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YLEISTÄ

Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry on alueellinen järjestöjen yhteistoiminta- ja kehittämisorganisaatio. Yhdistyksen päärahoitus saatiin 2014 Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY). Patentti- ja
rekisterihallitus hyväksyi yhdistykselle uudet säännöt. Tärkeimpinä uudistuksina olivat jäsenyyden
avaaminen muillekin hyvinvointialalla toimiville yhdistyksille kuin sosiaali- ja terveysalan yhdistykset
sekä nimenmuutos Espoon Järjestöjen Yhteisö ry:stä Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:ksi.
Jäsenjärjestöjen määrä kasvoi vuoden aikana 65>69. Jäseniksi liittyivät Tuomarilan Martat ry,
Lyömätön Linja Espoossa ry, MLL Etelä-Espoon paikallisyhdistys ry ja ViaDia Espoo ry.
Jäsenluettelo on liitteenä. Yhdistys vietti 10-vuotisjuhlaansa työn merkeissä syyskokouksen
yhteydessä. Syyskokouksessa oli edustettuna 22 jäsenyhdistystä.

Hallinto ja henkilöstö
Organisaatiota selkiytettiin. Vapaaehtoistoiminnan kehittämiskeskus Santralle ja Yhteisötuvan
toiminnalle haettiin syksyllä yhteistä RAYn Ak-rahoitusta työnimellä Kansalaistoiminnan keskus.
Uusia yhteistyöverkostojen kanssa syntyneitä hankehakemuksia jätettiin 5 kpl.
Hallituksen kokoonpano 2014 oli seuraava:
Mauritz Petman, pj
(Espoon Kuuloyhdistys ry)
Raimo Heikkilä, varapj
(Espoon Sydänyhdistys ry)
Marja Anttonen, jäsen
(Potilas- ja sosiaaliapu ry)
Riikka Nordström, jäsen (ESPIN - Espoon Invalidit)
Ilkka Repo, jäsen
(Allergialiitto)
Heikki Väistö, jäsen
(Espoon Diakoniasäätiö)
Hallituksen kokousten esittelijänä oli toiminnanjohtaja Mika Luukkainen ja sihteerinä projektipäällikkö
Juha K. Humalajoki. Varsinaisena tilintarkastajana toimivat Seppo Rautula, HTM, Auditorsnet ja
varatilintarkastajina Ahti Mannila, HTM sekä Pirjo Pentikäinen.
Yhdistyksessä ja sen hankkeissa oli vuonna 2014 yhteensä 24 kokoaikaista työntekijää. Osaaikaisina toimivat lisäksi 1 tapahtumatuottaja määräaikaisena ja 3 siistijää, joista yksi
avotyösuhteessa. Tukityöllistettyjä oli Yhteisötuvalla määräaikaisissa aulapalvelutehtävissä
kerrallaan 4-6 henkilöä. Keikka-apu -vapaaehtoistoimintaan ja Arkeen Voimaa -projektiin Espoossa
oli palkattu koordinaattorit, ks. jäljempänä osiossa Muu toiminta. Vaikuttavuuden edistämisessä
aloitti määräaikainen tiedolla johtamisen asiantuntija.
Hallintoa kehitettiin. Henkilökunnan työhyvinvointikyselystä, joka toteutettiin 2013 syksyllä, saatiin
tulokset 2014 alkuvuodesta, mikä vauhditti useita parannuksia:
- ATK-asioiden hoito ulkoistettiin ja järjestelmät uusittiin
- taloushallintopalvelut kilpailutettiin ja hankittiin uusia sähköisiä palveluja
- henkilökuntaa koulutettiin ja organisaatiota ja työtehtäviä järjesteltiin uudelleen
Sisäisissä kehittämispäivissä käsiteltiin dialogisuutta (vastavuoroista vuoropuhelua) ja asiakastyön
vaikuttavuutta, joita jalkautettiin EJYn tiimien työhön. Seuraava henkilöstökysely suunniteltiin
toteutettavaksi keväällä 2015.
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Toimitilat ja tilapalvelut
EJYn hallinnoimia toimisto- ja kokoontumistiloja oli yht. 1402 m2. EJY vuokrasi entiseen tapaan
tiloja Espoon Tapiolassa kuntalaisten ja kansalaisjärjestöjen käyttöön. Toimistohuoneita
jälleenvuokrattiin v. 2014 16 yhdistykselle ja ns. järjestöhotellipalvelua 10 yhdistykselle. Vuokrattavat
5 kokoustilaa olivat yhdistysten ahkerassa käytössä. Loput tilat olivat omassa käytössä. Erittely:
838 m2 Yhteisötupa Tapiolassa Kauppamiehentie 6, 2. krs
+ Vapaaehtoistoiminnan kehittämiskeskus Santran tilat ym. 4. kerroksessa
340 m2 toimistotilaa Tapiolassa Pohjantie 3, 2.-3. krs
144 m2 EJYn Voimanpesä-hankkeen toimistotilat + 80 m2 työpajatila Suvelassa
Järjestöjen tulevaisuuden toimitilaratkaisuista käytiin keskusteluja yhdessä muiden Espoon
kohtaamispaikkojen ylläpitäjien kanssa eri yhteyksissä.

YHTEISÖTUPA KOHTAAMISPAIKKANA
Yhteisötupa osoitteessa Kauppamiehentie 6, 2. krs on tarjonnut järjestötoimijoille ja kuntalaisille
informaatio- ja kokouspalveluja vuodesta 2007. Tuvalla käy lisäksi eri ryhmiä mm. oppilaitoksista
tutustumassa espoolaiseen järjestökenttään.
Tapiolan seurakunnan vapaaehtoisten pyörittämä Olohuone-toiminta toi Yhteisötuvan kävijämääriin
2013 kasvupiikin. Olohuone-toiminta siirtyi kuitenkin takaisin seurakunnan omiin tiloihin vuoden
2013 lopussa mm. taloussyistä. Yksittäisten kävijöiden kohdalla kävijämäärä putosi 2014 675
henkeä vuoteen 2012 verraten. Asiaan kiinnitettiin huomioita ja tuvalla kävijöitä sekä tuvalla toimivia
yhdistyksiä haastateltiin syksyllä, jolloin saatiin lisätietoa yksittäisistä kävijöistä sekä
kehittämisideoita. Notkahdusta kävijämäärissä saatiin hieman kiinni loppuvuodesta.

Kävijämäärät Yhteisötuvalla
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Yksittäiset kävijät 866 1804 2460 2295 2779 4293 5191 3618
Osallistujat
4149 6250 7669 7464 8415 10996 12521 11408
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YHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ
Yhdistys edisti järjestöjen näkökulmaa, asiantuntijuuden jakamista ja yhteistä tunnettuutta. EJYn
edustajia osallistui mm. lukuisiin tärkeisiin työryhmiin ja verkostoihin.
Viestinnän kehittämisverkostot
Vuoden aikana saatiin edistettyä erityisesti Sähköisen viestinnän kehittämisverkoston Reilut
Parastajat (Repa) tavoitteita (ks. reilut.purot.net) ja järjestöjen toimeksi.fi-portaalin
yhteiskehittämisen levittämistä muille alueille. Verkostoon liittyi uusia järjestöyhteistyötä edistäviä
tahoja Lohjalta ja Kouvolan seudulta. Heitä kiinnosti omien verkkopalvelujensa siirtäminen
/rakentaminen toimeksi.fi-alustalle. Myös verkoston Joensuun ja Jyväskylän toimijat harkitsivat
samaa. SOSTE ry:n ToimintaSuomi-portaalin ja RAYn kanssa käytiin edelleen neuvotteluja siitä,
miten eri alueiden järjestöjen tapahtuma- ja toimintatietoja voitaisiin parhaiten välittää
valtakunnallisesti kohderyhmien ulottuville. Strategiset päätökset siirtyivät vuoden vaihteen yli.
EJY järjesti vuosittaisen Kohtaamispaikkapäivät 2014 Espoon Kulttuurikeskuksessa yhteistyössä
valtakunnallisen Kohtaamispaikkaverkoston kanssa. Tapahtuma oli järjestyksessään yhdeksäs.
Vastaavilla päivillä on aikoinaan saanut alkunsa em. Reilut Parastajat –verkosto. Päiville osallistui n.
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240 henkilöä eri puolilta Suomea. Tapahtuman ohjelmasta ja merkityksestä osallistujien
verkostoitumiselle saatiin kiittävää palautetta. EJYlle päivät toivat kaivattua näkyvyyttä lähinnä
kunta-järjestöyhteistyöhön.
Muut viestinnän ratkaisut
EJYn päättyvä hanke Win4all siirsi loppuvuodesta järjestöjen tarpeisiin rakennetun espoolaiset.fi –
ylläpidon kokonaan EJYlle. STM/RAYn rahoituspäätöksessä 2014 alussa yhdistyksen kasvavaan
viestinnän kehittämisen tarpeeseen ei edelleenkään saatu toivottuja lisähenkilöresursseja.
Viestinnän kehittämistyötä vietiin eteenpäin muilla keinoin. EJYn sisäinen viestintätyöryhmä
kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Perustettiin nopean viestinnän Meemiryhmä lähinnä Facebookviestintää varten. Toukokuussa haettiin RAY:ltä 3 eri viestinnän hanketta, mm. EJYn ja järjestöjen
markkinoinnin kehittämiseen uudenlaista innovatiivista hanketta.

VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMISKESKUS SANTRA
Vapaaehtoistoiminnan kehittämiskeskus Santra muutti uusiin toimitiloihin Kauppamiehentie 6:n 4.
kerrokseen. Tilat mahdollistivat keskuksenomaisen toiminnan ja kiinteämmän yhteyden 2.
kerroksessa sijaitsevan Yhteisötuvan kanssa. Keskuksessa vieraili vuoden aikana yli 500 henkilöä
vapaaehtoistoimintaan liittyen.
Santran pääkohderyhmänä olivat edelleen vapaaehtoistoimintaa organisoivat tahot sekä
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet espoolaiset. Toimintaa organisoivien työtä tuettiin muun
muassa Verkostotapaamisilla ja yhteistyötä tehtiin useissa erilaisissa kehittämistyöryhmissä.
Santra jatkoi myös vapaaehtoistoiminnasta tiedottamista ja uusien vapaaehtoisten rekrytoimista
sekä valtakunnallista yhteistyötä.
Keikka-apu-toiminta jatkui Espoon Seurakuntayhtymän Korsi-hankkeen tuella. Vuonna 2014
koulutettiin n. 65 uutta vapaaehtoista, ja keikkoja välitettiin yhteensä 739 /1896 tuntia.
Yhteistyökumppaneina jatkoivat Espoon kaupungin vanhusten palvelut, Espoon
seurakuntayhtymä, Punainen Risti ja Esbo Svenska Pensionärer.
Santran hallinnoimilla Espoon vapaaehtoisverkoston internetsivuilla oli vuoden aikana noin
116 000 kävijää. Nettisivuston kautta avoimiin vapaaehtoistehtäviin tuli 252 ilmoittautumislomaketta. Vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 88 000 ja 201 ja vuonna 2012 7300 ja 192.
Santra aloitti yhteistyön Suurella Sydämellä –verkoston kanssa nettisivujensa uudistamiseksi.
Edellä mainittuun verkostoon liittyminen vaikutti osaltaan kävijämäärän kasvuun.
Keskuksen päärahoittajina ovat Raha-automaattiyhdistys (RAY), Espoon kaupunki sekä Espoon
seurakuntayhtymä. Keskuksessa työskentelivät projektipäällikkö, suunnittelija ja Keikka-avun
koordinaattori.

MUU TOIMINTA
Valtioneuvosto/ RAY myönsi rahoituksen uudelle Jalkautuva talousohjaus –hankkeelle.
SEKTORI II –hanke päättyi ja toiminta jatkoi uutena SEKTORI III –hankkeena. Muut 3
hankehakemusta eivät saaneet rahoitusta tällä kertaa. Vuonna 2012 alkanut Arkeen Voimaa projekti pitkäaikaissairaiden ryhmätoimintaan loppui, koska koordinaattorin työhön ei saatu enää
riittävää tukea kaupungilta.
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Jalkautuva talousohjaus -hanke 2014 – 2016 (uusi)
Jalkautuva talousohjaus on suunnattu henkilöille, jotka kokevat yhteydenoton talous- ja
velkaneuvontaan vaikeaksi ja tarvitsevat erityistä, elämäntilanteensa huomioon ottavaa tukea
talousasioidensa selvittelyyn ja hoitamiseen. Hankkeen päätavoitteena on talous- ja velka-asioiden
käsittelyn juurruttaminen osaksi matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen toimintaa Espoossa.
Hankkeen ensimmäinen toimintavuosi käynnistyi tiiviillä asiakas- ja verkostoyhteistyöllä.
Kohderyhmään kuuluvia henkilöitä kohdattiin runsaasti (n. 200). Ylivelkaantumista käsitteleviä
info- ja keskustelutilaisuuksia jalkauduttiin pitämään osana olemassa olevia ryhmiä ja toimintoja
yhteistyökumppaneiden kohtaamispaikoissa. Erityisesti Kalliolan Setlementin Askel- sekä EMY ry:n
toimintapaikoissa järjestetyt esteettömät päivystykset vakiintuivat säännöllisiksi tapahtumiksi.
Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana noin sata ihmistä aloitti taloudellisen tilanteensa tarkemman
selvittelyn ja motivoitui ratkaisujen etsimiseen yhdessä hankkeen työntekijöiden avustuksella ja
verkoston muiden toimijoiden kanssa. Osa hankkeen yksilöasiakkaiksi hakeutuneista saatettiin
tuetusti talous- ja velkaneuvontaan ja heille tarjoutui mahdollisuus sosiaaliseen luottoon tai
yksityishenkilön velkajärjestelyyn.
Asiakastyön kautta saatiin tietoa siitä, millaisia talousohjaukseen liittyviä erityistuen tarpeita
kohderyhmään kuuluvilla ylivelkaantuneilla espoolaisilla on. Osana asiakastyötä alettiin myös
kehittää yksinkertaisia matalan kynnyksen kohtaamispaikkoihin ja kotikäynneille soveltuvia
talousohjauksen työvälineitä. Hankkeessa työskentelivät projektipäällikkö ja hankesuunnittelija.
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. Hanketta 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 2014 aikana tuotettiin monitaiteisia työpajoja ja tapahtumia yhteistyössä erityisesti Espoon
oman kielen opettajien, Plan Suomi / Matkalla-projektin ja Tapiolan aikuislukion kanssa, järjestettiin
nuorten elokuvan ensi-ilta Kino Tapiolassa ja vietettiin vuosittaisia, monikulttuurisia juhlia Helinä
Rautavaaran museolla. Vertaistukiryhmätoiminta jatkui persialaisten naisten toimesta.
Kuluneena vuotena tiivistettiin yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa ja käynnistettiin
Kulttuurikaveritoiminta, jonka yhtenä kohderyhmänä ovat monikulttuuriset perheet ja nuoret.
Taidelähtöisiä menetelmiä levitettiin myös Omnian nuorten aikuisten osaamisohjelma –
kohderyhmille (NAO). Hankkeen työpajoissa mukana olleiden asiantuntijanuorten kanssa järjestettiin
kesällä Tulevaisuusverstas, jossa nuoria osallistettiin toiminnan kehittämiseen. Vuoden aikana
toimintaan osallistui yhteensä yli 400 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä. Hankkeessa työskentelivät
projektipäällikkö ja hankesuunnittelija.
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Työllistämistoiminta: SEKTORI III -hanke 2014–2016 (uusi)
”SEKTORI” – hankkeen tavoitteena oli työllistää vuoden 2014 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 Uudenmaan TE-toimisto.
Lisäksi hankkeen toimesta tehtiin laajaa yhteistyötä eri viranomais- ja vapaaehtoistoimijoiden
kanssa.
Hankkeen kohderyhmä olivat espoolaiset pitkäaikaistyöttömät sekä vieraskieliset työttömät
työnhakijat. Työllistettäville henkilölle luotiin ja luodaan mahdollisuus kiinnittyä takaisin työelämään
matalan kynnyksen periaatteella, jossa työtehtävien tuloshakuisuus ei aina ole ensisijaista.
Hankkeessa laadittiin ajalla vuoden 2014 sisällä 165 työsopimusta. Toiminta-aikana työllistettiin
miehiä n. 46 % ja naisia n. 54 %. Vieraskielisten osuus oli 41 % työllistetyistä. Työllistämis/suoritekuukausia toteutui 928 kuukautta. Hankkeessa työskentelivät projektipäällikkö ja 3
ohjaajaa.
Lapsiperheiden asumisen turvaaminen: Voimanpesä II -hanke 2013–2017
Hanke jatkoi Voimanpesä I -hankkeessa aloitettujen työmallien kehittämistä lapsiperheiden
asumisen turvaamiseksi. Tavoitteena on saada luotujen työmallien avulla aikaan yhteiskunnallisia
säästöjä ja vähentää inhimillisiä kärsimyksiä, joita epävarma asuminen aiheuttaa. Asiakastyössä
kohdataan asunnottomia espoolaisia lapsiperheitä joilla on asumisen ongelmia sekä tehdään
ennaltaehkäisevää työtä vuokravelkatilanteissa. Tavoitteena on turvata asumisen jatkuminen.
Hankkeessa ensimmäisenä vuonna aloitettu asiakastyö jatkui tiiviinä. Asiakasperheitä hakeutui
hankkeeseen 67, joista 42 % oli maahanmuuttajia. Asunnottomia oli 18 perhettä, joista 7
monikulttuurista perhettä. Perheitä pystyttiin asuttamaan 20. Asunnottomille perheille on saatu
neuvoteltua asuntoja myös erityisehdoin. Y-säätiö hankki kolme perheasuntoa asunnottomien
perheiden tukityöhön. Espoon kaupungin asuntotoimi hoitaa vuokranantajan velvollisuudet tässä
tukiprosessissa.
Hankkeessa jatkettiin vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnin suunnittelua. Hankkeessa
työskentelivät projektipäällikkö, suunnittelija ja 3 hanketyöntekijää.
Järjestöjen yhteistoiminnan kehittäminen: Win4all-hanke 2010–2014
Hankkeen päätavoite on ollut edistää järjestöjen välistä, sektorirajat ylittävää yhteistyötä Espoossa.
Viimeisen toimintavuoden aikana 2014 keskityttiin espoolaiset.fi -verkkopalvelun käytettävyyttä
parantaviin teknisiin ja visuaalisiin ratkaisuihin. Verkkopalvelua ylläpidettiin aktiivisesti ja järjestöille
tarjottiin ohjausta, opastusta, neuvontaa ja tukea sen käytössä. Verkkopalvelu jää Win4all-hankkeen
päätyttyä osaksi Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n perustoimintaa.
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Markkinoinnin pääasiallisia kohderyhmiä olivat Espoossa toimivat järjestöt sekä asiakasohjaustyötä
tekevät ammattilaiset. Myös kuntalaismarkkinointia tehtiin jonkin verran. Markkinoinnilla tavoiteltiin
tietoisuuden lisäämistä verkkopalvelun olemassaolosta. Espoolaiset.fi on kehitetty osana toimeksi.fiportaalia ja jakaa sen tietokannan. Jyväskylän, Joensuun, Kouvolan ja Lohjan toimijoiden kanssa
käytiin neuvotteluja em. yhteiseen tietokantaan liittymisestä. Hankkeessa työskentelivät
projektipäällikkö ja hankesuunnittelija.
Uusia toimintamalleja hoitoketjuihin: Vertaisresepti-hanke 2011–2016
EJY ry:n Vertaisresepti-hanke on yhteistyöhanke HUS:in kanssa. Tavoitteena on juurruttaa
potilasjärjestöjen osaamispääoma osaksi potilaan hoitokokonaisuutta ja julkisen terveydenhuollon
rakenteita.
Vuonna 2014 keskityttiin vapaaehtoistoiminnan tukirakenteiden vahvistamiseen sekä Meilahden
sairaalassa sijaitsevan Potilastukipiste OLKA- ja TOIVO-vertaistukihenkilötoimintojen
juurruttamiseen. Vuonna 2014 OLKAlla oli 6955 asiakasta, joista 78 % oli potilaita ja 16 % heidän
läheisiään. Vapaaehtoiset kohtasivat 43 % asiakkaista. OLKAn toiminnassa oli mukana 40
potilasjärjestöä. Vapaaehtoisena toimi 86 henkilöä 20:stä eri potilasjärjestöstä, 70 % vapaaehtoisista
tuli potilasjärjestöjen kautta. Vapaaehtoiskäyntejä oli 863 kpl ja vapaaehtoistyötä tehtiin 1712 h 12
eri sairaalan osastolla OLKA mukaan lukien.
Syöpätautien klinikan aulaan avattiin OLKAn vertaistukipiste, joka toimii vapaaehtoisvoimin.
Vapaaehtoisille järjestettiin neljä ”Vapaaehtoisen erikoissairaanhoidossa” -koulutusta ja kaksi
TOIVO-vertaistukihenkilökoulutusta. Järjestöareenan miniseminaari järjestettiin kaksi kertaa, aiheina
olivat myötätuntouupumus ja kuolevan potilaan kohtaaminen. Sairausryhmäkohtaisia järjestöpooleja
järjestettiin syöpä- ja sydänpotilaiden vertaistuen edistämiseksi. AMK-opiskelijoiden järjestökoulutus
pidettiin kaksi kertaa Laurea Otaniemessä. Hankkeessa työskentelivät projektipäällikkö ja 3
hankesuunnittelijaa.

TALOUS
Yhdistyksen liikevaihto ylitti 3 miljoonan euron rajan hienokseltaan. Liikevaihtoa kasvattivat mm.
työllistämistoiminnan palkkojen läpivientierät, jotka muodostivat liikevaihdosta merkittävän osan.
Talous jäi 40 824,32€ ylijäämäiseksi.

SEURANTA JA ARVIOINTI
Viestinnän arvioinnin tuloksena toteutettiin 2014 useita viestinnän kehittämisen aloitteita: sisäinen
viestintätyöryhmä, uusi järjestömarkkinoinnin kehittämisprojektihakemus ja Nopean viestinnän
Meemiryhmä, joka lisäsi EJYn tiedottamista Facebookissa.
Keväällä 2014 sisäisen kehittämispäivän aiheena oli sisäiseen viestintään mutta myös asiakkaan
kohtaamiseen liittyvänä vuorovaikutus/dialogi ja syksyllä Tiedolla johtaminen/vaikuttavuus.
Vaikuttavuus-teemaa käsiteltiin kaikissa EJYn tiimeissä ja loppuvuodesta EJYssä käynnistettiin
joitakin asiakastiedon keräämisen kokeiluja. Työ vaikuttavuuden eteen jatkuu 2015.
Seuraava henkilöstökysely päätettiin toteuttaa keväällä 2015.
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Järjestöjen ehdotuksia/palautetta verkkopalvelusuunnitelmiin liittyen kerättiin Win4all -hankkeen
toimesta. EJY selvitteli järjestöjen yhteisen sähköisen uutiskirjeen tarvetta kyselyllä. Yhteisötuvan
ym. kokoustilojen käyttäjämäärät ja tilaisuudet tilastoitiin normaaliin tapaan.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
EJY suuntautuu toiminnassaan voimakkaasti kansalaistoiminnan uudistamiseen ja vaikuttavuuden
etsimiseen. Kehitämme kansalaistoiminnan keskusta, josta löytyy mahdollisuuksia niin
vapaaehtois- kuin järjestötoimintaan. Etsimme ja kehitämme hanketoiminnan kautta uusia
yhteistoimintamalleja sekä edistämme järjestöjen oman toiminnan markkinointia.
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.

Liite: Jäsenjärjestöt 2014
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Liite 1: ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ EJY RY:N JÄSENJÄRJESTÖT 2014

1. Aivovammayhdistys ry

35. Hyvä Koti ry

2. Alkoholiperheen lasten tuki ry

36. Irti Huumeista ry

3. Allergia – ja Astmayhdistys Espoo ja Länsi

37. Kaski-ryhmä ry

Uusimaa ry

38. Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri ry

4. Asumisterveysliitto Aste ry

39. Kiipulasäätiö

5. Avain-säätiö

40. Lapsi 2000 ry

6. AVO ry

41. Lyömätön Linja Espoossa ry (uusi)

7. Eläkeliiton Espoon yhdistys ry

42. Länsi-Uudenmaan Afasia- ja

8. ESPIN – Espoon Invalidit ry

aivohalvausyhdistys ry

9. Espoon A-kilta Hykaa ry

43. Läntisen Uudenmaan Fibromyalgiayhdistys ry

10. Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry

44. Mieli Maasta ry

11. Espoon Diakoniasäätiö

45. MLL Etelä-Espoon paikallisyhdistys ry (uusi)

12. Espoon ja Kauniaisten Muistiyhdistys

46. Oikeutta Eläkeläisille Espoon osasto ry

13. Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat

47. Omaiset mielenterveystyön tukena

ja Läheiset ry

Uudenmaan yhdistys ry

14. Espoon Kehitysvammatuki ry

48. Potilas- ja sosiaaliapu ry

15. Espoon Kuulonhuoltoyhdistys ry

49. Päivänselvä ry

16. Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry

50. Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry

17. Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry

51. Pääkaupunkiseudun Espoon Selkäyhdistys ry

18. Espoon NMKY ry

52. Pääkaupunkiseudun Hengitys ry

19. Espoon Reumayhdistys ry

53. Pääkaupunkiseudun Luustoyhdistys ry

20. Espoon seudun mielenterveysseura

54. Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry
55. Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry

Mielihyvin ry
21. Espoon Seudun MS-yhdistys ry

56. Samaria rf

22. Espoon Seudun Näkövammaiset ry

57. SeKaVan Tuki ry

23. Espoon Sotaveteraanit ry

58. Suomen Kipu ry

24. Espoon Sydänyhdistys ry

59. Suomen Migreeniyhdistys ry

25. Espoon Viittomakieliset ry

60. Suomen Punainen Risti Kehä-Espoon osasto

26. Etelän SYLI ry

61. Suomen Punainen Risti Keski-Espoon osasto

27. Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry Espoon osasto

62. Suomen Punainen Risti Lounais-Espoon osasto

28. Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry

63. Suomen Punainen Risti ry Tapiolan osasto

29. Filoksenia ry

64. Tapiolan Kansalliset Seniorit ry

30. Gannaane ry

65. Tapiolan Rintamaveteraanit ry

31. Helsingin epilepsiayhdistys ry

66. Tuomarilan Martat ry (uusi)

32. Helsingin Seudun Psoriasisyhdistys ry

67. Työttömien ja Velkaisten Tuki ry

33. Hope Yhdessä ja Yhteisesti ry

68. Uudenmaan CP-yhdistys ry

34. Hyvä Arki ry

69. ViaDia Espoo ry (uusi)
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