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Yhdessä olemme voimakkaita – 
tule mukaan ja tuo ystäväsikin! 
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Yhdistyksen yhteystiedot: 
 
ESPIN ry 
Toimiston puh. 041 548 0638 
PL 71, 02211 ESPOO 
espinry.toimisto@gmail.com 
www.espin.fi 

 
ESPIN ry on toiminut vuodesta 1977 tuki- ja liikuntaesteisten  
etujärjestönä. Meillä on 300 jäsentä Espoossa ja lähialueilla. 
 
ESPIN ry on myös Invalidiliiton ja Suomen Paralympiakomitean 
(ent. VAU) jäsenyhdistys, ja siten osa satojen yhdistysten ja  
kymmenien tuhansien henkilöjäsenten verkostoa. 
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JÄSENPALVELU 

 
Onhan yhteystietosi kohdillaan? Saammehan Sinuun sujuvasti  
yhteyden puhelimella, tekstiviestillä tai sähköpostilla? 
 
Matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite nopeuttaa yhteydenpitoa 
yhdistykseltä Sinulle. Muista siis ilmoittaa muutokset jäsentietoihin 
suoraan ESPINin jäsenrekisterihoitaja Anne Virtaselle, 
ESPIN toimisto: 041 548 0638, espinry.toimisto@gmail.com 
 
Postinjakelussa on isoja eroja ja postin kulkemisessa saattaa  
kestää jopa viikkoja! Yhdistys lähettääkin jäsentiedotteen myös  
sähköpostilla. Sähköpostilla lähetämme tietoja myös ajankohtaisista 
asioista sekä pikatiedotteita tapahtumista. Jos haluat päästä  
mukaan yhdistyksen jakelulistalle, ilmoitathan sähköpostiosoitteesi 
puheenjohtajalle, pirkko.kuusela@gmail.com 
 

 
 

ESPIN puhelinneuvonta 
 
Toimiston puhelin 041 548 0638 auttaa, jos esimerkiksi 
 

 tarvittavia tietoja on vaikea löytää, vaikka Espoon 
kaupungin nettisivuilta 

 pitäisi tulostaa jotakin, eikä ole tulostinta 
 tarvitset apua, jossakin tietyssä asiassa 
 oma pärjääminen huolettaa 

 
Anne Virtanen vastaa toimiston puhelimeen ja häneltä voi kysyä 
apua. Hän voi mm. etsiä virastojen aukioloaikoja, puhelinnumeroita, 
oikeita yhteyshenkilöitä tai hän voi tulostaa ja lähettää lomakkeita. 
Jos Anne ei juuri ole tavoitettavissa, jätä viesti puhelinvastaajaan ja 
hän ottaa yhteyttä myöhemmin. 
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Voit kysyä esimerkiksi koronatiedotuksesta tai jos tarvitset muuten 
apua, niin yritämme auttaa parhaamme mukaan. Yhdistys ottaa 
myös aina mielellään vastaan palautetta, vinkkejä ja ideoita  
toiminnan kehittämiseksi! 
 

 
 

ESPINin nettisivut uudistuivat! 
 
Käy tutustumassa uusiin nettisivuihimme osoitteessa www.espin.fi. 
Kaipaamme palautetta siitä, mikä toimii ja mikä ei. Puuttuuko jotain 
oleellista? Vilkaise myös ESPINin uutta blogia sekä uutisia  
Ajankohtaista-sivulta. Palautetta voi antaa nettisivuilla olevalla  
lomakkeella tai ESPINin toimistolle: 041 548 0638 tai  
espinry.toimisto@gmail.com 
 
 

KOKOUKSET JA HALLINTO 

 

 
 

Toiminnansuunnittelupalaverit 
 
Yhdistyksen kaikki jäsenet ovat tervetulleita suunnittelemaan yhdis-
tyksen toimintaa toiminnansuunnitteluiltoihin. Toiminnansuunnittelut 
pidetään joko etänä tai ihan paikan päällä, riippuen koronatilan-
teesta. Nyt suunnittelemme syksyä ja vuoden 2023 toimintaa! 

Hallituksen kokoukset: Jäsenkokoukset: 
Hallitus kokoontuu kuukausittain, 
paitsi heinäkuussa. 
 
Halutessasi asioita hallituksen 
käsittelyyn, ole yhteydessä  
puheenjohtajaan. 

Yhdistyksen jäsenkokoukset  
pidetään lauantaina klo 14 alkaen 

 26.11.2022 syyskokous 
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Seuraavat toiminnansuunnitelupalaverit klo 17.00–19.00: 

 ma 15.8.2022 (ilmoittaudu 8.8. mennessä) 
 ma 7.11.2022 (ilmoittaudu 1.11. mennessä) 

 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Pirkko Kuusela, 
040 572 6296 tai pirkko.kuusela@gmail.com 
 

 
 

Kevätkokouksen 2022 päätöksiä 
 
Kevätkokous pidettiin lauantaina 23.4.2022 Ravintola Hillsissä.  
Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen tilinpäätös ja käsiteltiin viime 
vuoden toimintakertomus. Yhdistyksen hallitukselle myönnettiin 
vastuuvapaus. 
 
Kokouksen jälkeen nautittiin herkullisesta ja keväisestä buffetista 
sekä keskusteltiin mielenkiintoisista aiheista. Lähtiessä saatiin  
mukaan myös herkkuruokaa kotiin vietäväksi. 
 
Suuret kiitokset osallistujille sekä varapuheenjohtaja 
Aija Tarkiaiselle ja Ravintola Hill'sin henkilökunnalle!  
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YHTEISET TAPAAMISET 

 
Järjestämme tapaamisia paikan päällä, kokoontumisrajoitusten niin 
salliessa. Yhdistykselle on erittäin tärkeää, että voimme järjestää 
yhteiset tapaamiset kaikille turvallisesti. Koronatilanteen eläessä 
myös sovittuihin tapaamisiin voi tulla muutoksia. Koronapassikin voi 
tulla jälleen käyttöön tapaamispaikoissa. 
 
Muistathan ilmoittautua kaikkiin tapaamisiin ja antaa yhteystietosi  
ilmoittautumisen yhteydessä. Tällöin saamme nopeasti ja helposti 
kerrottua mahdollisista muutoksista tapahtumiin. 
 
Huomioi muut osallistujat ja osallistu tapaamisiin vain, jos olet terve. 
Kiitos, että teet tapaamisistamme turvallisia kaikille! 
 

 
 

Kahvilatapaamiset 
 
Tule nauttimaan kupillinen kuumaa ja viettämään aikaa hyvässä 
seurassa. Yhdistys tarjoaa kahvin/teen ja kahvileivän. Pöytävaraus 
on 10 kahvittelijalle. Halutessasi voit ottaa ystäväsi mukaan! 
 
Yhteiset kahvilatapaamiset Kahvila Merjan Kulmassa. Tavataan 
kerran kuussa sunnuntaisin klo 12.00 alkaen. 
 
Seuraavat tapaamiset: 
 

 su 3.7.2022 (ilmoittaudu 30.6.2022 mennessä) 
 su 7.8.2022 (ilmoittaudu 4.8.2022 mennessä) 
 su 11.9.2022 (ilmoittaudu 8.9.2022 mennessä) 

 su 9.10.2022 (ilmoittaudu 6.10.2022 mennessä) 
 
Kahvila Merjan Kulma, Karakalliontie 10, Espoo,  
Karakallion ostoskeskus, www.merjankulma.fi 
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Muista ilmoittaa mahdolliset erikoisruokavaliot ja allergiat.  
Muutokset mahdollisia. 
 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot Aija Tarkiainen, 
0400 900 657 tai aija.tarkiainen@ekoform.fi 
 

 
 

ÄIJÄkahvit Minttu Cafe & Bar! 
 
Tule mukaan ÄIJÄkahveille uuteen Minttu Cafe & Bariin. Yhdistys 
tarjoaa lounaan sekä kahvin/teen (omavastuu 5 €) tai kahvin/teen 
sekä kahvileivän. Omavastuu maksetaan paikan päällä. Halutessasi 
voit ottaa ystävän mukaasi! 
 
ÄIJÄkahvien tapaamiset Minttu Cafe & Barissa kuukauden  
ensimmäisenä maanantaina klo 13.30 alkaen. 
HUOM. Heinäkuussa ei tapaamista! 
 
Seuraavat tapaamiset: 

 ma 1.8.2022 
 ma 5.9.2022 

 ma 3.10.2022 

 
HUOM! Uusi osoite! 
ÄIJÄkahvit on siirtynyt uuteen kahvilaan, Minttu Cafe & Bar, 
www.minttucafebar.com. Paikka on tuttu Läkkitorin Galleria,  
Konstaapelinkatu 4, 02650 Espoo. 
 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Jarmo Nurmi, 0400 873 877 
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Lounastapaamiset 

 
Yhdistyksen lounastapaamiset kerran kuukaudessa ensimmäisenä 
perjantaina, klo 12.30. Yhdistyksen pöytävaraus on 12 ruokailijalle 
ja yhdistys tukee jäsenen ruokailua 8 €/kerta. Halutessasi voit ottaa 
ystävän mukaasi, yhdessä on aina mukavampaa. Tule mukaan 
nauttimaan hyvästä ruoasta ja loistavasta seurasta! 
 
Seuraavat tapaamiset: 
 

 pe 1.7.2022 (ilmoittaudu 24.6. mennessä), Bodomin kartano, 
Bodominkuja 7, Espoo. 

 pe 5.8.2022 (ilmoittaudu 15.7. mennessä), Backbyn kartano, 
Bodomintie 37, Espoo. 

 pe 2.9.2022 (ilmoittaudu 8.8. mennessä), Haukilahden helmi, 
Mellstenintie 12, Espoo. 

 
Lounastapaamisten paikka vaihtelee osallistujien toiveiden mukaan. 
Vinkkaa siis Tuoville hyvä lounaspaikka, jossa voisimme kokoontua! 
 
Lisätiedot ja hintatiedustelut sekä ilmoittautumiset Tuovi Nykänen, 
045 131 4455 tai tuovi.nykanen@gmail.com. 
 

 
 

Espanjan kielikurssi 
 
Tule mukaan opiskelemaan espanjaa! Voit olla jo taitava sanailija 
tai vasta-alkaja, yhdessä on aina mukava oppia uutta.  
Oppikirjana on iPerfecto! 1 (yhdistys tukee kirjan hankintaa).  
 
HUOM. UUSI PÄIVÄ JA AIKA! Kielikurssin kerrat joka toisena 
tiistaina klo 11.30–13.00, Ravintola Hills, Klovinpellontie 1–3, 
Torni 1, Espoo. Kurssin jäsenhinta 20 €, ei-jäsenelle 30 €.  
Hinta sisältää opetuksen ja tarjoilun. Muutokset tapaamisiin ovat 
mahdollisia. 
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Syksyn tapaamiset (8 kertaa): 
 

 ti 30.8.2022  ti 25.10.2022 

 ti 13.9.2022  ti 8.11.2022 

 ti 27.9.2022  ti 29.11.2022 

 ti 11.10.2022  ti 13.12.2022 

 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Päivi Puputti-Gonzalez, 
050 547 1575 tai ppupu@saunalahti.fi 
 

 
 

Lähde mukaan Finnconiin! 
 
Suomen suurin scifi- ja fantasiatapahtuma Finncon järjestetään 
tänä vuonna Espoon Otaniemessä. Tämän vuoden teema on toivo 
ja sinnikkyys! Tilaisuuteen on ilmainen sisäänpääsy. Tapahtumassa 
saa kulkea vapaasti omassa tahdissaan ja tutustua monipuoliseen 
ohjelmaan. Lisätietoja tapahtumasta https://2022.finncon.org/ 
 
Tavataan Aalto-yliopiston Kandidaattikeskuksen pääovilla  
lauantaina 9.7.2022 klo 11.00. Aalto-yliopiston Kandidaattikeskus,  
Otakaari 1, 02150 Espoo. 
 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 7.7. mennessä Hanna Bäckström 
040 832 2681 tai backstrom.hanna2@gmail.com 
 

 
 

Lippuja jäljellä kesäteatteri Krapiin la 30.7.2022! 
 
Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset 26.6.2022 mennessä,  
Aija Tarkiainen 0400 900 657 tai aija.tarkiainen@ekoform.fi 
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Espoo juhlii! -viikko 22.–27.8.2022 
 
Vuosi 2022 on erityistä aikaa Espoolle ja meille espoolaisille! 
Espoon kaupungiksi julistamisesta tulee kuluneeksi 50 vuotta. 
Teemavuoden kunniaksi perinteinen Espoo-päivä laajenee  
Espoo juhlii! -viikoksi. 
 
Juhlavuoden kunniaksi on tarjolla monenlaista ohjelmaa, johon voisi 
olla mielenkiintoista osallistua isommallakin joukolla. Jos keksit 
ohjelmistosta kiinnostavan tilaisuuden, vinkkaa siitä toimistolle  
ESPIN toimisto: 041 548 0638, espinry.toimisto@gmail.com. 
 
Alati muuttuvaa ohjelmaa löydät osoitteesta: 
https://www.espoo.fi/fi/inspiroidu-espoo-50-vuotta-kaupunkina-
ohjelmistosta 
 
Mennään yhdessä paikan päälle nauttimaan juhlahumusta.  
Samalla voimme näyttää, että Espoo kuuluu kaikille espoolaisille, 
myös meille! 
 

 
 

Syksyllä juhlitaan myös ESPINiä! 
 
ESPIN ry täyttää 45 vuotta. Olemme järjestämässä juhlia ja kutsun 
pitäisi tipahtaa postiluukusta syksyn aikana. Tarkkaile siis postiasi! 
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Retki Nuuksioon la 3.9.2022, klo 11.00–13.00 

 
Lähde mukaan syysretkelle Nuuksioon lauantaina 3.9.2022  
klo 11.00–13.00. Meille on järjestetty Aistien Aika–Perinteiden Taika 
-ohjelma sekä kahvitus. NUOTIOKAHVIT sis. nokipannukahvit,  
yrttijuoma ja Wäinön pullat. 
 
Nuuksion vanhojen metsien sylissä Wäinölässä laskeudut rentout-
tavaan, aisteja herkistävään maailmaan. Tämä moniaistinen  
perinnetaika-aika on esteetön kuten myös Wäinölä ja sen pihapiiri. 
Käytössä on esteetön kuivakäymälä. Ohjelman vetää muusikko ja 
luontoyhteysohjaaja Ulla Hillebrandt, ulla.fi. 
 
Retki toteutuu, jos saamme 10 osallistujaa. Jos avustajasi tulee  
mukaan, ilmoita myös hänet osallistujaksi. Omavastuu 15 €, myös 
avustajalta. 
 
Muista ilmoittaa mahdolliset erikoisruokavaliot ja allergiat. Tavataan 
osoitteessa Paratiisintie 115, Otalampi, parkkipaikalla klo 10.40.  
Tilaisuus päättyy klo 13.00 mennessä. 
 
Aika: lauantaina 3.9.2022 klo 11.00–13.00 
Paikka: Paratiisintie 115, Otalampi 
 
Lisätiedot ja iImoittautuminen 22.8.2022 mennessä Kristina Bjugg, 
040 577 3398 tai kitti.bjugg@hotmail.fi 
 
 
Omavastuun (15 €, myös avustajalta) maksaminen  
 
Maksa 22.8.2022 mennessä 
Nordean tilille FI27 1478 3000 1029 59  
Käytä viitettä 2022934 
 
Maksua ei palauteta 
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Kulttuurikaveri 

 
Yhdistyksellä on kolme koulutettua kulttuurikaveria, Anne, Aija ja 
Helena. Heistä jokainen toimii hiukan omalla tavallaan ja ajallaan. 
 
Anne järjestää yhdistyksen jäsenille ryhmäkäyntejä mm. konserttei-
hin, teattereihin ja museoihin. Näistä tapahtumista ilmoitetaan yh-
distyksen jäsentiedotteessa. 
 
Aija voi lähteä kaveriksi kulttuuritapahtumaan, kunhan tilaisuuden 
aika sopii Aijan omaan aikatauluun. 
 
Helena saa lippuja kulttuuritapahtumiin, esimerkiksi Oopperan pää-
harjoitukset, nopealla aikataululla ja ilmoittaa niistä erikseen omalle 
ryhmälleen. Voit ilmoittautua Helenalle, 050 360 1452 tai 
paimela@hotmail.com 
 

MUISTA MYÖS KAIKUKORTTI! 
 

 
 

Aluetoiminta 
 
Tulossa Naisten hyvinvointipäivä lauantaina 24.9.2022 Vantaalla 
sekä Syyspäivät 1.10.2022. 
 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Pirkko Kuusela, 
040 572 6296 tai pirkko.kuusela@gmail.com 
 

 
 

ESPIN etsii vuokrattavaa toimitilaa 
 
Jos tiedossasi on hyvä, esteetön toimitila, joka on lähellä palveluita, 
niin lähetä vinkki yhdistyksen hallitukselle tai toimistoon. 
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LIIKUNTA 

 

Asahi 
 

Asahia live-etänä 1.9.–8.12.2022 torstaisin klo 13.00–13.45.  
Lisätietoja asahista ja tunnin vetäjästä löydät osoitteesta  
www.eveliinarusi.fi 
 
Osallistujana saat sähköpostiisi viestin, jossa on tunnukset ja 
salasana sivustolle. Sivustolla on ohjeet tunnille liittymiseen.  
Tunnille osallistuminen tai tallenteiden katsominen ei vaadi mitään 
erikseen asennettavaa ohjelmaa. Syykauden hinta on 10,00 €  
(sis. 14 kertaa), ilmoittautuneille lähetetään lasku. 
Kaikki tunnit tulevat sivustolle myös tallenteina ja voit katsoa niitä, 
milloin itsellesi parhaiten sopii, aina 31.12.2022 asti.  
HUOM. Kevään tallenteet katsottavissa 31.8.2022 asti. 
 
Lisätietoja ja sähköpostin ilmoittaminen Kristina Bjugg, 
040 577 3398 tai kitti.bjugg@hotmail.fi 
 

 
 

Tuolilattarit ja boccia 
 
Olemme varanneet syksyksi salivuoron Kungsgårdin koululta  
keskiviikkoina 24.8.2022–7.12.2022, klo 17.00–19.00.  
Sisäänkäynti koululle Kurttilantie 42, Espoo.  
HUOM! Kysy esteettömän reitin lisätiedot Kristinalta. 
 
Salivuorossa on kaksi ohjelmaa: 
Tuolilattarit klo 17.00–18.00, vetäjänä Tiina Lindroos  
Boccia klo 18.00–19.00, vetäjänä Ninni Tamminen 
 
Tule mukaan ja tuo ystäväsikin. Tuolilattarien omavastuu 30,00 €, 
boccia on maksuton. 
 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 8.8.2022 mennessä Kristina Bjugg, 
040 577 3398 tai kitti.bjugg@hotmail.fi 
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Punttipyörät liikkeessä -kuntosaliryhmä 

 
 
 
 
 
 
Kuntosaliharjoitteluun kuuluu alkulämmittely, ohjatut venyttelyt sekä 
itsenäistä harjoittelua kuntosalivälineillä. Tunnin ohjaa Amanda 
Kotaja. Voit tulla pyörätuolilla tai ilman, mutta tarvittaessa tuo oma 
avustaja. Mahdollisuuksien mukaan paikalla on Laurea-
ammattikorkeakoulun fysioterapia opiskelijoita. 
 
Salivuoro järjestetään yhteistyössä Espoon liikuntapalveluiden, 
ESPIN ry:n, Uudenmaan CP-yhdistyksen ja Laurean kanssa. 
Salivuoro jatkuu jälkeen syyskuussa ja jatkuu syksyn ajan! 
 
Salivuoron toiminnasta ja hinnasta saa parhaiten tiedon Amandalta, 
joka tiedottaa vanhoja kävijöitä automaattisesti. 
 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen Amanda Kotaja, 
045 127 1663 tai amanda.kotaja@gmail.com 
 

 
 

Päästä varpaisiin, kiireestä kantapäähän -etäkurssi 
 
Päästä varpaisiin, kiireestä kantapäähän -etäkurssi järjestetään 
yhdessä Rusetti ry:n kanssa Vammaisliikunnan Tuki ry:n 
avustuksella. Kurssi maksuton ja toteutetaan verkossa.  
Kurssi on alkanut jo maaliskuussa ja jatkuu taas syksyllä. 
 
Lisätietoja Aila Peräjoki, perajokiaila@gmail.com 
Ilmoittautuminen Pirkko Justander, pirkko.justander@rusettiry.fi 
 
 

Paikka: Laurea-ammattikorkeakoulu, 
 Metsäpojankuja 3, Espoo 
Aika: keskiviikkoisin klo 18.15–19.15 
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Penkkiurheilukiertue kesällä 2022 

 
Haluaisitko mennä katsomaan, vaikka jalkapalloa, mutta yksin ei 
huvita mennä? Lähdetään yhdessä katsomaan pesäpalloa,  
jalkapalloa sekä muita ulkolajeja! Isommalla porukalla on hauska 
mennä ihmettelemään vähän oudompiakin lajeja eri paikkoihin. 
 
Suunnitteilla on osallistuminen muun muassa jalkapallo-otteluun 
Tapiolan kentällä sekä Ruotsi-otteluun 3.–4.9.2022 Helsingissä. 
Kokoontumisten aikataulut ja paikat tarkentuvat myöhemmin. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Hanna Bäckström, 
040 832 2681 tai backstrom.hanna2@gmail.com 
 

TIEDOKSI 
 

Esteetön työ EMPPA – Sininauhaliitto 
 
Esteetön työ EMPPA tarjoaa keskusteluapua mielen huoliin ja  
riippuvuuksiin eri tavoin vammaisille sekä harvinais- ja pitkäaikais-
sairaille henkilöille tai heidän läheisilleen. 
 
Keskusteluapua saa chatissa, puhelimessa tai kasvokkain netissä. 
Kriisiterapeutin vastaanotolla voit keskustella anonyymisti chatissa. 
Vastaanotto on parillisten viikkojen maanantaina klo 15–17,  
osoitteessa www.emppa.fi. 
 
Keskusteluajan joko puhelimessa tai kasvokkain netissä voi varata 
tekstiviestillä numerosta 044 722 9429 tai sähköpostilla 
emppa@sininauha.fi. Kanssasi keskustelee EMPPA-työntekijä.  
Palvelu on maksuton. 
 
Keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia. Chat-alustalle 
ei jää tietoja keskusteluista, puhelinnumerot ja sähköpostit  
hävitetään, eikä asiakasrekisteriä pidetä. 
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EU:n vammaiskortti 

 
Vammaiskortti on vapaaehtoinen ja maksullinen kortti (10 €), joka 
toimii vammaisten henkilöiden kommunikoinnin ja osallistumisen 
apuvälineenä Suomessa ja muissa EU-maissa. Vammaiskortilla voit 
vaivattomasti osoittaa vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa  
esimerkiksi julkisissa kulkuneuvoissa sekä liikunta- ja kulttuuri- 
tapahtumissa. Lue lisää vammaiskortista, vammaiskortti.fi 
 
Vammaiskorttia haetaan Kelasta hakemuslomakkeella.  
Kela tarkistaa oikeutesi vammaiskorttiin ja avaa sinulle oikeuden  
tilata kortin. Tilaukseen tarvitset toimivan sähköpostin.  
Kortti tilataan itse korttitoimittajan tilausjärjestelmän kautta. 
 

EU:n vammaiskorttia voi hakea, jos sinulla on aiemmin myönnetty 
ja voimassaoleva päätös jostain seuraavasta etuudesta tai  
päätöksestä: 

Kelan etuudet: 

 alle 16-vuotiaan tai 16 vuotta täyttäneen vammaistuki 
 eläkettä saavan hoitotuki 
 kuulo- ja/tai näkövammaisen tai puhevammaisen 

tulkkauspalvelu (A) 

Muut päätökset: 

 vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta 
 sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki tai  

vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu 
 näkövammaiskortti (A) 
 omaishoitosopimus (vammaiskortti omaishoidettavalle) (A) 
 saattajapalvelu (A) 
 vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen (A) 
 henkilökohtainen apu (A) 
 erityishuolto-ohjelman mukainen päätös ja siihen liittyvät  

palvelut (A) 
 erityisen tuen päätös (A). 

(A) = Voit saada korttiisi A-merkinnän. Sen avulla voit halutessasi 
osoittaa, että tarvitset mukaasi avustajan tai tukihenkilön. 
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VAIKUTTAMISTOIMINTAA 

 
ESPINin vaikuttaja-aktiivit ovat olleet monessa mukana! 
ESPIN lausui uudistuvasta vammaispalvelulaista.  
Olemme huolissamme mm. avustaja- ja kuljetuspalveluiden sekä 
asunnonmuutostöiden tosiasiallisesta toteutumisesta.  
Lakiesityksessä oli myös puutteita ikääntyvien ja ikääntyneiden 
vammaisten palveluiden järjestämisessä. Lisäksi ESPIN huomautti 
vammaisten oikeusturvan heikosta tilasta ja viranomaisiin  
kohdistuvien sanktioiden puuttumisesta. 
 
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu etenee. ESPIN on 
ollut mukana kommentoimassa tulevan hyvinvointialueen kuljetus-
palveluiden järjestämistapaa sekä hyvinvointialueen vammais- 
neuvoston toimintaedellytyksiä. Lisätietoja osoitteesta www.luvn.fi 
 

VAMMAISNEUVOSTO 
 
VAMMAISNEUVOSTO jatkaa aktiivista vaikuttamistoimintaansa ja 
hakee edelleen työryhmiinsä uusia jäseniä. Jos olet kiinnostunut 
osallistumaan työryhmään, ilmoittaudu mukaan vammaisneuvoston 
sihteerille Sirkulle sirkku.kiviniitty@espoo.fi tai puheenjohtajalle  
Pirkolle pirkko.kuusela@gmail.com 
 
Vammaisneuvoston käsittelyyn haluttavat asiat on hyvä ilmoittaa 
sekä vammaisneuvoston puheenjohtajalle että sihteerille.  
Kerro yhteydenotossasi, että haluat tuoda asian vammaisneuvoston 
tietoon. 
 
Vammaisneuvostolla on 4 työryhmää: 
1. Rakennetaan kaikille -työryhmä, jota vetää Hanne Österberg.  
Työryhmän keskeisiin tehtäviin kuuluu seurata esteettömyyden  
toteutumista Espoon rakennuksissa ja rakennetussa ympäristössä. 
2. Sosiaali- ja terveyspalvelujen työryhmä, jota vetää Hanna  
Bäckström. Työryhmä kommentoi ja antaa lausuntoja liittyen mm. 
Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä hyvinvoinnin 
edistämiseen. 
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3. Sivistyspalvelujen työryhmä, jota vetää Mika-Erik Walls.  
Työryhmä kommentoi ja antaa lausuntoja liittyen Espoon kaupungin 
varhaiskasvatuksen ja opetuksen suunnitelmiin ja päätöksiin.  
Lisäksi työryhmä käsittelee kulttuuriin ja liikuntaan liittyviä aiheita.  
4. Kuljetuspalveluiden työryhmä, jota vetää Timo Kallioja. 
Työryhmä keskittyy kuljetuspalveluihin liittyviin kysymyksiin. 
 

Ehdota Vuoden 2022 esteetön teko! 
 
Vuoden esteetön teko -kilpailussa etsitään vuosittain innostavia  
esimerkkejä esteettömyydestä, saavutettavuudesta ja hyvästä 
asenteesta. Etsimme tällä kertaa esteetöntä tekoa kaupunki- 
kulttuurista tai kulttuurinalalta! Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat  
siirtymässä hyvinvointialueelle, mutta kaupunkikulttuuri ja kulttuuri-
palvelut ovat jatkossakin osa Espoon kaupungin toimintaa. 
 
Nyt jo yhdeksättä kertaa järjestettävä kilpailu on avoin kaikille!  
Kilpailun tarkoituksena on nostaa esiin esteettömyyden, yhden- 
vertaisuuden ja osallisuuden merkitystä myönteisellä tavalla  
Espoossa. Mikä kaupunkikulttuurin tai kulttuurialan teko,  
tapahtuma, palvelu, yritys tai yhteisö tulisi mielestäsi olla  
Vuoden 2022 esteetön teko? 
 
Jätä ehdotus ja perustelut 31.8.2022 mennessä Espoon  
vammaisasiamiehelle, Sirkku Kiviniitylle. 

 sähköpostitse osoitteeseen sirkku.kiviniitty@espoo.fi 
 tekstiviestillä tai soittamalla numeroon 050 344 5190 
 postitse osoitteella Vammaisasiamies, PL 220, 02070  

Espoon kaupunki 
 lomakkeella, joita on jaossa Espoon kaupungin asiointi- 

pisteissä, joihin voit myös palauttaa lomakkeen 
 
Vammaisneuvosto valitsee ehdotetuista teoista kolme ehdokasta, 
joista vammaisneuvoston nimeämä henkilö valitsee Vuoden  
esteettömän teon. Vuoden 2022 esteetön teko julkistetaan ja  
palkitaan 3.12.2022 Kaikki pyörii tapahtumassa. 
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Kaikki pyörii tapahtuma la 3.12.2022, klo 11–17 

 
Merkkaa kalenteriin Kaikki pyörii tapahtuma lauantaina 3.12.2022  
Kansainvälisenä vammaisten päivänä, klo 11–17, Sellon kirjasto. 
Päivä järjestetään yhdessä vammaisneuvoston, Espoon kaupungin 
ja yhdistysten kanssa. 
 
Tilaisuudessa jaetaan vuoden 2022 esteetön teko -palkinto! 
 

INVALIDILIITON TOIMINTA 

 

Invalidiliiton koulutukset 
 
Yhdistys tukee jäsenistön kouluttautumista! 
Jos löysit jonkin hyvän kurssin, niin ota yhteyttä Aija Tarkiaiseen, 
0400 900 657 klo 17.00 jälkeen 
 
Lisätietoa koulutuksista ja ilmoittautumiset koulutustilaisuuksiin  
löydät osoitteesta: 
 

https://www.invalidiliitto.fi/koulutuksia 
 
Koulutuksien sisällöstä ja toteutumisesta kannattaa kysyä suoraan 
Invalidiliitosta Auli Tynkkyseltä, puhelinvaihde 09 613 191. 
 

 
 

Invalidiliitolta taloudellista tukea opiskeluihin, 
kouluttautumiseen ja liikunta- ja urheiluharrastuksiin 

 
Jäsenyhdistysten jäsenet voivat hakea Invalidiliiton kautta 
taloudellista tukea testamentteina saaduista varoista 
lahjoitusehtojen mukaisesti opiskeluihin ja kouluttautumiseen. 
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Tukea voi saada opiskelusta tai kouluttautumisesta aiheutuviin 
kuluihin tai siinä tarvittaviin laitteisiin. Tuki on maksimissaan 
muutamia satasia. 
 
Jos jäsen haluaa hakea tukea Invalidiliiton testamenttivaroista, voi 
hän olla yhteydessä Nina Kettuseen, 044 7650 667 tai 
nina.kettunen@invalidiliitto.fi 
 
Haku on jatkuva ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. 
Tuki maksetaan yleensä kuitteja vastaan ja tarvitsemme tiedoksi 
mm. opiskelutodistuksen. 
 
Lisäksi jäsenyhdistysten jäsenet voivat hakea taloudellista tukea 
liikunta- tai urheiluharrastukseen Vammaisliikunnan Tuki ry:stä. 
Haku on aina maaliskuun ja syyskuun loppuun mennessä. 
 
Lisätietoja Invalidiliiton nettisivuilta 
https://www.invalidiliitto.fi/vammaisliikunnan-tuki-ryn-avustus-
liikuntatoimintaan 
 

 
 

Invalidiliiton neuvontapalvelu 
 

Puhelinneuvonta 
puh. 0200 1234 

tiistaisin ja torstaisin  
klo 13–17 

neuvot@invalidiliitto.fi 

 
Neuvomme erityisesti vammaisuuteen, vammaispalveluihin,  
esteettömyyteen, saavutettavuuteen sekä vammaisten henkilöiden 
oikeusturvaan ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvissä  
asioissa. Neuvontapalvelumme on tarkoitettu kaikille vammaisille  
henkilöille, heidän läheisilleen sekä ammattihenkilöstölle. 
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Invalidiliiton neuvontapalvelu ei tee kotikäyntejä, laadi asiakkaiden 
puolesta hakemuksia tai muutoksenhakukirjelmiä tai hoida asioita 
yleisissä tai hallintotuomioistuimissa. Oikeudelliset asiat, kuten  
avioerot, testamentit, perunkirjoitukset ja rajariidat eivät myöskään 
kuulu neuvontapalvelun piiriin. 

HUOM! Invalidiliiton puhelinneuvonta kesäkuussa normaalisti, paitsi 
torstaina 16.6. ja 23.6., jolloin ei ole puhelinneuvontaa.  
Puhelinneuvonta palvelee heinäkuun ajan kerran viikossa  
torstaisin klo 13–17. 

Korona vaikuttaa liitonkin fyysisiin tapaamisiin. Mikäli Sinulla on  
tietokone käytössä, niin voi katsoa videoita tai osallistua  
etätapaamisiin. 
 

Tapahtumakalenteri  https://www.invalidiliitto.fi/tapahtumat 
Invalidiliiton I-kanava https://www.invalidiliitto.fi/i-kanava 
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ESPOON KAUPUNKI 

 

Vammaispalvelut 

Vammaispalvelujen neuvontapuhelin puh. 09 816 45285  
palvelee arkisin klo 9–11 ja 12–14. Sähköposti:  
vammaispalvelut@espoo.fi 
 
Neuvontapuhelin palvelee myös kuljetuspalveluun liittyvissä  
kysymyksissä ma-ke klo 9–10 ja to klo 12–13. 
 
Toimistomme sijaitsee Espoon keskuksessa osoitteessa  
Kamreerintie 2 A, 4. krs (asiointi vain ajanvarauksella). 
 
Postiosoitteemme: Espoon kaupunki / Vammaispalvelut, PL 2513, 
02070 ESPOON KAUPUNKI. 
 

 
 

Kaikukortti 
 
Kulttuuri kuuluu kaikille. Kaikilla ei kuitenkaan ole varaa hankkia  
lippuja esimerkiksi museoon, teatteriin tai konserttiin. Ratkaisuksi 
tähän on kehitetty Kaikukortti. Kaikukortin tavoitteena on parantaa 
taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien henkilöiden  
mahdollisuuksia nauttia taiteesta ja kulttuurista. 
 
Monilla meistä on ollutkin kaikukortti, mutta se on vanhentunut  
koronatauon aikana. Kannattaa hakea uusi vammaispalveluista: 
puh. 09 816 45285 / vammaispalvelut@espoo.fi 
 
Lisää tietoja löydät osoitteesta 
www.espoo.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kaikukortti 
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Oletko kuullut Espoon Senioripakusta? 

 
Espoon Senioripaku tuo palveluja sinne, missä ikäihmiset ovat.  
Se täydentää kaupungin jo olemassa olevia palveluita ja vie  
palveluja sinne, missä niille on eniten tarvetta. Samalla Senioripaku 
tarjoaa neuvontaa ja ohjausta vanhusten palveluista. 
 
Senioripaku pysähtyy ennalta sovituille pysäkeille, joilla voit nauttia 
esimerkiksi rennosta liikunnanohjauksesta, jumppa- tai tanssi- 
hetkistä sekä taide- ja kulttuurisisällöistä. Osallistua voit yksin tai  
yhdessä ystävän kanssa. 
 
Toimintaa koordinoivat yhdessä Espoon kaupungin vanhuspalvelut, 
liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä vapaaehtoistoimijat ja järjestöt. 
Palvelu on maksuton. Senioripaku kiertää toukokuusta syyskuuhun 
Espoossa tiistaisin ja torstaisin klo 13.30–15.00 pysäkkiaikataulun 
mukaisesti.  
 
Pysäkkiaikataulun löytää ositteesta  
www.espoo.fi/fi/tukea-arkeen/seniorit/espoon-senioripaku 
 

 
 

Espoon järjestöjen päivä to 8.9.2022  
Espoon Valtuustotalolla 

 
Espoon järjestöjen päivä kokoaa jälleen yhteen järjestötyön  
asiantuntijat ja kehittäjät sekä kaupungin, Omnian ja muiden  
kumppaneiden työntekijät. 
 
Päivän päätapahtuma pidetään Espoon Valtuustotalolla,  
Espoonkatu 5, klo 9–17. Luvassa on kiinnostavia esitelmiä,  
työpajoja, ständitori sekä keskustelua alan ajankohtaisista  
teemoista. Osa ohjelmasta striimataan kaupungin Youtube 
-kanavalle. 
 

 
 



 - 24 - 
Espoon asiointipisteiden toiminta muuttuu! 

 
Espoo vähentää asiointipisteitä ja aloittaa liikkuvan asiointipalvelun. 
Nykyisenkaltaiset asiointipisteet jatkavat edelleen Matinkylässä, 
Leppävaarassa sekä Kalajärvellä. 
 
Näissä toimipisteessä voit käyttää tietokonetta ja tarvittaessa  
tulostaa esimerkiksi hakemuksia. Espoo-infoon voi myös jättää  
Espoon kaupungille tai Kelalle tarkoitettua postia. Näistä  
toimipisteistä löytyy myös erilaisia kassa- ja myyntipalveluja. 
 
Espoonlahden asiointipiste muuttuu Espoo-infoksi Siellä voit 
käyttää tietokonetta ja tarvittaessa tulostaa esimerkiksi hakemuksia. 
Espoo-infoon voi jättää Espoon kaupungille tai Kelalle tarkoitettua 
postia. Espoonlahdessa ei ole kassa- ja myyntipalveluita. 
 
Espoo-infon palveluneuvojat aloittavat vuoden 2022 aikana myös 
liikkuvan neuvontapalvelun. Tarkoituksena on, että palveluneuvojat 
menevät asiakkaiden lähellä sijaitseviin paikkoihin, kuten seniorien 
palvelukeskuksiin. 
 
Liikkuvat Espoo-infot tarjoavat 
- neuvontaa julkisten palveluiden ja mm. Espoon kaupungin, HSL:n 
ja Kelan palveluista sekä tapahtumista 
- digitukea eli opastusta sähköiseen asiointiin 
- asiakaskoneen ja kaupungin langattoman internetyhteyden  
käyttöösi ilmaiseksi (HUOM! EI tulostusmahdollisuutta) 
- mahdollisuuden jättää Espoon kaupungille ja Kelalle osoitettua 
postia 
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ESPOON KAUPUNGIN ASIOINTIPISTEET 
 
Matinkylän asiointipiste  
kauppakeskus Ison Omenan Palvelutori, 3. krs.  
Suomenlahdentie 1, 02230 Espoo 
 
Leppävaaran asiointipiste 
Sellon kirjaston 1. krs. 
Leppävaarankatu 9, 02600 Espoo 
 
Kalajärven asiointipiste 
Ruskaniitty 4, 02970 Espoo 
HUOM. Asiointipiste on suljettu 18.7.2022–31.7.2022 
 
Espoonlahden Espoo-info 
kauppakeskus Lippulaiva 3. krs. 
Espoonlahdenkatu 8, 02320 Espoo 
 

MUILTA YHDISTYKSILTÄ 
 
Espoon amputoitujen vertaistukiryhmän toiminta 
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta Timo Dahl, 0400 688 459 tai 
timo.dahl@tipeda.fi 

YHTEISTYÖTÄ 
Veera-hanke 
Hankkeen tavoitteena on vammaisten tyttöjen sekä nuorten ja 
ikääntyneiden naisten voimaantuminen, itsetunnon ja omanarvon-
tunnon kasvattaminen ja äitiyden tukeminen vertaistuen,  
koulutusten ja kokemustiedon avulla. 
 
Lisäksi tavoitteena on äitiyden ja vanhemmuuden 
tukeminen sekä tukea naisten omia polkuja  
johtajuuteen. 
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ESPIN IN ENGLISH 

 
ESPIN is an association for disabled people living in Espoo and 
Kauniainen. 
 
We host a lot of events for you to attend, where can meet other 
people, talk about things that are on your mind, give and get  
support. Join us for a fun time! 
 
Normal activities include women’s meetings, lunch meetings, 
sports, cafe meetings and a lot of other activities. Now the activities 
have been canceled due to restrictions of coronavirus.  
We will follow the situation and inform members of any changes. 
 
For more information on activities, feel free to contact  
Aija Tarkiainen, tel. 0400 900 657 after 17.00 or 
aija.tarkiainen@ekoform.fi  
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HALLITUS 2022, YHTEYSTIEDOT 

 
PIRKKO KUUSELA 
Puheenjohtaja, Vaikuttamistoiminta 
040 572 6296, sähköposti: pirkko.kuusela@gmail.com 
 
AIJA TARKIAINEN 
Varapuheenjohtaja, sihteeri, talouspäällikkö,  
virkistys- ja vertaistuki 
0400 900 657, sähköposti aija.tarkiainen@ekoform.fi 
 
KRISTINA BJUGG 
Liikuntatoiminta 
040 577 3398, sähköposti kitti.bjugg@hotmail.fi 
 
HANNA BÄCKSTRÖM 
Tiedotusvastaava, Vammaisneuvoston Sote-työryhmän vetäjä 
sähköposti backstrom.hanna2@gmail.com 
 
ANNE VIRTANEN 
Jäsenrekisterinhoitaja, naisvastaava, puhelinpalvelu 
040 5251 629 ja sähköposti avirta25@welho.com 
 
HANNE ÖSTERBERG 
Vammaisneuvoston Rakennetaan kaikille -työryhmän vetäjä 
 
Varajäsenet: 
 
TUOVI NYKÄNEN 
Lounastapaamiset 
045 131 4455, sähköposti tuovi.nykanen@gmail.com 
 
NINNI TAMMINEN 
Nuorisovastaava 
044 366 5595, sähköposti ninni.tamminen@gmail.com 
 
UUNO YLÖNEN 
040 558 3183, sähköposti Unski82@gmail.com 
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Lähettäjä: ESPIN ry 
Toimisto 
 
PL 71 
02211 ESPOO 


