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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?  
 
Ajantasainen matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite nopeuttavat 
yhteydenpitoa yhdistykseltä Sinulle. Muista siis ilmoittaa muutokset 
jäsentietoihin suoraan ESPINin jäsenrekisterihoitajalle! 
Anne Virtanen, ESPIN toimisto: 041 548 0638,  
espinry.toimisto@gmail.com 
 
Yhdistys lähettää jäsentiedotteen myös sähköpostilla. Lähetämme 
tietoja myös ajankohtaisista asioista sekä tapahtumistamme. Jos 
haluat päästä mukaan yhdistyksen jakelulistalle, ilmoitathan sähkö-
postiosoitteesi 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 sekä tulostaa ja lähettää lomakkeita.  
Jos Anne ei juuri ole tavoitettavissa, voit jättää viestin puhelin- 
vastaajaan ja hän ottaa Sinuun yhteyttä myöhemmin. Yhdistys ottaa  
mielellään vastaan myös palautetta, vinkkejä ja ideoita toiminnan 
kehittämiseksi! 
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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! 
Seuraavat toiminnansuunnitelupalaverit klo 17.00–19.00: 
 

 ma 7.11.2022 (ilmoittaudu 1.11. mennessä) 
 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Pirkko Kuusela, 
040 572 6296 tai pirkko.kuusela@gmail.com 
 

 
 

  

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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Kutsu yhdistyksen syyskokoukseen ja puurojuhlaan 

lauantaina 26.11.2022 
 
Syyskokous pidetään lauantaina 26.11.2022 Ravintola Hillsissä,  
klo 14 alkaen. Kokouksen jälkeen seurustellaan ja nautitaan  
tarjoiluista jouluisissa tunnelmissa. 
 
Kokouksen asialistalla on sääntöjen 6 § mukaiset asiat, mm. 
hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä 
valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet. 
 
Omavastuu 5 €, myös avustajalta. Ilmoitathan mahdolliset allergiat 
ja erikoisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä. Tilaisuus päättyy 
viimeistään klo 19.00. Koronatilanteesta johtuen muutokset ovat 
mahdollisia. Lämpimästi tervetuloa! 
 
Ravintola Hills (entinen Täyttymys) Klovinpellontie 1–3, Torni 1,  
Espoo 
 
Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset 14.11.2022 mennessä,  
Aija Tarkiainen 0400 900 657 tai aija.tarkiainen@ekoform.fi  
 
 
Omavastuun (5 €) maksaminen 
 
Maksa 14.11.2022 mennessä 
Nordean tilille FI 27 1478 3000 1029 59 
Käytä viitettä 261122 
 
Ei jälki-ilmoittautumisia! Maksua ei palauteta 
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YHTEISET TAPAAMISET 

 
Yhdistykselle on erittäin tärkeää, että voimme järjestää yhteiset  
tapaamiset kaikille turvallisesti. Järjestämme tapaamisia myös  
paikan päällä, koronatilanteen sen salliessa. Koronatilanteen  
eläessä myös sovittuihin tapaamisiin voi tulla muutoksia. 
 
Muistathan ilmoittautua kaikkiin tapaamisiin ja antaa samalla  
yhteystietosi. Tällöin saamme Sinulle nopeasti ja helposti kerrottua 
mahdollisista muutoksista. 
 
Huomioi muut osallistujat ja tule 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 9.10.2022 (ilmoittaudu to 6.10.2022 mennessä) 

 su 13.11.2022 (ilmoittaudu to 10.11.2022 mennessä) 
 su 11.12.2022 (ilmoittaudu to 8.12.2022 mennessä) 
 su 22.1.2023 (ilmoittaudu to 19.1.2023 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 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. 
 
Seuraavat tapaamiset: 

 ma 3.10.2022 
 ma 7.11.2022 
 ma 5.12.2022 

 ma 2.1.2023 

 
Minttu Cafe & Bar, www.minttucafebar.com. Paikka on tuttu  
Läkkitorin Galleria, Konstaapelinkatu 4, 02650 Espoo. 
 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Jarmo Nurmi, 0400 873 877 
 

 
 
  



 - 8 - 
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 7.10.2022 (ilmoittaudu pe 30.9.2022 mennessä),  
Bistro O Mat, kauppakeskus Ainoa 3. krs, Länsituuli 5, Espoo 

 pe 4.11.2022 (ilmoittaudu pe 28.10.2022 mennessä),  
Ravintola Arona, Viherlaakson Ostoskeskus 4, 02710 Espoo  

 pe 2.12.2022 (ilmoittaudu pe 25.11.2022 mennessä),  
Ravintola KG, Scandic Espoo, Nihtisillantie 1, 02630 Espoo 

 pe 13.1.2023 (ilmoittaudu pe 6.1.2023 mennessä), 
paikka tarkentuu myöhemmin 

 
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. 
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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. 
 
Syksyn tapaamiset: 
 

 ti 11.10.2022 

 ti 25.10.2022 

 ti 8.11.2022 

 ti 29.11.2022 

 ti 13.12.2022 

 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Päivi Puputti-Gonzalez, 
050 547 1575 tai ppupu@saunalahti.fi 
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HIY:n Hyvinvointi-illat syksyllä 2022 

 
Hyvinvointi-illat ovat maksuttomia ja ne järjestetään hybridinä. Niihin 
voi osallistua joko HIY:n toimintakeskuksessa, Voudintie 6, Helsinki, 
tai etänä verkon välityksellä Teams-ohjelman kautta. Myös läheiset 
ovat tervetulleita luennoille. 
 
Voit osallistua kaikkiin iltoihin, tai vain johonkin sinulle aiheeltaan 
parhaiten sopivaan. Tilaisuudet järjestetään kolmen viikon välein 
keskiviikkoisin klo 17.30–19.00. Klo 17 alkaen tarjolla on yrttiteetä, 
tuoremehua ja pientä purtavaa. Varsinainen tilaisuus alkaa klo 
17.30. 
 
Ilmoittautumiset viimeistään saman viikon maanantaina 
sähköpostitse toimisto@hiy.fi / 09 7206 240. Kerro ilmoittautumisen 
yhteydessä, tuletko paikan päälle vai osallistutko etänä.  
Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille ja laitetaan kotisivuille 
kaksi tuntia ennen tilaisuuden alkua. 
 

 ke 28.9. klo 17.30–19.00, Jaksaminen ja hyvinvointi 
Marjaliisa Majavesi, www.avartamo.fi 

 ke 19.10. klo 17.30–19.00, Fyysinen avustaminen,  
vinkkejä omaiselle 
Fysioterapeutti Paula Leppänen, 
www.leppanenpaula-fysioterapia.com 

 ke 9.11. klo 17.30–19.00, Apuvälineet,  
vinkkejä niiden käyttöön 
Fysioterapeutti Paula Leppänen, 
www.leppanenpaula-fysioterapia.com 

 ke 30.11. klo 17.30–19.00, Irti murehtimisesta 
Marjaliisa Majavesi, www.avartamo.fi 

 

 
 



 - 11 - 
Pimujen pizzaperjantai 21.10.2022 

 
Vietämme naisten kesken pitsaperjantaita 21.10.2022 
klo 17.00–19.00 kauppakeskus Ison Omenan ravintola Rossossa!  
 
Tule mukaan nauttimaan hyvästä seurasta ja maistuvasta ruoasta. 
Omavastuu 5 €, myös avustajalta.  
 
Ravintola Rosso, Kauppakeskus Iso Omena 1. krs,  
Piispansilta 11, Espoo. 
 
 
 
 
 
Omavastuun (5 €) maksaminen 
 
Maksa 12.10.2022 mennessä 
Nordean tilille FI 27 1478 3000 1029 59 
Käytä viitettä 21102 
 
Maksua ei palauteta 

 
 
Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset 12.10.2022 mennessä,  
Anne Virtanen 040 5251 629, anne1virtanen@gmail.com 
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ESPINin 45-vuotisjuhlat lauantaina 22.10.2022 

 
Yhdistyksemme ESPIN ry täyttää 45 vuotta. Järjestämme meidän 
kaikkien yhteisen juhlan lauantaina 22.10.2022, klo 14 alkaen!  
Juhlat pidetään Ravintola Trap Factoryssa, Metallimiehenkuja 6 D,  
Espoo. Paikalla on yleisavustajia. Pukukoodi: mukava ja rento. 
 

Ohjelma 
klo 14.00  Ovet aukeavat 
klo 14.30–17.30  Alkumalja, puheita, kakkukahvit 
klo 18.00 alkaen  ohjelma oman valinnan mukaan,  

vapaata seurustelua, musiikkia ja iltapalaa 
klo 21.30  Ovet sulkeutuvat 

 
Mukaan mahtuu 100 nopeinta ilmoittautunutta. Ilmoittautumismaksu 
10 €, myös avustajalta. Kutsu on tulossa myös postissa! 
 
Halutessasi voit valita osallistumisen Pakopeliin tai Olarin  
panimon esittelyyn klo 18.00–19.00. Valinta on kerrottava, kun 
ilmoittaudut. Kerrothan ilmoittautuessa myös mahdolliset  
erikoisruokavaliot, ja sen, liikutko tapahtumassa pyörätuolilla tai 
muulla apuvälineellä. 
 

Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset 30.9.2022 mennessä,  
Aija Tarkiainen 0400 900 657 tai juhlatespin@gmail.com  
 
Omavastuun (10 €) maksaminen 
 
Maksa 30.9.2022 mennessä 
Nordean tilille FI 27 1478 3000 1029 59 
Käytä viitettä 2210225 
 
Ei jälki-ilmoittautumisia! Maksua ei palauteta 
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Tule mukaan suunnittelemaan ESPINin omaa tuotetta! 
 

ESPINin tuotepajat pidetään lauantaina 29.10. (kangaskassi) ja 
sunnuntaina 6.11. (pussukka/kukkaro) klo 10.30–14.30.  
Halukkaille iltapäivällä myös korttipaja. Kivoja ideoita ja malleja! 
 

Tavataan Sellon kirjaston Akseli-salissa ja suunnitellaan yhdessä 
tuote ESPINille. Tilaisuudet vetää Marika Taskinen. Voit osallistua 
molempiin työpajoihin tai vain toiseen, ihan oman aikataulusi  
mukaan. Voit tulla ja lähteä kesken työpajan. Tarjolla välipalaa! 
 

Akseli-Sali, Sellon kirjasto, Leppävaarankatu 9, 02600 Espoo.  
Ilmoittautumiset pe 21.10. (la 29.10. työpajaan) ja su 30.10.  
(su 6.11. työpajaan) mennessä. 
 

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

 
 

K-18! Lähde mukaan katsomaan Musiikkikomediaa 
torstaina 17.11.2022 

 

Kuumia aaltoja on kahden naisen (Meiju Suvas ja Rinna Paatso) 
musiikkikomedia karaokesta, kuumista aalloista, aikuisista naisista 
ja mokailun lahjasta. HUOM! Esitys on K-18! 
 

Lippuja varattuna 20 kpl ja pyörätuolipaikkoja 1 kpl. Jäsenhinta 20 € 
(myös avustajat), ei-jäsenhinta 30 €. Teatteriesitys alkaa klo 19.00 
(kesto n. 2 h, sis. väliajan). Teatteri Vantaa (Silkkisali), Tikkurilantie 
44, Vantaa. Lisätietoja esityksestä www.teatterivantaa.fi  
 

Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset 12.10.2022 mennessä, 
Aija Tarkiainen 0400 900 657 tai aija.tarkiainen@ekoform.fi  
Teatterin omavastuun maksaminen 
 
Maksa 12.10.2022 mennessä 
Nordean tilille FI 27 1478 3000 102959 
Käytä viitettä 1711220 
 
Ei jälki-ilmoittautumisia! Maksua ei palauteta 
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Aluetoiminta 

 
Tervetuloa Etelä-Suomen syyspäivään Hotelli Nuuksioon  

lauantaina 1.10.2022 

 
Monen vuoden tauon jälkeen pääsemme kokoontumaan yhteen 
viettämään mukavaa syyspäivää. Syyspäivää vietetään Hotelli 
Nuuksiossa, https://hotellinuuksio.fi/ 
 
Syyspäivän ohjelma: 
klo 9.00 Aamukahvit alkavat 
klo 10.00  Ohjelma alkaa.  

(asiaa ja asiatonta ohjelmaa, musiikkia) 
klo 12.00 Lounas 
klo 13.00  Leikkimielistä kisailua ja yhdessäoloa  

(sään salliessa ulkona) 
klo 15.30 Päätöskahvit 

 
Hotelli Nuuksio, Naruportintie 68, 02680 Espoo (navigaattorissa 
paikkakuntana Kirkkonummi). Omavastuu 5 €, myös avustajalta. 
Maksu suoritetaan paikan päällä. 
 
Ilmoittautuminen Aija Tarkiainen, 
0400 900 657 tai aija.tarkiainen@ekoform.fi  
 

 
 

Aluetapaaminen: Naisten sauna 
 

Saunatapaamista on suunniteltu syyskuulle, mutta se siirtyy  
pidettäväksi myöhemmin (aika auki). 
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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! 
 

Voit hakea Kaikukorttia vammaispalveluista. 
 

 
 

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 
 

Asahi jatkuu live-etänä 8.12.2022 asti, 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. Syyskauden hinta on 10,00 €, 
ilmoittautuneille lähetetään lasku. Kaikki tunnit tulevat sivustolle 
myös tallenteina ja voit katsoa niitä, milloin itsellesi parhaiten sopii, 
aina 31.12.2022 asti.  
 
Lisätietoja ja sähköpostin ilmoittaminen Kristina Bjugg, 
040 577 3398 tai kitti.bjugg@hotmail.fi 
 

 
 

Tuolilattarit ja boccia 
 
Syksyn salivuorot jatkuvat Kungsgårdin koululla  
keskiviikkoisin klo 17.00–19.00 aina 7.12.2022 asti. 
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 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 joulukuun alkuun asti! 
 
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 
 

 
 

Oletko tutustunut Espoon kaupungin ohjattuun liikuntaan? 
 

Espoon kaupunki järjestää yhteistyössä eri yhdistysten kanssa oh-
jattua liikuntaa. Monet kurssit soveltuvat hyvin liikuntavammaisille 
eivätkä ne edellytä järjestävän yhdistyksen jäsenyyttä. 
 
Lue lisää osoitteesta espoo.fi/ohjattuliikunta. 
Samalla sivulla voit hakea kiinnostavia  
kursseja ja ilmoittautua mukaan! 
 
 

Paikka: Laurea-ammattikorkeakoulu, 
 Metsäpojankuja 3, Espoo 
Aika: keskiviikkoisin klo 18.15–19.15 
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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 keväällä ja se jatkuu vuoden loppuun. 
 
Seuraavat tapaamiset: 

 Ke 19.10.2022 klo 17.00–18.00 Hathajooga 

joogaohjaaja Martti Mäkinen 
 Ke 26.10.2022 klo 17.00–18.00 Hathajooga 

joogaohjaaja Martti Mäkinen 

 Ke 2.11.2022 klo 17.00–18.00 Hathajooga 

joogaohjaaja Martti Mäkinen 
 Ke 9.11.2022 klo 17.00–18.00 Toiminnallisia harjoitteita 

fysioterapeutti Aila Peräjoki 

 Ke 16.11.2022 klo 17.00–18.00 Toiminnallisia harjoitteita 
fysioterapeutti Aila Peräjoki 

 Ke 23.11.2022 klo 17.00–18.00 Toiminnallisia harjoitteita 
fysioterapeutti Aila Peräjoki 

 Ke 30.11.2022 klo 17.00–18.00 Toiminnallisia harjoitteita 
fysioterapeutti Aila Peräjoki 

 Ke 7.12. klo 17.00–18.00 Toiminnallisia harjoitteita 
fysioterapeutti Aila Peräjoki 

 
Lisätietoja Aila Peräjoki, perajokiaila@gmail.com 
Ilmoittautuminen Pirkko Justander, pirkko.justander@rusettiry.fi 
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TIEDOKSI 

 
Kaupunginhallitus nimesi Espoon edustajat  

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen  
vammaisneuvostoon 

 
Espoon kaupunginhallitus on nimennyt jäsenet Espoon esitykseksi 
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaisneuvostoon 8.8.2022. 
Länsi-Uudenmaan aluehallituksen tulee vielä hyväksyä esitys. 
 
Vammaisneuvostoon nimetään Espoosta viisi jäsentä kaudelle 
1.11.2022–31.5.2025. Jäsenille valitaan myös kuntakohtaiset  
varajäsenet. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vammais- 
neuvostossa on yhteensä 20 jäsentä. 
 
Varsinaisiksi jäseniksi esitetään seuraavia henkilöitä: 
 
Pirkko Kuusela, ESPIN ry 
Kaisa Penttilä, Svenska Synskadade i Mellersta Nyland rf 
Hanne Österberg, Lyhytkasvuiset - Kortväxta ry 
Timo Kallioja, Aivovammayhdistys ry 
Hanna Bäckström, Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry 
 

VAIKUTTAMISTOIMINTAA 
 
ESPINin vaikuttaja-aktiivit ovat osallistuneet lukuisiin erilaisiin  
kokouksiin ja vaikuttamistilaisuuksiin. He ovat olleet mukana  
Espoon vammaisneuvostossa ja sen työryhmissä.  
 
Vammaisneuvoston Rakennetaan kaikille -työryhmä on tehnyt  
lukuisia lausuntoja, katselmoinut monia rakennushankkeita ja  
käynyt keskusteluja Raide-Jokeri allianssin kanssa. Työryhmässä 
on esitelty muun muassa Espoonlahden terveysasema ja Jorvin 
sairaalan uusi lisäosa. 
 
Vaikuttaja-aktiivit ovat myös osallistuneet Invalidiliiton palavereihin, 
yhteistyötapaamisiin Espoon kaupungin ja Länsi-Uudenmaan hyvin-
vointialueen eri toimijoiden kanssa sekä olleet mukana erilaisissa 
tutkimushaastatteluissa. 
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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. 
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. 
 

Kaikki pyörii tapahtuma la 3.12.2022, klo 12–18 
 
Merkkaa kalenteriin Kaikki pyörii tapahtuma lauantaina 3.12.2022  
Kansainvälisenä vammaisten päivänä, klo 12–18, Sellon kirjasto, 
Leppävaarankatu 9, 02600 Espoo. Päivä järjestetään yhdessä vam-
maisneuvoston, Espoon kaupungin ja yhdistysten kanssa. 
 
Tilaisuudessa jaetaan vuoden 2022 esteetön teko -palkinto! 
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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 
 
Otteita koulutuskalenterista 
Mitä? Milloin ja missä? 
AJANKOHTAISTA  
VAMMAISPOLITIIKASSA – 
Ajankohtaisista tuulista  
lääkinnällisen kuntoutuksen 
kentällä. 

torstaina 20.10.2022 
klo 16.00–17.30, verkossa 
 
ilmoittaudu mukaan 
18.10.2022 mennessä 

Toimiva ja esteetön asunto – 
verkkokurssi 7.11.–4.12.2022 

7.11.–4.12.2022 
verkossa 
 
Hinta: 120 euroa 
 
ilmoittaudu mukaan  
31.10.2022 mennessä 

AJANKOHTAISTA  
VAMMAISPOLITIIKASSA –  
Keskustellaan Invalidiliiton 
eduskuntavaalivaikuttamisesta. 

torstaina 1.12.2022 
klo 16.00–17.30, verkossa 
 
ilmoittaudu mukaan 
29.11.2022 mennessä 

 
Koulutuksien sisällöstä ja toteutumisesta kannattaa kysyä suoraan 
Invalidiliitosta Auli Tynkkyseltä, puhelinvaihde 09 613 191. 
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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. 
 
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 
  



 - 23 - 
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. 

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 on poikkeuksellisesti suljettu 
to 24.11., ti 6.12. sekä pe 23.12.–ma 2.1.2023. 

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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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 

 

 

 

Kiitos, kun olet ollut mukana tekemässä  
juhlavuodestamme mieleenpainuvaa!  

Antoisaa syksyä ja  
ihanaa joulunaikaa!  

 
t. ESPIN hallitus 
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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 
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Lähettäjä: ESPIN ry 
Toimisto 
 
PL 71 
02211 ESPOO 


