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VUOSIKERTOMUS 2008
Yleistä
Yhdistyksen toimintavuosi 2008 oli jäsenpohjan ja toiminnan sekä näkyvyyden
voimakkaan laajentumisen aikaa. Suhdetoiminta vankistui ja yhteistyö sidosryhmien
kanssa sai uusia konkreettisia muotoja järjestötyön ja jäsenkunnan eduksi.
Yhdistyksen jäsenkunta kasvanut
Jäsenyhdistyksien määrä oli vuoden 2008 alussa 42 ja vuoden lopussa 50. Uusina
tulivat mukaan Avainsäätiö, Asumisterveysliitto Aste ry, Etelä-Suomen MS-yhdistys
ry, Irti Huumeista ry, Kiipulasäätiö, Suomen Kipu ry, Suomen Punaisen Ristin Tapiolan
paikallisosasto, Tapiolan Kansalliset Seniorit ja Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö.
HYKSin Lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät ry erosi EJY:stä syksyllä 2008.
On huomattavaa, että uusista jäsenistä 6 on vakiintuneita valtakunnallisia toimijoita,
joilla on tai jotka ovat laajentaneet toimintaansa Espoon alueelle ja ovat nähneet
tarpeelliseksi hakeutua yhteyteemme.
Hallitus: päätöksiä toiminnan kehittämiseksi
Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa, lisäksi pidettiin sääntömääräiset
kevät- ja syyskokous. Hallituksen tärkeimmät päätökset olivat uusien työntekijöiden
palkkaaminen, strategiaprosessin käynnistäminen, joka jatkuu vuonna 2009 ja päätös
visuaalisen ilmeen uudistamisesta, jota valmisteltiin 2008 loppuvuodesta. Lisäksi
tehtiin päätös hakea rahoitusta uuteen syrjäytymistä ehkäisevään hankkeeseen.
Hallituksen kokoonpano:
Pirkko Kuusela, puheenjohtaja
Kaj Järvisalo,varapj
Gun Ainamo, jäsen
Leo Eskola, jäsen
Liisa Kairesalo, jäsen
Timo Kallioja, jäsen
Mauritz Petman,jäsen

(Espoon Invalidit ry)
(Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry)
(Uudenmaan CP-yhdistys ry)
(Eturauhassyöpäpotilaiden Tuki ry)
(Pääkaupunkiseudun Espoon Selkäyhdistys ry)
(Aivovammayhdistys ry),
(Espoon Kuulonhuoltoyhdistys ry)

Sihteerinä ja esittelijänä on toiminut toiminnanjohtaja Mika Luukkainen. Varsinaisena
tilintarkastajana on toiminut Ulla Räsänen-Virtanen. Varatilintarkastajina ovat
toimineet Ahti Mannila ja Pirjo Pentikäinen.

VUOSIKERTOMUS 2008
2.4.2009

Henkilökunnalla lisäresursseja toimintaan
Yhdistyksellä on ollut yhdeksän palkattua
toiminnanjohtaja Mika Luukkainen
järjestösihteeri Suvi Aksela
projektipäällikkö Juha K Humalajoki
ohjaaja Laura Mäkeläinen
siistijä Mikko Levänen

työntekijää. Tehtävissään jatkoivat:
yleinen kehityshanke
yleinen kehityshanke
SEKTORI-hanke
SEKTORI-hanke

Toiminnan vakiinnuttamiseksi ja vahvistamiseksi palkattiin lisäksi keväällä 2008:
suunnittelija Tiina Rekula
yleiseen kehityshankkeeseen
ohjaaja Tuula Rannema-Yorke
SEKTORI-hankkeeseen
ja uuteen Santra-hankkeeseen:
hanketyöntekijä Raisa Baer
hanketyöntekijä Tiina Perkiömäki
Tilapalvelut laajenivat
Espoon Järjestöjen Yhteisö ry on vuokrannut ja ylläpitänyt Yhteisötupa nimistä
toimitilaa 496m2 osoitteessa Kauppamiehentie 6, Espoo Tapiola. Toimitiloista on
jälleenvuokrattu 11 jäsenyhdistykselle toimistotilaa. Järjestöhotellipalvelua on
käyttänyt 7 yhdistystä. Kokoustiloja ja kahvio- yms. palveluja tarjotaan kaikille
omaan
alueen toimijoille. Lisäksi yhdistys on vuokrannut toimitilaa 273 m2
toimistokäyttöön ja edelleenvuokraukseen yhdistyksille osoitteesta Pohjantie 3, Espoo
Tapiola, mikä tarkoittaa 190 m2 lisäystä edelliseen vuoteen verraten. Pohjantiellä on
vuokrattu vuoden aikana huoneita yhteensä 5 jäsenyhdistykselle.
Hankkeet vuonna 2008
Yhdistys on toiminut
kehityshankevetoisena RAY:n ja Espoon kaupungin
rahoituksella. Yleisen kehittämishankkeen lisäksi on käynnissä SEKTORI-työllistämishanke ja Santra-vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke, joka alkoi keväällä 2008.
YLEINEN KEHITTÄMISHANKE
Yhteistyöverkostoa ja yhteistoimintaa vahvistettiin ja laajennettiin
paikallistasolla ja valtakunnallisesti (toimintasuunnitelman 2008 mukaan)
Jäsenmäärä kasvoi 50 yhdistykseen. Jäsenkysely saatettiin loppuun. Yhdistyksille
järjestettiin puheenjohtajatapaaminen jossa kyselyn tulokset julkistettiin yleisen
kehittämiskeskustelun pohjaksi.
Toiminnanjohtaja kutsuttiin kolmannen sektorin edustajana Espoon uuteen terveyden
ja hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmään. Alueellista vaikuttamista edustaa HUSin
Ihannesairaala-hanke, jossa toiminnanjohtaja oli mukana ideoimassa kotiuttamisprosessin kehittämistä yhteistyössä järjestöjen kanssa. Toiminnanjohtaja osallistui
myös valtakunnalliseen järjestötalohankkeiden keskinäisen vuorovaikutuksen
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kehittämiseen. EJY ry:n, Järjestötalo Kolomosen (Savonlinna), Seinäjoen
järjestötalon, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry:n (STKL) ja Kansalaisareena
ry:n yhteistyön tuloksena järjestettiin järjestyksessään kolmas valtakunnallinen
Hyvinvointia Kohtaamisesta-seminaari Savonlinnassa.
Espoon kaupungin kanssa tehdyn työn pohjalta kehitettiin konkreettisia yhteistyön
muotoja. Yhtenä näkyvänä tuloksena syntyi Espoon sosiaali- ja terveystoimen, alan
järjestöjen ja seurakunnan yhteistyötapaaminen, jossa vahvistettiin vuoropuhelua
järjestökentän ja kaupungin kesken. Yhtenä jatkotoimena perustettiin työryhmä
suunnittelemaan seuraavaa tapaamista.
Yhteistyössä Espoon kaupungin Omahoitohankkeen kanssa Yhteisötuvalle avattiin
kesäkuussa Omahoitopiste omatoimista terveydentilan seurantaa varten. Pisteestä
löytyy Espoon terveyspalveluhenkilöstön kokoamat omahoitokansiot, järjestöjen
tiedotusmateriaalia ja erilaisia testejä. Kaupungilta saatiin lupaus myös
pyörätuolivaa´an hankkimisesta.
Espoon kaupungin kulttuuritoimen ja EJYn yhteistyön tuloksena Espooseen syntyi uusi
yleisötapahtuma – Kaiken kansan juhla. Tapahtuma sisälsi monipuolista ohjelmaa
koko perheelle; työpajoja, elokuvaesityksen, Mahdollisuuksien torin sekä iltaohjelmaa. EJY toimi Mahdollisuuksien torin pääjärjestäjänä. Espoon Mahdollisuuksien
torilla esittäytyi 58 järjestöä ja muuta toimijaa. Kaiken kansan juhla keräsi
yhteensä yli 2400 kävijää, joista arviolta 1500 vieraili Mahdollisuuksien torilla.
Mahdollisuuksien toreja järjestetään vuosittain yli kahdessakymmenessä kaupungissa
ympäri Suomen, EJY toi tapahtuman ensi kertaa Espooseen. Toriverkostoa koordinoi
kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry. Mahdollisuuksien torit ovat ilmaisia koko
perheen tapahtumia, joiden järjestämisestä vastaavat paikalliset järjestöt.
Järjestöille tori on oiva tilaisuus hankkia uusia vapaaehtoisia, tutustua paikkakunnan
muihin toimijoihin, välittää ajankohtaista tietoa ja kertoa uusista kampanjoista. Torit
ovat myös hyvä paikka kerätä varoja.
Kaiken kansan juhla oli hieno näyttö yhteistyön voimasta. Suunnittelussa ja
toteutuksessa oli mukana useita tahoja pääjärjestäjien lisäksi, kuten Sellosali, Espoon
Mielenterveysyhdistys EMY ry, Laurea, Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset
ry, Keski-Espoon kirjasto, Filoksenia ry, Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry, Nuorisotoimi ja
Espoon ja Kauniaisten Dementiayhdistys ry.

Oppilaitosyhteistyö
pääsi vauhdilla käyntiin v. 2008.
Humanistisesta
ammattikorkeakoulusta HUMAK tuli opiskelija työharjoitteluun koordinoimaan
Mahdollisuuksien
tori
2009
–tapahtumaa.
Viestinnän
tueksi
saatiin
valokuvaajaharjoittelija Pekka Halosen Akatemiasta. Santra-hankkeeseen saatiin 2
harjoittelijaa Laureasta.
Kiipulasäätiön datanomiopiskelija aloitti Yhteisötuvalla
kuntalaisille ja järjestöväelle suunnatun atk-neuvonnan.
Yhdistyksen henkilökunta osallistui useisiin verkottumis- ja koulutustilanteisiin kuten
STKL:n Itä-Suomen alueelliset sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivät
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Joensuussa ja STKL:n arviointiseminaarit, joiden tuella etsittiin sopivia menetelmiä
EJY:n sisäiseen ja projektiarviointiin.
Tilitoimistopalveluiden kehittämismahdollisuuksia yhdistysten tarpeisiin selvitettiin.
Tällä hetkellä sopivaa toimijaa kehittämistyölle ei löytynyt.
Hyväksi havaittuja toimintamuotoja jatkettiin (toimintasuunnitelman 2008
mukaan)
Yhteisötuvan tietopalvelu ja info-piste palvelivat kävijöitä. Jäsenjärjestöjen julkaisuja
ja esitteitä oli esillä ja materiaalitarjontaa päivitettiin jatkuvasti. Yksittäisten
kävijöiden määrä kasvoi huimasti, 938 henkilöllä (ks. kuva).

Muutkin kävijämäärät kasvoivat Yhteisötuvalla. Vuoden alusta tilastoitiin tapahtumia
615, eli 112 enemmän kuin edellisvuotena. Tapahtumiin osallistui 8054 henkilöä,
mikä merkitsee 1331 henkilön lisäystä. Suurin osa tapahtumista oli kokouksia tai
vertaistuki/muita jäsentapaamisia. Lisäksi järjestettiin esimerkiksi luentoja,
koulutuksia ja tutustumiskäyntejä.
Kesän kynnyksellä järjestettiin jo perinteeksi muodostunut järjestöväen yhteinen
kevätretki Espoon saaristoon. Retkelle osallistui 40 henkilöä, eli noin puolet enemmän
kuin edellisenä vuonna. Retki järjestettiin yhteistyössä Espoon kaupungin
liikuntatoimen, Espoon Mielenterveysyhdistys EMY ry:n ja Hyvä Arki ry:n kanssa.
Joulunajan
perinne,
Jouluiset
Avoimet
Ovat
tapahtuma
keräsi
yhteen
järjestötoimijoita ja muita kuntalaisia. Tapahtuman suunnittelivat Uudenmaan CP-
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yhdistys ry, Espoon-Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry, EMY ry ja EJY ry.
Kävijämäärä pysyi suurin piirtein samana kuin viime vuonna (260 hlöä).
Yhdistys tiedotti toiminnastaan ja yhteistyöhankkeista jäsenistölle ja sidosryhmille
kuukausittain ilmestyvällä sähköisellä jäsentiedotteella. Jäsenten yhteistoimintaa
tuettiin tilaisuuksien järjestämisessä ja välittämällä jäsenyhdistysten tiedotteita
jäsenistölle. Yhdistyksen omaa esitemateriaalia päivitettiin ja sitä jaettiin aktiivisesti
sidosryhmille eri tapahtumien yhteydessä. Kotisivuja päivitettiin säännöllisesti.
Koulutusta toteutettiin kysynnän mukaan ja tietoa koulutusmahdollisuuksista
välitettiin
jäsenyhdistyksille.
Koulutusten
aiheina
olivat
Perustietoa
yhdistystoimintaan, Yhdistys viestijänä, ensiavun EA1-kurssi ja Järjestö viestii.
Järjestötoiminnan profiilia nostettiin (toimintasuunnitelman 2008 mukaan)
Tärkeimmät välineet olivat sidosryhmiin päin suora verkosto- ja vaikuttamistyö ja
suuren yleisöön tapahtumat ja artikkelit paikallisiin lehtiin (Länsiväylä, Esse, Ee-mail).
Uusia viestinnän mahdollisuuksia jäsenyhdistyksille
Syksyllä toteutettiin järjestöjen tiedotuksen tukemiseksi yhteisesite uudella
konseptilla nimeltä Järjestöresepti.
Järjestöresepti jaettiin pääosin sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaisille. Kuntalaisten saataville sitä jaettiin mm.
Yhteispalvelu- ja ns. Omahoitopisteisiin. Seniorineuvonta jakoi esitettä palvelutaloihin.
Jakelukampanjaa tuettiin kaupungin viestinnän ja muiden yhteistyökumppaneiden
kanssa eri medioissa. Yrityskumppaniksi saatu Eniro julkaisi Järjestöresepti-aineiston
Eniro Espoon Kaupunki-infossa. Kaupunki-infon painosmäärä kotitalouksiin, yrityksiin
ja julkishallinnon toimipisteisiin oli 110 000 kpl.
Länsiväylän kanssa solmittiin kumppanuus, joka tarjosi uuden väylän jäsenyhdistysten tiedottamiseen Länsiväylän verkkosivuilla. Osallistuttiin myös uuden
verkkosivuston (espoolaiset.fi) ja sen tapahtumakalenterin suunnitteluun.
Työllistämistoiminta: SEKTORI-hanke
”SEKTORI” – hankkeen tavoitteena oli työllistää 40–45 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 TE -keskuksen työvoimapoliittisen projektirahoituksen turvin.
Hanke on käynnistynyt 13.2.2006. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Espoon
Järjestöjen Yhteisö ry. Hanke oli suunniteltu kestoltaan kolmevuotiseksi. Hankkeelle
saatiin neuvoteltua kahden vuoden lisärahoitus vuosille 2009 ja 2010.
Hankkeen kohderyhmä oli espoolaiset pitkäaikaistyöttömät, jotka olivat vaikeassa
työmarkkinatilanteessa sekä vaarassa syrjäytyä työmarkkinoilta yhä syvemmin.
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Hankkeen toimesta työllistettäville henkilölle luotiin ja luodaan mahdollisuus kiinnittyä
takaisin työelämään matalan kynnyksen periaatteella, jossa työtehtävien
tuloshakuisuus ei ole ensisijaista.
Hankkeen toimenpiteissä oli 57 henkilöä, 53 henkilöä palkkasuhteessa, 4 henkilöä
työharjoittelussa. Naisten osuus oli 49 %. Espoon Järjestöjen Yhteisö ry:n omissa
työtehtävissä oli 12 henkilöä, muut olivat sijoitettuina EJY ry:n jäsenyhdistyksiin.
Hankkeen toimesta tehtiin laajaa yhteistyötä eri viranomais- ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.
Vapaaehtoistyön kehittämistoiminta: SANTRA-hanke
Lähtölaukauksena
hankkeelle
järjestettiin
Espoon
kulttuurikeskuksessa
vapaaehtoistyön tapahtuma - Kohtaamisen silta. Tarkoituksena oli tehdä vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi, tarjota espoolaisille mahdollisuus löytää vapaaehtoistoiminta osaksi elämänsä arkea ja kiittää vapaaehtoistoimintaan jo osallistuvia.
Juhlatilaisuuteen osallistui noin 450 ihmistä ja kokonaiskävijämäärä nousi yli
viidensadan. Toimintaansa oli esittelemässä tapahtuman yhteydessä yli 30 eri tahoa.
Espoon seurakuntayhtymän ja Espoon kaupungin kanssa yhteistyössä rakennettu
Santra -hanke käynnistyi maaliskuun 2008 lopussa uusien työntekijöiden myötä.
Hankkeen ympärille koottiin työ- ja ohjausryhmä, joista yhteistyön korostamiseksi
käytetään nimiä kenttä- ja kumppanuusryhmä. Kenttäryhmä kokoontui kuukausittain
EJY
ry:n
Yhteisötuvalla.
Kumppanuusryhmän
puheenjohtajana
hankkeen
ensimmäisen toimintavuoden aikana toimi Espoon kaupungin perhe- ja sosiaalitoimen
johtaja. Kumppanuusryhmä kokoontui yhteensä 3 kertaa.
Santra -hanke kartoitti espoolaisia vapaaehtoiskentän toimijoita, rakensi espoolaista
vapaaehtoistoimintaa kokoavan Internet-sivuston sekä kokosi toimijoita yhteen
suunnittelemaan tukihenkilökoulutusta ja vapaaehtoistoimijoiden verkostoa.
Kartoitus tehtiin kesän ja syksyn 2008 aikana lähettämällä kyselylomake n. 180:lle
taholle, joiden saatettiin olettaa organisoivan vapaaehtoistoimintaa Espoon alueella.
Kartoitukseen reagoi 75 tahoa joista 50 palautti lomakkeen täytettynä. Kartoituksen
tulokset ovat ladattavissa Santra -hankkeen Internet-sivuilta.

Joulukuussa Santra -hanke järjesti Yhteisötuvalla info-illan vapaaehtoisverkostosta.
Vapaaehtoisverkosto on vapaaehtoistoimintaa organisoivien yhteenliittymä. Verkoston
on tarkoitus kokoontua kuusi kertaa vuodessa. Hankkeen tuotoksena syntynyt
Internet -sivusto www.espoonvapaaehtoisverkosto.fi julkaistiin info-illassa. Sivuston
kehittäminen jatkuu edelleen.
Sivuston avulla vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet saavat ajankohtaista ja yleistä
tietoa vapaaehtoistoiminnasta. Sivustolta löytyy Espoon kaupungin, eri sosiaali- ja
terveysalan
järjestöjen
ja
Espoon
seurakuntien
diakoniatyön
avoimet
vapaaehtoistehtävät. Tehtäviin voi ilmoittaa kiinnostuksensa web-lomakkeella tai
ottamalla yhteyttä toiminnasta vastaavaan yhteyshenkilöön. Portaali kokoaa myös tietoa
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vapaaehtoistoiminnan koulutuksista ja tapahtumista. Sivuston tavoitteena on tuoda
tietoa niin tavalliselle espoolaiselle, vapaaehtoistoiminnassa mukana oleville kuin
vapaaehtoistoimintaa organisoivillekin. Tällä hetkellä tavoite on toteutunut espoolaisten
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden sekä vapaaehtoistoimintaa
organisoivien tahojen kohdalla.

Santra -hanke kokosi yhteen yhteisen tukihenkilökoulutuksen järjestämisestä
kiinnostuneet toimijat. Idea koulutukseen lähti vapaaehtoistoimintaa organisoivien
tahojen tarpeesta. Kaksi Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijaa ovat
hoitaneet koulutuksen suunnittelun Santra-hankkeen harjoittelijoina. Hankkeen
työntekijät ovat myös osallistuneet koulutuksen ideointiin. Eri toimijoiden yhteinen
mielenterveyteen painottuva tukihenkilökoulutus on alkanut v. 2009 aikana.
Santra-hankkeen työntekijät ovat tehneet yhteistyötä Oulun vapaaehtoistoiminnan
kehittämishanke VAREKSEN kanssa ja osallistuneet mm. pääkaupungin vapaaehtoiskoordinaattoreiden Valikko- ryhmään ja Ikäinstituutin VAVERO – hankkeen
kokouksiin. Malleja on haettu myös Tampereelta ja Hämeenlinnasta.
Uusi hanke : VOIMANPESÄ
Hallitus
päätti
hakea
Raha-automaattiyhdistykseltä
rahoitusta
uudelle
Voimanpesä –hankkeelle vuosille 2009-2012. Hankkeen tavoitteena on vähentää
asunnottomuutta ennalta ehkäisemällä perheiden häätöjä ja tuottaa tietoa
perheiden asunnottomuudesta ja siihen johtavista syistä. Hankkeessa EJY:n
kumppaneina
ovat
Espoon
kaupunki,
Espoon
seurakuntayhtymä
ja
Ympäristöministeriö. Voimanpesä-hanke on EJY:n uusi strateginen avaus. EJY ry
tulee jatkossakin tarjoamaan alustan hyville yhteistyöhankkeille.
Talous
Espoon Järjestöjen Yhteisö ry:n pääasiallinen talousrakenne muodostui RAY:n,
Espoon kaupungin, Espoon seurakuntayhtymän ja TE -keskuksen myöntämistä
rahoituksista. Lisäksi tuottoja muodostui perityistä vuokrista, jäsenmaksuista ja
työllistämistuloista. Pääperiaatteena hankkeiden suhteen on että kukin uusi hanke tuo
oman rahoituksen ja henkilöresurssit mukanaan.
Tarkemmin yhdistyksen taloudellinen tilanne on selvitetty tilinpäätöksessä.
Yhdistyksen toiminta oli 8550,28 euroa ylijäämäinen. Ylijäämä ehdotetaan lisättäväksi
aiempien tilikausien ylijäämään.
Sponsoriyhteistyötä tehtiin Eniro Oyj:n kanssa. Näkyvyys puhelinluettelossa 2008 ja
tuleva näkyvyys vuoden 2009 Helsingin puhelinluettelossa ovat arvoltaan merkittäviä.
Espoon vapaaehtoisverkostolle saatiin EJY:n toimesta sponsoriksi Remes&Packart Oy,
joka tekee verkostolle logon ja tunnuksen v. 2009.

