (asiantuntijajäsen), Risto
Korhonen (asukkaiden edustaja/Tuulimyllyntie 5) ja Kai Saarinen (asukkaiden edustaja/Voudintie 6),
MTR-Isännöinti Oy:stä vastuullinen isännöitsijä Krister Ilvonen ja tekninen isännöitsijä Janne Sinisalo,
Anne Vieri / Helena Venäläinen (HIY:n talouspäällikkö) ja Ilse Uoti (HIY:n toiminnanjohtaja)
Kulttuuritoimikunta Kultura
Viktoria Welling (yhteyshenkilö), Riitta Jolanki, Pirkko Justander, Kirsi Mustonen, Pekka Mustonen, Tuula
Partanen ja Martti Räinä
Tiedotustoimikunta
Ilse Uoti (yhdyshenkilö), Heikki Aulio, Inge Ivask, Jari Jokinen, Riitta Jolanki, Eino Meriläinen, Eija
Mäntynen ja Martti Räinä.
Täyttä Elämää -lehti
Ilse Uoti (päätoimittaja) ja toimituskunta: Eija Mäntynen, Jari Jokinen, Inge Ivask, Riitta Jolanki, Martti
Räinä (valokuvaaja)
Urheilu- ja liikuntatoimikunta
Risto Korhonen (yhteyshenkilö), Jari Manni, Timo Ollikainen, Seppo Pihnala ja Marjo Vainikka
Vaikuttamistoimikunta
Leena Simola-Nikkanen (yhteyshenkilö), Matti Anttalainen. Pekka Hätinen, Riitta Jolanki, Tuula
Paasivirta, Tuula Partanen, Arto Peltoniemi, Seppo Pihnala, Miro Reijonen, Riitta Suurkuukka, Ronja
Venesperä ja Ilse Uoti
Varainhankintatoimikunta
Talouspäällikkö Anne Vieri / Helena Venäläinen (yhteyshenkilö)
Virkistys- ja juhlatoimikunta
Tuula Partanen (yhteyshenkilö), Inge Ivask, Eija Mäntynen, Seppo Pihnala, Tarja Raassina ja Viktoria
Welling
Kiinteistö- ja vuokra-asuntotoiminta
Yhdistys omistaa kaksi vuokrataloa, joissa on 120 vuokra-asuntoa. Talot sijaistevat Myllypurossa
(Tuulimyllyntie 5) ja Koskelassa (Voudintie 6). Lisäksi yhdistyksellä on 28 osakehuoneistoa myös
Koskelassa sijaitsevassa Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17:ssä, jonka toisena omistajana on
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Invalidiliitto ry. Asuinhuoneistot ovat liikuntaesteisille soveltuvia. Asuntoja voivat hakea helsinkiläiset
vammaiset henkilöt. Vuokratalokiinteistöjen isännöinnistä vastaa yhdistys ja huollosta vastaavat
huoltoyhtiöt. Yhdistys on Suomen Vuokranantajat ry:n jäsen. Huoneistot eivät ole olleet tyhjillään pitkään
edellisen asukkaan jälkeen. Monet asukkaat ovat hyvin pitkäaikaisia vuokralaisia.
Vuokratalojen isännöinti ostettiin MTR-Isännöinti Oy:stä. Vastuullisena isännöitsijänä toimi Krister Ilvonen
ja teknisenä isännöitsijänä Janne Sinisalo.
Tuulimyllyntie 5 -vuokratalo
3

Tuulimyllyntie 5 -vuokratalo on valmistunut vuonna 1966. Talon kuutiotilavuus on 14 000 m ja
2
asuntopinta-ala 3 214 m käsittäen viisi porrasta ja 60 huoneistoa. Kiinteistön huollosta vastasi R.
Asikainen Oy.
Tuulimyllyntie 5:n LVIS-korjaushanke jatkui vuonna 2016 toimintasuunnitelman mukaisesti
peruskorjaamalla käyttövesiputkistot ja sähköt, uusimalla ulkovalaistus sekä tekemällä parannuksia
iImastointiin (LVI-Trio Oy). Hanke jatkuu edelleen vuonna 2017 jolloin remontoidaan kylpyhuoneita. RAY
myönsi hankkeelle investointiavustusta vuodelle 2015 300.000 € ja vuodelle 2016 250 000 €. RAY
avustusta siirtyi käytettäväksi vuonna 2017 92 821 €.
Voudintie 6 -vuokratalo
Yhdistyksen omistama aravarahoitteinen Voudintie 6 -vuokratalo valmistui 1972. Talon tilavuus on 13 290
3
2
m ja asuntopinta-ala 2 825 m käsittäen kolme porrasta ja 60 huoneistoa. Piha- ja Talohuolto Eklund Oy
vastasi kiinteistön huollosta.
Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17
Rakennus valmistui vuonna 1973. Asunto-osakkeista HIY omistaa 57,5 % ja hallinnoi 28
asuinhuoneistoa.
Asunto-osakeyhtiö osti isännöintipalvelut HIY:ltä ja talonmiehinä toimivat Seija ja Jouko Salenius
3.12.2016 asti, jonka jälkeen Piha- ja Talohuolto Eklund Oy vastasi kiinteistön huollosta. Asunto Oy
Juhana Herttuantie 17:n hallituksessa oli kolme HIY:n edustajaa ja kaksi Invalidiliiton edustajaa.
Puheenjohtajana toimi HIY:n hallituksen puheenjohtaja.

Taloudellinen toiminta
Varainhankinta
Varainhankinnan tuotot koostuivat pääasiassa jäsenmaksuista ja Pieni Ele -keräystuotoista sekä
erilaisista avustuksista.
Verkkosivuilla annettiin mahdollisuus kertalahjoituksen tai kuukausittaisen lahjoituksen tekemiselle.
Lisäksi varoja kerätään järjestämällä erilaisia tapahtumia ja tempauksia. Näillä saatiin myös jonkin verran
tuloja.
Varainhankinnan tuotot olivat yhteensä 37 988 € (ed.vuonna 41 356 €) ja kulut yhteensä 768 € (ed.
vuonna 2 566 €).
Jäsenmaksut
Jäsenmaksu oli varsinaisilta jäseniltä 23 € (ed. vuonna 22 €), kannattajajäseniltä 50 € (ed. vuonna 45 €)
ja yhteisökannattajajäseniltä 150 € vuodessa. Jäsenmaksutuotot olivat 32 882 € (ed. vuonna 30 494 €).
Käyttökorvaukset
Järjestötoiminnassa jäsenistöltä kerättiin erilaisina käyttökorvauksia yhteensä 10 150 € (ed. vuonna
7 070 €).
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Pieni Ele -keräys
Pieni ele -keräys (aik. Vaalikeräys) tehdään kotimaisen vammais- ja terveystyön hyväksi.
Koska vuonna 2016 ei järjestetty valtakunnallisia vaaleja. Vuonna 2015, jolloin järjestettiin
eduskuntavaalit, Pieni Ele -keräyksen tuotto oli 9 933 €. Vuonna 2016 keräystuottoja oli kuitenkin
4 442 € eli palautusta Invalidiliitto ry:ltä sen saamasta eduskuntavaalien keräystuotto-osuudesta
eduskuntavaaleissa.
Avustukset
OKM:n myöntämää Hattutemppu-hankkerahaa siirtyi käytettäväksi vuodelle 2016 21 420 €.
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi järjestöavustusta 20 000 € kuten edellisenäkin
vuonna ja liikuntalautakunta yhteensä 11 160 € (ed. vuonna 7 697 €) liikuntaviraston kanssa yhteistyössä
toteutettujen kurssien (Hecho A Mano! -flamencoa istuen, jooga ja tuolijooga) ohjaajien palkkoihin sekä
tapahtuma-avustusta Hevossalmen liikuntapäivään, toiminta-avustusta ja liikuntatilojen vuokraavustusta. Aini Vähäsalmen rahastosta ei katettu kuluja vuonna 2016.
Anni ja Tauno Oksasen muistorahastosta tuettiin virkistysmatkoja 4 490 €.(ed. vuonna 8 265 €).
RAY:ltä haettiin vuonna 2016 avustusta kolmivuotisen (1.3.2017 alaken) Vertainen vierellä – raajaamputoitujen valtakunnallinen vertaistuki –hankkeen toteuttamiseksi. Päätös oli myönteinen.

RAY:lta haettiin myös avustusta Paikka auki -ohjelmasta yhdistyksen toimintatietoja arkistoimiseksi ja
graafista ilmeen uudistamiseksi, mutta avustusta ei myönnetty.

Tilikauden tulos
HIY:n tilikauden 2016 tulos oli 34 430 € ylijäämäinen (ed. vuonna ylijäämää 38 263 € ).
Järjestötoiminnan alijäämä oli 188 096 € (alijäämä oli vuonna 2015 136 758 € ). Suurin osa
järjestötoiminnan alijäämästä katettiin projekti- ja sijoitustoiminnan tuotoilla. Taloustilanne tulee
jatkossakin olemaan haastava.
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Helsingin Invalidien Yhdistys r.y.
TASE
VASTAAVAA

31.12.2016

31.12.2015

€

€

1 458,24

1 458,24

1 458,24

1 458,24

Aineettomat hyödykkeet
Ennakkomaksut
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

78 207,39

78 207,39

2 213 226,57

1 716 623,80

5 793,84

7 725,12

13 950,35

16 111,46

2 311 178,15

1 818 667,77

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet

1 493 588,86

1 493 588,86

Sijoitukset yhteensä

1 493 588,86

1 493 588,86

3 806 225,25

3 313 714,87

Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Myyntisaamiset

74 692,82

214 632,44

242 025,17

100 135,93

Saamiset yhteensä

316 717,99

314 768,37

Rahoitusarvopaperit

151 042,56

151 042,56

Rahat ja pankkisaamiset

646 890,43

455 931,64

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

1 114 650,98

921 742,57

VASTAAVAA YHTEENSÄ

4 920 876,23

4 235 457,44

Siirtosaamiset ja muut saamiset

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Asuntotoimintarahasto

36 320,82

36 320,82

1 965 464,07

1 927 201,10

34 430,26

38 262,97

2 036 215,15

2 001 784,89

Aini Vähäsalmen rahasto

27 657,42

27 383,58

Anni ja Tauno Oksasen rahasto

22 347,58

0,00

50 005,00

27 383,58

1 247 671,03

1 041 156,23

1 114 025,77

801 713,61

1 114 025,77

801 713,61

199 224,53

190 885,42

Toimintapääoma
Tilikauden yli-/alijäämä
Oma pääoma yhteensä
Sidotut rahastot

Sidotut rahastot yhteensä
Vapaaehtoiset varaukset
Asuintalovaraus
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Muut siirtovelat
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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25 752,46

20 798,49

179 914,11

100 677,71

68 068,18

51 057,51

472 959,28

363 419,13

1 586 985,05

1 165 132,74

4 920 876,23

4 235 457,44
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TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2016

1.1.-31-12.2015

67 316,24

67 706,53

-114 430,22

-111 374,73

VARSINAINEN TOIMINTA
JÄRJESTÖTOIMINTA
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Järjestötoiminta yhteensä

-3 936,30

-4 166,06

-137 045,66

-88 923,82

-188 095,94

-136 758,08

1 179 942,61

753 240,67

-993 398,91

-639 825,46

-35 595,23

-38 364,73

150 948,47

75 050,48

40 626,36

41 459,82

PROJEKTIT
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Projektitoiminta yhteensä
LOMAKYLÄT
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Poistot
Rahoitustuotot ja -kulut
Lomakylät yhteensä

-4 072,37

-2 887,44

-67 165,36

-60 508,82

-5 171,49

-3 930,87

3 045,06

-1 258,74

-32 737,80

-27 126,05

837 929,04

860 346,64

ASUNTOTOIMINTA
Tuotot
Vuokratuotot
Kulut
Henkilöstökulut

-38 255,64

-38 271,12

-1 328 273,52

-1 039 815,25

Poistot

-76 737,27

-88 917,48

Rahoitustuotot ja -kulut

-22 155,94

-20 947,47

Aktivointi

834 008,13

453 912,76

-206 514,80

-126 308,08

0,00

0,00

-69 885,27

-88 833,65

32 882,00

30 494,00

350,00

271,00

6 238,06

12 448,97

-1 482,50

-1 857,90

Muut kulut

Varausten muutokset
Asuntotoiminta yhteensä
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ
VARAINHANKINTA
Tuotot
Jäsenmaksut
Lahjoitukset
Muut tuotot
./. Siirrot toiminnanaloille
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ

0,00

0,00

-786,18

-2 566,46

37 201,38

38 789,61

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot

207 891,43

202 690,71

-160 777,28

-134 383,70

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ

47 114,15

68 307,01

Tuotto-

14 430,26

18 262,97

Kulut
/kulujäämä

YLEISAVUSTUKSET
Helsingin kaupunki
Ray/Investointiavustus
Ray/Siirretty hankintamenon vähennykseksi
TILIKAUDEN TULOS
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20 000,00

20 000,00

291 902,69

165 276,00

-291 902,69

-165 276,00

34 430,26

38 262,97
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Tilintarkastuskertomus 2016
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