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1. YLEISTÄ SEURASTA JA SEN TOIMINTAPERIAATTEISTA
SEURAN VÄRIT
Seuran värit ovat sininen ja valkoinen.
SEURAN ARVOT
Seuran arvot Ilo, Rohkeus, Yhdenvertaisuus ja Yhteisöllisyys ovat kaiken toiminnan läpileikkaavia ja toimintoja ohjaavia
tukipilareita. Arvoja on avattu tarkemmin Strategiadokumentissa (2016). Harrastamisen paikallisuus, aloituksen
helppous ja pienet kustannukset ovat seuratoiminnan avainasioita.
SEURATOIMINNAN STRATEGIA
Itä-Hakkilan Kilpa haluaa vahvana yleisseurana tarjota jäsenistölleen laadukasta liikuntapalvelua koulutetun ja osaavan
henkilöstön avulla. Turvallisuus ja ympäristöstä huolehtiminen ovat tärkeässä roolissa kaikessa toiminnassamme.
Lapsi- ja nuorisotyö ovat tärkeimpiä asioita seurassamme ja pyrimme kaikin tavoin edistämään liikunnallisten
elämäntapojen ja hyvän urheiluelämän toteutumista lasten ja nuorten kohdalla. Nuoria kannustetaan myös aktiiviuran
jälkeen jatkamaan urheilutoiminnassa jossain muodossa. Tärkeää on saada kaikille toimintaan mukaan tuleville tunne,
että ovat tervetulleita seuraan. Liitteenä olevassa strategiadokumentissa on tarkemmin kuvattu seuran sekä lyhyen
että pitkän tähtäimen strategia.
SEURAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINNAN PERIAATTEET
Itä-Hakkilan Kilpa ry on yleisseura, jonka toimintaan kuuluvat kilpaurheilu sekä liikunnan harrastetoiminta lapsille,
nuorille ja aikuisille. Urheilu- ja liikuntatoiminnan lisäksi seura pyrkii tarjoamaan jäsenilleen ja alueen asukkaille
monipuolista harrastustoimintaa. Seura toimii alueellisesti yhdistävänä tekijänä ja vaikuttaa omalta osaltaan alueen
viihtyvyyteen ja liikuntapalvelujen tarjontaan. Seuran keskeinen toiminta-alue on Itä-Hakkila ja sen lähialueet.
Seurassamme toimii harrastajia ja kilpailijoita koko pääkaupunkiseudun alueelta.
TOIMINTA-AJATUS, MISSIO
”Itä-Hakkilan Kilpa ry tarjoaa hyvinvointia edistäviä liikuntapalveluita, yksin ja yhdessä kumppaniensa kanssa,
pääasiallisesti Itä-Hakkilan ja sen lähialueiden asukkaille”. Seuran toiminta-ajatuksena on tarjota laadukasta liikuntaa
lähellä kotia. Seura panostaa lasten, nuorten ja ikääntyvien liikuntamahdollisuuksien parantamiseen.
Toimintaa kehitetään kouluttamalla ohjaajia erityisesti lasten ja nuorten ryhmiin, sekä parantamalla seuran ja lajien
organisointia. Seura tarjoaa kanavan uusien ryhmien vaivattomalle aloittamiselle. Uuden harrastuksen aloittaminen
edellyttää myös vapaaehtoisilta aktiivisuutta ryhmän kokoamisessa. Johtokunta päättää uusista lajeista ja niiden
lajimaksuista. Seuran kautta lähialueen koulut ja muut kaupungin tilat ovat harrastusryhmien käytettävissä.
Kehittämistyötä jatketaan vahvasti vuonna 2018. Merkittäviä asioita ovat seuran sääntöjen päivittäminen,
taloudenhoidon ja toiminnanohjauksen digitalisoinnin kehittäminen ja toimintamallien jalkauttaminen, johtokunnan
roolin kehittäminen siten, että operatiivinen työ tapahtuu pääasiassa jaostoissa sekä vapaaehtoistoimijoiden
kouluttaminen. Seuran toiminnan voimakkaasti laajennuttua panostetaan kaikessa toiminnassa erityisesti
laadukkaaseen toimintaan. Jatkuva kehittäminen on erittäin tärkeää kaikessa seuran toiminnassa ja se myös luo
valmiuksia kohdata yhteiskunnan haasteita. Yhtenä tavoitteena on varmistaa nykyisen kilpa- ja harrastustoiminnan
korkea laatu vapaaehtoistyötä tekevien valmentajien, ohjaajien, toimihenkilöiden ja tukiryhmien ajanmukaisella
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koulutuksella sekä ammattilaisvalmentajia hyödyntämällä. Korkeaan laatuun pyritään myös tiivistämällä yhteistyötä
muiden vantaalaisseurojen kanssa.
Toimimme aktiivisesti liikuntapaikkasuunnittelussa. Yritämme vaikuttaa kunnan päättäjiin niin, että erityisesti nuorten
lähiliikuntapaikkoja kunnostetaan ja rakennetaan tasapuolisesti myös Itä-Vantaalla. Tarvittaessa annamme
suunnittelu- ja talkooapua. Seura jatkaa aktiivista yhteistyötä koulujen, erityisesti Itä-Hakkilan koulun ja Sotungin
koulun ja lukion kanssa. Muina yhteistyömuotoina voivat olla esim. iltapäiväkerhot, tilaisuudet, koulutus
henkilökunnalle ja ohjaajien antaminen koulun oppituntien käyttöön sekä yhteinen projekti kiusaamisen
ehkäisemiseksi. Tarkoituksena on tehdä kysely Sotungin yläkoulun ja lukion oppilaille siitä millaista liikuntaa he
haluaisivat harrastaa.
KOULUTUS
Tavoitteena on saada kaikkien lajien ohjaajat ja valmentajat sekä huoltajat ja joukkueenjohtajat osallistumaan
vähintään yhteen lajiliiton tai seuran järjestämään koulutukseen toimintavuoden aikana. Seura tukee myös
ulkopuoliseen koulutukseen osallistuvia kurssimaksuissa seuran (jaoston) taloudellisen tilanteen mukaan.
SEURAN ORGANISAATIO
Seuran ylintä päätösvaltaa käyttävät seuran syys- ja vuosikokoukset. Toimeenpanevana elimenä on seuran johtokunta.
Johtokunnan tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja seuran sääntöjen sekä seuran kokousten päätösten mukaan.
Jaostot toimivat johtokunnan alaisena ja apuna seuran käytännön toiminnan toteuttamisessa. Jaostojen määrän ja
puheenjohtajat valitsee syyskokous. Vuonna 2018 toimivat ainakin seuraavat jaostot: jalkapallo-, vammaisliikunta-,
kuntoliikunta-, lasten liikunta- ja talousjaostot. Jaostojen tehtäviä ovat mm:
•

Vastata oman toimialansa kilpa- ja harrastustoiminnasta johtokunnan ohjeiden mukaisesti.

•

Tiedottaa ehdotuksistaan/päätöksistään johtokunnalle.

•

Toimeenpanna omaa toimialaansa koskevat johtokunnan päätökset.

•

Suunnitella oma toimintansa seuran toimintasuunnitelmaa tukevaksi.

•

Huolehtia jaoston taloudesta niin että se kantaa oman toimintansa. Suositus on että
ryhmät/joukkueet toimivat taloudellisesti siten että kantavat oman toimintansa.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Seuran toiminnan suuntaviivat määrittää seuran syyskokous (valintakokous), joka pidetään loka- tai marraskuussa
johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana. Seuran toimintaa johtaa kalenterivuoden kerrallaan johtokunta,
jonka syyskokous valitsee.
Seuran vuosikokous (tilikokous, kevätkokous), jossa mm. vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus, pidetään
kunakin vuonna 30.3. mennessä johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana.
JÄSEN- JA LAJIMAKSUT 2018
Seuran jäsenet maksavat vuodelta 2018 jäsenmaksun 40 € sekä lajikohtaisen lajimaksun. Seuran toimintaan
syyskaudella (1.8.2018 jälkeen) mukaan tulevat uudet harrastajat maksavat puolet lajimaksusta ja yksilöllisen
jäsenmaksun kokonaan.
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Jäsenmaksu on 40 €/jäsen/vuosi.
Lajimaksut per vuosi (kevät- tai syyskauden hinta on puolikas vuosimaksusta):
● Jalkapallo

45 €

● Lentopallo

70 €

● Kehitysvammaisten salibandy

50 €

● Naisten liikunta

80 €

● Kuntopiiri

80 €

● Kahvakuula

80 €

● Kuntotanssi (esim. Zumba)

80 €

● Perhesähly

60 €

● Aikuisten harrastesähly

70 €

● Yleisurheiluliikkarit

60 €

● Alle kouluikäisten lasten jumpat

120-160 € (sis. vakuutuksen)

● Yhteisöjäsenmaksu (esim. tukijat)

150 €

Lajikohtaiset kilpailutoiminnan vaatimat pakolliset siirto-, lisenssi- ja vakuutusmaksut maksaa pelaaja pääsääntöisesti
itse, joukkueenjohdon antamien ohjeiden mukaisesti.
Jäsenetu-asiaa kehitetään vuoden 2018 aikana ja on tarkoitus että jäsenetuna saisi alennusta ja etuja alueen
yrityksistä.
2. LAJIEN ORGANISOINTI JA TOIMINTA
JALKAPALLO
Jalkapallojaoston muodostavat siihen vuosittain valittavat henkilöt. Jaoston tehtävänä on kehittää seuran
jalkapallotoimintaa jalkapallojaoston luoman ja johtokunnan vahvistaman toimintasuunnitelman pohjalta.
Jalkapallojaoston toiminnan lähtökohtina ovat sekä yksilöiden että joukkueiden etujen huomioiminen,
toimihenkilöiden osaamisen sekä harjoitteluolosuhteiden kehittäminen. Jaoston tehtäviin kuuluvat esimerkiksi
seuraavat asiat:
● Jaosto organisoi mm. valmentajien, joukkueenjohtajien ja huoltajien kokoukset sekä muun toiminnan
parhaaksi katsomallaan tavalla.
● Jaosto laatii jalkapallojaoston toimintasuunnitelman ja budjetin
● Jaosto valmistelee harjoitusvuorojaot joukkueille keväällä ja syksyllä.
● Jaosto luo koulutusmahdollisuuksia kaikkien ikäluokkien ohjaajille ja toimihenkilöille.
● Jaosto avustaa joukkueita turnausjärjestelyissä tarvittaessa.
● Olosuhdeasioissa jaoston nimeämä edustaja käy eri yhteisöjen kokouksissa.
● Jalkapallojaosto laatii luettelon joukkueiden toimihenkilöistä.
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Jalkapallotoimintaan kuuluvat vuonna 2018 esimerkiksi seuraavat toiminnot:
● Taitoharjoittelu: pidetään säännöllisesti nuorille ikäryhmille. Taitoharjoittelussa painotetaan taitoa, nopeutta
ja ketteryyttä monipuolisilla harjoitteilla, jossa yksilöpelaaminen korostuu.
● Taitopäivät: pidetään keväällä ja/tai syksyllä. Tulosten perusteella valitaan edustajat Palloliiton taitokisoihin
edustamaan seuraa.
● Joukkueiden järjestäytymisen tukeminen: tavoitteena on, että jokaisella joukkueella on ainakin kaksi
koulutettua valmentajaa. Erityistä huomiota kiinnitetään jalkapallovalmennuksen laatuun.
● Erotuomari- ja pelinohjaustoiminta: jatketaan pelinohjaajatoiminnasta kiinnostuneille nuorille tyttö- ja
poikapelaajille räätälöityä koulutusta seuran sisäisillä koulutuksilla kaksi kertaa vuodessa, sekä annetaan
lisäkoulutusmahdollisuus jo toiminnassa oleville erotuomareille ja pelinohjaajille.
● Järjestetään valmentaja-akatemia sekä nuorille että vanhemmille.
● Järjestetään Eerikkilän jalkapalloleiri seuran junioreille.
● Järjestetään Kesäurheilukoulu.
● Jatketaan yläkentän ja muun kenttäalueen kehittämistä.

Kilpailutoiminta
Seuran joukkueet osallistuvat mm SPL:n sarjoihin, junioriliigoihin ja muihin valitsemiinsa kilpailutapahtumiin.
Turnauksia järjestetään nuorimmissa ikäluokissa erityisesti keväällä ja syksyllä omilla ja lähialueen kentillä.
Jalkapallokausi huipentuu loka-marraskuussa pidettävään kauden päättäjäistilaisuuteen.

Turnaukset
Turnausosallistumisissa noudatetaan pääsääntöisesti seuraavaa: turnauksen osanottokuluista huolehtii joukkue itse,
samoin muista turnaukseen liittyvistä kuluista. Jaosto voi seuran taloudellinen tilanne huomioon ottaen korvata
turnausosanottokuluja, tärkeintä on tasapuolinen tukeminen kaikille tukea tarvitseville. Turnauksissa noudatetaan
pääsääntöisesti Kaikki Pelaa –sääntöjä.
Joukkueiden kustannukset, joista seura vastaa kokonaan tai osittain:
● Kirjanpito ja tilintarkastus
● Jäsenmaksut (liitot ja piirit)
● Avustukset ja tukimaksut joukkueille toteutetaan johtokunnan erikseen päättämällä tavalla. Avustus- ja
tukimaksuilla voidaan palkita joukkueita mm. toiminnan laajentumisesta ja keskeyttämisten vähäisyydestä.
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● Joukkueiden taloudellisessa tukemisessa noudatetaan tasa-arvoista tukemismallia. Tuen saaminen edellyttää aina
vapaamuotoisen hakemuksen toimittamista kustannuserittelyineen jalkapallojaostolle tai sen osoittamalle
taholle.
● toimihenkilöiden koulutus
Kansainvälinen toiminta
Turnaustoiminta jalkapallossa jatkuu vilkkaana, erityisesti pohjoismaissa ja myös muualla Euroopassa. Nuorten
joukkueita kannustetaan osallistumaan myös ulkomaisiin turnauksiin. Sekä kansallisessa että kansainvälisessä
toiminnassa luodaan myönteistä kaupunkikuvaa kotikaupungistamme.

Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) - Jalkapallo
Toiminta jatkuu useissa ikäluokissa (esim. 35-, 40-, 45-, 50- ja 55- vuotiaat) joissa joukkueet osallistuvat Palloliiton
sarjoihin sekä muihin jalkapalloturnauksiin tai pelkästään harjoittelevat.
Toiminnan tavoitteena on antaa elämyksiä, kokemuksia ja liikunnan riemua KKI-idean pohjalta hyvässä kaverihengessä
liikunnasta nauttien. Tarkoituksena on kehittää edelleen harrastejalkapalloa. Myös ns. kävelyfutis iäkkäämmille jatkaa
toimintaansa vuonna 2018.
KUNTOLIIKUNTA
Lasten liikunta
Lasten liikuntakerho jatkaa useissa eri ikäryhmissä. Liikuntakerhot antavat lapsille mahdollisuuden kehittää
monipuolisesti mm. motorisia taitoja. Tunneilla leikitään ja liikutaan monipuolisesti, sekä harjoitellaan tasapainoa ja
ketteryyttä. Onnistumisen myötä lapsi saa riemua ja kokemuksia liikkumisesta. Myös liikuntavälineet tulevat tutuksi
erilaisten pelien avulla. Suosittu Lajimix jatkaa myös toimintaansa vuonna 2018.

Yleisurheilukoulu
Suuren suosion saavuttanut yleisurheilukoulutoiminta jatkuu 7-13 -ikäisille nuorille. Harjoituksia pidetään kaksi kertaa
viikossa, talvikaudella salissa ja Hakunilan kalliosuojan juoksusuoralla ja kesällä Hakunilan urheilupuistossa.

Perhesähly
Perhesähly tarjoaa mahdollisuuden koko perheen yhteiselle liikkumiselle. Toimintaa jatketaan edelleen kahdella
ryhmällä, näin perheiden pienimmillä ja isommilla harrastajilla on mahdollisuus pelaamiseen saman ikäisten kanssa.

Naisten liikunta
Naisten kuntoliikunnan vahva harrastajamäärän kasvu tuo samalla uusia haasteita toimintaan. Seura pyrkii saamaan
lisää salivuoroja ja ohjaajia, jotta voitaisiin perustaa uusia ryhmiä ja näin vastata kysyntään. Ohjaajakoulutukseen
panostetaan edelleen vahvasti. Tavoitteena on pitää niin ohjaajat kuin harrastajat motivoituneina liikunnan parissa.
6

Jooga
Joogassa järjestetään erilaisia joogalajeja naisille sekä miehille. Hyvin rentouttavaa kehon hallintaa.

Kuntopiiri
Kuntopiiri antaa kaikille aikuisille ja nuorille mahdollisuuden kokeilla lihaskunto-koordinaatio ym. harjoitteita
monipuolisilla ja vaihtuvilla harjoitteilla.

Lentopallo
Kuntolentopallon peli-illat jatkuvat Itä-Hakkilan koululla. Kesäkaudella pelataan Kuusijärven ulkoilumajan yhteydessä
olevalla kentällä. Joukkueet osallistuvat harrasteturnauksiin.

Aikuisyleisurheilu
Aikuisyleisurheilu on alkanut vuonna 2013 ja jatkuu aktiivisena. Tarkoitus on kehittää edelleen aikuisten yleisurheilua
ja toteuttaa esimerkiksi juoksukouluja, harrastaa yleisurheilun kenttälajeja, sekä viestijuoksuja. Kannustetaan
osallistumaan myös kilpailuihin, esimerkiksi aikuisyleisurheilun SM-viestikisoihin.

Tanssi
Tanssi toteutuu keväällä 2018 Zumba-tunteina. Tunnilla erilaiset askeleet, tanssimuodot koostuvat
intervallityyppisestä ohjelmasta, jossa osa liikkeistä on nopealla, osa hitaammalla tempolla. Tunnin sisällössä pyritään
huomioimaan myös liikkujien toivomus Zumban tyylilajista.
VAMMAISLIIKUNTA
Kehitysvammaisten salibandy
Kehitysvammaisten salibandy jatkuu aktiivisena toimintamuotona seuratoiminnassa, sekä muiden salibandyseurojen
kanssa. Tavoitteena on taata jokaisen vammaisurheilijan yksilöllisyys ja huomioiminen eri tilanteissa sekä vahva ja
selkeä ohjaustoiminta. Kantavia teemoja ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus, Reilu Peli ja Kaikki Pelaa teemat.
Seuran toiminnassa tavoitteena on aloittaa uusi nuorille kehitysvammaisille suunnattu salibandykerho. Kerhon
tavoitteena on luoda matalan kynnyksen toimintaa nuorille, n. 8-12-vuotiaille kehitysvammaisille kokemaan liikunnan
iloa siten, että se on taloudellisestikin mahdollista kaikille halukkaille. Harrastajien määrä on edelleen nousussa,
olosuhteet luovat rajoitteita toiminnan kasvulle.
Joukkueet harjoittelevat säännöllisesti ja pelaavat kauden aikana ystävyysotteluita lähialueiden joukkueita vastaan.
Liikuntaleirejä järjestetään taloudellisen tilanteen mukaisesti toimintakauden aikana Pajulahden urheiluopistolla.
Seuramme nimissä järjestämme kehitysvammaisille suunnattuja salibandyturnauksia 1-2 kertaa toimintavuoden
aikana.
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Erityisryhmien Jalkapallo / Futsal
Lajit toimivat ns. sivulajina salibandyn pelaajille. Joukkue osallistuu olosuhteiden salliessa mukaan Palloliiton
järjestämään erityisryhmien jalkapallon SM-sarjaan, jossa pelataan kaksi erillistä viikonlopputurnausta.
Yhteistyössä Palloliiton kanssa järjestetään erityisryhmien Futsal-turnaus jälleen v. 2018 maaliskuussa Tikkurilan
urheilutalolla, johon seuramme on kutsuttu jälleen kisaisännäksi, jo 10 kertaa.
3. SEURAN TALOUSASIAT
TALOUSJAOSTO
Seuran talousjaoston muodostavat seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja. Talousjaostoon
voidaan nimittää myös muita johtokunnan jäseniä.
Joukkueet vastaavat taloudestaan seuran johtokunnan antamien ohjeiden (mm. taloussääntö) mukaan. Joukkueiden
taloudenhoitajille järjestetään koulutustilaisuuksia kaksi kertaa tilikauden aikana.
Seuran omaisuuden ja sijoitusten hallinnasta vastaa seuran yleiskokousten antamien valtuutusten pohjalta johtokunta
ja muut kokouksissa nimettävät työryhmät ja henkilöt.
SIJOITUKSET
Sijoituksista luovutaan ja ostetaan toinen asunto-osake jotta pääoma sovitusti turvataan ja varat olisivat kiinni
helpohkosti hallittavissa olevassa reaaliomaisuudessa. Varojen käyttöön liittyvän perinnön ehtojen mukaan pääomaa
ei saa hävittää ja tuotot on käytettävä lasten ja nuorten liikunnan hyväksi.
AS.OY METSÄNREUNA
Asunto-osakkeet pidetään seuran omistuksessa. Asunto on annettu vuokralle.
4. TEKONURMI-OSAKEYHTIÖ
Itä-Hakkilan Tekonurmi Oy, joka on 100 % Itä-Hakkilan kilpa ry:n omistuksessa, on valinnut pitämässään
yhtiökokouksessa hallitukseen seuraavat henkilöt, joiden toimikausi jatkuu 2018 kevään seuraavaan yhtiökokoukseen
asti; hallituksen puheenjohtajana toimii Jarkko Kotiranta ja hallituksen jäseninä toimivat Pauliina Lindsberg, Mirka
Järnefelt ja Santtu Kottila.
Yhtiön toiminta-ajatuksena on kaikessa toiminnassaan olosuhteiden jatkuva kehitystyö, sekä tarjota ja kehittää
laadukasta jalkapallotoiminnan valmennus- ja koulutustoimintaa.
5. MUU AJANKOHTAINEN TOIMINTA 2018
KEHITTÄMISTOIMINTA
Kehittämistoiminnan tehtävänä on luoda kaikille lajeille mahdollisimman tasa-arvoiset harrastusolosuhteet sekä tehdä
edunvalvontatyötä eri yhteistyötahojen suuntaan.
Seuralla on suunnitelmissa käynnistää yhteistyö Hakunilan Lions Clubin kanssa tarkoituksena syrjäytymisen ehkäisy.
TIEDOTTAMINEN

8

Seuran tiedottaminen hoidetaan pääsääntöisesti nettisivujen www.ita-hakkilankilpa.fi kautta sekä paikallislehdissä ja
ilmoitustauluilla. Jatkamme aktiivisesti yhteydenpitoa samalla alueella toimivien yhdistysten tiedottajiin, julkaisuihin
sekä kirjoitamme tarvittaessa Vantaan Sanomien Kumppanit-sivustolle.
MUUT TOIMINTAMUODOT JA SIDOSRYHMÄTOIMINTA
Seura pyrkii järjestämään yhdessä alueen järjestöjen ja koulun kanssa liikuntapainotteisia tapahtumia ja on edelleen
aktiivisesti mukana Kylärieha-tapahtuman organisaatiossa ja järjestelytehtävissä.
Joukkueet ja lajiryhmät järjestävät mahdollisuuksien mukaan diskoja, illanviettoja ja muuta ohjelmaa.
Kolohongan nuorisotilan henkilökunnan kanssa pyritään järjestämään liikuntailta tai vastaava tapahtuma, jolla
pyritään innostamaan liikkumaan niitä nuoria jotka eivät vielä harrasta säännöllistä liikuntaa.
YHTEISTYÖ ERI JÄRJESTÖJEN JA YHDISTYSTEN KANSSA
Seura tekee vahvaa yhteistyötä lajiliittojen ja kaupungin eri tahojen kanssa ja toimii yhteistyössä alueen muiden
järjestöjen kanssa erilaisissa tapahtumissa ja edunvalvonnassa.
YHTEISTYÖTAHOJA:
● ESLU
● Hakunilan Aluetoimikunta
● Kyläriehatoimikunta
Itä-Hakkilan
Kuninkaanmäen alueella

ja

● Lähialueen koulut
● Lähialueen seurat
● Lähialueen yritykset
● Salibandyliitto
● SPL ja SPL Uudenmaan piiri
● Suomen Aikuisurheiluliitto
● Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
● TUL
● TUL:n Suur-Helsingin piiri
● Vantaan Kaupunki
● Vantaan Kehitysvammaisten Tuki ry

9

