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kutsuttavan ”kehariksi” vaikka heillä onkin ke-
hitysvamma. Myös kehitysvammaisen lapsen 
vanhemmat kokevat sanan eri tavoin.

Koska yksikin negatiivinen kokemus sanasta 
on liikaa, päädyimme hyppäämään tässäkin 
asiassa vuoteen 2018. Keharikaveri nimenä 
on aikansa lapsi, joka on nyt kasvamassa 
aikuiseksi. Toiminta jatkuu sisällöllisesti yhtä 
arvokkaana ja samoin tavoittein kuin tähänkin 
asti – kaveritoimintana. 

Kehitysvammatuki 57 ry ei halua kieltää ke-
hitysvammaisuutta tai siitä puhumista, vaikka 
poistamme sanan ”kehari” omasta viestinnäs-
tämme. Keharikaveri-nimen ideoivat aikanaan 
ihmiset, joilla on kehitysvamma. Näin ollen on 
tarpeellista jatkaa keskustelua tästä ja monis-
ta muistakin tärkeistä asioista yhdessä ja eri 
foorumeissa tulevan kevään aikana. 

Tapaamisiin, Nina

Nina Korventaival
toiminnanjohtaja
p. 040 835 3763
nina.korventaival@kvtuki57.fi

Toiminnanjohtajan terveiset

Kaveriksi 

Viime aikoina olemme pohtineet ja keskus-
telleet sanasta ”kehari”. Itse asiassa asiasta 
on keskusteltu yhdistyksessämme jo usean 
vuoden ajan, koska Keharikaveri-toiminta on 
meillä vakiintunutta ja tärkeäksi koettua toimin-
taa, jota toteutetaan Veikkauksen tuella.

”Kehari” voi tarkoittaa muutakin kuin ihmistä, 
jolla on kehitysvamma. ”Kehari” voi viitata esi-
merkiksi kehittämistyössä olevaan henkilöön, 
kehonrakentajaan tai kehitysmaassa asuvaan 
tai sieltä kotoisin olevaan ihmiseen. Toisinaan 
”kehari” voi kuvata ihmisistä, jonka käytös 
poikkeaa jollakin tavalla valtaväestön käyttäy-
tymisestä. 

Aivan liian usein ”kehari” on kuitenkin haukku-
manimi puhekielessä. Olen kuullut ”kehariksi” 
nimittelyä negatiivisessa sävyssä niin lasten 
kuin aikuistenkin suusta. Olen kuullut myös 
puhetta ”kehareista” positiivisessa ja asial-
lisissa yhteyksissä. Monet ihmiset, joilla on 
kehitysvamma, kutsuvat itseään ”kehareiksi”. 
Tunnen myös ihmisiä, jotka eivät halua itseään 

Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään torstaina 26.4.2018 klo 18.00 yhdistyksen toimistossa, 
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki.

Käsiteltäviä asioita:

* Sääntöjen §:n 11 määräämät asiat:
 - hyväksytään vuosikertomus edelliseltä vuodelta
 - käsitellään kirjanpitolain tarkoittama tilinpäätös  ja toimintakertomus   
   sekä tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta
 - päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 - päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
* Käsitellään muut yhdistyksen hallitukselle viimeistään 15.3.2018 ilmoitetut
   aloitteet. 

Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen toimistolta 19.4.2018 alkaen.

               Tervetuloa!
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Ajankohtaista

Uusia tehtävänkuvia toimistolla

Yhdistyksessämme on alkanut uusi Vipinä-
hanke, josta voit lukea lisää sivulta 5. Jan 
Törnblom on siirtynyt Vipinä-hankkeeseen pro-
jektityöntekijäksi ja projektipäälliköksi on valittu 
Mari Mononen.

Severiina Winqvist on siirtynyt vapaa-ajan 
koordinaattoriksi ja vastaa jatkossa kerhoista, 
kursseista ja liikuteltavista ryhmistä. Vapaaeh-
toistoiminnan koordinaattoriksi on valittu Veera 
Hietanen. Veera aloittaa työt toimistolla maa-
liskuussa. Voit lukea Veeran esittelyn sivulta 
27. 

Tiia Järvinen toimii jatkossa tukihenkilö- ja lei-
ritoiminnan koordinaattorina. Katja Riikonen on 
aloittanut perheiden tuen päällikkönä ja park-
kitoiminnan koordinaattoriksi on valittu Heidi 
Rinta-Lusa. 

Uudet yhteystiedot löytyvät takakannesta ja 
nettisivuiltamme.

Tiedoksi

Koemme, että osallisuuden tukeminen digitali-
saatiossa on tärkeätä, ja haluamme olla yhdis-
tyksenä tukemassa sitä, jotta entistä useam-
malla olisi mahdollisuus digitalisaation tuomiin 
uusiin kokemuksiin. Viime jäsentiedotteessa 

ilmoittamamme Mesenaattikampanja peruun-
tui. Hankimme kuitenkin Yeti-tabletin Ystävätu-
vallemme kevään 2018 aikana. 

Digi haltuun!

Oskarinpuiston toimijatalossa järjestetään 
20.3 klo 18–19 Aspan Digi haltuun -projektin 
info. Projektissa rohkaistaan ja opastetaan 
asumispalveluita käyttäviä ihmisiä käyttämään 
julkisia digipalveluja. Lisäksi koulutetaan digi-
kokemusoppaita kansalaisopistojen kursseille 
ja esimerkiksi kirjastojen digineuvontapalve-
luihin sekä arvioimaan kyseisten palvelujen 
saavutettavuutta. 

Lisätiedot: aspa.fi/digihaltuun. Infotilaisuus on 
avoin ja tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostu-
neille. Mukaan toivotaan siis niin asiasta kiin-
nostuneita asukkaita, ohjaajia kuin läheisiäkin!

Keskustelutilaisuus yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä

Kevätkokous pidetään yhdistyksen toimistolla torstaina 26.4. klo 18.00.

Ennen kokousta järjestetään jäsenille keskustelutilaisuus ajankohtaisesta aiheesta. Tilaisuus 
alkaa klo 17.00. Keskustelun aiheesta tiedotetaan lähempänä ajankohtaa uutiskirjeessä sekä 
yhdistyksen nettisivuilla. Kahvitarjoilu.

Tervetuloa mukaan kaikki jäsenet!

HUOM Lapsille järjestetään toimintaparkki kevätkokouksen ajaksi. Lue lisää sivulta 16.
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Vipinä-hanke lähtenyt käyntiin!

Vipinä on yhdistyksemme historian ensimmäi-
nen valtakunnallinen hanke. Hanke on kolmi-
vuotinen, ja sitä rahoittaa STEA Veikkauksen 
tuotoilla. 

Hankkeen toteutuksen keskiössä ovat asumis-
yksiköiden ohjaajat ja asukkaat, jotka osallis-
tuvat hanketiimin yhteisiin työpajoihin. Myös 
vertaisosaajuus ja yritysyhteistyön luomat eri 
mahdollisuudet tullaan nostamaan esille. 

Vipinä-hankkeen aikana kehitetään uusia tapo-
ja tukea ja kannustaa asumisyksiköissä asuvia 
kehitysvammaisia ihmisiä kohti liikunnallisem-
paa arkea.

Tavoitteena on, että asumisyksiköiden ohjaajat 
löytävät keinoja, joilla tukea asukkaan aktii-
visuutta ja että ryhmäkodin toimintakulttuuri 
muuttuu aktiivisemmaksi ja yhteisöllisemmäk-
si. Toiminnassa kehitysvammaisten ihmisten 
itsemääräämisoikeus toteutuu ja he voivat 
tehdä päätöksiä omaan hyvinvointiin vaikutta-
vissa asioissa.

Toiminnassa tuotettu materiaali on kaikkien 
käytössä, joten kehitysvammaisten ihmisten 
liikuntaan tukeminen tasavertaistuu asumisyk-
siköiden välillä. 

Ensimmäisenä vuonna hankkeeseen osallistuu 
viisi helsinkiläistä asumisyksikköä. Seuraavina 
vuosina hanke laajenee ja kaiken kaikkiaan 
hankkeeseen osallistuu yhteensä 16 asumis-
yksikköä eri puolilta Suomea.

Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö 
Mari Mononen ja projektityöntekijä Jan Törn-
blom. Mari on työskennellyt hankkeiden pa-
rissa jo useamman vuoden, viimeisimmäksi 
projektipäällikkönä Rinnekodin hankkeessa, 
jossa edistettiin kehitysvammaisten ihmisten 
työllistymistä. Koulutukseltaan Mari on sosiolo-
gi (YTM) ja työvalmentaja. Jani puolestaan on 
työskennellyt yhdistyksessä kerho- ja leiritoi-
minnan parissa vapaa-ajan koordinaattorina. 
Marin ja Janin kuva on lehden kansikuvana.

Yhteistyökumppaneina Vipinä-hankkeessa 
toimivat Suomen vammaisurheilu- ja liikunta 
ry VAU, Kehitysvammaliiton verkkopalvelu 
Verneri, Helsingin kaupungin vammaistyön 
asumis- ja laitospalvelut ja Helsingin kaupun-
gin liikuntapalvelut, Miina Sillanpään Säätiö 
sekä Home Training Finland Oy.

Vipinöinnin edistymistä voi jatkossa seurata 
mm. Facebookissa ja hankkeen kotisivuilla. 
Liikunnallisia ja arjen aktiivisuutta edistäviä 
vinkkejä, videoita ja muuta materiaalia on 
myös tarkoitus tuottaa ja julkaista kaikkien 
iloksi.

Siis puntteihin Vipinää ja yhteisöön säpinää!
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Perheiden vertaistukitoiminta

Vanhempien tapaamisia

Perheiden vertaistukitoiminnan tavoitteena on tukea perheitä, joissa perheenjä-
senellä on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alainen tuen tarve. Haluamme 
edistää perheiden hyvinvointia tarjoamalla tukea ja tietoa eri elämäntilanteissa. 
Kaiken toiminnan punaisena lankana kulkee vertaistuki. Tulemme myös tarvittaes-
sa tueksi erilaisiin perheen palveluita koskeviin palavereihin, joskus asiat luistavat 
sujuvammin niin. Ota yhteys Katjaan tai Päiviin!

Aikuisten vanhempien tapaaminen keski-
viikkona 16.5. klo 13–15

Tervetuloa mukaan niin uudet kuin tututkin 
vanhemmat! Mitä kuuluu juuri sinulle? Käy-
dään päiväkahvin lomassa keskustelua mielen 
päällä olevista asioista ja virkistytään vertai-
sessa seurassa. Tarjolla suolaista ja makeaa.

Tällä kertaa tapaamme Brahenkadulla.   

Mukaan ovat tervetulleita kaikki aikuisten kehi-
tysvammaisten vanhemmat, joilla on mahdolli-
suus päiväaikaan olla mukana. 

Ilmoittaudu viimeistään 15.5. Päiville p. 040 
707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Vaikeavammaisten lasten vanhempien 
tapaaminen tiistaina 29.5. klo 17.30

Kokemusten ja ajatusten jakaminen on suju-
vaa omassa ”täsmävertaisryhmässä”. Aina on 
mahdollista saada uutta näkökulmaa asioihin 
ja hyvä seura - sehän virkistää!

Tapaamiset ovat tarkoitettuja vanhemmille yk-
sin tai kaksin. Mukaan ovat tervetulleita ensi-
kertalaiset ja tutut vanhemmat. Kokoonnutaan 
Brahenkadulla. 

Alkuun illassa mukana Lasten ja nuorten puu-
tarhayhdistys ja Itua elämään -hanke. Kuulem-
me ensi kesän suunnitelmista: tarkoituksena 
on käynnistää esteettömän aistipuutarhan 
rakentaminen osittain vapaaehtoisten voimin 
Kumpulan koulukasvitarhalle. Ideoidaan yh-
dessä moniaistillista puutarhaa!

Lastenhoito tälle illalle, kotiin vietynä, maksaa 
10 €.

Tarjolla pientä suolaista kahvin ja teen kera. 
 
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 22.5. Päiville 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi. 
Lastenhoitovaraukset Heidille viimeistään 
22.5. p. 040 522 2138 tai heidi.rinta-lusa@
kvtuki57.fi. 
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rä lapsia. Lastenhoidon vapaita paikkoja voi 
kysyä ilmoittautumisajan jälkeenkin. 

Yhteydenotot: Leijonaemot Katja ja Riikka: 
vertaistuki@leijonaemot.fi tai Katja: katja.riiko-
nen@kvtuki57.fi tai p. 040 522 2138.

Kallion vertaisryhmä sunnuntaina
8.4. ja 6.5. kello 15–17 
Teatteri Kallio, Siltasaarenkatu 28, 00530 Hel-
sinki

Et ole yksin! Ryhmään ovat tervetulleita kaikki 
erityislasten vanhemmat yli diagnoosirajojen. 
Ryhmästä kiinnostuneiden toivotaan ilmoit-
tautuvan etukäteen. Ota halutessasi mukaan 
villasukat, tilan lattia voi olla viileä. Saavuthan 
paikalle kolmeksi, näin ryhmäläisillä on muka-
vasti yhteistä aikaa ilman keskeytyksiä. Terve-
tuloa!

Vertaisryhmä on voimavarakeskeinen ja usein 
tapaamisissa tehdään joitain pieniä toiminnal-
lisia tehtäviä. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä 
Leijonaemot ry:n kanssa.

Lastenhoito järjestetään tarvittaessa; kyselyt ja 
varaukset viikkoa ennen kokoontumispäivää. 
Lastenhoitoon voidaan ottaa rajallinen mää-

Kaakon kammari maanantaina 9.4. ja 14.5. 
kello 17–20
Herttoniemen leikkipuisto, Karhutie 11, 00900 
Helsinki

Kaakon kammari -iltojen tavoitteena on tarjota 
erityislapsille ja -nuorille sisaruksineen ver-
taistukea ja virkistystä ohjatun toiminnan ja 
vapaamuotoisen leikin tuella. Leikkipuistossa 
kun ollaan, löytyy leluja ja tarvikkeita erilaisiin 
leikkeihin reilusti. Myös puiston keittiö tarvik-
keineen on käytössä.

Päävastuu lapsista on vanhemmilla. Illat ovat 
koko perheelle avoimia ja mukaan voi tulla 
koko perhe tai osa perheestä. Istumme iltaa 
rupatellen kahvin tai teen ääressä, kaikki sa-
moissa tiloissa. Lapsille on taidepajatyösken-
telyä vaihtuvin teemoin.

Kaakon kammariin pääsee hyvin metrolla, 
asemalta on noin 10 minuutin kävelymatka. 
Omalla autolla tuleville löytyy myös hyvin park-
kitilaa. Mukaan voi tulla mistä päin Helsinkiä 
tahansa.
 
Ilmoittautumiset Katjalle p. 040 522 2138 tai 
katja.riikonen@kvtuki57.fi edellisen viikon tors-
taihin mennessä, varaamme hoitajia ilmoittau-
tumisten mukaan. Mukaan voi tulla myös ilman 
ennakkoilmoittautumista, näin toiminta pysyy 
mukavan vapaamuotoisena.

Vanha äitikerho kokoontuu keskiviikkona 
30.5. kello 13

Tervehdys ”vanhat äitikerholaiset” ja tervetuloa 
päiväkaffelle Läntiselle Brahenkadulle. Saim-
me viimeksi mukavan kokoisen ryhmän koolle!  
Toivottavasti tällä kertaa viesti saavuttaa vielä 
useamman äidin. Istahdetaan pyöreän pöydän 
ääreen muistelemaan menneitä ja vaihtamaan 
ajatuksia tästä päivästä!

Ilmoittaudu mukaan 23.5. mennessä Päiville 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
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Virkistystä ja vertaistukea
Vierailu vanhemmille Sinebrychoffin koti-
museoon sunnuntaina 22.4. klo 13–14 ja 
sen jälkeen päiväkahvit Bulevardilla

Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmiin kuulu-
vat maamme arvokkaimmat ja kansainvälisesti 
merkittävimmät eurooppalaiset vanhojen mes-
tareiden maalaukset. Museon kokoelmat ovat 
syntyneet pääasiassa lahjoituskokoelmista. 
Museon ytimen muodostaa Paul ja Fanny Si-
nebrychoffin ainutlaatuinen kotimiljöö, joka on 
pysyvästi esillä museon toisessa kerroksessa. 

Opastettu kierros alkaa klo 13 ja kestää tunnin. 
Sen jälkeen istahdamme yhdistyksen vanhaan 
toimitilaan sulattelemaan kokemuksia ja nautti-
maan vertaistuesta ja päiväkahveista. 

Ilmoittaudu mukaan 18.4. mennessä, Päivi p.  
040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Nuoret ja vanhemmat kokkaavat yhdessä 
to 3.5. ja ma 7.5. klo 17–20
Opistotalon opetuskeittiö, Helsinginkatu 26

Tällä kertaa järjestämme kaksi samansisältöis-
tä kokkausiltaa niin että kaikki halukkaat pää-
sisivät lieden äärelle. Kotitalousopettaja Mirva 
on suunnittelut keväisistä herkuista menun ja 
valmistellut raaka-aineet valittuihin resepteihin. 

Lähdetään yhdessä kokkaamaan, herkutte-
lemaan, viihtymään ja usein myös oppimaan 
jotain uutta. Iloa tuo myös sekä nuorten että 
vanhempien välinen vertaistuki! 

Illan aikana valmistetaan yhdessä suolaisia 
ja makeitakin kevätruokia, joita on helppo 
valmistaa kotona mukaan saatujen reseptien 
avulla. Tervetuloa tapaamaan uusia ja van-
hoja kavereita ja tietenkin nautiskelemaan 
itse tehdyistä herkuista. Kuka pilkkoo kurkun, 
kuka kattaa pöydän, kuka ihmettelee touhua 
– keittiössä ei ole ikärajaa. Osaaminen lähtee 
pienistä askeleista!

Illan omavastuu 10 €/pari maksetaan paikan 
päällä

Ilmoittaudu mukaan saman tien, mutta vii-
meistään 25.4., muistathan ilmoittaa samalla 
erityisruokavaliosi: Päivi p. 
040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

 
Sukella perheeseen -brunssi 
lauantaina 5.5. klo 13–16 Ystävätuvalla 
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs
 
Tule viettämään toukokuista lauantai-iltapäi-
vää perheen, pari- ja ihmissuhteiden äärelle. 
Luvassa työpajoja ja tietoa lapsille, nuorille ja 
vanhemmille perheen muuttuvista suhteista, 
kasvusta ja yhdessäolon kiemuroista. 

Mahdollisuus lapselle ry:n nuoret kattavat 
brunssipöydän, jonka herkuista voi nauttia 
koko tapahtuman ajan. 
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Vanhemmille tietoa ja työpajoja aikuistuvan 
nuoren ja perheen välisestä vuorovaikutuk-
sesta. Nuorille ideoita ihmissuhteisiin. Lapsille 
tekemistä oman perheen ja hoitajien kanssa. 

Ihan kaikenlaisille ja kaiken ikäisille perheille!

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Mahdolli-
suus lapselle ry:n ja Parisuhdekeskus Katajan 
perheen parhaaksi -toiminnan kanssa.

Sitovat ilmoittautumiset Katjalle, katja.riiko-
nen@kvtuki57.fi, 25.4. mennessä.

Vanhempien hyvinvointipäivä
Brahenkadulla lauantaina 19.5. klo 11–15

Päivän ohjelmassa vertaistukea ja hemmotte-
lua brunssin kera. Tarjolla on mm. käsihoitoa, 
hierontaa, taidetuokio, hiustenleikkuuta! Hoidot 
jaetaan osallistujien kesken tapahtumassa. 
Osallistumismaksu 15 €/hlö sisältää brunssin 
ja ohjelman. Tapahtuma on tällä kertaa tarkoi-
tettu vanhemmille ilman lapsia. 

Sitovat ilmoittautumiset Katjalle, katja.riiko-
nen@kvtuki57.fi, 8.5. mennessä.

Vanhempien hyvinvointipäivä toteutetaan 
yhteistyössä Leijonaemot ry:n kanssa. Tarkem-
paa tietoa tapahtumasta ja eri hyvinvointihet-
kistä tulevissa uutiskirjeissä ja Facebookissa, 
seuraa meidän ja Leijonaemojen tiedotusta!

Teematapaamisia

Perheiden puistopiknik Kumpulan Koulu-
kasvitarhassa torstaina 14.6. klo 17
Vähänkyröntie 3–6, 00610 Helsinki

Laita päivämäärä jo kalenteriin ja seuraa tiedo-
tusta muissa kanavissa lähempänä! Luvassa 
rento puistopiknik kauniissa miljöössä koko 
perheen voimin, ota mukaan omat eväät ja 
viltti. Myynnissä myös pientä herkkupalaa päi-
vän pop-up kahviosta. Tervetuloa nauttimaan 
kesäillasta, nähdään Kumpulassa!

Piknik toteutetaan yhteistyössä Lasten ja nuor-
ten puutarhayhdistys ry:n kanssa.

Suuhygienia-ilta Brahenkadulla keskiviik-
kona 18.4. klo 17.30–19.30

Tervetuloa keskustelemaan suunterveydestä 
yhdessä muiden vanhempien ja suuhygienisti 
TtM Essi Karikosken kanssa. Suunterveys on 
tärkeä osa yleisterveyttä. Mahdollisiin haas-
teisiin esimerkiksi suunterveyden hoitamiseen 
liittyen voidaan löytää keinoja mm. erilaisten 
apuvälineiden avulla.  
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Essille on mahdollisuus esittää illan aikana ky-
symyksiä, joihin voidaan yhdessä keskustellen 
paneutua ja keksiä ratkaisuja. Voit myös esit-
tää kysymyksiä etukäteen! Muilta vanhemmilta 
saattaa myös saada arvokkaita arjen niksejä ja 
ratkaisuja.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 11.4., Päivi p. 
040 707 9967, paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Tukea arkeen – tukihenkilötoiminnan ja 
henkilökohtaisen avun tietoilta
tiistaina 24.4. klo 17.30–19.30

Mitä eroa on tukihenkilötoiminnalla ja henki-
lökohtaisella avulla? Tule mukaan keskuste-
lemaan ja kysymään! Paikalla on Helsingin 
kaupungin vammaispalveluiden sosiaalityön-
tekijä Jaana Hovi sekä Kehitysvammatuki 57 
ry:n tukihenkilötoiminnan koordinaattori Tiia 
Järvinen. 

Tapaamme ravintola Vihreä Holvin kabinetissa 
Kalliossa (Harjutori 8).

Ilmoittautumiset kahvitarjoilua varten (ilmoitat-
han samalla erityisruokavaliosi) Katjalle 17.4. 
mennessä katja.riikonen@kvtuki57.fi.

Edunvalvonta-ilta torstaina 17.5. klo 
17.30–19.30
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs

Edunvalvonta keskusteluttaa monia ja se voi 
koskettaa jokaista ihmistä. Saamme vieraak-
semme lakimies Virpi Kutilan HOK-Elannon 
Lakipalvelusta. Kuulemme käytännönläheisesti 
edunvalvonnan merkityksestä silloin, kun hen-
kilö ei itse kykene huolehtimaan omista talou-
dellisista tai henkilöä koskevista asioistaan. 
Illassa käydään myös läpi erot perinteisen 
edunvalvonnan ja edunvalvontavaltuutuksen 

välillä ja saadaan neuvoja siitä, miten ennalta 
on mahdollista varautua vaikeisiin tilanteisiin.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan tär-
keästä aiheesta!

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 7.5., Päivi p. 
040 707 9967, paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Isovanhempien tapaaminen tiistaina 22.5. 
klo 17.00–19.30

Lapsenlapsen kehitysvamma ja/tai harvinainen 
sairaus yhdistää isovanhemmat saman pöy-
dän ääreen keskustelemaan. Illan teema on 
vapaa. Keskustellaan niistä asioista, jotka ovat 
mielen päällä. Kokemusten- ja ajatusten vaihto 
on sujuvaa vertaisessa seurassa. Mukaan ovat 
tervetulleita kaikki isovanhemmat, isotädit  ja 
-sedät, bonusmummit ja -vaarit.

Tapaaminen on yhdistyksen tiloissa Brahenka-
dulla.

Tarjolla kahvia ja teetä suolaisen ja makean 
purtavan kera. 

Ilmoitathan mahdolliset erityisruokavaliot 
ilmoittautumisen yhteydessä 16.5. mennessä 
paivi.juvala@kvtuki57.fi tai p. 040 707 9967.

Tervetuloa mukaan keskustelevaan 
porukkaan!
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Kursseja

Järjestämme viikonloppuja helsinkiläisille per-
heille erilaisin sisällöin. Teemalliset viikonlop-
pukurssit tarjoavat yksilöllistä vertaistukea ja 
virkistystä sekä monipuolisesti tietoa. Kysees-
sä ei ole sopeutumisvalmennuskurssi eikä 
kuntoutus. Osallistuminen ei edellytä perheeltä 
tiettyjä tukia tai päätöksiä. Haku tehdään suo-
raan meille. Kysy lisää Katjalta tai Päiviltä!

Perheiden viikonloppu pe–su 27.–29.4.

Sopukka (ensijaturvakotienliitto.fi) kutsuu kou-
luikäisten lasten perheitä. Viikonlopun tarkem-
pi ohjelma räätälöidään koululaisten ikäjakau-
man mukaan ja ilmoitetaan mukaan lähtijöille 
lähempänä. 

Tärkeänä voimana viikonlopussa on vertai-
suus, samankaltaisissa elämäntilanteissa 
olevien vanhempien kanssa on helppo jakaa 
kokemuksia. Viikonloppu tarjoaa myös lapsille 
ja nuorille vertaiskavereiden seuraa ja koko 
perheelle lepoa ja virkistystä. 
  
Lapsilla ja nuorilla on omaa ohjelmaa, mukana 
on joukko kokeneita ohjaajia ja hoitajia.

Viikonlopun omavastuu on 25 €/aikuinen, 10 €/
lapsi, alle 3 v. ilmainen. Matkat jokainen hoitaa 
itse.

Kysele lisää ja ilmoittaudu mukaan 2.4. men-
nessä Katjalle, katja.riikonen@kvtuki57.fi. 
Valinnat kurssille tehdään ilmoittautumisajan 
mentyä umpeen.  

Suomenlinna kutsuu isiä ja nuoria (HUOM: 
ei ikärajaa!) la–su 18.–19.8.

Viikonloppu isille ja nuorille, joilla on kehitys-
vamma tai muu vastaava laaja-alaisen tuen 
tarve. Viikonloppu vietetään Suomenlinnassa 
Hostel Suomenlinnan (www.hostelhelsinki.fi) ti-
loissa. Luvassa on yhteistä tekemistä ja iloista 
meininkiä vertaisessa seurassa saunanlauteil-
la ja raunioiden sokkeloissa leiriolympialaisia 
unohtamatta.  Vietetään rento viikonloppu 
merellisissä maisemissa hyvästä seurasta ja 
ruuasta nauttien.

Mukana koko viikonlopun Katja Riikonen ja 
Heidi Rinta-Lusa. Viikonlopun omavastuu on 
25 €/aikuinen, 10 €/lapsi, alle 3 v. ilmainen, 
matkat jokainen hoitaa itse. Päävastuu lapsis-
ta on isillä, Katja ja Heidi avustavat ja mahdol-
listavat isille keskinäistä aikaa!

Tarkempi aikataulu lähetetään osallistujille. 

Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset Katjalle, 
katja.riikonen@kvtuki57.fi, 1.7. mennessä. 
Valinnat kurssille tehdään ennakkoilmoittautu-
misajan mentyä umpeen. 
  

TULOSSA:

  14.–16.9. Viikonloppu alle kouluikäisten lasten 
perheille Sopukassa

  6.–7.10. Viikonloppu Kaisankodissa vanhem-
mille (ilman lapsia), joita mietityttää lapsen/
nuoren käytökseen ja/tai mielenterveyteen 
liittyvät asiat

  3.–4.11. Viikonloppu perheen sisaruksille Myö 
Hostelissa

 23.–25.11. Viikonloppu yksinhuoltajavanhem-
pien perheille Sopukassa

Hyvää kesää! 
Seuraava jäsentiedote ilmestyy 
elokuussa.
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Haltialan melontaretki
27.5.2018 klo 10-14 ja 12-16 

Helsinki
Lähde viettämään kevätsunnuntaita hyvässä seu-
rassa! Järjestämme kaksi melontaretkeä vaikeasti 
vammaisten lasten perheille.  
Retki 1.
klo 10-14 Lähtö Melontarannasta, Uimarannantie. 
Paluu Haltialaan, Laamannintie 17 
Retki 2. 
klo 12-16 Lähtö Haltialasta, Laamannintie 17. Paluu Melontarantaan, Uimarannantie 
Melontaosuuden jälkeen tarjoamme kyydin noutamaan autoa lähtöpaikasta!  

Malike mahdollistaa vaikeasti vammaisten lasten osallistumisen melontaan. 
Retkeen kuuluu melonnan lisäksi mukavaa yhdessäoloa ja omakustanteinen lounas 
Haltialassa klo 12-14. Tutustaan Haltialan eläimiin ja viihdytään yhdessä toisten per-
heiden kanssa!  Tämä osuus on yhteinen molemmille retkille.  
Retkestä peritään omavastuuosuus 20e/ perhe 

TERVETULOA MUKAAN!

Hae mukaan  
7.5. mennessä!

 
Kummallekin retkelle mahtuu mukaan 
7-10 perhettä, joissa on vaikeasti vam-

mainen lapsi.  
Täytä hakulomake osoitteessa  

www.malike.fi ->  
Tapahtumakalenteri ->  

Haltialan retki 
 

Tiedustelut : 
soile.honkala@tukiliitto.fi

VAMMAISTEN LASTEN JA NUORTEN TUKISÄÄTIÖ
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Parkkitoiminnan koordinaattoriksi on valittu 
Heidi Rinta-Lusa. Olettehan jatkossa yhtey-
dessä Heidiin parkkitoimintaan liittyvistä asi-
oissa, kuten kotiparkista ja lauantaiparkeista.
Tulemme tekemään tiiviisti yhteistyötä Päivin 
ja Heidin kanssa perheiden tuen tiimissä, ja 
esimerkiksi perheiden viikonloput suunnitte-
lemme yhdessä ja hoitajat tulevat olemaan tut-
tuja kotiparkista ja lauantaiparkeista. Odotam-
me kovasti tulevaa, uusien tekijöiden myötä 
tulee aina uusia toimintatapoja ja ideoita, jotka 
omalta osaltaan vievät toimintaa eteenpäin. 
Tervetuloa joukkoon, Heidi!

Katja ja Päivi 

Keväinen tervehdys!

Olen Heidi Rinta-Lusa ja aloitan maaliskuun 
aikana parkkitoiminnan koordinaattorina. Kehi-
tysvammatuki 57 on minulle järjestönä entuu-
destaan tuttu, sillä olen työskennellyt kymme-
nisen vuotta parkkitoiminnan tilapäishoitajana 
sekä viime kesän olin leiriohjaajana. Odotankin 
innolla kohtaavani niin vanhoja tuttuja kuin uu-
sia lapsia ja perheitä. Lasten kanssa työsken-
tely on sydäntäni lähellä, ja olenkin aiemmin 
työskennellyt useampia vuosia päiväkodeissa 
lastenhoitajana ja lastentarhanopettajana. 
Olen lisäksi toiminut sirkusryhmissä ohjaajana 
ja sirkusmainen ote tulee varmasti näkymään 
toiminnassani. Vapaa-ajallani tykkään myös 
matkustella sekä harrastaa liikuntaa pyöräillen 
ja uiden.
 
Aurinkoa kevääseen ja kohtaamisiin!
Heidi

Kotiparkki

Parkkitoiminta

Parkkitoiminta koostuu kotiin vietävästä lastenhoidosta (kotiparkki) sekä lasten 
teemallisista päivistä (lauantaiparkki). Lisäksi järjestämme lastenhoitoa erilaisiin 
perheille suunnattuihin tapahtumiin (toimintaparkki). Parkkitoiminta on arjen tila-
päistä tukea perheille, joissa lapsella on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-
alaisen tuen tarve. Parkkitoiminnassa huomioimme lapset ja perheet yksilöllisesti.

Parkkitoiminta ja sen osa kotiparkki ovat 
voittoa tavoittelematonta toimintaa perheille, 
joissa lapsella on kehitysvamma tai muu laaja-
alaisen tuen tarve. Toimintaa rahoitetaan Veik-
kauksen tuotoilla. Kotiparkin hoitaja huolehtii 
perheen lapsista toiveiden mukaisesti. Kotipar-
kin hoitaja huolehtii myös perheen sisaruksista 
silloin, kun nämä ovat paikalla yhdessä erityis-
lapsen kanssa. Kotiparkki on tarkoitettu alle 
20-vuotiaalle lapselle, mutta vaikeavammais-
ten kohdalla ei ole ikärajaa.

Tilapäishoitajan käynnistä sovitaan aina aloi-
tus- ja lopetusaika. Uuden hoitajan tullessa 
perheeseen on erillinen tutustumiskäynti 
suositeltavaa. On hyvä varata riittävästi aikaa 
tutustumiseen puolin ja toisin sekä käytännön 
asioiden läpikäymiseen. Perheille toimitetaan 
taustatietolomake, joka on hyvä täyttää ja pitää 
näkyvillä hoitajan ollessa perheessä. Lääkityk-
sen osalta vastuu on aina vanhemmilla.

Sovitun kotiparkkivarauksen voi perua veloi-
tuksetta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa. 
Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta varauk-
sesta veloitetaan 5 euroa/tunti tilauksen mu-
kaan.

Kotiparkin hinnasto 

Klo           Arkisin    Lauantaisin  
8.00–18.00    10 €/tunti       13 €/tunti 
18.00–21.00    12 €/tunti       13 €/tunti
21.00–24.00    13 €/tunti       20 €/tunti
(huom. lauantaisin kello 20–24 hinta 20 €/tunti)

Sunnuntaisin, arki- tai lauantaipyhänä kello 
8–18 hinta on 20 €/tunti.
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Lauantaiparkki

Vuonna 2018 lauantaiparkkeja tullaan toteut-
tamaan kerran kuussa tammi-huhtikuun sekä 
loka-joulukuun välillä. Lauantaiparkkipäivä 
tulee olemaan aina kuun viimeisen parillisen 
viikon lauantai, paitsi joulukuussa erikseen il-
moitettuna aikana. Pidempiaikaisiakin perheen 
suunnitelmia voi tehdä tietäen milloin lauan-
taiparkki on tulossa, vaikkei tarkempaa sisäl-
töä ole vielä julkaistukaan. Toivomme tämän 
muutoksen palvelevan lapsiperheitä entistä 
paremmin. 

Kuulemme mielellämme myös toiveistanne 
lauantaiparkkien teemoiksi!

Lauantaiparkki on lasten oma päivä. Eri tee-
moilla suunnitellut päivät on tarkoitettu eri-
tyislapsille ja heidän sisaruksilleen. Hoitajia 
varataan tarpeen mukaan. Lauantaiparkkien 
tarkoitus on tuoda lapsille ja sisaruksille onnis-
tumisen ja mukavan tekemisen hetkiä vertai-
sessa seurassa eri teemoilla.

Toiminnassa otetaan huomioon mukaan il-
moittautuneiden lasten vahvuudet. Käytämme 
lauantaiparkeissa kuvia ja viittomia kommuni-
koinnin ja toiminnanohjauksen tukena.

Lapset ovat lauantaiparkissa pääsääntöisesti 
ilman vanhempia, mutta toki vanhempi voi tulla 
yhdessä lapsen kanssa tutustumaan uusiin ka-
vereihin ja toimintaan. Lapsen voi myös ilmoit-
taa vain osaksi aikaa lauantaiparkkiin, mikäli 
viisi tuntia tuntuu liian pitkältä ajalta. Lapsi voi 
myös tulla oman avustajan tai tukihenkilön 
kanssa lauantaiparkkiin.

Lauantaiparkin osallistumismaksu on 20 €/
lapsi. Osallistumismaksu pitää sisällään lou-
naan, materiaalit sekä osaavan henkilökunnan 
ohjauksen ja tuen. Mukaan mahtuu rajallinen 
määrä lapsia, olemme kaikkiin yhteydessä il-
moittautumisajan mentyä umpeen. Vahvistetun 
osallistumisen lauantaiparkkiin voi perua ve-
loituksetta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa.  
Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta ilmoittau-
tumisesta veloitetaan osallistumismaksu 20 €.

Huom! Myös sisarukset ovat lämpi-
mästi tervetulleita lauantaiparkkipäi-
vään!

Toimintaparkki lapsille yhdistyksen kevät-
kokouksen ajaksi torstaina 26.4. kello 17.00

Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 
00510 Helsinki

Kehitysvammatuki 57 ry on vanhempien pe-
rustama yhdistys, jonka hallitus koostuu yhdis-
tyksen jäsenistä. Yhdistyksen sääntömääräi-
nen kevätkokous pidetään torstaina 26.4. kello 
18.00. Toivotamme vanhemmat lämpimästi 
mukaan tekemään tärkeää työtä!

Mikäli tarvitset kokouksen ja klo 17 alkavan 
keskustelutilaisuuden ajaksi hoitajan lapsel-
le, järjestämme lapsille toimintaparkin Ystä-
vätuvalla eli voit tulla yksin tai lapsen kanssa 
paikan päälle. Lisätiedot ja varaukset Heidille 
18.4. mennessä joko puhelimitse 040 522 
2138 tai sähköpostitse heidi.rinta-lusa@kvtu-
ki57.fi.

TERVETULOA!
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Lauantaiparkki –  velhot vs. keijut        
                
Lauantaina 21.4. kello 10–15 Ystävätupa, 
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki

Kevään viimeinen lauantaiparkki on kaikille 
avoin ja teema lasten itsensä ideoima velhot 
vs. keijut! Tarkempi ohjelma selviää lähempä-
nä. Mukaan voi jo ilmoittautua.

Tervetuloa mukaan niin uudet kuin vanhatkin 
kävijät!

Lisätietoa ja ilmoittautumiset 10.4. mennessä 
Heidille p. 040 522 2138, voit myös jättää vies-
tin vastaajaan. Kerrothan ilmoittautumisen yh-
teydessä lapsen mahdollisista ruokarajoitteista 
sekä muusta tärkeästä, joka meidän on hyvä 
tietää ja joka vaikuttaa päivän sujumiseen. 

Perheiden vertaistukitoiminta ja Ystis yhdessä
Ohjelmallinen kesäilta Mustikkamaalla tiistaina 19.6. klo 17–20 (saavuthan paikalle hyvis-
sä ajoin), tanssi jatkuu klo 21 saakka

Lähde kanssamme nauttimaan musiikista, viihteestä ja herkullisesta ateriasta sekä viettämään 
ihana alkukesän ilta hyvässä seurassa Ravintola Aliassa, Mustikkamaankuja 1.

Hurmaava huvila Alia on uniikki ravintola, joka sijaitsee luonnonkauniilla Mustikkamaalla. Karl 
Lindahlin vuonna 1921 suunnittelemaa rakennusta on uusittu alkuperäisiä suunnitelmia ja näke-
myksiä kunnioittaen.

Alian pihassa on paikat 20 autolle, ja mäen juurelta löytyy lisää parkkitilaa.
Perille pääset myös bussilla numero 16. Se kulkee väliä Rautatientori–Mustikkamaa. 
Lähin pysäkki on Alian edessä mäen alla. Taksi pääsee kääntymään aivan oven edessä.
Paikasta löytyy pyörätuoliramppi ja tilava inva-wc.

Sitovat ilmoittautumiset 27.5. mennessä Marjalle, marja.herala@kvtuki57.fi, p. 040 521 0240. 
Perheiden ilmoittautumiset Päiville, paivi.juvala@kvtuki57.fi, p. 040 707 9967.
Ilmoita samalla mahdolliset ruoka-ainerajoituk-
set. Paikkoja rajoitetusti.

Koko ilta ruokineen ja ohjelmineen maksaa 10 
euroa/henkilö. Maksu kerätään paikan päällä. 
Tervetuloa mukaan iloiseen iltaan yksin, kaksin 
tai koko perheen voimin!
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Retki Pyynikin kesäteatteriin Tampereelle 
keskiviikkona 4.7.

Pyynikin kesäteatterissa saa kesällä kanta-
esityksen Minna Lindgrenin humoristiseen 
Ehtoolehto-dekkarisarjaan perustuva näytelmä 
Ehtoolehdon sankarit. Kirpeä komedia kertoo 
viisaista vanhuksista hölmössä maailmassa. 
Teräväpäiset hoivakodin asukkaat ottavat 
aktiivisen roolin sekä omassa elämässään että 
hoivakodin hämäräperäisten tapahtumien sel-
vittämisessä, eikä mikään jää ennalleen!

Ehtoolehdon sankarit -komediassa nähdään 
nimekäs näyttelijäkaarti. Mukana ovat tai-
teilijana ja kouluttajanakin menestynyt Tuija 
Piepponen, hilpeä höpöttäjä Eija Vilpas ja ko-
medienne Mari Turunen. Ensimmäistä kertaa 
kesän Pyynikin kesäteatterin pyörivän katso-
mon äärellä pääsee kokemaan Jussi-palkittu 
näyttelijä Pirkko Hämäläinen. Esitykseen on 
kiinnitetty myös viime kesänäkin Pyynikillä 
hurmannut Puntti Valtonen sekä muun muassa 
maalaiskomedioiden kanttori Piiparisen roolis-
taan muistettu Tom Lindholm.

Matka taittuu omalla tilausajobussilla. Ennen 
teatteria ruokailemme Pyynikin teatterikahvios-
sa, jossa on tarjolla uunilohta ja tartarkastiket-
ta, salaattipöytä, leipälajitelma, ruokajuomaksi 
vesi sekä jälkiruoaksi kahvi ja leivos.
Ilmoita mahdollisista ruoka-ainerajoituksista
samalla kun ilmoittaudut.

Päivän ohjelma:
• lähtö Läntinen Brahenkatu 2 klo 14
• ruokailu klo 16.30
• Ehtoolehdon sankarit klo 18
• paluu Helsinkiin noin klo 23.

Retken hinta/henkilö:
jäsenet ja samassa taloudessa asuvat
65 euroa, muut 75 euroa.

Perheiden ilmoittautumiset Päiville
p. 040 707 9967, paivi.juvala@kvtuki57.fi ja
Ystävätuvan porukan Marjalle
p.040 521 0240, marja.herala@kvtuki57.fi.

Sitovat ilmoittautumiset. Paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Paikkoja on rajoitetusti.

Lähde reissuun itse valitsemallasi 
kokoonpanolla, yksin, kaksin, perheen 
voimin, vanhemmat keskenään, sisa-
rukset yms.

Tervetuloa mukaan kokemaan huiman 
humoristinen reissu mahtavan matka-
seuran kanssa!
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Vapaa-ajan toiminta

Toimintaa kehitysvammaisille ihmisille

Hyviä hetkiä tarjolla viikoittain kokoontuvissa kerhoissa, kahdesti viikossa avoinna 
olevassa kohtaamispaikka Ystävätuvassa, joka toinen viikko kokoontuvissa 
Ystiksen senioriklubissa ja Teiniklubissa sekä kerran kuukaudessa järjestettävissä 
Villiklubissa ja Sateenkaariklubissa. Lisäksi tarjolla mm.  lyhytkursseja, kulttuuri- ja 
virkistysretkiä, matkoja ja tapahtumia. Yhdessä on kivempaa!

Ystävätupa – ”Ystis”
Osoite: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros
p. 0400 413 478 (aukioloaikoina)
Avoinna: keskiviikkoisin klo 14–19
               sunnuntaisin klo 13–16

Kavereita, bilistä, pelejä, karaokea
Myytävänä kahvia, pullaa, limua, voileipiä ja 
muita herkkuja.

Ystis on suljettu pääsiäissunnuntaina 1.4. 

Kevään viimeinen Ystis on sunnuntaina 13.5. 
Sen jälkeen on vielä huikeat kevätjuhlabileet 
keskiviikkona 16.5. 
Lisätietoa myöhemmin uutiskirjeessä ja 
Ystiksellä.

Syksyllä avaamme keskiviikkona 22.8.

Ystiksen teiniklubi – nuorten oma mesta
Avoinna joka toinen lauantai klo 13–16 
toukokuun loppuun saakka. 

 � 14.4. Seikkailupäivä  
 �  28.4. Perusteinari
 � 12.5. Äitienpäiväaskartelu
 � 26.5. Kevätjuhla ja tietovisa

Syyskausi alkaa 19.8.

Teiniklubilla voit pelailla pelejä, askarrella, ta-
vata kavereita, laulaa karaokea ja tutustua uu-
siin ihmisiin. Seurana ja pelikaverina on aina 
vastuuohjaaja ja vapaaehtoistoimija. Mikäli 
tarvitset henkilökohtaista apua tai vahvempaa 
tukea, olet tervetullut oman avustajan kanssa.
Myytävänä limua, mehua ja pientä purtavaa.

Esim. mehu ja pulla maksavat 1,50 euroa 
ja limumukillinen 1 euron.

Lisätietoa Marjalta, marja.herala@kvtuki57.fi 
tai p. 040 521 0240.

Ystiksen senioriklubi
Loppukevään ohjelma
3.4. klo 12–14 Bingo
17.4. klo12–14 Poliisin vierailu (?)
15.5. klo12-14 Tietovisa 
29.5. klo 12–14 Kevätjuhla

Myytävänä kahvia, pullaa ja pientä suolaista.
Tervetuloa!

Lisätietoja: Marja Herala p.040 521 0240,
marja.herala@kvtuki57.fi.

Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä 
eläkeläisille 
kokoontuu keväällä vielä torstaina 19.4. ja 
17.5. klo 13–14.30.
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Osoite: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 
4. kerros.
Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. 
Voit tulla klubille silloin kun sinulle sopii! 

Tervetuloa! 
Kehitysvammatuki 57 ry, Helsingin kaupunki ja 
Helsingin seudun Seta ry 

Jiihaa, Villiklubilla tavataan kevään aikana 
torstaisin 12.4., 17.5. ja 14.6. klo 19–22!
Osoite Sturenkatu 21.
Ilmainen sisäänpääsy.
Ikäraja 18 v. 
Tervetuloa! 
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240, 
marja.herala@kvtuki57.fi

Bragun Sateenkaariklubi! 
Bragun Sateenkaariklubi on kerran 
kuukaudessa avoinna oleva kohtaamispaikka, 
joka on tarkoitettu seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluville 
kehitysvammaisille ja autismin kirjon 
henkilöille. Seuraavat kokoontumiset 
torstaisin: 15.3., 3.5. ja 31.5. 
klo 15.30–17.30.

Bragun Sateenkaariklubilla voit:
 � kohdata muita mukavia ihmisiä, jutella ja 

viettää aikaa yhdessä
 � nauttia kahvia, teetä ja pientä purtavaa
 �  pelata lautapelejä tai löytää biljardikaverin.

Ämyrin lavalla rokataan lauantaina 9.6.
Esiintyjänä mahtava Wood County!
Tiedossa on todellista menoa ja meininkiä!
Uudenmaan Tukipiiri tarjoaa tansseihin 
bussikuljetuksen. 

 � Lähtö klo 11.30 Kehitysvammatuen       
toimistolta, Läntinen Brahenkatu 2

 � Paluu samaan paikkaan noin klo 18. 
Marja varaa bussikuljetukseen tulevien 
tanssiliput etukäteen. Lipun hinta 10 euroa 
kerätään menomatkalla bussissa. 
Avustajan lippu on ilmainen.

Sitovat ilmoittautumiset 20.4. mennessä 
Marjalle, marja.herala@kvtuki57.fi tai 
p. 040 521 0240.

Järjestäjät: Varsinaissuomen ja Uudenmaan 
kehitysvammaisten tukipiirit

Katso  myös s. 17 kesäilta 
Mustikkamaalla ja s. 18 retki Pyynikin 
kesäteatteriin.
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Piknik-päiväristeily torstaina 28.6.
Tervetuloa mukaan kesäiselle piknik-risteilylle!
Ohjelma:

 �  tapaaminen Katajanokan terminaalissa klo 
9.30 

 � Viking Gabriella lähtee klo 10.30.
 �  viihdettä ja shoppailua
 �  ruokailu Viking Buffetissa klo 11.15
 � saapuminen takaisin Helsinkiin klo 16.50.

Ei maissakäyntiä. Risteilyn hinta on 
yhdistyksen jäsenille 45 euroa, muille 55 
euroa. Hintaan sisältyy risteily, ruokailu sekä 
yhteinen hytti tavaroiden säilytystä varten. 

Sitovat ilmoittautumiset Marjalle mieluiten 
sähköpostilla marja.herala@kvtuki57.fi tai 
p. 040 521 0240.  
Paikkoja rajoitetusti. Paikat täyttyvät nopeasti, 
joten ilmoittaudu pikaisesti! 

Mäntsälän kesätanssit 5.8.
Kesätansseissa esiintyy Heikki Koskelo. Hän 
on tangoprinssi vuodelta 2011 ja edelleen 
ahkerasti keikkaileva Taivaankaari-yhtyeen 
solisti.

Järjestämme tansseihin kuljetuksen.
Lähtö klo 12.30 toimiston edestä 
Läntinen Brahenkatu 2.
Paluu Helsinkiin noin klo 18. 
Bussikuljetus ja tanssilippu maksavat 
yhteensä 25 euroa. 
Ohjaajat ja avustajat 10 euroa bussimatkasta, 
tanssilippu ilmainen.
Sitovat ilmoittautumiset Marjalle 15.6. 
mennessä, marja.herala@kvtuki57.fi,
 p. 040 521 0240. 
Paikkoja rajoitetusti.

Kesämatka Oulun seudulle 13.–18.8.
Toivottu Oulun seutu on tällä kertaa 
kesämatkan kohteena.
Sieltä löytyykin valtavasti nähtävää ja 
koettavaa! Tiedossa on luontoelämyksiä, 
kulttuuria, merellisiä kokemuksia, hyvää 
ruokaa ja tietysti mahtavaa matkaseuraa. 
Menomatkalla yövymme Ähtärissä ja 
paluumatkalla Äänekoskella.

Reissun hinta on noin 650 €/henkilö. 
Hintaan sisältyy matka tilausajobussilla,
ruokailut, yöpymiset sekä pääsymaksut ja 
opastukset tutustumiskohteisiin.

Ilmoittautumiset 1.6. mennessä 
marja.herala@kvtuki57.fi tai 
p. 040 521 0240.

Mitä Sinä haluaisit kokea matkallamme?
Kerro toiveistasi Marjalle. 
Kootaan matkaohjelma yhdessä. 
Tarkempaa tietoa ilmoittautuneille tarkemman 
ohjelman varmistuessa. 
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Ennakkotieto syksyn kerhojen ja ryhmien 
hakuajoista
Syksyn kerhot ja Vekkarin ryhmät julkaistaan 
kotisivuillamme elokuun ensimmäisellä 
viikolla. Vapaa-ajan toiminnan esite ja 
seuraava Viisseiska-jäsentiedote postitetaan 
viikolla 32.   
Hakuaikaa ryhmiin on 26.8. asti. Tämän
jälkeen saapuneiden hakulomakkeiden 
käsittelyä emme voi varmuudella luvata. 
Kannattaa laittaa hakemus siis ajoissa. 
Toivomme hakemuksia ensisijaisesti 
kotisivujemme kautta.

Kaikilla kerhoilla on pääsiäisloma 29.3.-2.4.

Kevätjuhla
Kerhojen ja muun toiminnan huikeat
kevätjuhlabileet järjestetään Ystävätuvalla 
keskiviikkona 16.5.
Tarkempia tietoja on luettavissa yhdistyksen 
tulevissa uutiskirjeissä ja kotisivuilla 
lähempänä juhlan ajankohtaa.

Liikuteltava pienryhmätoiminta
Kaikki kehitysvammaiset ihmiset eivät pääse 
osallistumaan kodin ulkopuoliseen 
vapaa-ajantoimintaan. Liikuteltava 
vapaa-ajantoiminta tuo harrastuksen 
esimerkiksi osallistujan asumisyksikköön. 
Liikuteltava toiminta mahdollistaa myös 
vaikeavammaisen harrastustoiminnan ilman 
matkakuluja.

Toiminta toteutetaan tilauksesta, tiiviissä 
yhteistyössä yksikön kanssa ja tietysti 
asiakaslähtöisesti räätälöiden. Toiminta voisi 
olla esim. kokkausta, yhteislaulua, lukupiiriä… 
Toiminta on tilaajalle maksullinen ja toiminnan 
sisältö määrää osallistujamaksun. 
Jos kiinnostus heräsi, ota yhteyttä Severiina 
Winqvistiin, p. 040 835 0395 tai severiina.win-
qvist@kvtuki57.fi.

Värikylpykurssi lapselle yhdessä aikuisen 
kanssa
Vauvojen ja taaperoiden värikylpy tarjoaa 
lapsille ja vanhemmalle tai muulle läheiselle 
aikuiselle elämyksellisen ja moniaistisen 
yhteisen tutkimusmatkan. Tarkkoja ikärajoja 
kurssille ei ole eli ota yhteyttä, jos kiinnostuit.

Värikylpy on moniaistista työskentelyä 
esimerkiksi kuivatulla marjarouheella ja 
ihmemönjällä! Värikylvyssä tutkitaan erilaisia 
aisteja monenlaisilla tavoilla kuten 
tuoksucocktaileilla ja tuntoaistiharjoituksilla, ja 
toimintaa voidaan muokata kaikille sopivaksi. 
Kurssilla edetään materiaalien, värien ja valon 
kokemisesta, tunnustelusta ja havaitsemisesta 
itse tuotettuun jälkeen.

Materiaalit ovat kurssilla turvallisia ja 
mahdollisimman luonnonmukaisia. Vauvan 
tai taaperon tunnustellessa materiaaleja niitä 
saattaa mennä myös suuhun eli 
ilmoittautuessa on erittäin tärkeää ilmoittaa 
mahdollisista allergioista.
Kurssilla kokoonnutaan kolme kertaa 
lauantaina 28.4., sunnuntaina 6.5. ja 
lauantaina 26.5. klo 10.30–11.30 
Kehitysvammatuki 57 ry:n tiloissa, osoitteessa 
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs. Kurssilla 
ohjaajana toimii kuvataiteilija, värikylpyohjaaja 
Sari ”Santtu” Koivu. 

Kurssi maksaa 30 euroa lapsi-vanhempi 
-parilta.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään 13.4. 
Severiina Winqvist, p. 040 835 0395 tai 
severiina.winqvist@kvtuki57.fi. 

Värikylpy
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Kuva: HAM, Hanna Kukorelli, 2016
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Leirikesä 2018

Kesä lähestyy kohisten ja on tullut aika hakea 
leireille! 

Kesällä järjestämme kaksitoista leiriä. En-
simmäinen leirimme käynnistyy kesäkuussa 
viikolla 24 ja viimeinen leiri on elokuun alussa, 
viikolla 31. Leireistä yhdeksän on yöleirejä ja 
kolme cityleiriä. Osa leireistä on suunnattu 
koululaisille, osa aikuisille ja osa senioreille. 
Enemmän tukea tarvitseville järjestetään myös 
yksi leiri. Leiripaikkoja koululaisten leireillä on 
n. 14, aikuisten leireillä 16–20, seniorileireil-
lä  16–18, päiväleireillä 12 ja enemmän tukea 
tarvitsevien leirillä 6. Leirien kesto on 4 vuoro-
kautta eli maanantaiaamusta perjantai-iltapäi-
vään. Poikkeuksena kolme leireistämme on 
kestoltaan lyhyempiä. Nämä poikkeukset on 
merkitty kunkin leirin kohdalle erikseen viikon-
päivämerkinnöin.

Leireillemme voivat hakea kaikki helsinkiläi-
set kehitysvammaiset ihmiset. Aistivammat, 
epilepsia, liikuntavammat tms. eivät ole este 
hakemiseen. Diabetesta sairastavien kohdalla 
on kuitenkin huomioitava, että leiriläisen on 
osattava pistää itse, sillä leiriohjaajilla ei ole 
pistolupaa.

Leirille hakiessa on hyvä muistaa, että leiritoi-
minta on ryhmämuotoista toimintaa. Leiriläisen 
tulisi pystyä olemaan ryhmässä ilman jatkuvaa 

henkilökohtaista ohjausta ja 
valvontaa. Leiripaikkojen ja 
-toiminnan soveltuvuus esim. 
liikuntaesteisille ihmisille kan-
nattaa myös tarkistaa leirille 
hakiessa leiripaikkojen esitte-
lyistä.

Yöleireillä on täysihoito sekä 
monipuolista ohjattua toi-
mintaa - ulkoilua, pelejä ja 
leikkejä, saunomista ja mak-
karanpaistoa, luovaa toimin-
taa, rentoutumista. Ohjaajia 
on päivisin töissä useampia 
ja öisin valvoo yksi ohjaaja. 

Osassa leiripaikoista yökkö valvoo kuitenkin 
eri rakennuksessa kuin missä leiriläiset nuk-
kuvat. Yökkö kiertää tällöin leirirakennuksissa 
säännöllisin väliajoin. Yövalvontakäytännöstä 
on tarkempi maininta kunkin leiripaikan esitte-
lytekstissä.

Cityleirillä leiriläisille tarjoillaan lounas ja vä-
lipala/kahvi monipuolisen ohjatun toiminnan 
lomassa. 

Osa leireistä on tänäkin vuonna teemoitettuja 
– luonto, liikunta, luova toiminta, graffiti. Leirin 
teema on kiinteänä osana koko leirijakson toi-
mintaa ja aktiviteetteja. Teemaleirille hakijoilta 
toivoisimmekin kiinnostusta kyseistä teemaa 
kohtaan. Teemat on merkitty kunkin leirin koh-
dalle erikseen.

Alaikäraja leireillemme on 10 vuotta. Koulu-
laisten leirit on suunnattu n. 10–18-vuotiaille, 
nuorten aikuisten leiri n. 16–30-vuotiaille, 
aikuisten leirit yli 18-vuotiaille ja seniorileirit 
yli 60-vuotiaille henkilöille. Myös leirien koh-
deryhmät on merkitty jokaisen leirin kohdalle 
erikseen.

Leirien osallistumismaksut ovat seuraavat:
yöleirit 5 pv 170 € / 4 pv 136 €  
cityleirit 5 pv 100 € / 4 pv 80 €.
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Leireille haku käynnistyy tiistaina 20.3., 
jolloin hakulinkki aukeaa kotisivuilla! 

Voit siis täyttää ja lähettää hakemuksen netis-
sä. 

Kotisivuilta voit myös tulostaa paperisen ha-
kulomakkeen. Hakulomakkeita saa myös 
Kehitysvammatuki 57 ry:n toimistolta arkisin 
klo 8.30–15.30. Paperiversiona hakemus 
lähetetään osoitteeseen Kehitysvammatuki 57 
ry / leirihakemus, Läntinen Brahenkatu 2, 4. 
krs, 00510 Helsinki, skannattuna sähköpostiin 
hakemukset@kvtuki57.fi tai faksilla numeroon 
09 698 1269.

Hakuaika kesän leireille päättyy perjantaina 
6.4. Tämän jälkeen tulleita hakemuksia emme 
voi varmuudella luvata käsiteltävän.

Leiriläisten valinnassa otetaan huomioon leiri-
läisen kokonaistilanne ja sosiaaliset syyt.
Lisäksi ensikertalaisten määrä arvioidaan 
leirikohtaisesti sopivaksi. Myös leiriläisten hoi-
dollisuus huomioidaan leiriryhmiä muodostet-
taessa. Hakulomakkeeseen kirjatut perustelut 
voivat vaikuttaa leiripaikan saamisessa.
Www.kvtuki57.fi/toiminta/kehitysvammaisille-
ihmisille/valintaperusteet-toimintaan.

Leirille pääsystä tiedotetaan kirjeitse leiri-
paikan saaneille viikkojen 17 ja 18 aikana. 
Valituille postitetaan infokirje, jossa on tar-
kempaa tietoa leiristä, leirilasku sekä tavat ja 
tottumukset -lomake, vaatelista ja lääkelista. 
Hakulomakkeeseen onkin tärkeää kirjata tar-
kasti osoite, joka tavoittaa leiriläisen tai hänen 
lähihenkilönsä.

Leiriläinen varmistaa leiripaikkansa palaut-
tamalla tavat ja tottumukset -lomakkeen 
täytettynä 21.5. mennessä osoitteeseen: 
Kehitysvammatuki 57 ry / leirit, Läntinen Bra-
henkatu 2, 00510 Helsinki.

Mahdollisia vapaita leiripaikkoja voi tiedustella 
viikosta 22 alkaen, arkisin klo 8.30–15.30
Tiia Järviseltä, p. 044 736 8464 tai tiia.jarvi-
nen@kvtuki57.fi.

KESÄN LEIRITARJONTA

Cityleirit

Kehitysvammatuki 57 ry:n Ystävätupa (Länti-
nen Brahenkatu 2, 4. kerros, 00510 Helsinki) 
toimii päiväleirien keskuspaikkana. Ystävätu-
pa on esteetön. Leiripäivän aikana nautitaan 
lounas ja välipala. Leiriviikon aikana liikutaan 
myös lähiseuduilla. Leiripäivien kesto on klo 
9–15.30.

•  11.–15.6. 10–18-vuotiaat koululaiset, teema-
na tunteen ja taiteen puutarha
•  25.–29.6. 16–30-vuotiaat nuoret aikuiset, 
teemana graffiti/tubetus
•  30.7.–3.8. aikuiset/seniorit

Yöleirit

Loma- ja kurssikeskus Högsand sijaitsee 
meren rannalla Lappohjassa lähellä Hankoa. 
Alueella on hyvät toimintamahdollisuudet 
niin ulkona kuin sisätiloissa. Enemmän tukea 
tarvitsevien leirillä majoitus on 3–5 hengen 
huoneissa, joissa on wc ja suihku. Kahdella 
muulla leirillä wc- ja suihkutilat sijaitsevat käy-
tävillä. Huoneissa on runkopatjasängyt. Yöval-
vonta on samassa tilassa. Leireille järjestetään 
yhteiskuljetus. Kotisivut www.hogsand.bvif.fi.

•  18.–21.6. ma–to, enemmän tukea tarvitsevat
•  10.–13.7. ti–pe. 10–18-vuotiaat koululaiset
•  16.–20.7. seniorit

Leiri- ja kurssikeskus Enä-Seppä sijaitsee 
Vihdin Ojakkalassa Enäjärven rannalla. Piha-
piiri on tasainen ja puistomainen, mutta ran-
taan on huomattavaa korkeuseroa. Ruokailu-
tilaan mentäessä on ramppi ja matala kynnys. 
Majoitus 2–5 hengen huoneissa. Perussängyt. 
WC- ja suihkutilat sijaitsevat erikseen käytä-
vällä. Yövalvonta on samassa tilassa. Leireille 
järjestetään yhteiskuljetus. 
Kotisivut www.enaseppa.fi.

•  16.–20.7. aikuiset
•  23.–27.7. aikuiset
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Rastila Camping Helsinki on nykyaikainen lei-
rintäalue meren rannalla Helsingin Rastilassa. 
Majoitus leirillä on 4 hengen mökeissä, joissa 
on wc ja suihku. Runkopatjasängyt. Kiertävä 
yövalvoja. Ruokailuissa käytössä on Isännän 
talo, joka ei ole esteetön. Leiriohjelmassa on 
myös retkeilyä kävellen lähimetsiin, joten leiri-
läisen pitäisi pystyä kulkemaan hyväkuntoisilla 
metsäpoluilla. 
Rastilan kotisivut: www.hel.fi/rastila.

•  2.–6.7. aikuiset, teemana luonto

Holman kurssikeskus sijaitsee Nurmijärvellä 
Valkjärven rannalla. Pihapiiri on suuri ja tasai-
nen. Alueella on hyvät ja esteettömät toiminta-
mahdollisuudet niin ulkona kuin sisätiloissakin. 
Rantaan mennessä on pieni mäki. Holma 
tarjoaa hyvät ulkoilumahdollisuudet veden 
äärellä. Majoitus 3 hengen huoneissa. Perus-
sängyt. WC- ja suihkutilat sijaitsevat erikseen 
käytävällä. Yövalvonta samassa tilassa. Lei-
reille järjestetään yhteiskuljetus.

•  23.–27.7. aikuiset, teemana liikunnallinen 
luontoleiri

Kellokosken Juhlatalo sijaitsee kauniissa 
kulttuurimaisemassa Keravanjoen rannalla, 
aivan Kellokosken historiallisen ruukkimiljöön 
ja kartanoympäristön kupeessa. Sisätilat eivät 
ole esteettömät. Majoitus 2–3 hengen huo-
neissa. Perussängyt. Huoneissa wc ja suihku. 
Yövalvonta samassa tilassa. Leireille järjeste-
tään yhteiskuljetus.

•  2.–6.7. 10–18-vuotiaat koululaiset
•  10.–13.7. ti–pe, aikuiset, teemana luova toi-
minta

Muiden järjestämiä leirejä 

Kehitysvammatuki 57 ry:n järjestämien leirien 
lisäksi kesäleiripaikkoja voi kysellä mm. seu-
raavilta järjestäjiltä: 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö järjestää 
teema- ja harrastekursseja, joilla on teeman-
sa mukaisen toiminnan lisäksi monipuolista 
vapaa-ajan toimintaa. Lisätietoja www.kvps.fi/
minulle/kurssit-ja-leirit.

Leirikesä ry järjestää lasten leiritoimintaa 
alakouluikäisille lapsille. Leireille otetaan myös 
erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Lisätietoja 
www.leiri.fi tai Leirikesä ry:n toimistolta p. 
09 8865 1280.
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Vapaaehtoistoiminta

Kaipaatko piristystä arkeesi? Tule yhdistyksen vapaaehtoiseksi, mahdollisuuksia 
on monia. Vapaaehtoisena voi toimia niin lasten kuin aikuisten parissa ryhmissä 
tai vaikkapa kaverina yhdelle henkilölle. Vapaaehtoinen toimii omalla vapaa-ajal-
laan ilman rahallista palkkaa ja määrittelee itse, kuinka paljon aikaa voi käyttää 
ja kuinka usein voi vapaaehtoistoimintaan osallistua. Sovittuihin asioihin sitoutu-
minen on kuitenkin tärkeää. Vekkaritoiminta tukee kehitysvammaisia henkilöitä 
vapaaehtoistoimintaan, joten meillä voivat kaikki toimia vapaaehtoisina. Vekkari 
myös kouluttaa kehitysvammaisia vertaisryhmän vetäjiä sekä tukee heitä ryhmän 
vetäjinä. 

Voit ilmoittautua koulutukseen nettisivuillam-
me: www.kvtuki57.fi/toiminta/vapaaehtoistoi-
minta/vapaaehtoisten-koulutus, lähettämällä 
sähköpostia satu.timperi@kvtuki57.fi tai soitta-
malla p. 044 792 2752. 

Uusi vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Veera Hietanen

Veera aloitti työt 19.3. ja Severiina siirtyi vas-
taamaan mm. kerhotoiminnasta. 

Veeran esittely:

Hei,

Olen Veera Hietanen, 34-vuotias helsinkiläis-
tynyt savolainen. Odotan innolla maaliskuun 
puoliväliä, jolloin pääsen aloittamaan työsken-
telyn Kehitysvammatuki 57 ry:ssä vapaaeh-
toistoiminnan koordinaattorina. 

Koulutukseltani olen valtiotieteen maisteri ja 
uuteen työhön siirryn koulumaailmasta. Olen 
koordinoinut Munkkiniemen yhteiskoulussa 
vapaaehtoistyön, kansalaisvaikuttamisen ja 
globaalikasvatuksen ohjelmaa nimeltä I Care. 
Myös itselläni on tausta Kehitysvammatuki 
57:n vapaaehtoisena toimimisesta: vierailimme 
nyt jo edesmenneen Nala-koiran kanssa Os-
karinpuistossa ja oppilasryhmieni kanssa Ys-
tiksellä sekä Lauantaiparkissa. Toivon kovasti, 
että nykyinen koirani Isla jatkaa aikuistuttuaan 
kaverikoiran tehtävissä.

Haluaisitko toimia tasavertaisena kaverina yh-
delle kehitysvammaiselle ihmiselle? Tai tukea 
vertaisryhmän vetäjää ryhmän vetämisessä 
muille enemmän tukea tarvitseville ihmisille vai 
mahdollistaisitko tukea tarvitsevien ihmisten 
vapaaehtoistoiminnan erilaisissa tapahtumis-
sa? Vapaaehtoistoiminta kuuluu kaikille! 

Ystävätuvan vapaaehtoinen toimii juttelu- ja 
peliseurana, perhetoiminnassa pääsee tou-
huamaan lasten kanssa ja Vekkarin vapaaeh-
toiset toimivat tapahtumissa. Mahdollisuuksia 
on vielä lisää esim. kotiyhteisössä ja toimijata-
lossa. Mikä olisi sinun juttusi? Tiesithän, että 
toimimme pääkaupunkiseudulla Helsingissä, 
Espoossa ja Vantaalla!

Kaveriksi ja taustatukihenkilöksi haluavan 
tulee käydä järjestämämme jatkokoulutus, 
muihin vapaaehtoistehtäviin voit tulla mukaan 
vaikka heti, vaikka suosittelemme koulutusta 
kaikille. Seuraava vaparikoulutus järjestetään 
7. ja 14.4.2018. Vekkarilaisille tarkoitettu 
koulutusosio on lauantaina 7.4. klo 10–12, 
sen jälkeen voi vielä jäädä lounaalle.

Vai olisiko sinulla joku oma idea? Meillä voit 
tehdä omannäköistäsi vapaaehtoistoimintaa! 

Koulutuspaketti järjestetään Ystävätuvalla 
osoitteessa Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs. 
Koulutus on ilmainen eikä osallistuminen sido 
sinua mihinkään. Voit valita kiinnostuksesi 
pohjalta mihin osioihin osallistut. Aikatauluihin 
voi tulla pieniä muutoksia. Koulutuksen ohjel-
man löydät nettisivuiltamme www.kvtuki57.fi.
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Vekkarin tuettu vapaaehtoistoiminta

Nautin erilaisten ihmisten ja eläinten seurasta, 
joten puuhaa riittää myös vapaa-ajalla. Suuri 
osa siitä kuluu moninaisten ulkoilmaharrastus-
ten, kuten retkeilyn, kalliokiipeilyn ja pyöräilyn 
merkeissä. 

Pikaisiin tapaamisiin!

Veera

Tuemme kehitysvammaisia ihmisiä toimimaan vapaaehtoistoimjoina erilaisissa 
tapahtumissa. Heidän tukenaan toimii ei-kehitysvammaisia ihmisiä taustatukihen-
kilöinä. 

Seuraava vapaaehtoisten koulutus järjeste-
tään lauantaina 7.4. klo 10–12. Lisätiedot ja 
ilmoittauminen Satulle, satu.timperi@kvtuki57.
fi tai p. 040 837 6273. 

Haemme tällä hetkellä vapaaehtoisia seu-
raaviin tapahtumiin:

maanantai 9.4. Lasten leikitys Kaakon kamma-
rissa klo 17–20, Herttoniemen asukaspuisto, 
Karhutie 11, HELSINKI

maanantai 9.4. Miitti-hankkeen kokkailuilta 
Lapinlahden Lähteellä klo 17–21 (Lapinlah-
denpolku 1, HELSINKI)

torstai 26.4. Tunneteatterin Peter Pan -esitys 
klo 11-12: ohjelmien jakaminen (Helsinginkatu 
26, HELSINKI)

torstai 3.5. Tunneteatterin Peter Pan -esitys 
klo 11-12: ohjelmien jakaminen (Helsinginkatu 
26, HELSINKI)

lauantai 5.5.Tunneteatterin Peter Pan -esitys 
klo 11-12: ohjelmien jakaminen (Helsinginkatu 
26, HELSINKI)

maanantai 7.5. Resonaari Soi! -konsertti klo 
18–19: ohjelmien jakaminen (Savoy-teatteri, 
Kasarmikatu 46, HELSINKI)

tiistai 8.5. Resonaari Soi! -konsertti klo 18–19: 
ohjelmien jakaminen (Savoy-teatteri, Kasarmi-
katu 46, HELSINKI)

maanantai 14.5. Lasten leikitys Kaakon kam-
marissa klo 17–20, Herttoniemen asukaspuis-
to, Karhutie 11, HELSINKI

tiistai 22.5.Matinkylän kyläkarnevaalit klo 14-
18: pihapelit (Matinkylän asukaspuisto, Matin-
raitti 12, ESPOO)

26.–27.5. Maailma Kylässä -festivaali:  vapaa-
ehtoistyöt festareilla (Kaisaniemi, HELSINKI). 
•  Infotilaisuus Ystävätuvalla 15.5. klo 17.00 
(Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros)

4.–8.6. Värisevät kesävarpaat - erityislas-
ten päiväleiri: avustavat tehtävät klo 10–15. 
Voit tulla koko viikoksi tai valita jonkin päivän 
(Taidemuseo HAM, Eteläinen Rautatiekatu 8, 
HELSINKI). Katso mainos sivulta 23.
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Oskarinpuiston kesäjuhlat klo 16–20 (Marja-
niemenranta 48, HELSINKI)

20.–21.7. Tikkurila Festivaali: vapaaehtoistyöt 
festareilla (Tikkurila, VANTAA). 
•  Infotilaisuus Ystävätuvalla klo 16–18 (Länti-
nen Brahenkatu 2, 4. kerros)

Kallio Block Party 4.–5.8. (Kallio, HELSINKI). 
•  Infotilaisuus Ystävätuvalla 31.7. klo 16–18 
(Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros)

Valitse listasta tapahtumat joihin haluat mu-
kaan ja ilmoittaudu tapahtumiin Satulle, 
satu.timperi@kvtuki57.fi tai p. 040 837 6273. 
Osallistumme tapahtumiin ilmoittautumisten 
mukaan. Jos ilmoittautumisia ei ole tarpeeksi  
osallistuminen tapahtumaan perutaan. Pidä-
tämme oikeudet muutoksiin.

Vertaisryhmiä Espoossa ja Helsingissä

Seuraaviin ryhmiin mahtuu vielä mukaan:
•  Dooris-naistenryhmä 
•  rentoutusryhmä Ystävätuvalla 

Ilmoittaudu mukaan ottamalla yhteyttä toimin-
nan koordinaattoriin: satu.timperi@kvtuki57.fi 
tai p. 040 837 6273 tai kotisivuilla täyttämällä 
osallistumislomake www.kvtuki57.fi/vekkari/
vertaisryhmatoiminta.

Ryhmien toiminnasta vastaavat vertaisryhmän 
vetäjä -koulutuksen käyneet kehitysvammaiset 
ihmiset. Heidän tukenaan ryhmissä toimivat 
vapaaehtoiset taustatukihenkilöt ja taustatuki-
työntekijät.

ENNAKKOTIETO SYKSYN RYHMIEN HAKU-
AJOISTA 

Syksyn kerhot ja ryhmät julkaistaan kotisivuil-
lamme elokuun ensimmäisellä viikolla. Vapaa-
ajan toiminnan esite ja seuraava Viisseiska-
jäsentiedote postitetaan viikolla 32. Hakuaikaa 
ryhmiin on 26.8. asti. Tämän jälkeen saapu-
neiden hakulomakkeiden käsittelyä emme voi 
varmuudella luvata. Kannattaa laittaa hake-
mus siis ajoissa. Toivomme hakemuksia ensi-
sijaisesti kotisivujemme kautta.

Vekkarin vertaisryhmän vetäjien koulutus 
alkoi

Vekkari on enemmän tukea tarvitsevien ihmis-
ten vetämää vertaisryhmätoimintaa.
Järjestämme tänäkin vuonna koulutuksen, 
josta valmistuu vertaisryhmän vetäjiä.

Koulutukseen hyväksyttiin 7 uutta vertaisryh-
män vetäjää. Vetäjät käyvät kahden kuukau-
den koulutuksen, jossa he saavat työkaluja 
ryhmän ohjaukseen ja pääsevät mm. vahvis-
tamaan vuorovaikutustaitojaan mm. teatteri-
ilmaisun ohjaajan opastuksella. 
 
Vertaisryhmän vetäjien valmistujaisia vietetään 
Ystiksen kevätjuhlien yhteydessä 16.5. 

Vekkarin Tunneteatterin Peter Pan -esitys 
Helsingin työväenopistolla 

Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Helsingin työvä-
enopiston yhteistyössä toteuttama Tunnete-
atteri esittää oman vauhdikkaan versionsa J. 
M. Barrien valloittavasta kertomuksesta Peter 
Pan.

Helsingin työväenopisto, Helsinginkatu 26, 
Juhlasali, 2. krs

Esityspäivät ja -ajat:
•  torstai 26.4. klo 12.00
• torstai 3.5. klo 12.00
•  lauantai 5.5. klo 12.00

Esityksen kesto: n. 1 t. Vapaa pääsy.

Ohjaus: Hanna Häyhä 
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Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoiminta Kehitysvammatuki 57 ry

Kuka myöntää tukihenkilön ? 

Lisätietoja
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Maaliskuu
24.3.  Lauantaiparkki - sisarukset

Huhtikuu
7.4.  Astu aistien maailmaan -perhetapahtuma
7.4.  Vapaaehtoisten yleiskoulutus
8.4.  Kallion vertaisryhmä
9.4.  Kaakon kammari
9.4. ja 11.4. tukihenkilökoulutus
12.4.  Villiklubi
14.4.  Seikkailupäivä Teiniklubilla
14.4.  Vapaaehtoisten jatkokoulutus
18.4.  suuhygienia-ilta
21.4.  Lauantaiparkki - velhot vs. keijut
22.4.  vierailu vanhemmille Sinebrychoffin kotimuseoon
24.2.  Tukea arkeen - tukihenkilötoiminnan henkilökohtaisen avun tietoilta

Toukokuu
3.5.  Sateenkaariklubi
5.5.  Sukella perheeseen -brunssi
6.5.  Kallion vertaisryhmä
8.5.  aikuisten vanhempien tapaaminen
14.5.  Kaakon kammari
16.5.  Ystiksen kevätjuhla
17.5.  Edunvalvonta-ilta
19.5.  vanhempien hyvinvointipäivä
22.5.  isovanhempien tapaaminen
29.5.  vaikeavammaisten lasten vanhempien tapaaminen
30.5.  vanha äitikerho kokoontuu
31.5.  Sateenkaariklubi

Kesäkuu
4.-8.6.  Värisevät kesävarpaat HAMissa
9.6.  tanssit Ämyrin lavalla
14.6.  perheiden puistopiknik
14.6.  Villiklubi
28.6.  Viking Line Piknik-päiväristeily

Elokuu
5.8.  Mäntsälän kesätanssit
13.-18.8. kesämatka Oulun seudulle

Tapahtumakalenteri



Toiminnanjohtaja Nina Korventaival 040 835 3763
Kehittämispäällikkö Tiina Herttuainen 050 564 4707 
Palvelupäällikkö Elina Raike-Ojanen 0400 676 721 
Henkilöstökoordinaattori Kirsi Aarnikare 040 160 9015
Vapaa-ajan koordinaattori Marja Herala 040 521 0240
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Veera Hietanen 040 160 9017
Perhetyön suunnittelija Päivi Juvala 040 707 9967
Tukihenkilö- ja leiritoiminnan koordinaattori Tiia Järvinen 044 736 8464
Toimistosihteeri Maria Kuosma 0400 345 369
Projektipäällikkö (Vipinä) Mari Mononen 044 740 6693
Perheiden tuen päällikkö Katja Riikonen uusi numero tulossa
Parkkitoiminnan koordinaattori Heidi Rinta-Lusa 040 522 2138
Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Satu Timperi 044 792 2752
Projektityöntekijä (Vipinä) Jan Törnblom 044 740 7829
Vapaa-ajan koordinaattori Severiina Winqvist 040 835 0395
        
Keskus p. 09 6899 8160, faksi 09 698 1269
    maanantai–torstai klo 8.30–15.30, perjantai klo 8.00–14.30

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kvtuki57.fi

Ystävätupa 0400 413 478
Oskarinpuiston toimijatalo 3284 0471
Ohjaajat 040 837 6179
Faksi  3284 0470

Oskarinpuiston kotiyhteisö
Lehmus 040 837 6425
Vaahtera 040 160 9020
Tammi 040 160 9021
Faksi  3284 0492

Palveluvastaava Anne Wallenius 041 546 6838

Kankurinkulman kotiyhteisö
Poppana 040 837 6178
Pirta  040 160 9022
Alakerta 040 183 0404
Faksi  8254 4145

Myllykaaren kotiyhteisö
Ohjaajat 3424 1420, 040 837 6408
Faksi  3424 1421 

Palveluvastaava Tiina Toivonen 040 134 4204

Yhteystiedot


