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YLEISTÄ
Toimintavuonna yhdistyksen päärahoitus saatiin kohdennettuna toiminta-avustuksena Rahaautomaattiyhdistykseltä. Yhdistystä vietiin eteenpäin toimintasuunnitelman 2011 mukaisesti.
Jäsenjärjestöjä oli alkuvuonna 58 ja loppuvuonna 63. Jäseniksi liittyivät Hyvä Koti ry, Hope Yhdessä
ja Yhteisesti ry ja Suomen Punaisen Ristin Kehä-Espoon, Keski-Espoon ja Lounais-Espoon osastot
sekä Avo ry ja Gannaane ry. Jäsenluettelo on vuosikertomuksen liitteenä.
Hallitus ja henkilöstö 2011
Hallituksen kokoonpano:
Mauritz Petman, pj
Raimo Heikkilä, varapj
Raimo Aromaa, jäsen
Timo Kallioja, jäsen
Pirjo Kotiranta, jäsen
Hanna Paulanto, jäsen

(Espoon Kuulonhuoltoyhdistys ry)
(Espoon Sydänyhdistys ry)
(ESPIN - Espoon Invalidit)
(Aivovammayhdistys ry)
(Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri ry)
(Espoon Viittomakieliset ry)

Hallituksen kokousten esittelijänä oli toiminnanjohtaja Mika Luukkainen ja sihteerinä projektipäällikkö
Juha K. Humalajoki. Varsinaisena tilintarkastajana toimi Seppo Rautula; HTM, Auditorsnet ja
varatilintarkastajana Ahti Mannila; HTM ja Pirjo Pentikäinen. Hallituksen vuoden tärkeimpiä
päätöksiä oli kahden uuden hankehakemuksen jättäminen RAY:lle.
Yhdistyksessä oli vuoden 2011 aikana yhteensä 19 kokoaikaista työntekijää, yksi osa-aikainen
tapahtumakoordinaattori määräaikaisena ja kaksi avotyösuhteessa oleva siistijää. Lisäksi
Yhteisötuvalla toimivat kaksi työharjoittelijaa sekä 17 henkilöä määräaikaisissa työsuhteissa.
Toimitilat ja tilapalvelut
Yhdistysten toimitilatarpeita ratkottiin yhdessä Espoon kaupungin kanssa. Kohtaamispaikka
Yhteisötuvan toimitilojen 496 m2 lisäksi saatiin lisätilaa saman kiinteistön 4.krs:sta Viittomakieliset
ry:n tiloista neljäs kokoushuone ja toimistotiloja. Vaikka viittomakielisten omat tilat valitettavasti näin
pienenivät, tilojen käyttöaste parani. Espoon Tilakeskuksen kanssa sovittiin, että EJY ry voi jatkossa
hallinnoida, vuokrata ja jälleenvuokrata kaikkia kaupungin omistamia 4. krs:n 342 m2 suuruisia tiloja.
Tiloja oli jälleenvuokrattuna tämän jälkeen yhteensä 14 yhdistykselle (2.+4.krs) ja ns.
järjestöhotellipalveluna 8 yhdistykselle.
Pohjantie 3:ssa 2.krs:ssa yhdistyksellä oli käytössä 340 m2, joista oli jälleenvuokrattuna
toimistohuoneita eri vaiheissa 8 eri yhdistykselle. Loput tilat olivat omassa käytössä. Voimanpesähankkeella oli Suvelassa toimisto- ja asiakastiloja 144 m2 ja 80 m2 työpajatilaa.

YHTEISÖTUPA KOHTAAMISPAIKKANA
Yhteisötuvan toimintaa informaatio- ja kokouspalvelujen tarjoajana sekä matalan kynnyksen
kohtaamispaikkana kehitettiin edelleen. Yhteisötuvan palveluprosesseja parannettiin Yhteisötuvan
muiden toimijoiden kanssa. Panostus palvelujen laatuun näkyi myönteisenä palautteena ja
kävijämäärien kääntymisenä jälleen nousuun.
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Yhteisötuvan kokonaiskäyntimäärä oli 11 194 (v. 2010 9759). Eniten järjestettiin kokouksia 52,7 %,
vertaistukiryhmätapahtumia 16,3 % ja koulutuksia 18,5 %. Yleisötilaisuuksia oli 17 kpl, 1,9 %
kaikista. Tilaisuuksia oli yhteensä 928 kpl. Saatu uusi kokoushuone lisäsi osaltaan määrää.
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Yksittäiset kävijät

Yhteistyö EJY:n jäsenyhdistysten ja muiden järjestöjen kanssa näkyi Yhteisötuvalla. Taidenäyttelyitä
järjestettiin tiloissa 8 kpl. Autismi- ja Aspergerliiton Prerona-projektin järjestämä Autismiriksa näyttely sai Yhteisötuvalla hyvän vastaanoton. Yhteisötupa oli yhtenä keräyspisteenä Espoon
Sotaveteraanit ry:n järjestämässä markkakeräyksessä. Erilaista kierrätystoimintaa lisättiin ja
parannettiin (matkapuhelimet/Nokia Oy, paristot, kirjat).
JÄRJESTÖYHTEISTYÖ
Edistimme järjestöjen näkökulmaa, asiantuntijuuden käyttöä ja yhteistä tunnettuutta seuraavasti:
Strategiset työryhmät ja projektit
EJY ry:n edustajia osallistui seuraaviin tärkeisiin työryhmiin:
Espoon hyvinvoinnin ja terveyden 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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Kumppanuusverkostoissa sparrattiin järjestöyhteenliittymiä ja osallistuttiin järjestötaloverkoston
vuosittaisen Kohtaamispaikka-seminaarin järjestämiseen Joensuussa. EJY ry käynnisti keväällä
2011 viestinnän ja verkkopalveluiden kehittämiseen liittyvän työn 4 muun alueellisen järjestöyhteenliittymän kanssa (Lappi/Rovaniemi, Oulu, Jyväskylä ja Joensuu) hyvien käytäntöjen luomiseksi ja
jakamiseksi. Toimintasuunnitelmassa 2011 mainitun vapaaehtois- ja järjestörekisteritietokannan
toteuttamismahdollisuuksia alettiin tutkia suhteessa valtakunnallisiin ja muiden alueellisten
toimijoiden ratkaisuihin ja suunnitelmiin. Vuoropuhelua käytiin myös ToimintaSuomen ja Espoon
kaupungin viestinnästä vastaavien kanssa.
Yhteiset tapahtumat
Yleisötapahtuma Kaiken kansan juhla järjestettiin neljättä kertaa 21–22.5.2011. Järjestäjinä toimivat
EJY ry/ Win4all-hanke, Sellosali, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak ja Sellon kirjasto.
Juhlaan kuuluvaan Mahdollisuuksien tori -tapahtumaan 22.5. ilmoittautui 38 järjestöä/toimijaa.
Kävijöitä torilla oli arviolta 2000.
Järjestöjen yhteinen kevätretki tehtiin kesäkuussa Iso Vasikkasaareen yhdessä Espoon kaupungin
liikuntatoimen, Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:n ja Päivänselvä ry:n kanssa. Retkelle
osallistui 163 henkilöä eri jäsenyhdistyksistä, runsaasti myös uusista jäsenjärjestöistä.
EJY ry:n ja järjestöjen Jouluiset Avoimet Ovet -tapahtuma veti noin 250 kävijää joulukuussa
Yhteisötuvalle. Tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen osallistuivat Uudenmaan CP-yhdistys,
Allergia- ja astmayhdistys Espoo ja Länsi-Uusimaa ry, Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry ja
EJY ry. Tapahtumaa sponsoroivat tuotelahjoituksin Paulig, Fazer ja paikallinen K-Supermarket.
EJY ry:n tunnettuuden lisäämiseksi ja tapahtumien markkinoimiseksi käynnistettiin yhteistyö Tapiola
toimii -kauppiasyhdistyksen kanssa.
EJY ry tuki edelleen FC Askel-jalkapallojoukkuetta. Muita taustatoimijoita joukkueelle olivat Espoon
kaupunki, Kalliolan setlementti, Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry ja Hyvä Arki ry.

VIESTINTÄ
Tapahtumista tärkeimpänä EJY ry osallistui toukokuussa Espoossa pidetyille TerveSOS -messuille
omalla osastollaan. Tavoitteena oli pitää esillä järjestöjen asiaa ja tavata etenkin kuntapäättäjiä,
missä onnistuttiin. Messuilla jaettiin jäsenistöstä kertovaa Järjestöresepti-esitettä, joka sisälsi
tositarinoita vapaaehtois- ja järjestötoimijoista liittyen Euroopan Vapaaehtoistoiminnan teemavuoteen 2011. Messuilla esiteltiin myös EJY ry:n hanketoimintaa.
Mediassa EJY ry ja/tai sen hankkeet oli esillä useissa lehdissä kuten Esse, Neuvola,
Espoonkruunun asukaslehti, Helsingin Sanomat ja Länsiväylän verkkolehti.
EJY ry:n Facebook-yhteisösivu otettiin käyttöön. Loppuvuonna EJY ry:n esitteille luotiin uusi
konsepti ja ilme vuotta 2012 varten.

4

HANKKEET
Uudet hankepäätökset
Keväällä 2011 valmisteltiin kahta uutta hanketta. RAY ei myöntänyt avustusta tällä kierroksella
Elämän eväitä (2012–2015) –hankkeelle, joka oli tarkoitettu tukemaan nuorten asumisneuvontaa ja
elämänhallintaa. Kulo – kulttuurilla osalliseksi – hanke sen sijaan sai myönteisen päätöksen.
Kulo-hanke (2012–2015) tukee taiteen ja kulttuurin keinoin maahanmuuttaja-taustaisten nuorten
kasvua aikuisuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helinä Rautavaaran museo ja Espoon
Järjestöjen Yhteisö ry yhdistävät hankkeessa innovatiivisella tavalla luovan alan, kulttuurin ja laajan
sosiaali- ja terveysalan asiantuntemuksen.
Työllistämistoiminta: SEKTORI II -hanke 2011–2015
”SEKTORI” – hankkeen tavoitteena oli työllistää vuoden 2011 aikana 50 henkilöä eripituisiin
työsuhteisiin Espoossa tai Helsingissä kotipaikkaansa pitäviin yhdistyksiin. Toissijaisena tavoitteena
oli pienten sosiaali- ja terveysalan potilas-, vammais- ja sairausjärjestöjen toimintaedellytysten
kohentaminen työvoimaa tarjoamalla.
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 kohderyhmä oli 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 ajalla 1.1.–31.12.2011 90 työsopimusta 89 eri henkilön kanssa. Toimintaaikana työllistettiin miehiä 40,45 % ja naisia 59,55 %. Maahanmuuttajien osuus on 23,60 %
työllistetyistä. Työllistämis-/suoritekuukausia toteutui 580 kuukautta. Lisäksi hankkeessa toteutui 8
työharjoittelukuukautta.
Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen: Santra-hanke 2008–2012
Santra-hanke keskittyi vuonna 2011 vapaaehtoistoiminnan ja Espoon Vapaaehtoisverkoston
näkyvyyden lisäämiseen. Tammikuussa toteutettiin mainoskampanja ja tehtiin esite espoolaisesta
vapaaehtoistoiminnasta. Jyväskylän vapaaehtoistoimintakeskus Vapari haastoi espoolaiset
villasukkatalkoisiin. Operaatio Villasukaksi muotoutunut tempaus toi Espoon Vapaaehtoisverkostolle paljon näkyvyyttä.
Vuoden aikana espoolaiset neuloivat yli 1900 villasukkaparia ikäihmisille ja nuorille
turvapaikanhakijoille. Vapaaehtoistoiminnan teemavuosi ja Operaatio Villasukka vietiin päätökseen
Sellosalissa 3.12.2011 vapaaehtoistoiminnan juhlassa, johon vieraita tuli n. 300. Vuoden aikana
järjestettiin muutakin virkistystä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreille sekä vapaaehtoisille.
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Santra-hankkeen työntekijät osallistuivat moniin seminaareihin. Eduskunnan kanssa järjestetyssä
seminaarissa 3.3.2011 Tiina Nurmenniemi piti alustuksen vapaaehtoistoiminnan mahdollistamisesta
Espoossa. Espoon malli vapaaehtoistoiminnan organisoimiseksi tuli vuoden aikana esiin myös
useissa seminaareissa muiden alustajien puheenvuoroissa.
Yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin ystävävälityksen, Leppävaaran seurakunnan diakoniatyön,
HelsinkiMission ja Espoon kaupungin vanhustenpalveluiden vapaaehtoistoiminnan kanssa
suunniteltu keikkapankkitoiminta ikäihmisten auttamiseksi pilotoitiin. Tiivistä yhteistyötä tehtiin myös
Espoon kaupungin kotihoidon kanssa. Keikkatoimintaa varten palkattiin Sektori II -hankkeen kautta
keikkavälittäjä. Keikkakoulutuksia järjestettiin 2 kpl. Keikkatoiminta koettiin onnistuneeksi ja
tarpeelliseksi vapaaehtoistoiminnan muodoksi.
Verkoston internetsivuilla kävi vuoden aikana yli 65 000 kävijää. Nettisivuston kautta avoimiin
vapaaehtoistehtäviin tuli 188 ilmoittautumislomaketta. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat
40 000 ja 76.
Lapsiperheiden häätöjen ennalta ehkäisy: Voimanpesä-hanke 2009–2012
Hankkeen päätavoitteena on luoda peruspalveluiden rinnalle interventiomalli, jonka avulla pystytään
ennalta ehkäisemään perheiden häätöjä ja asunnottomuutta. Hankkeessa tehdään yksilötyöhön
painottuvaa intensiivistä asiakastyötä häätöuhan alla olevien (erit. vuokravelat) lapsiperheiden
kanssa. Tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat kohderyhmälle tarjottavat palvelut, perheiden
tunnistaminen palvelujärjestelmässä sekä tilanteeseen johtaneiden syiden ja taustojen
selvittäminen.
Asiakastyö jatkui ja syventyi kuluneena vuotena. Uusia asiakasperheitä tuli hankkeen piiriin eri
yhteistyökumppaneiden kautta ja omalla yhteydenotolla 52. Interventiomallin kehittäminen jatkui
työryhmässä. Kuluneena vuotena panostettiin maahanmuuttajatyöhön palkkaamalla
kokemusasiantuntija kohderyhmän ennalta ehkäisevään asumisneuvontaan. Hankkeella oli
käytössään myös opetusasunto, jossa järjestettiin asumiskoulutuksia ryhmille ja yksittäisille
asiakkaille. Hanke sai paljon huomioita mediassa ainutlaatuisen opetusasunnon avulla. Väliraportin
tuloksia esiteltiin laajasti paikallisilla ja kansallisilla foorumeilla, ja hankkeen luomat kehittämisehdotukset palvelujärjestelmälle päätettiin käsitellä laajemmissa työryhmissä. Tutkimuksessa
keskityttiin pääasiassa tarkastelemaan sitä, minkälaiset perheet joutuvat häätöuhan alle
haastattelemalla hankkeen asiakkaita ja analysoimalla aineistoa.
Hankkeessa työskenteli projektipäällikön, kahden hanketyöntekijän ja tutkijan lisäksi kaksi
työllistettyä henkilöä ja kaksi opiskelijaharjoittelijaa.
Järjestöjen yhteistoiminnan kehittäminen: Win4all-hanke 2010–2014
Vuoden aikana järjestöjen tilanteen ja toiveiden kartoitus saatettiin loppuun, tulokset analysoitiin ja
julkaistiin Espoon järjestökartoituksena. Kartoitukseen osallistui 98 Espoossa toimivaa järjestöä,
jotka edustivat lähinnä sosiaali- ja terveys-, liikunta-, kulttuuri- ja ympäristöjärjestöjä sekä
kaupunginosa- ja asukasyhdistyksiä. Kartoituksen tulosten analyysin, useiden keskustelujen ja
tuloksia käsittelevän järjestöpajan pohjalta päädyttiin toteuttamaan hankkeessa kolmea päälinjaa:
alueellisen verkkopalvelun rakentaminen, kohtaamisten luominen järjestötoimijoille ja Kaiken kansan
juhlan (KKJ) järjestäminen.
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Verkkopalvelun suunnittelu aloitettiin tapaamalla potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Sivuston
määrittelytyö ja käyttäjälähtöisen ajattelumaailman haltuunotto aloitettiin loppusyksystä.
Syksyllä järjestettiin yhdessä Santra-hankkeen kanssa hallituksen jäsenten jaksamisessa
tukemiseen liittyvä Valikko-tapaaminen järjestötoimijoille. Vuodelle 2012 suunniteltiin neljän
vapaaehtoistoimintaan liittyvän verkostotapaamisen sarja yhteistyössä Santra-hankkeen kanssa
sekä neljän työnohjauksellisen tapaamisen sarja Helinä Rautavaaran museon kanssa.
Kaksipäiväisen Kaiken kansan juhlan teema oli Euroopan teemavuoden mukaan vapaaehtoistoiminta. Edeltävien vuosien tavoin tehtiin vahvaa yhteistyötä Humanistisen ammatti-korkeakoulun
kulttuurituotannon koulutusohjelman sekä Sellon kirjaston ja Sellosalin kanssa.
Hankkeen keskeisinä yhteistyökumppaneina toimivat edellisten lisäksi Espoon Latu, Espoon
kaupungin liikuntatoimi, Otaniemi-Seura, Laurean Otaniemen yksikkö ja Lions Club Espoo-Otaniemi.
Sähköistä uutiskirjettä alettiin toimittaa noin kahden kuukauden välein. Hankkeesta tiedotettiin EJY
ry:n kotisivuilla ja Facebook-sivuilla.
Järjestöjen osaaminen osaksi hoitoketjuja: Vertaisresepti-hanke 2011–2015
Hankkeen päämäärä on istuttaa potilasjärjestöjen toiminta osaksi pitkäaikaissairaiden hoitoketjuja.
Pääyhteistyökumppanit ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja neljää
pääkaupunkiseudun eniten kustannuksia tuottavaa pitkäaikais-sairausryhmää.
Kahtena ensimmäisenä toimintavuotena 2011–2012 hanke on keskittynyt ja keskittyy
perusselvityksen tekemiseen sekä pilotin suunnitteluun. Merkittävin työpanos 2011 käytettiin
toimija- ja yhteistyöverkoston kokoamiseen ja tapaamisiin. Nykytilaselvityksen pohjaksi tehtiin
kysely. Sähköisiä palveluja alettiin suunnitella. Projektin käynnistyskokoukseen kutsuttiin järjestöjen
ja julkisen sektorin avainhenkilöitä kunkin sairausryhmän osalta. Tavoitteena oli saada esiin eri
toimijatahojen näkemys tällä hetkellä tapahtuvasta yhteistyöstä kehittämisalueineen.
Hankkeen ohjausryhmän rinnalle perustettiin operatiivisen työn projektiryhmä. Tämä koottiin
aiesopimuksin hankkeeseen sitoutuneiden tahojen edustajista ja muista keskeisistä neljän
sairausryhmän järjestötoimijoista.
Erilaisia verkostoitumiseen ja yhteistoimintaan liittyviä kokouksia pidettiin 2011 71 kpl. Yhteistyötä
tehtiin paikallisesti, alueellisesti sekä valtakunnallisesti. Nykytilaselvityksiin liittyen aloitettiin myös
opiskelijayhteistyö ammattikorkeakoulu Laurean kanssa.
Hankkeen ensimmäisenä vuonna saatiin selville, että järjestökentällä koetut haasteet ovat melko
samankaltaisia sairausryhmästä riippumatta. Keskeisimmiksi haasteiksi nousivat mm. hyvien
yhteistyömallien henkilösidonnaisuus, rakenteelliset puutteet järjestöihin ohjaamisessa ja
järjestötoimintaa koordinoivan tahon puute. Keskustelu järjestökoordinaatiokeskuksen
perustamisesta avattiin HUS:in ylimmän johdon kanssa loppuvuodesta 2011.
Hankkeessa toimii 3 hankesuunnittelijaa ja projektipäällikkö. Jatkossa yksi hankkeen työntekijä
selvittää sekä sydän- että diabetessairauksia ja projektipäällikkö keskittyy hankedokumentaation ja
hankkeen eteenpäin viennin lisäksi hyvinvointiteknologiaan liittyvien mallien kehittämiseen ja
ammattikorkeakouluyhteistyöhön.
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TALOUS
Yhdistyksen talous jatkui edellisten vuosien tapaan voimakkaasti nousujohteisena. Tilinpäätöstietojen mukaan toimintavuosi oli liikevaihdoltaan n. 28 % suurempi kuin edellisenä tilikautena 2010.
Liikevaihto ylitti 1,84 miljoonan euron rajan. Liikevaihtoa kasvatti mm. Vertaisresepti-hankkeen
käynnistyminen sekä SEKTORI-hankkeen kasvanut työllistämistoiminta. Työllistämistoiminnan
palkkojen läpivirtauserät muodostivat liikevaihdosta merkittävän osan. Voimakas taloudellinen kasvu
haastoi hallinnollisten rutiinien uudelleen tarkasteluun ja talouden seurantarakenteiden tehostetumpaan toimintaan. Yhdistyksen taloutta koskevat tarkemmat tiedot on eritelty tilinpäätöstietojen
yhteydessä.

Kuva. Espoon Järjestöjen Yhteisö ry, rahoituskehitys 2004 – 2011 ja ennakkoarvio 2012

SEURANTA JA ARVIOINTI
Yhteisötuvan käyttäjämäärät, tilaisuuslajit ja käyttöaste tilastoitiin. Tilojen ja palveluiden käyttäjiltä
kerättiin säännöllisesti palautetta. EJY ry:n, järjestöjen ja Yhteispalvelun tiedotusyhteistyöstä 2010
tehtiin arviointi kumppanuuden näkökulmasta. Erillistä jäsenkyselyä ei 2011 tehty, koska Win4allhanke julkaisi järjestöselvityksessä myös jäsenjärjestöjen toiveita. EJY ry allekirjoitti arviointimentoroinnin koulutussopimuksen STKL:n kanssa (nyk.SOSTE ry) tavoitteena lisätä järjestöjen
arviointiosaamista ja tarjosi mentorointia jäsenjärjestöjen edustajille EJY ry:n sisäisestä
arviointiosaamisesta ja koulutustarpeista tehtiin sähköinen kysely työntekijöille.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Vahvistamme ja rakennamme uusia yhteistoimintamalleja strategian 2009–2012 mukaisesti.
Olemme mukana kohtaamispaikkojen kehittämisessä Espoossa ja valtakunnallisesti. Panostamme
järjestöjen alueellisen viestinnän kehittämiseen ja edistämme niiden asiantuntijuuden käyttämistä.
Jäsenjärjestöjen tunnettuutta lisätään eri tapahtumiin osallistumalla.
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Liite 1: ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ RY:N JÄSENJÄRJESTÖT 31.12.2011










































Aivovammayhdistys ry
Allergia– ja astmayhdistys Espoo
ja Länsi-Uusimaa ry
Asumisterveysliitto Aste ry
Avain-säätiö
AVO ry
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
Gannaane ry
Helsingin Seudun Psoriasisyhdistys ry
Hope Yhdessä ja Yhteisesti ry
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Hyvä Arki ry
Hyvä Koti 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
Rullaten ry
Samaria rf
SeKaVan Tuki ry
Suomen Kaularankapotilaat ry
Suomen Kipu ry
Suomen Migreeniyhdistys ry
Suomen Punainen Risti
Kehä-Espoon osasto
Suomen Punainen Risti
Keski-Espoon osasto
Suomen Punainen Risti
Lounais-Espoon osasto
Suomen Punainen Risti
Tapiolan osasto
Tapiolan Kansalliset Seniorit ry
Uudenmaan CP-yhdistys ry
Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö
Vajaaliikkeisten Kunto

