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YLEISTÄ

Espoon Järjestöjen Yhteisö ry (EJY ry) on alueellinen järjestöjen yhteistoiminta- ja
kehittämisorganisaatio. Vuonna 2013 yhdistyksen päärahoitus saatiin kohdennettuna toimintaavustuksena (Ak1) Raha-automaattiyhdistykseltä. Jäsenjärjestöjen määrä kasvoi yhdellä (65).
Jäseniksi liittyivät Alkoholiperheen lasten tuki ry, Helsingin Epilepsiayhdistys ry, Oikeutta eläkeläisille
Espoon osasto ry, Rintasyöpäyhdistys Europa Donna ry, Tapiolan Rintamaveteraanit ja Työttömien
ja Velkaisten Tuki ry. Jäsenyydestä erosivat Espoon Pelastakaa Lapset ry, Kanervakoti –
Kanervahemmet ry, Rullaten ry (lopetettiin), Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö ja Vajaaliikkeisten
Kunto ry. Jäsenluettelo on liitteenä.

Hallitus ja henkilöstö
Hallituksen haasteena oli ratkaista hallinnon vahvistamisen tarve samalla kun uusia
yhteistyöverkostojen kanssa syntyneitä hankehakemuksia jätettiin 5 kpl. RAYn ohjeiden mukaan
haettiin hallinnon eriyttämistä Ay-rahoitteiseksi. RAY kuitenkin päätti joulukuussa 2013, että toiminta
rahoitetaan vielä 2014 Ak-avustuksella.
Hallituksen kokoonpano 2013:
Mauritz Petman, pj
(Espoon Kuulonhuoltoyhdistys ry)
Raimo Heikkilä, varapj
(Espoon Sydänyhdistys ry)
Marja Anttonen, jäsen
(Potilas- ja sosiaaliapu ry)
Raimo Aromaa, jäsen
(ESPIN - Espoon Invalidit)
Timo Kallioja, jäsen
(Aivovammayhdistys ry)
Kristiina Mustakallio, jäsen (Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry)
Ilkka Repo, jäsen
(Allergialiitto)
Hallituksen kokousten esittelijänä oli toiminnanjohtaja Mika Luukkainen ja sihteerinä projektipäällikkö
Juha K. Humalajoki. Varsinaisena tilintarkastajana toimi Seppo Rautula; HTM, Auditorsnet ja
varatilintarkastajina Ahti Mannila; HTM ja Pirjo Pentikäinen.
Yhdistyksessä oli vuonna 2013 yhteensä 25 kokoaikaista työntekijää, osa-aikainen
tapahtumatuottaja määräaikaisena ja yksi avotyösuhteessa toimiva siistijä. Työllistettyjä oli vuoden
aikana keskimäärin 76/kk. Yhteisötuvalla oli näistä määräaikaisissa aulapalvelutehtävissä kerrallaan
4-6 henkilöä. Keikka-apu -vapaaehtoistoimintaan ja Arkeen Voimaa -projektiin Espoossa oli palkattu
koordinaattorit ks. jäljempänä osiossa Hankkeet.
RAY:n Ak 1 avustuksen turvin yhdistyksessä toimi kolme henkilöä.

Toimitilat ja tilapalvelut
EJY ry vuokrasi entiseen tapaan Espoon kaupungin omistamia tiloja os. Kauppamiehentie 6
kuntalaisten ja kansalaisjärjestöjen käyttöön. Tilat käsittivät ns. Yhteisötuvan 2. kerroksessa ja
muita tiloja 4. kerroksessa, yht. entiset 838 m2. Toimistotilaa jälleenvuokrattiin v. 2013 11
yhdistykselle ja ns. järjestöhotellipalvelua 8 yhdistykselle. Tapiolan seurakunta oli yli vuoden
mukana uutena tilojen vuokraajana alkaen syksystä 2012. Pohjantie 3:ssa 2.-3. kerroksissa
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yhdistyksellä oli käytössä toimistotilaa 340 m2, joista oli edelleen vuokrattuna toimistohuoneita 4 eri
yhdistykselle. Loput tilat olivat omassa käytössä. Voimanpesä-hankkeella oli Suvelassa toimisto- ja
asiakastiloja 144 m2 ja 80 m2 työpajatilaa.

YHTEISÖTUPA KOHTAAMISPAIKKANA
Yhteisötupa on tarjonnut järjestötoimijoille ja kuntalaisille informaatio- ja kokouspalveluja. Niiden
käyttö ja kysyntä ovat olleet jatkuvassa kasvussa vv. 2007–2013. Tapiolan Olohuone –toiminta
yhteistyössä Tapiolan seurakunnan kanssa kesti läpi vuoden arkisin klo 9-15, mikä selittänee
Yhteisötuvan kävijämäärän kasvua. Paikalla oli EJYn aulahenkilöiden lisäksi ajoittain vapaaehtoisia
ja diakoniatyöntekijä seurakunnasta. Seurakunta muutti vuoden lopussa takaisin omiin tiloihin mm.
siksi, että suunniteltu remontti kirkolla lykkääntyi eikä väistötiloja ollut kannattavaa pitää.
Kauppamiehentie 6 tilojen kokonaiskävijämäärä oli 17712. Lisäystä edelliseen vuoteen oli +2423.
Tapahtumia oli yhteensä 1289 (+217) kpl.

YHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ
Yhdistys edisti järjestöjen näkökulmaa, asiantuntijuuden jakamista ja yhteistä tunnettuutta. EJY ry:n
edustajia osallistui mm. seuraaviin tärkeisiin työryhmiin ja projekteihin:
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Strategiset työryhmät ja projektit
Espoon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä
Tapiolan hyvinvointityöryhmä
Espoon TE-toimiston TE-toimikunta
Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman suppea ohjausryhmä (PAAVO)
Asumisneuvonnan kehittämiseen liittyvä asumisneuvontafoorumi
Espoon järjestöfoorumi

Viestinnän kehittämisverkostot
EJY ry sparrasi eri puolilla Suomea olevia järjestöyhteenliittymiä ja osallistui vuosittaisen
Kohtaamispaikka-seminaarin järjestämiseen Jyväskylässä. Päivien 2014 järjestämisvastuu siirtyi
Espooseen.
Sähköisen viestinnän kehittämisverkosto Reilut Parastajat, johon myös EJY ry kuuluu, esitteli
Kohtaamispaikkapäivillä toimintaansa. Verkosto jatkaa alueellisten toimijoiden yhteistyötä SOSTE
ry:n kanssa tavoitteena tapahtuma- ja toimintatietojen välittäminen valtakunnalliseen
ToimintaSuomi-portaaliin. Verkostosta lisätietoja ks. reilut.purot.net.
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueellisten järjestötoimijoiden kanssa kehitettiin toimeksi.fiverkkopalveluportaalia. Portaalin aluesivut lappilaiset.fi ja espoolaiset.fi avattiin syyspuolella 2013
(ihimiset.fi oli avattu 2012 lopussa) järjestöjen käyttöön. Sivuston laajempaa markkinointia siirrettiin
vuoteen 2014 resurssipulan takia.

Muu viestintä
Raha-automaattiyhdistyksen rahoituspäätöksessä 2013 alussa yhdistyksen viestintään ei saatu
toivottuja lisäresursseja. Omaa tiedottamista, verkkoviestintää ja tapahtumamarkkinointia karsittiin
verkkopalvelualustan hyväksi. Espoon Yhteispalvelu välitti yhdistysten tapahtumatiedotteita
palvelupisteissään verkkopalvelun tuomia mahdollisuuksia odotellessa.
EJYn vuosikertomus toimitettiin kunnanvaltuuston jäsenille vuoden alussa. Mediassa EJY ry ja/tai
sen hankkeet ja etenkin Vertaisresepti-hankkeen ja HUSin hallinnoima Potilastukipiste OLKA olivat
esillä useissa lehdissä kuten Esse, Lääkärilehti, Sairaanhoitaja jne.

HANKKEET
Uudet hankepäätökset
Valtioneuvosto/ RAY myönsi rahoituksen Voimanpesä II -jatkohankkeelle ja Santra-hankkeen
muutokselle Ak-avustusteiseksi Vapaaehtoistoiminnan kehittämiskeskukseksi. Molemmat aloittivat
toimintansa vuoden 2013 aikana. Kuntaliitto hallinnoi Arkeen Voimaa -projektia 2012–2014
pitkäaikaissairaiden tueksi eri paikkakunnilla. Vuonna 2013 Espoon kaupunki myönsi EJY ry:lle
jatkorahoituksen osa-aikaisen aluekoordinaattorin työpanokseen vuoden 2014 loppuun.
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Osallisuutta nuorille: Kulo – Kulttuurilla osalliseksi -hanke 2012–2015
Hankkeen päätavoitteena on ennaltaehkäistä erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten
syrjäytymistä, tukea heidän kasvuaan osallisuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen sekä vahvistaa
heidän identiteettiään taiteen ja kulttuurin keinoin. Hanke toteutetaan yhdessä kulttuuri- ja taidealan
toimijoiden kanssa tuottamalla nuorille ja heidän vanhemmilleen osallistavaa, nuorten omista
tarpeista ja toiveista lähtevää, vapaa-ajan matalan kynnyksen luovaa toimintaa ja merkityksellistä
tekemistä. Hankkeen pääyhteistyökumppanina toimii Helinä Rautavaaran museo.
Vuoden 2013 aikana järjestettiin mm. nuorten oma valokuvanäyttely, valmistettiin nuorten oma
elokuva, toteutettiin aikuisten vertaistukiryhmätoimintaa afgaanitaustaisten naisten kanssa,
järjestettiin kulttuurivierailuja yhteistyössä mm. Espoon kaupunkikulttuuriyksikön, Tapiolan
aikuislukion ja Plan Suomi / Matkalla-hankkeen kanssa. Kuluneena vuotena sai myös alkunsa WHO
AM I – Open your I’s –taideprojekti, joka suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Helinä Rautavaaran
museon ja Espoon omankielenopettajien kanssa. Hankkeen työpajoissa mukana olleita nuoria
pyydettiin kesällä kokemusasiantuntijoiksi hankkeelle ja heitä osallistettiin myöhemmin myös
toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Vuoden aikana hankkeen järjestämään toimintaan osallistui
yhteensä noin 100 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä.
Hankkeessa työskenteli kaksi henkilöä.

Työllistämistoiminta: SEKTORI II -hanke 2011–2013
Hankkeen tavoitteena oli työllistää vuoden 2013 aikana 75 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. Yhteistyökumppaneina toimivat Espoon kaupungin aikuissosiaalityö 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.–31.12.2013 136 työsopimusta. Toiminta-aikana työllistettiin miehiä n. 35 % ja naisia n.
65 %. Vieraskielisten osuus oli 41 % työllistetyistä. Työllistämis-/suoritekuukausia toteutui 933
kuukautta. Lisäksi hankkeessa toteutui 4 työharjoittelukuukautta.
Hankkeessa työskenteli neljä henkilöä ELY-keskuksen rahoituksella.

Vapaaehtoistoiminnan kehittämiskeskus Santra (Ak 2)
Santra-hanke päättyi ja toiminta jatkui vuonna 2013 Vapaaehtoistoiminnan kehittämiskeskus
Santrana. Päärahoittajina toiminnalla ovat RAY, Espoon kaupunki sekä Espoon
seurakuntayhtymä.
Pääkohderyhmänä olivat edelleen vapaaehtoistoimintaa organisoivat tahot sekä vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet espoolaiset. Hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja jatkettiin pysyvän
toiminta-avustuksen turvin: toimintaa organisoivien verkostotyötä tuettiin muun muassa
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Verkostotapaamisilla ja yhteistyötä tehtiin useissa kehittämistyöryhmissä esim. vammaisten ja
vanhusten parissa tehtävän vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi. Santra jatkoi vapaaehtoistoiminnasta tiedottamista ja uusien vapaaehtoisten rekrytoimista sekä valtakunnallista yhteistyötä.
Keikka-apu jatkoi toimintaansa Espoon Seurakuntayhtymä Korsi-hankkeen tuella. Vuonna 2013
koulutettiin noin 80 uutta vapaaehtoista, ja keikkoja tehtiin yhteensä 531 kpl (1181 tuntia).
Kuluneena vuonna aloitettiin myös ruotsinkieliset keikkavapaaehtoiskoulutukset. Yhteistyökumppaneina jatkoivat Espoon kaupungin vanhusten palvelut, Espoon seurakuntayhtymä,
Punainen Risti ja Esbo Svenska Pensionärer.
Verkoston internetsivuilla oli vuoden aikana noin 88 000 kävijää. Nettisivuston kautta avoimiin
vapaaehtoistehtäviin tuli 201 ilmoittautumislomaketta. Vuonna 2012 vastaavat luvut olivat 73 000 ja
192, vuonna 2011 65 000 ja 188 sekä vuonna 2010 40 000 ja 76.
Espoon Vapaaehtoisverkoston Vuoden 2013 Vapaaehtoisteko –palkinnon sai mm. Me Itse ry:ssä
ja Laaksolahden kappelissa toimiva monipuolisesti aktiivinen vapaaehtoinen Henrik Särkkä.
Palkinto jaettiin vapaaehtoisten kiitostilaisuudessa marraskuussa.
Hankkeessa työskenteli kaksi henkilöä RAY:n rahoituksella.

Lapsiperheiden asumisen turvaaminen: Voimanpesä II -hanke 2013–2017
Lapsiperheiden asumisen turvaamiseen keskittyvässä toiminnassa oli tärkeä vuosi. Voimanpesähanke I (2009-2012) saatiin päätökseen ja Voimanpesä II -hanke (2013-2017) alkoi alkusyksystä.
Hankkeessa I tehtiin loppuarviointi ja -raportti sekä järjestettiin kansallista kiinnostusta herättänyt
loppuseminaari Helsingissä. Ensimmäisen hankkeen tavoitteet toteutuivat hyvin: syntyi toimiva,
dialogipedagogiikkaan pohjautuva työmalli, jolla ennalta ehkäistään häätöjä. Lisäksi saatiin tietoja
siitä, minkälaiset perheet joutuvat häätöuhkatilanteeseen.
Voimanpesä II -hanke, jossa pääkohderyhminä ovat asunnottomat ja monikulttuuriset perheet sekä
ennalta ehkäisevä työ, alkoi tiiviillä asiakastyön tekemisellä. Tähän liittyen asunnottomille perheille
on saatu neuvoteltuja asuntoja erityisehdoin. Lisäksi aloitettiin vaikutusten ja vaikuttavuuden
arvioinnin suunnittelu ja koottiin kehittämisryhmä.
Voimanpesä I hankkeen loppuraportti: ”Lehtonen, Leena; Liisa, Leino; Lindström, Kristiina ja
Manninen, Marja: Voimanpesä – häätöuhasta pärjäävään perheeseen. Ympäristöministeriön
raportteja 23/2013.”
Hankkeessa työskenteli viisi henkilöä RAY:n rahoituksella.
Järjestöjen yhteistoiminnan kehittäminen: Win4all-hanke 2010–2014
Hankkeen päätavoite on edistää järjestöjen välistä, sektorirajat ylittävää yhteistyötä Espoossa.
Hankkeen tekemän järjestökartoituksen (2010–2011) tulokset loivat hankkeelle kolme toimintalinjaa.
Nämä toimintalinjat ovat järjestöjen verkkopalvelun (espoolaiset.fi) rakentaminen, kohtaamiset
järjestötoimijoille ja Kaiken kansan juhlan järjestäminen.
Hanke osallistui järjestöjen yhteisen verkkopalvelun espoolaiset.fi rakentamiseen. Hanke vastaa
palvelun toimija- ja toimintaa ja tukea -osioista, niiden sisällön suunnittelusta ja tuottamisesta sekä
erilaisten toimintojen luomisesta, kuten hakukoneesta ja tietojensyöttölomakkeista. Sivusto julkaistiin
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järjestöjen käyttöön lokakuussa 2013. Järjestöille on tarjottu tukea sivuston käyttöönotossa.
Järjestötoimijoiden kohtaamisia järjestettiin Vastuunkantajien virtaryhmän ja Verkostotapaamisten
muodossa. Vastuunkantajien virtaryhmässä yhdistysten luottamushenkilöt pääsivät pohtimaan
omaan jaksamiseen, johtamiseen ja yhdistysmaailman muutokseen liittyviä teemoja ammattilaisen

työnohjaajan johdolla. Tilaisuudet toteutettiin yhteistyössä Helinä Rautavaaran museon kanssa.
Verkostotapaamisten teemana oli vapaaehtoistoiminta. Tilaisuuksissa käsiteltiin mm. verkkovaikuttamista ja haasteellisten vapaaehtoistilanteiden käsittelemistä. Tilaisuudet toteutettiin
yhteistyössä Espoon Vapaaehtoisverkoston kanssa.
Kaiken kansan juhlan osana järjestetty Espoon Mahdollisuuksien tori mahdollisti järjestöjen
keskinäisen verkostoitumisen sekä positiivisen näkymisen suurelle yleisölle. Tapahtuma toteutettiin
yhteistyössä Sellosalin, Sellon kirjaston ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) kanssa.
Hankkeessa toimi kaksi henkilöä RAY:n rahoituksella.
Vertaisresepti-hanke 2011–2016
Vertaisresepti-hanke on EJY ry:n ja HUS:n yhteistyöhanke. Tavoitteena on juurruttaa
potilasjärjestöjen osaamispääoma osaksi potilaan hoitokokonaisuutta ja julkisen terveydenhuollon
rakenteita. Hankkeessa kehitettäviä yhteistyömalleja ovat:
1. Yhteistyömalli potilasjärjestöjen välillä ja potilasjärjestöjen ja julkisen sektorin välillä
Järjestöpoolit ja Järjestöareenat kokoontuivat säännöllisesti. Järjestöpooli pidettiin neljä
kertaa ja Järjestöareena kaksi kertaa.
2. Potilastukipiste OLKA
Potilastukipiste OLKA pystytettiin Meilahden tornisairaalaan huhtikuussa 2013. OLKAssa toimii
kaksi terveydenhuoltoalan ammattilaista arkipäivisin. Lisäksi paikalla on vapaaehtoisia ja
potilasyhdistysten edustajia päiväkohtaisesti. OLKAn työntekijät ovat tiiviissä yhteistyössä
sairaalan eri ammattiryhmien kanssa. Huhti-joulukuun aikana OLKAssa kävi n. 2 300 henkilöä.
OLKAn toiminnassa oli mukana 36 potilasjärjestöä. Vapaaehtoisena toimi 35 henkilöä kymmenestä
eri potilasjärjestöstä. Osastolla/poliklinikalla käyntejä oli 72 kpl. Kaikkiaan vuonna 2013
vapaaehtoistyötä tehtiin Potilastukipiste OLKAn kautta 1 066 h. www.facebook.com
/PotilastukipisteOLKA
3.TOIVO-vertaistukimalli
Vertaisresepti-hankkeen kehittämä toinen toimintamalli TOIVO-vertaistukipilotti aloitti toimintansa
maaliskuussa 2013. Pilotin tavoitteena oli luoda monistettavissa oleva malli vertaistuen
tarjoamisesta sairaalassa olevalle potilaalle oikea-aikaisesti ja osana hoitoketjua. Pilotissa
vapaaehtoiset koulutetut vertaistukihenkilöt kävivät rintarauhaskirurgian yksikössä tukemassa
hoitojaksolla olevia rintasyöpäpotilaita kasvokkain tai antoivat vertaistukea puhelimitse potilaalle
kotiin. TOIVO-vertaistukipilotissa kohdattiin maalis-syyskuun aikana 427 potilasta (10 eri
vertaistukihenkilöä). www.facebook.com/ToivoVertaistuki
4. Vapaaehtoistoiminta erikoissairaanhoidossa. Vapaaehtoistoiminta aloitettiin OLKA- ja TOIVOpilottien myötä.
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5. Koulutusmallit. Terveydenhuoltoalan AMK-opiskelijoiden järjestökoulutus pidettiin kaksi kertaa
Laurea Otaniemessä, vapaaehtoisten koulutus pidettiin viisi kertaa ja TOIVO-vertaistukihenkilökoulutus järjestettiin yhden kerran.
Suomen Vertaistukikeskus valitsi Vertaisresepti-hankkeen Suomen vuoden 2013
vertaistukihenkilöksi ja vertaisteoksi.
Hankkeessa työskenteli neljä henkilöä RAY:n rahoituksella.

TALOUS
Yhdistyksen talous jatkui edellisten vuosien tapaan voimakkaasti nousujohteisena. Liikevaihto oli
noin 3 miljoonan euroa. Liikevaihtoa kasvatti mm. työllistämistoiminnan palkkojen läpivirtauserät,
jotka muodostivat liikevaihdosta merkittävän osan.

SEURANTA JA ARVIOINTI
Yhteisötuvan ym. kokoustilojen käyttäjämäärät ja tilaisuudet tilastoitiin. Tilojen ja palveluiden
käyttäjiltä kerättiin säännöllisesti palautetta. Järjestöjen ehdotuksia/palautetta verkkopalvelusuunnitelmiin liittyen kerättiin Win4all -hankkeen toimesta.
Toimeksi.fi-verkostokumppaneiden kanssa toteutettiin verkoston toiminnan väliarviointi, jonka
analyysi liitettiin yhteiseen Toimeksi-hankehakemukseen toukokuussa.
Vuoden kehittämispäivissä keväällä ja syksyllä pantiin alulle EJYn ja sen hankkeiden viestinnän
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linjaaminen koordinoinnin kehittämiseksi. Päiviin osallistuivat EJY ry:n hallitus ja työntekijät.
Hankkeiden ja EJYn viestinnän nykytilaa ja tarpeita arvioitiin 2 ennakkokyselyssä (sisäinen ja
ulkoinen viestintä). Henkilöstöltä kysyttiin vielä kohdennetusti vuoden lopussa arvioita uuden
verkkosivuston ja sen sähköisen alustan mahdollisuuksien käyttämisestä tiedottamisen tarpeisiin.
RAYlle tehtiin tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys koskien vuotta 2012. Siinä todettiin, että
hanketoiminnan kasvussa ollaan vedenjakajalla ja organisaatiota tulisi vahvistaa. Henkilöstölle
tehtiin loppuvuodesta 2013 työhyvinvointikysely, jossa todettiin myös selkeitä kehittämistarpeita.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Kehitämme verkostotoimintaamme ja vahvistamme ja rakennamme uusia yhteistoimintamalleja
strategiamme mukaisesti. Panostamme järjestöjen alueellisen viestinnän kehittämiseen
espoolaiset.fi-verkkopalvelun avulla. Viemme pitkäjänteisesti eteenpäin järjestöjen
toimitilakysymystä osana laajempaa kuntalaisten osallisuuden ja järjestöjen toimintaedellytysten
puolesta tehtävää työtä.
EJY ry suuntaa voimakkaasti yhteisen synergian hyödyntämiseen. Tuomme edelleen kentälle
järjestöjen asiantuntijuuden näkökulmaa ja edistämme sen käyttämistä eri foorumeilla. Teemme
yhteistä terveyden ja hyvinvoinnin kehittämistyötä, jonka vahvuutena on järjestömaailman ja
kuntalaisten arjen haasteiden tuntemus.
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Liite 1: ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ RY:N JÄSENJÄRJESTÖT 2013

1. Aivovammayhdistys ry

33. Hope Yhdessä ja Yhteisesti ry

2. Alkoholiperheen lasten tuki ry

34. Hyvä Arki ry

3. Allergia – ja Astmayhdistys Espoo ja Länsi

35. Hyvä Koti ry

Uusimaa ry

36. Irti Huumeista ry

4. Asumisterveysliitto Aste ry

37. Kaski-ryhmä ry

5. Avain-säätiö

38. Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri ry

6. AVO ry

39. Kiipulasäätiö

7. Eläkeliiton Espoon yhdistys ry

40. Lapsi 2000 ry

8. ESPIN – Espoon Invalidit ry

41. Länsi-Uudenmaan Afasia- ja

9. Espoon A-kilta Hykaa ry

aivohalvausyhdistys ry

10. Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry

42. Läntisen Uudenmaan Fibromyalgiayhdistys ry

11. Espoon Diakoniasäätiö

43. Mieli Maasta ry

12. Espoon ja Kauniaisten Muistiyhdistys

44. Oikeutta Eläkeläisille Espoon osasto ry

13. Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat

45. Omaiset mielenterveystyön tukena

ja Läheiset ry

Uudenmaan yhdistys ry

14. Espoon Kehitysvammatuki ry

46. Potilas- ja sosiaaliapu ry

15. Espoon Kuulonhuoltoyhdistys ry

47. Päivänselvä ry

16. Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry

48. Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry

17. Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry

49. Pääkaupunkiseudun Espoon Selkäyhdistys ry

18. Espoon NMKY ry

50. Pääkaupunkiseudun Hengitys ry

19. Espoon Reumayhdistys ry

51. Pääkaupunkiseudun Luustoyhdistys ry

20. Espoon seudun mielenterveysseura

52. Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry
53. Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry

Mielihyvin ry
21. Espoon Seudun MS-yhdistys ry

54. Samaria rf

22. Espoon Seudun Näkövammaiset ry

55. SeKaVan Tuki ry

23. Espoon Sotaveteraanit ry

56. Suomen Kipu ry

24. Espoon Sydänyhdistys ry

57. Suomen Migreeniyhdistys ry

25. Espoon Viittomakieliset ry

58. Suomen Punainen Risti Kehä-Espoon osasto

26. Etelän SYLI ry

59. Suomen Punainen Risti Keski-Espoon osasto

27. Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry Espoon osasto

60. Suomen Punainen Risti Lounais-Espoon osasto

28. Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry

61. Suomen Punainen Risti ry Tapiolan osasto

29. Filoksenia ry

62. Tapiolan Kansalliset Seniorit ry

30. Gannaane ry

63. Tapiolan Rintamaveteraanit ry

31. Helsingin epilepsiayhdistys ry

64. Työttömien ja Velkaisten Tuki ry

32. Helsingin Seudun Psoriasisyhdistys ry

65. Uudenmaan CP-yhdistys ry
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