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YLEISTÄ
Toimintavuonna yhdistyksen päärahoitus saatiin kohdennettuna toiminta-avustuksena Rahaautomaattiyhdistykseltä. Yhdistyksen toimintaa vietiin eteenpäin toimintasuunnitelman 2010
mukaisesti. Jäsenjärjestöjä oli alkuvuonna 58 ja loppuvuonna 56. Jäsenluettelo on liitteenä
lopussa. Jäseniksi liittyivät vuoden alusta Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry ja Samaria rf. Eleka
ry ja Setlementti Onnenkenkä ry poistuivat. Espoon-Kauniaisten Hengitysyhdistys ry sulautui
Helsingin paikallisyhdistyksen kanssa Pääkaupunkiseudun Hengitysyhdistys ry:ksi. Useammalla
yhdistyksellä oli nimimuutoksia.
Hallitus ja henkilöstö
Hallituksen kokoonpano v. 2010 oli:
Mauritz Petman, pj
(Espoon Kuulonhuoltoyhdistys ry)
Kaj Järvisalo, varapj
(Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry)
Raimo Aromaa, jäsen
(ESPIN - Espoon Invalidit)
Liisa Kairesalo, jäsen
(Pääkaupunkiseudun Espoon Selkäyhdistys ry)
Timo Kallioja, jäsen
(Aivovammayhdistys ry)
Pirjo Kotiranta, jäsen
(Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri ry)
Titta Orpana, jäsen
(Espoon seudun mielenterveysseura Mielihyvin ry)
Hallituksen kokousten esittelijänä oli toiminnanjohtaja Mika Luukkainen ja sihteerinä
projektipäällikkö Juha K. Humalajoki. Varsinaisena tilintarkastajana toimi Ulla Räsänen-Virtanen
ja varatilintarkastajina Ahti Mannila ja Pirjo Pentikäinen. Hallituksen vuoden tärkeimpiä
päätöksiä oli uuden Vertaisresepti-hankehakemuksen jättäminen RAY:lle.
Yhdistyksellä oli 2010 lopussa yhteensä 13 kokoaikaista työntekijää, yksi Kaiken kansan juhla tapahtuman osa-aikainen tapahtumakoordinaattori määräaikaisena ja yksi avotyösuhteessa
oleva siistijä Espoon kaupungin kehitysvammapalveluista. Lisäksi Yhteisötuvalla toimivat
työharjoittelija, työelämävalmennettava ja 13 henkilöä määräaikaisissa työsuhteissa.
Toimitilat ja tilapalvelut
Yhdistyksen hallinnoiman kohtaamispaikka ja tiedotuskeskus Yhteisötuvan toimitiloista (496 m2)
osoitteessa Kauppamiehentie 6, 2.krs oli jälleenvuokrattuna toimistotiloja 13 jäsenyhdistykselle
ja ns. järjestöhotelli-palvelu 8 yhdistykselle. Lisätilaa saatiin n. 20 m2 4.krs:sta. Lisäksi Pohjantie
3:ssa oli käytössä yht. 340 m2, joista oli jälleenvuokrattu toimistohuoneita 8 jäsenyhdistykselle:
Audentes-hanke/EMY ry, Espoon ja Kauniaisten Muistiyhdistys ry, Irti Huumeista ry,
Kehitysvammaisten palvelusäätiö, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kiipulasäätiö, Lapsi 2000 ry ja
SPR Tapiolan osasto. Loput tilat olivat omassa käytössä. Voimanpesä-hankkeella oli Suvelassa
toimisto- ja asiakastiloja 144 m2 ja 80 m2 työpajatilaa.
Toimistotilojen tarpeen ennakoitiin kasvavan mm. yhdistyksen uusien hankehakemusten myötä.
Syyskaudella tutkittiin edelleen yksityistä tilatarjontaa. Espoon kaupunki ilmoitti loppusyksystä,
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että jäsenjärjestömme Espoon Viittomakielisten tiloille Kauppamiehentien kiinteistön
4.kerroksessa ei löydy rahoitusta. Asian tultua julkisuuteen rahat kuitenkin myönnettiin
seuraavaksi vuodeksi. Neuvotteluja käytiin loppuvuodesta kaupungin Tilakeskuksen ja EJY ry:n
kesken siitä, voisiko EJY ry jatkossa hallinnoida ja jälleenvuokrata myös näitä tiloja.

YHTEISÖTUPA KOHTAAMISPAIKKANA
Yhteisötuvan toiminta informaatio- ja kokouspalvelujen tarjoajana sekä matalan kynnyksen
kohtaamispaikkana jatkui. Palvelujen laadun ylläpitoon ja kehittämiseen panostettiin, mikä näkyi
myönteisenä palautteena käyttäjiltä. Yhteisötupaa markkinoitiin Leppävaaran ja Tapiolan
Yhteispalvelupisteissä lähialueella asuville ja asioiville.
Yhteisötuvan kokonaiskävijämäärä oli 9759 eli laski jonkin verran edellisvuodesta. Eri
tapahtumista eniten oli kokouksia 50,9%, vertaistukiryhmätapahtumia 20% ja koulutuksia
18,5%. Yleisötilaisuuksia oli 33 kpl, yht. 4,5% kaikista.

JÄRJESTÖYHTEISTYÖ
Edistimme järjestöjen näkökulmaa ja asiantuntijuuden käyttöä seuraavasti:
Strategiset työryhmät ja projektit
EJY ry:n edustajia osallistui seuraaviin tärkeisiin työryhmiin:
Espoon terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmä
Tapiolan hyvinvointityöryhmä
Espoon TE-toimiston TE-toimikunta
Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman suppea ohjausryhmä (PAAVO)
Asumisneuvonnan kehittämiseen liittyvä asumisneuvontafoorumi
Vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen resurssikeskusten laatuyhteistyö –projekti
(valtakunnallinen)
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Osaamisen jakaminen
Keväällä 2010 Kansalaisareena ja EJY ry sekä Espoon vapaaehtoisverkosto järjestivät yhdessä
valtakunnallisen seminaarin ”Yhdessä enemmän – yli rajojen: Vapaaehtoistoiminnan paikka ja
rooli palvelujärjestelmässä”. Asiantuntijaseminaariin osallistui 105 henkilöä. Verkottumista
pyrittiin edistämään osallistujien osaamisesta ja kiinnostuksen kohteista kertovan
seminaarimateriaalin avulla (kontaktifoorumi-ajatus). Toimintasuunnitelmassa 2010 mainittu
Järjestöportfolion kehittäminen NäytönPaikka ry:n kanssa ei sen sijaan toteutunut, koska ko.
järjestö ei saanut toimintaan rahoitusta.
Kumppanuuksien kehittäminen
Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak:in kanssa jatkettiin yhteistyötä Kaiken kansan juhla tapahtuman tiimoilta. Sponsori- ja yritysyhteistyö Oy Eniro Finland Ab:n kanssa loppui Eniron
siirrettyä osan toimintaansa Fonectalle. Yritysyhteistyö The Business AllStars Innovation
Networkin kanssa jatkui konsultointina eri hankkeissa, jäsenkyselyn toteuttamisena ja
internetsivujen kehitystyönä.
Kumppanuusverkostoissa sparrattiin järjestöyhteenliittymiä ja osallistuttiin järjestötaloverkoston
vuosittaisen Kohtaamispaikka-seminaarin järjestämiseen Oulussa. Yhteistyötä tehtiin myös
Espoon, Vantaan ja Helsingin kaupungin hallinnoiman 4V-hankkeen kanssa järjestöille
tarkoitettujen koulutussisältöjen tuottamisessa. EJY ry osallistui Espoon valtuustotalolla 4Vhankkeen järjestämään seminaariin ”Ostareistako asukasareenat” 15.4. ja käytti puheenvuoron
järjestöjen tilatarpeista. Paikalla oli runsaslukuisesti kaupungin ja asukasyhdistysten edustajia.
Yhteiset tapahtumat
Yleisötapahtuma Kaiken kansan juhla järjestettiin kolmatta kertaa 21-22.5.2010. Tapahtuman
teema oli ilmastonmuutos. Järjestäjinä toimivat EJY ry, Sellosali, Humanistinen
ammattikorkeakoulu Humak ja Sellon kirjasto. Juhlaan kuuluvaan Mahdollisuuksien toritapahtumaan 22.5. ilmoittautui 34 järjestöä/toimijaa. Kävijöitä torilla oli arviolta 3000.
Järjestötoimijoiden yhteinen kevätretki tehtiin kesäkuussa Iso Vasikkasaareen. Retkelle
osallistui 121 henkilöä eri jäsenyhdistyksistä, runsaasti myös uusien jäsenjärjestöjen edustajia.
Retki järjestettiin yhdessä kaupungin liikuntatoimen ja Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:n
kanssa.
EJY ry osallistui ensimmäistä kertaa Kuntamarkkinoille 16.-17.9.2010 Kehitysyhteistyön
palvelukeskus Kepan osastolla. Tarkoituksena oli saada näkyvyyttä vapaaehtoistoiminnalle ja
Win4all-hankkeelle. Toiminnanjohtaja osallistui päivillä Kansalaisareenan järjestämään
paneelikeskusteluun aiheesta Vapaaehtoisjärjestöjen odotukset kuntayhteistyölle.
EJY ry tuki FC Askel-jalkapallojoukkuetta, joka järjesti mm. 22.10. yhdessä EMY ry:n ja Espoon
aikuisten sosiaalipalveluiden ja liikuntatoimen kanssa ottelun FC Askel vs. FC Byrokratia. Ottelu
pelattiin Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuoden merkeissä.
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EJY ry:n ja järjestöjen Jouluiset Avoimet Ovet -tapahtuma veti yli 300 kävijää joulukuussa
Yhteisötuvalle. Markkinoinnissa panostettiin lähialueeseen yhteistyössä Yhteispalvelupisteiden
kanssa. Tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen osallistuivat Uudenmaan CP-yhdistys,
Eläkeliiton Espoon yhdistys ry, Allergia- ja astmayhdistys Espoo ja Länsi-Uusimaa ry, Espoon
mielenterveysyhdistys EMY ry, Espoon Viittomakieliset ry ja EJY ry. Tapahtumaa sponsoroivat
tuotelahjoituksin Paulig ja Fazer.

VIESTINTÄ
Järjestötoiminnan näkyvyyden lisäämiseksi ja jäsenjärjestöjen tiedottamisen tueksi EJY ry
käynnisti keväällä 2010 yhteisen toimintamallin suunnittelun ja testauksen järjestöjen ja Espoon
Yhteispalvelupisteiden kesken. Taustalla oli Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton (STKL)
Yhteispalvelun kehittämisprojekti (2007-2010), jonka järjestämiin koulutuksiin osallistuttiin ja
josta saatiin koulutusta myös jäsenistölle. Syksyllä EJY ja muutamat järjestöt toteuttivat omia
teemaviikkojaan tai -päiviään YPP:ssä siten, että kokemuksia näistä jaettiin sähköpostitse
kiinnostuneiden verkostolle ja niiden pohjalta annettiin palautetta viranhaltijoille. EJY ry toimi
kysymyksiä, kokemuksia ja ideoita välittävänä tahona. Kiinnostuneiden sähköpostilistalla oli
vuoden lopussa 18 järjestöä ja lisäksi yhteistyökumppaneita.
EU:n Vapaaehtoistoiminnan 2011 teemavuoteen valmistauduttiin viestintäsuunnitelmilla ja
keräämällä haastatteluja järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa mukana olevilta eri medioita
varten. Järjestöjen sähköinen yhteisesite Järjestöresepti julkaistiin 1000 kpl:een päivitettynä
monistepainoksena, jota jaettiin vuoden lopulla mm. Espoon kaupungin ns. Omahoito- ja
Yhteispalvelupisteisiin. Mediassa EJY ry oli esillä mm. RAY:n Tukipotti-lehden numerossa
3/2010 ja STKL:n Sosiaali- ja terveysviestin numerossa 5/2010 sekä kumppanisivuilla
Länsiväylän verkkolehdessä.

HANKKEET
Uudet hankepäätökset
Keväällä 2010 valmisteltiin uutta hanketta nimellä Vertaisresepti. Sen päämäärä on saada
järjestöjen asiantuntemus osaksi pitkäaikaissairaiden hoitoketjuja Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin alueella. RAY teki esityksen hankkeen rahoittamisesta valtioneuvostolle
joulukuussa 2010. SEKTORI II -työllistämishankkeen rahoituspäätös saatiin loppuvuodesta
2010.
Työllistämistoiminta: SEKTORI-hanke 2006–2010
SEKTORI -hankkeen tavoitteena oli työllistää vuoden 2010 aikana 35 henkilöä eripituisiin
työsuhteisiin Espoossa tai Helsingissä kotipaikkaansa pitäviin yhdistyksiin. Toissijaisena
tavoitteena oli pienten sosiaali- ja terveysalan potilas-, vammais- ja sairausjärjestöjen
toimintaedellytysten kohentaminen työvoimaa tarjoamalla.
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Hanketta toteutettiin ELY -keskuksen työvoimapoliittisen projektirahoituksen turvin. Hankkeen
hallinnoinnista vastasi Espoon Järjestöjen Yhteisö ry. Yhteistyökumppaneina toimivat Espoon
kaupungin sosiaali- ja terveystoimi/Työllisyyspalvelut ja työhallinto. Lisäksi hankkeen toimesta
tehtiin laajaa yhteistyötä eri viranomais- ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.
Hankkeen kohderyhmänä olivat espoolaiset pitkäaikaistyöttömät, jotka olivat vaikeassa
työmarkkinatilanteessa sekä vaarassa syrjäytyä työmarkkinoilta yhä syvemmin. Hankkeen
toimesta työllistettäville henkilölle luotiin ja luodaan mahdollisuus kiinnittyä takaisin työelämään
matalan kynnyksen periaatteella, jossa työtehtävien tuloshakuisuus ei ole ensisijaista.
Hankkeessa laadittiin 1.1-31.12.2010 180 työsopimusta 167 eri henkilön kanssa. Toimintaaikana työllistyneistä oli miehiä 45,51 % ja naisia 54,49 %. Maahanmuuttajien osuus oli 11,98 %
työllistetyistä. Työllistämis-/suoritekuukausia toteutui 1573. Lisäksi hankkeessa toteutui 38
työharjoittelukuukautta.
Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen: Santra-hanke 2008–2012
Vuonna 2008 luotu Espoon vapaaehtoisverkosto jatkoi toimintaansa 2010. Vuoden loppuun
mennessä siinä oli 45 jäsentahoa. Verkostolle perustettiin oma VALIKKO eli
vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden vertaisryhmä. Loppuvuodesta sosiaali- ja terveysalaan keskittynyt verkosto päätettiin laajentaa koskemaan myös muiden sektoreiden (esim.
kulttuuri ja liikunta) vapaaehtoistoimintaa. Verkoston internetsivuilla vieraili n. 40 000 kävijää.
Sähköisellä lomakkeella tehtäviin ilmoittautui 73 vapaaehtoista. Lisäksi tehtäviin ilmoittauduttiin
suoraan toimijoille puhelimitse ja sähköpostitse, mistä ei ole kerätty tilastoja. Sivuston
kehittämistä jatkettiin.
Verkoston jäsentahoja tuettiin monin keinoin, mm. Kohtaamisen Silta -kiitosjuhla järjestettiin
kolmannen kerran 12.2. Juhlaan osallistui noin 350 vapaaehtoistoimijaa. Juhlassa jaettiin ensi
kertaa Vuoden Vapaaehtoinen sekä Vuoden Vapaaehtoisvaikuttaja -palkinnot.
Kansalaisareenan kanssa toteutettiin vapaaehtoistoiminnan valtakunnallinen seminaari
Yhdessä Enemmän – Yli rajojen. Syksyn aikana keskityttiin mm. työryhmissä laajasti Euroopan
Vapaaehtoistoiminnan teemavuoden 2011 suunnitteluun. Työryhmiä käynnistettiin myös uusien
vapaaehtoistoiminnan muotojen kehittämiseen.
Santran työntekijät vierailivat Lontoossa tutustumassa englantilaiseen vapaaehtoistoiminnan
koordinoimiseen sekä resurssikeskusmalliin. Syksyllä ryhmä slovenialaisia
vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreita vieraili tutustumassa espoolaiseen malliin ollessaan
Kansalaisareenan vieraina. Samalla he avasivat myös omaa pitkälle kehittynyttä toimintaansa.
Espoon Vapaaehtoisverkosto oli esillä useissa lehtijutuissa ja hanke toi näkyvyyttä verkostolle
myös tapahtumissa Espoossa ja pääkaupunkiseudulla, kuten Mahdollisuuksien Torilla,
Kuntamarkkinoilla ja Menu-messuilla. Erilaisille tahoille käytiin kertomassa
vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista. Santra-hankkeen rooli asiantuntijana korostui
aiempaa selkeämmin kuluneena vuonna. Konsulttiapua pyytäviä yhteydenottoja tuli myös
Espoon ulkopuolelta.
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Espoon ulkopuolella hanke teki tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun VALIKKO-ryhmien,
Kansalaisareenan sekä oululaisen Vares -hankkeen kanssa. Uudeksi yhteistyökumppaniksi
muodostui SPR:n Ystävätoiminnan tukipiste Helsingissä. Lisäksi hanke on jatkanut Tekryn
Tervesuomi -portaalin, vapaaehtoiseksi.fi:n, suunnitteluryhmässä.
Vuoden 2010 aikana Santra-hankkeella oli työharjoittelussa 2 sosionomiopiskelijaa Laurea
Otaniemestä. Lisäksi Miira Arffmannin ja Marja Katajamaan vuonna 2009 aloittama
opinnäytetyö tukihenkilökoulutuksen hyödyistä tukihenkilönä toimimiselle valmistui
alkuvuodesta. Lisa Karlsson jatkoi hankkeessa vapaaehtoisena projektinhallinnan sekä ITosaamisen konsulttina.
Perheiden asunnottomuuden ehkäisy: Voimanpesä-hanke 2009–2012
Voimanpesä-hankkeen päätavoitteena on luoda peruspalveluiden yhteyteen interventiomalli,
jonka avulla pystytään ehkäisemään perheiden asunnottomuutta. Hankkeessa tehdään
intensiivistä asiakastyötä vuokravelkaisten perheiden kanssa ja tutkitaan niitä palveluita, joita
kohderyhmälle on olemassa sekä sitä, minkälaiset perheet joutuvat häätöuhan alle.
Huhtikuussa käynnistettiin asiakastyö. Vuonna 2009 ja alkuvuodesta 2010 tehty voimakas
verkostoituminen tuotti tulosta ja asiakkaita ohjattiin hankkeen piiriin eri yhteistyökumppaneiden
toimesta. Tavoite oli kohdata vuosittain 40 perhettä, mutta reilussa puolessa vuodessa
asiakkaiksi tuli 51 perhettä. Perustietolomaketta kehitettiin asiakastyön ja tutkimuksen
välineenä. Myös asiakastyöprosessia kehitettiin.
Tutkimusosuudessa keskityttiin tarkastelemaan vuokravelkaisten perheiden tukipalveluita sekä
perheiden taustoja. Haastatteluiden perusteella pystyttiin luomaan hypoteesikehikko, jonka
avulla vuonna 2011 paneudutaan syvemmin perheiden taustoihin. Vuoden aikana kirjoitettiin
väliraportti, jossa esitettiin ensimmäinen versio asiakasprosessista. Verkostoituminen jatkui
myös vuonna 2010, mutta työn painopiste oli asiakastyössä. Hankkeen työntekijöitä osallistui
pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman suppeaan ohjausryhmään (PAAVO) ja
ohjelman myötä syntyneeseen tutkijoiden työryhmään sekä asumisneuvonnan kehittämiseen
liittyvään asumisneuvontafoorumiin. Asiakastyötä tai tutkimuksen tuloksia esiteltiin useissa eri
seminaareissa.
Uusia yhteistyökumppaneita sosiaali- ja terveysalan yhdistyksille:
Win4all-hanke 2010–2014
Hanke käynnistettiin maaliskuussa 2010. Hankkeen kumppaneina ovat Espoon Latu, Espoon
Tapiot ja Otaniemi-Seura. Järjestökartoituksessa selvitettiin kokonaiskuvaa espoolaisesta
järjestökentästä ja valmistettiin sähköinen kysely toteutettavaksi seuraavan vuoden alussa.
Haastatteluja toteutettiin noin 40 ja niitä jatketaan vuoden 2011 alussa. Järjestökartoituksessa
koottiin tietoa toimijoista ja olemassa olevasta järjestöyhteistyöstä sekä selvitettiin perustietojen
lisäksi järjestöjen näkemyksiä yhteistyömahdollisuuksista. Järjestökartoituksen pohjalta
rakennetaan konkreettisia toimintoja hankkeeseen ja myöhemmässä vaiheessa hyvinä
käytäntöinä laajempaan käyttöön.
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Hankeessa toteutettiin Espoon Kaiken kansan juhla (KKJ), jossa tuotiin konkreettisesti yhteen
järjestötoimijoita. Oppilaitosyhteistyö oli aktiivista hankkeen ja Humanistisen
ammattikorkeakoulun Humakin välillä. KKJ:ssa toimi harjoittelijoina neljä Humakin
kulttuurituotannon opiskelijaa, joista yksi suoraan Win4all-hankkeessa. Lisäksi Humakin
opiskelija teki opinnäytetyönään KKJ:n käsikirjan.
Konkreettisia yhteistyökuvioita käynnistettiin mm. Helinä Rautavaaran museon kanssa. Myös
yhteistyö Espoon kaupungin kanssa aloitettiin. Osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin, kuten
Kuntamarkkinat, joissa esiteltiin ja markkinoitiin hanketta. Haettiin selvitystyön ja koko hankkeen
tueksi uusinta tietoa sektorirajoja ylittävästä toiminnasta eri seminaareista, mm. Turussa Kolmas
lähde ja Helsingissä Sovella taidetta -seminaarit.

TALOUS
Yhdistyksen talous on jatkanut edellisten vuosien tapaan voimakkaasti nousujohteisena.
Tilinpäätöstietojen mukaan toimintavuosi oli liikevaihdoltaan 39,5 % suurempi kuin edellisenä
tilikautena 2009. Liikevaihto ylitti puolentoistamiljoonan euron rajan. Liikevaihtoa kasvatti
SEKTORI -hankkeen työllistämistoiminta. Työllistämistoiminnan palkkojen läpivirtauserät
muodostivat liikevaihdosta merkittävän osan. Voimakas taloudellinen kasvu on luonut
yhdistyksen hallinnon osalta resursointitarpeita. Toistaiseksi näihin on voitu vastata
järjestelemällä työtehtäviä uudelleen.
Yhdistyksen taloutta koskevat tarkemmat tiedot on eritelty tilinpäätöstietojen yhteydessä.

Taulukko. Espoon Järjestöjen Yhteisö ry, rahoituslähteet 2004 - 2010.

ARVIOINTI
Sähköinen jäsenkysely EJY:n toiminnasta toteutettiin keväällä. Jäsenet kertoivat mm.
asenteistaan ja tavoitteistaan yhteistyökumppanien suhteen. Keskustelua jatkettiin
kevätkokouksen yhteydessä huhtikuussa 2010. Kyselyllä selvitettiin myös, mille verkkosivuille
tulisi sijoittaa vertaistukiryhmistä kuntalaisille tiedottaminen. Espoon kaupungin sivusto sai
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järjestöiltä eniten kannatusta. Syyskokouksen yhteyteen järjestettiin Syystuuletus-niminen
keskustelu- ja ideointitilaisuus järjestöjen yhteistyön kehittämisestä, johon osallistui noin
parikymmentä toimijaa. Lisäksi Win4all-hankkeen tekemistä haastatteluista saatiin alustavia
viitteitä yhdistyksen perustoiminnan kehittämiseen. Viestinnän arviointia siirrettiin vuoteen 2011.
Kattava työntekijöiden kuukausiraportointi esimiehille otettiin käyttöön.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Yhdistyksen perustoiminta toimii kontaktipintana kuntalaisten ja yhdistysten tarpeille ja luo
edellytyksiä jäsenyhdistysten yhteistoiminnalle Yhteisötuvan palvelujen ja viestinnän keinoin.
Yhdistysten sitoutuminen yhteistyöhön ja yhteisten toimintojen pitkäjänteisempään
kehittämiseen jatkuu pääosin hankevetoisena. Vuoropuhelua kaupungin ja järjestöjen kesken
jatketaan mm. tila- ja tiedotusasioissa tarkoituksena etsiä toimivia yhteistyön käytäntöjä.
Haasteena kansalaisjärjestötoiminnan jatkuvuudelle ja suunnitelmallisuudelle on edelleen
kaupungin sektoroitunut toiminta ja hitaus toimitiloja koskevissa ratkaisuissa suhteessa
järjestöjen tilatarpeisiin.
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Liite 1: ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ RY:N JÄSENJÄRJESTÖT 31.12.2010














































Aivovammayhdistys ry
Allergia– ja astmayhdistys Espoo ja Länsi-Uusimaa ry
Asumisterveysliitto Aste ry
Avain-säätiö
Eläkeliiton Espoon yhdistys ry
ESPIN - Espoon Invalidit ry
Espoon A-kilta HYKAA ry
Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry
Espoon Diakoniasäätiö
Espoon ja Kauniaisten Muistiyhdistys ry
Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry
Espoon-Kauniaisten Hengitysyhdistys ry
Espoon Kehitysvammatuki ry
Espoon Kuulonhuoltoyhdistys ry
Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Espoon NMKY ry
Espoon Pelastakaa Lapset ry
Espoon Reumayhdistys ry
Espoon seudun mielenterveysseura Mielihyvin ry
Espoon Seudun MS-yhdistys ry
Espoon Seudun Näkövammaiset ry
Espoon Sotaveteraanit ry
Espoon Sydänyhdistys ry
Espoon Viittomakieliset ry
Etelän-SYLI ry
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry Espoon osasto
Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry
Filoksenia ry
Helsingin Seudun Psoriasisyhdistys ry
Hyvä Arki ry
Irti Huumeista ry
Kanervakoti – Kanervahemmet ry
Kaski-ryhmä ry
Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri ry
Kiipulasäätiö
Lapsi 2000 ry
Länsi-Uudenmaan Afasia- ja aivohalvausyhdistys ry
Läntisen Uudenmaan Fibromyalgiayhdistys ry
Mieli Maasta ry
Omaiset mielenterveystyön tukena Uudenmaan yhdistys ry
Päivänselvä ry
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry
Pääkaupunkiseudun Espoon Selkäyhdistys ry
Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry
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Rullaten ry
Samaria rf
SeKaVan Tuki ry
Suomen Kaularankapotilaat ry
Suomen Kipu ry
Suomen Migreeniyhdistys ry
Suomen Punainen Risti Tapiolan osasto
Tapiolan Kansalliset Seniorit ry
Uudenmaan CP-yhdistys ry
Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö
Vajaaliikkeisten Kunto

Sivu 11 / 12

