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Yhdistysasiaa

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 
24.11.2016 klo 18.00 yhdistyksen toimistolla, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 
00510 Helsinki.

Käsiteltäviä asioita:

Sääntöjen 11 §:n määräämät asiat
•  hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2017
•  määrätään vuoden 2017 jäsenmaksut
•  hyväksytään vuoden 2017 talousarvio
•  päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten 

tilalle
•  valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö tar-

kastamaan tulevan vuoden tilejä ja hallintoa

Muut yhdistyksen hallitukselle ennen 13.10. ilmoitetut asiat.

TERVETULOA!
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n hallitus

Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen toimistolta 17.11. alkaen.

Toimintaparkki lapsille syyskokouksen ajaksi torstaina 24.11. klo 18.00–20.00

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry on vanhempien perustama yhdistys, jonka hal-
litus koostuu yhdistyksen jäsenistä. Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pi-
detään torstaina 24.11. kello 18-–20. Toivotamme vanhemmat lämpimästi mukaan 
tekemään tärkeää työtä!

Mikäli tarvitset kokouksen ajaksi hoitajan lapselle, järjestämme lapsille toiminta-
parkin Ystävätuvalla (Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs) syyskokouksen ajaksi! Eli voit 
tulla yksin tai lapsen kanssa paikan päälle. 

Lisätiedot ja varaukset 14.11. mennessä joko puhelimitse (ti–pe kello 9–15) 040 
522 2138 tai sähköpostitse katja.riikonen@kvtuki57.fi.

TERVETULOA!
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Yhtä juhlaa Ystävätuvalla 22.10.

Lauantaina 22.10. juhlimme Ystävätuvan ja leiritoiminnan syntymäpäiviä Ystiksen tilois-
sa. Ystävätupa täytti 25 vuotta ja leiritoiminta 55 vuotta. 

Molemmat toiminnot ovat tuottaneet 
iloa usealle. Juhlapaikkana toiminut Ys-
tävätupa oli koristeltu värikkäästi pape-
riköynnöksin, paperikukin ja paperisy-
dämin, jotka valmistettiin Ystävätuvalla 
ja Teiniklubilla. 

Paikalla kävi noin sata vierasta, jotka 
nauttivat mansikkakermakakusta, kup-
posesta kuumaa ja paikan päällä lei-
votuista pikkuleivistä. Muusikko Jouko 
Hälinen soitti taitavasti pianoa ja useat 
vieraat innostuivat laulamaan, tanssi-
maan ja musisoimaan. 

Myös puheita pidettiin. Ystävätupatoiminnan käynnis-
tämisen aikaan yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi-
nut Kaarina Johansson jakoi kanssamme kauniita 
muistoja ensimmäisistä tapaamisista tuvalla. Myös 
monet muut toiminnassa mukana olleet kertoivat ko-
kemuksistaan vuosien varrelta. 

Leiritoimintaa ja Ystävätupaa onniteltiin usealla eri kie-
lellä ja innostuimme laulamaan onnittelulaulun suo-
meksi, ruotsiksi ja jopa englanniksi. Tuvassa oli esillä 
vanhoja ja uusia valokuvia leireiltä ja retkiltä. Niiden 
kautta saimme matkustaa ajassa taaksepäin hauskoi-
hin yhteisiin hetkiin. Yhtä juhlaa -tapahtuma oli täynnä 
iloisia, hymyileviä kasvoja ja lämpimiä jälleennäkemi-
siä.

HOK-Elanto osallistui juhlien toteuttamiseen 
tarjoamalla kahvit ja mehut. Kiitos!
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Osallistu jäsentiedotteen tekemiseen

Yhdistyksen toiminnassa mukana olevat ovat lämpimästi tervetulleita kirjoittamaan 
jäsenlehden lukijapalstalle! Jakaisitko kokemuksesi jostain tapahtumasta, johon 
olet osallistunut? Tai haluaisitko kertoa omasta elämästäsi, arjen iloista tai muuten 
mielen päällä olevista asioista? Sana on vapaa! Julkaisemme mielellämme myös 
lukijoiden ottamia valokuvia ja tekemiä piirroksia. 

Pyrimme julkaisemaan kirjoitukset sellaisenaan, mutta pidätämme oikeuden 
lyhentää tekstiä, jos lukijapalstalle varattu tila ei riitä. 

Kirjoituksia voi lähettää osoitteella: Johanna Junkkari, Helsingin Kehitysvammatuki 
57 ry, Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki tai johanna.junkkari@kvtuki57.fi.

Teksti: Vilja Harju
Kuvat: Vilja Harju ja Marja Herala
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28.1.2017 Finlandia-talolla
Menossa mukana muun muassa 

MC Koo  
Jonna Tervomaa & Jaakonaho Sähköduo

Katso koko ohjelma netistä, www.kvtuki57.fi!

Kehitysvammaisten ihmisten tekemää 
musiikkia, kuvataidetta ja teatteria

29,50 euroa
14,50 euroa (lapset alle 12 v.)
(sis. palvelumaksun)

Liput ostettavissa 15.11.2016 alkaen netistä 
www.lippu.fi tai puhelimitse 0600 900 900!
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Perheiden vertaistukitoiminta

Vanhempien tapaamisia

Yksinhuoltajavanhemmat saunomassa 
ke 30.11. klo 18.00–20.30 

Kaipaatko ajatusten ja kokemusten vaihtoa 
muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien 
kanssa? Mitä sinulle kuuluu? Arjen sujumi-
nen on haastavaa monissa perheissä, yhden 
vanhemman kantaessa vastuuta se on usein 
vieläkin haasteellisempaa. Vertaisessa seu-
rassa pääsee tuulettamaan tunteitaan ja aja-
tuksiaan ja kokemusten vaihto saattaa tuottaa 
uusia oivalluksia.

Tapaamme tällä kertaa Juttutuvan saunassa. 
Varattuna on sauna ja takkahuone, tarjolla 
virvokkeita ja pientä suolaista. Mukaan voit 
tulla, vaikket saunaan kaipaisikaan, hyvässä 
vertaisessa seurassa virkistyt takkahuoneen 
puolellakin!  

Illan omavastuu on 10 € ja lastenhoito tälle 
illalle maksaa 10 €. Mukaan mahtuu rajallinen 
määrä vanhempia.

Tavataan Juttutuvassa klo 17.45 ja mennään 
yhdessä saunaosaston puolelle.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 22.11. Päivil-
le p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.
fi, kerro samalla mahdolliset ruokarajoitteet. 
Lastenhoitovaraukset Katjalle p.040 522 2138 
tai katja.riikonen@kvtuki57.fi.

Aikuisten vanhemmat lounaalla 
to 8.12. klo 13 

Mukaan ovat tervetulleita kaikki aikuisten kehi-
tysvammaisten vanhemmat, joilla on mahdol-
lisuus päiväaikaan olla mukana. Vaihdetaan 
kuulumisia hyvässä seurassa lounasta naut-
tien. Mitä kuuluu ja mitä on mielen päällä? 

Tällä kertaa tutustumme ravintola Tenhoon, 
Helsinginkatu 15. Saamme istua rauhaisassa 
nurkkauksessa, jossa ajatusten vaihto sujuu! 
Lounaaseen kuuluu keitto, salaattipöytä, läm-
min ruoka, itse tehty leipä, pientä makeaa ja 
kahvi/tee.  

Tervetuloa mukaan niin uudet kuin tututkin 
vanhemmat! Ravintolaan on portaat, joten 
kerro ilmoittautumisen yhteydessä, jos kaipaat 
apua, niin olen alhaalla vastassa. 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 30.11. Päiville 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
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Virkistystä ja vertaistukea

Vanhemmat pikkujouluisissa kokkaustun-
nelmissa to 24.11. klo 17–20  

Joulun tuoksuja ja joulun makuja on luvassa 
Helsingin työväenopiston keittiössä! Uusi kok-
kauspaikka on kertaalleen testattu ja hyväksi 
todettu. Mirva on rakentanut meille herkku-
menun suolaisista ja makeista herkuista: mm. 
palsternakka-porkkanalaatikkoa, punajuu-
rivuohenjuustosalaattia, savukalapiirakkaa, 
piparijuustokakkua, vain jotain mainitakseni.  
Erityistaitoja et tarvitse, Mirva on paikalla 
opastamassa ja kaikki on huolella mietitty 
etukäteen. 

Hyvä ruoka tuo jo hyvän mielen, mutta erityi-
sen arvokasta on tavata muita vanhempia ja 
viettää mukava ilta hyvässä seurassa kuulumi-
sia vaihtaen! Mukaan voi tulla yksin tai kaksin. 
Halutessasi voit ottaa mukaan omat ruokajuo-
mat ja omat sisäkengät tekevät olostasi muka-
vamman. Illan omavastuu on 5 €/hlö. Paikkana 
on siis Opistotalon opetuskeittiö, Helsinginkatu 
26.

Ilmoittaudu mukaan 17.11. mennessä Päiville, 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
Muistathan ilmoittaa samalla mahdollisen 
erityisruokavaliosi.

Nuoret ja vanhemmat kokkaavat 
to 1.12. klo 17–20

Tämä kokkausilta on tarkoitettu nuorelle yh-
dessä äidin tai isän kanssa.  Mirva on tällekin 
illalle miettinyt kaiken etukäteen. Lähdetään 
yhdessä kokkaamaan ja herkuttelemaan ja 
usein myös oppimaan jotain uutta!  

Houkuttelevan juhlapöydän antimet valmiste-
taan kurssilla yhdessä isän tai äidin kanssa. 
Menu koostuu jouluisista herkuista! Ruoan-
valmistuksen jälkeen istumme yhdessä ison 
pöydän ääreen nauttimaan runsaista antimis-
ta. Ruokakurssille tarvitset mukaan iloisen 
mielen, kaikki muu järjestetään työväenopiston 
puolesta. 

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

Ilmoittaudu mukaan 23.11. mennessä Päiville, 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
Muistathan ilmoittaa samalla mahdollisen 
erityisruokavaliosi.

Hei vanhemmat! 

Sunnuntaina 4.12. kokoontuu Kallion vertais-
ryhmä kello 15–17 (Teatteri Kallio, Siltasaaren-
katu 28), tule mukaan! Lastenhoitotiedustelut 
perjantaihin 25.11. mennessä. Ilman lapsia voit 
vain ilmestyä kolmelta paikalle. 

Luvassa on kahvittelua vertaisessa seuras-
sa, juttelua ja keskustelua elämän iloista ja 
suruista pikkujoulutunnelmissa. Et ole yksin! 
Ryhmään ovat tervetulleita kaikki erityislasten 
vanhemmat. Ryhmästä kiinnostuneiden toivo-
taan ilmoittautuvan etukäteen, jotta osaamme 
varautua sopivalla määrällä tarjoiluja. Vertais-
ryhmä toteutetaan yhteistyössä Leijonaemot 
ry:n kanssa.
Yhteydenotot: 
Leijonaemot Heidi: vertaistuki@leijonaemot.fi 
tai Katja Riikonen p. 040 522 2138
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Puhutaan sisaruksista – ilta lapsille ja 
vanhemmille ti 22.11. klo 17.30 

Tällä kertaa valokiilassa ovat perheen sisaruk-
set.  Vammainen sisarus ei tee perheen lasten 
keskinäisestä vuorovaikutuksesta sen sopui-
sampaa tai riitaisampaa kuin perheissä yleen-
sä. Kiisteleminen, mustasukkaisuus, puolusta-
minen ja myötäeläminen ovat kaikki tunteita, 
jotka kuuluvat kaikenlaisiin sisarussuhteisiin.
  
Minkälaisia ajatuksia ja kysymyksiä sinulla on? 
Kokemusten vaihto vertaisten vanhempien 
kanssa voi tuoda uusia ajatuksia ja joskus saa 
huomata, ettei ole yksin kysymystensä äärel-
lä. Kuulemme myös ajatuksia marraskuisesta 
sisaruskurssista.

Mukana keskustelussa Milla Bergman Eri-
tyinen sisaruus -projektista. Illassa perheen 
kaikille lapsille järjestetään toimintaparkki. Ilta 
toimii myös jälleentapaamisena marraskuussa 
sisaruskurssille osallistuneille. Keskustellaan 
ja jaetaan kokemuksia kahvi-/teekupposen 
äärellä. Ilta pidetään Brahenkatu 2, 4 krs.

Ilmoittautumiset 16.11. mennessä Päiville, 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi

Teematapaamiset

Apua lapsen käyttäytymisen ymmärtämi-
seen ja aistihäiriöihin su 4.12. klo 12–16

Tilaisuus on tarkoitettu vanhemmille ja tavoit-
teena on auttaa vanhempia ymmärtämään 
mitkä tekijät, esim. aistihäiriöt, vaikuttavat 
lapsen käyttäytymiseen ja oppimiseen. Merk-
kejä aistihäiriöistä voivat olla ylivilkkaus tai 
vetäytyminen, raivokohtaukset ilman näkyvää 
syytä, hyppiminen ja meluaminen, kömpelyys, 
heijaaminen ja epänormaali kipukynnys. Aihet-
ta lähestytään käytännönläheisesti.

Päivän puhujana on Erja Hokkanen, joka on 
erityispedagogiikkaan, optometriaan ja kuntou-
tukseen perehtynyt kehitysvammaisen nuoren 
äiti. Erja on kahdenkymmenen vuoden ajan 
opastanut kouluja, päiväkoteja ja vanhempia 
aistihäiriöihin liittyvissä haasteissa ja SeMoCo-
harjoituksien toteutuksessa.

Päivän aiheita:
 � käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät
 � aistipoikkeamien ilmenemismuodot
 � aistitoimintojen, motoriikan ja käyttäytymi-

sen arviointi
 � SeMoCo-harjoituksien esittely + tietoa toi-

minnallisesta näöstä
 � muita ideoita arjen sujumiseksi

Tilaisuus pidetään yhdistyksen tiloissa, Länti-
nen Brahenkatu 2, 4. kerros.

Kehitysvammaliitto on julkaissut kirjan Szegda, 
D. & Hokkanen, E.: Apua arkeen ja aistihäiriöi-
hin. Lisätietoja päivän teemoista: Erja Hokka-
nen p. 040 515 5524 tai www.ApuaArkeen.org

Ilmoittaudu mukaan 23.11. mennessä Päiville, 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
Muistathan ilmoittaa samalla mahdollisen 
erityisruokavaliosi.

Tervetuloa hakemaan 
oivalluksia arjen 

sujumiseksi!
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Parkkitoiminta ja sen osa kotiparkki ovat RAY:n 
tukemaa voittoa tavoittelematonta toimintaa 
perheille, joissa lapsella on kehitysvamma. 
Kotiparkin hoitaja huolehtii perheen lapsista 
toiveiden mukaisesti. Kotiparkin hoitaja huoleh-
tii myös perheen sisaruksista, silloin kun nämä 
ovat paikalla yhdessä erityislapsen kanssa. 
Kotiparkki on tarkoitettu alle 20-vuotiaalle lap-
selle, mutta vaikeavammaisten kohdalla ei ole 
ikärajaa.

Tilapäishoitajan käynnistä sovitaan aina aloi-
tus- ja lopetusaika. Uuden hoitajan tullessa 
perheeseen on erillinen tutustumiskäynti suo-
siteltavaa. On hyvä varata riittävästi aikaa 
tutustumiseen puolin ja toisin sekä käytännön 
asioiden läpikäymiseen. 

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
                  (klo 20–24)

      Arki- ja lauantaipyhänä
10.00–18.00     25 €/tunti

Kotiparkki

Parkkitoiminta

Lauantaiparkki

Lauantaiparkki on erityislapsille ja heidän 
sisaruksilleen suunniteltua yhteistä tekemistä 
ohjaajien kanssa. Hoitajia varataan tarpeen 
mukaan. Lauantaiparkkien tarkoitus on tuoda 
lapsille ja sisaruksille onnistumisen ja muka-
van tekemisen hetkiä vertaisessa 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. Lapsi 
voi tulla myös oman avustajan tai tukihenkilön 
kanssa. Lauantaiparkin osallistumismaksu on 
20 €/lapsi. Osallistumismaksu pitää sisällään 
lounaan, materiaalit sekä osaavan henkilökun-
nan ohjauksen ja tuen. Ryhmä valitaan ilmoit-
tautumisajan mentyä umpeen, ilmoitamme 
kaikille.

Myös sisarukset ovat lämpimästi tervetulleita 
lauantaiparkkipäivään!

Sovitun kotiparkkivarauksen voi perua veloituk-
setta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa. Lyhy-
emmällä aikavälillä peruutetusta varauksesta 
veloitetaan 5 €/tunti tilauksen mukaan.

Lisätietoja, kotiparkkivaraukset ja ilmoittautu-
miset perheiltoihin ja lauantaiparkkiin: Katja 
Riikonen p. 040 522 2138 (ti–pe 10–14) tai 
katja.riikonen@kvtuki57.fi.

Huomasithan, että 24.11. 
lapsille järjestetään toiminta-

parkki yhdistyksen 
syyskokouksen ajaksi? 

Lisätietoa sivulla 3.
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Lauantaiparkki 3.12. klo 10–15 – joulun 
tunnelmia Ystävätuvalla

HO-HO-HO! Lauantaiparkissa on tällä kertaa 
jo perinteeksi muodostunut jouluteema. Van-
hempien hoitaessa esimerkiksi tonttukiireitä 
meillä on ohjelmassa jouluisen piparitalon 
leipomista ja jouluisten koristeiden ja korttien 
askartelua. Rustaamme myös halukkaiden 
kanssa kirjeen joulupukille joululaulujen soi-
dessa taustalla. Luvassa siis kaikkea, mitä 
ajankohtaan kuuluukin!

Lapset ovat lauantaiparkissa pääsääntöisesti 
ilman vanhempia, mutta vanhempi voi toki tulla 
yhdessä lapsen kanssa tutustumaan uusiin ka-
vereihin ja toimintaan. Voit myös ilmoittaa lap-
sesi vain osaksi aikaa lauantaiparkkiin. Myös 
sisarukset ovat tervetulleita lauantaiparkkiin!

Nautimme tonttupuuhailujen välissä riisipuuroa 
ja pientä välipalaa, ilmoitathan erityisruokavali-
ot ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumiset Katjalle p. 040 522 2138 (ti–
pe kello 9–15) tai sähköpostitse 
katja.riikonen@kvtuki57.fi torstaihin 24.11. 
mennessä, jonka jälkeen osallistujat valitaan. 
Osallistumismaksu 20 € sisältää materiaalit, 
osaavan ohjauksen ja tuen sekä lounaan ja 
välipalan.

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

TERVETULOA!
Syyskauden viimeinen Kaakon kammari 
maanantaina 5.12. klo 17–20

Kaakon kammari -iltojen tavoitteena on tarjota 
erityislapsille ja -nuorille sisaruksineen vertais-
tukea ja virkistystä ohjatun toiminnan ja vapaa-
muotoisen leikin tuella. 

Joulukuun kerralla lapset pääsevät leipomaan, 
koristelemaan ja tietenkin myös maistelemaan 
joulupipareita! Varataksemme oikean määrän 
taikinaa toivomme ennakkoilmoittautumisia.

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 
torstaihin mennessä, varaamme hoitajia ilmoit-
tautumisten mukaan. Mukaan voi tulla myös 
ilman ennakkoilmoittautumista, näin toiminta 
pysyy mukavan vapaamuotoisena.

Herttoniemen leikkipuisto, 
Karhutie 11, 00900 Helsinki

Kaakon kammari
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Perheilta Ystävätuvalla perjantaina 9.12. 
klo 17–20 

Tervetuloa perheiltaan, rentoon viikonlopun 
aloitukseen! Vertaisessa seurassa saa porista 
kahvikupin äärellä, samaan aikaan lapsilla on 
mahdollisuus leipoa joulupipareita. Ystävätu-
valla odottavat tietenkin myös jättijääpala, 
Duplot ja leikkivarjo. Pääpaino on vapaassa 
olemisessa yksilölliset tarpeet ja toiveet huo-
mioiden.

Lapset ovat hoitajien vastuulla, minkä vuoksi 
perheiltaan on ennakkoilmoittautuminen. 
Ilmoittautumiset 1.12. mennessä Katjalle 
p. 040 522 2138 tai sähköpostitse katja.riiko-
nen@kvtuki57.fi. Mukaan mahtuu rajallinen 
määrä lapsia, olemme yhteydessä kaikkiin 
ilmoittautumisajan mentyä umpeen.

Ystis ja perhetyö yhdessä

Perheilta Ystävätuvalla

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!

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

Iloinen joulukonsertti -retki Järvenpäähän 
16.12.

Ystiksen ja perheiden yhteinen joulureissu on 
tänä vuonna konserttiretki Järvenpäähän.  

Finlanders ja Seitsemän seinähullua veljestä 
valtaavat Järvenpää-talon hullun hauskan jou-
lukonsertin merkeissä. Ennen jouluun rauhoit-
tumista saamme nauttia hyvästä musiikista 
ja kokea hulvatonta ilottelua, tunnelmointia 
myöskään unohtamatta.

Matka taittuu omalla tilausajobussilla. Ennen 
teatteria nautimme pientä suolaista ja makeaa 
kahvin kera.  Kaikki ruoat ovat laktoosittomia. 
Ilmoita muista mahdollisista ruoka-ainerajoi-
tuksista samalla kun ilmoittaudut.

Illan ohjelma:
 � klo 16.30 lähtö, Läntinen Brahenkatu 2
 �  klo 17.30 pieni suolapala
 �  klo 19 konsertti
 �  noin klo 22 paluu Helsinkiin  

Retken hinta: jäsenet ja samassa taloudessa 
asuvat 50 euroa, muut 60 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 viimeistään 5.12. 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Paikkoja rajoitetusti.
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Vapaa-ajan toiminta

Toimintaa kehitysvammaisille ihmisille

Ystävätupa
Osoite: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros  
p. 0400 413 478 (aukioloaikoina)
Avoinna: keskiviikkoisin klo 14–19 
              sunnuntaisin klo 13–16
Lisätietoja: Marja Herala p. 040 521 0240
Huomio! Keskiviikkona 7.12. Ystävätupa 
on suljettu.

Ystiksellä leivotaan keskiviikkona 14.12.!
Leivomme yhdessä pipareita joulujuhlaa 
varten. Tervetuloa mukaan talkoisiin!

Ystävätuvan joulujuhla 
sunnuntaina 18.12. klo 13–16

 �glögiä ja pipareita 
 �Jouko Hälinen soittaa pianoa
 �yhteislaulua
 �joulupukki 

Voit halutessasi esittää myös omaa ohjelmaa. 
Tuo joulupukin säkkiin noin 2 euron hintainen 
lahja. Tervetuloa!

Joulujuhlan jälkeen alkaa joulutauko. 
Ystävätupa avataan taas ke 11.1.

Ystiksen teiniklubi 
”Teinari” kokoontuu joka toinen lauantai klo 
13–16 Ystävätuvalla, Läntinen Brahenkatu 2.
Tulevat syksyn kerrat: 12.11., 26.11. ja 10.12. 
Kevätkauden eka teinari on lauantaina 21.1.

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 vah-
vempaa tukea, olet tervetullut oman avustajan 
kanssa.

Myytävänä limua, mehua ja pientä purtavaa. 
Esim. mehu ja pulla maksaa 1,50 euroa ja 
limumukillinen 1 euron.
Lisätietoa Marjalta, marja.herala@kvtuki57.fi 
tai p. 040 521 0240

Vuoden viimeinen Sture 21:n Villiklubi 
torstaina 8.12. klo 19–22
 Elävää musiikkia, kaikki mukaan!
 Ravintola Sture 21, Sturenkatu 21. 
 Ilmainen sisäänpääsy.
 Ikäraja 18 v.
 Tervetuloa!
 Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240 
 marja.herala@kvtuki57.fi

Vuoden 2017 ensimmäinen Villiklubi on 
torstaina 12.1. klo 19–22.

Ystiksen senioriklubi
15.11. Napakymppi ja nyyttärit
29.11. Tietokilpailu ja karaoke
13.12. Joulujuhla yhdessä keinutuoliryhmän                    
kanssa 
Kevään ensimmäinen senioriklubi on tiistaina 
10.1. klo 12–14. Silloin suunnittelemme 
yhdessä kevään ohjelmaa.
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240, 
marja.herala@kvtuki57.fi
Tervetuloa!
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Opiskelijoiden järjestämää senioritoimintaa

Helsingin Diakoniaopiston lähihoitajaopiskeli-
jat Heta Ahola ja Johanna Paavola järjestävät 
syksyn aikana Ystiksellä toimintaa ja lähiret-
kiä.

10.11. klo 12–14 syksyistä askartelua. Aluksi 
kahvit, kahvi ja pulla maksaa 2 euroa. 
Ei tarvitse ilmoittautua.

17.11. klo 12–14 tuolijumppaa. Aluksi kahvit, 
kahvi ja pulla maksaa 2 euroa. Ei tarvitse 
ilmoittautua.

22.11. klo 12 kokoonnutaan Ystävätuvalla ja 
lähdetään yhdessä ratikalla Sealifeen.
Sealifessa meille on varattu opastettu Elämys-
vartti. Tutustumme merenalaiseen maailmaan 
myös omatoimisesti. Kotiin jokainen lähtee 
suoraan Sealifesta klo 15. Opiskelijat autta-
vat tarvittaessa esim. taksiin. Hinta 10 euroa. 
Hinta sisältää sisäänpääsyn ja opastuksen 
Sealifessa. Mukaan mahtuu 10 ensiksi ilmoit-
tautunutta. Ilmoittaudu pikaisesti Marjalle p. 
040 521 0240 tai marja.herala@kvtuki57.fi

1.12. klo 12–14 jouluaskartelua. Aluksi kah-
vit, kahvi ja pulla maksaa 2 euroa. Ei tarvitse 
ilmoittautua.

8.12. klo 12–14 leivotaan pipareita seniori-
klubin joulujuhliin. Leipojille kahvitarjoilu. Ei 
tarvitse ilmoittautua.

15.12. klo 12 tapaaminen Ystiksellä. Ystikseltä 
lähdetään yhdessä ratikalla tutustumaan jou-
luiseen Talvipuutarhaan. Sieltä jokainen jatkaa 
kotiin omin neuvoin. 

Tervetuloa Bragun Sateenkaariklubille! 

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

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 kahvilassa pidettäviin           

teemailtoihin.
Klubille voi tulla vain poikkeamaan tai 
viihtymään pidemmäksi aikaa. 

Klubi kokoontuu syksyn aikana vielä 25.11. 
klo 15.30–18.00 osoitteessa Läntinen Bra-
henkatu 2, 4. kerros (Ystävätupa), Helsinki. 
Klubilla katsotaan elokuva Lainahöyhenissä.

Kevään ensimmäinen klubi on perjantaina 
17.2. klo 15.30–18.00.

Lisätietoa: Klubilla ei tarjoilla alkoholia. Klu-
bin toteuttavat yhteistyössä Helsingin seudun 
Seta ry, Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry, 
Autismisäätiön Yksin ja kaksin -seksuaalikas-
vatushanke ja Helsingin kaupunki. 

Lisätietoa: Marja Herala p. 040 521 0240, 
marja.herala@kvtuki57.fi.
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Teemailta Ystävätuvalla 23.11. 
– yksilöllistä elämää henkilökohtaisen 
budjetoinnin avulla

Tervetuloa Ystävätuvalle keskustelemaan 
henkilökohtaisen budjetoinnin mahdollisuuk-
sista. Henkilökohtainen budjetointi tarkoittaa 
sote-palveluiden järjestämisen tapaa, jossa 
ihmiset ovat itse avainasemassa määrittä-
mässä, mitkä palvelut tai muu tuki auttaisivat 
heitä heidän elämässään. 

Aiheesta on kertomassa Aarne Rajalahti 
Kehitysvammaisten Palvelusäätiöstä. Ta-
pahtuma järjestetään keskiviikkona 23.11. 
klo 17.30–19.00 Ystävätuvan yhteydessä.  
Tapahtuman järjestää Synerga ry yhdessä 
Helsingin kehitysvammatuki 57 ry:n kanssa. 
Synerga ry on poliittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumaton voittoa tuottamaton yhdistys, 
joka järjestää toimintaa ja tapahtumia, joiden 
avulla pyritään edistämään erilaisten ihmis-
ten ja yhteisöjen kohtaamista ja yhteistyötä. 
Lisätietoja tapahtumasta löydät internetsivuil-
ta, www.kvtuki57.fi.

Tärkeitä teemoja karaoken kera 
– Ravintola Sture 21  1.12. klo 18–21
Valtakunnallisen kehitysvammaisten viikon 
tapahtuma

YK:n eli Yhdistyneiden kansakuntien vam-
maisten henkilöiden yleissopimus
takaa kaikille vammaisille ihmisoikeudet ja 
perusvapaudet. Sopimuksen teemoja ovat 
muun muassa työ, asuminen ja ihmissuhteet. 
Ne ovat myös valtakunnallisen viikon teemo-
ja. 

Tapahtumassa on tarjolla mukavaa yhdes-
säoloa musiikin tahtiin sekä tietoiskuja ja 
kommentteja vammaisten oikeuksista. Tule 
mukaan laulamaan karaokea, tanssimaan ja 
käyttämään puheenvuorosi sinua kiinnosta-
vasta teemasta. Sana ja lava on vapaa!

Sture 21:n osoite on Sturenkatu 21. Ikäraja 
ravintolaan on 18 vuotta. 

Illan järjestävät Me Itse Helsinki ja Helsingin 
Kehitysvammatuki 57 ry.

Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä 
eläkeläisille 24.11. klo 13.00–14.30

Jutustelua ajankohtaisista aiheista.
Myytävänä kahvia ja pullaa. Kahvi + pulla 
maksaa 2 euroa.
Kevään keinutuoliryhmän ajat kerrotaan ke-
vään ensimmäisessä jäsentiedotteessa.
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240.
Tervetuloa! 

Ystävätuvalle oma logo

Suunnittele Ystävätuvalle oma logo. Logo 
on merkki, joka kertoo, mistä toiminnasta on 
kyse. Alla on yhdistyksen logo.
 
Mieti, millainen logo kertoisi parhaiten Ystä-
vätuvan toiminnasta ja piirrä se.

Lähetä ehdotuksesi 30.11. mennessä sähkö-
postin liitteenä tai kirjeessä Marjalle.
Laita mukaan nimesi ja yhteystietosi.

Sähköposti: marja.herala@kvtuki57.fi
Osoite: Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry
Marja Herala, Läntinen Brahenkatu 2
00510 Helsinki

Voit myös tuoda ehdotuksesi suoraan Ys-
tävätuvalle. Ystis on auki keskiviikkoisin klo 
14–19 ja sunnuntaisin klo 13–16.

Logoa tullaan käyttämään Ystävätuvan tiedo-
tuksessa, mainoksissa ym.

Voittanut ehdotus palkitaan.
Voittaja saa kaksi lippua KeMuT-tapahtu-
maan Finlandia-talolle 28.1.2017!
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Meillä voivat kaikki toimia vaparina eli vapaa-
ehtoisena. Osaan vapaaehtoistehtävistä voi 
tulla vapaaehtoiseksi vaikka heti, mutta joihin-
kin vapaaehtoistehtäviin tarvitaan koulutus. 
Oma vapaaehtoisen koulutuspolkusi riippuu 
siitä, mikä tehtävä sinua kiinnostaa. Tervetuloa 
tutustumaan eri tapoihin tehdä hyvää!

Keharikaveri on kaverina yhdelle kehitysvam-
maiselle ihmiselle, Vekkarin taustatukihenkilö 
tukee vertaisryhmän vetäjää, Ystävätuvan 
vapaaehtoinen toimii juttelu- ja peliseurana, 
perhetoiminnassa pääsee touhuamaan lasten 
kanssa ja Vekkarin vapaaehtoiset toimivat 
erilaisissa tapahtumissa. Mahdollisuuksia on 
vielä lisää esim. ryhmäkodissa ja päivätoimin-
nassa. Mikä olisi sinun juttusi?

Syksyn toinen koulutuspaketti järjestetään 
14.11.–1.12. Keharikaveriksi tai taustatuki-
henkilöksi haluavien tulee osallistua kahteen 
ensimmäiseen kertaan ja oman kiinnostuksen 
mukaan valinnaiselle kolmannelle kerralle. 
Koulutus järjestetään Ystävätuvalla osoittees-
sa Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs.

Lue seuraavalta aukeamalta vapaaehtoisten 
tarinoita.

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoisten koulutus

14.11. klo 17.00–20.00
Vaparikoulutus
Tämä kerta on kaikille vapaaehtoiseksi haluaville. 
Vaparikoulutus on yhdistyksemme vapaaehtois-
toiminnan yleiskoulutus, jossa esitellään erilaisia 
toimintamahdollisuuksia.

21.11. klo 17.00–20.00
Erilaisuuden kohtaaminen, kehitysvammaisuus. 
Tämä kerta on tarkoitettu tuleville keharikavereille, 
taustatukihenkilöille sekä Ystävätuvan ja perhetoi-
minnan vapaaehtoisille.

28.11. klo 17.00–20.00
Keharikaveritoiminta ja kehitysvammaisen aikui-
suuden tukeminen. Tämä kerta on keharikavereiksi 
aikoville.

1.12. klo 17.00–20.00 
Taustatukihenkilötoiminta 
Tämä kerta on taustatukihenkilöksi haluaville.

Voit ilmoittautua koulutukseen lähettämällä sähkö-
postia severiina.winqvist@kvtuki57.fi, soittamalla 
numeroon 040 160 9017 tai täyttämällä 
ilmoittautumislomakkeen nettisivuillamme 
www.kvtuki57.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/
vapaaehtoisten-koulutus.
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Vekkarin vapaaehtoistoiminta

Tuemme kehitysvammaisia ihmisiä toimimaan 
vapaaehtoistoimijoina erilaisissa tapahtumis-
sa. Heidän tukenaan toimii ei-kehitysvammai-
sia ihmisiä taustatukihenkilöinä. Toiminnalle 
myönnettiin Tukilinjan Vuoden toimija 2015 
apuraha, jonka avulla olemme mukana entistä 
useammassa tapahtumassa koko pääkaupun-
kiseudulla.

Haemme tällä hetkellä vapaaehtoisia alla oleviin tapahtumiin: 

 � lauantai 19.11.  Kahvittelun järjestäminen Maalauskipinässä kello 15–18 
 Ystis (HELSINKI)

 � keskiviikko 23.11.  Karaokedisko kello 17–19.30 
 Vernissa (VANTAA)

 � torstai 24.11.  Kahvittelun järjestäminen Tunneteatterille kello 14.30–16.00 
 (HELSINKI)

 � torstai 24.11.  Torstaiklubi kello 17.30–20.30
 Vernissa (VANTAA)

 � lauantai 26.11.  Unelma-juhlat (kiitosjuhla espoolaisille vapaaehtoisille) kello 17–18 
 Kulttuurikeskus (ESPOO)

 � torstai 1.12. Villiklubi klo 19–22 
 Ravintola Sture 21 (HELSINKI)

 � lauantai 3.12.  Vapaaehtoistoiminnan messut 14–18 
 Vanha (HELSINKI)

 � lauantai 3.12.  Kehitysvammaisten päivän tapahtuma 12–15 
 Tavastia (HELSINKI)

 � maanantai 5.12.  Kaakon kammari kello 17–20 
 Herttoniemi (HELSINKI)

 � perjantai 9.12.  Perheilta Ystävätuvalla kello 17–20 
 Ystis (HELSINKI)

 � keskiviikko 14.12.  Karaokedisko kello 17–19.30 
 Vernissa (VANTAA)

 � sunnuntai 11.12.  Seurasaaren joulupolku kello 12–17 
 Seurasaari (HELSINKI)

 � keskiviikko 21.12.  Yhteislaulutilaisuus 
 Matinkylä (ESPOO)

Valitse alla olevasta listasta tapahtumat, joihin 
haluat mukaan ja ilmoittaudu tapahtumiin 
Tiinalle tiina.herttuainen@kvtuki57.fi tai 
p. 040 837 6273 (maanantaista perjantaihin 
klo 9–15). Osallistumme tapahtumiin ilmoittau-
tumisten mukaan. Jos ilmoittautumisia ei ole 
tarpeeksi, osallistuminen tapahtumaan peru-
taan. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
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Vaparitarinoita

Ville Vikman ja Matti Walden ovat löytäneet 
toisensa Keharikaveritoiminnan kautta. Kave-
ruus on jatkunut jo useamman vuoden.

”Toiminta tarjoaa tilaisuuden kohdata toisen 
ihmisen ja myös itsensä ilman suojamuureja 
– juuri sellaisena kuin itse on”, Ville toteaa ja 
jatkaa: ”Keharikaveritoiminnassa ei ole kyse 
hyväntekeväisyydestä. Päätin alussa, että 
lähden mukaan toimintaan sen takia, että 
saan samaan aikaan iloa sekä itselleni että 
toisille. Siinä missä yksilönä voi joskus olla 
vaikeaa, pystyy yhdessä menestymään aina 
paremmin.”

Keharikaveritoiminta yhdistää kavereiksi 
kaksi mahdollisimman samankaltaista ih-
mistä, joista toisella on kehitysvamma ja 
toisella ei. Kaveriksi voi ryhtyä kuka tahansa. 
Kaveruussuhteet muotoutuvat kaikki oman-
laisikseen ja kaverukset voivat itse päättää 
tapaamistahdin. Käytännössä tapaamisia on 
kerran tai kaksi kuukaudessa. Tekemisen ei 
tarvitse olla kallista tai monimutkaista, vaan 

kaverukset tekevät yhdessä tavallisia asioita. 
Sovitaan tapaaminen leffateatterin edessä ja 
käydään leffan jälkeen vaikkapa syömässä 
tai kävelylenkillä ja kahvilla.

Matti ja Ville tapaavat säännöllisesti ja teke-
vät erilaisia, molempia kaveruksia kiinnosta-
via asioita. Elokuun alussa he kävivät Eppu 
Normaalin konsertissa Tampereella. Keikka-
reissuilla otettujen kuvien joukossa on myös 
selfie, jonka kuvateksti kuuluu: ”Kaveruus on 
pieniä suuria hetkiä elämän polulla, jotka voi 
jakaa ystävän kanssa!”

”Kaveruus on pieniä suuria hetkiä elämän polulla”

Seuraava vapaaehtoisten 
koulutuspaketti järjestetään 

14.11.–1.12.

Lisätietoa sivulla 16.

Ilmoittaudu mukaan!
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”Vapaaehtoistoiminta tarjoaa uutta perspektiiviä asioihin 
– ja paljon positiivista energiaa!”

Anniina Aro toimii Vekkarin taustatukihenki-
lönä kirjapiirissä, joka kokoontuu joka toinen 
maanantai Pasilan kirjastossa. 

Kirjapiirissä luetaan ja esitellään kirjoja sekä 
jutellaan niistä.  ”Taustatukihenkilönä toi-
miminen on tuonut elämääni paljon iloa ja 
uusia tuttavuuksia – huipputyyppejä ja ihania 
persoonia”, Anniina kertoo.

Kirjapiirissä nauretaan paljon ja ilmapiiri on 
leppoisa. Piiriläisten kanssa vaihdetaan kuu-
lumiset virallisen osuuden alkamista odotel-
taessa, ja se on kaikille tärkeä juttu. ”Uudet 
piiriläiset otetaan avosylin vastaan: minulle 
sanottiin ensimmäisessä tapaamisessa, että 
ei haittaa jos en osaa lukea, koska kirjapiirin 
vetäjä Eikka hoitaa sen kyllä tarvittaessa”, 
Anniina muistelee.

”Olen toisaalta mahdollistaja, ikään kuin 
assistentti, toisaalta taas tasavertainen 
kirjapiiriläinen”, avaa Anniina omaa rooliaan 
taustatukihenkilönä. Taustatukihenkilö on 
ryhmän tapaamisissa läsnä, mutta ei var-
sinaisesti ohjaile tapahtumien kulkua. ”Jos 
jotain meinaa unohtua tai esimerkiksi ajan 
riittämisen hahmottamisessa on haastetta, 
puutun tilanteeseen ehdotuksia tekemällä”, 
Anniina kertoo.

Kirjapiirin loputtua vertaisryhmän vetäjä 
kirjaa ylös onnistumiset ja mahdolliset haas-
teet, joista sitten jutellaan taustatukihenkilön 
kanssa yhdessä. ”Joka kerta on ollut kehuja 
annettavana”, Anniina iloitsee.

Anniina hakeutui taustatukihenkilöksi, koska 
hän halusi tutustua kehitysvammaisiin ihmi-
siin mukavan tekemisen kautta. ”Kaikki odo-
tukseni ylittyivät heti kättelyssä. Ryhmään 
saa tulla juuri sellaisena kuin on, ryppyotsai-
suus tosin karisee väistämättä. Tässä hom-
massa saa uutta perspektiiviä asioihin – ja 

paljon positiivista energiaa. Minulle ne ovat 
kuukauden parhaat maanantait!” Anniina 
hehkuttaa.

Koulutuksesta tukea vapaaehtoisena 
toimimiseen

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:ssä voivat 
kaikki toimia vapaaehtoisina. Osaan vapaa-
ehtoistehtävistä voi tulla vapaaehtoiseksi 
vaikka heti, mutta joihinkin vapaaehtoisteh-
täviin, esimerkiksi taustatukihenkilönä tai ke-
harikaverina toimimiseen, tarvitaan koulutus. 
Vapaaehtoisen oma koulutuspolku riippuu 
siitä, millaisissa tehtävissä hän toimii.

”Koin koulutuksen hyödyllisenä virittäyty-
misenä asiaan. Koulutuksen parasta antia 
olivat kehitysvammaiset vierailijat, jotka 
valottivat omaa osuuttaan vertaisryhmien 
vetämisestä”, toteaa Anniina ja jatkaa: ”Käy-
täntö on paras opettaja, ja työntekijöiltä saa 
tukea aina kun sitä tarvitsee.”
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Vekkarin kuulumisia

Maalauskurssi suunnitteilla Espooseen

Vertaisryhmän vetäjä Seija suunnittelee 
Espoon Suvelassa alkavaa maalausryhmää. 
Ryhmä alkaa tammikuussa ja kokoontuu 
torstai-iltaisin. Kurssi toteutetaan Helsingin 
Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Espoon työvä-
enopiston kanssa yhteistyössä.

Vertaisryhmiä Espoossa, Vantaalla ja 
Helsingissä

Vekkarin vertaisryhmäkausi käynnistyi syys-
kuussa. Helsingin ryhmät ovat karaokeryhmä 
ravintola Oivassa, kirjapiiri Pasilan kirjastos-
sa, kahvitteluryhmä Ystävätuvalla, perhos-
ryhmä Oulunkylässä, Dooris-naistenryhmä 
kaupungilla, piirustusryhmä Ystävätuvalla 
ja Tunneteatteri Kallion työväenopistossa. 
Vantaalla kokoontuu Tiksi-jengi Tikkurilassa 
ja Espoossa toimintaryhmä Iso Omenassa.

Ryhmien toiminnasta vastaavat vertaisryh-
män vetäjä -koulutuksen käyneet kehitysvam-
maiset ihmiset. Heidän tukenaan ryhmissä 
toimivat vapaaehtoiset taustatukihenkilöt ja 
taustatukityöntekijät.

1.12. Joululauluja Kalliossa

Tunneteatteri tuo jouluiloa Kallion seudulla 
liikkuville torstaina 1.12. kello 9.30–12 Kallion 
opistotalon lähettyvillä, eli Brakulla ja Hesaril-
la. Pidä silmät ja varsinkin korvat auki, koska 
iloa tuodaan tuttujen joululaulujen kautta. 
Ja ryhmän tavatessasi: tervetuloa mukaan 
laulamaan! 

Tunneteatteri on teatterin harrastusryhmä, 
joka kokoontuu kerran viikossa Helsingin 
työväenopiston salissa. Harrastusryhmä on 
kokoontunut nyt kolme vuotta, ja joka syk-
sy mukaan otetaan myös uusia harrastajia. 
Tunneteatteria vetävät Helsingin työväenopis-
ton tuntiopettaja ja teatteri-ilmaisun ohjaaja 
Riikka Herva yhdessä vertaisryhmän vetäjien 
Outi Keron ja Harri Bromanin kanssa. Outin 
saatat muistaa Vähän kunnioitusta -elokuvan 
päänäyttelijänä. 

Tunneteatterin avoimet treenit 24.11.

Tunneteatteri kutsuu Kallio Kipinöi -viikon 
kunniaksi kaikki avoimiin teatteritreeneihin. 
Harjoittelemme Helsingin työväenopiston 
upean salin lavalla kahdessa 45 minuutin 
osiossa kello 13.00–13.45 ja 14.00–14.45. 

Kutsuimme myös Franzenian eskarilaiset 
treenailemaan, joten lavalle mahtuu heidän 
lisäkseen vielä 10 nopeinta. Et tarvitse 
aikaisempaa teatterikokemusta. Katsomoon 
pääsevät kaikki – eikä sinne tarvitse erikseen 
ilmoittautua.

Lavalle voi ilmoittautua vertais- ja vapaaeh-
toistoiminnan koordinaattori Tiinalle, 
p. 040 837 6273 (ma–pe klo 9–14) tai 
tiina.herttuainen@kvtuki57.fi. Huom: saliin 
käynti ei valitettavasti ole täysin esteetön.

Tunneteatteri on Helsingin työväenopiston ja 
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n yhteis-
työssä toteuttama harrastusryhmä. 
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3.12. Vammaisten päivä – Disability Day Art & Action (DiDa)

DiDa2016 tarjoaa taidetta ja tapahtumia Helsingissä Kansainvälisenä 
vammaisten päivänä. Verkostotapahtuma järjestetään Helsingissä ensimmäistä kertaa!

Tavastialla päivän käynnistää KaaosCompanyn tanssiteos Rikkinäinen puhelin / Chinese 
Whispers, sitten räppäävät Hulttioveljekset. Paralympiaurheilijat Aleksi Kirjonen ja Henry Manni 
haastavat sinut kokeilemaan temppurataa, jolla kohtaat arkipäiväisiä asioita pyörätuolin käyttä-
jän näkökulmasta, kuten mukulakiviä, kynnyksiä, pieniä ramppeja ja tavaroiden kuljetusta. Aula 
täyttyy korkealaatuisesta taidekäsityömyynnistä, ja omaa luovuuttasi pääset kokeilemaan myös 
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n vertaisryhmän vetäjän Seijan maalauspisteessä. 

Karnevaalitunnelma levittäytyy Kampin Narinkkatorin laidalla olevaan Laituri-yleisötilaan, jossa 
voit nauraa tikahtuaksesi Naurujooga-työpajassa. Keskustan taiteen toimijat ovat menossa mu-
kana: Ateneumin taidemuseossa voit luoda savesta muotokuvasi, Kiasmassa osallistut keskus-
televaan opastukseen ja Art Galleria Kaarisillassa voit tuunata hassua huonekalua. Kansallis-
teatterin lastennäytelmä “Mauri ja vähä-älypuhelin” kohtaa katsojansa myös viittomin.

Päivän viralliset päätösbileet pidetään Kansallisteatterin Lavaklubin Omatuntoklubilla.

3.12. klo 12–15, Tavastia, Urho Kekkosen katu 4-6, lisätiedot www.disabilityday.fi.

Maalauskipinä  
19.11.2016 klo 15–18

Tule ikuistamaan muistosi Kalliosta yhteisötaiteen avulla Ystävätuvalle!

Maalauskipinä on ilmainen kaikille tarkoitettu non-stop maalaustyöpaja, 
jossa maalataan Kallio-aiheisia kuvia seinäkankaalle ja 

valmiit teokset ripustetaan kaikkien ihailtavaksi Kallioon. 
Osallistuminen ei edellytä ennakkoilmoittautumista, erikoisosaamista tai omia välineitä.

Pajan ohjaajana toimii Vekkaritoiminnan vertaisryhmän vetäjä -koulutuksen käynyt Seija 
Suokko sekä taustatukihenkilö ja kulttuurituotannon opiskelija Paula Innamo.

Paja järjestetään Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n esteettömällä Ystävätuvalla 
osoitteessa Läntinen Brahenkatu 2, 4 krs, 00510 Helsinki.

Löydät tapahtuman myös Facebookista nimellä Maalauskipinä. Tapahtuma on osa Kallio Kipinöi -tapahtumaviikkoa.
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Joululaulutilaisuus 3.12. 

Kauneimmat joululaulut lauantaina 3.12. kello 
15–15.45 Vanhassa kirkossa, Lönnrotinkatu 6.
Glögijatkot Bulevardin seurakuntatalolla, 
Bulevardi 16, kirkkopuiston toisella puolella 
heti tilaisuuden päätyttyä. Tervetuloa!

Järjestäjät: 
Helsingin seurakuntayhtymän kehitysvam-
maistyö ja Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry

Brahenkadun ikkunajoulukalenteri

Joulukuun ensimmäisestä päivästä alkaen 
ilahdutamme Kalliossa ohikulkijoita avaamalla 
joka päivä uuden luukun ikkunajoulukalenteris-
tamme. 
Kalenterin luukut toteutetaan toiminnassamme 

mukana olevien toimesta. 
Kuvat julkaistaan päivittäin 
myös nettisivuillamme.  

Joulu tulla jollottaa...

Yhdistyksen Joulujuhla 10.12. klo 13–17

Ravintola Kiltakellarissa (Bulevardi 44) pidettä-
vän joulujuhlan ohjelmassa ruokailu, ongintaa, 
joulupukki ja tanssia. Tuothan mukanasi joulu-
pukin säkkiin noin 5 euron arvoisen lahjan!

TERVETULOA!

Liput: 28 euroa, kehitysvammaiset henkilöt 14 
euroa, lapset (alle 12 v.) 14 euroa

Lippuvaraukset 24.11. mennessä sähköpos-
tilla maria.kuosma@kvtuki57.fi tai puhelimitse 
0400 345 369/Maria Kuosma (maanantai-per-
jantai klo 9-14).

Liput ja laskut (toimituskulut 2 euroa) postite-
taan viikolla 48. Varattuja lippuja saa lunastaa 
myös käteisellä (pankkikortti ei käy maksuvä-
lineenä) keskiviikkona 7.12. klo 9-17 yhdistyk-
sen toimistolta, Läntinen Brahenkatu 2, 4 krs.

Muiden järjestämää toimintaa

Kaikille avoin sosiaalialan neuvontapiste Ne-Rå Kalliossa Sturenkadulla

 � Ne-Råsta saat neuvoa ja tietoa siitä, mitä palveluja voit saada ja millaisia tukia voit hakea, 
kun elämäntilanteesi muuttuu (menet koulutukseen, jäät työttömäksi, sairastut, muutat pois 
kotoa tai vaihdat asuntoa)

 � Tarjolla käytännön apua, kun sinun tarvitsee täyttää hakemuksia ta tehdä selvityksiä ja vali-
tuksia viranomaisia varten

 � Voit myös ottaa yhteyttä, kun et tiedä kuka auttaa. Oikea paikka löytyy yhdessä
 � Asiointi on maksutonta ja luottamuksellista
 � Soita tai käy ilman ajanvarausta. Sinua auttavat sosiaalialan opiskelijat ja työntekijät

Ne-Rå, Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Puh. 046 850 9282, www.ne-ra.fi, www.kalliola.fi
Avoinna ma–to klo 10–16
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Marraskuu

10.11.  Sture 21:n Villiklubi
14.11.  Vapaaehtoisten koulutus
19.11.  Maalauskipinä
21.11.  Vapaaehtoisten koulutus
22.11.  Puhutaan sisaruksista -ilta
23.11.  Yksilöllistä elämää henkilökohtaisen budjetoinnin avulla -teemailta
24.11.   Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous (ja toimintaparkki lapsille)
24.11.   Vanhemmat pikkujouluisissa kokkaustunnelmissa
24.11.  Tunneteatterin avoimet treenit
25.11.  Bragun Sateenkaariklubi
28.11.  Vapaaehtoisten koulutus
30.11.  Yksinhuoltajavanhemmat saunomassa

Joulukuu
1.12.  Nuoret ja vanhemmat kokkaavat
1.12.  Tärkeitä teemoja karaoken kera – Ravintola Sture 21
1.12.  Vapaaehtoisten koulutus
3.12.  Lauantaiparkki: joulun tunnelmia
3.12.  Joululaulutilaisuus
3.12.  Vammaisten päivä – Disability Day Art & Action (DiDa)
4.12.  Kallion vertaisryhmä
4.12.  Apua lapsen käyttäytymisen ymmärtämiseen ja aistihäiriöihin
5.12.   Kaakon kammari
8.12.  Sture 21:n Villiklubi
8.12.  Aikuisten vanhemmat lounaalla
9.12.  Perheilta Ystävätuvalla
10.12.  Yhdistyksen Joulujuhla
16.12.  Iloinen joulukonsertti -retki Järvenpäähän
18.12.  Ystävätuvan joulujuhla

Tammikuu

11.1.  Ystävätupa aukeaa joulutauon jälkeen
28.1.  KeMuT

Tapahtumakalenteri



Yhteystiedot
Ts. toiminnanjohtaja Elina Raike-Ojanen 040 835 3763
 Talouspäällikkö Sari Korhonen 040 511 4963
Talousassistentti Kirsi Aarnikare 040 160 9015
Vt. vapaa-ajan koordinaattori Noora Altio (kerhot ja leirit) 040 835 0395
Vapaa-ajan koordinaattori Marja Herala 040 521 0240
Vertais-ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Tiina Herttuainen 050 564 4707
Kehittämis- ja viestintäkoordinaattori Johanna Junkkari 040 594 7976
Perhetyön suunnittelija Päivi Juvala 040 707 9967
Toimistosihteeri Maria Kuosma 0400 345 369
Tilapäishoidon ohjaaja Katja Riikonen 040 522 2138
 Vertais-ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Severiina Winqvist 040 160 9017
        
Keskus p. 0400 345 369, faksi 698 1269
    maanantai–torstai klo 9–15, perjantai klo 9–14
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kvtuki57.fi

Ystävätupa 0400 413 478

Palveluvastaava Elina Raike-Ojanen 0400 676 721

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 Tiina Puranen 040 134 4204

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 


