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Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry on vuon-
na 1957 perustettu kansalaisjärjestö. Toi-
mintamme tavoitteena on 

• toimia jäsenistön edunvalvojana ja 
vaikuttajana yhteiskunnan palveluita 
kehitettäessä 

• edistää ja kehittää vammaispalveluita 
tuottamalla yksilöllisiin tarpeisiin perus-
tuvaa asumispalvelua, päivätoimintaa, 
leiri- ja kerhotoimintaa sekä tuki- ja 
vapaa-ajan toimintaa kehitysvammaisil-
le ihmisille 

• tukea perheitä, joissa on kehitysvam-
mainen perheenjäsen, tarjoamalla 
mahdollisuuksia vertaistukeen, kahden-
keskisiin keskusteluihin ja virkistäytymi-
seen

• jakaa kehitysvammaisuuteen liittyvää 
tietoa. 

Vuosi 2014 oli yhdistyksen 57. toimintavuo-
si. Vuoden teemana oli yksilöllisyys.

TOIMINTA-AJATUS

Yhdistys toimii kehitysvammaisten ihmisten, 
heidän perheidensä ja läheistensä edunval-
vonta- ja tukiyhdistyksenä sekä edistää hei-
dän mahdollisuuksiaan toimia yhteiskunnan 
tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä.

Yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot

Hyvä elämä
Arvostava

kohtaaminen

Yhteistyö Asiantuntijuus

Asiakas-
lähtöisyys
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Puheenjohtajan puheenvuoro

Yhdistyksen vuoden 2014 teema oli yksilölli-
syys. Pyrimme tarjoamissamme palveluissa 
ja tilaisuuksissa huomioimaan ja tukemaan 
teemavuotta mm. ylläpitämällä yksilökeskei-
sen elämänsuunnittelun puhetta ja ajattelua 
toimintojen arjen lisäksi kehittämispäivissä 
ja verkostotapaamisissa. Lisäksi meillä oli 
upeita projekteja, mm. Vekkari, vertaisesta 
kaveri -toiminta, joka tukee ja luo uuden-
laista vapaaehtoistoimintaa, sekä keharika-
veritoiminta, jossa pyritään lisäämään ke-
hitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia 
osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin. 

Vuosi 2014 oli kiireinen vuosi yhdistykselle, 
sekä hallitukselle että henkilöstölle. Toimin-
nanjohtaja Päivi Aalto-Rauhala irtisanoutui, 
ja hallitus käynnisti prosessin uuden toimin-
nanjohtajan löytämiseksi. Saimme rekrytoin-
tiprosessin onnellisesti päätökseen ja Seija 
Milonoff aloitti elokuussa toiminnanjohtaja-
na. Aloitimme keväällä 2014 myös projektin 
Bulevardin toimiston ja Ystävätuvan siirtä-
miseksi uusiin tiloihin Läntiselle Brahenka-
dulle. Tilat remontoitiin tarkoituksiimme so-
piviksi. Muutto tapahtui marraskuun alussa, 
ja olen iloinen siitä, miten sujuvasti kaikki 
löysivät paikkansa uudesta toimistosta, 
Ystävätupa muuttui saumattomasti osaksi 
muuta toimistoa ja toimintaa ja kävijät löysi-
vät perille. Jäsenistölle joulukuussa järjeste-
tyssä avointen ovien päivässä toimivia tiloja 
oli helppo ja mukava esitellä.

Jäsenistön lukumäärä on vakiintunut reiluun 
700 jäseneen ja pysynyt melko samana jo 
useita vuosia. Yhdistystoiminnassa kaut-
taaltaan on kohdattu melkoisia haasteita uu-

sien toimijoiden ja vaikuttajien löytämiseksi 
toimintaan. Palvelumme ja tarjoamamme 
toiminta, niin kehitysvammaisille ihmisille 
kuin heidän perheilleen, on kuitenkin ollut 
kiinnostavaa, ja niihin on osallistuttu run-
saslukuisesti. Haluaisin painottaa jäsenis-
tölle teidän roolianne yhdistyksen toiminnan 
kehittämisessä ja ideoimisessa siten, että 
myös jatkossa voimme tarjota toimintaa, 
mm. leirejä, kerhoja ja perhetyötä, teidän 
tarpeisiinne. Toivotan kaikki jäsenet terve-
tulleiksi hallitustyön kautta vaikuttamaan yh-
distyksen tulevaisuuteen ja myös ideoimaan 
toimintaa eri toimikuntien jäseninä. 

Kiitos kuuluu niin monille ja sydämestäni 
kiitän vapaaehtoisia toimijoita, muodostatte 
upean osan toiminta-ajatuksemme sisällöl-
listä ydintä. Myös tunti-, leiri- ja kerho-ohjaa-
jamme ovat huippuja ja tehtäväänsä sitou-
tuneita. Päivi Aalto-Rauhalalle kiitos kuuden 
vuoden panostuksesta Helsingin Kehitys-
vammatuki 57 ry:n toiminnan johtamiseen 
ja talouspäällikkö Sari Korhoselle tunnustus 
hienosta sijaistamisesta. Henkilökunta pu-
halsi hyvin yhteen hiileen ja järjesti jälleen 
hienoa, perheitä ja kehitysvammaisia ih-
misiä kiinnostavaa toimintaa. Hallitukselle 
kiitos kriittisestä ja asioihin tarttuvasta työ-
otteesta, Erkki Lönnrot teki arvokkaan työn 
Brahenkadun remonttiprojektissa. Sidosryh-
mät ja sopimuskumppanit, kiitos teille, yh-
teistyö on ollut hyvää ja avointa.

Riitta Johansson
puheenjohtaja
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Toiminnanjohtajan katsaus

Vuosi 2014 oli yhdistyksessämme edellisen 
vuoden lailla muutosten vuosi. Ensimmäi-
nen iso muutos voidaan nähdä palvelutoi-
minnassamme. Asumisen ja päivätoiminnan 
palvelutoimintojen siirtyminen ostopalvelu-
sopimuksista puitesopimuksiin toi muka-
naan muutoksen myös asiakasohjauksessa. 
Muutos näkyi päivätoiminnan asiakkaiden 
määrän vähenemisenä, minkä seurauksena 
oli toteutettava henkilöstön töiden uudelleen 
organisointia ja sopeuttamista. Sopeutta-
misesta ja töiden uudelleen järjestelyistä 
huolimatta palvelutoimintamme sitoutunut, 
ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö on 
upeasti turvannut laadukkaan päivätoimin-
nan ja asiakkaidemme tyytyväisyyden.

Toinen iso muutos oli toiminnanjohtajan 
vaihtuminen kesken toimintavuoden. On 
ollut mielenkiintoista tutustua yhdistyksen 
monipuoliseen ja laajaan toimintaan, jossa 
konkreettisella tavalla toteutuu yhdistyksen 
vahva arvopohja. Hyvän elämän mahdollis-
taminen toteutuu toiminnoissamme arvosta-
van ja asiakaslähtöisen kohtaamisen kautta. 
Olemme tehneet yhteistyötä erilaisten taho-
jen ja toimijoiden kanssa tavoitellen samaa 
päämäärää: osallisuuden, yksilöllisyyden ja 
valintojen mahdollisuuksien toteutuminen 
yhdenvertaisesti ja yksilöllisesti. Asiantunti-
juuttamme arvostetaan ja sitä kysytään, ja 
sitä myös käytämme ansiokkaasti toiminto-
jemme suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Syksyltä nostan henkilöstömme näkökul-
masta yhdeksi kohokohdaksi tammikuisen 
kehitysvammaisten taiteilijoiden Finlandia-

talon konsertin uudistamisen ja tapahtuman 
suunnitteluprosessin. KeMuT Finlandia-
talolla olivat yhteinen ja mieleinen tehtävä, 
jonka eteen ponnistelimme. Yhteinen pää-
määrä ja tavoitteet, kaikkien osallisuus sekä 
energiset ja osaavat yhteistyökumppanim-
me olivat tekemisemme polttoaine. Ja vuo-
den 2015 tammikuussa nähty tulos oli hen-
keäsalpaavan hieno.

Kolmantena isona muutoksena oli toimiti-
lojemme ja työpaikkamme muutto uusiin 
tiloihin loppuvuodesta 2014. Siirryimme 
Bulevardilta keskeltä kaupunkia Kallioon, 
jota myös Helsingin kulttuurin kehdoksi ni-
mitetään. Kalliossa voimme kokea ja nähdä 
yhteiskuntamme ja kaupunkimme moni-
muotoisuuden, jonka edistäminen on myös 
suvaitsevaisuuden ja yhdenvertaisuuden 
arvojen edistämistä. Uudet toimitilamme 
mahdollistavat työyhteisölle paremmat työ-
tilat. Samalla tilamme mahdollistavat asi-
akkaidemme ja toimijoidemme spontaanin 
kohtaamisen, koska Ystävätupa toimii sa-
moissa tiloissa toimiston kanssa. 

Elämme tänään, tässä ja nyt, vaikka teem-
me työtä myös paremman tulevaisuuden 
puolesta. Sekä tänään että vielä paremmas-
sa huomisessa on tärkeää edistää yhden-
vertaisia mahdollisuuksia parantaa meidän 
kaikkien hyvinvointia yhdessä muiden ih-
misten kanssa. 

Tehtäväsi ei ole nähdä tulevaisuuteen, vaan 
tehdä se mahdolliseksi. - Antoine de Saint-
Exupéry

Seija Milonoff
toiminnanjohtaja

Minun silmin -kurssin teoksia
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Hallinto

JÄSENET

Yhdistyksellä oli 710 jäsentä (2013: 726), 
joista kolme oli yhteisöjäseniä: Marjatta-
koulu, Ristola-yhteisö ja Taksikuljetus Oy. 
Jäsenmaksu oli henkilöjäseniltä 25 euroa ja 
yhteisöjäseniltä 90 euroa vuodessa. Jäsenet 
saivat valintansa mukaan Kehitysvammais-
ten Tukiliiton Tukiviesti- tai Leija-lehden. 
Yhdistyksen jäsenet saivat osallistua osaan 
toiminnoista jäsenhinnalla.

Jäsenille lähetettiin vuoden aikana kuusi 
jäsentiedotetta, Vapaa-ajan toiminta -esite 
sekä erilaisia kutsuja yhteisiin tilaisuuksiin. 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Ylintä päätäntävaltaa yhdistyksen asioissa 
käyttää kahdesti vuodessa kokoontuva yh-
distyksen kokous. Yhdistyksen kokouksissa 
jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinai-
sella jäsenellä ja kunniajäsenellä, joka ei ole 
holhouksen alainen, on yksi ääni. 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 
24.4. Kokouksessa käsiteltiin sääntömää-
räiset asiat, mm. vuosikertomus 2013, ti-
linpäätös ja toimintakertomus 2013 sekä 
tilintarkastuskertomus. Syyskokous pidet-
tiin 27.11. Syyskokouksessa käsiteltiin mm. 
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 
2015 sekä valittiin yhdistyksen hallituksen 
uudet jäsenet erovuoroisten tilalle

HALLITUS

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:tä edus-
taa ja sen asioita hoitaa toimeenpanoelime-
nä hallitus, joka huolehtii niistä tehtävistä, 
jotka sille lain ja yhdistyksen sääntöjen mu-
kaan kuuluvat. Hallituksen jäsenten toimi-
kausi on kaksi vuotta.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. 
Hallituksen asioita valmistelivat työvaliokun-
ta ja johtoryhmä. Hallituksen kokousten esit-
telijänä ja sihteerinä toimi toiminnanjohtaja. 
Talousasioissa esittelijänä toimi talouspääl-
likkö.

Hallituksen jäsenet 

Riitta Johansson, puheenjohtaja

Iiro Auterinen, varapuheenjohtaja

Kirstiina Vuori, varapuheenjohtaja

Erkki Lönnrot

Juha Martikainen

Kaj-Erik Sagulin

Helena Suosalmi

Varajäsenet

Päivi Liimatta
Mia Puttonen
Jari-Matti Vuorio

YHDISTYKSEN TOIMINNALLINEN 
JOHTO

Toiminnanjohtajana toimi 28.2. asti Päivi 
Aalto-Rauhala, 1.3.–10.8. va toiminnanjoh-
tajana toimi talouspäällikkö Sari Korhonen 
työparinaan hallituksen puheenjohtaja Riitta 
Johansson. 11.8. alkaen toiminnanjohtaja-
na on toiminut Seija Milonoff ja talouspääl-
likkönä Sari Korhonen. 

Johtoryhmään kuuluivat toiminnanjohtajan 
ja talouspäällikön lisäksi asumispalvelujen 
esimies Elina Raike-Ojanen, Oskarinpuis-
ton toimintakeskuksen vastaava ohjaaja 
Teija Manninen, perhetyön suunnittelija 
Päivi Juvala ja vapaa-ajan koordinaattori 
Marja Herala.
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TARKASTUSTOIMINTA

Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut 
KHT Jukka Mynttinen ja hänen varatilitarkas-
tajanaan KHT Merja Prihti  PriceWaterhouse-
Coopersilta.

Sisäisenä tarkastajana toimi Helena Suosal-
mi.

TOIMIKUNNAT

Asumis- ja kiinteistötoimikunta
puheenjohtaja Erkki Lönnrot

Oikeuksienvalvontatoimikunta  
puheenjohtaja Juha Martikainen

Perhetyön ja tilapäishoidon toimikunta  
puheenjohtaja Kristiina Vuori

Työvaliokunta  
puheenjohtaja Riitta Johansson

Vapaa-ajan toimikunta
puheenjohtaja Riitta Johansson

Ystävätupatoimikunta  
puheenjohtaja Kaj-Erik Sagulin

JÄSENYYDET

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry on kuulu-
nut jäsenenä seuraaviin liittoihin: 
• Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
• Kehitysvammaliitto ry
• Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta 

VAU ry 
• Elinkeinoelämän Keskusliitto: Sosiaa-

lialan Työnantajat ry.
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Edunvalvonta ja järjestötoiminta
Vuonna 2014 yhdistyksen toiminnasta ja ke-
hitysvamma-alaan liittyvistä asioista tiedo-
tettiin jäsentiedotteessa ja yhdistyksen ko-
tisivuilla. Jäsentiedote ilmestyi kuusi kertaa 
vuoden aikana. Tiedotteen levikki oli 1050. 
Jäsentiedote postitettiin jäsenten lisäksi 
Helsingin alueella oleviin asumisyksiköihin, 
toimintakeskuksiin, kouluihin, vammais-
neuvolaan ja sairaaloihin. Jäsentiedote löy-
tyi myös kotisivuiltamme. 

Yhdistyksen kotisivut toimivat tärkeänä vies-
tinnän välineenä sekä jäsenille että muille 
kehitysvammaisuuteen liittyvistä asioista 
kiinnostuneille. Kotisivut on suunniteltu niin, 
ettei erillistä selko-osiota ole, vaan kaiken 
kotisivuilla olevan tiedon tulee olla niin sel-
keää, että kaikki saavat tarvitsemansa tie-
dot. Yhdistyksen kotisivujen uudistamistyö 
aloitettiin kahden vuoden jälkeen uudelleen 
loppuvuonna 2014. Uudistamisella tavoitel-
laan entistä selkeämpää, raikasta ja nykyai-
kaista tapaa tuoda esille yhdistyksen laaja 
toiminta sekä helpottaa ja innostaa laajasti 
toimintaan mukaan tulemista.

Viestintä laajentui edelleen sosiaalisen me-
dian puolelle. Yhdistyksen Facebook-sivut 
olivat koko vuoden 2014 runsaassa käy-
tössä. Keharikaveritoiminnalla ja Vekkari-
projektilla on myös omat Facebook-sivunsa, 
joilla vierailtiin ahkerasti.

KEHITTÄMISTOIMINTA

Yhteistyötä tehtiin valtakunnallisesti Ke-
hitysvammaisten Tukiliitto ry:n, Kehitys-
vammaliitto ry:n, Kehitysvammaisten Uu-
denmaan tukipiiri ry:n, kehitysvamma-alan 
asumisen neuvottelukunnan ja alan muiden 
valtakunnallisten järjestöjen kanssa. 

Yhteistyö Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimen sekä liikuntaviraston kanssa 
oli tärkeällä sijalla yhdistyksen toiminnassa. 
Yhdistyksellä oli edustus Helsingin kaupun-
gin vammaisneuvostossa. Edustus oli myös 
Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri 
ry:n hallituksessa, Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta VAU ry:n hallituksessa ja valtuus-
tossa sekä Kehitysvammaisten Tukiliito ry:n 

EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMISTOI-
MINTA

Toimintavuoden 2014 edunvalvonnan ja vai-
kuttamistoiminnan keskeisiä kanavia olivat 
vuoden 2013 lailla yhteistyö ja verkostoitu-
minen Helsingin kaupungin viranhaltijoiden 
ja pääkaupunkiseudun muiden toimijoiden 
kanssa. Edunvalvonnassa toiminta oli myös 
neuvontaa ja ohjausta henkilökohtaisten 
yhteydenottojen muodossa. Henkilökohtai-
set yhteydenotot olivat mm. puhelimitse ta-
pahtuvia, tapaamisia yhdistyksen toimistolla 
sekä avustustilanteita esim. viranomaista-
paamisissa. 

Henkilökohtaisen edunvalvonnan ja neu-
vojen lisäksi yhdistys jatkoi vaikuttamis-
toimintaansa yhdessä alan muiden järjes-
töjen kanssa. Yhdistys seurasi Helsingin 
kaupungin ASU-hankkeen etenemistä ja 
hankkeeseen liittyviä päätöksiä. Itsemää-
räämisoikeus, täysi osallisuus ja valinnan 
mahdollisuudet kuuluvat myös kehitys-
vammaisille ihmisille. Siksi lainsäädäntöön 
vaikuttaminen oli edelleen seurannan ja 
toiminnan keskiössä sekä paikallisesti että 
valtakunnallisesti. Yhdistys oli edustettuna 
mm. kehitysvamma-alan asumisen neu-
vottelukunnan laatu- ja työvaliokunnissa. 
Kehitysvamma-alan asumisen neuvotte-
lukunta on kehitysvamma-alan järjestöjen 
ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto. 
Neuvottelukunta edistää YK:n vammaisten 
ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuk-
sen toimeenpanoa Suomessa ja tekee työtä 
asumiseen liittyvien palveluiden laadukkaan 
järjestämisen puolesta. Neuvottelukunnis-
sa valmisteltiin vaikuttamista esim. Valviran 
valvontaohjelmien päivityksiin, RAY:n avus-
tusstrategiaan sekä ARAn avustuspäätök-
sien suuntiin ajatellen laitoshoidon purkuun 
tarvittavien vuokra-asuntojen rakentamista. 

VIESTINTÄ

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n tiedot-
tamisen yleisenä tavoitteena on vaikuttaa 
asenteisiin ja päätöksentekoon. Tiedotta-
misen avulla viestitetään jäsenistölle myös 
yhdistyksen ja yhteistyökumppaneiden jär-
jestämästä toiminnasta. 
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hallituksessa. Niin ikään Helsingin seura-
kuntayhtymän kehitysvammaistyön kanssa 
jo vuosia jatkunut yhteistyö jatkui edelleen. 

Yhteistyö sairaaloiden yhdyshenkilöiden 
ja kehitysvammapoliklinikan sekä kehitys-
vammahuollon edustajien kanssa oli tärkeä 
osa yhdistyksen tuki- ja ohjaustoimintaa. 
Ensitukitoiminnan kanssa tehtiin tiivistä yh-
teistyötä Kätilöopiston lisäksi Naistenklini-
kan kanssa. 

Oppisopimuskoulutusta ja muuta ammatil-
lista koulutusyhteistyötä jatkettiin Helsin-
gin Diakoniaopiston, Seurakuntaopiston ja 
Helsingin kaupungin oppisopimustoimiston 
kanssa. Oppisopimusopiskelijoita oli Oska-
rinpuiston toimintakeskuksessa ja Oskarin-
puiston ryhmäkodissa. Oppisopimusopiske-
lijoiden lisäksi yhdistyksen toimipisteissä oli 
myös muita opiskelijoita työssäoppimisjak-
soilla. 
 
Yhdistyksen toiminta kiinnosti laajasti eri 
tahoja. Esimerkiksi eri oppilaitosten opis-
kelijoita, alan työntekijöitä ja muita kehitys-
vammaisten ihmisten asioista kiinnostuneita 
henkilöitä vieraili sekä toimistolla että toimi-
pisteissä. Yhdistyksen toimintojen kehittä-
miseksi jatkettiin aivoriihi-toimintamallia, 
jonka tarkoituksena on ideoiden ja kehittä-
mistarpeiden esittely ja työstö yhdessä kol-
legojen kanssa.

Hilkka-asiakastietojärjestelmä otettiin viralli-
sesti käyttöön tammikuussa 2014. 

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN 
(RAY) AVUSTUKSET

Toiminta- ja projektiavustukset

Raha-automaattiyhdistys rahoitti yhdistyk-
sen toimintaa kolmella Ak-avustuksella ja 
yhdellä projektirahoituksella. Ak-avustusten 
avulla toteutimme keharikaveri- ja vapaaeh-
toistoimintaa, toimintaparkki- ja kotiparkki-
toimintaa sekä Ystävätupatoimintaa, jonka 
osana oli myös perheiden virkistystoiminta. 
Edellä mainitut jatkavat hyvää työtään myös 
vuonna 2015. Ak-avusteisista toiminnoista 
kerrotaan Tukitoiminta-luvussa sivulla 15. 
Yhdistys sai RAY:ltä lisäksi B-avustusta uu-
sien toimitilojen hankintaa varten (kts. tar-
kemmin Talous-luvussa sivulla 30).

Projektiavustus

RAY:n projektiavustuksella toteutettiin Vek-
kari, vertaisesta kaveri -projektia. Vekkari-
projekti jatkuu vielä vuoden 2015 loppuun.

Vekkari, vertaisesta kaveri -projektissa 
2012–2015 tuetaan kehitysvammaisia ih-
misiä vapaaehtoistoimintaan, vertaistoi-
mintaan ja kokemusasiantuntijatoimintaan. 
Projektin tavoitteena on tukea projektiin 
osallistuvien kehitysvammaisten ihmisten 
itsemääräämisoikeutta, vahvistaa osalli-
suutta ja ehkäistä syrjäytymistä. Projektissa 
osallistujaa tuetaan toimintaan yksilölähtöi-
sesti niin, että osallistujan vahvuudet tuo-
daan esiin ja omien voimavarojen käyttöön-
ottoa tuetaan. 

Vekkarin kokemusasian-
tuntijoiden valmistujaiset
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Vuosi 2014 oli Vekkari-projektin toinen täy-
si toimintavuosi. Projektiin osallistujista pi-
detään osallistujarekisteriä ja ilolla voidaan 
todeta, että uusia osallistumislomakkeita 
palautettiin vuoden aikana 50 henkilöltä ja 
uusia Facebook-tykkäyksiä tuli 77 henkilöl-
tä. Vuoden lopussa Vekkarin osallistujare-
kisterissä oli siten yhteensä 167 henkilöä. 
Osallistujarekisterissä oli vuoden lopussa 
ryhmäläisten lisäksi 16 kokemusasiantunti-
jaa, 59 vapaaehtoistoimijaa ja 11 vertaiska-
veria.
 
Projekti teki yhteistyötä Autismi- ja As-
pergerliiton, Helsingin Diakoniaopiston, 
Aspa-säätiön, Me Itse ry:n, Keskuspuiston 
ammattiopiston sekä Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Vakiintu-
neiden yhteistyökumppanien lisäksi projek-
tin esittelyjä ja yhteistyötä on koko aikana 
kirjattu 41 kappaletta. 

Vekkari teki, ja tekee edelleen, asenne-
muutostyötä vertais- ja vapaaehtoistoimin-
nan kautta. Projektissa kehitysvammaiset 
ihmiset näkyivät vastuutehtävissä mones-
sa tapahtumassa ja toimintaympäristössä. 
Vekkarissa työskenteli projektin tiimin ja 
taustatukihenkilöiden (12 henkilöä) lisäksi 
vuoden aikana sosionomi- ja lähihoitaja-
opiskelijoita.

Vekkarin koulutetut kokemusasiantuntijat 
ovat vastuussa Vekkarin vertaisryhmien 
toiminnasta sekä toimivat edustustehtävis-

sä sellaisen aiheen piirissä, josta heillä on 
kokemusta. Kokemusasiantuntijoita tuettiin 
toimintaan kymmenessä eri aiheessa. Yh-
deksästä kokemusasiantuntijan vetämästä 
ryhmästä neljä kokoontui itsenäisesti. Koke-
musasiantuntijaa tuettiin pitämällä suunnit-
telupalavereita toimistolla ryhmäkertojen li-
säksi. Tarpeen vaatiessa projektin työntekijä 
tuki kokemusasiantuntijaa myös puhelimitse 
ryhmäkerroilla. Neljässä vertaisryhmässä 
työskenteli palkattu taustatukihenkilö koke-
musasiantuntijan tukena. 

”Mukavaa on ollut olla mukana tässä pro-
jektissa ja parasta on se kun on päässyt 
opettaa muille sitä mitä itse osaa. Vekkarin 
projektin työntekijöille kiitos siitä että olette 
luoneet tällaisen homman ja kiitos myös sii-
tä kun olette kouluttaneet meidät kokemus-
asiantuntijoiksi!” (kokemusasiantuntijan pa-
laute)

Vekkarin vapaaehtoistoimijoille muodostui 
vakiintuneita toiminnan paikkoja niin, että 
tilaajat siirtyivät yhteydenpitoon suoraan va-
paaehtoisen kanssa. Käytäntö juurtui myös 
yhdistyksen keharikaveritoimintaan sekä 
perheiden vertaistukitoimintaan. Myös kaksi 
yhteistyökumppania (Helsingin ja Uuden-
maan näkövammaiset ry ja Sofianlehdon 
toimintakeskus) sopivat vapaaehtoistoimin-
nasta toimijan kanssa suoraan. Vekkarin va-
paaehtoistoimijoita voi tilata Vekkarin toimi-
japankin kautta. Pankki avattiin kotisivustolle 
maaliskuussa 2014 ja tilauksia tuli vuoden 

Vekkarin vapaaehtoiset ravintolapäivän
Lentävä kurkku -ravintolassa
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aikana 19. Lisäksi tilauksia tuli yhdistyksen 
sisältä ja vapaaehtoiset osallistuivat tapah-
tumiin projektin toimintasuunnitelman mu-
kaisesti. Yhteensä vapaaehtoiset toimivat 
vuoden aikana 25 eri tapahtumassa.

Vekkarin vertaiskaveritoiminta käynnistettiin 
tammikuussa 2014. Toimintaan koulutettiin 
vertaiskavereiden koulutuksessa kuusi ver-
taiskaveria. Koulutetuille vertaiskavereille 
etsittiin kaveriparit ja toiminnassa oli mu-
kana yhteensä 12 henkilöä keväällä 2014. 
Vuoden lopulla oli toinen vertaiskaverikoulu-
tus, jossa osallistujia oli 6.

Vekkari järjesti myös yhteisiä tapahtumia 
kaikille Vekkarin toimijoille: Kesä päättyy 
koffariin -tapahtuman Sinebrychoffin puis-
tossa Sinebrychoff Park Rangersien sekä 
keharikaveritoiminnan kanssa, Rastilassa 
virkistyspäivän, johon osallistui 19 toimijaa, 
sekä pikkujoulut. Virkistyspäivässä mm. 
syötiin, pelattiin norsujalkapalloa, ammuttiin 
jousipyssyllä ja ajettiin kick bikeillä.

Projektin kokemuksista kirjoitettiin vuoden 
aikana julkaisu, joka julkaistaan keväällä 
2015. Vuonna 2014 kerättiin materiaalia 
myös projektin väliarviointia varten. Väli-
arviointi julkaistaan vuonna 2015. Arviointi 
kerättiin projektin sidosryhmiltä, yhteistyö-
kumppaneilta, osallistujilta ja heidän lähi-
henkilöiltään. 

Vekkari-projekti toimi aktiivisesti juurruttaen 
loistavia mallejaan yhdistyksen toimintaan 
ja jatkaa samalla vaikuttavaa asennemuu-
tostyötään vertais-, kokemusasiantuntija- ja 
vapaaehtoistoimintojensa kautta.

YHDISTYKSEN TAPAHTUMIA

• Kehitysvammaisten taitelijoiden kon-
sertti Finlandia-talossa 42. kerran 25.1.

• Eläintarhan kisat 16.5.
• Pop-up ravintola Lentävä kurkku Ystä-

vätuvalla 17.5.
• Kesä päättyy Koffariin -tapahtuma Sine-

brychoffin puistossa 31.8.
• Minun silmin -kurssin valokuvamyynti-

näyttelyn avajaiset Ystävätuvalla 16.11.
• Joululaulutilaisuus Vanhassa kirkossa 

30.11. 
• Valtakunnallisen kehitysvammaisten vii-

kon tapahtuma ’Jokaisella on oikeus tie-
toon’ Kallion kirjastossa ja Ystävätuvalla 
5.12.

• Yhdistyksen joulujuhla ravintola Kiltakel-
larissa 13.12.

Konsertti Finlandia-
talolla

Pop up -ravintola 
Lentävä kurkku
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 yli 1600 kävijää tapahtumissa
    1271 käyntikertaa Ystävätuvalla
           906 virkistävää leirivuorokautta
  486 kotiparkkikäyntiä
                        350 tyytyväistä kerholaista
                       ja paljon muuta

  Kerhot
• 6053 kerhokäyntiä
• 350 kerholaista
• 40 kerhoa
• 36 kerho-ohjaajaa

  Perhetyö 
• 21 vanhempien vertaistapaamista
• 152 osallistujaa tapaamisissa
• 6 viikonloppukurssia
• 129 kurssiosallistujaa

  Ystävätupa 
• 1271 käyntikertaa
• 301 senioriklubin käyntikertaa
• 650 kävijää Villiklubilla

  Konsertit ja tapahtumat 
• Finlandia-talo 950 kävijää
• Eläintarhan kisat 120 kilpailijaa
• Kinaporin kevättanssit 50 osallistujaa
• Minun silmin -taidenäyttelyn avajaiset 

72 kävijää
• joululaulutilaisuus 260 osallistujaa
• yhdistyksen joulujuhla 136 osallistujaa

  
   Kurssit, matkat ja retket

• 60 osallistujaa matkoilla
• 198 retkiosallistujaa
• 55 kurssilaista

  Leirit
• 906 leirivuorokautta
• 12 leiriä 
• 156 leiriläistä
• 14 leiriohjaaja

  Vekkari-projekti
• 16 kokemusasiantuntijaa
• 59 vapaaehtoistoimijaa
• 105 vertaisryhmien kokoontumista
• 782 vertaisryhmiin osallistumista

  Toimintaparkki- ja kotiparkkitoiminta
• 486 kotiparkkikäyntiä
• 20 tilapäishoitajaa
• 160 käyntiä Kaakon kammarissa

  Palvelutoiminta
• 30 toimintakeskuksen asiakasta
• 3 ryhmäkotia
• 39 asumispaikkaa
• 5 tukiasuntoa

  Keharikaveritoiminta
• 204 keharikaveritapaamista
• 62 keharikaveriparia
• 3 keharikaverikoulutusta

Mitä teimme vuonna 2014
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Tukitoiminta
Yhdistyksen tukitoiminnan muodostavat per-
hetyö, leiritoiminta, kerhotyö, Ystävätupatoi-
minta, keharikaveri- ja vapaaehtoistoiminta 
sekä toimintaparkki- ja kotiparkkitoiminnta. 
Tukitoiminnan päämääränä on tarjota ke-
hitysvammaisille lapsille, nuorille ja aikuisil-
le sekä heidän perheilleen tukea, tietoa ja 
ohjausta sekä mahdollisuuksia tärkeäksi ja 
antoisaksi koettuun vertaistukeen, virkistäy-
tymiseen ja vapaa-aikaan. Perhetyö-nimike 
muuttui vuoden 2015 alussa perheiden ver-
taistukitoiminnaksi.
 
Perhetyö tarjoaa perheille tukea, tietoa ja 
ohjausta eri elämänvaiheissa. Leiritoimin-
nan tavoitteena on järjestää eri-ikäisille kehi-
tysvammaisille ihmisille toiminnallisia loma-
jaksoja, jotka toteutetaan yksilölliset tarpeet 
huomioiden. Kerhotoiminta mahdollistaa 
kaikenikäisille kehitysvammaisille ihmisille 
virikkeelliseen kerhotoimintaan osallistumi-
sen omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta.

Ystävätuvan toiminta-ajatuksena on lisä-
tä kehitysvammaisten ihmisten sosiaalisia 
suhteita ja aktiivista osallistumista sekä es-
tää syrjäytymistä. Keharikaveritoiminnan 
tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten ih-
misten mahdollisuutta osallistua aktiivisesti 
yhteiskunnan eri toimintoihin, tukea heidän 
itsenäisyyttään ja ennaltaehkäistä syrjäyty-
mistä.

Parkkitoiminta tarjoaa kehitysvammaisille 
lapsille ja heidän sisaruksilleen lyhytaikaista 
hoitoa lapsen kotona tai lapsiryhmässä. Toi-
minta tukee perheiden jaksamista ja arjessa 
selviytymistä tarjoamalla vanhemmille mah-
dollisuuden omaan aikaan. Lapsille toiminta 
tarjoaa turvallista hoitoa ja virikkeellistä toi-
mintaa. 

PERHETYÖ

Perhetyö toteutettiin vuonna 2014 Helsingin 
kaupungin ostopalveluna. Raha-automaat-
tiyhdistys rahoitti perhetyön rinnalla Ystä-
vätupatoiminnan kanssa toteutettavaa per-
heiden virkistystoimintaa. 

Ostopalvelusopimuksella toteutettu toi-
minta

Vertaistukitapaamiset

Vertaisryhmätapaamisia järjestettiin seuraa-
ville ryhmille: vaikeavammaisten lasten ja 
nuorten vanhemmat, aikuisten kehitysvam-
maisten vanhemmat, yksinhuoltajavanhem-
mat ja vanhemmat, joiden lapsella on mää-
rittelemätön kehitysvamma. Tapaamisia oli 
myös kaikille vanhemmille ilman erittelyitä 
sekä koko perheelle yhdessä. Äideille ja isil-
le järjestettiin toimintaa myös erikseen.  

Sisaruskurssilla
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suunnattu vanhemmille ilman lapsia. Kurs-
sille osallistui 18 äitiä. Palaute: ”Ihan mahta-
vaa toimintaa! Lyö laudalta terapiat ja muut 
tukikeinot. Hyvä!”  

• Sisaruskurssille osallistui 11 sisarusta, jot-
ka olivat iältään 8–12 vuotta. Viikonloppu sai 
erittäin kiittävän palautteen sekä sisaruksilta 
itseltään että vanhemmilta, jotka kaipasivat 
sisarusten välistä järjestettyä vertaistukea. 
Viikonlopussa oli mukana äiti ja perhetera-
peuttiopiskelija, joka teki perheterapeutin 
lopputyönsä sisarusteemasta. Palaute: 
”Täällä oli kivaa. Harmi, että tää kesti vaan 
yhden viikonlopun.” 

• Perheille, jossa lapsella on määrittelemä-
tön kehitysvamma, järjestettiin ensimmäi-
nen oma viikonloppu. Kurssille osallistui lo-
pulta 4 perhettä. Viime hetken sairastumisia 
oli kahdessa perheessä. Kurssin tavoite oli 
tarjota vertaistukea erityisesti niille perheil-
le, joita yhdistää se, että lapsen kehitysvam-
man selvittelyyn on kulunut runsaasti aikaa 
tai että syy lapsen kehitysvammaan ei ole 
selvinnyt. Palaute: ”Kaikki toimi erinomai-
sesti ja vertaistuen voimalla jaksaa pitkään 
tämän viikonlopun jälkeen.”

• Kouluikäisten lasten perheille suunnatulle 
kurssille valittiin 7 perhettä. Viikonloppu sai 
hyvän palautteen. Viikonlopun teemana oli 
arjen tilanteiden ja käytäntöjen pohdinta ta-
rinoiden ja yksilöllisen elämänsuunnittelun 
viitekehyksissä. Kouluttajana koko viikonlo-
pun ajan oli Niina Sillanpää Kehitysvamma-
liitosta. Palaute: ”Onnistunut ja voimaannut-
tava viikonloppu. Kotiin lähtee levänneenä 
ja uusia käytännönläheisiä työkaluja muka-
naan ja parempi kuva siitä, mitä tulevaisuu-
dessa on odotettavissa.”

Teemallisia vertaistapaamisia järjestettiin 6, 
niihin osallistui 76 henkilöä. Teemat liittyi-
vät arjen sujumiseen, lasten eri kehitys-
vaiheisiin ja vanhemmuuteen laajemmin. 
Sisaruusteemaan pohjautuva ilta jouduttiin 
perumaan vähäisen osanottajamäärän ta-
kia, ilta uusitaan tulevana toimintavuonna.  

Toiminnallisia ryhmiä kokoontui 2, osallistu-
jia oli 24 henkilöä. Toinen ryhmistä oli isil-
le suunnattu kokkikurssi makkaranteosta 
ja toinen aikuisten vanhemmille suunnattu 
toiminnallinen käynti Kiasmassa.  Toimin-
nallinen lauantai äideille peruttiin vähäisen 
osanottajamäärän takia.

Tutustumiskäynnit

Tutustumiskäyntiin Isoniitynkadun ryhmäko-
dissa osallistui 12 vanhempaa.

Kurssit 

Toimintavuonna järjestettiin kursseja seu-
raavasti

• Alle kouluikäisten lasten perheille järjestet-
tiin perjantaista sunnuntaihin kestävä kurssi 
Sopukassa. Mukaan pääsi 4 perhettä, joista 
kaikki olivat ensimmäistä kertaa yhdistyk-
sen toiminnassa mukana. Kurssi painottui 
vahvasti vertaistukeen. Viikonloppu oli pa-
lautteiden perusteella tarpeellinen ja onnis-
tunut. Palaute: ”Tulin ensikertalaisena mu-
kaan avoimin mielin. Viikonloppu ylitti kaikki 
odotukset.” 
 
• Yksinhuoltajavanhemmille järjestettiin su-
juvan yhteistyön merkeissä Leijonaemot 
ry:n kanssa viikonloppukurssi. Kurssi oli 

Perhekurssilla
Sopukassa
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• Äitien viikonloppu 1.–2.11. Kaisankodis-
sa, osallistujina 16 hyvin eri-ikäistä äitiä. 
Tarpeellinen ja kiitosta saanut viikonloppu. 
Ohjelma painottui naisen eri rooleihin ja eri-
tyisesti naiseuteen. Tällä kertaa ei keskitytty 
lapsiin vaan omaan jaksamiseen. Palaute: 
”Tärkeintä oli tavata eri-ikäisiä äitejä, naisia 
erilaisissa elämäntilanteissa. Ohjattu ohjel-
ma osui nappiin ja tunnelma ryhmässä oli 
avoin ja kannustava. Sain valtavasti voimia 
arjessa jaksamiseen – kiitos!”

• Äitien iltakurssi viime toimintakaudelta ko-
koontui alkuvuodesta viimeisen kerran ja 
uusi ryhmä aloitti maaliskuussa ja kokoon-
tui 5 kertaa. Uuteen ryhmään valittiin 8 äitiä, 
jotka eivät olleet aikaisemmin osallistuneet. 
Pääajatuksena oli äitien rooli naisena, oman 
tilan ja ajan löytäminen ja arvostaminen ryh-
mässä, jota yhdistää erityislapsen äitiys. Pa-
laute oli erittäin kiittävää ja vastaavia ryhmiä 
toivottiin lisää. Palaute: ”Yllättävä yhteys ja 
arvostus vaikka todella erilaisissa elämänti-
lanteissa olevia naisia ja lapsetkin eri-ikäi-
siä. Hieno kokemus. Syvällisiin tunteisiin 
päästiin. Ryhmästä muodostui tärkeä, odo-
tettu, tiivis elämänkokemuksia laajentava 
kevään kestävä tapaamissarja. Vertaistuki! 
Se vaan on todella tärkeää!”

• Vanhemmille yhdessä lapsen kanssa tar-
koitettu Kohtaamistaide, voimaantumista 
kuvan tekemisen äärellä -iltakurssi joudut-
tiin perumaan vähäisen osanottajamäärän 
takia. Kurssi oli tarkoitus pitää Oskarinpuis-
ton toimintakeskuksen tiloissa ja sen vetä-
jänä olisi ollut toimintakeskuksen ohjaaja 
Noora Altio.

Ensitukityö

Ensitukityö ja sen kehittäminen jatkui. 
Ensitukityön nimeäminen HUS:ssa 
omaksi kehittämiskohteeksi on va-
kauttanut rahoitusta ja toimintaa. 
Yhteistyö on sujuvaa.

Olemme mukana valtakunnallises-
sa ensitietoverkostossa, jossa ta-
voitteena on saada ensituen ja en-
sitiedon antamisesta Käypä hoito 
-suositus. Toimintavuoden aikana 
saatiin päätös siitä, että asia vaa-
tii lisäselvityksiä. Asian eteenpäin 
saattamiseksi ensitieto-verkostos-
sa on valmisteilla käännös Irlannin 
mallista ensituen toteuttamiseksi.  

Verkosto kerää edelleen kokemuksia ja tut-
kimuksia, jotka vahvistavat asian tärkeyttä. 

Toimintavuoden aikana järjestettiin neljä 
työnohjauksellista tapaamista ensitukiryh-
mäläisille, joita on n. 30 sairaalan puolelta, 
vertaisvanhempia on 5.  Syyskaudella jär-
jestettiin myös kehittämispäivä. Tilat tarjosi 
Martela. Kehittämispäivän avasi toiminnan-
johtaja Seija Milonoff.

Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoiset olivat mukana yhteistyössä 
tehdyillä retkillä ja matkoilla. 

RAY:n avustuksella toteutettu toiminta

Perheiden virkistystoiminta

Perheiden virkistystoiminta täydentää per-
heiden vertaistukitoimintaa. Osa virkistys-
painotteisesta toiminnasta järjestettiin yh-
teistyössä Ystävätupatoiminnan kanssa. 

Vanhemmille ja nuorille järjestettiin yksi kok-
kaustilaisuus. Mukaan mahtui 10 henkilöä. 
Ilta tarjosi matalan kynnyksen periaatteella 
vertaistukea niin vanhemmille kuin nuorille-
kin. Isille suunnattu majakkareissu peruttiin 
vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Yhdessä Ystävätupatoiminnan kanssa jär-
jestettiin kolme tilaisuutta: yksi konsertti- ja 
kaksi teatteriretkeä. Mukana perheiden ver-
taistukitoiminnasta oli 51 henkilöä.  Yhtei-
sillä teatteriretkillä vanhemmilla oli tilaisuus 
tavata aikuisia kehitysvammaisia ihmisiä ja 
saada sitä kautta näkökulmaa oman lapsen 
tulevaisuuteen. 



18

LEIRITOIMINTA

Vuosi 2014 oli leiritoiminnan 53. toiminta-
vuosi. Leiritoiminta rahoitettiin Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 
myöntämällä järjestöavustuksella. Leiritoi-
minnan tavoitteena on järjestää kehitysvam-
maisille ihmisille yksilölliset tarpeet huomi-
oivia toiminnallisia lomajaksoja. Toiminnan 
avulla tuetaan myös perheiden jaksamista 
ja vanhempien sekä sisarusten mahdolli-
suutta omaan aikaan.

Talvella järjestettiin kuusipäiväinen talvileiri 
14 koululaiselle Loma- ja kurssikeskus Hög-
sandissa Hangon Lappohjassa. Kesän aika-
na järjestettiin 11 leiriä. Kohderyhminä olivat 
koululaiset, enemmän tukea tarvitsevat lap-
set ja nuoret, autistiset nuoret, nuoret aikui-
set, aikuiset ja seniori-ikäiset. Kaksi leireistä 
toteutettiin päiväleireinä, yksi oli nuorille ja 
toinen senioreille. Kokoontumispaikkana 
toimi yhdistyksen Ystävätupa, josta käsin 
mm. tehtiin retkiä kesäiseen kaupunkiin. 
Päiväleirit saivat hyvän vastaanoton, joten 
niitä tullaan järjestämään jatkossakin.

Kesän leiripaikkoina toimivat Helsingissä 
Rastilan leirintäalue ja kartano, yhdistyksen 
Ystävätupa, Koulutuskeskus Sopukka Si-
poossa, Lomakoti Kotoranta Nurmijärvellä 
sekä Loma- ja kurssikeskus Högsand Lap-
pohjassa. Rastila oli ensimmäisen kerran 
leiripaikkana ja osoittautui toimivaksi. Ras-
tilan etu oli myös loistava sijainti n. puolen 
tunnin metromatkan päässä Helsingin kes-
kustasta. Leireillä oli täysihoito.  

Leiriohjelma oli monipuolista siten, että jo-
kaiselle leiriläiselle löytyi sopivia aktiviteet-
teja. Leiriläisten toiveita otettiin huomioon 

mahdollisuuksien mukaan. Ohjelman suun-
nittelussa huomioitiin tietysti myös eri ikä-
ryhmien tarpeet. Leiriohjelma sisälsi mm. 
ulkoilua, lähiretkiä, erilaisia pelejä, leikkimie-
lisiä kilpailuja, leikkejä, uintia, saunomista, 
luovaa toimintaa, rentoutumista ja mukavaa 
yhdessäoloa leirinuotion äärellä.  

Leireillä työskenteli 11–14 ohjaajaa kolmes-
sa vuorossa. Suurempi ohjaajamäärä kesäl-
lä mahdollisti päällekkäisten leirien järjestä-
misen. Ohjaajille järjestettiin kesän aikana 
kolme perehdytys- ja suunnittelupäivää. 

Kaikilta leireiltä koottiin leiriläisten palaut-
teet. 92 % leireille osallistuneista antoi niistä 
hyvän tai erinomaisen kokonaisarvion. Pa-
rasta leiriläisten mielestä oli mm. että sai ta-
vata uusia ja vanhoja kavereita, hyvät ruuat, 
monipuolinen leiriohjelma, uiminen sekä ki-
vat ja osaavat leiriohjaajat. 

KERHOTOIMINTA

Kerhotoiminta rahoitettiin sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan myöntämällä järjestö-
avustuksella. Keväällä toimi 24 kerhoa ja 
syksyllä 23 kerhoa. Lapsille oli keväällä yksi 
erityismuskariryhmä ja syksyllä kaksi, mu-
siikki- ja laulukerho, luovan toiminnan ker-
ho, Sherborne-ryhmä sekä tyttöjen ja poiki-
en kuperkeikkakerhot. Nuorille ja aikuisille 
oli viisi musiikkikerhoa, viisi taidekerhoa, 
ilmaisupiiri, luontokerho, lehdistöklubi, tie-
tokonekerho sekä leidien klubi. Iäkkäiden 
kehitysvammaisten ihmisten Kinaporin se-
nioriklubi kokoontui joka toinen viikko. Kak-
si kerhoryhmää peruuntui liian vähäisen il-
moittautuneiden määrän vuoksi.

Kesäleiriläisten Porvoon-retki
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Kerhot kokoontuivat keväällä keskimäärin 
14 ja syksyllä 12 kertaa. Ryhmäkoko oli 
6–18 henkilöä. Kerhoissa työskenteli kaksi 
ohjaajaa/kerho, poikkeuksena lasten erityis-
muskarit, joissa työskenteli yksi musiikkite-
rapeutti ja Sherborne-liikunta, jossa oli yksi 
ohjaaja. 

Kerholaisia oli keväällä 230 ja syksyllä 210. 
Kerhokäyntejä oli yhteensä 4426, joista 
keväällä 2388 ja syksyllä 2038. Vuodesta 
2013 vähennystä oli 143 kerhokäyntiä. Ker-
hokäyntien väheneminen johtui mm. syk-
syn pienemmästä kerholaisten määrästä ja 
muutamien kerhoiltojen peruuntumisesta. 

Yhteistyökerhot ja -ryhmät sekä tapahtu-
mat

Kevät- ja syyslukukaudella toimi n. 10 muu-
ta ryhmää, joihin ilmoittautuminen ja ryh-
mänjako tapahtuivat yhdistyksen kautta. 
Yhteistyötahoina olivat mm. työväenopisto, 
liikuntavirasto ja Laajasalon opisto. Muiden 
tahojen järjestämästä harrastustoiminnasta 
tiedotettiin myös yhdistyksen vapaa-ajan 
toiminnan esitteessä.

Muutaman vuoden tauon jälkeen pidettiin 
jälleen urheilukisat Eläintarhan kentällä. 
Kisat oli tällä kertaa tarkoitettu työikäisille 
kehitysvammaisille, ja kilpailijoita oli peräti 
n. 120. Kisapäivän onnistumisesta vastasi 
yhteistyökumppanimme Metropolian AMK: 
n innokkaat fysioterapeuttiopiskelijat. Lii-
kuntavirasto järjesti kentän maksutta käyt-
töömme.

21.5. järjestettiin kevättanssit Kinaporin pal-
velukeskuksessa.  Tilaisuudessa yleisöä 
tanssitti Maisa Tikka Band. Paikalla oli noin 
viisikymmentä innokasta tanssijaa. Kau-
neimpia joululauluja laulettiin 30.11. Van-
hassa kirkossa yhdessä seurakunnan vam-
maistyön kanssa. Tilaisuudessa urkurina 
toimi Kalle Salonen. Tilaisuuden juonsi vam-
maistyön pastori Heli Ojalehto. Tilaisuuden 
päätteeksi nautittiin glögi- ja piparitarjoilusta 
Bulevardin seurakuntasalilla. Tilaisuuteen 
osallistui 260 henkilöä.

Täydentävät ryhmät  

Yhdistyksen järjestämät täydentävät ryhmät 
rahoitettiin osallistumismaksuilla ja liikunta-
viraston avustuksella. Ryhmiä oli keväällä ja 
syksyllä 6. Liikuntaviraston kanssa järjestet-
tiin itämaisen tanssin kerho Ystävätuvalla, 
liikuntakerho Stadin ammattioppilaitoksessa 
Malmilla, salibandykerho Liikuntamyllyssä, 
lasten ja nuorten luistelukerho Pirkkolan jää-
hallissa, aikuisten vesiliikuntaryhmä Itäkes-
kuksen uimahallissa ja keilailukerho Talin 
keilahallissa. Ryhmien koko oli 10–22 hen-
kilöä. Käyntikertoja kertyi yhteensä 1627. 
Lisäystä vuoteen 2013 oli 62 käyntikertaa. 

YSTÄVÄTUPA

Ystävätuvan toimintaa rahoitetaan Raha-
automaattiyhdistyksen tuella. Ystävätupatoi-
minnan yhteydessä kokoontuva senioriklubi 
toimi Helsingin kaupungin järjestöavustuk-
sen turvin.

Biljardia pelaamassa
Ystävätuvalla
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Kerhokahvio 

Kerhokahvio oli avoinna kaksi kertaa vii-
kossa 8.1.–27.4. ja 17.9.–10.12. (suljettu 
toimitilojen muuton vuoksi 9.11. ja 12.11.). 
Käyntikertoja oli 1271 (2103: 1164). Ker-
hokahviossa työskenteli sunnuntaisin kak-
si tuntityöntekijää, ja keskiviikkoisin yhden 
tuntityöntekijän työparina oli tuetussa työs-
sä oleva toimistoapulainen. Suurena apuna 
olivat myös vapaaehtoiset, jotka toimivat 
avustajina myös retkillä ja muissa tapahtu-
missa.

Ystiksen senioriklubi

Ystiksen senioriklubi oli avoinna kevätkau-
della joka toinen maanantai ja syyskaudella 
joka toinen tiistai. Klubi kokoontui 13 kertaa 
vuoden aikana ja Eilan ja Leenan keinutuo-
liryhmä 6 kertaa. Klubilla kävijöiden käynti-
kertoja oli yhteensä 301.

Minun silmin -päiväkurssi senioreille ja ala-
asteikäisille järjestettiin yhdessä toiminta-
parkkitoiminnan kanssa 16.–19.6. Kurssin 
ideana oli leikki ennen ja nyt. Toteutuksessa 
painottui oma kerronta ja työskentely erilai-
silla materiaaleilla (mm. käpylehmät, legot ja 
muovailumassa). Kurssin tuotokset, valoku-
vat eri tekemisistä tarinoineen, olivat esillä 
syksyllä uudessa Ystävätuvassa pidetyssä 
taidenäyttelyssä. Taidenäyttely oli osa Kallio 
Kipinöi -kulttuuriviikkoa. Senioreille järjes-
tettiin myös retki Porvoon joulumarkkinoille. 

Villiklubi

Ravintola Sture 21:ssä jatkettiin Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa 
yhteistyössä järjestettävää Villiklubitoimintaa. 
Klubi-illat ovat kaikille avoimia ravintolailtoja, 
joiden mainonta kohdennetaan kehitysvam-
maisille ihmisille. Vuoden aikana tavattiin 
kymmenen kertaa. Monet artistit ja bändit tu-
kivat toimintaa esiintymällä ilmaiseksi Villiklu-
billa. Lavalla nähtiin mm. Emily Worton Isos-
ta-Britanniasta, Samu Laiho ja yhtye JPVS.

Muu toiminta

Ystävätupatoimintaan kuuluivat myös erilaiset 
teemaillat, retket, kurssit ja tapahtumat.

Päiväretkiä järjestettiin neljä, joista kolme yh-
dessä perheiden vertaistukitoiminnan kans-
sa. Lisäksi järjestettiin kahden päivän kirkko-
pyhämatka Turkuun yhdessä seurakunnan 
vammaistyön kanssa ja erittäin suosittu päi-
väristeily Tallinnaan. 13.–17.8. jär-jestettiin 
kesäretki Ähtäriin ja Parkanoon.

Nuorten Ystiksen äksön -kurssilla käytiin mm. 
Korkeasaaressa, Sealifessa ja elokuvissa 
sekä tehtiin valotaidetta Ystävätuvalla. Kurssi 
järjestettiin hiihtolomaviikolla.

Ystävätuvalla järjestettiin ravintolapäivänä 
17.5. pop up -ravintola ”Lentävä kurkku”. Ra-
vintolan suunnittelutiimin muodosti kahdek-
san hengen ryhmä. Toteutuksessa oli mukana 
myös ryhmä Vekkarin vapaaehtoisia. Asiak-
kaita ravintolassa kävi n. 80. 

Illanviettoa 
Villiklubilla



21

Pitäjänmäen VPK:lla järjestettiin ilta palo-
kunnassa. Illan ohjelmaan kuului luento pa-
loturvallisuudesta, kaluston esittely ja alku-
sammutusharjoituksia.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön, Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen ja Puolus-
tusvoimien kanssa järjestettiin yhteistyössä 
1,5 vuorokautta kestänyt Intti tutuksi -leiri 
Santahaminassa. Yhdistyksen tehtävänä oli 
auttaa osallistujien valinnassa ja järjestää 
vapaaehtoiset avustajat leirille.

Me Itse Helsingin toimintaa tuettiin tarjo-
amalla maksuttomat kokoontumistilat Ys-
tävätuvassa. Vapaa-ajan koordinaattori 
toimi Me Itse ry:n yhteyshenkilönä ja auttoi 
alajaosta erilaisissa toimistotehtävissä. Yh-
teistyössä alajaoksen kanssa järjestettiin 
valtakunnallisen kehitysvammaisten viikon 
tapahtuma Kallion kirjastossa. Tapahtumas-
sa oli kirjaston palveluiden esittelyä ja eri-
laisia toimintapisteitä.  Verneri.net-selkosi-
vujen esittelijän kanssa pääsi tutustumaan 
verneri.net-sivuihin, Vekkarin kirjapiirin ko-
kemusasiantuntija piti kaikille avoimen kirja-
piirin ja Me Itse Helsingin jäsenet esittelivät 
selkokirjoja. Ystävätuvalla tarjottiin tapahtu-
maan osallistuneille glögiä ja pientä purta-
vaa, nautittiin musiikkiesityksistä ja laulettiin 
jouluisia lauluja.

Kesäretki Ähtäriin
ja Parkanoon
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johon kutsuttiin toiminnassa jo mukana ole-
va keharikaverit. Koulutuksessa käytiin läpi 
kaveruuden ylä- ja alamäkiä keskustellen ja 
yhdessä ratkaisuja etsien.

Vapaaehtoisten rekrytointi on jatkuvaa toi-
mintaa, sillä Ystävätuvalla tarvitaan jatku-
vasti vapaaehtoisia. Ystävätuvalla oli oh-
jaajan tukena joka kerta 1–3 vapaaehtoista. 
Ystävätuvan retkillä ja matkoilla vapaaeh-
toisia oli mukana tarpeen mukaan. Vapaa-
ehtoisia oli lisäksi mukana Kaakon kam-
marissa lastenohjaajien tukena. Yksittäisiä 
vapaaehtoisia perehdytettiin toimintaan 
vuoden aikana 6 henkilöä. Yhdistyksen tar-
joamia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuk-
sia käytiin esittelemässä Volunteer – Vapaa-
ehtoistoiminnan messuilla joulukuussa. 

Toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisil-
le järjestettiin kaksi virkistystilaisuutta: Tove 
Jansson -näyttely Ateneumissa ja ruokailu 
sekä hohtokeilausta ruokailuineen. 

KEHARIKAVERI- JA VAPAAEHTOISTOI-
MINTA

Keharikaveri- ja vapaaehtoistoimintaa tukee 
Raha-automaattiyhdistys.

Keharikaveritoiminta rekrytoi, koulutti ja vä-
litti kavereita kehitysvammaisille ihmisille 
koko pääkaupunkiseudun alueella. Kehari-
kaverikoulutuksia järjestettiin vuoden aika-
na kolme. Koulutuksista kaksi oli arki-iltaisin 
Helsingissä yhdistyksen Ystävätuvan tilois-
sa. Yksi koulutus toteutettiin viikonloppu-
koulutuksena Espoossa Tapiolassa vapaa-
ehtoistoiminnan kehittämiskeskus Santran 
tiloissa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 44 
henkilöä, joista 3 oli miehiä. Keharikaveri-
koulutuksissa oli mukana myös kehitysvam-
maisia ihmistä kokemusasiantuntijoina ja 
ryhmäytymisharjoituksen vetäjänä.

Uusia keharikaveripareja muodostui vuoden 
aikana 27. Säännöllisesti tapaavia kehari-
kaveripareja oli vuoden lopussa 62. Keha-
rikaveripareille järjestettiin kolme yhteistä 
virkistystilaisuutta. Keväällä oli Helsingin 
edustalla karaoken siivittämä illallisristeily, 
jolle osallistui 36 henkilöä. 
Elokuussa oli Sinebrychoffin 
puistossa Kesä päättyy Kof-
fariin -tapahtuma, joka jär-
jestettiin yhdessä Vekkari-toi-
minnan ja Sinebrychoff Park 
Rangersien kanssa. Ystävätu-
valle kokoontui joulukuussa 
viettämään pikkujouluja 31 
henkilöä. Keharikavereille jär-
jestettiin lisäksi syksyllä työn-
ohjauksellinen jatkokoulutus, 

Keharikaveripareja 
Kesä päättyy Koffariin 
-tapahtumassa
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TOIMINTAPARKKI- JA KOTIPARKKITOI-
MINTA

Parkkitoiminta tarjoaa alle 20-vuotiaille ke-
hitysvammaisille lapsille ja nuorille sekä 
heidän sisaruksilleen lyhytaikaista ohjausta 
ja hoitoa lapsen tai nuoren kotona tai lapsi-
ryhmässä. Vanhempiensa luona asuvien 
vaikeavammaisten ihmisten kohdalla ei ole 
ikärajaa. Parkkitoiminta on luonteeltaan 
ennaltaehkäisevää toimintaa; se tukee per-
heiden jaksamista ja arjessa selviytymistä 
tarjoamalla vanhemmille mahdollisuuden 
omiin harrastuksiin ja virkistymiseen. Lapsil-
le toiminta tarjoaa turvallista ja virikkeellistä 
ohjausta ja hoitoa, joka suunnitellaan lasten 
yksilöllisten tarpeiden mukaan vanhempien 
toiveita kuunnellen. 

Kotiparkki

Kotiparkki tarjosi lapsen tai nuoren omas-
sa kodissa tapahtuvaa hoitoa ja ohjausta 
arkisin ja viikonloppuisin klo 8–24 välisenä 
aikana. Asiakasperheitä oli yhteensä 51 ja 
kotiparkkikäyntejä 486.

Toimintaparkki

Toimintaparkkitoimintaan kuuluivat koko 
perheelle avoimet Kaakon kammari -illat 
sekä yksittäiset toimintaparkit, joita vuonna 
2014 järjestettiin 2 kertaa; lasten ja nuorten 
kevätpäivä toukokuussa ja Tonttuparkki jou-
lukuussa. Kaakon kammari järjestettiin vuo-
den aikana yhteensä 8 kertaa: 4 keväällä ja 
4 syksyllä. Osallistujia oli keskimäärin 20. 
Illoissa työskenteli 2–4 palkattua ohjaajaa ja 
tilapäishoidon ohjaaja. Toimintaan osallistui 
myös 1–3 vapaaehtoista, joista yksi oli Vek-
karin vapaaehtoistoimija.

Kevätpäivään osallistui 8 lasta ja nuorta. 
Toimintaparkin ohjelmasisällöstä vastasi 
tilapäishoidon ohjaajan kanssa kaksi opis-
kelijaharjoittelijaa. Päivässä mukana työs-
kenteli heidän lisäkseen yksi palkattu tila-
päishoitaja. Tonttuparkkiin osallistui 8 lasta 
ja nuorta. Toimintaparkissa työskenteli 3 
palkattua tilapäishoitajaa. Parkkitoiminta 
järjesti yhteistyössä vapaa-ajan toiminnan 
kanssa MInun silmin -kurssin.

Tilapäishoitajat

Vuonna 2014 parkkitoiminnassa työskenteli 
aktiivisesti 20 tilapäishoitajaa. Uusia hoitajia 
rekrytoitiin 6. Loppuvuodesta tilapäishoidon 
ohjaaja kutsui tilapäishoitajat jokavuotisiin 
kahdenkeskisiin keskusteluihin, joiden pää-
asiallinen tarkoitus on toimia tilapäishoitajan 
työssä jaksamisen tukena. Vapaaehtoiseen 
keskusteluun ilmoittautui 11 hoitajaa. Pal-
kattujen tuntityöntekijöiden ohella toiminta-
parkeissa työskenteli yhdistyksen omia kou-
lutettuja vapaaehtoisia. 

Valokuvausta Minun
silmin -kurssilla

Toimintaparkin kevätpäivässä
tehty huovutustyö
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Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry järjestää 
asumista ja päivätoimintaa aikuisille kehi-
tysvammaisille ihmisille. Palvelutoiminnan 
tavoitteena on sosiaalisen ja ammatillisen 
kuntoutuksen sekä ohjauksen keinoin antaa 
yksilöllistä tukea niin, että asiakas selviytyisi 
mahdollisimman itsenäisesti arkipäivän toi-
minnoissa. 
  
Palvelutoiminnan henkilöstö koostui sosi-
aali- ja terveysalan ammattilaisista, joiden 
lisäksi lyhytaikaisina sijaisina ja keikkatyön-
tekijöinä oli alan opiskelijoita. Ryhmäkodeis-
sa työntekijöitä oli yhteensä 26 ja toiminta-
keskuksessa 16. Henkilöstö koulutettiin 
maaliskuussa 2014 yksilöllisen elämän-
suunnittelun malliin ja lisäksi henkilöstön 
lääkehuollon osaaminen päivitettiin.

Ryhmäkodit ja tukiasunnot

Yhdistyksellä on kolme ryhmäkotia: Kanku-
rinkulman, Oskarinpuiston ja Myllykaaren 
ryhmäkodit. Näissä yksiköissä on yhteensä 
31 autetun asumisen ja 8 ohjatun asumi-
sen paikkaa. Lisäksi Myllykaaren ryhmä-
kodin yhteydessä Myllypuron alueella on 5 
tukiasuntoa, joihin palvelut tuotetaan Myl-
lykaaren ryhmäkodista. Ryhmäkodeissa 
jokaisella asukkaalla on yhteisen keittiötilan 
ja olohuoneen lisäksi oma huone kylpyhuo-
neineen. Kankurinkulman ryhmäkodissa on 
lisäksi neljä tilavaa kaksiota ja yksi kolmio. 

Asumisessa turvataan kodikas ja turvallinen 
asumisympäristö sekä tuetaan yksilöllises-
ti kehitysvammaisten ihmisten kokonais-
valtaista hyvinvointia arjessa. Toiminnassa 
huomioidaan asukkaiden erilaiset tarpeet, 
kuten vaihtoehtoiset kommunikaatiomene-
telmät ja vuorovaikutus, liikuntavamma, tai 
muu erityinen tuen tarve. 

Osa asukkaista käy päivisin joko päivä- tai 
työtoiminnassa tai tuetussa työssä. Eläk-
keellä oleville asukkaille järjestetään toi-
mintakykyä tukevaa ja ylläpitävää sekä vi-
rikkeellistä toimintaa. Useille asukkaille on 
myönnetty henkilökohtaista apua, joka mah-
dollistaa heidän yksilöllisten toiveidensa ja 
tarpeidensa toteutumisen vapaa-aikana. 

Ryhmäkodeissa suunniteltiin asukaspala-
vereissa ryhmäkotien omaa vapaa-ajan toi-
mintaa. Omien tavoitteidensa ja toiveidensa 
mukaan asukkaat osallistuivat myös yhdis-
tyksen, seurakunnan tai muiden järjestöjen 
järjestämään vapaa-ajan toimintaan.

Koko henkilökunnalle järjestettiin koulutus-
ta liittyen yksilöllisen elämänsuunnittelun 
toimintamalliin ja itsemääräämisoikeuden 
huomioimiseen asumispalveluissa. Toimin-
tavuonna Helsingin kaupungin kilpailutuk-
sen myötä entinen asumispalvelujen osto-
palvelusopimus muuttui puitesopimukseksi. 

Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin omai-
sille ja läheisille alkusyksyllä 2014. Koko-
naisuutena asiakastyytyväisyys oli korke-
alla tasolla (kaikkien kysymysten keskiarvo 
asumisessa oli 4,1/5). Kysyimme mm. toi-
minnan sisällöstä, toiminnan tavoitteellisuu-
desta sekä yhteistyöstä ja tiedonkuluista 
henkilöstön kanssa. Kokonaisarvosana oli 
erinomaisella tasolla ja palvelu koettiin ylei-
sesti laadukkaaksi ja asukkaidemme tarpei-
ta vastaavaksi. Tärkeintä oli, että saimme 
myös rakentavaa palautetta ja kehittämisen 
aiheita. Yhteydenpito ja viestintä yleisesti 
nousivat kehittämisen kohteiksi, ja niihin tu-
lemmekin erityisesti panostamaan kuluvana 
vuonna. Kiitos palautteista, jotka ovat tärkeä 
osa toimintamme kehittämistä!

Kankurinkulman ryhmäkoti

Kankurinkulman ryhmäkodissa on kaksi vii-
den hengen ryhmäkotia: Pirta ja Poppana 
rakennuksen ylemmässä ja viisi yksilöllistä 
asuntoa rakennuksen alemmassa kerrok-
sessa. Ryhmäkodissa tarjotaan ympärivuo-
rokautista autettua asumispalvelua. Asuk-
kaita ryhmäkodissa on 16. Asukkaat ovat 
iältään 22 ja 75 ikävuoden väliltä.

Kankurinkulman ryhmäkodissa asuu useita 
eläkeläistä. Ryhmäkodin asukkaista kaksi 
jäi syksyn alusta eläkkeelle päivätoiminnois-
ta. Eläkkeelle jääneiden toimintakykyä on 
ylläpidetty viikko-ohjelmien avulla suunnit-
telemalla jokaiselle eläkeläiselle yksilöllinen 
viikko- ja päiväohjelma. Ohjelma suunnitel-

Palvelutoiminta
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tiin yhdessä asukkaan kanssa. Kodin asu-
kaspalaverit järjestettiin kerran kuukaudes-
sa. 

Henkilökuntaa ryhmäkodissa oli yhteensä 
10,4. Henkilöstömuutoksia oli kaksi: pitkä-
aikainen ohjaaja palasi kesäkuussa 2014 
vuoden kestäneeltä vuorotteluvapaalta ja 
yksi ohjaaja jäi osa-aikaeläkkeelle lokakuun 
alusta. 

Kankurinkulman ryhmäkodissa oli omaiset 
kutsuttu pihatalkoisiin 3.5. Yhdessä laitet-
tiin piha kesäkuntoon ja paistettiin makka-
raa. Itsenäisyyspäivän vietto aloitettiin 6.12. 
yhteisellä glögijuhlalla.

Kankurinkulman ryhmäkodin elämää on jo 
vuosia rikastuttanut Toisenlaiset frendit -oh-
jelman tekeminen. Keväällä Toisenlaisten 
frendien neljännen tuotantokauden ohjelmat 
näytettiin televisiosta. Ohjelma sai suuren 
suosion ja ryhmäkodille tuleva faniposti tä-
män myötä lisääntyi.  

Oskarinpuiston ryhmäkoti

Oskarinpuiston ryhmäkoti tarjoaa autettua 
asumispalvelua kolmessa viiden hengen 
kodissa: Tammi, Lehmus ja Vaahtera. Asuk-
kaat ovat ikäjakaumaltaan 31–65-vuotiaita. 

Henkilökuntaa ryhmäkodissa oli 10,4. Asu-
kasvaihtoja ryhmäkodilla tapahtui yksi koko 
vuoden aikana pitkäaikaisen ja vanhimman 
asukkaan pois nukkuessa keväällä. Uusi 
asukas kotiutui nopeasti ja on tuonut ryh-
mäkotiin piristävää naisenergiaa. Oskarin-
puiston ryhmäkodissa vietettiin omaisten-
kahvia laskiaisen merkeissä 1.3. Omaisten 

ja läheisten kanssa vietetyt yhteiset juhlat 
ja tapahtumat ovat tärkeitä ryhmäkodissa 
asuville ihmisille. Ryhmäkodin ohjaajille ne 
ovat mahdollisuus yhteiseen keskusteluun 
ja tutustumiseen. 
 
Myllykaaren ryhmäkoti ja tukiasunnot

Myllykaaren ohjatussa ryhmäkodissa on 
kahdeksan asukasta. Asukkaiden ikäja-
kauma on 28–59 vuotta. Henkilökuntaa ryh-
mäkodissa oli 3,7.

Vuoden aikana järjestettiin useita retkiä ja 
osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin. Marras-
kuussa tehtiin mieleenpainuva matka Rova-
niemelle. Matkan aikana tavattiin joulupukki 
tonttuineen ja saatiin yhdessä uusia koke-
muksia. 

Ryhmäkodin yhteydessä on Myllypuron alu-
eella viisi tukiasuntoa, joissa asuu kehitys-
vammainen ihminen. Asukkaiden tarpeiden 
ja toiveiden mukaiset yksilölliset asumisen 
palvelut tuotettiin Myllykaaresta. Tukiasun-
tojen asukkailla oli mahdollisuus myös tulla 
Myllykaaren ryhmäkotiin syömään, sauno-
maan tai muuten aikaa viettämään.

Myllykaaren ryhmäkodin ja tukiasunto-
jen joulujuhlaa vietettiin 12.12., tarjolla oli 
perinteisesti joulupuuroa ja tähtitorttuja. 
Omaisten ja läheisten kanssa vietetyt yhtei-
set juhlat ja tapahtumat ovat tärkeitä myös 
Myllykaaren ryhmäkodissa asuville ihmisil-
le, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä 
ryhmäkodin henkilökunnalle. Kiireetön hetki 
juhlan merkeissä mahdollistaa spontaanin 
jutustelun lomassa tärkeidenkin viestien 
vaihdon kasvotusten.

Myllykaarelaiset
Rovaniemellä
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Oskarinpuiston toimintakeskus

Oskarinpuiston toimintakeskus on Helsin-
gin Kehitysvammatuki 57 ry:n päivätoimin-
tayksikkö, joka tarjoaa virikkeellistä, kun-
touttavaa ja asiakkaan yksilölliset tarpeet 
huomioonottavaa päivätoimintaa Helsinki-
läisille kehitysvammaisille ihmisille. Toimin-
ta painottuu erityisesti asiakkaiden fyysisen 
toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kommu-
nikaation tukemiseen. Toimintakeskuksen 
asiakkaat ovat kaikki laaja-alaista tukea tar-
vitsevia aikuisia kehitysvammaisia. 

Tammikuussa 2014 Oskarinpuiston toimin-
takeskuksessa aloitti 30 asiakasta viidessä 
eri ryhmässä, ja syyskauden loputtua asiak-
kaita oli 25. Omien ryhmien lisäksi keväällä 
toimi neljä pajaryhmää (draamapaja, koh-
taamistaidepaja, keskusteluryhmä ja lukupii-
ri) sekä avoin yhteisliikuntaryhmä ja musiik-
kipaja. Toimintakeskuksen asiakastyössä ja 
toiminnan suunnittelussa on huomioitu eri-
tyisesti yksilökeskeinen elämänsuunnittelu 
-toimintamalli. Lisäksi toiminnassa on huo-
mioitu ikääntyvät kehitysvammaiset seniori-
kerhon toiminnalla. Seniorikerho kokoontui 
joka maanantai ja keskiviikko. Kerhoon tu-
levat asiakkaat ovat yli 60-vuotiaita kehitys-
vammaisia ihmisiä, jotka ovat jääneet eläk-
keelle varsinaisesta työtoiminnasta. 

Teemapäivät olivat pääsiäisenä ja vappu-
na. Toimintakeskuksen draamapaja piti 
kesäkuussa esityksen, joka kertoi Uuno 
Turhapurosta, ja se sai suuren suosion asi-
akkaiden ja ohjaajien parissa. Esityksen 

suunnittelivat ja toteuttivat Oskarinpuiston 
toimintakeskuksen asiakkaat yhdessä oh-
jaajien avustuksella. Esityksestä pidettiin 
myöhemmin vielä kutsuvierasesitys, johon 
kutsuttiin esiintyjille tärkeitä henkilöitä. 

Toukokuussa 2014 järjestettiin ohjaajille 
koulutus yksilöllisestä elämänsuunnittelu-
toimintamallista. HAASTE-hanke, johon toi-
mintakeskuksesta kuului kaksi työntekijää,  
jatkui keväällä 2014. Toukokuussa järjestet-
tiin omaisten ilta, jonka aiheena oli Helsingin 
kaupungin kilpailutus. Asiakastyytyväisyys-
kyselyt tehtiin marraskuun 2014 aikana. 
Kyselyjen perusteella voidaan todeta, että 
asiakkaat ovat tyytyväisiä Oskarinpuiston 
päivätoimintaan ja tulevat mielellään töihin. 
Erityisiä muutostarpeita ei ilmennyt. Joulu-
kuussa järjestettiin vuosittainen puurojuhla 
asiakkaille ja heidän omaisilleen. Juhlaan 
osallistui noin 50 henkilöä.

Henkilökuntaa oli 16, mukaanlukien vastaa-
van ohjaajan, keittäjät, laitoshuoltajan, hen-
kilökohtaiset avustajat  ja oppisopimusopis-
kelijan.

Moniammatillinen yhteistyö ryhmäkotien, 
eri terapeuttien ja kehitysvammapoliklini-
kan kanssa sekä asiakkaiden omaisten ja 
sosiaalityöntekijöiden kanssa koettiin tär-
keäksi. Toimintakeskuksen ohjaajat osallis-
tuivat myös tarvittaessa asiakkaiden kun-
toutussuunnitelmapalaveriin, jotka pidettiin 
kehitysvammapoliklinikalla. Vuoden 2014 
aikana toimintakeskuksessa oli työssäop-
pimisjaksoilla opiskelijoita Stadin ammatti-
opistosta ja Diakoniaopistosta. Opiskelijat 
olivat lähihoitajaopiskelijoita eri suuntautu-
misjaksoilla. Opiskelijoita oli vuoden aikana 
yhteensä seitsemän. 

Kevättalkoot toimintakeskuk-
sessa
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Mitä mieltä 
asiakkaat ovat 

toiminnastamme?

Musiikki on tärkeää, 
laulaminen mukavaa, 
kitaramusiikki kivaa. 
- Musiikkikerhon osal-
listuja

Tämä kaveruus oli yksi 
viime vuoden kohokoh-
tia. Kiitos, kun saatoitte 
meidät kavereiksi.
- Keharikaverin kommentti

Mukava ja tarpeellinen, lapsi 
viihtyi ja äiti. Tunsin samankal-
taisuutta muiden kanssa, en 
ole yksin.
- Äiti kouluikäisten kurssilta 

Koen matkat tärkeinä. Ne 
tuovat vaihtelua elämään. 
Osallistun mielellään jat-
kossakin matkoille.
- Kesämatkan osallistuja

Tyytyväinen ja iloinen 
poika tuli leiriltä kotiin.
- Leiriläisen omainen

Tuntuu, että mä tykkään olla 
töissä ja tykkään tehdä paljon 
kaikenlaista.
- Päivätoimintaan osallistuva

Mitkä asiat ovat hyvin ryhmäko-
tien asukkaiden mielestä:
- kaikki on tosi hyvin mulla on 
kavereita
- elämä on hyvin
- saa olla vapaa kuin lintu
- aina saa apua kun tarvitsee
- hyvät ruoat ja herkut
- kahvin tuoksu
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Henkilökunta

Toimintavuoden 2014 lopussa yhdistyksel-
lä oli vakinaisessa työsuhteessa 54 työn-
tekijää. Lisäksi yhdistyksellä on noin 200 
lyhytaikaista työntekijää (mm. tuntityön-
tekijät, kerhonohjaajat ja leirityöntekijät). 
Henkilökunnasta 41 työskenteli asumis- ja 
päivätoiminnassa ja 13 Bulevardin toimis-
tolla/Läntisellä Brahenkadulla hallinnossa 
ja tukitoiminnassa. Toimiston henkilöstö-
määrään sisältyi tuetussa työssä oleva 
kehitysvammainen ihminen. 

Henkilöstön koulutus, tietojen päivittämi-
nen ja työkokemus ovat tärkeitä alalla, 
jossa työltä vaaditaan sekä henkistä että 
fyysistä jaksamista. Kehitysvamma-alan 
vaatimuksiin ja muutoksiin vastattiin osal-
listumalla ammattitaitoa ylläpitäviin ja täy-
dentäviin koulutuksiin. Yksilökeskeisen 
elämänsuunnittelun kertauskoulutus jär-
jestettiin lähes koko henkilöstölle touko-
kuussa 2014. Suunniteltujen koulutusten 
lisäksi koulutukseen hakeuduttiin tarpeen 
vaatiessa. Koulutuspäiviä toteutui vuoden 
aikana keskimäärin 3,5 per työntekijä. 

Oskarinpuiston ryhmäkoti ja toimintakes-
kus osallistuivat Autismisäätiön hallinnoi-
maan HAASTE-hankkeeseen 2011–2014. 
Hankkeen päätavoitteena oli löytää keino-
ja sosiaalisen ympäristön ja toimintaym-

Henkilöstön kehittämispäivät maaliskuussa
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päristön rakentamiseen niin, että haastava 
käyttäytyminen vähenee.

Työterveyspalvelut, joihin kuuluu lakisää-
teisen toiminnan lisäksi yleislääkäritasoiset 
palvelut, olivat edelleen Diacorissa. Hen-
kilökunnan jaksamista ja omasta kunnosta 
huolehtimista tuettiin liikunta- ja kulttuuri-
seteleillä. Työnantaja on vakuuttanut hen-
kilökuntansa lakisääteisten vakuutusten 
lisäksi vapaaehtoisella vapaa-ajan tapa-
turmavakuutuksella ja hoitoturvavakuu-
tuksella. Hoitoturvavakuutus mahdollistaa 
erityislääkäreiden palveluiden käytön. Sai-
rauspoissaolojen seurantaan kiinnitettiin 
huomiota ja varhaisen puheeksi ottamisen 
mallia toteutettiin, jotta henkilöstön työhy-
vinvointia, työkykyä ja työurien jatkumista 
osattaisiin tukea ja edistää.

Työsuojelutoimikunta kokoontui säännöl-
lisesti ja käsitteli työsuojeluun ja työhyvin-
vointiin liittyviä asioita.

Toimiston muutettua Läntiselle Brahen-
kadulle oli oiva tilaisuus viettää koko hen-
kilöstön virkistysiltapäivää ja pikkujoulua 
uusissa tiloissa. Pikkujoulutoimikunta suun-
nitteli iltapäivälle ansiokkaan ohjelman, jon-
ka avulla otimme koko henkilöstön kanssa 
Kallion haltuun vaihtelevalla menestyksellä 
vihjesuunnistuksen muodossa: Tauno Palon 
puisto, sylttytehdas, teatterikoululaisten Tai-
kalamppu, Oivan kuppila ja Kallion kirjasto 
tulivat tutuiksi. Jos rastit eivät ihan heti löyty-
neetkään, löysivät ryhmät yhdessä tekemi-
sen ja löytämisen (eksymisen) ilon.
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Talous
Yhdistyksen kokonaistuotot olivat 4 011 
531,54 € ja kokonaismenot tilinpäätössiirto-
jen jälkeen 3 953 442,98 €. Tilikauden tulos 
osoittaa 58 088,56 € ylijäämää. Tilinpäätös-
siirrot ovat 196 211,58 €.

Rahoitusasema tilikauden aikana ja lopussa 
oli hyvä.

Kirjanpitolain mukainen tasekirja, joka sisäl-
tää toimintakertomuksen, on tehty ja tarkas-
tettu erikseen.

Rahoitus

Yhdistys teki kilpailutuksen tuloksena ne-
livuotiset puitesopimukset Helsingin kau-
pungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa 
Marjaniemen yksiköistä ja Myllykaaren ryh-
mäkodista. Espoon kaupungin kanssa on 
lisäksi ostopalvelusopimus yhdestä ryhmä-
kotiasukkaasta.

Helsingin kaupunki osti suorahankintana 
ohjaksen ja neuvonnan 81 137,00 €:lla.

Raha-automaattiyhdistys myönsi kohden-
nettua toiminta-avustusta (Ak-avustus) Ys-
tävätupatoimintaan, tilapäishoitotoimintaan, 
keharikaveri- ja vapaaehtoistoimintaan 

yhteensä 166 000,00 €. Edelliseltä vuo-
delta siirtyneitä Ak-avustuksia käytettiin 47 
071,08 €. Tilikaudelle 2015 siirtyy käytettä-
väksi Ak-avustuksia 28 643,96 €. Vuonna 
2012 käynnistynyt Vekkari, vertaisesta ka-
veri -projekti, sai avustusta (C-avustus) 99 
000,00 €. Uudet tilat, joiden hankkimiseen 
RAY myönsi 800 000,00 € hankittiin kevääl-
lä. Niiden hankintaan ja remonttiin käytettiin 
yhteensä 990 140,00 €, josta RAY:n avus-
tusosuus oli 70 %.

Kerhojen ja leirien järjestämistä varten saa-
tiin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveys-
lautakunnalta järjestöavustusta 420 000,00 
€ ja liikuntalautakunnalta toiminta-avustusta 
1 691,46 €.

Varainhankinta ja lahjoitukset

Varainhankintatuotot koostuvat jäsenmak-
sutuotoista, keräyksistä, lahjoituksista ja va-
rainhankintamyynneistä. Varainhankinnan 
nettotuotto oli 9 043,50 €.

Rahastot

Vapaiden rahastojen arvo oli 478 330,20 €. 
Rahastojen käyttötarkoitus on määritelty jo-
kaisen rahaston kohdalla erikseen.

palvelumyynti
71 %

muut
avustukset

11 %

RAY-avustukset
8 %

vuokrat
7 %

varainhankinta ja
rahoitustuotot

2 % muut tuotot
1 %

Tuotot   4 011 532 €
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Toiminnat muuttivat marraskuussa uusiin 
tiloihin osoitteeseen Läntinen Brahenkatu 2. 
Tiloihin muutti myös aiemmin vuokratiloissa 
toiminut Ystävätupa.

Näkymät vuodelle 2015

Toimintaympäristön jatkuvasta muutoksesta 
on tullut arkea. Vuotta 2015 leimaa työkalu-
jemme ja toimintatapojemme hiominen sel-
laisiksi, että muutosten keskellä löydämme 
oikeat ja tarpeita vastaavat keinot huolehtia 
ja edistää jäsentemme hyvinvointia. Erityi-
nen painopisteemme on viestinnässä.

Kiinteistöt ja huoneistot

Marjaniemen kiinteistöt

Marjaniemenranta 48:n kiinteistössä toimivat 
Oskarinpuiston ryhmäkoti ja toimintakeskus. 
Palopirtintie 10:n kiinteistössä toimii Kanku-
rinkulman ryhmäkoti. Kiinteistöt ovat käytössä 
kolmattatoista toimintavuottaan. 

Kiinteistöistä huolehtii sekä ulkopuolinen 
isännöintitoimisto että kiinteistöhuolto.

Myllypuron osakehuoneistot 

Kivensilmänkuja 7:ssä toimii Myllykaaren 
ryhmäkoti, jossa tavanomaisesta ylläpidosta 
poikkeavia korjauksia ei ole ollut tarpeen teh-
dä. Myllykaaren ryhmäkodin läheisyydessä 
on viisi yksiötä, joista kaikissa asuu tukiasu-
kas. 

Bulevardi 34:n ja Läntinen Brahenkatu 2:n 
huoneistot

Bulevardi 34:n osakehuoneistot koostuvat 
kahdesta huoneistokokonaisuudesta. Tiloissa 
käyttäjinä toimi hallinto, perhetyö, leiritoimin-
ta, toimintaparkki- ja kotiparkkitoiminta, ker-
ho- ja vapaa-ajantoiminta, keharikaveritoimin-
ta sekä Vekkari-projekti marraskuulle 2014. 

palkat ja sosiaalikulut
69 %

muut
henkilöstökulut

2 %

kiinteistökulut
12 %

poistot
2 %

rahoituskulut
1 %

elintarvikekulut
2 %

asiakkaiden matka-
ja virkistystoiminta

2 % muut toiminnan
kulut
2 %

toimistokulut
4 % tilinpääsössiirrot

4 %

Kulut   3 953 443 €
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1
HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY

TULOSLASKELMA

VARSINAINEN TOIMINTA 01.01.-31.12.2014 01.01.-31.12.2013
TUOTOT

RAY  AK- ja C-avustukset 289 899,20 317 680,32
Hki kaupunki kohdennetut avustukset 421 691,46 429 357,65
Toiminnan muut tuotot 3 245 636,06 3 133 432,13

TUOTOT YHTEENSÄ 3 957 226,72 3 880 470,10
KULUT

Henkilöstökulut -2 669 157,52 -2 703 091,30
Poistot -134 314,36 -112 765,64
Kiinteistöjen korot -52 452,68 -57 924,68
Muut kulut -1 088 570,97 -1 023 744,56

KULUT YHTEENSÄ -3 944 495,53 -3 897 526,18
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 12 731,19 -17 056,08

VARAINHANKINTA
TUOTOT 17 693,50 17 985,00
KULUT

Henkilöstökulut 0 0
Muut kulut -8 650,00 -7 850,00

KULUT YHTEENSÄ -8 650,00 -7 850,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 9 043,50 10 135,00

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
TUOTOT 36 611,32 41 848,79
KULUT -52 750,13 -59 302,49

Kiinteistö- ja oman pääoman korot 52 452,68 57 924,68
katettu varsinaisessa toiminnassa

KULUT YHTEENSÄ -297,45 -1 377,81

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 36 313,87 40 470,98
     SATUNNAISET TUOTOT 0,00 0,00

TILIKAUDEN TULOS 58 088,56 33 549,90

TILINPÄÄTÖSSIIRROT
Katetttu omasta toiminnasta

Rahastojen muutos 0,00 0,00
Rahastojen lisäys -130 000,00 0,00
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2
HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY

TASE

VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013

PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Muut pitkävaikutteiset menot 99 818,43 53 646,48
AINEELLISET HYÖDYKKEET

Liittymismaksut 45 290,14 45 290,14
Rakennukset ja rakennelmat 1 006 139,27 1 112 921,97
Koneet ja kalusto 24 707,34 6 849,98

1 076 136,75 1 165 062,09
SIJOITUKSET

Osakkeet ja osuudet 1 116 992,67 899 492,67
Rahastojen talletukset 0,00 0,00

1 116 992,67 899 492,67
VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISET
Myyntisaamiset 254 075,81 12 662,66
Siirtosaamiset 113 256,57 37 523,78

367 332,38 50 186,44

RAHAT- JA PANKKISAAMISET 726 616,78 1 147 264,37

VASTAAVAA 3 386 897,01 3 315 652,05

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Sidotut rahastot 781 297,16 781 297,16
Vapaat rahastot 478 330,20 348 330,20
Edellisten tilikausien voitto 607 716,44 574 166,54
Tilikauden yli-/alijäämä 58 088,56 33 549,90

Oma pääoma 1 925 432,36 1 737 343,80
VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN

Lainat rahoituslaitoksilta 915 391,35 1 027 174,05
LYHYTAIKAINEN

Lainat rahoituslaitoksilta 106 782,70 101 782,70
Ostovelat 31 850,12 85 681,69
Siirtovelat 356 456,32 323 143,96
Muut lyhytaikaiset velat 50 984,16 40 525,85

Lyhytaikainen vieras pääoma 546 073,30 551 134,20

VASTATTAVAA 3 386 897,01 3 315 652,05
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Yhdistyksen edustukset

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 
 Riitta Johansson, hallituksen jäsen
 Iiro Auterinen, Riitta Johanssonin varajäsen
 Marja Herala, kaveriverkosto

Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri ry
 Esa Lahtomaa, hallituksen jäsen 
 Pirjo Talaskallio, hallituksen jäsen
 Helena Suosalmi, hallituksen varajäsen

Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry
 Erkki Lönnrot, hallituksen jäsen 
 Harri Saarikoski, hallituksen jäsen
 Iiro Auterinen, valtuuston jäsen

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta
 Helena Suosalmi, laatuvaliokunta 
 Päivi Aalto-Rauhala/Seija Milonoff, työvaliokunta

Helsingin kaupunki
 Helena Suosalmi ja Pekka Koivusalo, kehitysvammaisten henkilöiden   
 yksilöllisen asumisen kehittämishanke ASU:n työryhmän jäsen
 Ilkka Liekari, kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmän jäsen
 Timo Martelius, vammaisneuvoston jäsen

Autismisäätiö
 Päivi Aalto-Rauhala/Seija Milonoff, HAASTE-hankkeen projektiryhmän 
 jäsen

YTRY Päivi Juvala, osallistui toimintaan 

Omaisena edelleen ry
 Päivi Juvala, hallituksen jäsen

Selkokeskuksen neuvottelukunta
 Jan Törnblom, jäsen
 Marja Herala, varajäsen

Selko-Verneri
 Marja Herala, työryhmän jäsen

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma
 Marja Herala, maahanmuuttajaverkoston jäsen
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Organisaatio

YHDISTYSKOKOUS
Jäsenistö

HALLITUS

TOIMINNANJOHTAJA

Työvaliokunta

Johtoryhmä

Järjestötoiminta Talous- ja henki-
löstöhallinto

Tukitoiminta Palvelutoiminta

Edunvalvonta

Viestintä

Sidosryhmät

Tapahtumat

Kirjanpito

Palkkahallinto

Varainhankinta

Rekrytointi

Työhyvinvointi

Perhetyö

Kerhotoiminta

Ystävätupa

Toimintaparkki- ja 
kotiparkkitoiminta

Leiritoiminta

Keharikaveri-
toiminta

Vekkari-projekti

Asumispalvelut

Päivätoiminta
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Yhteystiedot
Keskustoimisto
Bulevardi 34 a A 4, 00120 Helsinki/
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs,
00510 Helsinki
 
Toiminnanjohtaja 
Päivi Aalto-Rauhala 28.2. asti
Seija Milonoff 11.8. alkaen  
  
Talouspäällikkö 
Sari Korhonen 

Talousassistentti
Kirsi Aarnikare

Vapaa-ajan koordinaattori
Marja Herala 

Projektikoordinaattori
Tiina Herttuainen 

Perhetyön suunnittelija 
Päivi Juvala 

Projektityöntekijä
Annika Kiiskilä

Toimistosihteeri
Maria Kuosma

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Heidi Lokki 

Tilapäishoidon ohjaaja
Minna-Mari Marjoniemi

Toimistoapulainen 
Titta Nevapuro 30.6. asti
Ella Rinne 6.10. alkaen 
 
Vapaa-ajan koordinaattori 
Jan Törnblom 

Koordinaattori
Severiina Winqvist 

Ystävätupa
Abrahaminkatu 7, 00180 Helsinki/
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs,
00510 Helsinki

Oskarinpuiston toimintakeskus 
Marjaniemenranta 48
00930 Helsinki

Vastaava ohjaaja 
Teija Manninen

Asumispalvelut
Asumispalvelujen esimies
Elina Raike-Ojanen  

- Oskarinpuiston ryhmäkoti
Marjaniemenranta 48
00930 Helsinki

- Kankurinkulman ryhmäkoti
Palopirtintie 10
00930 Helsinki

- Myllykaaren ryhmäkoti
Kivensilmänkuja 7
00920 Helsinki

toimisto p. 0400 345 369

etunimi.sukunimi@kvtuki57.fi

www.kvtuki57.fi
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Yhdistyksen historiaa
1957  Yhdistys perustettiin. Yhdistyksen nimeksi tuli Vajaamielisten
  Tuki De Psykiskt Efterblivnas Stöd ry.

1960  Aloitettiin kesäsiirtolatoiminta vuokratiloissa Artjärvellä.

1962  Ostettiin Väfvarsbacka-niminen tila, Kankurinmäki, Porvoon
  maalaiskunnasta Ilolasta kesäsiirtolatoimintaa varten.

1963  Kankurinmäkeen rakennettiin kesäsiirtolarakennus, Alatalo.
  Myöhemmin valmistui huoltorakennus saunoineen. Päärakennus   
  kunnostettiin hoitokodiksi kahdeksalle kehitysvammaiselle ihmiselle.

1966  Kerhotoiminta alkoi. Vuodesta 1969 kerhotoiminta muuttui
  säännölliseksi valtionavun turvin.

1966  Yhdistyksen nimi muuttui: Kehitysvammatuki 57 Stöd för
  Utväcklingshämmade ry. Yhdistyksen 10-vuotisjuhlat, joihin osallis- 
  tui rouva Sylvi Kekkonen. Perustettiin ensimmäinen asuntola, Oma- 
  koti, jossa asui 11 miestä ja yksi nainen.

1968  Kankurinmäen laajennus 30-paikkaiseksi valmistui.

1969  Aloitettiin kehittävä vapaa-ajan harrastustoiminta Solakallion eri- 
  tyiskoululla. Kankurinmäkeen valmistuivat asuinrakennukset henki- 
  lökunnalle.

1970  Yhdistyksen toimisto sai tilat Uudenmaankadulla. Maijalan   
  asuntola aloitti toimintansa.

1971  Isä-kerho aloitti toimintansa. Ensimmäinen ulkomaanmatka
  tehtiin Mallorcalle.

1973  Ensimmäinen Finlandia-talon konsertti. Omakoti-asuntola
  siirtyi Helsingin kaupungille.

1974  Kankurinmäen uusi leirialue otettiin käyttöön.

1975  Finlandia-talon konserttia kunnioitti läsnäolollaan tasavallan
  presidentti Urho Kekkonen.

1976  Yhdistyksen nimeksi otettiin Kehitysvammatuki 57 ry.

1977  Yhdistyksen 20-vuotisjuhlat Finlandia-talossa.

1978  Tehtiin ostopalvelusopimukset Helsingin kaupungin kanssa
  Kankurinmäen Tukikodin, Maijala-asuntolan ja kerhotoiminnan   
  osalta.

1979  Ostopalvelutoiminta laajeni koskemaan myös vanhempien kurssi-
  toimintaa. Yhdistys osti Maunulasta kaksion kehitysvammaisten   
  asunnoksi.

1987  Vietettiin yhdistyksen 30-vuotisjuhlia ja Finlandia-talon    
  15-vuotiskonserttia.
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1988  Yhdistyksen Keva-puoti aloitti toimintansa (toiminta päättyi 1991).

1990  Yhdistyksen toimisto muutti Bulevardille nykyisiin toimitiloihin.

1991  Kehitysvammaisten kohtaamispaikaksi perustettiin Ystävätupa.

1997  Myllykaaren asuntola valmistui Myllypuroon.

2001  Oskarinpuiston asuntola ja toimintakeskus sekä Kankurinkulman  
  asuntola aloittivat toimintansa.

2002   Leirit järjestettiin useissa eri paikoissa.

2003   Saattaja- ja tukihenkilöprojekti alkoi keharikaveritoimintana.

2004   Yhdistys liittyi Kehitysvammaisten Uudenmaan tukiipiiri ry:n jäse- 
  neksi. Kankurinmäen kiinteistö myytiin.

2005   Lähdettiin mukaan OIVA – Osallisuuteen vuorovaikutusaloitteilla   
  -hankkeeseen. Riitta Kuparisen väitöskirja Ei meidän naapuriin, joka  
  on tutkimus kehitysvammaisten asuntolan perustamisesta Helsingin  
  Marjaniemeen ja siihen liittyvästä vastarinnasta, tarkastettiin. 

2006   Yhdistyksen nimi muutettiin Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:ksi.  
  
2007   Yhdistyksen toiminnan 50-vuotisjuhlavuosi. Yhdistyksen aloitteesta 
  tehtiin Asumispalvelusäätiö ASPAn toimesta selvitys helsinkiläisten  
  kehitysvammaisten asumisesta ja asumiseen liittyvistä palvelu-  
  tarpeista.

2008   Oskarinpuiston toimintakeskuksessa aloitettiin seniorikerhotoiminta.  
  Lähdettiin mukaan Uutta osaamista kehitysvamma-alalle hankkee- 
  seen.

2009   Tammikuussa myytiin Suoraniemen tila. Hankittiin Myllypurosta   
  yksiö Ounasvaarankujan asunnosta saaduilla varoilla. IMS-toiminta- 
  järjestelmä otettiin koko henkilökunnan käyttöön. Vuoden aikana  
  toteutettiin viisi lyhytaikaishoidon viikonloppua nuorille kehitysvam- 
  maisille. Ylen tilaamaa tv-sarjaa Toisenlaiset frendit kuvattiin Kan- 
  kurinkulmassa.

2010   Ostettiin RAY:n investointiavustuksella neljä yksiötä tukiasunnoiksi.  
  Toisenlaisten frendien toinen tuotantokausi kuvattiin Kankurinkul- 
  massa. Henkilökunnan kanssa työstettiin ensimmäistä henkilöstö- 
  strategiaa. 

2011   Leiritoiminnan 50. kesä. Ystävätupatoiminta täytti 20 vuotta.   
  Marjaniemen kiinteistöt juhlivat 10-vuotista taivaltaan.

2012  Kehitysvammaisten taiteilijoiden konsertti Finlandia-talolla järjes-
  tettiin 40. kerran. Juhlakonsertin lisäksi järjestettiin seminaa-
  ri, jonka teemana oli taide- ja kulttuuritoiminta kehitysvammaisten
  ihmisten keskuudessa.

2013  Keharikaveritoiminta täytti 10 vuotta.

2014  Muutto Läntiselle Brahenkadulle marraskuussa.
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www.kvtuki57.fi

Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki


