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EJY tunnistaa yhteiskunnan puutteet ja toimii niiden korjaamiseksi. Yhdistämme kansalaiset ja yhteisöt
toimimaan paremman arjen puolesta - tekemään rohkeita tekoja, jotka muuttavat ihmisten elämää pysyvästi.
Tule mukaan. Kerro meille, mitä yhteisen hyvinvointimme eteen kannattaisi tehdä seuraavaksi. Ilman tuoreita
ideoita ja arjen rohkeutta ei synny muutosta

JOHDANTO
Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry (jatkossa EJY ry) on merkittävä alueellinen hyvinvointi- ja, sosiaali- ja
terveysalan järjestöjen yhteistoimintaelin ja toiminnan kehittäjä. EJY tunnistaa yhteiskunnan puutteet ja toimii
niiden korjaamiseksi. Yhdistämme kansalaiset, yhteisöt ja kuntasektorin toimimaan paremman arjen puolesta;
tekemään rohkeita tekoja, jotka muuttavat ihmisten elämää pysyvästi.
EJY erottautuu edukseen rohkealla asenteellaan ja käytännön toiminnallaan. Perustoimintamme ja
hankkeidemme avulla tuemme apua tarvitsevaa ihmistä elämän kiperissä vaiheissa ja olosuhteissa. Etsimme
jatkuvasti rohkeita keinoja ja tuoreita ideoita tarjoten uusia vaikutusmahdollisuuksia. Emme pelkää haastaa
totuttuja toimintatapoja, tärkeintä on saada aikaan todellisia muutoksia.

HENKILÖKUNTA, HALLINTO JA TALOUS
Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:ssä työskentelee vuonna 2018 noin 35 henkilöä. Tavoitteena on tarjota
työntekijöille innostava ja mielenkiintoinen työpaikka ja -yhteisö, jossa on mukava tehdä merkityksellistä
työtä. Vuosittain toteutetaan henkilöstökysely, jonka tulosten pohjalta laaditaan toimenpiteitä ratkaisemaan
mahdollisia työhyvinvointia haittaavia tekijöitä sekä ylläpitämään ja vahvistamaan työhyvinvointia lisääviä
tekijöitä. Työnantaja ja työntekijät kehittävät työyhteisöä yhdessä. Koko henkilöstön yhteinen
työhyvinvointipäivä järjestetään kaksi kertaa vuodessa.
Hallinnossa työskentelee toiminnanjohtaja, talous- ja seurantavastaava, hallinnon assistentti sekä tiedottaja.
Hyvin toimivat hallintokäytännöt mahdollistavat sen, että muu henkilöstö voi paremmin keskittyä
kohderyhmien mukaiseen perustehtävään.
Yhdistyksen vuosikokoukset järjestetään keväällä ja syksyllä. Yhdistyksen hallitus kokoontuu kesäkautta
lukuun ottamatta muutaman kuukauden välein. Hallitus ohjaa, kehittää ja arvioi yhdistyksen toimintaa
yhdessä operatiivisen hallinnon, työvaliokunnan, johtoryhmän, työsuojelutoimikunnan ja muiden sisäisten
työryhmien sekä henkilökunnan kanssa. Hallituksen ja henkilöstön yhteinen Meidän päivä -kehittämispäivä
järjestetään kaksi kertaa vuodessa.
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EJY ry:n rahoituspohja laajenee ja talous kehittyy vakaasti, ja se vastaa toiminnan tarpeisiin. Budjettikohteet
vastaavat itsenäisesti tarkoituksenmukaisesta varojen käytöstä ja mahdollisten rahoitushakemusten
tekemisestä. Hallinto tarjoaa tarvittaessa apua budjettien laatimisessa, kohteen talousarvion toteutumisen
seurannassa ja raportoinnissa.
Talousarvion kokonaissumma on noin 3,6 miljoonaa euroa. Suurimmat toiminnan rahoittajat ovat Sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja Espoon kaupunki. Rahoituksen toteutuminen määrää tämän
toimintasuunnitelman toteutumista. Uudet toiminnot käynnistetään rahoituksen varmistuttua.
Vuonna 2018 tehostetaan EJY:n viestintää rekrytoimalla tiedottaja. Koordinoidulla viestinnällä lisätään
EJY:n toiminnan tunnettuutta ja vahvistetaan vaikuttamisviestintää. Vaikuttamistyötä tehostetaan
myös vapauttamalla toiminnanjohtajan työaikaresursseja hallinnollisista rutiineista vaikuttamistyöhön
ja yhteistyön rakentamiseen. Toiminnanjohtaja tapaa säännöllisesti kunta- ja valtionpäättäjiä, käy
aktiivisesti yhteistyöneuvotteluja muiden järjestöjen ja yhdistysten kanssa, sekä suunnittelee uusia
rahoitusmalleja ja toimintaa yritysten ja säätiöiden kanssa.

STRATEGISET PAINOPIS TEET

HYVINVOINTIA JA OSAL LISUUTTA TARJOAMALLA YKSILÖLLISTÄ
TUKEA YHDELTÄ LUUKUL TA
Yksilölliseen tukeen perustuvien palvelujen tavoitteena on yhdistää yksilön tueksi intensiivinen ammatillinen
tuki, vertaistuki ja vapaaehtoistoiminta. EJYn ammatillisen tuen palvelut perustuvat hanketoiminnassa
kertyneeseen monipuoliseen osaamiseen. EJYn hankkeet tarjoavat tukea asumisen, taloudenhallinnan,
työkyvyn ylläpitämisen, työllisyyden ja ylivelkaantumisen kysymyksissä. Ammatillisen tuen rinnalla tarjotaan
vertaisuuteen ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa muun muassa sairauteen sopeutumisen ja
kotoutumisen tueksi. Lisäksi tarjotaan kevyempää, keikkaluonteista tukea arjen askareista selviytymiseen ja
palveluissa asioimiseen vapaaehtoisten toimesta.

Tavoitteet 2018
•

Ammatillisten tukipalvelujen saatavuus yhdeltä luukulta helpottaa tuen piiriin hakeutumista ja
oikea-aikaisen tuen saamista.
• Yhden luukun malli madaltaa kansalaistoimintaan osallistumisen kynnystä ja luo
edellytyksiä kohtaamisille.
• Yksi luukku osallisuuteen ja tuen piiriin tuottaa pitkäkestoisia, positiivisia vaikutuksia yksilöiden
ja yhteisöjen hyvinvoinnille.

Toimenpiteet 2018
•

Moniammatillisen yhteistyön avulla tarjotaan uudenlaista kokonaisvaltaista ja
räätälöityä tukityötä haavoittuvassa tilanteessa oleville yksityishenkilöille ja perheille,
jotka kaipaavat yksilöllistä ja intensiivistä tukea vaikeissa elämäntilanteissa.
• Vertaistukea ja vapaaehtoistoimintaa integroidaan vahvemmin osaksi yksilöllisen
tuen polkua hyödyntämällä yhteisöllisyyttä ja vertaisuutta muun muassa Iloa arkeen –
hankkeen työkykyä ja hyvinvointia tukevassa toiminnassa.
• Sähköisiin palveluihin liittyvää eriarvoisuutta vähennetään tarjoamalla ikäihmisille, vammaisille
sekä maahanmuuttajille yksilöllistä tukea sähköisten palvelujen käytössä.
• Sairaalaympäristössä tapahtuvaa vertaistukea (OLKA- toiminta) digitalisoidaan
virtuaalimaailmaan soveltuvaksi, valtakunnalliseksi palveluksi Vertaistalo.fi verkkopalveluun.
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•

Kansalaistoimintaan osallistumista helpotetaan kokoamalla yhdistysten toimintaa ja
vapaaehtoistehtäviä sivustoille.

VETOVOIMAINEN KANSAL AISTOIMINTA
EJY tuottaa laadukasta vapaaehtoistoimintaa. Jotta vapaaehtoistoiminta kiinnostaisi ja tukisi vapaaehtoiseksi
ryhtymistä, mahdollistetaan riittävä tuki ja ohjeistus.
Toiminnan mainostamisessa kiinnitetään erityisesti huomio täsmälliseen markkinointiin, viestimällä
kohderyhmä ja tarve edellä. Pyrimme myös aktiivisesti tarinoimaan. Viestimme onnistumisista sekä mediassa
että uutiskirjeissä ja kannustamme vapaaehtoiset viestijöiksi, nostamalla esimerkiksi heidän kirjoittamat
blogikirjoitukset julkisuuteen.
Kehitämme valmennuksia ja tehostamme kouluttajaresursseja. Vapaaehtoisia valmennetaan yhteisvoimin
muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa, näin lisätään myös osallistujamääriä. Voimme myös yhdistää
resursseja ja tehdä yhteistä markkinointia ja viestintää tapahtumista. Aktiivisella yhteistyöllä varmistetaan
tiedonjako sisällöistä verkostoissa ja vältetään päällekkäisyyksiä.

Tavoitteet 2018:
•
•
•
•

Laadukas ja kiinnostava vapaaehtoistoiminta
Vapaaehtoisia on osallistettu ja he ovat tulleet kuulluksi vapaaehtoistoiminnassa.
Yhteistyötä on tehostettu muiden toimijoiden kanssa.
EJY on valtakunnallisesti ja paikallisesti tunnettu laadukkaan, uraauurtavan ja asiantuntevan
kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan mahdollistaja.

Toimenpiteet 2018:
•
•
•
•
•
•

Kohdistettu vapaaehtoistoiminnan markkinointi
Uusia toimintatapoja vapaaehtoistoimintaan, sen tukemiseen ja koulutukseen.
Jalkautuvassa talousohjauksessa kehitetään vertaisvapaaehtoismallia.
Keikka-avussa mahdollistetaan matalakynnyksistä vapaaehtoistoimintaa.
OLKA toiminta kehittää digitaalisia vertaistukipalveluita.
Edistetään maahanmuuttajien vapaaehtoisuutta.

KUMPPANUUS
EJY:n toiminta perustuu vahvaan kumppanuusajatteluun. Tavoitteena on Espoossa toimivien yhdistysten ja
kaupungin yhteistyön edistäminen. EJY:n pitkän aikavälin tavoitteena on luoda tunnistettava ja vaikuttava
kumppanuustoiminnan malli, joka mahdollistaa eri kokoisten yhdistysten osallistumisen yksilön tueksi
yhdessä julkisen sektorin kanssa.

Tavoitteet 2018
•
•

Eri toimijoiden välinen rakenteellinen verkostoyhteistyö lisääntyy vapaaehtoistoiminnassa,
kotoutumisessa ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjen välisessä maakuntatason yhteistyössä.
Verkostoyhteistyö ja kumppanuudet tuottavat mitattavaa arvoa ja hyötyjä verkoston jäsenille.

4

•

Yhdistysten ja Espoon kaupungin välinen yhteistyö näkyy hyvinvointisuunnitelmatyössä.

Toimenpiteet 2018
•
•
•
•

Yhdistysten ja yhteisöjen verkottaminen ajankohtaisten aiheiden
ympärille ja yhteiskehittämisprosessien käynnistäminen (Kansalaistoiminnankeskus Unelma)
OLKA toiminnan vakiinnuttaminen osaksi sairaalan toimintaa STEA:n kohdennetun ja pysyvän
rahoituksen myötä, mikä vakiinnuttaa verkostoyhteistyön yhdistysten ja sairaalan välillä.
KUMAJA- hankkeen jatkuminen kumppanuusverkoston rakentamisessa sosiaali- ja
terveysjärjestöjen maakuntayhteistyön lisäämiseksi.
Digikeikka- hankkeen yhteistyöverkoston käynnistäminen maahanmuuttajien digineuvontaan.

TOIMINTA VUONNA 2018

HANKKEIDEN KESTO, RAHOITUS JA HENKILÖMÄÄRÄ

KESTO

RAHOITUS
STEA

Kansalaistoiminnankeskus Unelma
Keikka-apu
Kumppanuushautomo
Turvaperhe
Maahanmuuttajien vapaaehtoistoiminnan koordinointi
Sektori
Iloa arkeen
Jalkautuva talousohjaus
Naisten asunnottomuuden nollatoleranssi
Digikeikka-Yhdistykset ja vapaaehtoiset apuna digitaalisessa palvelujärjestelmässä
OLKA
Vertaistalo vauhtiin
Tietokone kotipalvelu
Toiminnan yleisavustus

20182018
2018
2017-2019
2018
2018
2017-2020
2017-2018
2018-2021
2018-2020
20182018-2020
2018
2018-

Ak
Ak

HENKILÖITÄ

Espoon kaupunki TE-keskus

Yhteensä

4
1
1
2
2
4
2
2
1
3
3
3
2
4
34

Yhteensä

1
1

X
X

C
X
X

X

C
C
C
C
Ak
C
X
Ay

STEA:n rahoituksen selitteet: Yleisavustus (Ay), Kohdennettu toiminta-avustus (Ak) ja Projektiavustus/hankeavustus (C)

Kumppanuushankkeet
Uusimaa yhdessä – kumppanuus- ja resurssiverkosto

KANSALAISTOIMINNAN KESKUS UNELMA
Kansalaistoiminnankeskus Unelman perustehtävänä on mahdollistaa ja parantaa järjestö- ja
vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytyksiä ja vaikuttavuutta niin, että järjestöjen toiminta kohdistuu entistä
tehokkaammin eniten apua tarvitseviin.
Kansalaistoiminnankeskus Unelman yhdistyksille ja yhteisöille suunnattu toiminta jakautuu kolmeen
isompaan kokonaisuuteen;

1) Espoolaiset.fi verkkopalvelu Verkkopalvelun tavoitteena on yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan
näkyvyyden parantaminen ja vapaaehtoisten määrän lisääntyminen yhdistyksissä ja yhteisöissä.
Kansalaistoiminnankeskus Unelma ylläpitää alueellista espoolaiset.fi verkkopalvelua. Verkkopalvelu

5

on osa toimeksi.fi valtakunnallista verkkopalvelukokonaisuutta ja hyödyntää yhteistä
julkaisujärjestelmää ja tietokantaa.

2) Unelma Tapiola toimii avoimena kohtaamispaikkana ja järjestötalona. Yhdistykset järjestävät tilassa
vuosittain lähes 1000 tapahtumaa. Kävijöitä Unelma Tapiolassa on vuodessa noin 12000. Tilassa on vuokralla
11 yhdistystä ja siellä sijaitsee pääosa EJY:n omasta toiminnasta. Unelma Tapiola mahdollistaa edulliset tilat
yhdistysten toimintaan, sekä tarjoaa edullisia kopiointi, postitus ja arkistohotellipalveluita yhdistyksille.
Unelma Tapiolan tavoitteena on yhdistysten ja yhteisöjen resurssien parantaminen tiloja ja muita palveluita
tarjoamalla.

3) Verkostoyhteistyön kehittäminen.
Verkostoyhteistyön kehittämisen tavoitteena on konkreettisen yhteistyön synnyttäminen, yhdistysten ja
vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden osaamisen kehittäminen ja vertaistuen tarjoaminen.
Verkostoyhteistyö sisältää kumppanuushautomon ja Espoon vapaaehtoisverkoston koordinoinnin. Yhteistyön
kehittämiseen sisältyy yhdistysten- ja vapaaehtoistoimintaa koordinoivien yhteisöjen osaamisen
kehittämistä, verkottamista ja yhteistyötä edistävää toimintaa ja tapahtumia. Kansalaistoiminnankeskus
Unelma koordinoi mm. Espoon vapaaehtoisverkostoa ja edistää kumppanuushautomo - hankkeessa
maahanmuuttajajärjestöjen ja muiden kotoutumisen parissa toimivien yhdistysten verkottumista ja
yhteistyötä.
Vuonna 2018 Kansalaistoiminnankeskus Unelman toiminnan painopisteinä ovat verkkopalvelun
laajentaminen Uudenmaan alueelle, verkostokehittämisen toimintamallin vakiinnuttaminen ja Unelma
Tapiolan olohuonetoiminnan kehittäminen. Vuosi 2018 on myös Kansalaistoiminnankeskuksen laajimman
yhteistyöverkoston Espoon vapaaehtoisverkoston kymmenes toimintavuosi. Juhlavuosi tulee näkymään
toiminnassa yhteisinä vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä lisäävinä toimenpiteinä mm. yhteisinä kampanjoina
ja tapahtumina.

KEIKKA-APU
Keikka-apu on yli 65-vuotiaille, etupäässä kotihoidon tai diakoniatyön piirissä oleville espoolaisille suunnattua
kotona tapahtuvaa kertaluonteista vapaaehtoistoimintaa. Toiminta sisältää muun muassa saattamisapua
palveluihin sekä avustamista arjen askareissa. Keikka-avun piiriin ohjautuu asiakkaita myös muistiohjaajien
kautta. Alkuarvion asiakkaasta ja Keikka-avun tarpeesta tekee aina terveysalan ammattilainen. Keikka-apu on
asiakkaalle maksutonta ja täten mahdollista kaikille. EJY on koordinoinut toimintaa vuodesta 2011.
Toiminnan tavoitteena on espoolaisten ikäihmisten kotona asumisen tukeminen, yksinäisyyden
vähentäminen, elämänhallinnan tukeminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen.

VAPAAEHTOISTOIMINTA MAAHANMUUTTAJIEN PAR ISSA
Vapaaehtoistoimintaa koordinoidaan Espooseen jäävien oleskelupa päätöksen saaneiden maahanmuuttajien
parissa. Toiminta kohdistetaan ensisijaisesti kahdelle kohderyhmälle, alaikäisille, yksin tulleille
turvapaikanhakijoille ja naisille, jotka ovat olleet pitkään kotona lasten kanssa.
Alaikäisten, yksin tulleiden, turvapaikan hakijoiden tukeminen jatkuu koordinoidun vapaaehtoistoiminnan,
esim. tukihenkilö tai – perhe toiminnan muodossa tai kotoutumisen tukemista muilla tavoin
vapaamuotoisemman toiminnan muodoin. Naisten kotoutumista edistetään pääsääntöisesti
vapaaehtoisvoimin, esimerkiksi suomenkielisten vertaisryhmien avulla.
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Maahanmuuttajien pääsy mukaan järjestöjen toimintaan ja aktiivisiksi toimijoiksi vahvistaa kotoutumista ja
ennaltaehkäisee terveys ja hyvinvointiongelmia. Toiminta vähentää yksinäisyyttä ja vahvistaa uuteen
kulttuuriin sopeutumista. Tavoitteena on, että oleskeluluvan saaneet eivät olisi kohde, vaan olisivat itse
aktiivisia vapaaehtoistoimijoita.
Vapaaehtoisia espoolaisia perheitä valmennetaan toimimaan lasten- ja nuorten kotoutumisen
kummiperheinä. Tavoitteena on tarjota yksin Suomeen saapuneille lapsille ja nuorille mahdollisuus saada
kokemuksia turvallisesta arjesta, mielekkäästä yhdessäolosta ja harrastamisesta.
Toiminnassa panostetaan erityisesti uusien vapaaehtoisten rekrytoimiseen ja toiminnasta tiedottamiseen.

OLKA®
OLKA® on sairaalan ja järjestöjen yhteistoimintaa, joka tarjoaa mahdollisuuden potilaan ja heidän läheisensä
kiireettömään kohtaamiseen ja antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. OLKA®
koordinoi HUS:ssa tapahtuvaa vapaaehtois- ja järjestötoimintaa. OLKA® on HUS:n ja EJY ry:n luoma
yhteistyömalli. OLKA®-palveluita ovat Toivo-vertaistukipalvelut (vertaistukitehtävät sairaalassa), Oivatietopalvelut (tieto ja ohjaus potilasyhdistyksiin) sekä Vapaaehtoinen Ilona -palvelut (muut
vapaaehtoistehtävät, kuten aula-avustajat, juttukaverit sekä esiintyjät). Vuonna 2018 OLKA®/EJY koordinoi
vapaaehtois- ja järjestötoimintaa HYKS-alueella, auttaa käynnistämisessä muualla HUS-alueella sekä
konsultoi valtakunnallisesti.
OLKA®ssa toimii OLKA®-asiantuntija sekä kaksi vapaaehtoistoiminnan koordinaattoria
sekä HUS:n palkkaama projektipäällikkö ja OLKA®-koordinaattori.

VERTAISTALO VAUHTIIN (2018-2020)
Vertaistalo.fi -verkkopalvelussa OLKA®n toiminnot digitalisoidaan virtuaalimaailmaan soveltuvaksi,
valtakunnalliseksi palveluksi. Vertaistalo.fi on osa Terveyskylää, jota rakennetaan Suomen
yliopistosairaaloiden yhteistyönä. OLKA® koordinoi palvelun kehittämistä yhdessä potilasyhdistysten kanssa.
Vertaistalo täydentää olemassa olevia palveluita ja tehostaa toimintaa.
Vuonna 2018 Vertaistalo vauhtiin –hankkeessa luodaan Vertaistalo.fi-palveluun sisältöä, kehitetään
monimuotoinen vertaistukijoiden valmennusohjelma yhteistyössä potilasyhdistysten sekä oppilaitosten
kanssa. Valmennetaan ja tuetaan vertaistukijoita virtuaalisesti sekä käynnistetään potilasjärjestöjen
valmennus digitaalisten vertaistukipalveluiden lisäämiseksi.
Kehittämistyö aloitetaan OLKAn digitaalisten vertaistukipalveluiden mahdollistamiseksi sairastuneen
palvelupolulla.

Vertaistalossa työskentelee projektipäällikkö ja kaksi asiantuntijaa.

SEKTORI
Sektori -hanke on työllisyyspoliittinen hanke, jota rahoittaa Uudenmaan TE-toimisto ja Espoon kaupunki.
Hankeessa tarjotaan työkokeilupaikkoja ja palkkatuettua työtä sekä neuvotellaan oppisopimuspaikkoja
espoolaisille pitkään työttömänä olleille työnhakijoille. Paikkoja on yrityksissä ja yhdistyksissä. Asiakas saa
kokonaisvaltaista ohjausta. Tavoitteena on, että hän sijoittuu avoimille työmarkkinoille tai ammatilliseen
koulutukseen. Asiakasmäärä on 140–160 henkilöä vuodessa. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö ja
kolme ohjaajaa. Vuonna 2018 työkokeilujen määrää lisätään ja niihin
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yhdistetään opinnollistaminen. Yhdistämällä koulutus entistä tiiviimmin ja systemaattisemmin asiakkaiden
jatkosuunnitelmiin, lisätään erityisesti enemmän tukea tarvitsevien asiakkaiden mahdollisuuksia sijoittua
avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen.

ILOA ARKEEN
Iloa arkeen -hanke tähtää pitkään työttömänä olleiden työikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn
vahvistamiseen edistämällä kohderyhmän kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. Hankkeen
kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt.
Kohderyhmään kuuluvat korkeasti koulutetut sekä maahanmuuttajanaiset, jotka haluavat päästä työelämään.
Kolmen ja puolen vuoden mittainen (2017-2020) hanke on osa Suomi 100- avustusohjelman Toimintakyky
kuntoon –kokonaisuutta. Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmien hyvinvointia, elämänhallintaa,
osallistumismahdollisuuksia sekä positiivista työidentiteettiä pienryhmätoiminnan avulla. Hyvinvointia
vahvistavia elementtejä ovat arjen liikunta, terveellinen elämäntapa ja ruokavalio sekä taiteen ja kulttuurin
tuottamat elämykset. Hankkeessa lisätään ryhmäläisten työelämätietoutta ja uskoa omaan työkykyynsä.
Maahanmuuttajien suomen kielen taitoa lisätään, suomalaisen kulttuurin tuntemusta vahvistetaan ja omaa
kulttuuri-identiteettiä tuetaan. Hankkeessa luodaan uutta toimintamallia kumppanuus- ja
vertaiskehittämällä. Helinä Rautavaaran museo toimii hankkeen keskeisenä yhteistyökumppanina.
Verkostoja luodaan maahanmuuttajajärjestöihin ja muihin yhdistyksiin, kaupungin liikunta- ja
kulttuuripalveluihin, oppilaitoksiin sekä mahdollisesti myös vapaaehtoisiin.
Hankkeessa ammatillista tukea tarjoavat projektipäällikkö sekä hanketyöntekijä/ohjaaja. Vuonna
2018 molemmat 8-10 henkilön ryhmät tapaavat 2-3 kertaa viikossa, 2-4 tunnin ajan. Yhden ryhmän toimintaaika on noin kolme kuukautta.

JALKAUTUVA TALOUSOHJ AUS II
Jalkautuva talousohjaus –hanke tarjoaa luottamuksellista matalan kynnyksen ohjauspalvelua talousja velkavaikeuksissa oleville espoolaisille. Ohjaustyön tavoitteena on löytää pysyviä ratkaisuja kuntalaisten
talousongelmiin ja varmistaa asiakkaiden kiinnittyminen tarvittaviin palveluihin verkostotyön ja rinnalla
kulkemisen keinoin. Yksilöllistä ohjausta on tarjottu noin sadalle kuntalaiselle vuosittain. Lisäksi on järjestetty
info- ja koulutustilaisuuksia. Toiminnan painopisteitä on suunnattu syksystä 2017
alkaen yksilöasiakastyöstä kohti toimintamallin ja tuotosten vahvempaa jalkauttamista ja juurruttamista.
Vuonna 2018 tuetaan talousvaikeuksien puheeksiottamista kohderyhmän sekä teeman parissa
työskentelevien ammattilaisten keskuudessa. Lisätään ylivelkatilanteiden selvittämisessä tarvittavien
työvälineiden saavutettavuutta sekä tarjotaan aiheeseen liittyvää koulutusta. Lisäksi tiivistetään yhteistyötä
kaupungin sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen kanssa ja kehitetään asiakaslähtöistä vertaistukija kohtaamispaikkatoimintaa. Yhteistyökumppanit ja muut alueelliset toimijat kootaan yhteistyöverkostoksi,
jonka parissa voidaan levittää hyviä käytäntöjä, tuottaa uusia ratkaisukeskeisiä lähestymistapoja
neuvonnalle sekä karsia turhaa päällekkäisyyttä eri toimintojen välillä.

NAISTEN ASUNNOTTOMUU DEN NOLLATOLERANSSI (2018-2021)
Hankkeen päätavoitteena on naisten asunnottomuuden poistaminen ja ennaltaehkäisy. Käytännön tasolla
hanke pyrkii turvaamaan asunnottomien tai asunnottomuusuhan alla olevien naisten asumispolut. Tämä
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toteutetaan:
1. Tekemällä näkyväksi naisten asunnottomuuden ilmenemismuodot (piiloasunnottomuus).
2. Lisäämällä uusia asumisratkaisuja ja kannustamalla naisia tukipalveluiden käyttöön.
3. Kehittämällä erityisiä työmuotoja lapsiperheiden, maahanmuuttajanaisten ja pariskuntien
asunnottomuuden ratkaisemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.
4. Kehittämällä erityisosaamista yksinelävien asunnottomien ja katuasunnottomien,
pitkäaikaisasunnottomien naisten, sekä naisvankien ja moniongelmaisten asunnottomien tai
asunnottomuusuhan alla olevien naisten auttamiseksi.
5. Kehittämällä perheväkivallan ja vauva- ja lapsiperheiden vakavista vaikeuksista aiheutuvan
asunnottomuuden tai asunnottomuusriskin tuki- ja lähityötä sekä ennaltaehkäiseviä palveluja.
Hankkeen vastuullisena toteuttajana toimii Y-Säätiö. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Ensi- ja
turvakotien liitto ry, Helsingin Ensikoti ry, Turun Ensi- ja turvakoti ry, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö,
Sininauha, Monika-Naiset liitto ry, Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry, Vailla vakinaista asuntoa ry, Aklinikkasäätiö ja Kriminaalihuollon tukisäätiö. Hankkeelle haetaan STEA -rahoitusta. Hanke tukee
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman 2016 – 2019 (AUNE) toteutusta. Hankkeessa
tehtävän työn merkitys on nostettu esille myös pääministeri Sipilän eriarvoisuustyöryhmässä.

DIGIKEIKKA - YHDISTYKSET JA VAPAA EHTOISET APUNA
DIGITAALISESSA PALVE LUJÄRJESTELMÄSSÄ (20 18-2020)
Hankkeen tarkoituksena on keikkaluonteisen vertaisvapaaehtoistoiminnan käynnistäminen Espoon
maahanmuuttajapalveluiden kotoutumisen asiakkaille Moniheli ry:n ja maahanmuuttajayhdistysten
verkoston kanssa. Tarkoituksena on auttaa keikkaluontoisesti asiakasta sähköisissä palveluissa asioimisessa.
Tavoitteena on, että toimintaan osallistuvat maahanmuuttajat saavat edellytykset digitaalisessa
palveluympäristössä toimimiseen (mm. verkkopankkitunnukset) sekä oppivat ja motivoituvat itsenäisesti
käyttämään sähköisiä palveluita. Näin toimimalla voimme osaltamme ennaltaehkäistä asumiseen ja
toimeentuloon liittyviä mahdollisia ongelmia. Lisäksi tavoitteena on vertaistoimintaan perustuvan
vapaaehtoistoiminnan kautta vapaaehtoisen voimaantuminen.

UUSIMAA YHDESSÄ – KUMPPANUUS - JA RESURSSIVERKOSTO
(2017-2020)
Hankkeessa rakennetaan Uudenmaan alueen sosiaali- ja terveysjärjestöjen Kumaja-kumppanuusverkosto.
Verkoston avulla järjestöt kehittävät keskinäistä yhteistyötä vaikuttamis- ja auttamistyössä. Järjestöt
vaikuttavat sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun sekä maakunnan ja sen kuntien palveluiden
suunnitteluun.
Vuosien 2017-2018 vaihteessa toteutetaan sidosryhmäkysely, jonka pohjalta kehitetään verkoston toimintaa.
Vuonna 2018 järjestetään verkostotapahtumia, joissa tulevaa sote- ja maakuntauudistusta käsitellään eri
näkökulmista. Verkostossa vahvistetaan ja tuodaan näkyväksi järjestöjen asiantuntemusta ja toimintaa
sosiaali- ja terveysasioissa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Järjestöjen kannalta tärkeitä
teemoja nostetaan esille vuonna 2018 pidettävissä maakuntavaaleissa. Kumaja on yhteistyöhanke, hankkeen
päähakijana Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry, EJYllä yksi on työntekijäresurssi.

TIETOKONE KOTIPALVEL U (2018)
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Tietokone-kotipalveluhankeessa opastatetaan ikäihmisiä ja vammaisia henkilöitä tietokoneen käytössä.
Vähennetään eriarvoisuutta tietokonepalvelujen käytössä ja opastetaan jokapäiväisten tietokonepalveluiden
käytössä (kuten pankkiohjelmat, lipunvaraukset, KELA-palvelut ym). Hankkeessa toimii koordinaattori sekä
kaksi osa-aikaista tukihenkilöä, jotka tekevät kotikäyntejä tarvitsijoille sekä toimivat päivystäjinä
palvelutaloissa.

K EH I T TÄM I S TO IM IN TA
EJYssä käynnistettiin vuoden 2017 aikana koordinoitu kehittämistoiminta hankkeiden ja
hallinnon välillä. Kehittäminen keskittyy mm. yhdistyksen ja hankkeiden
viestintäkäytäntöihin, hankehakemusten laatimis- ja hyväksymiskäytäntöihin sekä seuranta- ja
arviointikäytäntöihin.
Yhdistyksen ja hankkeiden viestintää vahvistetaan mm. yhtenäisen tarinan ja ilmeen avulla, aktiivisemmalla
ja tehokkaammalla sosiaalisen median hyödyntämisellä sekä EJY:n omien nettisivujen
kehittämisellä. Hankehakemusten laatimis- ja hyväksymiskäytäntöjen kehittämisen
tavoitteena on saada koko henkilöstö mukaan entistä laadukkaampien rahoitushakemusten
laatimiseen. Seuranta- ja arviointikäytäntöjä kehittämistä jatketaan toiminnan luonteesta riippuen
asiakasmäärien ja toimenpiteiden tilastoinnista hyvinvointivaikutusten osoittamiseen.

IN DC AR E O Y
EJYn 100% omistama Indcare Oy etsii uusia liiketoimintamahdollisuuksia EJY:ssä toteutetun hanketyön
pohjalta. Voimanpesän kehittämää asumisneuvontaa ja kokonaisvaltaista tukityötä
lapsiperheille myydään jatkossa kaupungille ja vuokrataloyhtiöille. Työllisyyspalveluissa
liiketoimintamahdollisuuksia haetaan mm. opinnollistamisen alueella, jossa työkokeilussa, palkkatukijaksolla
tai harjoittelussa oleva henkilö saa ammattitutkintoon perustuvan osaamistodistuksen. Osaamistodistus- tai
näyttötutkintomalli edesauttaa työttömän siirtymistä koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille.
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