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 Yhteenveto toiminnasta vuonna 2018 

Vuoden 2018 lopussa Helsingin Invalidien Yhdistys ry:ssä (jäljempänä ”HIY” tai 

”yhdistys”) oli jäseniä 1 650, joista kannatusjäseniä 45, varsinaisia jäseniä 1 603 ja 

yritysjäseniä 2.  

Yhdistyksen strategia vuosille 2019-2021 hyväksyttiin vuosikokouksessa 24.11. 

Helsingin Invalidien Yhdistys tekee työtä erityisesti fyysisesti vammaisten ja 

toimintaesteisten henkilöiden yhdenvertaisen ja esteettömän elämän turvaamiseksi. 

Visiona yhdistyksellä on yhdenvertainen, esteetön ja saavutettava Helsinki. 

Yhdistykseen arvot, jotka ohjaavat kaikkea yhdistyksen toimintaa, ovat luotettavuus, 

ihmisarvo, innovatiivisuus, osallistavuus ja vastuullisuus.  

80-vuotiasta yhdistystä juhlittiin Kampin palvelukeskuksen juhlasalissa 7.3. Juhlassa 

huomioitiin kunniakirjalla viisi aktiivista vapaaehtoista ja lisäksi jaettiin Invalidiliiton 

kultaiset ansioplaketit kolmelle henkilölle. Kaupungin tervehdyksen juhlaan toi 

apulaispormestari Sanna Vesikansa ja Invalidiliiton tervehdyksen pääjohtaja Petri 

Pohjonen.  

Yhdistys koulutti ja neuvoi jäseniään edellisten vuosien tapaan, tarjosi heille liikunta-, 

harrastus- ja kerhotoimintaa entisessä laajuudessa sekä järjesti lukuisia tapahtumia 

toimintakeskuksessa ja lomakylissä. Eläkeläisten, naisten, miesten, henkilökohtaisten 

avustajien ja raaja-amputoitujen vertaistukiryhmät jatkoivat toimintaansa. 

Yhdistys vuokrasi omistamistaan asuintaloista esteettömiä vuokra-asuntoja pääasiassa 

yhdistyksen jäsenille.  

Vaikuttamistoiminnan tavoitteena oli turvata vammaisten henkilöiden sosiaali- ja 

terveyspalvelujen saatavuus ja laatu meneillään olevien merkittävien lakiuudistusten 

valmistelussa ja seurata uudistusten vaikutuksia vammaisten ihmisten elämään. 

Uudessa, syksyllä hyväksytyssä strategiassa täsmennettiin ja avattiin tulevan 

vaikuttamistoiminnan periaatteita. 

Vaikuttamistoimintaa toteutettiin vuonna 2018 valtakunnallisesti Invalidiliiton kautta ja 

alueellisesti yhteistyössä Invalidiliiton Etelä-Suomen alueen ja pääkaupunkiseudun 

invalidiyhdistysten kanssa. Helsingin vammaisneuvostossa toimi kaksi yhdistyksen 

jäsentä. HIY:n puheenjohtaja toimi Helsingin vammaisneuvoston nimeämänä 

varajäsenenä Uudenmaan väliaikaisessa vammaisneuvostossa. 

HIY oli edustettuna kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmässä ja Helsingissä 

toimivien vammaisjärjestöjen HELJÄ -Matkat ja HELJÄ -Esteettömyys -työryhmissä. 

HIY:n puheenjohtaja toimi Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen 

kumppanuusverkosto Kumajan ohjausryhmän jäsenenä. 

Yhdistyksen jäsenet saivat ajantasaista tietoa ajankohtaisista asioista neljä kertaa 

vuodessa ilmestyvästä Täyttä Elämää -lehdestä. Viestinnässä otettiin entistä enemmän 

käyttöön sosiaalinen media unohtamatta niitä jäseniä, joita tämä viestintämuoto ei 

tavoita.  

Yhdistyksen pitkäaikainen toiminnanjohtaja Ilse Uoti jäi keväällä 31.5. eläkkeelle 

jatkaen kuitenkin syksyllä 1.11. alkaen vt. toiminnanjohtajana. 
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Yhdistys tuotti henkilökohtaista avustajavälitystä palvelusetelimallilla. Palveluseteli-

asiakkaita oli vuoden 2018 lopussa 110 henkilöä (ed. vuosi 105). 

HIY:n tilikauden 2018 tulos oli 149 009 € ylijäämäinen (ed. vuonna ylijäämää 205 890 

€). Järjestötoiminnan alijäämä oli 131 755 € (alijäämä ed. vuonna 115 345 €). Suurin 

osa järjestötoiminnan alijäämästä katettiin sijoitustoiminnan tuotoilla. Vuoden 2018 

hyvästä tuloksesta huolimatta taloustilanne on jatkossakin haastava toimintaan 

käytettävissä olevien varojen vähentyessä. Lisäksi toimintaan saatujen avustusten 

saaminen on epävarmaa ja iäkkään jäsenistön vähetessä jäsenmaksutulot vähenevät. 

 

80-vuotisjuhla 

Helsingin Invalidien Yhdistyksen 80-vuotisjuhlaa vietettiin Kampin palvelukeskuksen 

juhlasalissa 7.3. Juhlan juontajana toimi Juha Saunamäki. Ohjelma alkoi Sakari 

Junturan soittamalla sellomusiikilla. HIY:n puheenjohtaja Kristiina Karhos piti 

avajaispuheen ja Helsingin kaupungin tervehdyksen toi apulaispormestari Sanna 

Vesikansa sekä Invalidiliiiton tervehdyksen pääjohtaja Petri Pohjonen. Yhdistyksen 

jäsen Pirkko Justander kertoi omassa puheessaan mitä yhdistys hänelle merkitsee. 

Sanni Virran musiikkiesitysten jälkeen Petri Pohjonen jakoi Invalidiliiton ansioplaketit 

Riitta Jolankille, Ilse Uotille ja Tuula Partaselle. HIY:n kunniakirjalla huomioitiin Pirkko 

Justander, Voitto Laurila, Sirkka ja Reino Pussinen sekä Tarja Raassina. Juhla päättyi 

Mikkelin Remppateatterin esitykseen Mielipuolen Päiväkirja.  

 

Vaikuttamistoiminta 

Valtakunnallista ja alueellista vaikuttamistoimintaa toteutettiin pääasiassa Invalidiliiton 

liittohallituksen, liittovaltuuston ja Etelä-Suomen aluetoiminnan kautta. Invalidiliiton 

liittohallituksen jäsenenä toimi yhdistyksestä Riitta Jolanki ja liittovaltuuston jäseninä 

Kristiina Karhos ja Leena Simola-Nikkanen. Etelä-Suomen alueen vaikuttajaverkoston 

ytimen muodostivat alueen yhdistysten puheenjohtajat ja alueen Invalidiliiton 

liittovaltuuston valtuutetut. Vaikuttajaverkosto tuki paikallista vaikuttamis- ja 

edunvalvontatyötä. Yhdistyksen puheenjohtaja osallistui jäsenenä Invalidiliiton vuonna 

2018 perustettuun Vaikuttamisen tuki -työryhmään. 

Yhteistyökumppaneita olivat myös Helsingin kaupungin vammaisneuvosto, Helsingin 

sosiaali- ja terveysviraston Kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmä, helsinkiläisten 

vammaisjärjestöjen HELJÄ -Esteettömyys ja HELJÄ -Matkat -työryhmät sekä 

Uudenmaan vammaisjärjestöjen vaikuttajaverkosto.  

Vaikuttamistoiminnan päätavoite oli vammaisten henkilöiden sosiaali- ja 

terveyspalvelujen ja tukitoimien saatavuuden ja laadun turvaaminen sekä 

esteettömyyden edistäminen meneillään olleiden merkittävien lakiuudistusten 

valmistelussa ja kuljetuspalveluiden muutokset sekä uudistusten seuranta ja niistä 

tiedottaminen ajantasaisesti ja asiantuntevasti. 
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Valtakunnallinen vaikuttaminen 

Vammaislainsäädännön uudistusta koskevan lain oli tarkoitus tulla voimaan vuonna 

2019. Koska Sote-uudistus ei valmistunut ennen eduskuntavaaleja, myös siihen 

kytköksissä ollut vammaispalvelulaki jäi säätämättä ja odottamaan seuraavaa hallitus-

kautta. Lakiluonnos sisälsi vammaisjärjestöjen Operaatio itsenäinen elämä -kampanjan 

vaatimusten mukaisesti työnantajamallin yhtenä vaihtoehtona henkilökohtaiselle avulle. 

Vammaisjärjestöjen vammaispalvelulakiin liittyvä vaikuttamistyö jatkuu vahvana vuonna 

2019 sen varmistamiseksi, että työnantajamalli säilyy edelleen yhtenä henkilökohtaisen 

avun toteuttamismuotona myös lain lopullisessa versiossa. 

HIY:n jäseniä osallistui muun muassa Pikkuparlamentissa 14.2. pidettyyn Operaatio 

itsenäinen elämä -kampanjaan ja eduskunnan VAMYT -ryhmän pitämään 

keskustelutilaisuuteen, Scandic Parkissa 13.3. pidettyyn ”Oikeus osallisuuteen ja 

yhdenvertaisuuteen” – YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen 

toimintaohjelman 2018-2019 julkistamistilaisuuteen, 3.5. pidettyyn Uusimaa2019 -

hankkeen Palvelustrategia-työpajaan, 7.6. Iiriksessä pidettyyn Helsingin vammais-

neuvoston ja helsinkiläisten vammaisyhdistysten yhteistyökokoukseen, 3.-4.10. 

Helsingissä pidettyihin Hyvä Ikä -messuihin, 15.11. Marina Congress Centerissä 

pidettyyn Invalidiliiton juhlaseminaariin, Vantaan Korsossa 21.11. pidettyyn 

Uusimaa2019 – sote- ja maakuntauudistushankkeen maakuntatreffeille, 3.12. pidettyyn 

Helsingin vammaisneuvoston kansainvälisen vammaistenpäivän aamukahvitilaisuuteen 

ja sen jälkeen Pikkuparlamentissa pidettyyn Kalle Könkkölän elämäntyöseminaariin 

sekä Uudenmaan sosiaaliturvayhdistys SOSTE ry:n aamiaisseminaariin 19.12. otsikolla 

”Mihin menet sosiaaliturva?” 

Huhtikuussa HIY vastasi eduskunnan ihmisoikeuskeskuksen, Vammaisfoorumin ja sen 

jäsenjärjestöjen kyselyyn siitä, miten YK:n vammaissopimus toteutuu vammaisten 

ihmisten arjessa. 

 

Alueellinen vaikuttaminen 

Invalidiliiton Etelä-Suomen Sote-ryhmä kokoontui useita kertoja vuoden aikana.  

HIY oli jäsenenä Uudenmaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kumppanuus- 

verkosto Kumajan ohjausryhmässä. Ohjausryhmä tapasi vuoden aikana kolme kertaa.  

Pääkaupunkiseudun alueellista yhteistyötä tehtiin Espoon (Espin ry) ja Vantaan 

invalidiyhdistysten eli PKS-ryppään kanssa.   

Invalidiliiton Etelä-Suomen alueen yhdistysten suunnittelupäivät pidettiin 13.10. 

Invalidiliitossa. 

 

Paikallinen vaikuttaminen 

 

Esteettömyyden edistäminen 

Yhdistys toimi aktiivisesti Helsingin alueella havaitsemiensa esteiden poistamiseksi tai 

korjaamiseksi yhteistyössä Helsingissä toimivien vammaisjärjestöjen HELJÄ  
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-Esteettömyys- ja HELJÄ -Matkat työryhmien kanssa. HELJÄ -ryhmät kokoontuivat 

vuoden aikana kuusi kertaa. 

Yhdistys otti kantaa nettikyselyyn ja lähetti HSL:n hallitukselle sekä kaupungin 

ylimmälle luottamushenkilöjohdolle kirjelmän koskien bussilinja 55:n kaavailtua 

päätepysäkin ja reittilinjauksen siirtoa pois Voudintie 6:n kohdalta. Yhdistyksen toiveen 

mukaisesti kaavailtua siirtoa ei toteutettu. 

 

Kuljetuspalvelut – liikkumisen tuki 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston koolle kutsuma Kuljetuspalveluiden 

asiakasyhteistyöryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Yhdistyksen toiminta 

Kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmässä tähtäsi siihen, että vammaisten 

henkilöiden kuljetuspalvelut riittävät ja toimivat ja että kuljetuspalveluja järjestettäessä 

vammaisten henkilöiden yksilölliset kuljetuspalvelutarpeet tulevat huomioiduiksi. 

Asiakasyhteistyöryhmässä ovat edustettuna Helsingin kaupungin sosiaalipalvelut, 

kuljetuspalvelut, vammaisjärjestöt, vammaisneuvosto, vammaispalveluasiamies ja 

kuljetuksia hoitavat liikennöitsijät. Kokouksissa käytiin läpi kaupungin kokoamat 

uusimmat kuljetuspalvelutilastot ja keskusteltiin kuljetuspalveluiden liikennöitsijöiden 

uusimmasta kilpailutuksesta.  

 

Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys 

Toimintasuunnitelman mukaan HIY:n tavoitteena oli lisätä yhteistyötä Vammaisten 

maahanmuuttajien tukikeskus Hilman kanssa. Yhteistyö tukikeskus Hilman kanssa ei 

kuitenkaan vielä HIY:stä riippumattomista syistä käynnistynyt. 

 

Viestintä 

Yhdistyksen julkaisema Täyttä Elämää -lehti ilmestyi kertomusvuoden aikana neljä 

kertaa ja painosmäärä oli 2 300 kpl. Lehden painatus ja postitus ostettiin Oriveden 

kirjapainolta. Jakelulistalla olivat yhdistyksen jäsenet, kannattajajäsenet ja 

yhteistyötahot. Lehden vastaavana päätoimittajana toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja. 

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.  

 

Koulutus 

Koulutuksella lisättiin jäsenistön ja luottamushenkilöiden valmiuksia selviytyä 

muuttuvassa ja yhä teknistyvämmässä toimintaympäristössä. Yhdistyksen jäsenet 
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osallistuivat Sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

(THL), Vammaisten henkilöiden neuvottelukunnan (VANE) ja Assistentti.infon 

järjestämiin koulutustilaisuuksiin.  

 

HIY:n järjestämä koulutus: 

• bussinkuljettajien koulutus 22.2., 11.6. ja 11.10. 

• 3.5. hätäensiapukoulutus 

• koulutus avustajille näkövammaisuudesta ja pyörätuolin käytöstä 24.5. ja 27.9. 

• 5.9. turvallisuusilta Voudintie 6:n asukkaille 

• 14.11. taksin käyttöön liittyvä koulutus 

 

Muiden järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuminen 

• Heta -liiton ja JHL:n järjestämä työsopimuksen palkkaa koskevat muutokset ja 

palkkaryhmät 30.8.  

• Vaikuta viestinnällä! Veikkauksen järjestämä järjestöjen viestintäpäivä 1.11.  

• Henkilökohtaisen avun päivät 7-8.11. Järjestäjä: THL, STM, VANE, Kuntaliitto, 

Assistentti.info ja ASPA 

• Invalidiliiton juhlakiertue 1.10.  

 

Jäsenistön ohjaus ja neuvonta  

Vuonna 2013 aloitettu vapaaehtoisvoimin toteutettu jäsenistön neuvonta- ja ohjaus-

palvelu jatkui kevään 2018 edellisvuosien tapaan ja siirtyi syyskuussa Digipiste  

-hankkeen alle. Toimintavuoden keväällä neuvontaa annettiin muun muassa sosiaali- ja 

vammaispalveluista, Kelan etuuksien hakemisesta ja muutoksenhausta viranomais-

päätöksiin sekä valitusten tekemisessä. Asiakaskäyntejä oli yhteensä 56, asiakkaista 

35 naisia ja 21 miehiä. 

Delete- Atk-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 noin 170. 

Yhdistyksen iloliikuttajat ohjasivat tarpeen mukaan yhdistyksen liikuntaryhmiä. 

Yhdistyksen liikuntatoiminnan kulut olivat -31 182 € (ed. vuonna -24 040 €) ja tuotot  

31 113 € (ed. vuonna 17 201 €), jotka kertyivät liikuntaviraston toiminta-avustuksesta, 
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liikuntaryhmien tilavuokrien tuesta ja yhteistyöryhmien ohjaajien palkkatuesta, kerätyistä 

osallistujamaksuista sekä Helsingin liikuntaviraston tapahtuma-avustuksesta 

Hevossalmen liikuntapäivään. 

 

Sovellettua liikuntaa 

Voudintie 6, toimintakeskuksessa kokoontuvat liikuntaryhmät  

• Asahi, ohjaajana asahi-ohjaaja, osteopaatti Jonna Blomqvist 

• Boccia, talvikautena toimintakeskuksessa ja kesäkaudella Hevossalmen 

lomakylässä, yhteyshenkilönä Paula Talpia 

• Jooga- ja tuolijooga, ohjaajana Heidi Viheriälä 

• Syyskaudella lasten jooga, ohjaajana Katariina Kähkönen 

• Äijäjoogaryhmä, ryhmän ohjaajana joogaohjaaja Veikko Tarvainen ja 

yhteyshenkilönä Eino Meriläinen 

• Tuolijumppa, ohjaajana Marjo Vainikka 

• Kuntonyrkkeily, ohjaajana Jenni Blomgvist 

 

Hevossalmessa järjestetty liikunta 

• Puistojumppaa kaikille lomakylässä käyville kesäkuusta elokuun loppuun kerran 

viikossa.  

• Joogan minileiri heinäkuussa, ohjajana joogaopettaja Heidi Viheriälä. 

 

Vuokratiloissa kokoontuneet urheilu- ja liikuntaryhmät  

• Ilma-aseammunta, yhteyshenkilö Jari Manni 

• Nuorten pelikerho, Katajanokan liikuntahalli, yhteyshenkilö Anja Kima 

• Pöytätennis, Kisahalli, yhteyshenkilö Pekka Räsänen 

• Sulkapallo, Validia kuntoutus Helsinki, yhteyshenkilö Risto Korhonen 

• Sulkapallo, Ruskeasuon liikuntahalli, yhteyshenkilö Anja Kima 

• Sisäkurling, Validia kuntoutus Helsinki, yhteyshenkilö Seppo Pihnala 

• Istumalentopallo, Siltamäen ala-aste, Pihlajamäen ala-asteen Viikinmäen sivupiste 

ja kesäkautena Hevossalmen lomakylän beach volley -kenttä. Yhteyshenkilöt Aulis 

Wistbacka ja Petra Pakarinen 

• Pyörätuolirugby, Helsinki Roosters, Validia kuntoutus Helsinki, yhteyshenkilö 

Tuukka Nisso 

• Pyörätuolikoripallo, Validia kuntoutus Helsinki, yhteyshenkilö Jarmo Leppänen 

• Kuntosali, Validia Kuntoutus Helsinki, ohjaaja Varpu Perämäki 
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• Pyörätuolisalibandy, Validia Kuntoutus Helsinki, yhteyshenkilö Tuukka Nisso 

• Sähköpyörätuolisalibandy, Helsinki Outsiders I ja II, Myllypuron Liikuntamylly, 

yhteyshenkilö Saila Luumi 

• M-Team Electric Gladiators, Latokartanon liikuntahalli, yhteyshenkilö Anna Niemelä 

• Liikunta- ja näkövammaisten lasten ryhmät Sporttis ja Vauhtis Iiris-keskuksessa ja 

nuorten Treenis Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa Vanhalla Viertotiellä. 

Sporttiksen ja Vauhtiksen ohjaajina Mervi Pyykkönen ja Ida Hedman ja Treeniksen 

ohjaajina Mervi Pyykkönen ja Ruut Tasmuth.  

Treenis osallistui Pekka Hyysalon Fight Back Run -tapahtumaan Turussa 1.9. 

 

Kilpailutoiminta 

Boccia 

HIY 80-vuotta -bocciaturnaus 27.10. Validia Kuntoutuksessa Helsingissä 

Istumalentopallo  

7.1. Esittelyottelu HIY Helsinki - KSI Kotka Lentopalloliiton Suomen Cup-tapahtumassa 

Turussa 

13.1. Miesten SM-sarjan 3. osaturnaus Helsingissä Laajasalon palloiluhallissa (HIY:n 

järjestämänä) 

10.2. 36. Kotka-turnaus. HIY mukana kahdella joukkueella: HIY Helsinki voitti A-sarjan, 

HIY 2 voitti B-sarjan. 

24.3. Miesten SM-sarjan loppuottelu HIY-KSI Helsingissä Laajasalon palloiluhallissa. 

HIY Helsinki saavutti SM-hopeaa pelikaudella 2017-2018 miesten SM-sarjassa. HIY 2 

saavutti 1-sarjassa 4. sijan. 

10.3. Naisten SM-turnaus Jyväskylässä. HIY 2 voitti Suomen mestaruuden naisten 

sarjassa, HIY 1 saavutti 4. sijan. 

5.5. Tallinna XXXI Istevorkpalliturniir. HIY 2 (miehet) saavutti 6. sijan. 

11.8. IX Helsinki Metropolitan Open, 2vs2 Beach Volleyn SM-kisa Hevossalmen 

lomakylässä (HIY:n järjestämänä). 

29.-30.9. Suomen Cup-turnaukset Jyväskylässä. HIY Helsinki saavutti miesten 

turnauksessa 4. sijan. HIY Helsinki Co saavutti naisten turnauksessa 4. sijan.  

16.12. Miesten SM-sarjan 2. osaturnaus Lohjalla (HIY:n järjestämänä). 

Pyörätuolirugby 

Helsinki Outsiders Juniors voitti Finlandia-sarjan mestaruuden kaudesta 2017-2018 

maaliskuussa Oulussa pelatussa finaaliturnauksessa.  

Aikuisten joukkue Helsinki Outsiders voitti SM-sarjan mestaruuden toukokuussa 

Tallinnassa pelatussa finaaliturnauksessa. Joukkueen Jesse Mursu palkittiin kauden 

parhaana käsimailapelaajana ja Anni Kyröläinen t-stickpelaajana. 
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Vammaissulkapallo 

Sulkapalloa pelattiin kevätkaudella tiistaisin ja syyskaudella lisäksi myös lauantaisin. 

Ryhmässä oli pelaajia 18 aikuista ja kolme nuorta. 

21.4. järjestettiin Vammaissulkapallo ry:n kanssa yhteistyössä päivän sulkapallon 

harjoitteluleiri, jossa vetäjinä olivat Timo Villanen ja Antti Kima. Osallistujiksi saatiin 8 

pyörätuolipelaajaa ja 7 pystypelaajaa.  

SulkisCupissa Mirka Rautakoski pyörätuolin kaksinpelien Bsarjan kolmas.  

Pyörätuolipelaajien kaksinpelien C-sarjassa Hilkka Jokivirta oli viides ja Sakari Nuutinen 

seitsemäs. 

Vammaissulkapallon SM-kisoissa 26.-27.5. Tampereella oli HIY:n pelaajia mukana 

seitsemän. Pyörätuoli kaksinpelit naiset SM 1. Mirka Rautakoski, 3. Maija Kantola. 

Pystypelaajien kaksinpelissä SM 1. Antti Kärki, 2. Antti Kima, 4. Janne Inkilä. 

Syksyllä perustettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa Nuorten peliryhmä, joka 

kokoontuu Katajanokan liikuntahallilla perjantaisin. Nuorten peliryhmä kokoontui syksyn 

aikana 14 kertaa. 

Vammaissulkapallo ry:n kanssa yhteistyössä 24-25.11. SulkisCup II. Osallistujia oli 

suomalaisten lisäksi Ruotsista ja Färsaarilta. HIY:stä osallistui kisoihin 10 pelaajaa ja 

kolme talkoolaista. 

Pystypelaajien kaksinpelit Antti Kärki 1., Antti Kima 3., pyörätuolin C-luokan kaksinpelit 

Ilkka Jokivirta 2. ja Sakari Nuutinen 3. Pystypelien nelipelissä Antti Kärki+Erik 

Söderdahl 1. ja Antti Kima+Venla Salo 3. Pyörätuolisarjan nelinpeleissä Hilkka 

Jokivirta+Sakari Nuutinen 4. 

Sisäkurling 

Sisäkurlingjoukkue pelasi Validia Kuntoutus Helsingissä tiistaisin. Pelaajia oli 

keskimäärin seitsemän/salivuoro.  Sarjapelejä kertyi yhteensä 140. Kurlingjoukkue 

järjesti Hevossalmen lomakylässä sarjakauden päättäjäiset palkintojenjakoineen (2017-

2018). Toukokuussa pelattiin ystävyysottelu Porvoossa. Syyskuussa esiteltiin kurlingia 

Metropolian ammattikoululla. Joulukuussa vietettiin kurlingjoukkueen joulujuhla. 

 

Kerhotoiminta  

Harrastuskerhot suunnittelivat ja toteuttivat itsenäisesti oman toimintansa. Kerhot 

kokoontuivat viikoittain toimintakeskuksessa. Kerhot olivat kesätauolla toukokuun 

lopusta elokuun puoliväliin. Harrastusryhmissä tuetaan jäsenistön aktiivisuutta, 

luovuutta ja osallisuutta. Tavoite oli fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin parantaminen ja 

ylläpitäminen sekä vertaistuki. Kerhotoiminnan kulut olivat -8 249 € (ed. vuonna -10 203 

€) ja tuotot 6 151 € (ed. vuonna 11 160 €)  
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Canastakerho 

Kokoontui kerran viikossa toimintakeskuksessa. Kesällä toiminta jatkui Hevossalmessa. 

Yhteyshenkilönä Seija Suominen.  

 

Eläkeläisten kerho  

Kerho kokoontui kerran viikossa eri teemojen merkeissä. Yhteyshenkilönä Tarja 

Raassina. 

 

Maalauskerho 

Akryyliväreillä maalausta ja piirtämistä oli mahdollisuus harrastaa kerran viikossa 

toimintakeskuksessa. Opettajana kuvataiteilija Sari Koski-Vähälä. 

 

Omat käsityöt 

Kerho kokoontui kerran viikossa toimintakeskuksessa. Yhteyshenkilönä Anneli 

Koskinen. 

 

Vertaistukiryhmät 

Henkilökohtaisten avustajien työnantajat 

Henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimivien vaikeavammaisten henkilöiden 

vertaisryhmä, jossa käsitellään työnantajuuteen liittyviä velvollisuuksia, lainsäädäntöä ja 

ongelmatilanteita sekä jaetaan kokemuksia. Usein käsiteltiin avustajan rekrytointiin, 

työnjohtoon ja työterveyshuollon järjestämiseen liittyviä asioita. Tavoitteena oli lisätä 

osallistujien valmiuksia toimia henkilökohtaisen avustajan työnantajana, saada tietoa 

velvollisuuksista ja oikeuksista sekä kehittyä vuorovaikutustaidoissa. Tavoitteet 

saavutettiin. Ryhmä kokoontui 10 kertaa, pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen 

perjantai kesäkuukausia lukuun ottamatta. Osallistujia oli enemmän kuin edellisenä 

vuonna eli lähes 10 henkilöä/kerta. Ryhmän vetäjänä toimi Riitta Jolanki.  

12.1. Työnantajamalli, vuosisidonnaiset lisät ja voimavararajaus 

2.2. ja 2.3. Keskustelua osallistujien esiinottamista asioista 

6.4. Uusi työehtosopimus Heta-liiton ja JHL:n välille 

4.5. Avustajien tuntilistojen täyttämisestä, palkallisten arkipyhien korvaamisesta, loma-

aikojen palkoista ja merkitsemisestä tuntilistalle ym. Asiantuntijoina 

palvelukoordinaattori Seija Björklund Helsingin kaupungin taloushallintopalveluista ja 

sosiaaliohjaaja Mari Parttimaa Helsingin kaupungin sosiaalivirastosta 

17.5. Matkabloggaaja Sanna Kalmari: Esteetön matkailu koti- ja ulkomailla 

7.9. Kesän kuulumiset ja syksyn ohjelma 

5.10. Avustajien rekrytointi ja irtisanominen sekä palveluseteliavustajan vaihtaminen 
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2.11. Työnantajan velvollisuudet 

30.11. Mistä apua ongelmatilanteisiin 

 

Miestoiminta 

Miesten saunailtoja järjestettiin keskiviikkoisin Invalidiliiton tiloissa ja pikkujoulua 

vietettiin hotelli Lepolammessa. 

 

Naisten illat 

Vertaistukiryhmä on tarkoitettu vammaisille naisille. Ryhmässä pidetään alustuksia, 

keskustellaan ja vaihdetaan ajatuksia yhteisistä kokemuksista. Tavoitteena on 

ryhmäläisten voimaannuttaminen, itsetunnon lisääminen ja elämänlaadun 

parantaminen. Tavoite saavutettiin. Ryhmä kokoontui 13 kertaa, pääsääntöisesti 

torstaisin kolmen viikon välein kesäkuukausia lukuun ottamatta.  

15.1. Vuoden ensimmäinen tapaaminen ja kuulumisten vaihtoa 

1.2. Logoterapiakortit tunnekuohujen käsittelyssä (harjoituksia) 

22.2. Matkakertomus Etelä-Afrikan matkasta 

15.3. Lääkkeiden käytöstä, lääkkeiden määräämisestä ja pitkäaikaiskäytöstä 

5.4. Naisjärjestöjen keskusliiton toiminta 

26.4. Ryhmäläisiä ilahduttava tai askarruttava asioita / osallistuminen Stand up -iltaan 

17.5. Matkabloggaaja Sanna Kalmari: Esteetön matkailu koti- ja ulkomailla 

31.5. Saunailta yhdessä ESPIN ry:n, Vantaan Invalidit VANIN ry:n ja Rusetti – 

Vammaisten naisten valtakunnan yhdistys ry:n kanssa 

13.9. Kesän kuulumiset ja syksyn ohjelma 

11.10. Mieltä ilahduttavia tai askarruttavia asioita 

1.11. Vaikeuksien kohtaaminen 

22.11. Onnellisuuden opettelu 

20.12. Pikkujoulu ja elokuva Joulumaa 

 

Raaja-amputoitujen vertaistukiryhmä 

Raaja-amputoitujen vertaistukiryhmä kokoontui yhdistyksen toimintakeskuksessa 

tiistaisin kerran kuussa. Ryhmässä keskustellaan ja kuullaan vierailijoiden alustuksia. 

9.1. Kevätkauden suunnitelmat, proteesiratkaisut ja ongelmat tyngässä 

13.2. Psykologin vierailu, teemana aavesärky ja kipu 

13.3. Proteesiteknikon vierailu, tietoa tulevasta kuntoutukseen liittyvästä tutkimuksesta 

10.4. Loppukevään ja kesän suunnitelmat, vierailijatoiveet syksylle 
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8.5. Keskustelua 

12.6. Luontoretki Lammassaareen 

13.9. Syyskauden aloitus Hevossalmessa 

9.10. Keskustelun teemana fysioterapia ja kuntoutus 

13.11. Fysioterapeutin vierailu, Helsingin kaupungin fysioterapiapalvelut 

30.11. Keilauskokeilu yhteistyössä SNA:n kanssa 

11.12. Pikkujoulut ja toiveet seuraavalle kaudelle 

Virkistystoiminta ja kulttuuri 

23.1. Uusien jäsenten ilta 

14.2. Ystävänpäivän kahvitilaisuus 

7.3. HIY:n 80-vuotisjuhla, Kampin palvelukeskus 

17.3. Pääsiäismunien maalaus 

18.4. Hyvinvointikahvila (yhteistyössä Metropolia AMK) 

26.4. Stand up-ilta (yhteistyössä Metropolia AMK) 

14.5. Kevätkonsertti 

29.4. Hevossalmen kevättalkoot 

5.5. Päättiän kevättalkoot 

17.6. Hevossalmen kesäjuhla 

1.9. Hevossalmen liikuntapäivä 

4.9. HIY 80v juhlaristeily Finlandialla 

22.9. Hevossalmen ja Päättiän syystalkoot 

29.11. Kauneimmat joululaulut yhteislaulutilaisuus 

16.12. Puurojuhla 

 

Kulttuuritoimikunta KULTURA 

Kulttuuritoimikunta Kulturalla oli jälleen monipuolinen vuosi.  

17.2. Ateneumissa johdantoluennon kera Veljekset von Wright-näyttely 

18.4. RSO:n kenraaliharjoitukset Musiikkitalossa 

27.4. Uutisvuodon kuvaukset Ylellä 

15.7. Teatteriretki Heinolaan kesäteatteri ”Kunnon komedia”. Matkan aikana nautittiin 

lounas. 

22.8. Timo Sarpaneva-näyttely opastuksineen, Design-museo 

2.11. Espoon Kulttuurikeskuksen ”Donnat-ikkunaprinssi”-musiikki-iloittelu 

16.11. Amos Rex-museon ensinäyttely ”teamLab” opastuksineen 

15.12. ”Jouluinen ilta” joulukonsertti Vuotalossa 
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Lomakylät 

Hevossalmen ja Päättiän lomakylät ovat 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 1.5.–30.9. 

Lomakylien suurimmat kulut olivat vakuutusmaksut ja korjaustyöt sekä Hevossalmen 

tontin vuokra Helsingin kaupungille. Hevossalmen ja Päättiän lomakylien toiminta ja 

huoltotyöt toteutuivat pääasiassa vapaaehtoisvoimin. 

Hevossalmen ja Päättiän lomakylien yhteenlaskettu alijäämä oli -65.617 € (ed. vuonna  

-41.685 €).  

Hevossalmen lomakylä 

Hevossalmen lomakylä sijaitsee Helsingin kaupungilta vuokratulla noin 1,6 hehtaarin 

suuruisella ranta-alueella Laajasalossa. Lomakylän tontin vuokrasopimus on voimassa 

31.12.2020 saakka. Alueella on päärakennus, sauna ja takkatupa sekä kerhorakennus. 

Lomamökkejä on yhteensä 15, joista osa on myös sähköpyörätuolinkäyttäjille sopivia. 

Lomamökkien käyttöaste oli noin 80 prosenttia. Isojen mökkien käyttöaste oli 48 

prosenttia.  

Hevossalmen tilat olivat muidenkin helsinkiläisten vammaisjärjestöjen käytössä kesän 

2018 aikana. Päärakennusta ja takkahuonetta vuokrattiin 6 kertaa, grilli- ja piha-aluetta 

12 kertaa, saunaa 8 kertaa.   

Hevossalmessa järjestettiin kevät- ja syystalkoot, perinteinen kesäjuhla ja liikuntapäivä. 

Lisäksi Hevossalmitoimikunta järjesti juhannusjuhlan, yhteislauluillan, saunailtoja ja 

Venetsialaiset ja Halloween -juhlat sekä muita pienempiä tapahtumia.  

Hevossalmen tuotot (mökkivuokrat ja käyttökorvaukset) olivat 22 310 (ed. vuonna  

24 998 €) ja kulut -56 004 € (ed. vuonna -50 548 €). Kuluihin sisältyi muun muassa 

Helsingin kaupungille maksettu tontin vuokra 18 557 €. 

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. 

Asuntovaunupaikkoja on 20, joista käytössä oli 12. Osa asuntovaunupaikan 

vuokranneista käytti aluetta myös talvikautena.  

Syksyllä 2017 Päättiän lomakylässä todettiin päärakennuksessa laajat kosteus- ja 

homevauriot, joiden takia päärakennuksen lattiat jouduttiin laajalti purkamaan ja 

saastuneet rakenteet desinfioiman. Lisäksi ongelmaksi osoittautui takaseinän alahirsien 
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kosteus- ja lahovauriot. Päättiän lomakylän päärakennus pantiin käyttökieltoon kesäksi 

2018. 

Mökkejä vuokrattiin entiseen tapaan samoin kuin asuntovaunupaikkoja. Vain aivan 

välttämättömät korjaukset ja hankinnat tehtiin (laiturin uusiminen), koska Päättiän 

lomakylän taloustilanne huomioiden yhdistyksen piti tehdä ratkaisu lomakylän tulevasta 

toiminnasta. Syyskokouksessa 24.11. hallitus sai valtuutuksen myydä Päättiän 

lomakylä taloudellisesti kannattamattomana toimintana.  

Päättiän tuotot (mm. mökki- ja asuntovaunupaikkojen vuokrat ja käyttökorvaukset) olivat 

14 095 € (ed. vuonna 17 192 €) ja kulut -46 018 € (ed. vuonna -33 328 €). 

 

Hankkeet ja projektit 

Vertainen vierellä - raaja-amputoitujen valtakunnallinen vertaistukihanke  

Vuonna 2017 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoituksella 

käynnistynyt kolmivuotinen Vertainen vierellä – raaja-amputoitujen valtakunnallinen 

vertaistuki -hanke jatkui vuonna 2018. Hankkeessa työskenteli kaksi 

aluekoordinaattoria, toinen Helsingin Invalidien Yhdistyksessä perhevapaan sijaisena ja 

toinen Oulun Invalidien Yhdistyksessä. Toisena hankevuonna toimintaa jatkettiin 

toimintasuunnitelman mukaisesti. 

Vertaistukihenkilöiden rekisteri on pysynyt ajantasaisena ja laajentunut. Vuoden 2018 

lopussa rekisterissä oli 24 vertaistukihenkilöä eri paikkakunnilta. Vertaistukihenkilöiden 

peruskoulutuksia järjestettiin vuonna 2018 yhteensä neljä, joista kaksi Etelä-Suomessa 

(Helsinki ja Espoo) touko- ja lokakuussa sekä kaksi Pohjois-Suomessa (Oulu) helmi- ja 

marraskuussa. Espoossa järjestetty koulutus toteutettiin eri järjestöjen ja OLKA-

toiminnan yhteistyönä. Etelä-Suomen koordinaattori oli mukana koko 

suunnitteluprosessin ajan sekä toimi yhtenä kouluttajista. Oulussa järjestettiin 

koulutukset yhteistyössä Oulun Invalidien Yhdistyksen kanssa. Helsingin ja Oulun 

koulutuksissa hankkeen koordinaattorit hoitivat koulutusjärjestelyt ja toimivat osaltaan 

kouluttajina. Ulkopuolisia kouluttajia olivat muun muassa kokemuskouluttaja, 

kriisityöntekijä ja työnohjaaja. Kaksi koulutuksista sisälsi työnohjauksellisen osion jo 

vertaistukijoina toimiville. Hankkeen koordinaattorit koostivat Vertaistukijan käsikirjan 

tueksi koulutetuille vertaistukihenkilöille sekä Vertaisohjaajan työkalupakki -lisäoppaan 

vertaisryhmän ohjaajina toimiville vertaistukihenkilöille. 

Vertaistukijoiden välitystä on tehty pyyntöjen mukaisesti. Koordinaattorit ovat saaneet 

puhelimitse ja sähköpostitse vertaistukipyyntöjä tuen tarpeessa olevalta itseltään sekä 

sairaaloiden ja kuntoutuslaitosten työntekijöiltä. Vuonna 2018 vertaistukipyyntöjä tuli 19 

kpl. Kaikkiin pyyntöihin pystyttiin vastaamaan ja sopiva vertaistukihenkilö löydettiin. 

Tiedotusta on tehty aktiivisesti. Marraskuussa 2018 julkaistiin Amputoidun tietopaketti, 

joka sisältää hankkeen ja yhteistyökumppaneiden materiaalia. Hankkeen koordinaattorit 

ovat vastanneet pakettien jakelusta sairaaloihin ja yksityishenkilöille. Pakettia toimitettiin 

vuoden 2018 aikana 45 kpl neljään eri sairaalaan ja lisäksi 9 kpl yksityishenkilöille. 

Koordinaattorit ovat tiedottaneet toiminnasta myös sosiaalisessa mediassa sekä 

amputoidut.fi-verkkosivuilla. 
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Sairaalayhteistyötä jatkettiin. Laakson sairaalan kanssa Helsingissä yhteistyö on ollut 

hedelmällisintä ja yhteinen, kaikkia osapuolia palveleva toimintatapa on löytynyt. 

Vastaavaa toimintatapaa on pyritty rakentamaan myös OLKA-toiminnan kautta 

esimerkiksi Meilahden sairaalassa. OLKA-toiminta on tärkeässä osassa tiedon 

viennissä sairaaloihin Helsingissä ja jatkossa vuonna 2019 muuallakin.  

Ryhmätoimintaa on tehty vapaaehtoisten toimesta. Helsingissä ryhmä on kokoontunut 

vuonna 2018 yhteensä 11 kertaa. Tapaamisiin on lukeutunut HIY:n kerhotilassa 

pidettyjen kokoontumisten lisäksi luontoretki Lammassaareen, grillaustapahtuma 

yhdistyksen lomakylässä Hevossalmessa sekä keilauskokeilu yhteistyössä Suomen 

Nuoret Amputoidut ry:n kanssa. Ryhmään osallistui vuonna 2018 yhteensä 19 

amputoitua ja läheistä. Etelän koordinaattori on ollut mukana ryhmän järjestelyissä ja 

vapaaehtoisen ryhmänohjaajan tukena. Koordinaattori on myös etsinyt toiveiden 

mukaan asiantuntijoita vierailijoiksi tapaamisiin. Läheiset ovat olleet tervetulleita 

mukaan ryhmään. 

Espoossa ryhmä kokoontui vapaaehtoisen ryhmänohjaajan vetämänä yhteensä 

seitsemän kertaa ja kävijöitä oli viisi henkilöä. Koordinaattori oli mukana osalla 

ryhmäkerroista. Hyvinkäällä kokoontuu Vertainen vierellä -hankkeen kouluttaman 

ryhmänohjaajan vetämänä säännöllisesti ryhmä Hyvinkään Invalidien järjestämänä. 

Amputoiduille ja dysmeliapotilaille sekä läheisille suunnattu Rajaton-tapahtuma 

järjestettiin huhtikuussa 2018 Helsingissä yhteistyössä proteesialan yritysten Respectan 

ja Ottobockin sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja soveltavan liikunnan 

apuvälinekeskus Solian kanssa. Koordinaattorit olivat mukana tapahtuman 

suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä ja vastasivat erityisesti vertaistukiosuuden 

järjestelyistä. Mukana oli yhteensä 180 osallistujaa: eri-ikäistä amputoituja ja 

dysmeliahenkilöitä sekä heidän läheisiään eri puolilta Suomea. 

Opinnäyteyhteistyötä tehtiin, kun Elina Borchers teki YAMK-tutkintonsa opinnäytetyön 

aiheella Alaraaja-amputaation jälkeisen kuntoutuskäytännön kehittäminen 

moniasiantuntijuuteen perustuen. (2018. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kuntoutuksen 

tutkinto-ohjelma, YAMK).  Hankkeen koordinaattori toimi opinnäytetyöprosessissa 

asiantuntijan roolissa vertaistukeen ja kolmannen sektorin toimintaan liittyen sekä auttoi 

rekrytoimaan haastateltavia amputoituja henkilöitä levittämällä kutsua tutkimus-

haastatteluun. Opinnäytetyön pohjalta on vertaistukea tuotu osaksi kuntoutusta 

Laakson sairaalassa Helsingissä. 

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui vuonna 2018 neljä kertaa. Marraskuussa 2018 

järjestettiin hankkeen väliarviointi, jonka toteuttivat hankkeen ulkopuoliset henkilöt 

Invalidiliitosta. Arvioinnin tuloksia käsiteltiin ohjausryhmän kokouksessa. 

 

Kaikki samalla viivalla -hanke 

Vuonna 2017 alkanut hanke on Helsingin Invalidien Yhdistyksen ja Uudenmaan CP-

yhdistyksen yhteishanke, joka on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukea osa-

aikaisen hankekoordinaattorin palkkaamista varten. Hankkeen tavoitteena on löytää 

osallistumisen paikkoja liikuntarajoitteisille kouluikäisille lapsille. 
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Kevään 2018 aikana järjestettiin kahdessa jaksossa joogaa vammaisille 7-10 ja 11-14  

-vuotiaille lapsille. Kokeilujen perusteella yhdistykseen perustettiin syksyllä lasten 

joogaryhmä, joka on yhteistyöryhmä Helsingin liikuntapalveluiden kanssa.  

Maaliskuussa aloitettiin yhteistyö urheiluseura Helsingin Tarmon kanssa lievästi 

liikuntavammaisten lasten mukaan ottamiseksi yleisurheilukouluun. Kevään ajan 

yleisurheilukoulussa kävi kaksi liikuntarajoitteista lasta, jotka osallistuivat myös 

talvikauden päätöskisoihin.  

Hankkeen puitteissa järjestettiin luontoretkiä Villa Elfvikiin, Lammassaareen ja 

Pornaistenniemen luontopolulle. Retkillä oli vaihdellen asiantuntijana ja oppaana 

ympäristökasvattaja ja biologi.  

Lisäksi tapahtumia järjestettiin yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa, muun muassa 

Malike meets Kenguru -tapahtuma, melontaretki Haltialaan, perhejoogakokeilu 

Hevossalmen lomakylässä ja Hevossalmen liikuntapäivä, jossa mukana olivat Kaikki 

Samalla Viivalla -hankkeen yhteistyökumppaneina olleet Helsingin Tarmo, Tapanilan 

Erän soveltava karate ja Cordao de Ouro -capoeiraseura.  

Pyörätuolitanssin lajikokeilu lapsille järjestettiin yhteistyössä Uudenmaan 

pyörätuolitanssijoiden kanssa. 

Vammaissulkapallo ja boccia peliryhmä aloitettiin vammaisille nuorille syksyllä 

yhteistyöryhmänä Helsingin erityisliikuntapalvelujen kanssa. Lisäksi syyskaudella 

järjestettiin ratsastuskokeilu Ratsutila Wiknerin ratsastuskoululla lapsille, joille ei ollut 

myönnetty ratsastusterapiaa.  

 

Liikkuva digituki 

Hanke ”Sähköiset palvelut opastettavan luokse” eli ”Liikkuva DigiTuki” sai Invalidiliitolta 

hankeavustusta 4 000 euroa vuoden 2018 ajaksi. Hankkeella saadaan tarvittaessa 

opastaja ja tarvittavat laitteet liikkeelle ja jäsenen kotiin. Tämä on monille vaikeasti 

liikuntarajoitteisille jäsenillemme tärkeä uusi tukimuoto. 

Avustuksella hankittiin kevyet varusteet liikkuvaa digitukea varten. Liikkuvaa DigiTukea 

mainostettiin yhdistyksen nettisivuilla, Facebookissa ja TE-lehdessä. Tietoa 

tukipalvelusta jaettiin yhdistyksen kerhoissa ja tapahtumissa. Tukea pyydettiin 

sähköpostilla tai puhelimitse. Hankkeen toteuttajana toimi Heikki Aulio.  

Tukipyyntöjä saapui keskimäärin kaksi viikossa. Suurin osa (68 %) opastuksista voitiin 

toteuttaa puhelimen, Skypen tai etäyhteyden avulla ilman kotikäyntiä. Opastuksia oli 10 

kuukauden aikana 84 ja niistä 27:ssä eli 32 prosentissa tarvittiin käynti opastettavan 

luona. Ajettuja kilometrejä kertyi 531. Opastettavia henkilöitä oli 45, joista naisia 29 ja 

miehiä 16. Opastettavilta kerättiin palautetta satunnaisesti. Saadut palautteet olivat 

erittäin positiivisia. Jatkossa palautetta pyydetään mahdollisimman monesta 

opastuksesta. Vuoden 2019 alusta alkaen Liikkuva DigiTuki toimii toisen hankkeemme 

DigiPisteen osana.   
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Digipiste – henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen kehittämishanke 

vammaisille henkilöille vuosille 2018-2020 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) myönsi avustuksen Digipiste  

-hankkeelle vuosiksi 2018-2020. Vuoden 2018 myönnetty summa oli 74 000 euroa. 

Hankkeen tavoite on koulutuksen ja neuvonnan sekä henkilökohtaisen palvelu-

neuvonnan avulla lisätä ja vahvistaa vammaisten henkilöiden taitoja digitaalisten 

palvelujen käytössä kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen siirtyessä 

enenevässä määrin sähköisiin muotoihin. Hankkeessa työskentelee hanke-

koordinaattori, henkilökohtaista neuvontaa antava neuvoja ja lisäksi hankkeen aikana 

tavoitteena on kouluttaa vapaaehtoisia digikäsiä antamaan opastusta sähköisten 

palvelujen käytöstä. 

Hankkeen aloitus viivästyi yhdistyksen toiminnanjohtajan vaihtumisen takia. 

Hankekoordinaattorina aloitti 15.5. Maria Vuorma. Aikaisemmin yhdistyksessä 

vapaaehtoisvoimin toiminut henkilökohtainen neuvonta nivottiin osaksi hanketta ja 

neuvojiksi palkattiin kaksi osa-aikaista työntekijää Tuula Partanen 1.9 alkaen ja Auvo 

Paananen 1.8-31.12.2018. Hankekoordinaattori Maria Vuorma jäi vanhempainvapaalle 

9.11 (30.10.2019 saakka). Vanhempainvapaan sijaisena aloitti Botond Vereb-Dér 

15.10., jonka työsuhde päättyi henkilökohtaisista syistä 19.12. 

Hanketta käynnistettäessä kartoitettiin muut toimijat, joilla oli vammaisille henkilöille 

suunnattua digineuvontaa ja kontaktoitiin heitä päällekkäisyyksien välttämiseksi. 

Syksyyn mennessä laadittiin tarkennettu toimintasuunnitelma ja aloitettiin yhdistyksen 

toimipisteessä toteutettu neuvonta ajanvarauksella. Toiminnasta tiedotettiin muun 

muassa yhdistyksen TE-lehdessä, Facebook-sivuilla ja IT-lehden toimintakalenterissa.  

Vuoden aikana henkilökohtaisen neuvonnan tarve kasvoi tasaisesti. Syksyn aikana 

tukea annettiin muun muassa toimeentuloon, asumiseen, apuvälineisiin ja ruoka-apuun 

liittyen. Viranomaistahoihin yhteydenottoja tehtiin asiakkaiden avuksi ja/tai kanssa yli 

100. yhteydessä oltiin niin päihdeklinikkaan, diakoniaan, seurakuntiin, sairaaloihin, 

Kelaan kuin sosiaalivirastoonkin.  

 

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 2018 lopussa 110 ja käytettyjä avustustunteja noin  

4 900 kuukaudessa. Yksittäisten asiakkaiden saama avun määrä vaihteli kymmenestä 

tunnista 480 tuntiin kuukaudessa. Eripituisiin työsuhteisiin henkilökohtaisia avustajia oli 

palkattu noin 50 henkilöä.  

Avustajille järjestettiin kahdesti koulutusta näkövammaisuudesta ja pyörätuolin 

käytöstä. Keväällä tarjottiin hätäensiapukoulutus ja syksyllä opastettiin avustajia 

taksipalveluiden käytöstä.  
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Maaliskuussa alettiin järjestää vertaistukitapaamisia avustajille. Syyskuussa avustajille 

järjestettiin opintokäynti Toimiva -koti esteettömyysklinikan näyttelyyn, jossa heitä 

perehdytettiin monipuolisesti eri apuvälineisiin ja vammaisten henkilöiden arkea 

helpottaviin ratkaisuihin.  

Avustajavälityksen toiminnasta vastaa palvelupäällikkö ja työvuorojen välityksessä 

toimii kaksi työntekijää, jotka hoitavat myös henkilökohtaisen avustajan tehtäviä tarpeen 

vaatiessa. 

 

Yhdistyksen tiloissa järjestettyjä muita tapahtumia 

Uudenmaan CP-yhdistyksen Elämäntaiteilijat -teatteriryhmä harjoitteli 

toimintakeskuksen tiloissa lauantaisin. 

Ilco Uusimaa ry kokoontui kerran kuukaudessa HIY:n tiloissa. 

Yhteistyö Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa jatkui, opiskelijat järjestivät HIY:ssä 

Standup-illan ja hyvinvointikahvitilaisuuden. 

 

Hallinto  

Jäsenistö 

Vuoden 2018 lopussa Helsingin Invalidien Yhdistyksessä oli jäseniä 1 650, joista 

kannatusjäseniä 45, varsinaisia jäseniä 1 603 ja yritysjäseniä 2. Vähennystä edelliseen 

oli vuoteen 3,8 prosenttia (65 jäsentä). Yhdistykseen liittyi kertomusvuoden aikana 112 

uutta jäsentä. Jäsenistä naisia oli 852 ja miehiä 728.  

 

Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 28.4. Kampin palvelukeskuksessa ja syyskokous 

24.11 HIY:n toimintakeskuksessa, Voudintie 6:ssa.  

Hallitus 

Hallitus kokoontui 14 kertaa kertomusvuoden aikana. 

Hallituksen kokoonpano (suluissa läsnäolo kokouksissa):  

Kristiina Karhos, puheenjohtaja (13) 

Jan Huopainen, varapuheenjohtaja (12) 

Heikki Aulio (13) 

Paula Anttila (8) 

Riitta Jolanki (13) 

Risto Korhonen (10) 

Markku Lohikoski (10) 

Tuula Partanen (12) 

Seppo Pihnala (14) 

Viktoria Welling (14) 
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Hallituksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja. Hallituksen kokouksiin osallistui myös 

talousjohtaja ja kutsuttuina muita henkilöitä. Lisäksi hallitus kokoontui 18.9. 

strategiapäivään. 

 

Toimitilat 

Yhdistyksen toimintakeskus sijaitsee osoitteessa Voudintie 6, 00600 Helsinki. 

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

Toimintakeskuksessa kokoontuu arkisin liikunta- tai harrastusryhmiä. Tiloja vuokrattiin 

myös muiden vammaisjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden käyttöön.  

 

Toimihenkilöt 

Toimisto 

Toiminnanjohtaja Ilse Uoti 31.5. asti. 

Toiminnanjohtaja Vuokko Coco 1.5.-31.10. 

Vt toiminnanjohtaja Ilse Uoti 1.11. alkaen. 

Talousjohtaja Helena Venäläinen  

Toimistosihteeri Inge Ivask 

Taloussihteeri Marianne Nuutinen 1.10. alkaen 

 

Henkilökohtaisten avustajien välitys 

Toiminnan koordinaattori Laura Filppu ja kaksi avustajavälityksestä vastaava henkilöä, 

jotka toimivat tarvittaessa myös henkilökohtaisina avustajina: Kaisa Heiskanen koko 

vuoden ja Miu Mannila 20.8. asti sekä Pia Mattila 1.9. alkaen. 

 

Projektit 

Kaikki samalla viivalla -hanke (OKM, Seuratuki) liikuntakoordinaattori Marjo Vainikka, 

Vertainen Vierellä -raaja-amputoitujen vertaistukihanke (STEA) Eeva Paavilainen. 

Digihankkeessa hankekoordinaattorina (STEA) Maria Vuorma 15.5.-9.11. (jäi 

vanhempainvapaalle 30.10.2019 asti) ja Vereb-Dèr Botond 15.10.-19.12., osa-aikaisina 

neuvojina 1.9.-31.12. Tuula Partanen ja 1.8.-31.12. Auvo Paananen. 

 

Lomakylien valvojat 

Hevossalmen lomakylä: Voitto Laurila 

Päättiän lomakylä: Sirkka ja Reino Pussinen 

 

Verkostotoimijat ja yhteyshenkilöt  

Pääkaupunkiseudun rypäs: Heikki Aulio 

Liikuntavastaava: Risto Korhonen 

Miesvastaava: Risto Korhonen  

Naisvastaava: Riitta Jolanki  

Yhdistysverkostovastaava: Kristiina Karhos 
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Edustukset 

HELJÄ -Matkat ja HELJÄ -Esteettömyys työryhmien HIY:n edustajat: Riitta Jolanki, 

Leena Simola-Nikkanen, Jan Huopainen, Kristiina Karhos, Risto Korhonen ja Tuula 

Partanen 

Etelä-Suomen alueen vaikuttajaverkoston HIY jäsenet: Paula Anttila, Jan Huopainen, 

Pekka Hätinen, Riitta Jolanki, Kristiina Karhos, Risto Korhonen, Tuula Partanen ja 

Leena Simola-Nikkanen  

Assistentti.infon neuvottelukunta: toiminnanjohtaja ja palvelupäällikkö Laura Filppu. 

VAU ry:n hallituksessa Jan Huopainen ja valtuustossa Risto Korhonen. VAU:n 

kunniapuheenjohtajana Pekka Hätinen 

Assistentti.infon työvaliokunta: toiminnanjohtaja Ilse Uoti  

Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17:n hallitus: Kristiina Karhos (pj), Riitta 

Jolanki ja Kirsti Pesola 

Avustajakeskus Sentterin hallitus: Leena Simola-Nikkanen 

Invalidiliiton liittohallitus: Riitta Jolanki (1. vpj)  

Invalidiliiton liittovaltuusto: Kristiina Karhos, Leena Simola-Nikkanen 

Helsingin kaupungin vammaisneuvosto: Leena Simola-Nikkanen ja Kristiina Karhos 

Helsingin Sosiaali- ja terveysviraston Kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmä: Riitta 

Jolanki (Invalidiliiton edustaja) ja Kristiina Karhos (Vammaisneuvoston edustaja) 

 

Toimikunnat  

Johtoryhmä 

Kristiina Karhos (pj), Jan Huopainen (vpj), Ilse Uoti/Vuokko Coco (toiminnanjohtaja) ja 

Helena Venäläinen (talousjohtaja). Johtoryhmä valmistelee hallituksen kokousasiat ja 

muut hallinnolliset, yhdistyksen toimintaan liittyvät asiat.  

ATK-toimikunta 

Jan Huopainen pj, Heikki Aulio, Eino Meriläinen, Inge Ivask  

Hevossalmi-toimikunta 

Tuula Partanen pj, Risto Korhonen varapj, Anja Kima, Jussi Kima, Voitto Laurila 

valvoja, Jari Manni, Tuula Turkkelin ja Sanna Tuusa. Toimii valvojan tukena lomakylän 

asioiden hoidossa sekä suunnittelee ja toteuttaa Hevossalmessa järjestettävät 

tilaisuudet yhteistyössä toimiston henkilökunnan kanssa. 

Juhlatoimikunta 

Tuula Partanen (pj), Inge Ivask, Eija Mäntynen, Seppo Pihnala, Tarja Raassina ja Jatta 

Lehtinen. Yhdistyksen jäsentilaisuuksien ja juhlien suunnittelu ja toteutus. 
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Kiinteistötoimikunta 

Kristiina Karhos (pj), Riitta Jolanki, Leena Simola-Nikkanen, Risto Korhonen 

(Tuulimyllyntie 5 asukkaiden edustaja) ja Kai Saarinen (Voudintie 6 asukkaiden 

edustaja), Marianne Aho-Mankki (isännöitsijä), Helena Venäläinen (talouspäällikkö) ja 

toiminnanjohtaja. Jari Lankinen, tekninen asiantuntija. Kiinteistötoimikunta valmistelee 

vuokratalojen asiat hallituksen päätettäväksi. 

Kulttuuritoimikunta KULTURA 

Viktoria Welling (pj), Riitta Jolanki, Pirkko Justander, Kirsi Maria Mustonen ja Pekka 

Mustonen, Inge Ivask toimisto. Edistää jäsenistön kulttuuriharrastuksia ja suunnittelee 

kulttuuritapahtumia. 

Täyttä Elämää lehti 

Päätoimittaja Ilse Uoti / Vuokko Coco. 

Viestintätoimikunta 

Paula Anttila (pj), Heikki Aulio, Jan Huopainen, Kristiina Karhos, Eija Mäntynen, 

toiminnanjohtaja Vuokko Coco ja toimistosihteeri Inge Ivask. Suunnittelee ja kehittää 

yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää. 

Urheilu- ja liikuntatoimikunta 

Risto Korhonen (pj), Jan Huopainen, Jari Manni, Seppo Pihnala ja Marjo Vainikka. 

Kehittää HIY:n liikuntatoimintaa ja vastaa liikuntatapahtumista. Toimii yhdyssiteenä 

VAU:n, liikuntaryhmien ja Helsingin Liikuntaviraston välillä. 

Vaikuttamistoimikunta  

Kristina Karhos (pj), Jan Huopainen, Pekka Hätinen, Riitta Jolanki, Reija Lampinen, 

Tuula Partanen, Leena Simola-Nikkanen ja toiminnanjohtaja Ilse Uoti / Vuokko Coco. 

Seuraa vammaispalvelujen ja kuntoutuspalvelujen toteutumista sekä asumisen ja 

rakennetun ympäristön esteettömyysratkaisuja ja vaikuttaa toiminnallaan siten, että 

vammaiset ihmiset huomioidaan päätöksenteossa. 

Kiinteistö- ja vuokra-asuntotoiminta 

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

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

yhdistyksellä on 28 osakehuoneistoa Koskelassa, osoitteessa Asunto Oy Helsingin 

Juhana Herttuantie 17. Asunto-osakeyhtiön toinen omistaja on Invalidiliitto ry. 

Asuinhuoneistot ovat liikuntaesteisille soveltuvia. Asuntoja vuokrataan helsinkiläisille 

vammaisille henkilöille, ensisijaisesti yhdistyksen jäsenille. Vuokratalokiinteistöjen 

isännöinnistä vastaa HIY ja huollosta huoltoyhtiöt. Yhdistys on Suomen Vuokranantajat 

ry:n jäsen. Monet asukkaat ovat pitkäaikaisia vuokralaisia, mistä johtuen asunnon-

vaihdon yhteydessä joudutaan yleensä teettämään perusteellinen huoneistokohtainen 

remontti. Vuonna 2018 asukasvaihtoja on ollut useita ja huoneistoremontteja on 

jouduttu teettämään poikkeuksellisen paljon. 

Vuokratalojen isännöinti ostettiin MTR-Isännöinti Oy:stä. Vastuullisena isännöitsijänä 

toimi Marianne Aho-Mankki ja teknisenä isännöitsijänä Jari Lankinen. 
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Tuulimyllyntie 5 -vuokratalo 

Tuulimyllyntie 5 -vuokratalo on valmistunut vuonna 1966. Talon kuutiotilavuus on 

14 000 m3 ja asuntopinta-ala 3 214 m2 käsittäen viisi porrasta ja 60 huoneistoa. 

Kiinteistön huollosta vastasi R. Asikainen Oy. 

Voudintie 6 -vuokratalo 

Voudintie 6 -vuokratalo on valmistunut vuonna 1972. Talon tilavuus on 13 290 m3 ja 

asuntopinta-ala 2 825 m2 käsittäen kolme porrasta ja 60 huoneistoa. Piha- ja Talohuolto 

Eklund Oy vastasi kiinteistön huollosta.  

Asunto Oy Helsingin Juhana Herttuantie 17 

Rakennus valmistui vuonna 1973. Asunto-osakkeista HIY omistaa 57,5 prosenttia ja 

hallinnoi 28 asuinhuoneistoa. Kiinteistön huollosta vastasi Piha- ja Talohuolto Eklund 

Oy. 

Asunto-osakeyhtiön isännöintipalvelut ostettiin MTR-Isännöinti Oy:ltä. Vuokrankanto 

hoidetaan edelleen HIY:ssä. Asunto Oy Juhana Herttuantie 17 hallituksessa oli kolme 

HIY:n edustajaa ja kaksi Invalidiliiton edustajaa. Puheenjohtajana toimi HIY:n 

hallituksen puheenjohtaja Kristiina Karhos. 
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Taloudellinen toiminta 

Varainhankinta 

Varainhankinnan tuotot koostuivat pääasiassa jäsenmaksuista ja Pieni Ele -

keräystuotoista sekä erilaisista avustuksista. Pieni ele -keräys tehdään vaalien 

yhteydessä kotimaisen vammais- ja terveystyön hyväksi.  

Verkkosivuilla annettiin myös mahdollisuus kertalahjoituksen tai kuukausittaisen 

lahjoituksen tekemiselle. Lisäksi varoja kerättiin järjestämällä erilaisia tapahtumia ja 

tempauksia. Näillä saatiin myös jonkin verran tuloja.  

Pojista miehiä ry:n toiminnan lakattua sen omistama leirikeskus Nummi-Pusulassa 

siirtyi HIY:n omistukseen 8.6.2017. Leirikeskuksen arvoksi arvioitiin 120 000 €, mutta 

sen myynnistä saatiin lopulta kuitenkin vain 100 000 euroa. 

Varainhankinnan tuotot olivat yhteensä 47 396 € (ed. vuonna 74 979 €) ja kulut 

yhteensä -1 387 € (ed. vuonna -2 224 €). 

 

Kiinteistö Oy Kontio 

Yhdistys omistaa Katajanokalla sijaitsevasta Kiinteistö Oy Kontiosta toimistohuoneiston, 

joka aikanaan toimi HIY:n toimistona. Huoneisto on vuokrattu James Post  

-tuotantoyhtiölle. Kontion linjasaneerauksesta aiheutuu yhdistykselle huomattavia 

kustannuksia. Huoneiston omistuksen tarkoituksenmukaisuutta tulee tarkastella 

suhteessa kustannuksiin. 

 

Jäsenmaksut 

Jäsenmaksu oli varsinaisilta jäseniltä 23 €, kannattajajäseniltä 45 € ja 

yhteisökannattajajäseniltä 150 € vuodessa. Jäsenmaksutuotot olivat 31 644 € (ed. 

vuonna 33 069 €).  

 

Käyttökorvaukset 

Järjestötoiminnassa jäsenistöltä kerättiin erilaisina käyttökorvauksia yhteensä 13 645 € 

(ed. vuonna13 183 €). 

 

Pieni Ele -keräys 

Pieni ele -keräys (aik. Vaalikeräys) tehdään kotimaisen vammais- ja terveystyön 

hyväksi. Pieni Ele keräys tuotti tuloja 12 525 € (ed. vuonna 6 203 €). 
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Avustukset 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi järjestöavustusta 15 000 € ja 

liikuntalautakunta yhteensä 12 348 € (ed. vuonna 14 981 €) liikuntaviraston kanssa 

yhteistyössä toteutettujen kurssien (istumalentopallo, nuorten pelikerho, lasten jooga, 

jooga ja tuolijooga) ohjaajien palkkoihin sekä tapahtuma-avustusta Hevossalmen 

liikuntapäivään, toiminta-avustusta ja liikuntatilojen vuokra-avustusta. 

Aini Vähäsalmen rahastosta ei katettu kuluja vuonna 2018. Anni ja Tauno Oksasen 

muistorahastosta tuettiin jäsenistön virkistysmatkoja 2 400 € (ed. vuonna 4 600 €).  

STEA:n rahoituksella jatkettiin kolmivuotista (2017-2019) hanketta Vertainen vierellä – 

raaja-amputoitujen valtakunnallinen vertaistuki ja määrärahaa käytettiin 47 469 € (ed. 

vuonna 30 254 €). 

STEA:n rahoituksella aloitettiin kolmivuotinen hanke (2018-2020) Digipiste, 

henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen. Hankkeen määrärahaa 

käytettiin vuoden aikana 48 017 €. 

 

Tilikauden tulos 

HIY:n tilikauden 2018 tulos oli 149 009 € ylijäämäinen (ed. vuonna ylijäämää 205 890 

€). Järjestötoiminnan alijäämä oli 131 755 € (alijäämä oli vuonna 2017 115 345 €). 

Suurin osa järjestötoiminnan alijäämästä katettiin sijoitustoiminnan tuotoilla. 

Taloustilanne on jatkossakin haastava. 
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TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 
      

VARSINAINEN TOIMINTA   
      

 JÄRJESTÖTOIMINTA   

  Tuotot 71 147,37 75 737,62 

  Kulut   

   Henkilöstökulut -95 744,16 -85 992,34 

   Poistot -3 540,73 -3 729,18 

   Muut kulut -101 317,96 -101 361,47 

 Järjestötoiminta yhteensä -131 755,48 -115 345,37 
      

 PROJEKTIT   

  Tuotot 1 589 322,75 1 505 654,41 

  Kulut   

   Henkilöstökulut -1 287 619,41 -1 239 510,00 

   Muut kulut -87 647,45 -45 219,23 

 Projektitoiminta yhteensä 214 055,89 220 925,18 

      

 LOMAKYLÄT   

  Tuotot 36 405,32 42 189,98 

  Kulut   

   Henkilöstökulut -4 516,45 -4 926,30 

   Muut kulut -90 206,24 -69 171,28 

   Poistot -4 699,20 -4 925,55 

   Rahoitustuotot ja -kulut -2 600,05 -4 852,29 

 Lomakylät yhteensä -65 616,62 -41 685,44 
      

 ASUNTOTOIMINTA   

  Tuotot   

   Vuokratuotot 969 887,36 870 746,78 

  Kulut   

   Henkilöstökulut -84 731,89 -37 765,08 

   Muut kulut -673 682,78 -990 146,73 

   Poistot -96 424,43 -105 536,36 

   Rahoitustuotot ja -kulut -22 826,12 -25 418,86 

   Aktivointi 0,00 169 194,96 

   Varausten muutokset -92 222,14 118 925,29 

 Asuntotoiminta yhteensä 0,00 0,00 
      

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ 16 683,98 63 894,37 
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VARAINHANKINTA    

  Tuotot   

   Jäsenmaksut 31 644,00 33 068,50 

   Lahjoitukset 1 124,00 166 800,06 

   ./. Siirto rahastoon 29 408,68           -131 486,51 

   ./. Rahastoitujen lahjoitusten oikaisu -29 408,68                       0,00 

   Muut tuotot 14 506,56 8 784,69 

   ./. Siirrot toiminnanaloille -1 818,70 -2 187,25 

  Kulut   

   Henkilöstökulut 0,00 0,00 

   Muut kulut -1 386,72 -2 224,46 

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 44 190,14 72 755,03 
      
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA   

  Tuotot   223 275,09 217 334,76 

  Kulut -150 140,19 -168 094,39 

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 73 134,90 49 240,37 
      
Tuotto-/kulujäämä 134 009,03 185 889,77 
            
YLEISAVUSTUKSET   

  Helsingin kaupunki 15 000,00 20 000,00 

  Ray/Investointiavustus 0,00 59 218,31 

  Ray/Siirretty hankintamenon vähennykseksi 0,00 -59 218,31 

      
TILIKAUDEN TULOS 149 009,03 205 889,77 
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TASE    31.12.2018 31.12.2017 

VASTAAVAA     
Pysyvät vastaavat     
Aineelliset hyödykkeet    
    Maa- ja vesialueet  78 207,39 78 207,39 

    Rakennukset ja rakennelmat 2 110 392,76 2 332 338,66 

    Koneet ja kalusto  3 259,04 4 345,38 

    Muut aineelliset hyödykkeet 10 440,17 12 072,28 

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 2 202 299,36 2 426 963,71 

Sijoitukset     
   Osakkeet ja osuudet  1 498 867,66 1 498 867,66 

Sijoitukset yhteensä  1 498 867,66 1 498 867,66 

Pysyvät vastaavat yhteensä  3 701 167,02 3 925 831,37 

Vaihtuvat vastaavat    
Saamiset     
   Pitkäaikaiset vuokrasaamiset   10 276,86 0,00 

   Myyntisaamiset   16 649,78 7 507,00 

   Siirtosaamiset ja muut saamiset 261 069,97 233 921,85 

Saamiset yhteensä  287 996,61 241 428,85 

Rahoitusarvopaperit  151 042,56 151 042,56 

Rahat ja pankkisaamiset  959 473,18 810 949,74 

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 398 512,35 1 203 421,15 

VASTAAVAA YHTEENSÄ  5 099 679,37 5 129 252,52 

VASTATTAVAA     
Oma pääoma     
    Asuntotoimintarahasto  36 320,82 36 320,82 

     Toimintapääoma  2 205 784,10 1 999 894,33 

     Tilikauden yli-/alijäämä  149 009,03 205 889,77 

Oma pääoma yhteensä  2 391 113,95 2 242 104,92 

Sidotut rahastot     
      Aini Vähäsalmen rahasto  28 313,33 27 933,99 

      Anni ja Tauno Oksasen rahast. 15 347,58 17 747,58 

      Pojista miehiä rahasto  101 901,83 131 486,51 

Sidotut rahastot yhteensä  145 562,74 177 168,08 

Vapaaehtoiset varaukset    
     Asuintalovaraus   1 220 967,88 1 128 745,74 
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VIERAS PÄÄOMA 

Pitkäaikainen     
    Lainat rahoituslaitoksilta  952 466,50 1 108 434,11 

Pitkäaikainen vieras pääoma 

yhteensä 952 466,50 1 108 434,11 

Lyhytaikainen     
    Lainat rahoituslaitoksilta  152 484,93 175 884,15 

    Saadut vuokraennakot  7 961,07 0,00 

    Ostovelat   25 087,00 0,00 

    Muut lyhytaikaiset velat  130 595,13 212 286,54 

    Muut siirtovelat   73 440,17 84 628,98 

Lyhytaikainen vieraspääoma 

yhteensä 389 568,30 472 799,67 

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 342 034,80 1 581 233,78 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 099 679,37 5 129 252,52 
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