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Taas on aika suunnata katse kohti syk-
syä ja loppuvuotta, vaikka kesää onkin 
vielä jäljellä joitakin viikkoja. Tätä kir-
joittaessani tiedän, että voin vielä viikon 
ajan orientoitua arkeen lomalta käsin. 
Lomailu ison perheen kesken on toisi-
naan varsinaista palapeliä ja tahtojen 
taistelua, mutta loppujen lopuksi pääl-
limmäiseksi mieleen jäävät kuitenkin ne 
hyvät yhteiset hetket. 

Sama pätee ajatuksiini kuluneesta ke-
väästä ja alkukesästä Helsingin Kehi-
tysvammatuki 57 ry:ssä. Niin pieniä kuin 
suuriakin haasteita olemme yhdessä 
ratkoneet viikoittain ja niitä tulee varmasti 
eteen jatkossakin. Siitä huolimatta erityi-
sen iloisena muistelen meidän kesäkuisia 
60-vuotisjuhliamme Oskarinpuistossa ja 
odotan kovasti loppuvuoden muita juhlalli-
suuksia. Oskarinpuistolaisten ja Olli Heleni-
uksen yhteinen biisi Hyviä hetkiä on myös 
tullut hyvin tutuksi koko meidän perheelle. 

Kevään aikana helsinkiläisten omaishoito-
perheiden jaksamisen tukeminen on ollut 
perheiden ja yhdistysten yhteisenä huolen 
aiheena. Helsingin Kehitysvammatuki 57 
ry:n ja usean muun yhdistyksen aktiivinen 
vaikuttamistyö vaikutti osaltaan siihen, että 
alkuvuonna muutetut Helsingin omaishoi-
don tuen kriteerit palautettiin uudelleen 
valmisteluun. Uskon, että tässä omaishoi-
toasiassa kuten muissakin kehitysvam-
maisten ihmisten elämään vaikuttavissa 
ohjeistuksissa ja linjauksissa päästään 
parhaaseen lopputulokseen yhdistysten ja 
kaupungin yhteistyön avulla. 

Nyt lomien jälkeen käynnistyy vähitellen 
STEA:n rahoittama ja Helsingin ja Uuden-
maan Näkövammaiset ry:n hallinnoima 
Uusimaa yhdessä -resurssiverkostohan-
ke (2017–2020), jossa olemme mukana. 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa jär-
jestöjen toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä 
sote- ja maakuntauudistuksessa Uudella-
maalla. Sote- ja maakuntauudistuksen seu-
raaminen tulee pitämään meitä valppaana 
muutoinkin etenkin kehitysvammapalvelui-
den muutosten osalta.

Vaikka asioiden hokeminen uudelleen ja 
uudelleen onkin tylsää, muistuttelen meitä 
kaikkia kuitenkin vielä tärkeän Ei myytävä-
nä! -kansalaisaloitteen allekirjoittamisesta. 
Kansalaisaloitteen tavoitteena on rajata tu-
levaisuudessa ihmisen elämälle välttämät-
tömät palvelut hankintalain ulkopuolelle.

Ystävällisin terveisin

Nina Korventaival
toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtajan terveiset
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Yhdistyksen 60-vuotiskesäjuhla Oskarin-
puiston toimintakeskuksessa

Vuosi 2017 on Helsingin Kehitysvammatuki 
57 ry:n 60:s toimintavuosi. Yhdistyksen pitkää 
taivalta juhlistettiin Oskarinpuiston toimintakes-
kuksessa 15.6. Mahtava aurinkoinen sää suosi 
paikalle saapunutta yli 200 osallistujaa. 

Juhlapuheita pidettiin ja saimme kuunnella 
muusikko Olli Heleniuksen upeaa tulkintaa.  
Afroryhmä Benkadi Moné Manista välittyi us-
komaton energia, sitä taisi useampi ohikulkija-
kin pysähtyä katselemaan. Sisätiloissa tanssit-
tiin, eivätkä juhlat olisi mitään ilman kakkua ja 
kahvia. Vekkarilaisten paistamat grillimakkarat 
tekivät hyvin kauppansa. Tunnelma oli lämmin 
ja rento. 

Yhdistys sai paljon muistamisia juhlavuoden 
kunniaksi ja haluamme kiittää niistä lämpimästi 
teitä kaikkia.

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n pitkäai-
kainen vaikuttaja ja toiminnanjohtaja Kaarina 
Johansson palasi puheessaan vuosien taakse.

Kaarina liittyi yhdistykseen 60-luvun lopulla 
poikansa syntymän jälkeen ja osallistui useisiin 
yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin. Myöhem-
min vuosina 1988–1990 hän toimi hallituksen 
jäsenenä ja vuosina 1990–2002 yhdistyksen 
toiminnanjohtajana.

Kaarinan aloittaessa toiminnanjohtajana pu-
heenjohtajana toimi Mauno Alatalo. Yhdessä 
hänen ja toimivan hallituksen tuella rakennet-
tiin tiivis yhteistyö Helsingin kaupungin eri hal-
lintoportaiden kanssa. Yhdistyksen tavoitteena 
oli vaikuttaa helsinkiläisten kehitysvammaisten 
asioihin samalla, kun Tukiliitto teki valtakunnal-
lista työtä. 1990-luvulla tapahtuikin paljon. Yh-
distys muutti uusiin toimitiloihin Bulevardille ja 
yhdistyksen talous saatiin tasapainoon. Jäsen-
tiedote uudistettiin ja uusia ja vieläkin toimivia 
toimintoja kuten Ystävätupa ja lapsiparkki aloi-
tettiin. Ensimmäinen kehitysvammaisen työn-
tekijän työsuhde solmittiin. Ensitieto-projekti 
toteutettiin yhteistyössä synnytyssairaaloiden 
kanssa.

Kaarina Johansson ja Mauno Alatalo vuonna 
1993.

Ajankohtaista
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Kehittämispäällikkö Tiina Herttuaisen esit-
tely

Siirryin yhdistyk-
sessämme kehit-
tämispäällikön teh-
tävään toukokuun 
alusta alkaen. 
Sitä ennen toimin 
projektikoordinaat-
torina Vekkari-
hankkeessa sekä 
vertais- ja vapaa-
ehtoistoiminnan 
koordinaattorina. 
Tulin yhdistykseen 
kehittämään vertais- ja vapaaehtoistoimintaa 
vuoden 2012 elokuussa. Kylläpä aika rientää! 

Vekkaritoiminta antoi minulle paljon. Pääsin 
kerta toisensa jälkeen seuraamaan, miten toi-
mijamme loistivat tehdessään heille mielekkäi-
tä ja tärkeitä asioita. Vekkaritoiminnan koordi-
naattorina jatkaa Satu Timperi (os. Viitanen). 

Kehittäminen on aina ollut vahvasti läsnä 
työtavassani. Koulutukseltani olen yhteisöpe-
dagogi ja lähihoitaja. Valmistuin toukokuussa 
tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnosta, 
jossa syvensin opintojani mm. kehittämis-
hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Kehitysvamma-alalta minulla on kokemusta 
jo vuodesta 2003, jolloin aloitin työt opintojen 
ohella ryhmäkodissa. 

Jäsenetujen kehittäminen

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n uuden 
strategian myötä yhtenä tavoitteena on mm. jä-
senetujen kehittäminen. Tavoitteenani on, että 
jäsenistön, vapaaehtoisten ja työntekijöiden 
yhteistyö olisi entistä tiiviimpää. 

Nyt kysyisinkin teiltä ensimmäisenä, että 
millaisia jäsenetuja toivoisitte meillä ole-
van? Tavoitteenamme on kehittää jäsenistölle 
uudenlaisia etuja, joita saa, kun on Helsingin 
Kehitysvammatuki 57 ry:n jäsen. 

Nyt voi rohkeasti ehdottaa kaikenlaisia ideoita. 
Jäsenedut voivat olla esimerkiksi paikallisten 
yritysten tarjoamia palveluita tai alennettu hinta 
yhdistyksen tai yhteistyökumppanien palveluis-
ta ja toiminnoista. 

Ideoidaan yhdessä mahdollisuuksia teidän 
näköisiinne etuihin. Voitte lähettää ideoita 
sähköpostilla osoitteeseen tiina.herttuainen@
kvtuki57.fi. 

Esittelyni päätän Vekkari-projektin slogania 
hiukan muotoillen: Helsingin Kehitysvammatuki 
57 ry on yhdessä tehty! 

Hyviä hetkiä sekä iloa ja innostusta arkeen!

Tiina Herttuainen

Yhdistyksen juhlavat 40-vuotisjuhlat pidettiin 
Messukeskuksessa, jossa luovutettiin ansi-
oituneille henkilöille ja ryhmille mitalit. Juhla-
vuoden kunniaksi julkaistiin "Samasta ovesta 
kaupunkiin" -historiikki. 

Palvelutoiminnan puolella tapahtui Kaarinan 
aikaan suuria muutoksia. Metsälässä sijainnut 
Maijalan yksikkö muutti Myllypuroon ja Por-
voon Kankurinmäen toiminta siirtyi Helsingin 
Marjaniemeen rakennettuihin Oskarinpuiston 
ja Kankurinkulman kiinteistöihin. 

Kaarina toteaa, että kaikki tämä työ onnistui 
sitoutuneiden, pitkäaikaisten työntekijöiden 
toimesta. Kaarina kertoi, ettei hänen työural-
laan ollut päivääkään, jolloin töihin tuleminen 
olisi ollut kurjaa. Hänen työnsä jälki elää vielä 
tänäänkin yhdistyksen toiminnassa. Kaarinan 
taito kohdata perheitä ja yhdistyksen jäse-
nistöä oli vertaansa vailla ja hän osallistuu 
vieläkin toimintaan yhdistysaktiivina. Kaari-
nan työ on kantanut hedelmää myös pitkän ja 
monipuolisen yhteistyön jatkumisena Helsingin 
kaupungin kanssa.
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Tervehdys Marjaniemestä!

Oskarinpuistossa tapahtui kesäkuun alus-
sa henkilöstömuutoksia minun aloittaessani 
ryhmäkodin ja toimintakeskuksen palveluvas-
taavan tehtävissä. Olen työskennellyt asu-
mista, päivätoimintaa sekä eläkeikästen ja 
vapaa-ajan toimintaa tarjoavissa palveluissa 
eri työnantajilla vuodesta 1997 sairaanhoitajan 
ja esimiehen tehtävissä. Koulutukseltani olen 
sairaanhoitaja AMK. Opiskelen työni ohessa 
sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittä-
misen YAMK tutkintoa. Opintoni ovat jo loppu-
suoralla, opinnäytetyön valmistumista vaille.

Työssäni ja hyvän elämän edellytyksenä koen 
tärkeäksi edistää kaikkien ihmisten itsemää-
räämisoikeutta ja mahdollisuuksia osallisuu-
teen. Uskon, että Oskarinpuistossa pääsen 
olemaan osa lukuisista hyvistä hetkistä.

Kotona aikani vierähtää viisihenkisen perhee-
ni parissa. Pääluku tosin tuntuu vaihtelevan 
lasten kulloisenkin lemmikkieläintilanteen 
mukaan. Juuri tällä hetkellä hiiriä on kuusi ja 
tämän tiedotteen ilmestyttyä talossa lienee jo 
koiranpentu. Ja harrastukseni, sellaiseksi var-
maankin on luettava autoilu, päämäärä aina 
sen mukaan, mitä kukakin lapsista harrastaa.

Anne Wallenius
palveluvastaava

Oskarinpuiston kuulumisia

Yhdistyksemme pitkäaikainen työntekijä Tarja 
Kokko vietti tunteikkaita eläkejuhliaan 29.6. 
Oskarinpuiston toimintakeskuksessa. Työvuo-
sia hänelle ehti yhdistyksen palveluksessa 
kertyä liki 40 vuotta vuodesta 1978. Helsingin 
Kehitysvammatuki 57 ry kiittää lämpimästi 
Tarjaa näistä ansiokkaista työvuosista. Tarja 
halusi viestittää kaikille omat terveiset Tove 
Janssonin sanoin: 

”Ellei joku satu tietämään 
mitä eläkkeelle pääseminen tarkoittaa, 
niin kerrottakoon asia: 
kun ihminen elää tarpeeksi vanhaksi, 
hän saa kaikessa rauhassa 
tehdä juuri mitä haluaa.”
                             -Tove Jansson-
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Toimintakeskuksen juhlavuoden projekti: 
Kuinka Hyviä hetkiä -kappale syntyi?

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n 60-vuotis-
juhlavuoden kunniaksi Oskarinpuiston toimin-
takeskuksessa tehdään vuoden 2017 aikana 
juhlavuoden projektia. Kevätkaudella työn alla 
on ollut oman musiikkikappaleen teko yhteis-
työssä muusikko Olli Heleniuksen kanssa. 
Syyskaudella tulemme tekemään kuvataidetta 
ja runoja.   

Juhlavuoden projektin lähtökohtana ja kan-
tavana teemana on yhdistyksemme slogan: 
Hyvistä hetkistä hyvä elämä! Kevään aikana 
kaikki halukkaat toimintakeskuksen asiakkaat 
ovat saaneet osallistua yhteisiin keskustelui-
hin ja projektipajoihin, joissa on pohdittu min-
kälaisia ovat hyvät hetket, joista hyvä elämä 
koostuu. Mitkä asiat saavat meidät iloisiksi, 
hymyilemään, nauramaan, innostumaan. 
Minkälaisista asioista me pidämme. Näiden 
asioiden pohtimisessa on käytetty tukena 
kuvia ja erilaisia aistimateriaaleja. Myös ohjaa-
jille on tehty kysely, jossa he toivat esiin oman 
näkökulmansa, minkälaisia ovat hyvät hetket 
toimintakeskuksen arjessa, mistä ne koostuvat 
ja miten asiakkaamme ne ilmaisevat.
 

Asiakkailta ja ohjaajilta esiin nousseita hyviä 
ja meitä ilahduttavia asioita kirjattiin ylös ja 
annettiin inspiraatioksi Ollille, kun hän alkoi 
kappaletta luoda. Ensimmäisessä yhteisessä 
projektipajassa kerroimme Ollille ajatuksiam-
me hyvistä hetkistä ja kokosimme hänelle 
kotiin viemisiksi inspiraatiokassin, mihin sujau-
tettiin myös aistimateriaaleja, joista toiminta-
keskuksen väki pitää kaikkein eniten – kahvin 
tuoksua, pehmeää tuntua, iloisia värejä. Näi-
den pohjalta Olli sävelsi ja sanoitti kappaleen 
Hyviä hetkiä.  

Toisessa projektipajassa saimme kuulla kap-
paleen ja pääsimme soittamaan rytmisoittimia 
Ollin mukana. Yhdessä kuulosteltiin erilaisia 
soittimia ja mietittiin, mitä soitinta kukin halu-
aisi kappaletta varten soittaa. Kolmannessa 
projektipajassa äänittäjä-miksaaja Henrik 
Sirelä saikin äänitettyä talteen monenlais-
ta soittoa ja jos jonkinlaisia lausahduksia ja 
asiakkaidemme ääniä. Näitä kaikkia tultaisiin 
käyttämään Hyviä hetkiä kappaleessa. Ääni-
tysten jälkeen Ollin ja Henrikin työt studiolla 
pääsivät alkuun. Ja kun miehet työskentelivät 
studiolla, niin toimintakeskuksessa oli meneil-
lään valokuvausmaraton. Arkea ja asiakkaita - 
Hyviä hetkiä - ikuistettiin kappaleesta tehtävää 
videota varten. 
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Kevään musiikkiprojektimme huipentui yhdis-
tyksemme 60-vuotisjuhlissa 15.6., kun ensi-
esityksensä sai kappale Olli Helenius feat. 
Oskarinpuiston toimintakeskus - Hyviä hetkiä. 
Olli esitti kappaleen yhdessä Oskarinpuiston 
asiakkaiden kanssa ja tunnelma oli katos-
sa. Tämän jälkeen kappaleen video oli myös 
nähtävillä ja ilmassa oli iloa, hyvää mieltä ja 
liikutuksen kyyneleitä. Tästä on hyvä jatkaa 
syksyllä projektia eteenpäin. 

”Siis mullehan tuli hyvä fiilis, kun kuulin, että 
tehdään oma biisi YouTubeen ja Ollillahan on 
niin hyvä lauluääni. Mähän olin mukana innois-
sani koko projektissa. Mä olen soittanut djem-
berumpua ja sehän kuuluu siellä kappaleessa. 
Se tuntuu tosi hyvältä! Ja kun mä kuuntelen 
Hyvistä hetkistä hyvä elämä ja mä laitan silmät 
kiinni ja kuvittelen, että kaikki ollaan pihalla ja 
mehän soitetaan Ollin kanssa yhdessä ja kun 
se loppuu, niin mähän laitan sen taas uu-
destaan soimaan. Tuntuu tosi hyvältä, koska 
elämähän on tärkeää! Ja osa meidän elämän 
tärkeitä ihmisiä ympärillä, jotka tukevat meitä 
aika paljon kaikenlaisissa asioissa, niin on 
hyvä elämä.” – Abdi 
 

Kirjoittanut Noora Altio 

Jos et ole vielä kuullut Hyviä hetkiä -kappalet-
ta, löytyy video You Tubesta Kvtuki57 -kana-
valta tai hakusanoilla Hyviä hetkiä, Oskarin-
puiston toimintakeskus. Käyhän katsomassa! 
www.youtube.com/watch?v=YD0v-RsFias 

In Memoriam   11.4.1951-21.4.2017

Ystävämme Sirpa Törmä kuoli koto-
naan Marjaniemessä Oskarinpuis-
tossa viime huhtikuussa. Sirpa asui 
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n 
asumispalveluissa yli 50 vuotta. Me 
muistamme Sirpan lämpimänä, ystä-
vällisenä ja huolehtivaisena ihmisenä.  
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Tehdään jälleen yhdessä upeat KeMuT!

Muusikot, tanssijat, kuvataiteilijat, runoilijat…
Etsimme esiintyjiä KeMuT-tapahtumaan Kulttuuritalolle 27.1.2018.

Muusikot ja tanssijat, lähettäkää näyte taidoistanne DVD:llä, CD:llä, 
muistitikulla tai sähköpostilinkkinä 15.10. mennessä osoitteella:

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry
Marja Herala
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs
00510 Helsinki

marja.herala@kvtuki57.fi, p. 040 521 0240

Muut taiteilijat, ottakaa yhteyttä mieluiten sähköpostilla. Kuvailkaa tai-
dettanne tai esitystänne tai lähettäkää näyte sähköpostilinkkinä.
Laittakaa mukaan yhteystietonne ja haluamaanne infoa esiintyjistä 
(pieni historiikki tms.).

Hakijoista valitaan 6–8 esiintyjää/esiintyjäryhmää.
Esiintyjien kohtuulliset matkakulut korvataan tarvittaessa.
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Missä miehet luuraa?

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n vapaaeh-
toistoiminnan koulutukseen osallistuneet Paul 
Nyman (kuvassa 1. vasemmalta) ja Rami Salle 
(2. vasemmalta) suosittelisivat muillekin käy-
määnsä koulutusta, mutta ihmettelivät miksi 
koulutuksessa oli niin vähän miehiä. 

Rami osallistui vapaaehtoistoiminnan kou-
lutukseen nähtyään ilmoituksen tulevasta 
koulutuspaketista facebook-seinällään. ”Ajat-
telin, että toi on hyvä, ton mä haluun kokea, 
vastapainoksi sosiaalista mediaa vaivaavalle 
vihaisuudelle ja sille että ihmisiä ei arvosteta ja 
nähdä yksilöinä. Halusin toimia, nähdä et mitä 
kurssi pitää sisällään, mitä on ja miten järjes-
tetty. Vähällä vaivalla voi auttaa niin paljon ja 
saada itsekin. Olis kiva jos sais miehiä mu-
kaan enemmänkin.” 

Rami koki, että olisi tärkeätä saada tasapuo-
lisemmin miehiä ja naisia vapaaehtoistoimin-
taan. ”No, jos on 11 osallistujaa, joista on 2 
miestä, niin kertoohan se jotain. Sen takia olisi 
tärkeätä että kaverin tarvitsijoita on sekä mie-
hiä että naisia. Kaikille tekis hyvää et tutustuis 
tän toiminnan myötä itseensä ja löytäis uusia 
puolia itsestään”. 

Ramin mielestä koulutus oli hyvä, vaikka 
vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia olikin 

niin paljon, että välillä meni sekaisin ja mietti 
että ”mikäs tää vapaaehtoistyön muoto nyt 
olikaan”. Kaikille löytyy varmasti itselle sopivin 
tapa osallistua. 

Myös Paulin mielestä koulutus oli hyvä ja hän 
suosittelisi sitä kavereilleen. ”Mielenkiinnolla 
odotan tulevaa keharikaveriani.” 

Yleisesti Paul kokee vapaaehtoistoiminnan 
kolmannella sektorilla kiinnostavana, ”nimen-
omaan keharikaveritoiminta tuntui hyvältä, 
koska he tarvitsevat apua ja tukea niin perus-
asioissa, että omastakin tietotaidosta voi olla 
apua. Esim. nuorisotyössä voisi olla tarpeellis-
ta olla enemmän pätevyyttä”.  

Toiminnan koordinaattori Severiina Winqvist 
kertoo, että tällä hetkellä kaverintarvitsijoita 
on noin 70, joista 15 toivoo vain miespuolista 
kaveria. 

Heidän lisäkseen moni muukin toivoisi kaverin 
olevan ensisijaisesti mies, vaikka nainenkin on 
ok. Osa joutuu odottamaan sopivaa kaveria 
hyvin pitkään. Miehiä osallistuu koulutuksiin 
2–6 per vuosi, joten pula miehistä on kova.

Seuraava vapaaehtoistoiminnan koulutus 
alkaa 4.9. ja ilmoittautua voit kotisivuillamme 
osoitteessa: www.kvtuki57.fi/vapari. 
Tervetuloa saamaan uutta voimaa arkeen! 

Vapaaehtoistoiminnan viikonloppukoulutuksen osallistujat
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MEILLÄ VOIT TEHDÄ  
SINUN NÄKÖISTÄSI 

VAPAAEHTOISTOIMINTAA!



12

Perheiden vertaistukitoiminta

Vanhempien tapaamisia
Aikuisten vanhemmat lounaalla tiistaina 
3.10. klo 13 

Tervetuloa mukaan niin uudet kuin tututkin 
vanhemmat! Mitä kuuluu, miten kesä sujui ja 
minkälaisin miettein kohti syksyä? Käydään 
lounaan lomassa keskustelua mielen päällä 
olevista asioista.

Tällä kertaa lounastamme Kallion uudehkossa 
ravintola Vihreä Holvissa (Harjukatu 8), jonka 
ruokaa on kiitelty vuolaasti. Samalla paikalla 
on ollut samanniminen ravintola 1930-luvulla. 
Historian siipien havinaa siis! Yhdistys tarjoaa 
lounaan 60-vuotisjuhlahengessä.   

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

Ilmoittaudu viimeistään 26.9. Päiville p. 040 
707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Vaikeavammaisten lasten vanhempien ta-
paaminen torstaina 12.10. klo 17.30 
 
Kokemusten ja ajatusten jakaminen on su-
juvaa omassa ”täsmävertaisryhmässä”. Ko-
kemuksia vaihtamalla saa uutta näkökulmaa 
asioihin ja hyvä seura virkistää!
 
Tällä kertaa illassa on mukana Oskarinpuis-
ton palveluvastaava Anne Wallenius. Anne 
on työskennellyt vaikeasti kehitysvammaisten 
ihmisten kanssa sekä asumispalvelua että päi-
vätoimintaa tarjoavissa yksiköissä. Anne tekee 
tällä hetkellä ylemmän ammattikorkeakoulun 
opinnäytetyötä vaikeasti kehitysvammaisten 
ihmisten osallisuuden edistämisestä palvelu-
tuotannossa. Hän esittelee vapaamuotoisesti 
opinnäytetyönsä tuloksia. Niiden pohjalta on 
hyvä käydä keskustelua. 
 
Tapaaminen on tarkoitettu vanhemmille yksin 
tai kaksin. Mukaan ovat tervetulleita ensiker-
talaiset ja tutut vanhemmat! Kokoonnutaan 
Brahenkadulla. 
 
Lastenhoito tälle illalle maksaa 10 €.
 
Tarjolla pientä suolaista kahvin ja teen kera. 
 
Ilmoittaudu mukaan 9.10. mennessä Päiville 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi 
Lastenhoitovaraukset Katjalle p.040 522 2138 
tai katja.riikonen@kvtuki57.fi

Perheiden vertaistukitoiminnan tavoitteena on tukea perheitä, joihin kuuluu ke-
hitysvammainen perheenjäsen. Haluamme edistää perheiden hyvinvointia tarjo-
amalla tukea ja tietoa eri elämäntilanteissa. Kaiken toiminnan punaisena lankana 
kulkee vertaistuki. 
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Kaakon kammari jatkuu syyskuusta lähtien 
aina kuukauden toisena maanantaina 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. Lapset pääsevät 
taiteilemaan taidepajassa Sarin ohjauksella. 
Leikkipuistossa kun ollaan, löytyy leluja ja tar-
vikkeita erilaisiin leikkeihin reilusti. Myös puis-
ton keittiö tarvikkeineen 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.

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.

Kallion vertaisryhmä kokoontuu aina kuu-
kauden ensimmäisenä sunnuntaina 3.9. 
alkaen klo 15–17 

Teatteri Kallio, Siltasaarenkatu 28, 00530 Hel-
sinki

Et ole yksin! Luvassa on kahvittelua vertaises-
sa seurassa, juttelua ja keskustelua elämän 
iloista ja suruista. Saavuthan paikalle kolmek-
si, näin ryhmäläisillä on mukavasti yhteistä 
aikaa ilman keskeytyksiä. Ryhmään ovat 
tervetulleita kaikki erityislasten vanhemmat yli 
diagnoosirajojen. Ryhmästä kiinnostuneiden 
toivotaan ilmoittautuvan etukäteen. 

Lastenhoito järjestetään tarvittaessa (varauk-
set viikkoa ennen kokoontumispäivää) ja las-
tenhoitoon voidaan ottaa rajallinen määrä lap-
sia. Lastenhoidon vapaita paikkoja voi kysyä 
ilmoittautumisajan jälkeenkin. Vertaisryhmä 
on voimavarakeskeinen ja usein tapaamisissa 
tehdään joitain pieniä toiminnallisia tehtäviä. 
Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Leijonaemot 
ry:n kanssa.

Yhteydenotot: Leijonaemot Katja ja Riikka, 
vertaistuki@leijonaemot.fi tai Katja p. 040 522 
2138.
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Perheilta Ystävätuvalla perjantaina 15.9. 
klo 17–20

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

Kaipaatko helpotusta ja tukea kehitysvam-
maisen lapsen haasteelliseen käyttäytymi-
seen? 

Syyskuun perheiltaan on tulossa Varpu Tyys-
kä-Korhonen Rinnekodista kertomaan Hetki-
projektista. Hetki-projektin ryhmät pohjaavat 
Vanhempana vahvemmaksi -menetelmään, 
jota kehitetään soveltuvaksi kehitysvammai-
suuden mukanaan tuomiin erityishaasteisiin. 
Hanke toteutuu vuosien 2017–2019 aikana 
ja sen rahoittaa STEA. Hanketta toteutetaan 
yhteistyössä kuntien ja vaativan erityisen tuen 
tutkimusryhmän kanssa. Ryhmät ovat osa 
Hetki -tutkimushanketta, jonka tarkoituksena 
on kehittää toimintamalli kehitysvammaisten 
lasten perheiden voimaantumisen tukemiseksi. 

Hetki-projektissa vanhempi pääsee vertaises-
sa seurassa keskustelemaan tästä tärkeästä 
ja arkea kuormittavasta aiheesta ja hakemaan 
siihen uusia näkökulmia ja työkaluja. Lisää 
projektista edempänä. Innostu mukaan, tule 
kysymään ja kuuntelemaan lisää! Lapsille on 
samaan aikaan Ystävätuvan puolella omaa 
tekemistä osaavien hoitajien kanssa. Lasten-
hoidossa otetaan yksilölliset tarpeet ja toiveet 

huomioon. Perheiltaan voi tulla koko perhe tai 
osa perheestä.

Lapset ovat hoitajien vastuulla, minkä vuoksi 
perheiltaan on ennakkoilmoittautuminen. Il-
moittautumiset edellisen viikon torstaihin men-
nessä Katjalle p. 040 522 2138 tai sähköpostit-
se katja.riikonen@kvtuki57.fi. Mukaan mahtuu 
rajallinen määrä lapsia, olemme yhteydessä 
kaikkiin ilmoittautumisajan mentyä umpeen.

Mukaan voi tulla mistä päin Helsinkiä tahan-
sa. Ystävätuvalle pääset parhaiten julkisilla 
kulkuvälineillä; raitiovaunut 3 ja 1 pysähtyvät 
oven edessä, raitiovaunu 8 kulman takana. 
Samoin bussi 51:n pysäkki on vieressä. Sör-
näisten metroasemalta on noin 10 minuutin 
kävelymatka Läntiselle Brahenkadulle, myös 
raitiovaunulla 8 pääsee Sörnäisistä viereiselle 
Urheilutalon pysäkille.

TERVETULOA!

Hetki -ryhmä on kehitysvammaisten lasten 
vanhemmille suunnattu voimavaralähtöinen 
vertaisryhmä. Ryhmä on suunnattu lapsen 
haasteellisesta käyttäytymisestä kuormittuneil-
le perheille.

Ryhmän tavoitteena on lapsen ongelmakäyt-
täytymisen väheneminen lapsen ja vanhem-
man myönteisen vuorovaikutuksen kautta 
sekä vanhempien voimavarojen lisääntyminen. 
Ryhmässä käsitellään stressiä aiheuttavia 
asioita lapsen käyttäytymiseen liittyen ja poh-
ditaan, miten omaa jaksamistaan vanhempana 
voisi edesauttaa. Tarkoituksena on käydä läpi 
myönteisiä tapoja lapsen tarpeisiin vastaami-
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seen erilaisia kommunikaatiokeinoja käyttäen. 
Ryhmäkertojen teemoja ovat muun muassa 
omien tunteiden hallinta, rajojen asettaminen 
ja hyvän huomaaminen lapsessa.

Ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa, kahden 
viikon välein. Osallistumiseen sisältyy lisäksi 
alkutapaaminen perheen kotona sekä loppu-
haastattelu. Ryhmään mahtuu kuusi perhettä. 
Tapaamiset järjestetään keskiviikkoiltaisin 
Norio-keskuksessa, kellonaika tarkentuu 
myöhemmin. Ryhmä on tarkoitettu vain van-
hemmille ja molemmat vanhemmat ovat ter-
vetulleita. Tarvittaessa lapsille järjestetään 
hoito Rinnekodin lastenhoitajien toimesta. 
Odotamme osallistujilta sitoutumista jokaiselle 
ryhmäkerralle. Ryhmä on maksuton. Lisätieto-
ja ja ilmoittautumiset 31.8. mennessä: varpu.
tyyska-korhonen@rinnekoti.fi.

Virkistystä ja vertaistukea

Kumpulan piknik-tapahtuma 
torstaina 31.8. kello 16–19

Kumpulan koulukasvitarha, Vähänkyröntie 
3–6, 00610 Helsinki

Helsingin kaupungin kehitysvammaisten ja 
autististen lasten ja nuorten iltapäivätoimin-
ta järjestää neljättä kertaa suositun piknik-
tapahtuman. Tapahtuma on tarkoitettu lapsille 
ja nuorille sekä heidän perheilleen. Helsingin 
Kehitysvammatuki 57 ry on myös mukana 
tapahtumassa. 

Luvassa on ainakin musiikkia, pelejä, kasvo-
maalausta, saippuakuplia ja mukavaa yhdes-
säoloa. Tapahtumassa on myös kahvila.

Nähdään Kumpulassa!

Nuoret ja vanhemmat kokkaavat keskiviik-
kona 6.9. klo 17–20  

Tämä kokkausilta on tarkoitettu nuorelle yh-
dessä äidin tai isän kanssa.  Kotitalousopettaja 
Mirva Mäkipää on suunnittelut satokauden 
herkuista menun ja valmistellut raaka-aineet 
valittuihin resepteihin. Lähdetään yhdessä 
kokkaamaan, herkuttelemaan, viihtymään ja 
usein myös oppimaan uutta. Iloa tuo myös 
nuorten tapaaminen ja vanhempien välinen 
vertaistuki! 

Illan aikana valmistetaan yhdessä suolaisia ja 
makeitakin herkkuja, joita on helppo valmistaa 
kotona mukaan saatujen reseptien avulla. 

Tervetuloa tapaamaan uusia ja vanhoja kave-
reita ja tietenkin nautiskelemaan itse tehdyistä 
herkuista!   

Illan omavastuu 10 €/pari maksetaan paikan 
päällä. Paikkana on Opistotalon opetuskeittiö, 
Helsinginkatu 26.

Ilmoittaudu mukaan 28.8. mennessä, muistat-
han ilmoittaa samalla erityisruokavaliosi: Päivi 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
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Vanhempien teatteri ”Kaikki mieheni”
lauantaina 4.11. klo 14 

Tervetuloa teatteriin ja pienelle seurustelu-
tuokiolle esityksen jälkeen. Kaikki mieheni on 
esitys miehistä. Pojista, veljistä, isistä ja puoli-
soista.
 
Esityksen teksti pohjautuu Kodin Kuvalehden 
lukijoiden kertomuksiin. Näiden kertomusten 
pohjalta Miitta Sorvali, Sanna Stellan ja Minka 
Kuustonen ovat muokanneet omannäköisensä 
teoksen, jossa mies on kovassa pyörityksessä.

Kaikki mieheni on hauska ja syvältä kourai-
seva, raamikas tutkielma suuresta tuntemat-
tomasta. Se herättää tunteita, kuten naisen 
ja miehen välinen suhde vain voi. Esitys on 
suunnattu naisille, jotka haluavat ymmärtää 
miehiä, ja miehille, jotka haluavat tietää mitä 
naiset heistä ajattelevat.

Omavastuu 35 €/hlö.Lippuja rajoitetusti, varaa 
omasi 19.9. mennessä. Muistathan ilmoittaa 
samalla erityisruokavaliosi: Päivi p. 040 707 
9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Isänpäivänä iloista ulkoilua Brahenkentän 
jäällä sunnuntaina 12.11. 
Helsinginkatu 25 a

Luistellaan klo 10–11 (aika tarkentuu lähempä-
nä) ja sen jälkeen kaakaolle Ystävätuvalle.

Tervetuloa kaikki lapset isän, äidin, vaarin tai 
mummin kanssa. Isänpäivän kunniaksi pääs-

tään kokeilemaan Maliken välineitä Brahen 
luistelukentällä. Ulkoilun jälkeen juodaan kaa-
kaota ja vaihdetaan luistelukokemuksia.

Ilmoittaudu viimeistään 6.11. Päiville p. 040 
707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Retki Fazerin tehtaalle lauantaina 18.11. 
klo 13

Monen toive toteutuu marraskuussa, kun 
bussi starttaa Ystävätuvalta kohti Vantaata ja 
Fazerin tehdasta lauantaina 18.11. kello 13. 
Opastettu tehdaskierros on kello 14–15, tämän 
jälkeen on hetki aikaa ostoksille. Tutustumme 
Fazeriin kokonaan uudella, hauskalla ja inspi-
roivalla tavalla – kaikilla viidellä aistilla. 

Retken hinta: aikuinen 19 €, avustaja 5 €, 
opiskelija/työtön/eläkeläinen 15 €, lapsi (5–17 
v) 12 €, lapsi alle 5 vuotta maksutta. Hinta 
sisältää bussikuljetuksen, opastetun kierrok-
sen sekä tuotekassin. HUOM. Mikäli avustaja 
haluaa oman tuotekassin, on hänenkin vierai-
lunsa hinta 19 €.

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Sitovat ilmoittautumiset 1.11. mennessä Kat-
jalle (katja.riikonen@kvtuki57.fi tai p. 040 522 
2138) tai Marjalle (marja.herala@kvtuki57.fi 
tai p. 040 521 0240). Voit myös jättää viestin 
vastaajaan.
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Isät makkaranteossa keskiviikkona 22.11. 
klo 17–20 

Työväenopisto, Helsinginkatu 26

Kertaalleen toteutettu ja suosituksi todettu 
makkarantekokurssi on isien ideointi-illan sa-
toa. Asiantuntevalla opastuksella valmistetaan 
monenlaisia makkaroita alusta asti itse. Mak-
karamenun on suunnitellut vakiopettajamme 
Mirva. Mirvan asiantuntevassa opissa on ilo 
työskennellä. Urakan päätteeksi istutaan yhtei-
seen pöytään hyvässä isäseurassa makkaroita 
maistelemaan. Esiliinat ovat talon puolesta, 
mutta ota mukaan omat sisäkengät ja halutes-
sasi omaa janojuomaa.

Mukaan mahtuu 12 osallistujaa. Illan omavas-
tuu on 10 €/isä, laitan laskut ilmoittautumis-
ajan mentyä umpeen. Ilmoittautumiset 14.11. 
mennessä Juvalan Päiville p. 040 707 9967 tai 
paivi.juvala@kvtuki57.fi. 

Isovanhempien tapaaminen torstaina 23.11. 
klo 17–19.30

Lapsenlapsen kehitysvamma ja/tai harvinainen 
sairaus yhdistää isovanhemmat saman pöy-
dän ääreen keskustelemaan. Illan teema on 
vapaa. Keskustellaan niistä asioista, jotka ovat 
juuri sillä hetkellä mielen päällä. 

Tapaaminen on Brahenkadulla ja sen järjestä-
vät Rinnekoti-Säätiön Norio-keskus ja Helsin-
gin Kehitysvammatuki 57 ry.

Tarjolla kahvia ja teetä suolaisen ja makean 
purtavan kera. 

Ilmoitathan mahdolliset erityisruokavaliot 
ilmoittautumisen yhteydessä 16.11. mennessä, 
paivi.juvala@kvtuki57.fi tai p. 040 7079 967.

Lämpimästi tervetuloa mukaan! 

Helsingin Kehitysvammatuki 
57 ry täyttää tänä vuonna 

60 vuotta. Juhlavuoden tapah-
tumat jatkuvat pitkin syksyä.

Löydä omasi!
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Tervetuloa Ryhmäteatteriin!

Esitys ”Erityisen äiti” sunnuntaina 26.11. 
klo 12.30

”Tämä esitys oli niin aito, suoraan sydä-
mestä suoraan sydämeen.”

Vanhemmat ovat perustaneet yhdistyksen 60 
vuotta sitten. Järjestämme 60-vuotisjuhlahen-
gessä teatteriesityksen Ryhmäteatterin lavalla. 
Esitys on näyttelijä Annu Sankilammen oma-
kohtainen kokemus kehitysvammaisen lapsen 
äitiydestä 15 vuoden ajalta. Esityksessä riste-
ää välähdyksenomaisesti nykyhetki ja päiväkir-
jamerkinnät äitiyden alkumetreiltä.

Esitys on tarkoitettu vanhemmille (ottaisitko 
mukaan naapurin tai ystävän?), läheisille, 
työntekijöille ja yhteistyökumppaneille. Erityi-
sen äiti esitetään Ryhmäteatterin (Helsinginka-
tu 25) lavalla sunnuntaina 26.11. Ovet aukea-
vat kello 12.30, esitys alkaa kello 13 (kesken 
esityksen ei pääse sisään). Esityksen jälkeen 
jatkamme keskustelua erityislasten vanhempi-
en kanssa yläkerrassa yhdistyksen toimiston 
tiloissa. Tarjolla on pientä suolaista ja makeaa, 
ilmoitathan mahdolliset ruokarajoitukset ilmoit-
tautumisen yhteydessä, kiitos. 

Ilmoittautumiset esitykseen ja erikseen jatkoille 
12.11. mennessä Katjalle (katja.riikonen@kv-
tuki57.fi tai p. 040 522 2138) tai Päiville (paivi.
juvala@kvtuki57.fi tai p. 040 707 9967). Voit 
myös jättää viestin vastaajaan. 

Tarvittaessa pyrimme järjestämään lastenhoi-
don – olethan yhteydessä Katjaan (p. 040 522 
2138) mikäli osallistumisesi on lastenhoidosta 
kiinni.

Lapsiperheet juhlivat 60-vuotiasta yhdis-
tystä Rivierassa 29.12.

Lapsiperheille tarkoitettu juhlapäivä sijoittuu 
perjantaille 29.12. kello 12–15 – laita päivä jo 
nyt kalenteriisi! Luvassa on elokuvaesitys, ka-
vereita sekä muiden perheiden seuraa viehät-
tävässä elokuvateatteri Rivierassa Kalliossa. 
Lisätietoja seuraavassa jäsentiedotteessa.

Kurssit
Vertaistukea – alle kouluikäisten lasten per-
heviikonloppu Sopukassa pe–su 27.–29.10. 

Alle kouluikäisten lasten perheiden viikonloppu 
pidetään Sopukassa, lisätietoja paikasta saat 
www.ensijaturvakotienliitto.fi/sopukka. Sopu-
kassa majoitutaan omissa pikku ”huoneistois-
sa” rennossa hengessä. 

Ohjelma painottuu vertaistukeen. Tärkeää 
antia viikonlopussa ovat myös virkistys, lepo, 
keskustelut ja pohdinnat lasten sekä vanhem-
pien asioista. Mukana viikonlopussa ovat äiti/
psykologi Leena Lehikoinen ja isä/perhetera-
peutti Pekka Jylhä sekä toiminnanjohtaja Nina 
Korventaival. Tarkempi ohjelma lähetetään 
osallistujille.

Lastenhoito on järjestetty, mukana on joukko 
kokeneita ohjaajia ja hoitajia. Ohjelmaa on 
kaikille yhdessä sekä erikseen vanhemmille ja 
lapsille. 

Viikonloppu on perheille maksuton. Matkat 
jokainen hoitaa itse. Matkoihin voi käyttää Hel-
singin matkakorttia.
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Tässä yksi palaute: ”Hieno viikonloppu! Las-
tenhoito oli huippua, molemmat viihtyivät ja 
esikoinen odotti illalla jo seuraavan päivän 
ohjelmaa! Kiitos kun saa levätä oman tarpeen 
mukaan!”

Soittele, niin kerron mielelläni lisää viikonlopun 
suunnitelmista. Ilmoittaudu 3.10. mennessä, 
valinnat kurssille tehdään ennakkoilmoitusajan 
mentyä umpeen. Päivi p. 040 707 9967 tai 
paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Sisarusten oma viikonloppu 
la–su 4.–5.11.

Sisarusten leirihenkinen viikonloppu järjes-
tetään Läntisellä Brahenkadulla Ystävätuvan 
tiloissa. Mukaan voivat hakea noin 8–12-vuo-
tiaat sisarukset. Ryhmä muodostetaan sen 
mukaan, minkä ikäisiä sisaruksia ilmoittautuu. 

Viikonlopun aikana tutustutaan uusiin kave-
reihin, jutellaan sisaruksen kehitysvamman 
herättämistä ajatuksista, ulkoillaan ja vietetään 
iloinen viikonloppu kivan tekemisen merkeissä. 

Olosuhteet ovat leirihenkiset. Yövymme omilla 
mukaan tuoduilla patjoilla/retkialustoilla ma-
kuupusseissa. Mukana viikonlopussa ovat Kat-
ja Riikonen, sisko Tiia Järvinen, Milla Bergman 
Erityinen sisaruus -projektista sekä Juvalan 
Päivi. 

Viikonloppu alkaa lauantaina klo 10.30 ja 
päättyy sunnuntaina yhteiseen kahvihetkeen 
noin klo 15, kun vanhemmat tulevat hakemaan 
lapsia kuullen samalla kuulumisia viikonlopus-
ta. Tarkempi ohjelma ja aikataulu lähetetään 
osallistujille. 

Viikonlopun omavastuu on 20 €.

Vapaamuotoiset hakemukset 16.10. mennes-
sä osoitteeseen paivi.juvala@kvtuki57.fi. Kerro 
sisaruksen nimi, ikä, yhteystiedot, ruokavaliot 
ja muut erityistarpeet sekä taustatiedot kehi-
tysvammaisesta sisaruksesta. Valinnat kurssil-
le tehdään ilmoittautumisajan mentyä umpeen. 

Lisätietoa Päiviltä p. 040 707 9967 tai paivi.
juvala@kvtuki57.fi ja Katjalta p. 040 522 2138 
tai katja.riikonen@kvtuki57.fi.  
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Teematapaamiset
vanhemmille

Itsemääräämisestä ke 13.9. klo 17.30

Saavatko kaikki päättää itse omista asiois-
taan? Saako päätökseen riittävästi tukea? Voi-
ko osallistua mihin itse haluaa? Kuka huolehtii 
turvallisuudesta? Kuka kantaa vastuun?
Itsemääräämisoikeus herättää monenlaisia ky-
symyksiä niin vanhempien kuin työntekijöiden-
kin näkökulmista. Aiheesta on tärkeää vaihtaa 
ajatuksia ja virittää keskustelua. Toiminnanjoh-
taja Nina Korventaival alustaa aiheesta arjen 
näkökulmasta.

Mukaan ovat tervetulleita kaikki vanhemmat ja 
läheiset.

Tilaisuus pidetään Brahenkadulla. Kysele lisää 
ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 5.9. Päiville 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Arki sujuvammaksi ke 27.9. klo 17.30

Erityislapsen perheen arjessa haasteet ovat 
moninaisia ja voimia vieviä. Joskus hommat 
etenevät ja arki sujuu. Joskus taas ei lainkaan! 
Vaikka lasten diagnoosit eroavat, ovat käy-
töksen ongelmat usein hyvin samantapaisia. 
Kokemuksia vaihtamalla saattaa löytyä helpo-
tusta arjen kiemuroihin. Minkälaiset ”jutut” teillä 
toimivat? Teemaa alustaa toiminnanjohtaja 
Nina Korventaival, joka puhuu toiminnan ohja-
uksesta ja strukturoinnin merkityksestä.

Illan tarkoituksena on virittää monikokemuksel-
lista keskustelua kahvikupposen äärellä.

Ilmoittaudu mukaan 20.9. mennessä Päivi 
p. 040 707 99 67 paivi.juvala@kvtuki57.fi.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Hei äiti, isä, sisko, veli, mummi, vaari 
tai juuri Sinä! Kaipaatko tukea? Entä 
vertaistukea?
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Lauantaiparkki

Kotiparkki

Parkkitoiminta

Parkkitoiminta ja sen osa kotiparkki ovat 
STEA:n tukemaa voittoa tavoittelematonta 
toimintaa perheille, joissa lapsella on kehitys-
vamma. Kotiparkin hoitaja huolehtii perheen 
lapsista toiveiden mukaisesti. Kotiparkin hoita-
ja huolehtii myös perheen sisaruksista silloin, 
kun nämä ovat paikalla yhdessä erityislapsen 
kanssa. Kotiparkki on tarkoitettu alle 20-vuoti-
aalle lapselle, mutta vaikeavammaisten koh-
dalla 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 tulee 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 vara-
uksesta veloitetaan viisi euroa/tunti tilauksen 
mukaan.

Kotiparkin hinnasto 

Klo           Arkisin    Lauantaisin  
8.00–18.00    13 €/tunti       16 €/tunti 
18.00–21.00    15 €/tunti       16 €/tunti
21.00–24.00    16 €/tunti        25 €/tunti
(Huom. lauantaisin klo 20–24 hinta 25 €/tunti)

Kello 10.00–18.00 arki- ja lauantaipyhänä hin-
ta on 25 €/tunti.

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 ilmoittautuneiden 
lasten vahvuudet.

 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.

Parkkitoiminta koostuu kotiin vietävästä lastenhoidosta (kotiparkki) sekä lasten 
teemallisista päivistä (lauantaiparkki). Lisäksi järjestämme lastenhoitoa perheta-
pahtumiin. Parkkitoiminta on arjen tilapäistä tukea perheille, joissa on kehitysvam-
mainen lapsi. Parkkitoiminnassa huomioimme lapset ja perheet yksilöllisesti.
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Huom. Myös sisarukset ovat lämpimästi 
tervetulleita lauantaiparkkipäivään!

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 
ilmoittautumisajan mentyä umpeen.  

Lauantaiparkki – velhot vs. keijut 

lauantaina 9.9. kello 10–15

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

Kesäkuun päivässä päätettiin seuraavan lau-
antaiparkin teema, eli velhot vs. keijut, täältä 
tullaan! Luvassa on ainakin erilaisten asiaan-
kuuluvien tarvikkeiden valmistusta, teemapu-
keutumista ja leikkiä. Osallistuminen yhteisiin 
toimiin on aina vapaaehtoista ja aikaa on myös 
rentoon oleiluun. Mukaan voi ottaa rekvisiittaa, 
ja ideoita ohjelmasisältöön voi vielä kertoa 
ilmoittautumisen yhteydessä. Tervetuloa mu-
kaan niin uudet kuin vanhatkin kävijät – teh-
dään tästä yhdessä hauska päivä!

Ilmoittautumiset 31.8. mennessä Katjalle, 
katja.riikonen@kvtuki57.fi tai p. 040 522 2138.  
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä lapsen 
mahdollisista ruokarajoitteista sekä muusta 
tärkeästä, joka meidän on hyvä tietää ja joka 
vaikuttaa päivän sujumiseen. Toiminnan si-
sällöt suunnitellaan niin, että niiden toteutta-
misessa on useampia eri tapoja ja kaikessa 
toiminnassa otetaan huomioon mukaan ilmoit-
tautuneiden lasten vahvuudet.

Lasten kokemuksista lauantaiparkissa

Lauantaiparkeissa kysymme lapsilta hymynaa-
mojen avulla, miten he ovat viihtyneet ja millai-
nen päivä heillä on ollut.
  

Hymynaamoja on valittu toistuvasti. Joskus 
päivään mahtuu kaikki tunteet koti-ikävästä 
harmitukseen, ja silloin tietenkin valitaan sen 
mukainen naama tai molemmat. Näistäkin het-
kistä on päästy yli aikuisen tuella ja juttelulla
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Vapaa-ajan toiminta

Toimintaa kehitysvammaisille ihmisille

Sture 21:n Villiklubi 
aina kuukauden toisena torstaina klo 19–22 
Ravintola Sture 21:ssä, Sturenkatu 21. 
Syksyllä viihdymme Villiksellä hyvän musan 
ja mahtavien tyyppien kanssa  7.9., 12.10., 
9.11. ja 7.12.
Ilmainen sisäänpääsy. 
Ikäraja 18 v.
Tervetuloa!
Lisätietoja Marjalta 
p. 040 521 0240 
marja.herala@kvtuki57.fi

Ystiksen Senioriklubi 
Senioriklubi kokoontuu Ystävätuvalla joka 
toinen tiistai klo 12–14 alkaen 22.8.
Syksyn muut päivät: 5.9., 19.9., 2.10., 17.10., 
31.10., 14.11., 28.11. ja 12.12.
Kevään ajat ilmoitetaan myöhemmin.
Syksyn ohjelma suunnitellaan yhdessä 
ensimmäisellä kerralla.                          
Myytävänä kahvia ja pientä purtavaa.
Senioriklubille ei tarvitse ilmoittautua 
etukäteen.
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240 tai
marja.herala@kvtuki57.fi.

Hyviä hetkiä tarjolla viikoittain kokoontuvissa kerhoissa, kahdesti viikossa avoinna 
olevassa kerhokahvila Ystävätuvassa, joka toinen viikko kokoontuvassa Ystiksen 
senioriklubissa sekä kerran kuukaudessa järjestettävässä Villiklubissa. Lisäksi tar-
jolla mm. lyhytkursseja, kulttuuri- ja virkistysretkiä, matkoja ja tapahtumia. 
Yhdessä on kivempaa! 

Ystävätupa avataan 23.8. 
Osoite: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros 
p. 0400 413 478 (aukioloaikoina) 
Avoinna:  keskiviikkoisin klo 14–19
                sunnuntaisin klo 13–16
Lisätietoa: Marja Herala, p. 040 521 0240 tai 
marja.herala@kvtuki57.fi.

Ystävätupa eli Ystis on avoin kohtauspaikka 
nuorille ja aikuisille. Ystiksellä tapaat 
kavereita, voit pelata bilistä ja muita pelejä, 
laulaa karaokea tai vain viettää aikaa 
mukavassa seurassa. 
Myytävänä kahvia, pullaa ja pientä suolaista.
Tervetuloa!

Ystiksen teiniklubi nuorille
Syksyn ensimmäinen ”teinari” on lauantaina 
2.9. klo 13–16 Ystävätuvalla, Läntinen 
Brahenkatu 2, 4. kerros. Teiniklubi kokoontuu 
joka toinen lauantai 9.12. saakka. Kevään ajat 
ilmoitetaan myöhemmin.

Teiniklubilla voit pelailla pelejä, askarrella,
tavata kavereita ja tutustua uusiin ihmisiin.
Seurana ja pelikaverina on aina yksi 
vastuuohjaaja ja yksi tai kaksi vapaaehtoista. 
Mikäli tarvitset henkilökohtaista apua tai 
vahvempaa tukea, olet tervetullut oman 
avustajan kanssa.
Myytävänä limua, mehua ja pientä purtavaa. 
Esim. mehu ja pulla maksaa 1,50 euroa ja 
mukillinen limua 1 euron. 
Lisätietoa Marjalta, marja.herala@kvtuki57.fi 
tai p. 040 521 0240.
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Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä 
eläkeläisille
Ystävätuvalla kokoontuu keskusteluryhmä 
eläkeläisille
•  torstaina 14.9. klo 13–14.30
•  torstaina 26.10. klo 13–14.30
•  torstaina 5.12. klo 13–14.30
Jutustelua ajankohtaisista aiheista.

Myytävänä kahvia ja pullaa. Kahvi + pulla 
maksaa 2 euroa.
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240,
marja.herala@kvtuki57.fi.

Työkkääjät - kurssi työelämätaidoista
Tervetuloa opiskelemaan työelämätaitoja 
mielenkiintoisilla tavoilla, muun muassa 
aarrekartta-työskentelyllä.
Aiheita:
- millaisia työhaastattelut voivat olla?
- miten työhaastatteluun valmistaudutaan?
- mitä työtä haluan tehdä?
- mitä taitoja työssä tarvitaan?

Kurssi on ilmainen ja tarjolla on joka kerran 
myös päiväkahvit. 
Toimintakertoja on yhteensä kuusi.
Sitovat ilmoittautumiset 20.8. mennessä 
mieluiten sähköpostilla
marja.herala@kvtuki57.fi, Marjan 
p. 040 521 0240. Paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Nähdään Työkkääjät-ryhmässä!
Terveisin,
sosionomiopiskelijat Tanja ja Kristiina. 

Ryhmätapaamisajat ja alustava ohjelma:
31.8. torstai kello 12–14.30
Tutustuminen ja kahvittelu
7.9. torstai kello 12–14.30
Aarrekarttatyöskentelyä, keskustelua ja kahvit
14.9. torstai kello 12–14.30
Toimintaa edellisen kerran toiveista ja 
tarpeista lähtöisin, kahvit
21.9. torstai kello 12–14.30
Toimintaa edellisen kerran toiveista ja 
tarpeista lähtöisin, kahvit
28.9. torstai kello 12–14.30
Toimintaa edellisen kerran toiveista ja 
tarpeista lähtöisin, kahvit
5.10 torstai kello 12–14.30 
Kurssin päätös. Avointa keskustelua 
toiminnasta sekä siinä koetuista hyvistä ja 
huonoista puolista. Ja tietenkin ihana 
kakkukahvittelu - juhlistaminen toiminnan 
päätteeksi!

Bragun Sateenkaariklubi!
Bragun Sateenkaariklubi on kerran 
kuukaudessa avoinna oleva kohtauspaikka, 
joka on tarkoitettu seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluville 
kehitysvammaisille ja autismin kirjon 
henkilöille. 

Bragun Sateenkaariklubilla voit
 �  kohdata muita mukavia ihmisiä, jutella ja 

viettää aikaa yhdessä
 �  nauttia edullisesti kahvia, teetä ja            

virvokkeita sekä pientä purtavaa
 �  pelata lautapelejä tai löytää biljardikaverin
 �  osallistua teemailtoihin.

Syksyn klubikerrat ovat 18.8., 22.9., 20.10. ja 
17.11. klo 15.30–17.30.
Osoite: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 
4. kerros.
Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Voit tulla 
klubille silloin kun sinulle sopii! 

Tervetuloa! 
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry, Helsingin 
kaupunki ja Helsingin seudun Seta ry
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Me Itse Helsinki etsii 
taustatukihenkilöä 
Me Itse ry on kehitysvammaisten ihmisten 
oma yhdistys. Me Itse ry:llä on
paikallisia toimintaryhmiä, joihin kokoonnutaan 
säännöllisin väliajoin vaihtamaan ajatuksia 
ja pohtimaan vammaisia henkilöitä koskevia 
asioita. 

Helsingin ryhmä etsii 1–2 uutta 
taustatukihenkilöä. Ryhmä kokoontuu 
Ystävätuvalla, Läntinen Brahenkatu 2. 

Jos monipuolinen järjestö- ja 
vaikuttamistoiminta mahtavan porukan tukena 
kiinnostaa, ota yhteyttä Marjaan,
marja.herala@kvtuki57.fi tai p.040 521 0240. 

Työ on vapaaehtoistyötä eli siitä ei makseta 
palkkaa, mutta saat korvaamattoman 
arvokkaita kokemuksia. Taustatukihenkilönä 
saat myös mm. toimintaideoita muilta ryhmiltä, 
mukavia ja mielenkiintoisia vertaistapaamisia 
muiden taustahenkilöiden kanssa, päivitettyä 
tietoa ja sopivan säännöllistä yhteydenpitoa.

Kerhosyksy 2017 lähestyy
Osa kerhoista ja muista ryhmistä aloittaa 
toimintansa jo viikolla 36. Jäsentiedotteen 
mukana tulleesta vapaa-ajan esitteestä sekä 
kotisivuiltamme löydät tiedot tulevista 
kerhoista, alkamisajoista sekä käyttöön 
otettavista osallistumismaksuista.
Suuri osa suosituista ryhmistämme jatkaa, 
mutta muutoksia ryhmien kokoontumisaikoihin, 
paikkoihin ja ohjelmien sisältöihin on voinut 
tulla. Ilmoittautuminen kerhoihin tapahtuu 
kotisivuillamme olevasta linkistä. 
Ilmoittautumisaikaa on 20.8. asti. 
Ryhmävalinnat tehdään 25.8. mennessä.
Tarkempia tietoja kerhoista, ilmoittautumisesta, 
ryhmien muodostamisesta ja kerhopaikan 
vahvistamisesta voit lukea vapaa-ajan 
esitteestämme. 
Lisätietoja: Jani Törnblom p. 040 835 0395, 
jan.tornblom@kvtuki57.fi. 

Ystiksen biljardikisa 2017
Sinustako uusi mestari?
Biljardikisan alkukarsinta järjestetään 
Ystävätuvalla keskiviikkona 1.11. alkaen klo 15 
ja loppukilpailu 8.11. alkaen klo 15. Tuomarina 
tuttuun tapaan Jani.

Ilmoittautumiset Marjalle, 
marja.herala@kvtuki57.fi tai p. 040 521 0240.
12 ensimmäiseksi ilmoittautunutta mahtuu 
mukaan.

Retki Fazerin tehtaalle 18.11.
Tervetuloa mukaan retkelle Fazerin tehtaalle 
lauantaina 18.11.!

Ohjelma: klo 13 lähtö toimiston edestä, 
Läntinen Brahenkatu 2. 
Klo 14–15 opastettu tehdaskierros. Sen 
jälkeen on hetki aikaa ostoksille.
 
Hinta: eläkeläinen 15 euroa, avustaja 5 euroa, 
aikuinen 19 euroa. Hinta sisältää 
bussikuljetuksen, opastetun kierroksen sekä 
tuotekassin. HUOM. Jos avustaja haluaa oman 
tuotekassin, hinta on hänellekin 19 euroa.

Sitovat ilmoittautumiset Marjalle, 
marja.herala@kvtuki57.fi tai p. 040 521 0240. 
Voit myös jättää viestin vastaajaan.
Paikkoja rajoitetusti. 
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Syyskuu on kuntokuu
Kuntokuu on Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry:n järjestämä harrasteliikunta-
kampanja, johon jokainen voi osallistua 
liikunnan harrastamisensa tasosta riippumatta.  
Kuukauden ajan osallistujat täyttävät 
kuntokorttia ja osallistuvat samalla arvontaan, 
josta voi voittaa tuotepalkintoja. Kuntokuuhun 
voi osallistua myös ryhminä, esim. ryhmäkodit 
tai toimintakeskukset. Ryhmässä olisi 
helpompaa myös saada yhdessä vaikkapa 
100 km täyteen 100-vuotiaan Suomen 
kunniaksi!  
Kuntokortteja voi tilata VAU:sta tai tulostaa 
www.kuntokuu.fi-sivustolta. 
Kehitysvammatuen toimistolta saa myös
kortteja.
Lisätiedot ja korttien palautus: Tiina Siivonen, 
p. 040 833 4869, tiina.siivonen@vammaisur-
heilu.fi, Radiokatu 20, 5. krs, 00240 Helsinki.

Terveiset Högsandin leiriltä
Minkäs takia te pojat tulitte tänne leirille?
Rishi ja Ridei: Me haluttiin tulla tänne 
Högigseen liikuntaleirille. 
Rishi: Tää ei oo ennestään tuttupaikka 
ollenkaan.

Mitä te odotitte tältä leiriltä?
Rishi ja Ridei: Me odotettiin leirillä uusia 
kavereita ja niitä ollaan saatukin.

Mitäs me ollaan tehty täällä leirillä?
Ridei: Täällä on olympialaisia pidetty syöty ja 
levätty, syöty ja levätty.
Ridei: Sirkus jutut on ollut aika haastavia
Rishi: En oo sirkustaiteilija mutta vois pelaa 
jalkapalloo vähän aikaa vielä.

Mikä on ollut kivointa?
Rishi ja Ridei: Huumori!

Iloiseksi-ryhmä alkamassa syksyllä

Olemme aloittamassa parisuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvää ryhmää. Ryhmä tulee kokoon-
tumaan 1–2 kertaa viikossa noin 4–5 kertaa ja alkaa lokakuussa Helsingissä. Ryhmä on suun-
nattu ihmisille, joilla on kehitysvamma. Mikäli kiinnostuit aiheesta, niin ota yhteyttä Mirva Antto-
seen p. 040 570 3876. 

Mirva opiskelee seksuaalineuvojaksi Hyriassa ja ohjaamalla ryhmää suorittaa koulutukseen 
liittyvää harjoittelua. 
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kaikille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. 
Keharikaveriksi tai taustatukihenkilöksi halua-
vien tulee osallistua kahteen ensimmäiseen 
kertaan ja oman kiinnostuksen mukaan valin-
naiselle kolmannelle kerralle. Koulutus jär-
jestetään Ystävätuvalla osoitteessa Läntinen 
Brahenkatu 2, 4. krs.

Koulutuksen aikataulu: 

4.9. klo 17.00–20.30 
Vapaaehtoistoiminta Helsingin Kehitysvam-
matuki 57 ry:ssä
Tämä kerta on kaikille vapaaehtoiseksi halua-
ville esim. Vekkarilaiset, keharikaverit, Ystä-
vätuvan vapaaehtoiset.
Koulutukseen osallistuminen ei sido sinua 
mihinkään.

11.9. klo 17.00–20.30 
Kohtaaminen 
Tämä kerta on tarkoitettu keharikavereille, 
taustatukihenkilöille sekä Ystävätuvan ja per-
hetoiminnan vapaaehtoisille.

18.9. klo 17.00–20.30 
Aikuisuuden tukeminen ja keharikaveritoi-
minta
Tämä kerta on keharikavereiksi aikoville.

25.9. klo 17.00–20.30 
Taustatukihenkilötoiminta 
Tämä kerta on taustatukihenkilöksi haluaville.

Vapaaehtoistoiminta

Ilmoittaudu syksyn vapaaehtoiskoulutuk-
seen 

Haluatko avartaa maailmankuvaasi? Haluatko 
tehdä asioita, joilla on merkitystä? Tule mu-
kaan vapaaehtoiseksi! 

• Keharikaverina toimit tasavertaisena kaveri-
na kehitysvammaiselle ihmiselle.
• Vekkarin taustatukihenkilönä tuet kehitys-
vammaisia loistamaan ryhmänvetäjinä. 
• Taustatukihenkilönä mahdollistat Vekkarin 
vapaaehtoisten osallisuuden erilaisissa tapah-
tumissa. 
• Ystävätupa toimii avoimena olohuoneena, 
jossa vaihdat päivän kuulumiset kahvikuppo-
sen äärellä ja saattaa joku haastaa sinut erään 
bilistä.
• Jos kaipaat menoa ja meininkiä tule lasten 
kaveriksi lauantaiparkkiin tai perheiltoihin.
• Oletko innokas musiikin kuuntelija tai kirjojen 
lukija? Tule lukemaan kirjoja, kuuntelemaan 
musiikkia tai muuten vain seuraksi asumisyksi-
kön asukkaille.  
 
Vai olisiko sinulla joku oma idea? 

Fiiliksiä voi katsoa YouTubesta ”vapaaeh-
toistoiminta Helsingin Kehitysvammatuki 57 
ry:ssä” ja tuu messiin!

Syksyn ensimmäinen vapaaehtoistoiminnan 
koulutuspaketti järjestetään maanantai-iltaisin 
4.–25.9. Ensimmäinen kerta on tarkoitettu 

Kaipaatko mielekästä tekemistä ja uusia kokemuksia erilaisten ihmisten parissa? 
Vapaaehtoiset ovat aina olleet tärkeä osa yhdistyksen toimintaa ja siksi kaikki 
voivat toimia vapaaehtoisina. Vekkaritoiminta tukee kehitysvammaisia henkilöitä 
vapaaehtoistoimintaan ja osallistumaan erilaisiin tapahtumiin. Vekkari myös kou-
luttaa kehitysvammaisia vertaisryhmän vetäjiä sekä tukee heitä ryhmän vetäjinä. 
Vapaaehtoinen toimii omalla vapaa-ajallaan ilman rahallista palkkaa ja määritte-
lee itse kuinka paljon aikaa voi vapaaehtoistoimintaan käyttää ja kuinka usein voi 
vapaaehtoisena toimia, kuitenkin sitoutuen tehtäväänsä. Vapaaehtoiskoulutuksia 
järjestetään neljä kertaa vuoden aikana ja tuemme vapaaehtoisia toiminnan aika-
na. 
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Voit ilmoittautua koulutukseen nettisivuil-
lamme: www.kvtuki57.fi/vapari, lähettämällä 
sähköpostia severiina.winqvist@kvtuki57.fi 
tai soittamalla p. 040 160 9017. 

Jos tämä ajankohta ei sovi sinulle, niin seu-
raava vapaaehtoisten koulutus järjestetään 
viikonloppuna 18.–19.11., voit ilmoittautua 
myös jo siihen.

Tuemme kehitysvammaisia ihmisiä toimimaan 
vapaaehtoisina erilaisissa tapahtumissa. Hei-
dän tukenaan toimii taustatukihenkilöitä. 

Ilmoittaudu tapahtumiin Satulle, satu.timperi@
kvtuki57.fi tai p. 040 837 6273 (maanantaista 
perjantaihin klo 9–15).
 
Haemme vapaaehtoisia seuraaviin tapahtu-
miin: 

Elokuu
•  16.8. Karaokedisko kello 17–19.30 (Kulttuu-
rikeskus Vernissa, VANTAA)
•  19.8. Koisorock kello 11–20 
(Velmuniitty,Koisotie 4, VANTAA)
•  31.8. Nuorten tapahtuma Why So Noizy? 
osana Myyrmäen Taiteiden Yötä kello 16–21 
(Myyrmäki, VANTAA)

Syyskuu
•  2.9. Vapaaehtoistoiminnan messut (Iso 
Omena, ESPOO)
•  9.9. Myö Hostel – avajaiset (aikataulu ja 
paikka ilmoitetaan, kun ne julkaistaan viralli-
sesti, HELSINKI)
•  11.9. Kaakon kammari kello 17–20 (Hertto-
niemen leikkipuisto, HELSINKI)

•  13.9. Karaokedisko kello 17–19.30 (Kulttuu-
rikeskus Vernissa, VANTAA)
•  15.9. Perheilta kello 17–20 (Ystävätupa, 
HELSINKI)
•  28.9. Rikotaan rajoja! TORSTAIKLUBI kello 
18–22 (Kulttuurikeskus Vernissa, VANTAA)

Lokakuu
•  9.10. Kaakon kammari kello 17–20 (Hertto-
niemen leikkipuisto, HELSINKI)
•  11.10 Karaokedisko kello 17–19.30 (Kulttuu-
rikeskus Vernissa, VANTAA)

Marraskuu
•  13.11. Kaakon kammari kello 17–20 (Hertto-
niemen leikkipuisto, HELSINKI)
•  17.11.–26.11. Kallio Kipinöi (HELSINKI)
•  22.11. Karaokedisko kello 17–19.30 (Kult-
tuurikeskus Vernissa, VANTAA)
•  24.11. Perheilta kello 17–20 (Ystävätupa, 
HELSINKI)

Joulukuu
•  3.12. DIDA kansainvälinen vammaisten päi-
vä (Ruoholahti, HELSINKI)
•  10.12. Seurasaaren joulupolku kello 12–17 
(Seurasaari, HELSINKI)

Vekkarin vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoisia Tikkurilan Festivaaleilla
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Vekkarin vertaisryhmät

Syksyn kerhot ja ryhmät julkaistiin kotisivuillamme elokuun ensimmäisellä 
viikolla. Jäsentiedotteen mukana saat myös yhdistyksemme vapaa-ajantoimin-
nan esitteen. Vekkarin vertaisryhmät löydät Vekkarin logolla varustettuna. Ole 
kuitenkin nopea, koska hakuaikaa ryhmiin on 20.8. asti. Tämän jälkeen saapu-
neiden hakulomakkeiden käsittelyä emme voi varmuudella luvata. Kannattaa 
laittaa hakemus siis ajoissa. Toivomme hakemuksia ensisijaisesti kotisivujem-
me kautta.

Muiden järjestämää toimintaa
Teatteriretki Seinäjoelle 3.-4.11.

Luther-näytelmän ensi-ilta on 31.10. tasan 
500 vuotta teesien naulaamisen jälkeen. Kristy 
ry:n (www.kristy.fi) vuoden 2017 näytelmä 
kertoo Martti Lutherista. Näytelmä omiste-
taan 100-vuotiaalle Suomelle ja reformaation 
500-vuotisjuhlavuodelle. Näytelmän on kirjoit-
tanut Harri Raitis ja sen ohjaa Timo Kankai-
nen.

Retken järjestäjä: Käsi kädessä -kehitysvam-
matyö (www.kasikadessa.net).

Bussi lähtee 3.11. klo 12.00 Malmin Saalemin 
edestä (Malmin asematie 3, Helsinki) ja palaa  
4.11. illalla.

Retken alustava hinta: n. 80 euroa/henkilö, 
riippuen lähtijöiden määrästä. Hinta sisältää 
matkat, lipun, yöpymisen ja ruokailut.

Ilmoittautuminen 6.10. mennessä sähköpostil-
la (helsinki@kasikadessa.net) tai puhelimitse 
044 066 8867 (arkisin klo 18–21).

Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan uusi koordinaattori

Olen Satu Timperi ja yksi unelmistani toteutui kesäkuussa, kun 
aloitin vekkaritoiminnan koordinaattorina kesäkuussa Tiina Hert-
tuaisen tilalla. Sitä ennen käynnistin yhdistyksessä tukihenkilötoi-
minnan.

Valmistuin yhteisöpedagogiksi Humanistisesta ammattikorkea-
koulusta suuntautumisenani järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan 
kehittäminen. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:hyn löysin tieni 
vapaaehtoistoiminnan koulutuksen kautta vuonna 2013. Vapaa-
ehtoiskoulutuksen ja opintojeni kautta ajauduin myös Vekkarin 
taustatukityöntekijäksi sekä kesäleireille töihin. Olin myös perusta-

massa Synerga ry:tä, joka perustettiin Ei kilpailutukselle – Kyllä ihmisoikeuksille -kansalaisaloit-
teen pohjalta.  

Jos sinulla on toimintaan liittyviä ideoita, vinkkejä, kehittämisideoita tai pohdittavaa, olethan yh-
teydessä p. 044 792 2752 tai satu.timperi@kvtuki57.fi. Vekkari on yhdessä tehty! 
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Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoiminnan uusi koordinaattori

Olen Tiia Järvinen ja aloitin kesäkuussa työt yhdistyksen tukihenkilötoi-
minnan koordinaattorina. Olen valmistunut sosionomiksi Pieksämäen 
Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja valmistumisen jälkeen olen työsken-
nellyt ohjaajana kehitysvammaisten asumisyksiköissä. Ennen tukihenki-
lötoiminnan koordinaattoriksi siirtymistä työskentelin usean vuoden ajan 
yhdistyksemme asumispalveluiden puolella.

Vapaa-ajalla lenkkeilen koirani kanssa, vietän aikaa ystävieni kanssa ja 
käyn vesijumpassa. Tykkään myös lukea kirjoja ja kuunnella musiikkia.

Tukihenkilötoimintaan liittyviä ideoita, ajatuksia ja kehittämisideoita otan mielelläni vastaan. Voit 
olla yhteydessä minuun joko sähköpostitse tiia.jarvinen@kvtuki57.fi tai p. 044 736 8464. 

Tukihenkilö tukee kehitysvammaista henkilöä sosiaalisten suhteiden luomisessa, 
itsenäistymisessä ja vapaa-ajanvietossa. Tuki on yksilöllisistä tarpeista tulevaa 
ja tukisuhde tavoitteellista toimintaa. Tavoitteet määritellään tukisuhteen alussa. 
Tukihenkilötoiminta on tärkeää toimintaa! Tukihenkilö on merkittävässä roolissa 
mahdollistamassa tuettavansa osallisuutta yhteiskunnassa. 
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Elokuu
18.8.  syksyn ensimmäinen Bragun Sateenkaariklubi
22.8.  syksyn ensimmäinen Ystiksen Senioriklubi
23.8.  Ystävätupa avataan
31.8.  alkaa Työkkääjät-kurssi työelämätaidoista
31.8.  Kumpulan piknik-tapahtuma

Syyskuu
2.9.  syksyn ensimmäinen Ystiksen teiniklubi
3.9.  Kallion vertaisryhmä
4.9.  alkaa vapaaehtoistoiminnan koulutus
6.9.  nuoret ja vanhemmat kokkaavat
7.9.  Villiklubi
9.9.  lauantaiparkki - velhot vs. keijut
13.9.  ilta itsemääräämisestä
14.9.  syksyn ensimmäinen Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä eläkeläisille
15.9.  perheilta Ystävätuvalla
19.9.  alkaen tukihenkilötoiminnan kurssi
27.9.  arki sujuvammaksi 

Lokakuu
1.10.  Kallion vertaisryhmä 
3.10.  aikuisten vanhemmat lounaalla
9.10.  Kaakon kammari
12.10.  vaikeavammaisten lasten vanhempien tapaaminen
12.10.  Villiklubi
27.–29.10. alle kouluikäisten lasten perheviikonloppu Sopukassa

Marraskuu
1.11.  Ystiksen biljardikisan alkukarsinta
4.11.  vanhempien teatteri
4.–5.11. sisarusten oma viikonloppu
5.11.  Kallion vertaisryhmä
8.11.  Ystiksen biljardikisan loppukilpailu
9.11.  Villiklubi
13.11.  Kaakon kammari
18.11.  retki Fazerin tehtaalle
18.–19.11. vapaaehtoistoiminnan viikonloppukurssi
22.11.  isät makkaranteossa
23.11.  isovanhempien tapaaminen
26.11.  Ryhmäteatteri ”Erityisen äiti”

Joulukuu
3.12.  Kallion vertaisryhmä
7.12.  Villiklubi
11.12.  Kaakon kammari
29.12.  lapsiperheiden juhlapäivä Rivierassa

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
Perhetyön suunnittelija Päivi Juvala 040 707 9967
Tukihenkilötoiminnan koordinaattori Tiia Järvinen 044 736 8464
Toimistosihteeri Maria Kuosma 0400 345 369
Tilapäishoidon ohjaaja Katja Riikonen 040 522 2138
Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Satu Timperi 044 792 2752
Vapaa-ajan koordinaattori, kerhot ja leirit Jan Törnblom 040 835 0395
Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Severiina Winqvist 040 160 9017
        
Keskus p. 0400 345 369, faksi 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 toimintakeskus 3284 0471
Ohjaajat 040 837 6179
Faksi  3284 0470
     
Oskarinpuiston ryhmäkoti
Lehmus 040 837 6425
Vaahtera 040 160 9020
Tammi 040 160 9021
Faksi  3284 0492

Palveluvastaava Anne Wallenius 041 546 6838

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

Myllykaaren ryhmäkoti
Ohjaajat 3424 1420, 040 837 6408
Faksi  3424 1421
 
Palveluvastaava Tiina Puranen 040 134 4204

Yhteystiedot


