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EJY tunnistaa yhteiskunnan puutteet ja toimii niiden
korjaamiseksi. Yhdistämme kansalaiset ja yhteisöt
toimimaan paremman arjen puolesta - tekemään
rohkeita tekoja, jotka muuttavat ihmisten elämää
pysyvästi. Tule mukaan. Kerro meille, mitä yhteisen
hyvinvointimme eteen kannattaisi tehdä seuraavaksi.
Ilman tuoreita ideoita ja arjen rohkeutta ei synny
muutosta

JOHDANTO
EJY ry on merkittävä hyvinvointi- ja, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistoimintaelin ja toiminnan
kehittäjä. Vuosi 2019 on EJY ry:n toiminnan 15.toimintavuosi.
EJY erottautuu edukseen rohkealla asenteellaan ja käytännön toiminnallaan. Perustoimintamme ja
hankkeidemme avulla tuemme apua tarvitsevaa ihmistä elämän kiperissä vaiheissa ja olosuhteissa.
Etsimme jatkuvasti rohkeita keinoja ja tuoreita ideoita tarjoten uusia vaikutusmahdollisuuksia. Emme
pelkää haastaa totuttuja toimintatapoja, tärkeintä on saada aikaan todellisia muutoksia.
YLEISTÄ
Vuonna 2019 EJY ry:ssä työskentelee 38 henkilöä eri hankkeissa ja toiminnoissa. Hallinnossa
työskentelee toiminnanjohtaja, talous- ja seurantavastaava, hallinnon assistentti sekä tiedottaja. Hyvin
toimivat hallintokäytännöt mahdollistavat sen, että muu henkilöstö voi paremmin keskittyä
kohderyhmien mukaiseen perustehtävään.
Työntekijöille tarjotaan innostava ja mielenkiintoinen työpaikka ja -yhteisö, jossa on hyvä tehdä
merkityksellistä työtä. Työnantaja ja työntekijät kehittävät työyhteisöä yhdessä. Vuosittain toteutetaan
henkilöstökysely, jonka tulosten pohjalta laaditaan toimenpiteitä ratkaisemaan mahdollisia
työhyvinvointia haittaavia tekijöitä sekä ylläpitämään ja vahvistamaan työhyvinvointia lisääviä tekijöitä.
Koko henkilöstön yhteinen työhyvinvointipäivä järjestetään kaksi kertaa vuodessa.
Yhdistyksen vuosikokoukset järjestetään keväällä ja syksyllä. Yhdistyksen hallitus kokoontuu kesäkautta
lukuun ottamatta säännöllisesti. Hallitus ohjaa, kehittää ja arvioi yhdistyksen toimintaa yhdessä
operatiivisen hallinnon, työvaliokunnan, johtoryhmän, työsuojelutoimikunnan ja muiden sisäisten
työryhmien sekä henkilökunnan kanssa. Hallituksen ja henkilöstön yhteinen Meidän päivä kehittämispäivä järjestetään kaksi kertaa vuodessa.
EJY ry:n rahoituspohjaa laajennetaan ja talous kehittyy vakaasti, se vastaa toiminnan tarpeisiin.
Budjettikohteet vastaavat itsenäisesti tarkoituksenmukaisesta varojen käytöstä ja mahdollisten
rahoitushakemusten tekemisestä. Talous- ja seurantavastaava tarjoaa tarvittaessa apua budjettien
laatimisessa, kohteen talousarvion toteutumisen seurannassa ja raportoinnissa.
Talousarvion kokonaissumma on noin 2,9 miljoonaa euroa. Toiminnan rahoittajat ovat Sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), Espoon kaupunki ja TE- keskus. Rahoituksen toteutuminen
määrää tämän toimintasuunnitelman toteutumista. Uudet toiminnot käynnistetään rahoituksen
varmistuttua.
EJY ry toimitilat Tapiolassa, osoitteessa Kauppamiehentie 6, puretaan lähivuosina, uusia
toimitilaratkaisuja etsitään yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Myös toimintaympäristön haasteet,
digitalisaatio, sekä muut yhteiskunnalliset muutokset luovat epävarmuuden ja osaamattomuuden
tunnetta ihmisille, ja näin ollen kehittämispaineita myös kolmannen sektorin toimintamuotoihin.
Vuonna 2019 tehostetaan EJY:n viestintää ja rahoituksen mahdollistaessa rekrytoidaan tiedottaja. EJY:n
toimintaa esitellään ja suunnitellaan teema ja kohderyhmä ajatteluun pohjautuvalla jaottelulla, joka tuo
entistä vahvemmin esiin EJYn tarjoaman toiminnan sisällön.
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Koordinoidulla viestinnällä lisätään EJY:n toiminnan tunnettuutta ja vahvistetaan vaikuttamisviestintää.
Vaikuttamistyössä on keskeistä myös toiminnanjohtajan työaikaresurssien kohdistaminen hallinnollisista
rutiineista vaikuttamistyöhön ja yhteistyön rakentamiseen. Toiminnanjohtaja tapaa säännöllisesti kuntaja valtionpäättäjiä, toimii aktiivisesti EJY ry:n muiden tahojen kanssa luomissa teemaverkostoissa sekä
käy aktiivisesti yhteistyöneuvotteluja muiden järjestöjen ja yhdistysten kanssa.
Hankkeiden ja toimintojen kehittämien toimintamallien juurtumiseen ja toiminnan jatkumiseen
määräaikaisen hankerahoituksen päättymisen jälkeen panostetaan etsimällä lisä- tai jatkorahoitusta, sekä
kehittämällä Indcare Oy:n toimintaa.
EJY ry:n ylläpitämä uusimaalaiset.fi – verkkopalvelu tarjoaa Uudenmaan alueella toimiville ei –
kaupallisille tahoille mahdollisuuden verkostoitua ja kertoa toiminnastaan. Verkkopalvelussa eri toimijat
voivat esitellä tapahtumiaan, vapaaehtoistehtäviä ja saada tietoa muiden tahojen toiminnasta.
Viranomaiset voivat ohjata asiakkaitaan yhdistysten toimintaan, koulutusorganisaatiot löytävät
opiskelijoilleen yhteistyötä yhdistysten kanssa.
STRATEGISET PAINOPISTEET
HYVINVOINTIA JA OSALLISUUTTA TARJOAMALLA YKSILÖLLISTÄ TUKEA YHDELTÄ LUUKULTA
Yksilölliseen tukeen perustuvien palvelujen tavoitteena on yhdistää yksilön tueksi intensiivinen
ammatillinen tuki, vertaistuki ja vapaaehtoistoiminta. EJY:n ammatillisen tuen palvelut perustuvat
hanketoiminnassa kertyneeseen monipuoliseen osaamiseen. Hankkeet tarjoavat tukea asumisen,
taloudenhallinnan ja ylivelkaantumisen, työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja työllisyyden, sekä
kotoutumisen kysymyksissä. Ammatillisen tuen rinnalla tarjotaan vertaisuuteen ja vapaaehtoisuuteen
perustuvaa toimintaa muun muassa sairauteen sopeutumisen, kotoutumisen ja seniori-ikäisen kotona
asumisen tueksi.
Tavoitteet 2019
Toiminta kootaan palvelukokonaisuuksiksi, joiden sisällöstä kerrotaan ja joita kehitetään
kohderyhmäkohtaisesti. Yksilöllistä tukea tarjoavia hankkeita ovat:
- Avaintyöhön, osatyökykyisten ihmisten työllistyminen
- Oike – hanke, kehitysvammaisten ihmisten työllistyminen
- Paikka – auki, nuoren työllistyminen
- Jalkautuva talousohjaus, talous- ja velkaneuvonnan tarjoaminen
- NEA, naisten asunnottomuuden vähentäminen
- Kuorot kotouttaa, kotoutumisen edistäminen musiikin ja kuoroyhteisön tuella.
- Iloa arkeen –hanke pidempään työelämästä poissaolleiden työllistymisedellytysten sekä työ- ja
toimintakyvyn vahvistaminen ryhmätoiminnalla.
Teemakohtainen työ edistää EJY ry:n sisäistä ajattelua, toimintamuotoja kootaan yhteen palvelujen
näkökulmasta, sekä tuotetaan selkeää, kohderyhmäkohtaista tietoa toiminnasta. Kohderyhmiä ovat tuen
tarpeessa olevat henkilöt, sekä tukityötä tekevät ammattilaiset, jotka etsivät asiakkailleen sopivaa
toimintaa.
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Toimenpiteet 2019
Teema- ja kohderyhmäkohtainen ajattelu ja tiedottaminen näkyy EJY ry:n viestintäkanavissa,
tiedottamisen painopisteenä on toiminnan esittely palveluajattelun kautta.

•
•
•
•

toimintoja suunnitellaan ja toteutetaan palveluajattelun kautta entistä tiiviimmässä
yhteistyössä, niin sisäisesti, kuin muiden tahojen kanssa
palveluajattelu käsittää myös erilaisten ostopalvelumuotojen kehittämisen Indcare Oy:n
tuotteiksi
vertaistukea ja vapaaehtoistoimintaa integroidaan vahvemmin osaksi yksilöllisen tuen
polkua
kansalaistoimintaan osallistumista ja yhdistysten tiedotusmahdollisuuksia parannetaan
uusimaalaiset.fi sivuston kautta.

VETOVOIMAINEN KANSALAISTOIMINTA
EJY tuottaa laadukasta vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa tekijälleen mahdollisuuden
vaikuttaa yleiseen hyvinvointiin, että saada itselleen onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia.
Vapaaehtoistoiminnalla on merkittävä rooli yhteiskunnassa. Yhdistyksiä ja vapaaehtoisia tuetaan mm.
koulutusten, tapaamisten, tiedottamisen ja virkistäytymisen muodossa.
Tavoitteet 2019
Kansalaistoiminnan toiminnot kootaan palveluksi, jonka sisällöstä kerrotaan ja jota kehitetään
kohderyhmäkohtaisesti. Vapaaehtoistyötä ja kansalaistoimintaa edistäviä hankkeita ovat:
- Keikka-apu, tilapäisen seniori-ikäisille suunnatun avun tarjoaminen kotiin
- Hoivamentori, maahan muuttaneiden nuorten ja työttömänä olevien osallistuminen keikka-apuun
- Turvaperhe, yksin maahan tulleiden nuorten tukeminen
- OLKA, potilasjärjestöjen vapaaehtoisten toiminta vertaistukena ja apuna pitkäaikaissairaille
- Uusimaalaiset.fi, tiedotuskanavan, vapaaehtoisten rekrytoinnin väline eri toimijatahoille
- Galleria, taidenäyttelymahdollisuus erilaisille taiteilijoille.
Toiminnan kohderyhminä ovat yhdistykset, vapaaehtoistoimijat ja toiminnasta kiinnostuneet,
vapaaehtoistoiminnan koordinoijat ja muut ammattilaiset. Vapaaehtoistoiminta antaa myös yksilöille
mahdollisuuden kehittää itseään ja saada tukea vapaaehtoiselta.
•

Laadukas ja kiinnostava vapaaehtoistoiminta

•

Vapaaehtoiset kokevat osallisuutta ja ovat tulleet kuulluksi vapaaehtoistoiminnassa.

•

Yhteistyötä tehostetaan muiden toimijoiden kanssa.

•

EJY on valtakunnallisesti ja paikallisesti tunnettu laadukkaan, uraauurtavan ja asiantuntevan
kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan mahdollistaja.

4

Toimenpiteet 2019:
Toiminnan esittelyssä kiinnitetään erityisesti huomio täsmälliseen markkinointiin, viestitään kohderyhmä
ja tarve edellä. Teema- ja kohderyhmäkohtainen palveluajattelu ja tiedottaminen näkyy kaikissa EJY ry:n
viestintäkanavissa. Vapaaehtoisia kannustetaan toimimaan viestijöinä ja tarinoiden kertojina.
Uusimaalaiset.fi antaa monipuoliset ja laajat mahdollisuudet yhdistyksille, julkisen sektorin toimijoille ja
muille ei – kaupallisille toimijoille tiedottaa toiminnastaan. Uusimaalaiset.fi – sivustoa markkinoidaan ja
koulutetaan Uudenmaan alueella toimiville tahoille eri tahoin.
Vapaaehtoisia valmennetaan yhdessä muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa, näin lisätään myös
osallistujamääriä. Resursseja ja tapahtumamarkkinointia yhdistetään. Aktiivisella yhteistyöllä
varmistetaan tiedonjako sisällöistä verkostoissa ja vältetään päällekkäisyyksiä.
•

Uusia toimintatapoja vapaaehtoistoimintaan, sen tukemiseen ja koulutukseen.

•

Vapaaehtoistyön mahdollisuuksia kootaan ja esitellään yhdessä.

•

Jalkautuvassa talousohjauksessa kehitetään edelleen vertaisvapaaehtoistoimintaa.

•

Keikka-avussa ikäihmisiin kohdistuvan vapaaehtoistyön koordinointi laajenee kaupungin tasolla
tehtäväksi koordinoinniksi.

•

OLKA toiminnan Toivo – valmennus tapahtuu osittain digitaalisesti.

•

Maahanmuuttajien vapaaehtoisuutta kehitetään myös väylänä opiskeluihin ja työelämään.

KUMPPANUUS
EJY:n toiminta perustuu vahvaan kumppanuusajatteluun. Tavoitteena on yhdistysten ja julkisen tahon
yhteistyön edistäminen ja tiedon lisääminen. Myös yhteistyötä tiedotusvälineiden ja päättäjien kanssa
kehitetään, EJY voi välittää toiminnassaan ruohonjuuritasolta kertyvää tietoa entistä tehokkaammin
päätöksenteon tueksi ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tavoitteena on, että EJY on toimija, jonka
näkemyksiä kysytään aktiivisesti.
EJY:n pitkän aikavälin tavoitteena on luoda tunnistettava ja vaikuttava kumppanuustoiminnan malli, joka
mahdollistaa eri kokoisten yhdistysten osallistumisen yksilön tueksi tehtävään työhön yhdessä julkisen
sektorin kanssa.

Tavoitteet 2019
Kumppanuuteen liittyvät toiminnot kootaan, sisällöstä kerrotaan ja kehitetään kohderyhmäkohtaisesti.
Kumppanuutta edistäviä hankkeita ovat:
OLKA – toiminta, yhteistyö HUS:in, potilasjärjestöjen ja vapaaehtoisten välillä.
Kumppanuushautomo, maahanmuuttajajärjestöjen yhteistyö ja toiminnan kehittäminen.
Verkostotoiminta, yhteistyö ja yhdistysten toiminnan kehittäminen.
Toiminnan kohderyhminä ovat järjestöt, yhdistykset, oppilaitokset, päättäjät, tiedotusvälineet ja
ammattilaiset. Eri toimijoiden välinen rakenteellinen verkostoyhteistyö lisääntyy
vapaaehtoistoiminnassa, kotoutumisessa ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjen välisessä maakuntatason
yhteistyössä.
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Verkostoyhteistyö ja kumppanuudet tuottavat mitattavaa arvoa ja hyötyjä verkoston jäsenille.
•

Yhdistysten ja Espoon kaupungin välinen yhteistyö näkyy hyvinvointisuunnitelmatyössä.

Toimenpiteet 2019
•

EJY profiloi toimintaansa ja kehittyy entistä vahvemmin toiminta-alueidensa asiantuntijaksi.

•

Kumppanuuksien kautta saatavaa tietoa ja ammattitaitoa hyödynnetään EJY:n toiminnassa,
hankkeiden suunnittelussa, sekä ohjausryhmä ym. työssä.

•

EJY yhteistyö esitellään kootusti kohderyhmille, esim. oppilaitoksille

•

OLKA toimintaa laajennetaan yliopistosairaaloihin eri puolelle maata.

•

KUMAJA- hankkeen jatkuminen kumppanuusverkoston rakentamisessa sosiaali- ja
terveysjärjestöjen maakuntayhteistyön lisäämiseksi.
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TOIMINTA VUONNA 2019
HANKKEIDEN KESTO, RAHOITUS JA HENKILÖMÄÄRÄKESTO
STEA Espoon kaupunki TE-keskus

Avain työhön

X

X

4

Hoivamentori

2019-2021

C

3

Iloa arkeen

-2020

C

2

Jalkautuva talousohjaus

2019-

Ak

2+1

Kansalaistoiminnankeskus Unelma

2019-

Ak

4

Keikka-apu

2019-

Ak

Kumppanuushautomo

2019-

Kuorot kotouttaa

2019-2021

C

2

Naisten asunnottomuuden nollatoleranssi, NEA

-2021

C

1

Oike - hanke

2019-2021

C

2+1

OLKA

2019-

Ak

3+2

Paikka auki

2019

C

1

Toiminnan yleisavustus

2019-

Ay

Turvaperhe

-2019

C

X

2

X

1

X

4
2
Yhteensä

37

Yhteensä

1
1

STEA:n rahoituksen selitteet: Yleisavustus (Ay), Kohdennettu toiminta-avustus (Ak) ja
Projektiavustus/hankeavustus (C), henkilöissä + =tulevat vuodet.
Kumppanuushankkeet
Uusimaa yhdessä – kumppanuus- ja resurssiverkosto
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AVAIN TYÖHÖN
Hanke tarjoaa yksilöllistä ja ratkaisukeskeistä apua työkokeilu-, työ- tai koulutuspaikan hakemiseen
osatyökykyisille ja maahanmuuttaja taustaisille työnhakijoille. Työhakijaa tuetaan työhön ja koulutukseen
liittyvien asioiden selvittämisessä ja tiedonhaussa. Erityisesti maahanmuuttajille tarjotaan tietoa siitä, mikä
merkitys palkkatyöllä on itsenäisen pärjäämisen kannalta Suomessa, miten työtä haetaan käytännössä, mistä voi
etsiä itselleen sopivaa työtä. Lisäksi kerrataan työelämän pelisääntöjä (TES, työaikalaki ym). Kohderyhmälle
järjestetään myös tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin ja koulutusohjelmiin.
Työhakijoita opastetaan koulutus- ja työnhauissa sekä hakuun liittyvien lomakkeiden täyttämisessä, he laativat
ansioluettelon ja työnhakukirjeitä. Työhakemuksen kirjoitusvaiheessa vahvistetaan luottamusta tulevaan ja
itsetuntemusta, sekä tietoisuutta omista vahvuuksista. Lisäksi tehdään työhaastatteluharjoituksia. Ohjaaja
osallistuu tarvittaessa asiakkaan työpaikkahaastatteluihin. Jaksoon kuuluu myös tiivis tietokoneella tehtävä
osio, jossa käydään läpi mistä ja miten työpaikkoja löydetään ja haetaan sähköisesti.
Henkilön aloittaessa uudessa työpaikassa, ohjaaja auttaa työsopimukseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi
autetaan tukien selvittämisessä ja hakemisessa (mm. asumiseen, koulutukseen liittyvät tuet). Kerrotaan
mahdollisuuksista lisäkoulutuksiin (mm. oppisopimus ja näyttötutkintojärjestelmä sekä työnantajien omat
koulutuspolut). Vieraskielisille henkilöille järjestetään suomen kielen koulutusta yhteistyössä Luetaan yhdessä verkoston kanssa, sekä mahdollisuus suorittaa hygieniapassi-koulutus. Halukkaille tarjotaan myös mahdollisuus
osallistua EJY ry:n Iloa Arkeen-hankkeen työkykyä parantavaan ryhmätyöskentelyyn. Ryhmätyöskentelyn
tavoitteena on lisätä osallistujien arjen hyvinvointia ja osallisuuden kokemuksia kulttuurin, taiteen ja liikunnan
avulla.
HOIVAMENTORI
Hankkeessa rekrytoidaan maahanmuuttaja nuoria ja työttömiä vapaaehtoisiksi EJY ry:n seniori-ikäisille
suunnattuun Keikka-apu toimintaan. Rekrytoitujen vapaaehtoisuutta ja kiinnittymistä yhteisöön tuetaan
rakentamalla mentorijärjestelmä ja - koulutus. Jo aiemmin toiminnassa olleet Keikka-avun vapaaehtoiset käyvät
mentorikoulutuksen ja ohjaavat uusia vapaaehtoisia. Mukaan tulevat maahanmuuttaja nuoret ja työttömät
henkilöt voivat halutessaan toimia jatkossa mentoreina. Tavoitteena on myös löytää mahdollisimman monta
maahanmuuttajataustaista seniori-ikäistä henkilöä Keikka-apu toiminnan asiakkaiksi, sekä löytää
mahdollisimman monelle asiakkaalle hänen omaa äidinkieltään puhuva vapaaehtoinen.
Keikka-apuun osallistuneet vapaaehtoiset innostetaan opiskelemaan tai työskentelemään hoiva-alalla. Keikkaapu toimii myös tutustumispaikkana ja kielitaidon kehittäjänä opiskelupaikkaa hakeneille, mutta sitä ilman
jääneille maahanmuuttajille. Mentorikoulutuksen käyneet ja mentoreina toimineet voivat hyödyntää
mentoritoimintaansa osana opiskeluitaan.
Toiminnan myötä vapaaehtoiset saavat kohdata ikäihmisiä ja kantasuomalaisia. Tavoitteena on, että toiminta
vähentää ennakkoluuloja ja lisää ymmärrystä, sekä antaa positiivisen kokemuksen vapaaehtoisena toimimisesta
ja vähentää yksinäisyyttä. Maahanmuuttajataustaisia senioreita auttaessaan vapaaehtoiset saavat
mahdollisuuden puhua omaa äidinkieltään ikäihmisen kanssa ja kulttuuriperinne ja tieto siirtyy nuoremmille
sukupolville. Maahanmuuttajataustaisten vapaaehtoisen rohkeus suomen kielen puhumiseen vahvistuu
toimivan mentorisuhteen myötä, mikä osaltaan lisää mahdollisuuksia päästä alan opiskelijaksi.
ILOA ARKEEN
Iloa arkeen -hanke tähtää pitkään työttömänä olleiden työikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn
vahvistamiseen edistämällä kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. Kohderyhmiä on kaksi. Ensimmäinen on
pitkään työttömänä olleet ja työelämään takaisin haluavat korkeasti koulutetut henkilöt, joiden toimintakyky on
selvästi heikentynyt ja toinen kohderyhmä on kotona olevat maahanmuuttajanaiset, joiden suomen kielen taito
ja suomalaisen yhteiskunnan tuntemus ole vielä riittävä työelämään pääsemiseksi. Kohderyhmille tarjotaan
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ryhmätyöskentelyä, joka rakentuu arjen hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemuksen sekä kulttuurin, taiteen ja
liikunta mahdollisuuksien ympärille. Voimauttavalla identiteettityöllä vahvistetaan itseluottamusta ja uskoa
tulevaan. Osallistujien toimijuutta lisätään yhteisöllisyydellä ja osallistavalla tekemisellä, johon jokainen saa
vaikuttaa. Maahanmuuttajien suomen kielen taitoa, suomalaisessa yhteiskunnassa toimimisen tuntemusta,
omaa kulttuuri-identiteettiä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia vahvistetaan. Ryhmä tuo arkeen iloa ja hyvää oloa,
lisää sosiaalisia kontakteja, liikuntaa ja taide- ja kulttuurielämyksiä ja mahdollistaa uuden näkökulman
löytymisen omaan elämään.
Toimintavuonna pidetään kaksi 12 viikon pituista korkeasti koulutettujen ja yksi 8 viikon pituinen
maahanmuuttajanaisten ryhmä ja vuoden lopulla alkava 12 viikon pituinen maahanmuuttajanaisten ryhmä.
Ryhmät tapaavat 2 – 3 kertaa viikossa. Ryhmäpäivien aamupäivät koostuvat faktatiedosta ja keskustelusta,
välipalan jälkeen keskitytään luovaan toimintaan, liikuntaan tai retkeillään. Ryhmässä painottuu ohjattu
positiivinen identiteettityö. Vertaistuen avulla työttömyyden aiheuttama häpeä lievittyy. Ryhmätoiminnassa
hyödynnetään kokemusasiantuntijoiden (mm. kotoutujien ja uranvaihtajien) onnistumistarinoita.
Maahanmuuttajanaisten ryhmässä kokeillaan ryhmän järjestämistä maahanmuuttajien suosimalla asuinalueella
Espoon Matinkylässä, Asukastalo Kylämajassa, sekä mahdollisesti Leppävaarassa, jolloin alueen asukkaiden
kynnys osallistua madaltuu. Hanke jalkautuu myös maahanmuuttajanaisille, perheille ja nuorille/lapsille
suunnattuun MPNY ry –maahanmuuttajayhdistykseen (Maahanmuuttajien perhe ja nuorten yhdistys ry).
Olarissa sijaitsevissa tiloissa käy paljon eri maalaisia naisia ja tiloissa on myös leikkihuone lapsille, joten lasten
mukaan ottaminen mahdollistuu. MPNY ry:n tiloissa järjestetään 5 voimavaraistavaa teemailtaa työelämään
haluaville maahanmuuttajanaisille.
Hankkeen toimintaan kuuluu toimintakyvyn arviointi. Korkeasti koulutettujen kohderyhmässä jatketaan
toimintakyvyn arviointia TTL:n Kykyviisari -itsearviointimenetelmällä. Vähän suomea puhuvien
maahanmuuttajanaisten kanssa ilman tulkkia toimittaessa tarvitaan havainnollinen ja selkokielinen
arviointimenetelmä, jota kehitetään ja kokeillaan alkuvuoden 2019 ryhmässä. Loppuvuoden ryhmässä testataan
kykyviisarin Mobi-Tarmo-kieliversioiden toimivuutta, sillä selkokielinen Kykyviisari on monelle kielellisesti
liian vaikea. Yksilöarviointiin tarvitaan tulkkeja ostopalveluna.
Ohjelmien läpikäyviä asiakkaita on vuodessa 54. Elokuussa 2019 analysoidaan kokemuksia kevään ryhmistä ja
suunnitellaan niiden perusteella kokeiluja viimeiselle hankevuodelle 2020.
JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS
Jalkautuva talousohjaus tarjoaa luottamuksellista matalan kynnyksen ohjausta talous- ja velkavaikeuksissa
oleville, palvelujen ulkopuolelle jääneille pääkaupunkiseudun asukkaille. Vuonna 2019 toiminta laajenee
Espoon lisäksi Helsinkiin hyödyntäen yhteistyökumppaneina Kalliolan Setlementtiä ja Takuusäätiötä.
Työntekijät tavoittavat kohderyhmään kuuluvia henkilöitä jalkautumalla kohtaamispaikkoihin, leipäjonoihin ja
muihin arkisiin ympäristöihin. Jalkautuvan työn avulla tavoitetaan 300 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä.
Vuonna 2019 perustetaan neuvontapisteet Espoossa EJYn Kansalaistoiminnankeskukseen sekä Kalliolan
Setlementin ylläpitämiin Kylämajaan ja Askeleeseen, Helsingissä Pasilan asukastaloon ja Setlementtitaloon.
Jokaisessa kohtaamispaikassa järjestetään kesäkuukausia lukuun ottamatta viikoittaiset (1-2 krt) avoimet
matalan kynnyksen päivystykset yhteensä kolmen tunnin ajan. Päivystykset jaetaan eri viikon päiville kattavan
päivystyskalenterin aikaansaamiseksi. Unelma Tapiolassa päivystystä tarjotaan myös ilta-aikaan. Päivystysten
yhteydessä tarjotaan talousasioita koskevaa tietoa ja neuvoja, opastetaan sähköisessä asioinnissa liittyvissä
kysymyksissä sekä tarjotaan välineitä ja opastusta oman velkatilanteen selvittämiseksi. Päivystysten yhteyteen
ja ympärille samalle päivälle sovitaan myös yksilötapaamisia. Kohtaamispaikkojen kävijäkunnalle tarjotaan
myös mahdollisuus toimia vapaaehtoisina vertaistoimijoina ja osallistua toimintaan.
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Talousaiheisia infotilaisuuksien avulla tavoitetaan arviolta 80 – 120 kohderyhmään kuuluvaa espoolaista.
Vuoden 2019 aikana kartoitetaan myös Helsingin puolella tarpeet ja toiveet ryhmämuotoiselle
talousneuvonnalle.
Jalkautuvan neuvontatyön soveltuvuutta kansalliseen levitykseen testataan yhteistyössä Suomen Kylät ry:n
kanssa. Samalla pilotoidaan jalkautuvaan neuvontaan kehitettyjen neuvontamateriaalien ja työvälineiden
soveltuvuutta pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
KANSALAISTOIMINNANKESKUS
EJYn Kansalaistoiminnankeskus (myöhemmin KTK) on aktiivinen espoolaista järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa
koordinoiva toimija ja asiantuntija, sekä kansalaistoimintaa mahdollistava tapahtumakeskus ja järjestötalo.
KTK koostuu seuraavista toimintakokonaisuuksista:
1) Kansalaistoiminnankeskuksen tilat ja niissä tapahtuvan kansalaistoiminnan koordinointi
2) Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan verkostojen tukeminen ja verkostotyön koordinointi
3) Kansalaistoimintaa kokoavan Uusimaalaiset.fi ylläpito ja kehittäminen sekä yhteisöjen näkyvyyden tuki
4) Keikka-apu vapaaehtoistoiminta ja ikäihmisille suunnatun vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Espoossa
Tilat
Kasalaistoiminnankeskus on avoin kohtaamispaikka, tiedotus- ja tapahtumakeskus sekä järjestötalo Espoon
Tapiolassa.
KTK tarjoaa yhdistyksille toimintaa resursoivia edullisia palveluja, kuten toimisto- ja tilapalvelut, tulostus-,
kopiointi- ja postitus- sekä Järjestöhotelli – palvelun aineistoille. Aulapalvelu vastaa tiloihin liittyvästä
asiakaspalvelusta sekä palveluohjauksesta mm. järjestöjen, EJYn jäsentahojen ja EJYn toimintaan.
Galleria Unelma tarjoaa monipuolisen taidenäyttelyohjelman. Vuonna 2019 tilassa tullaan pitämään 10-14
näyttelyä. Näyttelyn voivat asettaa ammattitaiteilijat, harrastajat tai opiskelijat.
Kohtaamispaikkatoimintoa kehitetään muodostamalla yhteistyökumppanuuksia toimintaa järjestävien
yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa ja järjestämällä eri kohderyhmille sopivaa kaikille avointa toimintaa
viikoittain. Toiminta tulee koostumaan ohjatusta toiminnasta, kertaluontoisista teemapäivistä ja tapahtumista.
Kohtaamispaikassa tullaan järjestämään keskustelutilaisuuksia esim. aamukahveja, joissa ihmisillä on
mahdollisuus saada tietoa ja osallistua keskusteluun erilaisista ajankohtaisista aiheista. Kohtaamispaikkaa
tarjotaan myös avoimeksi oppimisympäristöksi, jolloin hyödynnetään yhteistyötä oppilaitosten kanssa.
Uusimaalaiset.fi
Kansalaistoiminnankeskuksen verkostotoiminta laajenee koko Uudellemaalle kansalaistoimintaa kokoavan
verkkopalvelun osalta. KTK ylläpitää alueellista Uusimaalaiset.fi:tä, joka on osa valtakunnallista Toimeksi.fi verkkopalvelukokonaisuutta.
Kansalaistoiminnakeskus koordinoi Uusimaalaiset.fi:n kehittäjä- ja viestintäverkostoa. Siihen kuuluvat
Apuomena ry, Vantaan Järjestörinki ja Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto. EJY toimii verkkopalvelun
päävastuullisena kehittäjänä ja Toimeksi.fi verkoston jäsenenä edustaen Uuttamaata.
Tavoitteena on verkoston laajeneminen. Verkostoon kutsutaan ja etsitään lisää paikallisia sisällöntuottajia
kaikista Uudenmaan 26 kunnasta. Verkostossa hyödynnetään samoja toimintamalleja, mitä Toimeksi 2.0. hanke
on toteutettu valtakunnallisen verkoston johtamisessa. Verkostojohtaminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja
suunnitelmallisuutta koordinoinnissa. Aiesopimuksen liitteessä kukin alue on sitoutunut resursoimaan yhteisen
alustan kehittämiseen ja paikalliseen ylläpitoon omien resurssiensa mukaan.
EJY on sitoutunut markkinoimaan ja kouluttamaan Uudenmaan kuntiin paikallisille yhteisöille
Uusimaalaiset.fi:tä, jotta verkkopalveluun saadaan juurrutettua ja käyttöönotettua ympäri maakuntaa. EJY
markkinoi verkkopalvelua ja kouluttaa kuntakohtaisia sisällöntuottajia palvelun käytössä. Viestinnällistä
yhteistyötä tehdään Uudenmaan alueen sotejärjestöjen Kumaja-verkoston kanssa. Rajapintayhteistyötä tehdään
myös Uudenmaan ELY-keskuksen Kotoutumisentukena.fi, Vertaistalo.fi sekä Helsingin kaupungin
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alustojen kanssa. Rajapintojen tavoitteena on löytää ratkaisuja, kuinka järjestöt voivat ilmoittaa helposti
toimintansa yhdellä lomakkeella yhteen paikkaan hyödyntäen olemassa olevaa Toimeksi.fi - tietokantaa.
Verkkopalvelun laatua ylläpidetään sivuston ylläpitotoimenpiteiden ja käyttäjille tarjotun asiakaspalvelun
kautta. Yhteisöille tarjotaan verkkopalvelua koskevaa asiakaspalvelua neljästi viikossa. Espoon kaupungin
sosiaali- ja terveystoimen ja palvelupisteiden työntekijät perehdytetään Uusimaalaiset.fi:n Espoon
kuntasivustolle. Perehdytys toteutetaan koordinoidusti yhdessä kaupungin toimijoiden kanssa. Tavoitteena on,
että työntekijät oppivat käyttämään verkkopalvelua palveluohjauksen työkaluna.
Verkostoyhteistyö
Järjestöverkostojen koordinointi ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on Kansalaistoiminnankeskuksen
ydintoimintaa. Tavoitteena on järjestöjen yhteen tuominen. Verkostotoiminnassa jatketaan vakiintuneita
toimintamuotoja, kokeillaan eri verkostojen yhteen törmäyttämistä sekä hyödynnetään verkoston omaa
sisällöllistä osaamista.
Espoon vapaaehtoisverkoston koordinoinnissa jatketaan vakiintuneen toimintamallin mukaista toimintaa ja
tarjotaan yhteisöille uusia toimintamuotoja yhteistyön tekemiseen ja osaamisen jakamiseen. Verkoston toiminta
syntyy vuoropuheluna toimijoiden tarpeiden ja KTKn tavoitteiden välillä. Erityisesti esiin nousevat
vapaaehtoistoiminnan laatukysymykset sekä näkyvyyden lisääminen ja uusien vapaaehtoisten rekrytoiminen.
Espoon vapaaehtoisverkoston jäsenyhteisöjen kanssa järjestetään osaamista tukevia ja vertaistuellisia
valikkotapaamisia, joissa käsitellään vapaaehtoistoiminnan koordinointiin liittyviä ajankohtaisia teemoja.
Lisäksi käynnistetään uusia, syvempään ja pitkäjänteisempään työskentelyyn pohjautuvia teemallisia (esim.
viestintä, vapaaehtoisten osaamisen tunnistaminen) työryhmiä. Työryhmätyöskentelyn menetelminä käytetään
vertaisoppimista ja edistetään toimijoiden verkostoitumista. Lisäksi kaikille KTKn kohderyhmiin kuuluville
järjestötoimijoille tarjotaan koulutuksellisia ja verkostoitumista edistäviä tapahtumia ajankohtaisista järjestö- ja
vapaaehtoistoiminnan aiheista.
Espoon Vapaaehtoisverkostolle tarjotaan erilaisia paikkoja vapaaehtoistoiminnan näkyvyyden edistämiseksi.
Jäsenten kanssa toteutetaan mm. vapaaehtoisten rekrytointitilaisuuksia. Painopisteenä on EJYn
jäsenyhdistysten, Espoon vapaaehtoisverkoston ja Kumppanuushautomo-verkoston jäsenyhteisöjen välisen
yhteistoiminnan tiivistäminen. Näiden toimijoiden väliseen yhteiskehittämiseen pilotoidaan toimintamalli.
Jos haettu erillisrahoitus myönnetään, Kansalaistoiminnankeskus järjestää yhteistyössä Turvaperhe -hankkeen
kanssa työpajamuotoisen kulttuurihankkeen, johon osallistuu seitsemän ilman huoltajaa maahan tullutta nuorta
ja seitsemän espoolaista ikäihmistä. Työpajoja järjestetään seitsemän kappaletta ja jokaisessa tutustutaan eri
taiteen lajiin. Tavoitteena on mm. edistää vuoropuhelua kulttuurien ja sukupolvien välillä sekä erilaisuuden
kokemusten hälventäminen. Kullekin työpajalle laaditaan yksityiskohtaiset tavoitteet.
Kumppanuushautomo on kotoutumista edistävien toimijoiden verkosto, jonka tavoitteena on lisätä yhteistyötä
eri toimijoiden välillä ja tehdä näkyväksi kotoutumista edistävää työtä. Verkostoon voi kuulua järjestöjä,
kaupungin toimialoja, oppilaitoksia, uskonnollisia yhteisöjä ja yrityksiä, jotka työllään tukevat kotoutumista
Espooseen. Lisäksi toiminnan tavoitteena on lisätä erityisesti maahanmuuttajayhdistysten osaamista
järjestötoiminnan kehittämisessä. Niille luodaan yhdenvertaisia mahdollisuuksia toimia aktiivisina vaikuttajina
kantasuomalaisten toimijoiden rinnalla. Kumppanuushautomon toiminta on synergiassa
Kansalaistoiminnankeskuksen muiden toimintojen kanssa.
KEIKKA-APU
Keikka-apu on kertaluonteista vapaaehtoistoimintaa yli 65-vuotiaille espoolaisille kotihoidon ja diakoniatyön
asiakkaille. Keikka-auttajat antavat arjen apua, toimivat saattajina terveydenhuollon vastaanotoille ja kauppaasioilla sekä käyvät ulkoilemassa yhdessä asiakkaiden kanssa. Vapaaehtoinen voi tehdä keikkoja juuri sen
verran kuin itselle sopii. Keikka-avun asiakkaita on noin 200 ja aktiivisia vapaaehtoisia noin 100.
Toiminta kattaa koko Espoon. Keikkoja välitetään vuoden aikana noin 800. Toiminnan painopisteinä
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keikkavälityksen lisäksi ovat nykyisten vapaaehtoisten sitouttaminen toimintaan ja uusien vapaaehtoisten
rekrytointi. Vapaaehtoisille järjestetään perehdytystä, lisäkoulutuksia, vertaistukitapaamisia ja
virkistystapahtumia. Sidosryhmille toteutetaan kysely toiminnan vaikutuksista kerran vuodessa. Jokaisen
sidosryhmän kanssa tavataan vähintään kerran vuodessa.
Tavoitteena on uutena toimintamuotona ottaa OLKA® -toimintamallista parhaat käytännöt yhteistyöhön
Espoon kaupungin kanssa. Toimintamalliin kuuluu mm. Vapaaehtoisten rekrytointiin, vapaaehtoistehtävien
koordinointiin, tilastointiin ja laadun arviointiin olevia työkaluja. Keikka-apua toteutetaan yhteistyössä Espoon
kaupungin vanhusten palveluiden kanssa. Espoon kaupunki on toiminnan osarahoittaja.
KUOROT KOTOUTTAA
Kuorotoiminta tarjoaa kotoutuvalle tasavertaisen mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa suomalaisten
kanssa, sekä mahdollisuuden kehittyä musikaalisesti. Kuoroon liittyvälle etsitään mentori kuorossa jo toimivien
henkilöiden joukosta. Toiminnan tarkoitus on madaltaa kuoroyhteisöön liittymistä ja kuoromentorin sekä
kotoutujan ystävystymistä, sekä liittymistä laajempaan kuoroyhteisöön. Tämä antaa kotoutujalle
mahdollisuuden verkostoitua ja ystävystyä monien ihmisten kanssa.
Toimintavuonna hankkeen työntekijät jalkautuvat kuoroihin kartoittamaan toimintatapoja, sekä musikaalista
suuntautumista. Tavoitteena on koota ensimmäinen kuorolaisten ryhmä, tukea heitä viestimään
kuorotoiminnasta ja jalkautua etsimään kotoutumisvaiheessa olevia maahanmuuttajia laulutunneille. Uusien
kuorolaisten hankinnassa tehdään yhteistyötä asumisyksiköiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Jos
kuorolaisten omasta verkostosta ei löydy mentoria kuorolaisille, työntekijät valitsevat vapaaehtoisista tai
yhteystahoilta välitetyn henkilön työpariksi kotoutujalle. Vuoden päättyessä toimii kaksi mentoriryhmää
toimivat ja kuoroille tarjotaan toimintaa tukevaa valmennusta ja koulutusta. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään
saatujen kokemusten pohjalta. Jatkokartoituksissa selvitetään, onko henkilöillä edelleen tarvetta tukeen.
Toimintaan osallistuneet kotoutujat liittyvät kuoroon tai löytävät tiensä muuhun musiikkiharrastuksen pariin.
NEA (Naiserityisyys asunnottomuustyössä)
NEA-osahankkeessa kehitetään uusia menetelmiä asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn turvaamalla
naisten asumispolkuja. Kohderyhmään kuuluvat espoolaiset asunnottomuusuhan alla olevat tai juuri
asuntonsa menettäneet naiset. Osahankkeessa tehdään etsivää ja jalkautuvaa työtä kohderyhmän ja
erityisesti piiloasunnottomien, kuten tuttavien luona majailevien, naisten tavoittamiseksi. Jalkautuvan
työn avulla puheeksi otto viedään uusiin ympäristöihin, kuten sairaaloihin.
Hanketyöntekijä tarjoaa yksilöllistä tukityötä kohderyhmän parissa. Tukityö rakentuu luottamukselliselle
työskentelylle asiakkaan toiveiden ja huolien mukaisesti. Osahankkeessa keskitytään asumisen
tukemiseen erityisesti taloudenhoidon näkökulmasta.
Vuonna 2019 hanketyöntekijä avustaa arviolta 35 kohderyhmään kuuluvaa naista. Osahankkeessa
tehdään tiivistä yhteistyötä Espoon kaupungin, vuokranantajien ja kolmannen sektorin toimijoiden
kanssa. Hanketyöntekijä tarjoaa konsultointiapua ja tuo esiin naiserityistä näkökulmaa myös muille
ammattilaisille.
Kansallisen NEA-hankkeen toteuttajana toimii Y-Säätiö. Muut osahankkeita toteuttavat tahot ovat Ensi- ja
turvakotien liitto ry, Helsingin Ensikoti ry, Turun Ensi- ja turvakoti ry, Helsingin Diakonissalaitoksen
säätiö, Sininauhasäätiö, Vailla vakinaista asuntoa ry ja A-klinikkasäätiö.
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OIKE-HANKE
OIKE-hankeen nimi juurtuu sanoista: oikeus työhön, oikeaa työtä ja kehitysvammaisille. Työvalmentaja
etsii sopivia työntekijöitä moniammatillisen verkoston/ohjausryhmän kautta tai työntekijän tai hänen
läheisensä yhteydenottamana. Työntekijät haastatellaan jalkautumalla heidän luokseen esim.
toimintakeskuksiin. Alkuhaastattelussa kartoitetaan asiakkaan motivaatioita, työkykyä, osaamista ja tuen
tarpeita sekä millaisia ajatuksia, toiveita työntekijällä on työllistymisestä avoimille työmarkkinoille.
Lisäksi tehdään suunnitelma työllistymiseen.
Hankkeessa kartoitetaan tarjolla olevat työtehtävät ja -paikat, töitä etsitään työntekijän toiveiden mukaan.
Työpaikkoja voi olla jo valmiina sovittuina työnantajien kanssa, mutta työtä etsitään räätälöidysti
asiakkaan toiveita ja tarpeita kunnioittaen. Haastattelun jälkeen työntekijä voi osallistua tarvittaessa
pienryhmään, joka järjestetään tarvelähtöisesti. Pienryhmässä tuetaan ja pyritään kehittämään
työnhakutaitoja, laaditaan cv ja työnhakukirjeitä, tehdään haastatteluharjoituksia.
Työvalmentaja on yhteydessä työnantajaan ja esittelee mahdolliset työntekijät, työnantaja sopii
haastatteluajan ja tekee lopullisen työntekijävalinnan oman arviointinsa perusteella. Työntekijä on
työvalmentajan ohjauksessa koko perehdytysjakson ajan, tukien asiakasta ja työnantajaa, sekä mukana
työtehtävien suunnittelussa ja työtehtäviin perehdytyksessä. Asiakasohjaus voi jatkua myös pidempään,
mikäli sille tulee tarvetta, esimerkiksi työtehtävissä esiintyvien ongelmien vuoksi. Työ on mahdollista
aloittaa myös 1- 3kk työkokeilulla, mikäli sille nähdään tarvetta, mutta työkokeilun jälkeen työnantajalla
tulee olla aikomus työllistää henkilö palkkatyöhön, joko osa- tai kokoaikaisesti. Työvalmentaja voi auttaa
työnantajaa palkkatukihakemusten laadinnassa, mutta ensisijaisesti hankkeen tavoitteena tulee olla
palkkatyö.
Kehitysvammaisen työntekijän työllistäminen työsuhteeseen voi olla ensikertalaiselle työnantajalle
haasteellista, kun työsuhteeseen liittyy yhteistyö eri viranomaisten kanssa, sekä erityistilanteita.
Työkyvyttömyyseläkettä saavat kehitysvammaiset, voivat tehdä osa-aikaista työtä tietyin edellytyksin.
Työolosuhteiden järjestämiseen voi saada järjestelytukea. Työntekijä voi myös tarvita apuvälineitä
työtehtävässä suoriutuakseen.
Hanketyöntekijät tekevät yritysyhteistyötä ja pyrkivät saamaan uusia kumppanuuksia ja työpaikkoja.
Hankkeen toimintamallissa hyödynnetään tietyin osin jo vuodesta 2006 EJY ry:n Sektorin
työllisyyspoliittisen hankkeen jo olemassa olevaa työnantajaverkostoa.
Toimintavuonna rekrytoidaan työntekijät, varustetaan työpisteet ja muodostetaan hankkeen
ohjausryhmä. Hanketyöntekijät suunnittelevat toimintaan liittyvät toimintamallit ja aikatauluttavat
seurantaan liittyvät tehtävät sekä tekevät arvioitisuunnitelman. Kumppanuustahoista muodostetaan
ohjausryhmä, joka kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Ryhmässä sovitaan eri toimijoiden rooleista ja
vastuista sekä asiakasohjauksen ja keskinäisen tiedottamisen käytännöistä. Alkuvuoden 2019
pilotointivaiheessa otetaan 3-4 asiakasta, sekä valmistellaan pienryhmätoimintaa. Pienryhmän
valmennusmateriaali kootaan olemassa olevista materiaaleista.
Työvalmentajat tekevät tiivistä yhteistyötä työnantajien kanssa ja etsivät uusia työnantajia
työnantajaverkostoon sekä avoimia työpaikkoja kohderyhmälle. Työvalmentajat osallistuvat
verkostotyöhön eri alojen ammattilaisten kanssa (esim. kaupunkien vammaispalvelut,
kehitysvammaliitto, Eteva) ja tekevät heidän kanssaan yhteistyötä. Kumppaneista muodostetaan
projektiryhmä ja tehdään yhteinen toimintasuunnitelma. Kumppanit tarjoavat tiloja asiakastapaamisia tai
ryhmätoimintoja varten sekä toimivat toimintasuunnitelman mukaisesti roolissaan, asiakastapaamisia
voidaan tehdä myös EJYn Kansalaistoiminnankeskuksen tiloissa.
Työntekijähaastattelut aloitetaan, kun toimintasuunnitelma on tehty ja yhteistyö aloitettu työnantajien
kanssa. Alkuvuoden pilotointijakson jälkeen otetaan lisää uusia työntekijöitä, huomioiden
työvalmentajien resurssit yksilöohjaukseen, työtekijöitä voi olla noin 5-8 ohjauksessa samanaikaisesti.
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Asiakkuuden kesto muotoutuu työntekijän tarpeiden mukaisesti, henkilön työllistyessä ohjausta annetaan
koko perehdytysjakson ajan n. 1-3kk ja tarvittaessa sen jälkeen hankkeen toimintakauden puitteissa.
Työvalmentaja tukee työnantajaa perehdyttämään kehitysvammaisen työntekijän, sekä ohjaa sovituissa
tapaamisissa työantajaa ja- tekijää. Yhteistyö voi olla alussa hyvinkin tiivistä esimerkiksi sopivien
työtehtävien suunnittelussa 1-2 krt viikossa. Tukijakson jälkeen tavoitteena on, että asiakas pystyy itse
hoitamaan hänelle tarjotut työtehtävät työyhteisöltä ja nimetyltä tukihenkilöltä apua pyytäen.
Toiminnasta asiakaskysely, jonka pohjalta toimintaa arvioidaan ja kehitetään. Kysely tehdään myös
yhteistyöverkostolle vuosittain.
OLKA®
OLKA on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. Toiminnassa tarjotaan mahdollisuus
potilaan ja heidän läheisensä kiireettömään kohtaamiseen sekä annetaan tukea sairauteen
sopeutumisessa. OLKA toteutetaan HUSin ja EJY ry:n yhteistyönä. OLKA tuo järjestöt sairaalaan potilaan
palvelupolulle.
OLKA-toimintasairaalassa koostuu:
- OIVA-tietopalvelusta (järjestöjen teemapäivät, esitteet OLKA-pisteillä ja ohjaus potilasyhdistyksiin)
- TOIVO-tukipalvelusta (vertaistuki ja saattohoidon vapaaehtoiset)
- Vapaaehtoinen ILONA -palvelusta (aula-avustajat, juttukaverit, leikkikaveri, esiintyjät ja muut
vapaaehtoistehtävät).
Palveluita toteuttavat yhdistysten työntekijät ja vapaaehtoiset. OLKAn palkatut työntekijät (HUS ja EJY ry)
koordinoivat palveluiden toteutumista, vastaavat kehittämisestä, seurannasta ja viestinnästä.
Toimintavuonna OLKA rekrytoi, haastattelee ja valmentaa edelleen kaikki sairaalaan toimimaan tulevat
vapaaehtoiset. Vertaistukijoilta vaaditaan vertaistukihenkilökoulutus, joka on käyty joko omassa
yhdistyksessä tai OLKAn tarjoamana. Vapaaehtoisilla on osastolla OLKA-yhdyshenkilö,
vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin tuki sekä sairaalapastoreiden tarjoama ryhmätyönohjaus. Uusilla
vapaaehtoisilla on nimetty mentorivapaaehtoinen. Vapaaehtoisten kanssa käydään säännöllisesti
tukikeskusteluja.
Vapaaehtoisten välitys tapahtuu sähköisen työkalun avulla. OLKAn työntekijät osallistuvat Vertaistalon
kehittämiseen.
Työntekijät koordinoivat OLKA-pisteiden toimintaa. OLKA-pisteet tarjoavat aikaa kohdata kasvokkain,
tietoa potilasjärjestöjen ja sairaalan tukimuodoista sekä vertaistuen välitystä. Yhdistykset voivat pitää
pisteillä teemapäiviä, tarjota toiminnastaan tietoa osastoille sekä välittää vapaaehtoisia vertaistukijoita
sairaalan osastoille ja OLKA-pisteisiin. OLKAsta ohjataan asiakkaita eri järjestöihin. OLKA-pisteitä
perustetaan jokaiselle sairaala-alueelle tarvekartoituksen mukaisesti.
OLKA koordinoi yhdistyksiä mukaan sairaalan tapahtumiin ja järjestää vuosittain avoimet ovet /
vapaaehtoistoiminnan teemapäivän. Lisäksi järjestetään yhteistapaamisia toiminnan käynnistämiseksi ja
kehittämiseksi järjestöjen ja sairaalan työntekijöiden kesken. Vapaaehtoisena erikoissairaanhoidossa –
koulutus järjestetään vähintään 4x vuodessa ja Toivo-valmennus vertaistukijoille 1x keväällä ja 1x
syksyllä, kunnes valmennus saadaan järjestettyä Vertaistalossa monimuotokoulutuksena. Syksyllä osa
valmennuksesta tehdään itsenäisesti verkossa.
OLKA koordinoi vertaistalo.fi kehittämistä yhdessä potilasyhdistysten kanssa. Tavoitteena on, että Toivovalmennus mallinnetaan ja kehitetään asteittain monimuoto- ja virtuaalikoulutukseksi, jolloin
koulutukseen osallistuminen mahdollistuu useammalle ja sitä pystytään pitämään useammin.
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Vertaistukivalmennuksessa perehdytään aikaisempaa enemmän oman sairastumisen käsittelyyn ja
voimavarojen lisäämiseen. Näin koulutukseen voi osallistua jo aikaisemmin omalla toipumisen taipaleella,
sillä koulutus auttaa sopeutumaan omaan sairauteen. Vertaistukijavalmennusta järjestetään säännöllisesti
pääkaupunkiseudulla ja tarjotaan muille toimijoille opastusta Toivo-valmennuksen järjestämiseksi.
Vertaistalo.fi palvelee kaikkia valtakunnallisesti: välittää vertaistukea yhdistyksestä kansalaisille sekä
tarjoaa vertaistukivalmennusta yhteisesti kehitetyllä toimintamallilla.
OLKA koordinoi OLKA-toimintaa HYKS-alueella (Helsinki, Espoo, Vantaa, Raasepori). OLKAn tavoite on,
että HUS:n sairaaloiden jokaisella vapaaehtoistoimintaan soveltuvalla osastolla on vapaaehtoistoimintaa
ja muillakin tietoa siitä, miten yksittäistä potilasta ja heidän läheisiään voidaan tukea OLKA-toiminnan
avulla.
OLKA on mukana käynnistämässä OLKA-toimintaa koko HUS-alueella (viisi sairaanhoitoaluetta).
Toiminnan koordinointiin etsitään paikallinen toimija.
OLKA konsultoi muita vastaavaa toimintaa koordinoivia toimijoita valtakunnallisesti ja tarjoaa valmiit
toimintamallit käytettäviksi. Sairaalavapaaehtoistoiminnan verkosto järjestää vuosittain
sairaalavapaaehtoistoiminnan seminaarin. OLKA järjestää vuosittain Vertaistuki-aivoriihen tutkijoille,
vertaistukikoordinaattoreille sekä vertaistukijoille. OLKA tekee yhteistyötä mm. Kansalaisareenan kanssa
Vertaistuen päivän järjestämisessä ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit kuuluvat alueellisiin Valikkoverkostoihin.

PAIKKA AUKI - VAPAAEHTOISTOIMINNAN KOORDINAATTORI
Stea erityishaussa haettu vapaaehtoistoiminnan assistentti täydentää toiminnallaan EJY ry:n
vapaaehtoistoiminnan järjestelyä, sekä toimii myös muissa työtehtävissä. Työ sisältää mm:
- tapahtumien koordinointia
- tiedottamista
- käytännön järjestelyjen hoitamista
- kyselyjen ja palautteiden luomista ja keräämistä
- Keikka-puhelimen päivystämistä
- Clara tietojärjestelmän päivittämistä
- mediatiedotteiden laatimista.
Vapaaehtoistoiminnan assistentin työtehtävät liittyvät EJYn vapaaehtoistoiminnan yksikön
toimintaan. Nuoren työssäjaksamista tuetaan avoimella ja kannustavalla työyhteisöllä,
viikoittaisilla tiimikokouksilla, vapaaehtoistoiminnan yksikön kuukausittaisilla tapaamisilla
sekä kaksi kertaa vuodessa järjestettävillä EJYn TYHY-päivillä.
Nuorelle annetaan mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn ja tarvittaessa vaativampiin
työtehtäviin ammatillisen osaamisen kehittyessä. Hän osallistuu seminaareihin ja koulutuksiin
verkostoituakseen, kehittääkseen ammattitaitojaan ja valmiuksiaan työskennellä vastaavissa
tehtävissä jatkossakin. Mahdollisesti matkat kohdistuvat myös muille paikkakunnille.
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TURVAPERHE
Turvaperhe toiminta on suunnattu nuorille, yksin maahan tulleille turvapaikanhakijoille.
Nuorille etsitään hänen kanssaan samankaltaisista asioista kiinnostunut perhe, joka tukee
nuorta ja tarjoaa nuorelle oman perheen kaltaista turvaa. Nuorten saavat kokemuksia
turvallisesta arjesta, mielekkäästä yhdessäolosta ja harrastamisesta. Yhteistä toimintaa tuetaan
myös rahallisesti, jotta perheellä ja nuorella on mahdollisuuksia tehdä erilaisia asioita ja
kohdata toisensa useammin. Nuori saa perheeltä apua esimerkiksi kotoutumiseen ja suomen
kielen oppimiseen. Tavoitteena on juurruttaa nuori turvaperheeseen siinä määrin, että perhe
voisi tukea nuorta myös jälkihuollon ja itsenäistymisen aikana.
Perheille järjestetään yhteisiä virkistystapahtumia noin kertaa kaudessa. Koordinaattori on
arkisin turvaperheiden tavattavissa. He voivat keskustella tukisuhteiden haasteista myös
työnohjausten välillä. Äkillisessä kriisitilanteessa kummiperheellä aina mahdollisuus pikaiseen
työnohjaukselliseen keskusteluun. Toiminnassa mukana oleville nuorille järjestetään
mahdollisuus vapaamuotoisille vertaistapaamisille. Tilaisuuksissa hankkeen työntekijöillä on
mahdollisuus tavata perheitä ja nuoria ja keskustella tukisuhteen etenemisestä ja mahdollisista
haasteista.
Toimintavuonna toimintaa kehitetään lisäämällä vaikuttamistyötä mm. lukiovierailujen
muodossa. Vierailujen aiheena on ollut etiikka sekä kieli ja vaikuttamistyö. Kouluvierailu
pakettia kehitetään edelleen ja etsitään uusia kohteita luokkavierailuille. Koulutuspakettia
tarjotaan myös koulujen käyttöön. Turvaperhe toimintaa markkinoidaan mm. osallistumalla
Educa-messuihin. Avoimilla, työnohjauksellisilla teemakeskusteluilloilla, kootaan
vapaaehtoisia, työntekijöitä ja nuoria ympäri pääkaupunkiseutua saman pöydän ääreen.
Hankkeen toimintamalleja tarjotaan muiden toimijoiden toimintaan, sekä vahvistetaan
verkostoyhteistyötä edelleen. Lisäksi toteutetaan vaikuttamiskampanja yhdessä muiden
toimijoiden sekä nuorten kanssa. Tavoitteena on, että nuoret tuottavat vaikuttamiskampanjan
materiaalit ainakin osaksi itse, jotta materiaali olisi mahdollisimman aitoa ja vetoavaa.
Suunnitteilla on myös yhteistyötahojen kanssa tehtävää painomateriaalia, esim. Nuorten
reseptikirja, jossa olisi myös nuorten tarinoita tai valokuvakirja tai taidekirja.
Hankkeen toimintamallit paketoidaan ja toimintamenetelmiä arvioidaan yhdessä kaupungin,
muiden yksiköiden ja jälkihuollon kanssa. Toiminnan jatkuvuuden, sekä mahdollisten uusien
vapaaehtoisten ohjaaminen mahdollisille muille yhteistyökumppaneille tulee varmistaa, mikäli
toiminta ei jatku EJY ry:ssä. Toteutettua toimintaa arvioidaan systemaattisesti yhdessä
maahanmuuttopalvelun, yksiköiden, tuettavien nuorten ja turvaperheiden kanssa.
Hankkeen tulokset esitellään hankkeen päättyessä järjestettävässä seminaarissa. Hankkeesta
tuotetaan loppuraportti.
UUSIMAA YHDESSÄ – KUMPPANUUS- JA RESURSSIVERKOSTO (2017-2020)
Hankkeessa rakennetaan Uudenmaan alueen sosiaali- ja terveysjärjestöjen
kumppanuusverkosto. Verkoston avulla järjestöt kehittävät keskinäistä yhteistyötä
vaikuttamis- ja auttamistyössä. Järjestöt vaikuttavat sote- ja maakuntauudistuksen
valmisteluun sekä maakunnan ja sen kuntien palveluiden suunnitteluun.
Vuonna 2019 järjestetään verkostotapahtumia, joissa tulevaa sote- ja maakuntauudistusta
käsitellään eri näkökulmista. Verkostossa vahvistetaan ja tuodaan näkyväksi järjestöjen
asiantuntemusta ja toimintaa sosiaali- ja terveysasioissa sekä hyvinvoinnin ja terveyden
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edistämisessä. Järjestöjen kannalta tärkeitä teemoja nostetaan esille vuonna 2019 pidettävissä
maakuntavaaleissa. Kumaja on yhteistyöhanke, hankkeen päähakijana Helsingin ja Uudenmaan
Näkövammaiset ry, EJYllä on yksi työntekijäresurssi.
KEHITTÄMISTOIMINTA
EJYssä vuoden 2017 aikana tehtyä kehittämistoimintaa jatketaan työstämällä kohderyhmä
ajattelua, jonka kautta muokataan viestintää sekä eri toimintojen välistä yhteistyötä.
Kohderyhmäajattelun kautta EJY:n sekä yhdistysten tekemä työ tulee entistä näkyvämmäksi ja
viestintä tehostuu.
Vuonna 2018 julkaistujen EJY:n omien nettisivujen sisältö muokataan kohderyhmien sekä
hankkeiden esittelyjen osalta yhtenäisiksi. Hankehakemusten laadintaan perustetaan
työryhmät. Hankkeiden johtamismallia muokataan tekemällä hankkeista eri teemojen mukaisia
kokonaisuuksia.
Sisäistä tiedotusta tehostetaan vuonna 2018 avatun Teams-ohjelman kautta, joka toimii
henkilöstön välisenä Intranettinä ja aineiston säilytyspaikkana.
INDCARE OY
EJYn 100% omistama Indcare Oy etsii uusia liiketoimintamahdollisuuksia EJY:ssä toteutetun
hanketyön pohjalta. Toimintavuonna kehitetään Indcaren toimintaa ja toimintamuotoja.
Myytäviä palveluita ovat asumisneuvonta, talous- ja velkaneuvonta, sekä työllistäminen.
Erilaiset koulutukset, sekä luennot mm. kotoutumiseen, maahanmuuttoon, sekä muihin EJY ry:n
osaamiseen liittyen.
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