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Yhdistysasiaa

Otteita vuoden 2016 toimintasuunnitel-
masta

Vuosi 2016 on Helsingin Kehitysvammatuki 57 
ry:n 59. toimintavuosi. Toimintavuoden teema-
na on kohtaaminen.
 
Toimintavuoden painopisteinä ovat strate-
giatyö, toimintamme tarjonnan, sisältöjen ja 
varainkeruun kehittäminen sekä viestinnän ja 
markkinoinnin tehostaminen.

Uusien jäsenten saaminen mukaan toimintaan 
on tärkeää sekä paikallisen että valtakunnal-
lisen vaikuttamisen kannalta. Uudistuneet 
kotisivut on suunniteltu niin, että jäseneksi liit-
tyminen helpottuisi ja kiinnostaisi entistä isom-
paa joukkoa. Teemme myös aktiivisemmin 
jäsenhankintatyötä erilaisissa tapahtumissa ja 
toiminnoissa sekä uusimme esitteemme vas-
taamaan toimintamme kasvamisen tavoitteita 
viestinnän ja markkinoinnin keinoin.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan myöntämän järjestöavustuksen turvin 
toteutamme leirejä ja kerhoja sekä perheiden 
vertaistukitoimintaa, mutta tuen merkittävän 

vähenemisen vuoksi näissä toiminnoissa 
tapahtuu muutoksia sekä vähenemisen että to-
teutustapojen muodossa. RAY-avustuksemme 
jatkuvat pääosin menneen vuoden kaltaisina, 
muutoksena keharikaveri- ja Vekkari-toiminto-
jen yhdistäminen.

Vekkari oli Raha-automaattiyhdistyksen tuke-
ma Vertaisesta kaveri -niminen kehittämishan-
ke ja se päättyi vuonna 2015. Vekkarin hyvät 
toimintatavat saavat kuitenkin jatkoa yhdis-
tettynä keharikaveritoimintaamme. Vuoden 
2016 alusta RAY:n rahoittamat keharikaveri- ja 
Vekkari-toiminnat on yhdistetty keharikaveri-, 
vertais- ja vapaaehtoistoiminnaksi. 

Yhdistyksen toiminnassa kiinnitetään huomio-
ta vuorovaikutustaitojen ja kommunikaation 
kehittämiseen kohtaamis-teemamme suuntai-
sesti. Vuoden aikana kuljetamme kohtaamisen 
teemaa kaikissa henkilöstöä koskevissa koulu-
tuksissamme ja muussa toiminnassamme. 

Toimintasuunnitelma löytyy kokonaisuudes-
saan yhdistyksen uusituilta kotisivuilta www.
kvtuki57.fi -> Tietoa yhdistyksestä -> Julkaisut.

Yhdistyksen syyskokous 26.11.

1.   Hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016.
2.   Päätettiin, ettei jäsenmaksua koroteta. Vuoden 2016 jäsenmaksuiksi hyväksyttiin 25 euroa/

henkilöjäsen ja 90 euroa/yhteisöjäsen.
3.   Vuoden 2016 hallituksen jäseninä toimivat puheenjohtajana Riitta Johansson ja jäseninä Iiro 

Auterinen, Erkki Lönnrot, Juha Martikainen, Ilkka Liekari, Timo Martelius ja Päivi Liimatta. 
Lisäksi on kolme varajäsentä: Jari-Matti Vuorio, Kristina Vuori ja Kristiina Eronen.

4.   Tilintarkastusyhteisöksi valittiin PriceWaterhouseCoopers.
5.   Yhdistyskokous valtuutti hallituksen myymään yhdistyksen omistamat As Oy Bulevardikoti 

-nimisen yhtiön yhdistetyt huoneistot 4 ja 5 eli osakkeet 5–7 ja 8–9.

Hallituksen kokouksessa 14.12. käsiteltyjä asioita

1.   Hallitus päätti KeMuT-tapahtuman kutsuvieraista toiminnanjohtajan esityksen mukaisesti. 
2.   Hallituksen strategiatyötä jatkettiin ja päätettiin työn loppuun saattamisesta vuoden 2016 

aikana.

Hallituksen vuoden 2016 ensimmäinen kokous pidetään 18.1.
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Uudistamme tiedottamista

Jäsentiedote

Yhdistyksen paperinen jäsentiedote ilmestyy 
tästä eteenpäin neljä kertaa vuodessa. Ilmes-
tymiskuukaudet ovat tammi-, huhti-, elo- ja 
marraskuu. 

Jäsentiedote tehdään jatkossa aina värillisenä 
ja postitetaan kaikille jäsenille paperilehtenä.

Sähköinen uutiskirje

Haluamme tiedottaa yhdistyksen jäsenille ja 
yhteistökumppaneille ajankohtaisista asioista 
entistä useammin. Ryhdymme julkaisemaan 
sähköistä uutiskirjettä, joka lähetetään sähkö-
postitse. Tämän kuukausitiedotteen voi lukea 
myös kotisivuiltamme kohdasta Ajankohtaista.

Sähköinen uutiskirje ilmestyy niinä kuukausina, 
joina kotiin postitettava jäsentiedote ei ilmesty.  
Ensimmäinen ilmestyy maaliskuussa.

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään torstaina 28.4. klo 18.00 yhdistyksen toimistossa, Läntinen 
Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki.

Käsiteltäviä asioita:

* Sääntöjen §:n 11 määräämät asiat:
 - hyväksytään vuosikertomus edelliseltä vuodelta
 - käsitellään kirjanpitolain tarkoittama tilinpäätös  ja toimintakertomus   
   sekä tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta
 - päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 - päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
* Käsitellään muut yhdistyksen hallitukselle viimeistään 17.3. ilmoitetut
   aloitteet. 

Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen toimistolta 21.4. alkaen.

               Tervetuloa!

Sähköinen tiedote lähetetään kaikille jäsenil-
lemme ja yhteistyökumppaneillemme, joiden 
sähköpostiosoite on tiedossamme.

Jos haluat sähköisen kuukausitiedotteem-
me etkä ole varma siitä, onko meillä sähkö-
postiosoitteesi, niin ilmoita se meille. 

Tietoja ottaa vastaan Maria Kuosma, p. 0400 
345 369 tai maria.kuosma@kvtuki57.fi.
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 Lippuja saa R-kioskilta ilman ennakkovarausta
 tapahtumanumerolla 111222.
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Perheiden vertaistukitoiminta

Vaikeavammaisten lasten vanhempien 
tapaaminen to 4.2. klo 18

Vanhempien toiveesta tämän ryhmän tapaa-
misia on lisätty. Vanhemmat ovat kokeneet 
arvokkaana vertaisilta saadut käytännön koke-
mukset. Ajatusten jakaminen on myös sujuvaa 
omassa ”täsmävertaisryhmässä”. Kokemuksia 
vaihtamalla saa uutta näkökulmaa asioihin ja 
virkistävä ilta hyvässä seurassa piristää!

Ilta on tarkoitettu vanhemmille yksin tai kaksin. 
Mukaan ovat tervetulleita ensikertalaiset ja 
tutut vanhemmat! Kokoonnutaan Brahenka-
dulla. Talossa on hissiremontti, mutta portaita 
pitkin pääset sisään Brahenkadun puolelta. 
Paina summeria niin avaan oven ylhäältä. Jos 
tarvitset hissiä, niin soita ja tulen avaamaan 
Josafatinkadun puoleisen oven.

Tarjolla pientä suolaista kahvin ja teen kera. 
 
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 2.2. 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi. 
Lastenhoitovaraus Katja Riikoselta 
p.040 522 2138 tai katja.riikonent@kvtuki57.fi.

Tapaamisia vanhemmille

Aikuisten vanhempien lounastapaaminen 
Weeruskassa to 3.3. klo 13

Tavataan tällä kertaa lounaan merkeissä 
kuulumisia vaihtaen ravintola Weeruskassa 
Porvoonkatu 19. Weeruska on  perinteinen 
lounaspaikka Alppilassa, paikalla on hyvän 
ruokapaikan maine! Lounaaseen kuuluu läm-
min ruoka, keitto, salaattipöytä, itse tehty leipä 
ja kahvi/tee sekä jälkiruoka. 

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

Lounaan omavastuu on 7 €/hlö. Tervetuloa 
mukaan uudet ja tutut vanhemmat!

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 29.2. Päiville 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
(Olen lomalla 22.–28.2.)

Seuraava tapaaminen vaikeavam-
maisten lasten perheille on lauantai-
na 9.4. klo 13–16 ja tällä kertaa koko 
perheelle. 

Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa 
ohjaajien kanssa Ystävätuvalla Lauan-
taiparkin merkeissä. 

Ilmoitathan tulostasi viimeistään 4.4.!

Iloisiin tapaamisiin KeMuT-

tapahtumassa Finlandia-

talolla!
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Vanhempien kässäkahvit Brahenkadulla 
to 3.3. klo 17–19

Kaipaatko ajatusten ja kokemusten vaihtoa 
rennossa hengessä ilman valmiiksi suunnitel-
tua teemaa samalla virkkuukoukkuja ja puik-
koja kilisyttäen? Tai kaipaatko opastusta esim. 
kantapään neulomisessa tai pipon kaventami-
sessa? 

Käsitöiden mahdollinen loppuunsaattaminen 
tai uuden aloittaminen ovat toki tärkeitä juttuja, 
mutta niin on myös vertaisessa seurassa kä-
det puuskassa jutustelukin! Kerro hyvissä ajoin 
ilmoittautumisen yhteydessä tuletko lapsen/
lasten kanssa niin tiedämme varautua.

Ilta on tarkoitettu kaikille vanhemmille! Tarjolla 
kahvia, teetä ja hedelmiä.

Ilmoittaudu mukaan 29.2. mennessä Päiville 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Teemaillat

Ilta itsemääräämisoikeudesta ke 3.2. 
klo 17–19.30

•    Saavatko kaikki päättää itse omista asiois-
taan?

•    Saako päätökseen riittävästi tukea?
•    Voiko osallistua mihin itse haluaa?
•    Kuka huolehtii turvallisuudesta?
•    Kuka kantaa vastuun, jos jotain sattuu?

Kolmen illan kokonaisuudesta (ensimmäinen 
vanhemmille ja läheisille ja toinen asumisyksi-
köiden työntekijöille) on vielä jäljellä yhteinen 
ilta vanhemmille sekä asumisyksiköiden työn-
tekijöille. Illassa alustajina ja asiantuntijoina 
ovat Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto 
ry:stä, Liisa Murto Kynnys ry:n Via-projektista 
sekä Tuija Kotiranta Omaisena edelleen ry:stä. 

Illan tavoitteena on yhdessä pohtia ja keskus-
tella, miten voimme parhaiten tukea itsenäis-
tymistä ja itsemääräämisoikeutta asumisessa.  
Mukaan ovat tervetulleita vanhemmat ja lähei-
set sekä työntekijät asumisyksiköistä.
 
Tilaisuus pidetään Läntinen Brahenkatu 2:ssa, 
4. krs. Kysele lisää ja ilmoittaudu mukaan 
viimeistään 1.2. Päiville p. 040 707 9967 tai 
paivi.juvala@kvtuki57.fi

Huomaa myös tilaisuus työl-
listymisestä ja erilaisista työn-
teon malleista sivulla 12!
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Keskusteluilta lyhytaikais- ja tilapäishoi-
dosta ke 17.2. klo 17.30–19.30

Lyhytaikaishoidolla on tärkeä merkitys perhei-
den jaksamisen tukena, siksi on tärkeää pyr-
kiä vaikuttamaan lyhytaikaishoidon asemaan 
ja kehittää palveluita yhteistyössä perheiden 
kanssa. Parhaat ideat ja perustelut tulevat 
arjesta!  

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on Kehitys-
vammaisten Tukiliiton perustama valtakunnal-
linen palvelutuottaja, jonka tehtävänä on mm. 
kehittää ja tuottaa lyhytaikaishoidon palveluita 
ja asumisvaihtoehtoja. Säätiön tarjoamia pal-
veluja ovat perhelomitus, perhehoito, ryhmälo-
mitukset ja leirit. 

Mukana illassa on myös Helsingin kaupungin 
palveluista, kuten harkinnanvaraisesta erityis-
lapsenvahtipalvelusta eli ns. ELVAsta, kerto-
massa lah-koordinaattori Jaana Hovi. 

Kuulet myös yhdistyksen kotiin vietävästä 
hoidosta ja parkkitoiminnasta, josta kertoo 
tilapäishoidon ohjaaja Katja Riikonen. Keskus-
teluillan tavoitteena on tutustua vaihtoehtoihin 
sekä keskustella lyhytaikaishoidon ajankohtai-
sista asioista ja toiveista.

Tilaisuus pidetään Brahenkadulla. Ilmoittaudu 
mukaan 11.2. mennessä Päiville 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi

Esteittä palmun alle! Matkailuilta 
Brahenkadulla to 11.2. klo 18–20

Mitä on hyvä ottaa huomioon, kun lähtee 
matkaan lapsen/nuoren kanssa, jolla on eri-
tyistarpeita liikkumisen tai jonkun muun asian 
kanssa? Mistä löytyvät parhaimmat kohteet ja 
miten syntyy huoleton loma?

Tule mukaan kuulemaan, kysymään ja kerto-
maan! Keskustelua johtaa sähköpyörätuolilla 
liikkuva esteettömän matkailun asiantuntija 
Sanna Kalmari, joka työskentelee Matka-
Agentit matkatoimistossa ja kirjoittaa Palmu-
asema-matkablogia. Matkakuume-varoitus!

Tilaisuus pidetään Läntinen Brahenkatu 2:ssa, 
4. krs. Kysele lisää ja ilmoittaudu mukaan 
viimeistään 8.2. Päiville p. 040 707 9967 tai 
paivi.juvala@kvtuki57.fi

 

Epilepsia ja kehitysvamma -ilta ti 16.2. 
klo 18–20

Kansainvälisen epilepsiapäivän jälkeisellä 
viikolla on ajankohtaista jakaa kokemuksia ja 
vaihtaa ajatuksia tärkeästä aiheesta. Järjes-
tämme keskusteluillan, jonka alustajana toimii 
lastenneurologian erikoislääkäri Liisa Metsä-
honkala.

Keskustelua käydään osallistujien kysymys-
ten ja pohdintojen tiimoilta. Miten epilepsia 
vaikuttaa oppimiseen? Kiinnostavatko tilastot 
ja todennäköisyydet? Kerro ilmoittautumisen 
yhteydessä mistä sinä haluaisit kuulla ja mistä 
kaipaat tietoa. Usein myös muiden vanhempi-
en kokemukset auttavat selventämään omia 
ajatuksia ja tuovat näkökulmaa omiin pohdin-
toihin.

Tilaisuus pidetään Brahenkadulla. Ilmoittaudu 
mukaan 11.2. mennessä Päiville 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Haluatko kirjoittaa seuraavaan jä-
sentiedotteeseen jutun kokemuksis-
tasi liittyen tilapäishoitoon? Rohkai-
suksi? Neuvoksi? Tiedoksi?

Laita viesti Päiville, paivi.juvala@
kvtuki57.fi.
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VirkistystäPerheille
Vanhempien parkki ystävänpäivän kaveri-
diskon ohessa la 13.2. klo 14–16

Kaveridiskosta enemmän sivulla 10.
Maistuisiko vanhemmille oma parkki lasten 
diskon ohessa? Kaipaatko ajatusten vaihtoa 
muiden vanhempien kanssa? Juodaan yhdes-
sä päiväkahvit ja vaihdetaan kuulumisia!  

Ilmoittaudu Päiville viimeistään 8.2. 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

 

Keskustelua perimästä ja tutustustuminen 
Norio-keskukseen ti 8.3. klo 18–20

Rinnekoti-Säätiön Norio-keskus kutsuu per-
heet kylään Pitäjänmäelle osoitteeseen Korne-
tintie 8. Luvassa pientä purtavaa, keskustelua 
ihmisen perimästä ja perinnöllisyydestä sekä 
tutustumista Norio-keskuksen sopeutumisval-
mennuskursseihin ja tieto-, neuvonta- ja tuki-
palveluihin. 

Norio-keskuksesta paikalla ovat periytyvyys-
neuvoja Ulla Parisaari, psykologi/palvelupääl-
likkö Riina Airo-Niemi sekä vertaistoiminnan 
koordinaattori Sanna Kalmari.

Innostu mukaan mielenkiintoiselle tutustumis-
käynnille! 

Ilmoittaudu mukaan 2.2. mennessä. Ilmoita 
samalla mahdollinen erityisruokavalio Päiville 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Vanhemmat teatteriin la 12.3. 
Beige tappaa klo 14

Mitä tapahtuu, kun aktiivinen eläkeläisrouva ja 
pätkätöitä paiskiva yksinhuoltajaäiti kohtaavat 
kuntokeskuksen pukuhuoneessa? Ylittääkö 
ystävyys ikärajat ja ennakkoluulot?

Toimittaja-kirjailija Minna Lindgren ja ohjaaja-
dramaturgi Peppi Kajanne työryhmineen 
tuovat lavalle draamakomedian epätodennä-
köisestä kaveruussuhteesta, joka laittaa jalan 
vipattamaan ja laulut raikaamaan. Onko ikä 
sittenkään pelkkä numero, kun pitäisi oppia 
uudet salsan askeleet? Voiko beigenvärisen 
arjen tappaa vielä vanhanakin? Lavalla Eeva 
Litmanen ja Kirsi Ylijoki, ohjaus Juha-Pekka 
Mikkola.

Mennään yhdessä Aleksanterin teatterin (Bu-
levardi 23–27) päivänäytökseen ja jatketaan 
jutustelun merkeissä kadun toisella puolella 
yhdistyksen vanhassa toimitilassa pienen 
suolaisen äärellä. Omavastuu 35 €/hlö pitää 
sisällään teatterilipun, väliaikatarjoilun ja pie-
nen suolapalan. 

Lippuja rajoitetusti varaa omasi 11.2. mennes-
sä Päiviltä p. 040 707 9967 tai 
paivi.juvala@kvtuki57.fi.
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Perheiden tilanteet vaihtelevat, ja ajoittain lisä-
apu on tarpeen arjen sujumiseksi. Tilapäishoi-
don ns. kotiparkki on tarkoitettu perheen alle 
20-vuotiaalle lapselle, jolla on kehitysvamma, 
sekä hänen sisaruksilleen. Kotona asuvien 
vaikeavammaisten kohdalla ei ole ikärajaa. 
Kotiparkissa osaavat hoitajat tulevat perheen 
kotiin hoitamaan lasta perheen toiveet huomi-
oiden. 

Hoitoa ja ohjausta lapsille ja nuorille sekä 
heidän sisaruksilleen järjestetään tarvittaessa 
myös yhdistyksen tilaisuuksiin.

Kotiparkki

Parkkitoiminta

Toimintaparkkitoiminta

Kotiparkin hinnasto 

Klo           Arkisin    Lauantaisin  
8.00–18.00     8,20 €/tunti    9,70 €/tunti 
18.00–21.00     9,20 €/tunti   11,10 €/tunti
21.00–24.00   10,20 €/tunti   15,00 €/tunti
                 (klo 20–24)

Arki- ja lauantaipyhänä (klo 10–18) hinta on 
16,40 €/tunti.

Sovitun kotiparkkivarauksen voi perua veloi-
tuksetta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa. 
Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta vara-
uksesta veloitetaan viisi euroa/tunti tilauksen 
mukaan. 

Lisätietoja ma-pe klo 9–14 p. 040 522 2138 
(Katja Riikonen). Voit ottaa vähemmän kiireel-
lisissä tilanteissa yhteyttä myös sähköpostitse 
katja.riikonen@kvtuki57.fi. Laitathan viestiisi 
myös puhelinnumerosi yhteydenottoa varten.

Lauantaiparkki

Lauantaiparkki on erityislapsille ja heidän 
sisaruksilleen suunniteltua yhteistä tekemistä 
ohjaajien kanssa. Lauantaiparkit mahdollista-
vat lapsen kokemuksen vertaisesta, onnistu-
misen ja osaamisen tunteen, tekemisen ilon 
ja uusia kokemuksia. Toiminnassa otetaan 
huomioon mukaan ilmoittautuneiden lasten 
vahvuudet. Lauantaiparkin osallistujien ikähai-
tari on ollut noin viidestä viiteentoista vuotta, 
eli lauantaiparkki sopii monen ikäisille lapsille. 
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.

Huom. Myös sisarukset ovat lämpimästi 
tervetulleita lauantaiparkkipäivään!

Lauantaiparkki: ystävänpäivän kaveridisko 
lauantaina 13.2. klo 14–16 (huomaa aika)

Mikä sen mainiompaa kuin 
suosikkibiisien kuuntelu ja 
niiden tahtiin tanssiminen 
oman kaverin kanssa! Tä-
hän lauantaiparkkiin kut-
summe lapset oman kave-
rinsa kanssa, oli hän sitten 
koulukaveri, sukulainen, 
erityinen tai tavis, nuori tai 
vanha, kaikki ovat tervetul-
leita mukaan. Soittolistalla 
ovat ainakin tutut Robin ja 
Fröbelin Palikat. Ystävätu-
van kattoon ripustetaan diskopallo ja popcor-
nin tuoksu valtaa tilan, musiikki soi ja pidetään 
hauskaa. 
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Mukaan otetaan enemmän osallistujia kuin 
tavallisesti Lauantaiparkkiin jsaYstävänpäivän 
kaveridiskoon ei ole osallistumismaksua. Tar-
jolla siis lämmin tunnelma, pieniä herkkuja ja 
hyvää musiikkia – kenet sinä kutsut kaveriksi?

Ilmoittautumiset ja mahdolliset musiikkitoiveet 
Katjalle p. 040 522 2138 tai sähköpostitse 
katja.riikonen@kvtuki57.fi 8.2. mennessä, 
jonka jälkeen ryhmä valitaan (ilmoitamme 
kaikille). 

Samaan aikaan toimiston puolella vanhem-
painparkki klo 14–16 – keskustelua ja kahvia 
muiden vanhempien kanssa. Ilmoittautumiset 
Päiville 8.2. mennessä. Katso lisää sivulta 9.

Lauantaiparkki: sirkus lauantaina 12.3. klo 
10–15

Tällä kertaa lauantaiparkin teemana on sirkus. 
Kuka on huimapää ja uskaltaa taiteilla lattiatra-
petsilla, kuka osaa jongleerata niin, että kaikki 
pallot osuvat joka kerta maahan, kenen tunne-
linryömintä on sähäkintä ja kuka haluaa kävel-
lä sirkuskengissä? Nyt on aika pitää hauskaa 
ja tehdä omia temppuja, hassutella ja kokeilla 
erilaisia juttuja. Tämä sirkusporukka lähtee Ys-
tävätuvalta pellehymy huulilla ja maha täynnä 
naurua. 

Meillä on myös suuri ilo saada Circus Hel-
sinki esiintymään lapsille päivän aikana! 

Tämä toiminnallinen lauantaiparkki pitää si-
sällään lounaan ja pienen välipalan, kerrothan 
ilmoittautumisen yhteydessä lapsen mahdolli-
sesta erityisruokavaliosta.

Ilmoittautuminen Katjalle p. 040 522 2138 tai 
katja.riikonen@kvtuki57.fi 7.3. mennessä, 
jonka jälkeen ryhmä valitaan (ilmoitamme kai-
kille). Osallistumismaksu 10 € sisältää lounaan 
ja materiaalit.

Kaakon kammari

Joskus voi olla mukavinta tulla Kaakon kam-
mariin suoraan töistä ja ottaa vaikka lapsille 
ruoka mukaan jos ruoka-aika sattuu samaan 
aikaan. Iltojen tavoitteena on tarjota erityislap-
sille ja -nuorille sisaruksineen vertaistukea ja 
virkistystä ohjatun toiminnan ja vapaamuotoi-
sen leikin tuella. Lasten toiminnan suunnitte-
lussa otetaan huomioon tekemisen eri muodot 
ja jokainen voi osallistua oman mielenkiinnon 
ja jaksamisen mukaan. Lasten kanssa tai-
teilemassa on jo tutuksi tullut Emmi, lisäksi 
varaamme hoitajia ennakkoilmoittautumisten 
perusteella. Mukaan voi silti edelleen tulla 
ilman ennakkoilmoittautumista, näin toiminta 
pysyy mukavan vapaamuotoisena. 

Kaakon kammari -illat ovat koko perheelle 
avointa toimintaparkkitoimintaa ja mukaan voi 
tulla koko perhe tai osa perheestä. Istumme 
iltaa rupatellen kahvin tai teen ääressä, kaikki 
samoissa tiloissa. Kaakon kammariin pääsee 
hyvin metrolla, asemalta on noin 10 minuutin 
kävelymatka. Omalla autolla tuleville löytyy 
myös hyvin parkkitilaa. Mukaan voi tulla mistä 
päin Helsinkiä tahansa. 

Ennakkoilmoittautumiset Katjalle edellisen 
viikon torstaihin mennessä joko sähköpostitse 
katja.riikonen@kvtuki57.fi tai puhelimitse 040 
522 2138.

Kevään tapaamiset:

Maanantai 1.2. klo 17–20
Maanantai 7.3.2016 klo 17–20
Maanantai 4.4.2016 klo 17–20
Maanantai 2.5.2016 klo 17–20

Tervetuloa mukaan!

Leikkipuisto Herttoniemi, Karhutie 11, 00900 
Helsinki
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Perheilta Ystävätuvalla

Uusi perheilta jatkaa Ystävätuvalla, tervetuloa 
mukaan uudet ja vanhat kävijät! Kokoonnum-
me jälleen perjantaina 26.2. klo 17–20.

Tulossa ohjelmaa lapsille ja vanhemmille yh-
dessä ja erikseen, lapsille on tarkoitus varata 
vuoro alakerran keilahallista (varmistuu lähem-
pänä) ja vanhemmille tarjoutuu mahdollisuus 
hierontahetkeen. Opiskelijat Ninni Kurttila ja 
Emmi Hiisilä ovat mukana perheillassa opin-
näytetyön merkeissä. Pääpaino pysyy vapaas-
sa olemisessa, vanhempien vertaisessa het-
kessä kahvikupin äärellä keskustellen.

Lapset ovat hoitajien vastuulla, jonka vuoksi 
perheiltaan on ennakkoilmoittautuminen.
Mukaan voi tulla mistä päin Helsinkiä tahansa, 
ja mukaan voi tulla koko perhe tai osa per-
heestä.  

Ilmoittaudu seuraavaan Ystävätuvan perheil-
taan maanantaihin 22.2. mennessä Katjalle 
p. 040 522 2138 tai sähköpostitse katja.riiko-
nen@kvtuki57.fi. Näin osaamme varata hoita-
jia riittävästi.

Ystävätuvalle pääset parhaiten julkisilla, raitio-
vaunut 3 ja 1 pysähtyvät oven edessä, raitio-
vaunu 8 kulman takana. Samoin bussi 51:n 
pysäkki on vieressä. Sörnäisten metroasemal-
ta on noin 10 minuutin kävelymatka Läntiselle 
Brahenkadulle, myös raitiovaunulla 8 pääsee 
Sörnäisistä viereiselle Urheilutalon pysäkille.

Kevään perheillat Ystävätuvalla:

26.2. klo 17–20  (ilm. 22.2. mennessä)
22.4. klo 17–20 (ilm. 18.4. mennessä)
3.6. klo 17–20 (ilm. 30.5. mennessä)

TERVETULOA!

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n Ystä-
vätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs., 00510 
Helsinki.

Ystis ja perhetyö yhdessä
Uudistuva työ- ja päivätoiminta ja palkka-
työhön tukeminen -iltapäivä 19.3.

Nyt sinulla on mahdollisuus saada lisätietoa 
ja vastauksia kysymyksiin työllistymisestä ja 
erilaisista työnteon malleista.

Tervetuloa keskustelemaan työhön ja työllis-
tymiseen liittyvistä asioista lauantaina 19.3. 
klo 13–15  Helsingin Kehitysvammatuen 
toimistolle, Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros 
(sisäänkäynti Josafatinkadun puolelta). Tee-
maan johdattavat työelämän asiantuntijat Kari 
Vuorenpää ja Mari Hakola Kehitysvammaisten 
Tukiliitosta.

Iltapäivään ovat tervetulleita työikäiset hen-
kilöt, joilla on kehitysvamma sekä aiheesta 
kiinnostuneet vanhemmat.

Kahvitarjoilu.

Vanhempien ilmoittautumiset Päiville, 
paivi.juvala@kvtuki57.fi, p. 040 707 9967 ja 
muiden Marjalle, marja.herala@kvtuki57.fi,
p. 040 5210 0240. 

Mukaan mahtuu noin 20 ensiksi ilmoittautunut-
ta.
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Ystävätupa
Osoite: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros
- maaliskuun loppuun saakka sisäänkäynti 
Josafatinkadun puolelta 
p. 0400 413 478 (aukioloaikoina)

Avoinna: keskiviikkoisin klo 14-19
             sunnuntaisin klo 13-16

Myytävänä kahvia, pullaa, limua, voileipiä ja 
muita herkkuja.
Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja tutustumaan 
uusiin ihmisiin!

Pääsiäisenä 27.3. Ystis on suljettu.
Ystiksen kevätjuhla on sunnuntaina 24.4. 
Sen jälkeen alkaa kesätauko.

Ystiksen biljardikilpailu 2015
Loppuottelussa 2.12.mestaruuden vei 
Jussi Hautamäki, hopeaa sai Marlo Paumo 
ja pronssia Markus Lohikoski. Neljäs upeasti 
loppuotteluun selvinnyt bilistaituri oli Marju 
Köykkä. Isot onnittelut kaikille!

Vapaa-ajan toiminta
Toimintaa kehitysvammaisille ihmisille

 

Kuvassa vasemmalta Marju Köykkä, Marlo Paumo, Jussi Hautamäki ja Markus 
Lohikoski. Takana lahjomaton tuomari Jan Törnblom.
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Sture 21:n Villiklubi kokoontuu seuraavan 
kerran 11.2. klo 19–22. 
Ravintola Sture 21, osoite Sturenkatu 21.
Musaa, kavereita ja mahtavaa menoa!
Kevään muut kerrat torstaisin 10.3., 14.4., 
12.5. ja 9.6.
Ilmainen sisäänpääsy.
Ikäraja 18 v. 
Tervetuloa! 
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240, 
marja.herala@kvtuki57.fi

Ystiksen teiniklubi 13–19-vuotiaille
Teinien oma juttu, teiniklubi, alkaa, jihuu! 
Ensimmäinen kerta on lauantaina 6.2. klo 
13–16 Ystävätuvalla, Läntinen Brahenkatu 2, 
4. kerros (maaliskuun loppuun saakka 
sisäänkäynti Josafatinkadun puolelta). 
Teiniklubi kokoontuu joka toinen lauantai 
huhtikuun loppuun saakka.

Teiniklubilla voit pelailla pelejä, askarrella, 
tavata kavereita ja tutustua uusiin ihmisiin.
Seurana ja pelikaverina on aina kaksi 
ohjaajaa. Mikäli tarvitset henkilökohtaista 
apua tai tarkempaa valvontaa, 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.

                 Tervetuloa!

 

Ystiksen äksön -viikko lomalaisille 
22.–26.2. klo 9–15
Kaipaatko tekemistä talvilomaviikolla? 
Ilmoittaudu Ystiksen äksön -viikolle! Se on 
nuorille reippaille lomalaisille tarkoitettu 
tapahtumaviikko, joka sisältää monenlaista 
hauskaa tekemistä. Viikon ohjelmassa on 
muun muassa hohtokeilausta, leffaa, ulkoilua 
ja pelejä.

Viikon hinta on 85 euroa. Hinta sisältää aa-
mupalan, lounaan ja viikon ohjelman 
sisäänpääsymaksuineen. Aamupalat 
syödään Ystävätuvalla ja lounaat nautitaan 
joko Ystävätuvalla tai lounasravintolassa. 
Mukaan mahtuu 6–8 osallistujaa. Osallistujat 
valitaan ilmoittautuneista. 
Ilmoittautumiset 10.2. mennessä Marjalle 
p. 040 521 0240 tai marja.herala@kvtuki57.fi.

Ystiksen senioriklubi eläkeläisille
Joka toinen tiistai klo 12–14. alkaen 26.1.
Silloin suunnitellaan yhdessä kevään 
ohjelma.
Myytävänä kahvia, pullaa ja pientä suolaista.

Senioriklubille ei tarvitse ilmoittautua. 
Lisätietoa Marjalta p. 040 521 0240, 
marja.herala@kvtuki57.fi.
Tervetuloa!

Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä 
eläkeläisille
- yhdessäoloa ja jutustelua 

Keinutuoliryhmä kokoontuu Ystävätuvalla
• torstaina 4.2. klo 13–14.30
• torstaina 31.3. klo 13–14.30
• torstaina 12.5. klo 13–14.30

Myytävänä kahvia ja pullaa. Kahvi + pulla 
maksaa 2 euroa.

Keinutuoliryhmään ei tarvitse ilmoittautua.
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240.
Tervetuloa! 
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Vapaat kerhopaikat
* Ilmaisupiiri nuorille ja aikuisille. Ilmaisua 
liikkeen ja tanssin avulla. Kokoontuu 
torstaisin Kinaporin palvelukeskuksen 
liikuntasalissa klo 18–19.30. 
* Taidemuseot tutuiksi -kerho aikuisille. 
Käyntejä eri taidemuseoissa ja näyttelyissä 
joka toinen keskiviikkoilta.
* Ystävätuvan taidekerho aikuisille, 
keskiviikkoisin klo 18–19.30.
* Luontokerho aikuisille, tiistaisin klo 
18–19.30 Kallahden nuorisotalolla.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
p. 040 835 0395 / Jani Törnblom. 

Erityislasten uimakoulut Pirkkolan 
uimahallissa
1. 11.1.–29.2.
maanantaisin klo 18.10–18.40 jatko 
yli 6-vuotiaat
2. 7.3.–25.4.
maanantaisin klo 17.30–18.00 alkeet 
yli 6-vuotiaat
Uimakoulujen maksu on 39 euroa.

Erityislasten vesiliikunta Kampin 
liikuntakeskuksessa
11.1.–25.4.
maanantaisin klo 18.30–19.15
Ryhmä on suunnattu 5 vuotta täyttäneille 
liikunta- ja tai kehitysvammaisille lapsille ja 
nuorille. Tavoitteena on uinti- ja 
vesiliikuntataidon valmiuksien kehittäminen 
yksilöllisesti vamma-aste huomioiden. 
Allastila ja siinä tapahtuva opetus edellyttää 
jokaiselle omaa henkilökohtaista avustajaa 
(hankittava itse).
Vesiliikunnan osallistumismaksu on 43 euroa.

Kyselyt uimakoulun ja vesiliikunnan vapaista 
paikoista ja lisätietoja: 
erityisliikunnan suunnittelija Saila Hänninen
p. 09 3108 7509 tai saila.hanninen@hel.fi .

Biljardin SM-kisat kehitysvammaisille 
henkilöille
Vuoden 2016 kisat pidetään tiistaina 2.2. klo 
9 alkaen.
Paikka on Ritz-biljardi, Eteläinen 
Hesperiankatu 22.
Pelimuotona eli lajina on 8-pallo.
Naisilla ja miehillä on omat sarjansa ja 
mukaan voidaan ottaa enintään 64 pelaajaa.
Kisaan osallistuminen maksaa 7 euroa ja 
lounas maksa 8 euroa.
Ilmoittautumiset: Pekka Leisti 
p. 0400 846 520 tai sähköpostilla osoitteella 
pekka.leisti@espoo.fi. 
Kisat järjestää Ritz-Biljardi, Riilahden 
Biljardiseura ja Suomen Biljardiliitto.

Lasketteluryhmä Napaketut
Napaketut on lasketteluryhmä, joka tarjoaa 
laskettelunopetusta ja -seuraa erityislapsille/
nuorille perheineen. Napakettuihin voi myös 
tulla kokeilemaan sitoutumatta koko 
kaudeksi.
Napaketut harjoittelevat torstai-iltaisin 
Solvallan Swinghillissä Espoossa. Mikäli 
kiinnostusta löytyy, aloitetaan lisäksi 
viikonloppuryhmä Talmassa talveksi 15/16.

Napaketturyhmiä on kaksi:
1. Aloittelijat harjoittelevat lastenrinteessä.
2. Edistyneemmät laskevat perherinteessä.

Opettajana toimii Vipe Mikkola, joka on 
erikoistunut soveltavan alppihiihdon opettaja 
ja omaa vuosien kokemuksen erityislasten 
kanssa toimimisesta.
Yhteystiedot:
Virpi Mikkola, virpi.mikkola@kotikone.fi, 
p. 050 546 5486
Karl Westerstråhle, karl.west@nbl.fi, 
p. 0400 427 833.
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Kotikokki -kurssi Ystävätuvalla

Iloinen jutustelu ja hyvät tuoksut tulevat vas-
taan Ystävätuvalla. Yhdellä on sormet taiki-
nassa ja toisella valmistuu hellalla maukas 
kastike. Kotikokki-kurssilaiset ovat kokoontu-
massa viimeistä kertaa. 

Kotikokki-kurssi kokoontui maanantaisin 
Ystiksellä syys–lokakuussa yhteensä kuusi 
kertaa. Kurssilla oli kahdeksan kurssilaista ja 
kaksi ohjaajaa. Kurssilla valmistettiin ruokia 
ympäri maailmaa. Teemoina olivat Aasia, Ete-
lä- ja Pohjois-Amerikka, Afrikka, Australia ja 
Eurooppa. Erityisesti afrikkalaiset ruoat mais-
tuivat niin kurssilaisille kuin ohjaajillekin.

Kotikokki-kurssilla sai tehdä itse niin paljon 
kuin osasi, ja ohjaajat ja muut kurssilaiset 
neuvoivat, jos jokin asia ei sujunut. Kerholai-
set olivat aikamoisia kokkeja, ja ruoat näyt-
tivät herkullisilta. Ruoka valmistui nopeasti, 
koska oli monta kättä tekemässä. Hyvän 
ruoan lisäksi parasta olivat hyvät vitsit!

Viimeisellä kerralla otettiin kuvia ja kerättiin 
juttuja lehtiartikkelia varten. Tunnelma oli 
mahtava ja kaikki olivat kavereita. Viimeisen 
kerran teemana olivat eurooppalaiset ruoat. 
Alkupalaksi maistuivat lohirullat, pääruoaksi 
chorizopasta ja jälkiruoaksi perinteinen mus-
tikkapiirakka. Kurssilaiset tekivät ruokaa 2–3 
hengen ryhmissä. Kokkailun jälkeen nautim-
me yhdessä ruoasta saman pöydän ääressä. 
Lopuksi siivosimme paikat yhdessä.

Viimeisellä kerralla kurssilai-
set saivat mukaansa kansiot. 
Kansioissa on reseptit kaik-
kiin kerhossa valmistettuihin 
ruokiin. Kurssilaiset palkittiin 
myös diplomeilla, ja jokainen 
sai kotiin lahjaksi mittalusi-
kat tulevaisuuden kokkailuja 
varten.

Kirjoittajat: Elina Mustakangas, 
Kerttu Mättö, Saana Laine & 
Jaana Puurunen 

Tässä yksi kurssin resepti, jota voit kokeilla 
kotonasi.

AFRIKKALAINEN JAUHELIHAKUSKUS 
(neljä annosta)

Ainekset:

400 g naudan jauhelihaa
1 sipuli
2 valkosipulinkynttä
1 paprika
2 tomaattia
1 rkl öljyä
2 dl vettä
2 dl kuskusia
1 tl juustokuminaa
1 tl kurkumaa
1 tl suolaa
1 ruukku ruukkusalaattia
1 tlk (200 g) turkkilaista jogurttia

Valmistus:

1. Kuori ja hienonna sipulit.
2. Suikaloi paprika ja tomaatit.
3. Kuumenna rasva pannussa ja kuullota sipulit. 

Lisää jauheliha ruskistumaan.
4. Keitä kuskus pakkausohjeen mukaan kypsäk-

si.
5. Lisää juustokumina, kurkuma ja suola.
6. Sekoita ja lisää joukkoon paprikat ja kypsä 

kuskus.
7. Odota hetki ja lisää tomaattilohkot.
8. Tarjoa salaatin ja jogurtin kanssa.
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Vekkari-projekti

Vekkari-projekti on päättynyt. Vekkarista on 
kirjoitettu loppuarviointi. Loppuarvioinnissa 
todettiin, että hankkeen tavoitteet saavutettiin. 
Hanke nähtiin vaikutuksellisena. Vertaisryhmät 
koettiin luotettavana jossa ilmapiiri oli vapau-
tunut. Vastuutehtävissä toimineet osallistujat 
kertoivat vaikutuksiksi mm. itsevarmuuden 
kasvun, mielialan nousun ja elämän sisällön 
lisääntymisen. Mm. yhteistyökumppanit sa-
noivat tuloksiksi myös osallistujien voimaantu-
misen, onnistumisen kokemukset ja ylpeyden 
olla mukana tärkeänä koetussa toiminnassa.

Projektin vaikutukset ovat heijastuneet myös 
osallistujien muihin elämänalueisiin ja vertais-
ryhmiä on perustettu hankkeen mallista myös 
itsenäisesti. Projekti on herättänyt keskustelua 
kehitysvamma-alalla itsemääräämiseen ja 
kehitysvammaisten ihmisten vastuuseen liit-
tyvissä asioissa. Termistö kehitysvamma-alan 
vertais- ja vapaaehtoistoiminnassa on selkey-
tynyt ja projekti on vaikuttanut kehitysvamma-
alalle töihin hakeutumiseen sekä keskusteluun 
kehitysvammaisten ihmisten työhön palkkaa-
misesta.

Vekkari-, vertais- ja vapaaehtoistoiminta

Vertaisryhmä- ja vapaaehtoistoiminta 
kehitysvamma-alalla vaativat yksilöl-
listä tukea toimiakseen. Hankkeessa 
koettiin parhaaksi ammattilaisten, 
vapaaehtoisten ja vertaistoimijoiden 
tuen yhdistelmä.

Kannattaa lukea lisää loppuraportista, joka 
löytyy vertaistoiminnan materiaalipankista 
osoitteesta: www.kvtuki57.fi/yhdistys/julkaisut/
vertaistoiminnan-materiaalipankki.

Vertaistoiminnan materiaalipankissa on myös 
työkaluja (tukikuvitettuja lomakkeita) vertais-
ryhmän vetäjän avuksi sekä muuta tarpeellista 
projektissa tehtyä materiaalia.

Vekkari-toiminta kuitenkin jatkuu! Saim-
me hakemamme rahoituksen. Jatkamme nyt 
yhdistettynä keharikaveritoiminnan ja yhdistyk-
semme vapaaehtoistoiminnan kanssa. Vekka-
rin toiminta löytyy jatkossa kahden otsikon alta; 
vertaisryhmätoiminnan ja vapaaehtoistoimin-
nan alta. Näistä voit lukea seuraavilta sivuilta.

Hei yhteistyökumppani; internetistä löytyy 
toimijapankki, jonka kautta voit tilata ver-
taisryhmän vetäjiä tai vapaaehtoistoimijoita 
omiin tapahtumiin: www.kvtuki57.fi/toiminta/
vekkari/toimijapankki. Rohkeasti vain tilaa-
maan!
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Jalkapalloryhmä
Aika:  keskiviikkoisin ja sunnuntaisin klo 
18.30–20.10
Paikka: Mosan tekonurmikentällä (osoite 
Moisiontie 5). Talvikausi Puistolassa tai Mylly-
purossa
Ohjelma: tule pelaamaan jalkapalloa Energi-
siin Haukkoihin
Vetäjä: monta valmentajaa ja vertaisryhmän 
vetäjä Janne Parkkonen uusien pelaajien 
tukena
Järjestäjä: Puistolan Urheilijat, Arzu Caydam-
Lehtonen, p. 0400-607 932 tai arzu.caydam-
lehtonen@hotmail.com 
Huom. Joukkuemaksu on 50 €/kk/pelaaja.

Voit hakea ryhmiin täyttämällä osallistumislo-
makkeen internetissä sivulla www.kvtuki57.fi/
toiminta/vekkari/vertaisryhmatoiminta. Lisätie-
toja tai paperisen osallistumislomakkeen saat 
Tiina Herttuaiselta osoitteesta tiina.herttuai-
nen@kvtuki57.fi tai 050 564 4707 (maanan-
taista perjantaihin kello 9-15). Jos olet aiem-
min ollut Vekkarin toiminnassa, niin voit myös 
ilmoittautua suoraan Tiinalle puhelimitse tai 
sähköpostitse.

Vertaisryhmissä on tilaa uusille 
ryhmäläisille. Alla on esitelty 
ryhmät, joissa on vielä tilaa:

Kirjapiiri
Aika:  joka toinen maanantai 
kello 17–18:30, 11.1. alkaen
Paikka: Pasilan kirjasto (Kello-
silta 9, Helsinki)
Ohjelma: Kirjapiirissä luetaan, 
esitellään ja jutellaan kirjoista. 
Kirjapiirissä kuunnellaan myös 
äänikirjoja. Lukutaito ei ole 
välttämätön. 
Vetäjä: vertaisryhmän vetäjä Veli-Pekka Ven-
ho
Järjestäjä: Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry/
Vekkari

Vapaa-aikaryhmä
Aika:  joka toinen maanantai kello 18–19, 
18.1. alkaen
Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 
4. krs
Ohjelma: Juttelemme vapaa-ajasta ja ajan-
kohtaisista asioista sekä kuuntelemme mu-
siikkia. Vietämme leppoisaa aikaa yhdessä 
vertaisryhmässä.
Vetäjä: vertaisryhmän vetäjät Harri Broman ja 
Dimitri Baltzar
Järjestäjä: Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry/
Vekkari
 
Oivan karaokeryhmä
Aika:  joka kuun viimeinen torstai kello 19–20 
28.1. alkaen
Paikka: Kallion Oiva, Porthaninkatu 5, 00530 
Helsinki 
Ohjelma: mennään ystävien kesken laula-
maan karaokea
Vetäjä: vertaisryhmän vetäjä Joonas Laatikai-
nen
Järjestäjä: Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry/
Vekkari
Huom. Tilaan siirtyessä on pari rappusta.

Vertaisryhmätoiminta
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Vertaisryhmien vetäjien koulutus 
(aikaisempi kokemusasiantuntija-
koulutus)

Nyt on sinulla tilaisuus perustaa oma vertais-
ryhmä! Tuemme sinua perustamaan ryhmän. 
Vertaisryhmän voi perustaa ihan mistä ai-
heesta tahansa. Meillä on ollut vertaisryhmiä 
politiikasta, lenkkeilystä, kirjallisuudesta, nais-
ten omista jutuista, leivonnasta, valotaiteesta, 
jalkapallosta jne. 

Koulutukseen voi hakea yleisellä osallistu-
mislomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.
kvtuki57.fi/toiminta/vekkari. Koulutus on mak-
suton ja tapahtuu Ystävätuvalla maanantai-
iltaisin ajalla 7.3.–18.5.  Haku koulutukseen 
päättyy 12.2. Jos olet vekkarilainen, voit 
ilmoittautua myös suoraan Tiinalle.

Näin koulutuksen osallistujat ja nykyiset ver-
taisryhmien vetäjät kertovat:

”Iso askel elämässä et mä pääsin kokemus-
asiantuntijaksi ja sitte vielä ryhmän vetäjäksi. 
Niin että se on ihan kun askel tulevaisuuteen. 
- - Että mä näytän lahjakkuuteni, mitä osaan. 
Siitä näkee, millainen mä olen tulevaisuudes-
sa.” (koulutuksen osallistuja)

” Ennen olin aika onneton ja alakulonen, kun 
mä en tienny saanko mahdollisuutta ruve-
ta ryhmää pitämään. Että sain kuitenkin, et 
silleen niinku tuli iloseks, ku sain tietää tästä 
niin tulin iloseks ja reippaaks. Ja kotonaki mä 
innostun joskus liikaa puhumaan ryhmästä, 
joku meinaa kyllästyä, mä sanon et ”mä en 
tarkota pahalla, mä oon vaan niin innos-
tunu”.” (koulutuksen osallistuja)

Yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan koulu-
tus 8.2. kello 17–20.30

Koulutus on tarkoitettu kaikille yhdistyksessä 
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Kou-
lutus ei sido mihinkään. Tarjoamme vapaa-
ehtoistoiminnan tehtäviä kehitysvammaisille 
ihmisille ja ei-kehitysvammaisille ihmisille. 

Voit halutessasi osallistua jatkokoulutuk-
seen kiinnostuksesi mukaan. 

Keharikaveriksi aikova:
 15.2. Vapaaehtoistoiminta kehitysvamma-
alalla -koulutus
29.2. Keharikaverikoulutus

Taustatukihenkilöksi aikova:
15.2. Vapaaehtoistoiminta kehitysvamma-
alalla -koulutus
3.3. Taustatukihenkilökoulutus

Ystiksen vapaaehtoiseksi aikova:
15.2. Vapaaehtoistoiminta kehitysvamma-
alalla -koulutus
 24.2. Avoimet ovet Ystävätuvalla (tule tutustu-
maan Ystävätuvan toimintaan)
 
Keharikaverina toimit tasavertaisena kaverina 
kehitysvammaiselle ihmiselle. Taustatukihen-
kilönä toimit vertaisryhmän vetäjän tai vapaa-
ehtoistoimijan tukena tapahtumissa. 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Severiina Win-
qvist, p. 040 160 9017 (klo 9–15) tai severii-
na.winqvist@kvtuki57.fi.

Vapaaehtoistoiminta
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Keharikaveritoiminta
 

 

Kaipaatko kaveria vapaa-aikaan ulkoilulenkille, pelikaveriksi, elokuviin, juttuseuraksi, 
taidenäyttelyyn, bändin keikalle, lätkämatsiin...? 

 

Keharikaveri on vapaaehtoinen kaveri, jolla ei ole kehitysvammaa. 

 

 

Jos toivot itsellesi kaveria, niin  

 täytä sähköinen lomake www.keharikaveri.fi-sivustolla tai  
 lähetä kortti, jossa pyydät itsellesi täytettäväksi paperista lomaketta 

Mitä tarkemmin kerrot itsestäsi, sen helpompi meidän on löytää sopiva kaveri.  

Keharikaveria voi hakea, jos on yli 12-vuotias. 

 

 

Otamme yhteyttä sinuun puhelimitse, kun sopiva kaveri on löytynyt.  

 Sopivan kaverin löytämiseen voi mennä joskus pitkä aika.  
 Älä siis huolestu, vaikka emme heti soita. 

 

Keharikaverille  ei makseta palkkaa, mutta yhteisistä kuluista vastaat sinä.  

 Kuluja voivat olla esimerkiksi pääsyliput tai hampurilaiset.  
 Kaveri on vapaaehtoinen. Siksi hänelle ei saa tulla kuluja toiminnasta. 

 

Oman kaverin kanssa voi viettää vapaa-aikaa tavalla, joka kiinnostaa molempia. 

 Kaveritapaaminen on noin kerran kuukaudessa.  
 Tapaaminen sovitaan molempien aikataulut huomioiden.  
 Keharikaveri ei ole kehitysvamma-alan ammattilainen eikä henkilökohtainen 

avustaja, vaan aidosti kaveri. 
 

Keharikaverikoulutus

Vapaaehtoiseksi kaveriksi haluaville järjestetään kolmen kerran keharikaverikoulutus 
8.2., 15.2. ja 29.2. Lisätietoja sivulla 19.

Lisätietoja keharikaveritoiminnasta antaa mielellään Severiina Winqvist, p. 040 160 9017 
(klo 9–15) tai severiina.winqvist@kvtuki57.fi.
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Naurua ja iloa – vapaaehtoisena 
Lauantaiparkissa

Sanomatalossa järjestettiin 24.9.2015 Tee 
hyvää -tapahtuma, jossa eri järjestöt esittelivät 
vapaaehtoistyön mahdollisuuksia. Abivuotta 
viettävät Tea Selin ja Olivia Din Belle olivat 
kierrelleet alueen läpi ja merkanneet ylös 
järjestöt, joista innostuivat eniten. Helsingin 
kehitysvammatuki 57 ry oli yksi näistä. Yhdis-
tyksen pisteestä jäi lämpöisin tunne. Tea ja 
Olivia ihastuivat yhdistyksen ideaan, toiminta-
periaatteeseen sekä henkeen, jossa toimintaa 
tehdään. Tea ja Olivia kiinnostuivat vapaa-
ehtoistyöstä erityislasten parissa ja lähtivät 
mukaan lauantaiparkkeihin. He ovat olleet 
mukana lasten diskossa, jouluisissa pajoissa 
sekä käsitöitä ja mörköjä -lauantaiparkissa. 

Kun Tealta ja Olivialta kysytään mitä vapaa-
ehtoisena oleminen heidän mielestään vaatii, 
vastaavat he sen vaativan monia tärkeitä asi-
oita, kuten auttamisenhalun sekä kyvyn koh-
data erilaisia ihmisiä ja ettei esimerkiksi liikaa 
mieti miten erityislapselle pitää puhua. Omana 
itsenä oleminen ja kyky heittäytyä nousevat 
esiin. Tärkeää on myös empatiakyky, vastuul-
lisuus sekä vilpittömyys, Tea jatkaa listaa. Tea 
korostaa vielä sitoutumisen tärkeyttä; sitoutu-
mista niin ajallisesti kuin henkisesti.

”Toiminnalle on annettava sen vaatima aika, 
joka tulee käyttää ajatuksella." 

Tea ja Olivia odottivat paljon nau-
rua ja iloa, uusia kokemuksia ja 
jotain jännää ja uutta. Lauantaipar-
kista on muodostunut heille tärkeä 
hetki; he tapaavat tuttuja lapsia ja 
päivät ovat aina hauskoja. Vapaa-
ehtoiset ovat täällä enemmän ka-
vereita kuin hoitajia, toteaa Olivia 
ja jatkaa:

”Aina, kun lähden päivän päät-
teeksi toimistolta niin olen vaan 
niin onnellinen.”

He kertovat yllättyneensä siitä, kuinka hyvin 
yhteistyö lasten kanssa ilman sanallista vies-
tintää sujuu. Heistä tuntui upealta tulla ymmär-
retyksi pelkän elekielen ja katseiden avulla. 
Kumpikaan ei ollut aiemmin ollut mukana toi-
minnassa, jossa on erityislapsia. Tea ja Olivia  
miettivät etukäteen, mitä jos lapset sivuuttavat 
heidät tai eivät pidä heistä tai osaavatko he 
vastata lasten tarpeisiin. Alun jännityksestä 
ja mietteistä ei ollut enää ensimmäisen vartin 
jälkeen tietoakaan! Parasta vapaaehtoistyös-
sä on Tean ja Olivian mielestä ollut lapset ja 
heistä hehkuva vilpitön ilo ja innostus. Lapset 
ovat tehneet Teaan ja Oliviaan lähtemättömän 
vaikutuksen!
Vapaaehtoistyötä harkitsevalle Tealla ja Olivial-
la on viesti:

”Kannattaa kokeilla, parhaimmillaan vapaaeh-
toistyö antaa niin paljon enemmän kuin ottaa! 
Vapaaehtoistyön kautta voi kohdata uusia ys-
täviä, kerätä kauniita muistoja tai löytää vaikka 
tulevaisuuden ammatin. Rohkeasti mukaan!”

Lisäinfoa eri vaihtoehdoista tehdä vapaaeh-
toistyötä saa Severiina Winqvistilta 
p. 040 160 9017 tai sähköpostitse 
severiina.winqvist@kvtuki57.fi.
                                   
  
 

Olivia ja Tea
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Yhdistyksen jäsenet, heidän omaisensa sekä muut tiedotteen lukijat ovat tervetul-
leita kirjoittamaan tai piirtämään jäsenlehden lukijapalstalle! Sana on vapaa, voit 
kirjoittaa omasta elämästäsi, kertoa tapahtumista, joihin olet osallistunut, tai sanoa 
mielipiteesi erilaisista asioista. 
Pyrimme julkaisemaan kirjoitukset sellaisenaan, mutta pidätämme oikeuden 
lyhentää tekstiä, jos lukijapalstalle varattu tila ei riitä. 
Kirjoituksia voi lähettää osoitteella: Kirsi Aarnikare, Helsingin Kehitysvammatuki 
57 ry, Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki tai kirsi.aarnikare@kvtuki57.fi.

Muiden järjestämää toimintaa

Helsingin Seurakuntayhtymän kulttuuriretki Nurmijärvelle sunnuntaina 13.3. 

Ohjelmassa hauska operetti ”Kesä Hangon kasinolla” Jukolan kansalaisopiston ryhmän esittä-
mänä, kesto 2,5 tuntia väliaikoineen, ruokailu ravintola Caprissa ja iltahartaus Nurmijärven kir-
kossa. Lähtö klo 13.30 Mikonkadun tilausajopysäkiltä ja paluu samaan paikkaan klo 19 mennes-
sä. Sitovat ilmoittautumiset 1.3. mennessä Yhteisen seurakuntatyön toimistoon ysk.diakonia@
evl.fi tai p. 09 2340 2538. Retki on ilmainen.
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4.4.  Kaakon kammari
9.4.  vaikeavammaisten lasten vanhempien tapaaminen
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Tapahtumakalenteri



Yhteystiedot
Toiminnanjohtaja Seija Milonoff 040 835 3763
 Talouspäällikkö Sari Korhonen 040 511 4963
Talousassistentti Kirsi Aarnikare 040 160 9015
Vapaa-ajan koordinaattori Marja Herala 040 521 0240
Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Tiina Herttuainen 050 564 4707
Perhetyön suunnittelija Päivi Juvala 040 707 9967
Toimistosihteeri Maria Kuosma 0400 345 369
Tilapäishoidon ohjaaja Katja Riikonen 040 522 2138
 Vapaa-ajan koordinaattori Jan Törnblom (kerhot ja leirit) 040 835 0395
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 


