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ESPIN on meidän yhteinen yhdistys, jossa 
toimimme yhdessä sovittujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi! 
 

1 Yhdistys 
 
ESPIN ry toimii Espoossa ja sen lähikunnissa. 
 

Toiminta-ajatus, missio 
 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten 
ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja 
täysivaltaisina jäseninä sekä valvoa ja vaikuttaa heidän oikeuksien 
toteutumiseen yhteiskunnassa sekä kehittää heidän 
mahdollisuuksiaan osallisuuteen.   

 
Arvot  Yhdistys noudattaa toiminnassaan seuraavia arvoja 

 Yhdenvertaisuus - kaikki ovat yhdenvertaisia ja arvostettuja 
 Luotettava ja rehellinen   
 Rohkea vaikuttaja 
 Arvostettu ja aktiivinen   
 Avoin - kaikki ovat tervetulleita 

 
Visio Esteetön ja yhdenvertainen Espoo, jossa vammaisen ihmisen on 
                    hyvä asua ja elää. 
 
Toiminta Yhdistys neuvoi ja opasti vammaisia ihmisiä puhelimitse ja 

sähköpostilla. Vertaistukea toteutettiin etätapaamisilla. Yhdistys tuki, 
auttoi ja kehitti jäsenistön tiedonsaantia myös digitalisaation 
keskellä, julkaisemalla kaupungin tiedotteita jäsentiedotteessa. 
Lisäksi yhdistys kannusti jäseniään osallistumaan monenlaiseen 
yhteiskunnalliseen toimintaan. 
 

 Yhdistys kannusti jäsenistöä yhdessäoloon, järjestämällä 
erilaisia vertaistuki-, virkistys-, liikunta-, koulutustoimintaa, 
myös etänä. 

 Yhdistyksen tapahtumat ovat olleet aina avoimia kaikille 
kiinnostuneille. 
 

Yhdistyksen kaikessa toiminnassa huomioitiin tilojen esteettömyys, 
liikkumisen vaikeudet ja avustamisen tarve – kaikkien tulee voida 
osallistua yhdenvertaisesti. Terveysturvallisuus oli pandemian 
vuoksi edelleen hyvin tärkeää. Monella jäsenellä on fyysisen 
vamman lisäksi jokin koronavirukseen sairastumisen riskiä lisäävä 
sairaus, niin fyysiset tapaamiset olivat osan aikaa mahdottomia 
järjestää. 
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Yhdistyksen tapahtumia järjestettiin tammikuusta kesäkuuhun etänä 
yhteensä n.30 kpl. Loppuvuonna, heinäkuusta lähtien pystyimme 
järjestämään myös harvakseltaan 12 läsnätapaamista. Tapaamisia 
oli koko vuonna yhteensä 65 ja n. 600 osallistumiskertaa. Pudotus 
oli melkoinen, jos verrataan v.2019 toteutettuun 145 tapaamiseen ja 
2000 osallistumiskertaan. Toisaalta vaikuttamistapaamisia oli 
aikaisempia enemmän ja niihin osallistuttiin usean henkilön voimin. 
 
Myös vuonna 2021 ESPIN toimintaa järjestettiin jäsenten omalla, 
vapaaehtoisella työllä, ilman palkattua henkilökuntaa. Toimintaa 
toteutettiin jäsenistön ideoiden, toiveiden ja palautteiden mukaisesti. 
Jäsenten palautteita kuunneltiin kaikissa tapahtumissa ja 
toiminnansuunnittelutapaamisissa. Jäsenten palautteita käsiteltiin 
jokaisessa hallituksen kokouksessa. 

2 Pandemia 

Yhdistys varautui jo suunnitelmissaan pandemian jatkumiseen ja 
etätoimintaan. Yhdistys varautui myös järjestämään normaalia 
toimintaa, mikäli tilanne muuttuisi.  

Yhdistys järjesti rajoitusten aikana etätoimintaa ja lisäsi tiedotusta. 
Käynnistimme toiminnan heti tilanteen helpottuessa ja syksyllä 
pystyimme toimimaan lähes normaaliin tapaan muutaman 
kuukauden ajan. 

3 Jäsenistö 
 
Yhdistyksessä on toimintavuoden alkaessa 219 jäsentä.  
 
Jäsenet jäsenlajeittain: 
 

kannatusjäsen 13 
perheenjäsen 8 
vapaajäsen 2 
varsinainen jäsen 195 
yhteisöjäsen 1 
Yhteensä 31.12.2020 219 

 
 
Jäsenten ikäjakauma 23.3.2022, niiden osalta, joilla on rekisterissä 
syntymäaika ja sukupuoli. 

 
Yhdistyksen jäsenmäärä on hiukan kasvanut edellisestä vuodesta. 
Jäsenistä n. 65% on yli 60-vuotiaita liikkumisrajoitteisia henkilöitä. 
Viime vuosina liittyneet henkilöt ovat hyvin vaikeavammaisia. 
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Jäsenistöstä miehiä on n.40% ja naisia n. 60%, ero on kuitenkin 
kasvanut edelleen naisten eduksi. 
 

VARSINAINEN TOIMINTA 

4 Vaikuttamistoiminta 
 
Vaikuttaminen yhteiskunnallisiin asioihin ja aktiivinen puuttuminen 
epäkohtiin on yhdistyksen tärkein tehtävä.  
 
Yhteiskunta on jatkuvasti voimakkaassa muutoksessa, joka 
vaikuttaa myös vammaisten henkilöiden palveluihin, taloudelliseen 
tilanteeseen sekä selviytymiseen.  
 
Yhdistys osallistui ajankohtaiseen vammaispoliittiseen keskusteluun 
sekä meneillään olevia hankkeisiin usean henkilön voimin. 
Vaikutimme Espoossa, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella (10 
kuntaa, Espoosta Hankoon), Uudellamaalla ja valtakunnallisesti.  
 
Keskeisin vaikuttamisen kanavamme Espoossa on vammais-
neuvosto ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Pidimme yllä kiinteitä ja 
hyviä yhteyksiä kaupungin virkamiehiin ja päättäjiin sekä toimimme 
yhteistyössä paikallisten, Länsi-Uudenmaan ja Uusimaalaisten 
yhdistysten kanssa.  
 
Toimimme yhteistyössä Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan kuntien 
vammaisneuvostojen kanssa sekä hyödynsimme Invalidiliiton 
verkostoja alueellisen ja valtakunnallisen vaikuttamisen osalta. 
 
Muita yhdistyksemme vaikuttamistapoja olivat tiedottaminen 
vammaisasioista ja yhdistyksen toiminnasta.  
 
ESPIN vaikuttamistoiminnan keskeisiä toimenpiteitä 2021: 
 
 Vaikutimme aktiivisesti Espoon kuljetuspalveluiden 

(Kulkukeskus) toteuttamiseen  
 Vaikutimme Sote palvelujen järjestämiseen   
 Edistimme ja osallistuimme Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan 

vammaisneuvostojen toimintaan 
 

4.1 Tavoitteet 

Vaikuttamistoiminnalle asetetut tavoitteet: 

 Vammaisten henkilöiden osallisuutta omien palvelujen 
suunnittelussa ja vammaisneuvoston mahdollisuutta osallistua 
palvelujen kehittämiseen ja seurantaan tulee vahvistaa.   

 Rakennusten (erityisesti julkisia palveluja tarjoavien 
rakennusten), ympäristön sekä palvelujen esteettömyyden ja 
saavutettavuuden edistäminen. 
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 Riittävien ja laadukkaiden palvelujen saatavuuden 
varmistaminen. 

 Tiedonsaannin parantaminen ja paperitiedottamisen säilyminen 
digitalisaation rinnalla. 

Toimimme aktiivisesti asettamiemme tavoitteiden edistämiseen. 
Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää edelleen paljon työtä. 

 

4.2 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa  

4.2.1 Toiminta vammaisneuvostoissa 
 
Yhdistys toimi aktiivisesti Espoon vammaisneuvostossa ja 
Uudenmaan vammaisneuvostossa sekä käynnistää Länsi-
Uudenmaan vammaisneuvostojen kiinteän yhteistyön 
Sotepalveluiden osalta.  
 
Yhdistyksen edustaja on vammaisneuvoston puheenjohtaja ja  sillä 
on edustajia kaikissa työryhmissä ja verkostoissa edustaja.     
 
Yhdistys lisäsi omalla toiminnallaan vammaisneuvostojen aseman 
ja näkyvyyden vahvistumista.  

 

4.2.2 Invalidiliitto ja sen aluetoiminta 
 
Yhdistys on Invalidiliiton jäsenyhdistys. Yhdistys toimi aktiivisesti 
Invalidiliitossa ja sen yhteistyöryhmissä tuoden esiin jäsenistön 
oikeuksiin ja tarpeisiin liittyviä kysymyksiä.  
 
Yhdistyksen edustaja toimi Invalidiliiton liittovaltuuston 
puheenjohtajana. Yhdistyksen edustaja valittiin liittovaalissa uuteen 
liittovaltuustoon. Paikkaneuvotteluissa esitettiin edustajaamme 
liittohallituksen puheenjohtajaksi. 
 
Yhdistys hyödynsi invalidiliiton toiminnan tarjoamia mahdollisuuksia 
jäsenistön tarpeiden mukaan. Erityisesti tiedotettiin liiton 
koulutuksista sekä hyödynnettiin liiton toimihenkilöitä 
ongelmallisissa vaikuttamis- ja neuvontatapauksissa. 
 
Teimme yhteistyötä Invalidiliiton jäsenyhdistyksien kanssa. Vuonna 
2021 jatkuu yhteinen Veera-projektimme Rusetti ry:n kanssa. 
Haimme Rusetti ry:n kanssa etäliikuntaan tukea ja selvittelimme 
Invalidiliiton sekä Helsingin, Vantaan ja Espoon invalidiyhdistyksien 
mahdollisuuksia jatkaa Apuvälinekummitoimintaa. 

 

4.2.2.1 Invalidiliiton Etelä-Suomen aluetoiminta 

Yhdistys osallistui aluetoimintaan ja sen verkostoihin. Olimme 
mukana myös vaikuttajaverkoston toiminnassa.  
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Tehostettiin yhteistoimintaa vaikuttamistoiminnan osalta sekä 
lisätään keskinäistä tutustumista ja yhteisiä tapahtumia. Länsi-
Uusimaan yhteistyö on erityisen tärkeää. 

4.2.3 Suomen Paralympiakomitea ry   

Yhdistys on Suomen Paralympiakomitea ry:n jäsen ja oli mukana 
sen toiminnassa. 

4.2.4 Espoossa toimivat yhdistykset 

Yhdistysten yhteistyö tuottaa parhaimmillaan laajaa ja monipuolista 
toimintaa. 

Erityisesti teimme yhteistyötä liikunnan osalta.   

4.2.5 Espoon kaupunki 

Espoon kaupunki on tärkeä yhteistyökumppani niin palvelujen 
kehittämisessä kuin erilaisissa yhteisissä hankkeissa.  

Teimme yhteistyötä ’Kaikki pyörii’ tapahtumassa, joka toteutettiin 
etätapahtumana.   

4.2.6 Oppilaitosyhteistyö 

Vuonna 2021 ei toteutettu oppilaitosyhteistyötä. 

5 Jäsentoiminta 

Pandemia heikensi erityisesti jäsenistölle tarjottavaa toimintaa, 
koska moni tapahtuma toteutettiin etätapaamisina. Vain osa 
jäsenistöstä koki sen itselleen sopivaksi toiminnaksi.  

Yhdistys muisti jäseniään heidän merkkipäivinään. Muistamisesta 
tuli kiitoksia. 

Yhdistys toteutti puhelinhaastattelun jäsenistölle syys-lokakuun 
vaihteessa. Tavoitteena oli selvittää, miten jäsenet ovat selvinneet 
korona-ajasta. Haastattelu tavoitti n. 50% jäsenistä. Haastatelluista 
20% ei saanut korona-aikana riittävästi tietoa tai tarvittavia 
palveluita. Eristyneisyys ja rajoitukset olivat tuoneet mukanaan 
yksinäisyyttä ja mielenterveyden kuormittumista. Haastattelussa 
kysyttiin myös toiveita ESPIN toimintaan. Vastauksissa toivottiin 
ESPINin perinteisen toiminnan käynnistymistä pandemian jälkeen. 
Lisäksi toivottiin lisää vaikuttamistoimintaa, tai ainakin 
vaikutustoiminnan tekemistä näkyvämmäksi. Kaikkia saatuja 
vastauksia hyödynnettiin vuoden 2022 toimintaa suunnitellessa. 

5.1 Vertaistukitoiminta 

Ihmissuhteet ja aktiivisuus lisäävät hyvinvointiamme. Yhdistys 
tarjoaa puitteet samassa tilanteessa olevien ihmisien kohtaamiseen 
ja kokemuksien vaihtoon, keskinäiseen tukemiseen. 
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5.1.1 Yhteiset tapaamiset 

Koronarajoituksien vuoksi lounastapaamisia voitiin järjestää vain 
kahdesti syksyn aikana. 

Yhdistys järjesti kahvilatapaamisia etätapaamisina sekä rajoitusten 
lievennyttyä syksyllä neljästi ihan paikan päällä.   

5.1.2 Naistoiminta 

Yhdistykselle on nimetty naisvastaava. Naistoimintaa ei järjestetty 
vuonna 2021. 

5.1.3 Miestoiminta 

Yhdistykselle on nimetty miesvastaava. Pienellä ryhmällä pystyttiin 
järjestämään Äijä-kahveja. 

5.1.4 Nuorisotoiminta 

Yhdistykselle on nimetty nuorisovastaava. Erityistä nuorten 
toimintaa ei järjestetty. 

5.1.5 Monikulttuurisuustoiminta 

Yhdistys on avoin erilaisille ihmisille ja kulttuureille – erilaisuus on 
rikkaus ja mahdollisuus uusiin asioihin. Toimintamme oli avoin 
kaikille yhdenvertaisesti. 

5.1.6 Espoon kulttuurikaveritoiminta 

Yhdistyksen jäseniä toimii kulttuurikavereina.  

Kulttuurikaveri-hanke on Espoon kaupungin vetämä ja sen 
tavoitteena on kannustaa tutustumaan kulttuuritilaisuuksiin yhdessä, 
vaikka kulttuurikaverin kanssa, koska ’kulttuuri on parasta paikan 
päällä yhdessä nautittuna!’.  

Kulttuurikaveritapahtumia ei järjestetty vuoden 2021 aikana, koska 
tapahtumat olivat peruutettu pandemian vuoksi. 

5.1.7 Kokemusasiantuntijat 

Vaikuttamistyössä, palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä sekä 
kokemuksen välittäjinä tarvitaan ihmisiä, jotka osaavat välittää tietoa 
liikuntarajoitteisten ihmisten tarpeista ja toiveista 
yhteistyökumppaneille. 

Yhdistys toimi vaikuttamistyössä yhdistysten aktiivien kanssa. 

5.2 Koulutus ja neuvonta 

5.2.1 Neuvonta ja tiedonsaannin tukeminen 
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Jäsenet ja muut tiedon tarvitsijat saivat tietoa vammaispalveluihin ja 
vammaisten oikeuksiin liittyvistä asioista mm. tiedotteista, 
jäsentilaisuuksissa ja suoraan hallitukselta. 

Digitalisointi jatkui edelleen, ja osa jäsenistämme jäi ilman tarvittavia 
tietoja, koska kaikki on netissä. Jatkoimme puhelinneuvontaa 
entiseen tapaan. Lähetimme jäsenille esim. paperilomakkeita ja 
autoimme palvelujen käytössä, yhteydenottojen mukaan.   
 

Yhteydenottoja tuli paljon jäseniltä ja muilta vammaisilta ihmisiltä. 
Palvelujen saannissa oli paljon ongelmia. Tukea tarvittiin niin 
hakemuksiin kuin valituksiin. Lisäksi tarvittiin tukihenkilöjä 
vammaispalvelujen järjestämiin etäneuvotteluihin. 

5.2.2 Koulutus  

Koulutukset hyödyntävät yhdistyksen toimintaa, mutta ovat tärkeitä 
osallistujien hyvinvoinnin, mielenvirkistyksen ja jaksamisen 
kannalta.  

Tukipyyntöjä koulutusmaksuihin ei tullut, koska koulutukset olivat 
siirtyneet nettiin ja ne toteutettiin maksuttomina. 

5.2.2.1 Kielikoulutus 

Yhdistys kannusti espanjan kielen opiskelijoita omatoimiseen 
opiskeluun. 

5.2.2.2 Tietotekniikka koulutus 

Sähköisten palvelujen lisääntyvä käyttö edellyttää monille uuden 
teknologian hallinnan taitoja. 

Pandemian aikana moni olisi tarvinnut lähiopetusta päästäkseen 
alkuun. Puhelimitse annettu neuvonta palveli jo hiukan pidemmälle 
edistyneitä. 

5.2.2.3 Oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyvä koulutus 

Ihmisillä oli monenlaisia ongelmia, joita ratkottiin. Tarve oikeuksiin 
liittyvään koulutukseen on selvä ja niitä tullaan järjestämään tulevina 
vuosina.  

5.2.2.4 Yhdistyskoulutus 

Yhdistystoiminnan kursseille ei ollut osallistujia. 

5.3 Terveyden edistäminen ja kuntoutus 
 
Yhdistyksen edustajat ovat esittäneet Espoon kaupungille mm. 
ulkokuntoilulaitteiden hankkimista. 

5.4 Liikunta  
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Yhdistys järjesti keväällä aikana viikoittaisen digitunnin Sambic 
harjoitteluun sekä syksyllä Asahin etätunnin. 
 
Myös UCP:n kanssa yhdessä järjestetty Punttipyörät 
kuntosaliryhmä oli tauolla. 

5.5 Virkistystoiminta  

Yhdistys järjestää yhteisiä teatteri-, leffa-, konsertti-, ooppera-, 
museo- ja messukäyntejä sekä retkiä jäsenten esittämien toiveiden 
ja mahdollisuuksien mukaan. 

Pandemian aikana rajoitukset estivät niin Kaikukorttitapahtumat, 
kuin teatterikäynnit.  
 
Elokuussa järjestimme retken Nuuksioon Kalevalaiseen 
tapahtumaan, joka oli ulkotapahtuma. 

5.6 Harrastustoiminta 

Syksyllä toteutimme askartelua uudella tavalla tekemällä ESPIN 
oman kalenterin. Jäsenet saivat osallistua mukaan lähettämällä 
kuvia ja tarinoita sähköisesti. Sähköisessä kokouksessa 
rakensimme yhdessä saadusta materiaalista kalenterin. ESPIN 
kalenteri lähetettiin jokaiselle jäsenelle ja joillekin 
yhteistyökumppaneille. 

5.7 Viedään toiminta ihmisten luo 

Pandemia esti toiminnan toteutumisen v.2021. 

5.8 Uusien toimintatapojen etsiminen ja kokeilu 

Yhdistys etsii aktiivisesti uusia tapoja, myös digitaalisia, tehdä 
asioita entistä paremmin ja monipuolisemmin.   

6 Tiedotus 
 
Paitsi toiminta itsessään, on toiminnasta tiedottaminen tärkeää. 
Tiedottaminen jäsenille luo tasavertaiset mahdollisuudet jokaisen 
osallistumiselle ja tiedottaminen muille sidosryhmille taas toimii 
vaikuttamisen ja jäsenhankinnan kanavana. 

6.1 Sisäinen tiedotus 
 
Jäsenistölle tiedotettiin pääsääntöisesti paperisella jäsentiedotteella, 
joka ilmestyy neljä (4) kertaa vuodessa: 

 joulukuussa (tapahtumat 1.1 - 31.3.2021) 
 maaliskuussa (tapahtumat 1.4 – 30.6.2021) 
 kesäkuussa (tapahtumat 1.7 – 30.9.2021) 
 syyskuussa (tapahtumat 1.10 – 31.12.2021) 

 
Jäsentiedotteiden välillä tiedotettiin asioista lähettämällä 
pikaviestejä sähköpostilla ja tekstiviestillä.   
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Yhdistys pyysi jäsenten sähköpostiosoitteita sekä puhelinnumeroita 
pikatiedotteiden jakelua varten. Joillakin on vielä jäsenrekisterissä 
virheellisiä puhelinnumeroita. Yli puolet jäsenistöstä on ilmoittanut 
sähköpostiosoitteen, johon voimme lähettää pikatiedotteita. 
 
Jäsentiedotteisiin lisättiin myös tiedottamista vaikuttamistyön 
konkreettisista tuloksista sekä Espoon kaupungin päätöksistä ja 
palveluista.   
 

6.2 Ulkoinen tiedotus 
 

Koska toimintamme on avointa, tiedotamme siitä käyttäen  
 IT – Invalidityö lehteä (Invalidiliiton jäsenlehti) 
 yhdistyksen kotisivuja ja Facebook-sivulle.  
 hyödynnämme Vammaisneuvoston jakelulistaa  
 Lisäksi käytämme mahdollisuuksien mukaan muita 

tiedotusvälineitä.  

Yhdistyksen kotisivuja uusitaan ja uudet sivut saadaan käyttöön 
vuoden 2022 alkupuolella. 

Ulkoinen tiedottaminen parantaa myös jäsenten tiedonsaantia, 
mutta on tarkoitettu tukemaan yleistä yhdistyksen tunnettavuutta, 
yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä vaikuttamistoimintaa. 

6.3 Tiedottaminen palveluista 

Digitalisoinnin lisääntyessä, yhä useampi jäsenemme saattaa jäädä 
ilman tarpeellista tai jopa välttämätöntä tietoa.  

Jäsentiedotteessa julkaistiin tietoja mm. kaupungin palveluista ja 
tiedotteista.   

7 Hallinto 

7.1 Varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka pidetään 
huhtikuun loppuun mennessä sekä syyskokous, joka pidetään 
marraskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokoukset ovat 
sääntöjen mukaan mahdollista pitää myös sähköisinä, mikäli ei 
voida kokoontua. 

Kevätkokouksen yhteydessä pidetään jäsenistölle teemallinen 
kevätjuhla ja syyskokouksen yhteydessä jouluinen puurojuhla. 

7.1.1 Kevätkokous 24.4.2021 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin sähköisenä koronatilanteen 
vuoksi. Invalidiliiton uusi toimitusjohtaja Janne Juvakka piti 
tervehdyspuheen. Kokoukseen osallistui 12 yhdistyksen 
varsinaistajäsentä. Kokouksessa käsiteltiin tilinpäätös ja myönnettiin 
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vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuullisille. Perinteistä 
kevätjuhlaa ei pidetty. 

7.1.2 Syyskokous 27.112021 

Syyskokous pidettiin ravintola Hill’sissä ja kokouksen 
puheenjohtajaksi kutsuttiin Uudenmaan cp yhdistyksen 
toiminnanjohtaja Sari Laiho. Kokouksessa oli läsnä 30 henkilöä, 
joista varsinaisia jäseniä 22.  

 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin vuosiksi 2022-23 Pirkko 
Kuusela. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuodelle 2022 valittiin 
Aija Tarkiainen, Kristina Bjugg, Anne Virtanen, Hanne Österberg ja 
Hanna Bäckström. Varajäseniksi valittiin Uuno Ylönen, Tuovi 
Nykänen ja Nina Tamminen. Tilintarkastajina jatkoi Rabbe 
Nevalainen (KHT) ja varalla AltumAudit Oy. Toiminnantarkastajana 
jatkoi Jaana Nurminen. 
 
Jäsenten esityksestä jäsenmaksut palautettiin v.2020 tasolle ja 
jäsenmaksuiksi vuonna 2022 päätettiin varsinainen jäsen 18,00,  
perhejäsen 20,00€, kannattajajäsen 30 € ja kannattajajäsenyhteisö 
115 €. Jäsenkokousten kutsut päätettiin julkaista jäsentiedotteessa. 
 
Kokouksen jälkeen vietettiin perinteistä puurojuhlaa. 

7.2 Hallituksen toiminta 

Hallitus kokoontuu vuoden aikana 11 kertaa hoitamaan yhdistyksen 
operatiivista johtamista. Tarvittaessa pidetään myös muita 
kokouksia. Kokoukset voidaan pitää sähköisinä ja yksittäiset, 
kiireelliset asiat voidaan käsitellä sähköpostikokouksessa. 

Hallitus voi perustaa erilaisia työ- ja projektiryhmiä sekä nimittää 
vastuu- ja yhteyshenkilöitä tarpeen mukaan.  

Hallitus esittää syyskokoukselle laatimansa ehdotuksen 
toimintasuunnitelmasta. 

7.3 Toimikunnat ja vastuuhenkilöt 

Yhdistyksen hallitus on hoitanut toimikuntien tehtävät. Vaikuttamis- 
ja tiedotustoiminta oli puheenjohtajan vastuulla. Jäsentoiminnan 
koordinoinnista vastasi yhdistyksen varapuheenjohtaja. 

Lisäksi yhdistykselle oli nimetty nais-, mies-, nuoriso- ja 
liikuntavastaavat. 

7.4 Toiminnan kehittäminen 

Hallitus linjaa yhdistyksen strategiaa ja tekee sen perusteella 
toimintasuunnitelmaehdotuksen. Jäsenet hyväksyivät suunnitelman 
syyskokouksessa.   
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Hallitus järjesti neljä (4) kertaa vuodessa lyhyen aikavälin (3kk) 
toiminnan ja tiedotuksen suunnittelupalaveria jäsenistölle. Jäsenillä 
oli näin mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan myös 
jäsenkokousten välillä. Toimintaa ohjattiin jäsenistön palautteiden ja 
ideoiden pohjalta.  

8 Hallinnolliset tehtävät ja toimintakeskus 

8.1 Hallinnolliset tehtävät 

Yhdistyksen hallinnolliset tehtävät hoidettiin vapaaehtoisvoimin, 
hyödyntäen erilaisia sähköisiä palveluja. Toimiston hoito ja 
jäsenneuvonta hoidettiin puhelinpalveluna sekä sähköpostitse. 

Talousasioista vastasi talouspäällikkö ja jäsenrekisteristä jäsen-
rekisterin hoitaja. Jäsenrekisteri pidettiin Invalidiliiton Kilta-
järjestelmässä. 

8.2 Toimintakeskus 

Yhdistykselle etsittiin edelleen esteetöntä tilaa.   

Periaatteena on, että toimitilan vuokraus rahoitetaan vanhan 
toimintakeskuksen myynnistä saaduilla rahoilla. 

Toimitilan hankinnan tavoitteena on lisätä yhdistyksen 
mahdollisuuksia monimuotoiseen, jäsenlähtöiseen toimintaan.  

  

TALOUDELLINEN TOIMINTA 

9 Oma varainhankinta 
 
Omarahoituksen kehittäminen ja turvaaminen on yhdistyksen 
talouden kannalta merkittävintä toimintaa. Varainhankintaa 
toteutetaan suunnitelmallisesti ja pyritään jatkuvasti kehittämään. 
 
Yhdistys keräsi toimintansa rahoittamiseksi jäsenmaksuja.  
 
Yhdistys ei osallistunut Pieni ele keräystoimintaan kuntavaalien 
yhteydessä, koska lipasvahtien terveysturvallisuutta ei pystytty 
turvaamaan. 

10 Avustukset 
 
Yhdistys haki ja sai Espoon kaupungilta yleistä toiminta-avustusta 
sekä avustusta liikuntatoimintaan.  
 
Yhdistys haki ja sai Invalidiliiton järjestöavustusta jäsenistön 
puhelinhaastattelun järjestämiseksi. Haastattelu toteutettiin 
palkkaamalla ulkopuolinen haastattelija. 

Hallitus 30.3.2022  


