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Kehitysvammatuki 57 ry  
 
Kehitysvammatuki 57 ry on vuonna 1957 perustettu kansalaisjärjestö. 
Yhdistys toimii kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja  
läheistensä edunvalvonta- ja tukiyhdistyksenä sekä edistää heidän  
mahdollisuuksiaan toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina 
jäseninä. Vuosi 2020 on Kehitysvammatuki 57 ry:n 63. toimintavuosi.  
 
Tavoitteenamme on edistää YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen toteutumista yhteiskunnassa vahvistaen 
vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuutta ja 
osallisuutta.  
 

Strategiset painopistealueet 2020  
 
Kehitysvammatuki 57 ry:n voimassa oleva strategia on vuosille 2017-
2022. Strategian on hyväksynyt yhdistyksen jäsenistö kevätkokouksessa 
28.4.2017. Strategiassa on neljä painopistettä, joiden mukaisia toimenpi-
teitä tehdään vuosittain.   
Vuonna 2020 strategiaa toimeenpannaan seuraavasti:  
 

1. Yhdistys kasvaa ja on aktiivinen jäsentoiminnassa ja edun-
valvonnassa  

 
Tärkein voimavaramme on jäsenistö ja muut toiminnassa mukana olevat 
ihmiset. Jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenistön tarpeisiin vastaami-
nen edelleen on tärkeää sekä paikallisen että valtakunnallisen vaikutta-
misen kannalta. Aktiivinen jäsenhankintatyö näkyy järjestämiemme ta-
pahtumien lisäksi kaikessa viestinnässämme.  
 
Vuonna 2020 yhdistys lisää edunvalvontaosaamista ja vahvistaa asian-
tuntija-asemaansa vammaisalalla kehittämällä asiantuntijapalveluita.  

Kehitysvammatuki 57 ry tarjoaa aiempaa enemmän sekä maksulli-
sia että yhteistyöhön perustuvia maksuttomia koulutus- ja konsultaa-
tiopalveluita.   
 
Kehitysvammatuki 57 ry kuuluu lukuisiin asiantuntijaverkostoihin. 
Vuonna 2020 yhdistys kuuluu mm. Kumaja-verkostoon, Kehitysvamma-
alan asumisen neuvottelukunta KVANK:iin, Ensitietoverkostoon,  
MUKANA -yhteistyöverkostoon, Ei myytävänä -verkostoon ja Uuden-
maan vammaisjärjestöjen vaikuttajaverkostoon ja HUS:in Harvinaiset ja 
vaikeahoitoiset epilepsiat –asiakasraatiin.  
 
Vuonna 2020 yhdistyksessä kiinnitetään viestinnän osalta erityinen  
huomio selkoviestintään ja saavutettavuuteen. Vuonna 2020 toteutetaan 
nettisivujen uudistus erityisesti viestinnän kognitiivisen saavutettavuu-
den näkökulmasta ja lisätään työntekijöiden selkokieliosaamista mm. 
koulutuksin.   

 
2. Monipuolinen vertais- ja vapaa-ajan toiminta tavoittaa yhä 

useamman  
 
Vuonna 2020 halutaan tavoittaa toimintaan entistä enemmän henkilöitä, 
joiden tausta on monikulttuurinen. Tätä tavoitetta edistetään mm. toimi-
malla kumppanina hankkeissa, joissa kyseistä kohderyhmää tavoitetaan, 
vahvistamalla työntekijöiden kulttuurisensitiivistä osaamista koulutuksen 
avulla ja kiinnittämällä huomio oman viestinnän saavutettavuuteen esi-
merkiksi tekstittämällä videoita. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään 
tulkkia ja käännetään tekstejä vieraille kielille.  
 
Järjestötoiminnan halutaan kautta linjan tavoittavan vielä suuremman 
joukon pääkaupunkiseudun asukkaita ja perheitä jo varhaisessa vai-
heessa. Yhdistyksen rahoituspohjaa pyritään laajentamaan eri kuntiin 
ja yhteistyökumppanuuksia luodaan enemmän myös espoolaisten ja 
vantaalaisten toimijoiden kanssa.  
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3. Asumisen palveluista elämisen tukemiseen  
 
Vuonna 2020 laajennetaan asumisen palveluja sopivaksi aiempaa use-
ampien tarpeisiin. Vuoden 2020 alussa avattava perhekoti tarjoaa yhtei-
söllisen asumismuodon 4-6 henkilölle, jolla on kehitysvamma. Vuonna 
2020 hankitaan myös uusia tukiasuntoja, joihin tarjotaan asukkaiden tar-
vitsema tuki.  
 
Kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä edistetään hakemalla rahoi-
tusta uuteen hankkeeseen. 
 

4. Palvelujen kehittäminen ja tuotteistaminen sekä rahoitus-
pohjan laajentaminen  

 
Vuonna 2020 kehitetään varainhankintaa hakemalla rahoitusta uudelle 
toiminnalle ja uusille hankkeille vähintään kahdesta uudesta rahoitusläh-
teestä. Yhdistykselle myönnettyä rahankeräyslupaa hyödynnetään va-
rainhankinnassa.  
 
Kehitysvammatuki 57 ry on kouluttanut tukihenkilöitä helsinkiläisille Hel-
singin kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Vuonna 2020 
tukihenkilökoulutusta aletaan tuottaa osana yhdistyksen asiantuntijapal-
veluita.   
 

 
Kuva: Jarmo Mela 

Järjestötoiminta: toimintaa, tapahtumia ja vertaistukea 
 
 
Harrastus- ja kerhotoiminta 
 
Toiminta muodostuu säännöllisesti kokoontuvista kerhoista, lyhyemmistä 
kursseista sekä liikuteltavasta vapaa-ajan toiminnasta. Liikuteltava va-
paa-ajan toiminta voi sopia myös henkilöille, joiden on hankala lähteä 
kodin ulkopuolelle harrastamaan (esim. vaikeasti vammaiset ihmiset) tai 
joille ei löydy toivottua kerhoa perustarjonnasta. Lisäksi kerhoja ja lyhyt-
kursseja järjestetään yhteistyössä Helsingin liikuntapalveluiden ja Hel-
singin työväenopiston kanssa. 
 
Kerhoilla ja lyhytkursseilla on teema, jonka ympärille toiminta muotoutuu. 
Toiminta kehittyy toiminnan osallistujien toiveiden ja ideoiden sekä oh-
jaajan osaamisen pohjalta. Kerhoissa on pääosin kaksi ohjaajaa, jotta 
yksilölliset tarpeet voidaan huomioida. 
 
Vuonna 2020 halutaan lisätä harrastus- ja kerhotoimintaa. Mikäli haetut 
rahoitukset myönnetään, järjestetään Helsingissä 14 omaa kerhoa, seit-
semän yhteistyökerhoa liikuntapalveluiden ja kaksi työväenopiston 
kanssa sekä seitsemän kerhoa Espoossa.  
 
Toimintaa järjestetään lapsille ja nuorille aiempaa enemmän: suunnit-
teilla on kolme uutta iltapäiväkerhojen yhteydessä järjestettävää harras-
tus- ja kerhoryhmää ja sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Aikuisille jär-
jestettävä toiminta pysyy määrällisesti samana, mutta osa kerhoista voi 
loppua ja tilalle tulla uusia. Lisäksi vuoden aikana järjestetään 2-5 liiku-
teltavaa kerhoa ja 2-4 lyhytkurssia. 
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Leiritoiminta 
 
Leiritoiminta tarjoaa kehitysvammaisille tai vastaavaa laaja-alaista tukea 
tarvitseville ihmisille mahdollisuuden lepoon ja virkistykseen loma-ai-
kana. Vuonna 2020 järjestetään 13 leiriä helsinkiläisille ja kolme espoo-
laisille, mikäli kaupungeilta haetut avustukset myönnetään. 
 
Helsingin leireistä yksi järjestetään talvilomaviikolla ja loput kesällä. Tal-
vileiri on tarkoitettu koululaisille, ja se kestää viisi päivää. Kesällä lapsille 
toteutetaan päiväleiri yhteistyössä HAM:in ja Annantalon kanssa heidän 
tiloissaan, ja myös sen kesto on viisi päivää. 
  
Muut kesäleirit kestävät neljä päivää maanantaista torstaihin. Kesälei-
reistä neljä järjestetään päiväleireinä yhdistyksen omissa tiloissa Ystä-
vätuvalla Kalliossa. Päiväleireistä kaksi on tarkoitettu senioreille, yksi ai-
kuisille ja yksi nuorille aikuisille. Kesällä järjestettävistä leireistä seitse-
män on yöpymisleirejä. Näistä leireistä kaksi on suunnattu vaikeasti 
vammaisille, kolme aikuisille, yksi senioreille sekä yksi itsenäisille aikui-
sille. Kaikki Espoon leirit ovat yöpymisleirejä ja ne kestävät maanan-
taista torstaihin. 
 
Perheiden vertaistukitoiminta 
 
Perheiden vertaistukitoiminta tukee perheen arjen sujuvuutta ja hyvin-
vointia tarjoamalla monipuolisesti mahdollisuuksia vertaistukeen, tietoa 
kehitysvammaisuuteen liittyvistä asioista, virkistystä ja tukea eri elämän-
tilanteissa. Toiminta on suunnattu helsinkiläisille perheille, joissa jollain 
perheenjäsenellä on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alaisen tuen 
tarve. Vuonna 2020 painopisteenä on alle kouluikäisten lasten perheet. 
 
Vuonna 2020 erilaisia vertaistapaamisia järjestetään vuoden aikana 6-12 
kappaletta eri kohderyhmille (esim. isovanhemmat, yksinhuoltajavan-
hemmat, isät sekä vaikeasti vammaisten lasten vanhemmat). Erilaisia 

teemailtoja (esim. Sherborne, edunvalvonta, testamentti) järjestetään 4-
8 kappaletta. Näiden lisäksi perheille järjestetään 5 - 10 virkistystapahtu-
maa.  
 
Yhdistys jatkaa yhteistyötä kaupungin kanssa ja toteuttaa Omaishoito-
lain 3 a §:n mukaista omaishoitajan hoitotehtävää tukevia palveluja jär-
jestämällä perheille viikonloppukursseja sekä Espoossa vertaisryhmäta-
paamisia. Viikonloppukursseja järjestetään 4-8 kappaletta ja ne suunna-
taan eri kohderyhmille (esim. alle kouluikäisten lasten perheille ja yksin-
huoltajavanhemmille).  
 
Parkkitoiminta 
 
Parkkitoiminta on kehitysvammaisten ja vastaavaa laaja-alaista tukea 
tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoon ja ohjaukseen perehtynyttä toimin-
taa. Toiminnassa on huomioitu perheiden erityistarpeet, unohtamatta 
vertaistuellista näkökulmaa niin erityislasten, heidän sisarustensa kuin 
vanhempien osalta. 
 
Yhdistyksen parkkitoiminta jakautuu koti- ja toimintaparkkitoimintaan. 
Kotiparkki on kotiin vietävää lapsiperheiden tukitoimintaa, joka tukee 
perheiden jaksamista kuormittavan arjen haasteissa. Toimintaparkit tu-
kevat perheiden jaksamista tarjoamalla lapsille ja nuorille virkistystä 
sekä huoltajille hengähdystauon ja aikaa suoriutua arjen vaatimuksista 
ilman lastenhoitohuolia.  
 
Vuonna 2020 tavoitteena on pitää parkkitoiminnan käyttöaste samana 
kuin aiemmin (750-800 tuntia vuodessa) ja saada pääkaupunkiseudulta 
vähintään neljä uutta perhettä mukaan kotiparkin käyttäjiksi. Vuonna 
2020 toteutetaan 4-6 perjantai- ja lauantaiparkkia ja muita toimintapark-
keja tarpeen mukaan. Vuonna 2020 toteutetaan myös sisarusviikon-
loppu, joka mahdollistaa vertaisen kokemuksen lapselle, jonka sisaruk-
sella on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alaisen tuen tarve.  
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Ystävätupatoiminta 
 
Ystävätupatoiminta on vakiintunutta toimintaa, jonka sisältöön ei vuo-
delle 2020 tule suuria muutoksia. Ystävätupatoiminnan kohderyhmänä 
ovat nuoret ja aikuiset kehitysvammaiset ihmiset sekä perheet, joissa on 
kehitysvammainen nuori tai aikuinen. 
 
Kohtaamispaikka Ystävätupa on vapaamuotoinen oleskelutila omaehtoi-
seen toiminnallisuuteen. Ystävätupa on avoinna kahdesti viikossa. Ystä-
vätuvalla kokoontuu myös eri kohderyhmille suunnattuja klubeja: teini-
klubi, senioriklubi ja sateenkaariklubi. Lisäksi Ystävätuvalla järjestetään 
eri teemoihin liittyviä lyhytkursseja tai teemapäiviä. Ystävätupatoimin-
taan kuuluu myös kulttuuri- ja virkistysretkiä, matkoja ja tapahtumia. Va-
kiintunutta toimintaa on myös kuukausittain järjestettävä Villiklubi. 
Vuonna 2020 Villiklubi-toimintaa järjestetään myös Järvenpäässä. Toi-
minnan koordinaattori toimii myös yhteyshenkilönä Me Itse ry:hyn Tam-
pereella ja tukee ryhmän toimintaa tarvittavissa määrin.  
 
Vertais- ja vapaaehtoistoiminta 
 
Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan kohderyhminä ovat niin kehitysvam-
maiset kuin myös ei-kehitysvammaiset ihmiset, joille toiminta mahdollis-
taa mm. uuden kaverin saamisen, kokemuksia vertaisryhmien vetämi-
sestä ja niihin osallistumisesta sekä toimimisen vapaaehtoisena erilai-
sissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.  
 
Vuonna 2020 tavoitteena on saada toimintaan vähintään 50 uutta va-
paaehtoista, joista 20 osallistuu kaveritoimintaan. Uusien vapaaehtoisten 
koulutuspaketti on jaettu neljään osioon ja se järjestetään vuonna 2020 
kolme kertaa. Lisäksi vapaaehtoisia perehdytetään henkilökohtaisesti 
koulutusten ulkopuolella. Uudet vapaaehtoiset otetaan mahdollisimman 
nopeasti mukaan toimintaan ja alussa heihin pidetään tiiviimmin yh-
teyttä. 

 
Vekkaritoiminta tukee kehitysvammaisia ihmisiä toimimaan vertaisryh-
mien vetäjinä ja vapaaehtoistoimijoina pääkaupunkiseudun tapahtu-
missa, kuten festivaaleilla ja messuilla. Vuonna 2020 Vekkarin vapaaeh-
toiset osallistuvat vähintään 15 tapahtumaan.  
 
Lisäksi vuonna 2020 järjestetään yksi vertaisryhmän vetäjien koulutus, 
josta valmistuu noin kuusi vertaisryhmän vetäjää. Vertaisryhmätoiminta 
on täysin toimijalähtöistä, ja koulutuksen käyneet vetäjät suunnittelevat, 
toteuttavat ja arvioivat ryhmäkautta tuetusti. Vetäjien toimintaa tukevat 
ei-kehitysvammaiset vapaaehtoiset taustatukihenkilöt ja/tai palkatut 
taustatukityöntekijät.  
 
Vapaaehtoisia tuetaan toiminnassa pitämällä yhteyttä suoraan ja sosiaa-
lisen median kautta sekä järjestämällä vuonna 2020 kaksi kaikille vapaa-
ehtoisille tarkoitettua yhteisvirkistystä. Kaveripareille järjestetään lisäksi 
neljä omaa virkistystilaisuutta. Vapaaehtoisille järjestetään tarvittaessa 
myös työnohjauksellisia tapaamisia.  
 

 
Kuva: Esa Ahonen  
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Vipinä 

Vipinä on valtakunnallinen kehittämishanke (STEA, 2018-2020), jossa 
edistetään kehitysvammaisten ihmisten liikuntaa ja arjen aktiivisuutta 
sekä pyritään toimintakulttuurin muutokseen kotiyhteisöissä. Hankkeen 
kohderyhmiä ovat kotiyhteisöissä asuvat kehitysvammaiset ihmiset ja 
niissä työskentelevät ohjaajat. 

Vuonna 2020 hankkeen yhteistyökumppaneiksi valitaan viisi (5) asumis-
yksikköä. Yhteistyökumppanit pyritään valitsemaan kattavasti eri puolilta 
Suomea. Jokaisessa asumisyksikössä järjestetään keskimäärin viisi työ-
pajaa ja liikunnallinen haastekuukausi, joihin tavoitellaan ainakin viiden 
asukkaan ja kolmen työntekijän aktiivista osallistumista. Asumisyksikkö-
jen lähialueilla toimivia yhteistyökumppaneita pyydetään mukaan mah-
dollisuuksien mukaan. 

Vuonna 2020 toteutetaan lopullinen mallinnus työpajakokonaisuudesta. 
Lisäksi selvitetään, kuinka Vipinä-toimintaa voi järjestää jatkossa ilman 
hankkeen työntekijöitä. Viimeisenä vuotena toteutetaan myös koulutuk-
sia ohjaajille, jotta kehitetyt mallit siirtyvät asumisyksikköjen arkeen.  

Tulossa uusia kehittämishankkeita 
  
Jos STEA:lta haettu rahoitus myönnetään, vuonna 2020 käynnistyy uusi 
kolmevuotinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehitysvammaisten 
ihmisten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen lisäämällä heidän val-
miuksiaan kansalaisvaikuttamiseen ja parantamalla viestinnän kognitii-
vista saavutettavuutta yhteiskunnassa. Hankkeeseen palkataan viisi työn-
tekijää, joista neljä työskentelee yhdistyksessä ja yksi Kehitysvammalii-
tossa. Lisäksi vuonna 2020 tullaan hakemaan rahoitusta uuteen 1-2 ke-
hittämishankkeeseen. 
 

Palvelutoiminta: hyvää asumista ja mielekästä päiväai-
kaista toimintaa 
 
Kotiyhteisöt ja toimijatalo 
 
Yhdistyksellä on kolme kotiyhteisöä Kankurinkulma, Myllykaari ja Oska-
rinpuisto. Kotiyhteisöt tarjoavat kodin yhteensä 40 asukkaalle. Kotiyhtei-
söjen lisäksi Myllypurossa on viisi tukiasuntoa, joissa asuu yhteensä 5 
asukasta. Oskarinpuiston toimijatalossa järjestetään päiväaikaista ryh-
mämuotoista toimintaa 30 toimijalle. Kotiyhteisöt ja toimijatalo sijaitsevat 
Marjaniemessä ja Myllypurossa. 
 
Kotiyhteisöissä ja toimijatalossa luodaan arjen keskelle hyviä hetkiä tur-
vallisessa ympäristössä. Palveluissa keskitytään löytämään keinoja yksi-
löllisen elämän toteutumiseen: itsemääräämisoikeuden tukeminen ja it-
senäisyyden vahvistaminen on tärkeää. Ihmisille annetaan tilaa ja mah-
dollisuuksia vaikuttaa omaan elämään liittyviin valintoihin.  
 
Kotiyhteisöissä ja toimijatalossa ohjataan, tuetaan ja annetaan hoivaa jo-
kaisen yksilöllisen tarpeen mukaan. Ihmisiä kannustetaan ja tuetaan 
osallisuuteen ja osallistumaan ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan.  
 
Palveluyksiköissä haetaan aktiivisesti mahdollisuuksia ja keinoja osalli-
suuden lisäämiseksi ja vahvistamiseksi jokaisen elämässä. Asukkaat, 
toimijat ja työntekijät osallistuvat aktiivisesti lähialueen tarjoamiin tapah-
tumiin ja hyödyntävät lähipalveluita. Aktiivinen yhteydenpito lähi-ihmisiin 
ja omaisiin on tärkeää.  
 
Uusi toimijatalo Vantaalle ja perhekoti Helsinkiin 
  
Alkuvuodesta 2020 avautuu Helsinkiin perhekoti kehitysvammaisille ai-
kuisille ihmisille. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoitoon tule-
valle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon, läheisiin 
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ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia 
suhteitaan. Erityisesti aikuisten perhehoidossa on tärkeää yhteisöllisen 
asumisen järjestäminen sekä osallisuuden ja toimintakyvyn tukeminen ja 
ylläpitäminen.   
  
Lisäksi vuoden 2020 alussa avataan uusi toimijatalo Vantaan Haku-
nilaan. Hakunilan toimijatalo tarjoaa osallisuutta tukevaa päiväai-
kaista toimintaa noin 30 aikuiselle kehitysvammaiselle ihmiselle.   
 
 
 

 
Kuva: Satu Timperi 

 
 

Hallinto ja henkilökunta 
 
Hallitus ja toimikunnat  
  
Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää kaksi kertaa vuodessa ko-
koontuva vuosikokous. Kevätkokous hyväksyy edellisen vuoden vuosi-
kertomuksen ja käsittelee kirjanpitolain tarkoittaman toimintakertomuk-
sen sekä vahvistaa tilinpäätöksen. Syyskokous valitsee puheenjohtajan 
ja hallituksen jäsenet sekä päättää seuraavan vuoden toimintasuunnitel-
masta ja talousarviosta.   
  
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 5–10 muuta jäsentä. Hallitus ko-
koontuu vuosittain noin kymmenen kertaa. Hallituksen sihteerinä toimii 
toiminnanjohtaja. Johtoryhmä valmistelee hallituksessa käsiteltävät 
asiat.  
  
Hallitus nimeää vuodelle 2020 kolme toimikuntaa: työvaliokunnan, asu-
mis- ja kiinteistötoimikunnan sekä työsuojelutoimikunnan. Toimikunta voi 
täydentää itseään tarvittaessa.  
  
Henkilökunta  
  
Yhdistyksellä oli vuonna 2019 yhteensä 61 vakituista työntekijää asian-
tuntija-, ohjaus-, tuki- ja avustustehtävissä. Toimistolla Läntisellä Bra-
henkadulla työskentelee 14 työntekijää ja palvelutoiminnan yksiköissä 
47 työntekijää. Vuonna 2020 yhdistyksen henkilöstömäärä voi lisääntyä 
jopa 15-20 henkilöllä, jos kasvutavoitteet toteutuvat.  
  
Lisäksi yhdistyksessä työskentelee yhteensä noin 170 työntekijää mää-
räaikaisissa työsuhteissa: kerho-, kurssi- ja leirityöntekijöinä, sijaisina ja 
tilapäishoidon ohjaajina.   
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Yhdistys toimii luotettavana ja kannustavana työnantajana luoden työn-
tekijöitä ja heidän ammattitaitoaan arvostavan ja edistävän työilmapiirin. 
Henkilökuntaa koulutetaan asiakkaiden ja onnistumiskeskusteluista 
nousseiden tarpeiden mukaan sekä täydennyskoulutusvelvoitteen pe-
rusteella. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain.  
  
Koko henkilöstön välinen yhteistyö ja yhteisvastuullisuus korostuvat kai-
kessa yhdistyksen toiminnassa. Edelleen vuonna 2020 lisätään kotiyh-
teisöjen ja toimijatalon henkilöstön yhteistyötä palvelujen laadukkaan tur-
vaamisen ja osaamisen jakamisen näkökulmista. Yhdistyksen toiminto-
jen välistä yhteistyötä tiivistetään mm. yhdistyksen vapaaehtoistoimin-
nan ulottamisessa asumisen ja päivätoiminnan palveluihin.   
 
 
 
Organisaatiokaavio 2020 

 
 

Talous 
 
Yhdistys osallistui syksyllä 2018 Helsingin kaupungin kehitysvamma- ja 
autismikirjon palveluiden kilpailutukseen ja jatkaa palveluntuottajana. 
Yksi asukkaistamme on espoolainen ja hänen palveluistaan on sopimus 
Espoon kanssa. Vuonna 2020 yhdistys alkaa tuottamaan päiväaikaista 
toimintaa Vantaalla.  
 
Ystävätupatoiminta, vertais- ja vapaaehtoistoiminta ja parkkitoiminta ra-
hoitetaan STEA:n Ak-avustuksella, ja Vipinä-hanke sekä mahdollisesti 
vuonna 2020 alkava Selkeästi meille -hanke C-avustuksella. Perheiden 
vertaistukitoiminnan, leiritoiminnan ja harrastus- ja kerhotoiminnan jär-
jestämiseen on haettu avustusta Helsingin ja Espoon kaupungeilta. Pää-
tökset kaikista em. rahoituksista saadaan joulukuussa 2019. 
  
Järjestötoimintaan käytettävä varainhankinta koostuu pääasiassa jäsen-
maksuista. Yhdistyksen oman varainhankinnan tärkeys korostuu omara-
hoitusosuuden merkityksen lisääntyessä tulevaisuudessa. Rahoituksia 
haetaan vuoden aikana säätiöiltä ja rahastoista. Yhdistyksellä on voi-
massa oleva rahankeräyslupa.  
 

Kiinteistöt ja huoneistot   
  
Yhdistys pääsääntöisesti omistaa kiinteistöt ja huoneistot, joissa se to-
teuttaa toimintaa. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankintaan yhdistys on 
saanut vuosien varrella Raha-automaattiyhdistyksen investointiavustuk-
sia sekä ARA:n avustuksia.  
  
Yhdistys hankkii teknisen isännöinnin palvelut ostopalveluna. Yhdistyk-
sen kiinteistöasioita valmistelee kiinteistötoimikunta. Kiinteistöjä remon-
toidaan tehdyn PTS:n mukaisesti. Vuonna 2020 yhdistys laajentaa toi-
mintaansa myös vuokrakiinteistöihin. 



Liite: Talousarvio 
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