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TERVETULOA MUKAAN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N 
VAPAA-AJAN TOIMINTAAN! 

Kehitysvammatuki 57 ry tarjoaa hyviä hetkiä monipuolisten ja 
mielekkäiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksien parissa eri-
ikäisille ihmisille, joilla on kehitysvamma.  

Tähän esitteeseen on koottu tietoa kaikille avoimista 
kohtaamispaikoista ja klubeista, joihin ei tarvita erillistä 
ilmoittautumista. Tietoa on myös kerhoista, 
vapaaehtoistoiminnasta ja Vekkarin vertaisryhmistä, joiden 
toimintaan voit hakea mukaan täyttämällä 
ilmoittautumislomakkeen kotisivuillamme. 

Vapaa-ajan toimintaa rahoittaa mm. sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja Helsingin 
kaupungin järjestöavustus. Rahoitus on myönnetty vuoden 2018 
loppuun ja vuoden 2019 rahoituspäätös tulee joulukuussa.  
Myös Helsingin kaupungin liikuntapalvelu tukee toimintaamme.  

Kehitysvammatuki 57 ry:llä on omassa toiminnassaan voimassa 
oleva tapaturmavakuutus. 

Esitteen lopusta löydät esimerkkejä myös muiden järjestöjen ja 
palveluntarjoajien vapaa-ajan toiminnoista erityisryhmille. 
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TIETOA RYHMÄLÄISILLE JA LÄHIHENKILÖILLE 
 

Ryhmät ja niihin ilmoittautuminen 
 
Kehitysvammatuki 57 ry:n kerhot on suunnattu helsinkiläisille 
ihmisille, joilla on kehitysvamma, Vekkarin ryhmät sen sijaan 
ovat kaikille pk-seudulla asuville. 
 
Vapaa-ajantoiminnan järjestäjä on Kehitysvammatuki 57 ry. 
Ainoastaan yhteistyökurssien kohdalla on järjestäjä mainittu 
erikseen. Vekkaritoiminnan ryhmät erottaa Vekkarin logosta. 
 
Hinnat ja peruutusehdot 
Kaikki kerhot ovat maksullisia, kun taas vekkaritoiminnan 
vertaisryhmät ovat maksuttomia. Hinta on mainittu kunkin 
kerhon kohdalla erikseen.  
 
Kerhoa saa kokeilla maksutta kaksi perättäistä kertaa. Jos 
osallistuja ei jatka, tulee peruutus ehdottomasti ilmoittaa vapaa-
ajan toiminnan koordinaattorille. Kahden kerran jälkeen 
osallistuminen laskutetaan, jos peruutusta ei tehdä. Jos 
ryhmäpaikka jää käyttämättä eikä paikkaa peruta heti kahden 
kokeilukerran jälkeen, niin maksu peritään kokonaan. 
 
Kerhokerran peruuntuessa yllättäen Kehitysvammatuki 57 ry:stä 
riippumattomista syistä, pyritään peruuntunut kerta korvaamaan 
uudella kerralla. Mikäli uuden kerran järjestäminen ei ole 
mahdollista, ei maksua kuitenkaan pienennetä, jos 
peruuntuneita kertoja on korkeintaan 2.  
 
Vapaaksi jääneitä ryhmäpaikkoja voi myös kysellä kesken 
kauden. 
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Henkilökohtaisen avustajan tarve 
Osallistuminen toimintaan edellyttää ryhmäläiseltä kykyä olla ja 
toimia ryhmässä. Jos osallistuja tarvitsee tähän tukea tai 
avustamista esim. wc-käynneillä, on toimintaan mahdollista 
osallistua myös oman henkilökohtaisen avustajan kanssa.  
 
Ikärajat 
Lasten ja nuorten ryhmät on suunnattu pääsääntöisesti alle 18–
vuotiaille ja aikuisten ryhmät yli 18–vuotiaille. Ikäsuositukset 
ovat kuitenkin vain suuntaa-antavia. 
 
Ohjaajat 
Kerhoissa työskentelee pääsääntöisesti kaksi ohjaajaa/kerho. 
Jos kerhossa on vain yksi ohjaaja, tulee tällaiseen ryhmään 
osallistuvan olla omatoiminen. Ohjaajina toimii eri alojen 
opiskelijoita, opettajia ja ammattilaisia. Ohjaajien määrä näkyy 
kerhotiedoissa. 
 
Ryhmän minimikoko 
Kerhoryhmän minimikoko on 7 henkilöä ja jos osallistujia on 
vähemmän, ryhmää ei aloiteta. 
 
Paikalle saapuminen ja taksit 
Yksi ohjaajista tulee paikalle 15 minuuttia ennen kerhon alkua. 
Sitä ennen ei toimintaan osallistujan kannata tulla paikalle, sillä 
kukaan ei ole päästämässä sisään, vaan osallistuja saattaa 
joutua odottamaan yksin ulkona. 
 
Ohjaajilla ei ole mahdollisuutta saattaa yksittäistä osallistujaa 
tilojen ulkopuolelle taksille, sillä ohjaajilla on vastuu koko 
ryhmästä.  
 
Taksin ei myöskään kannata tulla paikalle ennen kerran 
päättymistä. Ryhmän kohdalle on merkitty hyvä taksin 
saapumisaika. 
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Osallistujarekisteri 
Lähettämällä osallistumislomakkeen annat meille oikeuden 
lisätä tietosi osallistujarekisteriin. Löydät tietosuojaselosteen 
kotisivuiltamme.  
Uuden rekisterijärjestelmän myötä varmennamme 
henkilöllisyyden henkilötunnuksella. 
 
Aikataulut ja yhteystiedot 
Kausi alkaa syyskuussa 2018 jatkuen joulutauon jälkeen 2019 
kevään, mikäli vuoden 2019 saatu rahoitus on esitetyn 
mukainen. Esitteessä on mainittuna syksyn aikataulut. Kevään 
aikataulut varmistuvat syksyn kuluessa ja niistä ilmoitetaan 
erikseen. Tarkemmat kerhokohtaiset yhteystiedot ilmoitetaan 
kerhopaikkaa varmistettaessa joko sähköpostilla tai kirjeitse.  
 
Kerhoja ei järjestetä arkipyhinä, eikä koulujen hiihtoloma- 
tai syyslomaviikoilla (viikot 8 ja 42). Jos ryhmä kokoontuu 
viikolla 42, on siitä maininta kerhotietojen kohdalla.  
 
Lisätietoja: vapaa-ajan koordinaattori Severiina Winqvist             
p. 040 835 0395 tai severiina.winqvist@kvtuki57.fi (ma-pe 9-15). 
 
 
VEKKARIN VERTAISRYHMÄT 
 
Vekkari on kehitysvammaisten ihmisten vertais- ja 
vapaaehtoistoimintaa. Vertaisryhmien vetäjinä toimivat 
vertaisryhmän vetäjä -koulutuksen käyneet vapaaehtoiset 
kehitysvammaiset ihmiset. Palkattua ohjaajaa ei ryhmäkerroilla 
ole paikalla.  
 
Vekkarin ryhmiä on Helsingissä, Vantaalla kuin Espoossa ja 
niihin ovat tervetulleita kaikki pk-seudulla asuvat! 
 
Ryhmän vetäjällä on tarvittaessa tukena ei-kehitysvammainen 
vapaaehtoinen taustatukihenkilö tai palkattu taustatukityöntekijä. 
Vekkarin vertaisryhmät tunnistat tästä esitteestä ylläolevasta 
Vekkarin logosta.  



6 
 

 
Lisätietoja vertaisryhmätoiminnasta saat vertais-, ja 
vapaaehtoistoiminnan koordinaattorilta Satu Timperiltä                
p. 040 837 6273 (ma-pe 9–15). 

 
ILMOITTAUTUMINEN VAPAA-AJANTOIMINTAAN 

Vapaa-ajan toimintaan ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti 
kotisivujemme kautta osoitteessa: 
www.kvtuki57.fi/toiminta/kehitysvammaisille-
ihmisille/kerhotoiminta 

Ilmoittautuminen päättyy 26.8. Tämän jälkeen saapuneiden 
hakulomakkeiden käsittelyä emme voi varmuudella luvata.  

KERHO- JA VEKKARITOIMINNAN RYHMIEN 
MUODOSTAMINEN 
 
Ryhmiin ilmoittautuu usein enemmän ihmisiä kuin mitä niihin 
voidaan ottaa. Tällöin joudumme valitsemaan sopivan ryhmän. 
Soveltuvuus ryhmään ja toimintaympäristöön on huomioitava. 
Jotkut tilat asettavat myös rajoituksia esim. pyörätuolin käytön 
suhteen.  
 
Uudet hakijat ovat kerhojen ryhmiä muodostettaessa etusijalla. 
Poikkeuksena tästä on salibandykerhomme, jossa korostuu 
joukkueen pysyvyys. Vekkarin vertaisryhmissä vanhat 
ryhmäläiset ovat ryhmien vetäjien toiveesta etusijalla. 
Valintaperusteet ryhmien muodostamisessa löytyvät myös 
kotisivuiltamme. 
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PAIKAN VAHVISTAMINEN 
 
Ryhmävalinnat tehdään viikon 35 aikana ja kerhoon tai ryhmään 
pääsystä ilmoitetaan viikon 36 aikana. Ilmoitukset tehdään 
sähköpostilla ilmoittautumislomakkeessa mainittuun 
sähköpostiosoitteeseen.  
 
Mahdollisia vapaaksi jääneitä ryhmäpaikkoja voi kysellä 3.9. 
alkaen.  
 
Kerhopaikka on voimassa koko kerhokauden eli kevääseen 
2019 asti, mikäli vuoden 2019 saatu rahoitus on esitetyn 
mukainen. 
 
KOHTAAMISPAIKAT JA KLUBIT 

Kehitysvammatuki 57 ry:n kohtaamispaikat ja klubit ovat 
avoimia kohtaamispaikkoja eri ikäisille kehitysvammaisille 
ihmisille. Niissä voi viettää aikaa vaihtuvan ohjelman merkeissä 
tai vain nauttia mukavasta yhdessäolosta. Erillistä 
ilmoittautumista ei tarvita. 

 
Muutokset  
 
Esitteessä oleviin tietoihin voi tulla muutoksia.  
 
Jos johonkin kerhoon tai ryhmään on liian vähän 
ilmoittautuneita, toiminta ei käynnisty. 
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VAPAAEHTOISTOIMINTA 
 
Vapaaehtoisena voi toimia niin lasten kuin aikuisten parissa 
ryhmissä tai vaikkapa kaverina yhdelle henkilölle. 
Vapaaehtoinen toimii omalla vapaa-ajallaan ilman rahallista 
palkkaa. Vapaaehtoinen määrittelee itse, kuinka paljon aikaa 
käyttää vapaaehtoistoimintaan ja kuinka usein toimii 
vapaaehtoisena.  

Tarjoamme monenlaista tukea vapaaehtoisille. Vekkaritoiminta 
tukee kehitysvammaisia henkilöitä vapaaehtoistoimintaan ja 
osallistumaan erilaisiin tapahtumiin. Tutustu toimintaan lisää 
kotisivuillamme osoitteessa: www.kvtuki57.fi/vapaaehtoisille.  

Vapaaehtoistoiminnan koulutuksia järjestetään neljä kertaa 
vuodessa. Esitteen julkaisusta seuraava koulutus järjestetään 
maanantai-iltaisin 10.9.–1.10. Ystävätuvalla. Tervetuloa mukaan 
tutustumaan vapaaehtoistoimintaamme! 

Voit ilmoittautua mukaan koulutuksiin: 
www.kvtuki57.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/vapaaehtoisten-
koulutus. 

Lisätietoja vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Veera 
Hietanen, 040 160 9017 tai veera.hietanen@kvtuki57.fi 
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MUSIIKKIA  

Aikuisten ryhmät  
Vuosaaren luova musiikkikerho 

Aika: 
 
Taksit: 

Tiistai 11.9. – 4.12. klo 18.15–19.15 (12 
krt) 
Kerhopaikalle klo 18.00–18.15. 
Kotiin klo 19.15–19.30. 

Paikka: Kallahden nuorisotalo,  
Pohjavedenkatu 5  

Ohjelma: Luovassa musiikkikerhossa lauletaan, 
kuunnellaan musiikkia ja vietetään aikaa 
leppoisasti yhdessä! Kerhossa soitetaan 
erilaisia rytmisoittimia, tutustutaan 
musiikkilajeihin, liikutaan sekä koetaan 
rytmien riemua. Osallistujat pääsevät itse 
vaikuttamaan musiikkitoiminnan sisältöön 
omien toiveiden mukaan! 

Ohjaaja: Janika Saarinen ja Jasmiina Tuomi 
Maksu: 60 € syyskausi 

 
Kannelmäen musiikkikerho 
 
Aika: 
Taksit: 

Tiistai 11.9.–4.12. klo 19.00–20.00 (12 krt) 
Kerhopaikalle klo 18.45–19.00 
Kotiin klo 20.00–20.15 

Paikka: Kannelmäen nuorisotalo, Klaneettitie 5  
Ohjelma: Kantsun musakerhossa lauletaan, 

soitetaan ja musisoidaan muutenkin 
monipuolisesti, sillä mukana kulkee myös 
musiikkiteatteri. Ryhmäläisten toiveiden 
mukaan voidaan tehdä helppoja 
teatteriharjoituksia, esimerkiksi 
äänimaisemia. 

Ohjaaja: Taru Still ja Ilppo Lukkarinen 
Maksu: 60 € syyskausi 
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Brahiksen musa- ja karaokekerho 

Aika: 
Taksit: 

Tiistai 11.9.- 4.12. klo 18.15–19.15 (12 krt) 
Kerhopaikalle klo 18.00–18.15 
Kotiin klo 19.15–19.30 

Paikka: Kehitysvammatuen Ystävätupa,  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros 

Ohjelma: Karaokea ja yhdessä musisointia.  
Ohjaaja: Merja Airola ja Ljudmila Korotkova 
Maksu: 60 € syyskausi 

 
Brahiksen musiikkikerho 2   
 
Aika: 
 
Taksit: 

Keskiviikko 12.9.–5.12. klo 18.15–19.15 
(12 krt) 
Kerhopaikalle klo 18.00–18.15. 
Kotiin klo 19.15–19.30. 

Paikka: Kehitysvammatuen Ystävätupa,  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros 

Ohjelma: Mukavassa porukassa iloista musisointia, 
laulua ja soittoa.  

Ohjaaja: Ville Putro ja Tor-Ole Grundström 
Maksu: 60 € syyskausi 

 

Brahiksen musiikkikerho 3 

Aika: 
 
Taksit: 

Torstai 13.9–13.12. klo 18.15–19.15 (12 
krt) 
Kerhopaikalle klo 18.00–18.15. 
Kotiin klo 19.15–19.30. 

Paikka: Kehitysvammatuen Ystävätupa,  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros 

Ohjelma: Laulua, soittoa, tanssia ja musiikin 
kuuntelua  

Ohjaaja: Ville Putro ja Tuulikki Kuukasjärvi 
Maksu: 60 € syyskausi 
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Vekkarin karaokeryhmä 

Aika: 
 

Kerran kuussa maanantaisin kello 18–19,  
(ryhmäkerrat: 10.9., 8.10., 12.11., 10.12) 

Paikka: Populus, Aleksis Kiven katu 22, 00510 
Helsinki 

Ohjelma: Mennään ystävien kanssa Populukseen 
laulamaan karaokea yhdessä. 

Vetäjä: Vertaisryhmän vetäjät Joonas Laatikainen 
ja Sinikka Leino. 

Lisätiedot: 040 837 6273 (ma-pe 9–15) 
 

 

Laitakaupunki yössä 

Aika: Joka toinen keskiviikko Ystävätuvan 
yhteydessä klo 17–18 (ryhmäkerrat: 12.9, 
26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 12.12.) 

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

Ohjelma: Kuunnellaan musiikkia, soitetaan soittimia, 
jamitellaan ja lauletaan Ystiksen 
yhteydessä. 

Vetäjä: Vertaisryhmän vetäjä Ari Pesonen 
Lisätiedot: 040 837 6273 (ma-pe 9–15) 
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Vantaan musiikkiryhmä    

Aika: Kerran kuukaudessa keskiviikkona 12.9., 
10.10., 14.11. ja 12.12. kello 18.00–19.00  

Paikka: Kerokujan asumisyksikkö, Kerokuja 7 A, 
01280 Vantaa  

Ohjelma: Kuunnellaan musiikkia ja sanoitetaan 
musiikkikappaleita samalla tutustuen 
toisiimme! 

Vetäjä: Vertaisryhmän vetäjä Lauri Kivelä 
Lisätiedot: 040 837 6273 (ma-pe 9–15) 

 

Lasten ryhmä 
 

Tukimuskari 
 
Aika: Tukimuskari torstaina 13.9.–13.12. klo 

17.30–18.15 (12 krt) 
Paikka: Keski-Helsingin Musiikkiopisto, 

Helsinginkatu 3-5, 2. kerros 
Ohjelma: Musiikki motivoi harjoittelemaan ilolla ja 

mahdollistaa sanattomankin itseilmaisun! 
Ryhmässä kavereiden esimerkki 
kannustaa osallistumaan ja mahdollistaa 
ystävyyssuhteiden solmimisen ja 
kaveritaitojen harjoittelun. Käytössä 
tukiviittomat. Lähihenkilöt ovat aktiivisesti 
mukana muskarissa!  

Ohjaaja: Musiikkiterapeutti Petriina Auramo 
Järjestäjä: 
 
Maksu: 

Musamosaiikki Oy ja                      
Kehitysvammatuki 57 ry 
100 € syyskausi 
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LUOVAA TOIMINTAA 
 
Malmin Taidekerho 
 
Aika: 
 
Taksit: 

Maanantai 10.9.–3.12 klo 18.15–19.15  
(12 krt). 
Kerhopaikalle klo 18.00–18.15. 
Kotiin klo 19.15–19.30. 

Paikka: Malmitalo, Ala-Malmin tori 1, 
keramiikkaluokka, 2. kerros 

Ohjelma: Taidekerhossa testataan erilaisia kuvan 
tekniikoita ja tutustutaan uusiin 
taidevälineisiin, menetelmiin ja 
taidemuotoihin. Kerhossa pääsee muun 
muassa maalaamaan, kokeilemaan 
savitöitä ja askartelemaan hienoja 
koristeita. Leppoisassa tunnelmassa 
pääsee kokeilemaan uusia taidemuotoja, 
tyylejä ja tekniikoita. Kerholaiset pääsevät 
itse vaikuttamaan taidetoiminnan sisältöön 
omien toiveiden mukaan! 

Ohjaaja: Janika Saarinen ja Jasmiina Tuomi 
Maksu: 60 € syyskausi 

 

Piirustus- ja askarteluryhmä 

Aika: Joka toinen perjantai kello 13–14. 
(ryhmäkerrat: 21.9, 5.10, 19.10, 2.11., 
16.11., 30.11., 14.12.) 

Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs 
Ohjelma: Piirretään, maalataan ja askarrellaan 

vuodenaikoja ja juhlapyhiä seuraillen 
Vetäjä: Vertaisryhmän vetäjä Laura Loimaranta 
Lisätiedot: 040 837 6273 (ma-pe 9–15) 
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Askartelu- ja taidekerho (ent. käsityö-askartelukerho) 

Aika: 
 
Taksit: 

Torstai 13.9.–13.12. klo 18.15–19.15  
(12 krt) 
Kerhopaikalle klo 18.00–18.15. 
Kotiin klo 19.15–19.30. 

Paikka: Kehitysvammatuen Ystävätupa,  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs. 

Ohjelma: Tehdään yhdessä mukavalla porukalla ja 
hyvässä hengessä. Kokeillaan 
kankaanpainantaa ja luonnonmateriaaleja, 
valmistetaan oma aarrelaatikko. Nautitaan 
piirtämisestä ja maalaamisesta, iloitaan 
väreistä. Ohjaajat toteuttavat mielellään 
myös kerholaisten omia ideoita.  

Ohjaaja: Pinja Haukkavaara ja Janne Piirinen 
Maksu: 60 € syyskausi 

 

Taide tutuksi –kerho (ent. Taidemuseot tutuksi) 

Aika: Joka toinen keskiviikko 12.9., 26.9.,10.10., 
24.10., 7.11. ja 21.11. klo 17.00–19.15 

Paikka: Kerho kokoontuu eri taidemuseoissa ja 
gallerioissa ympäri kaupunkia erikseen 
ilmoitettavan ohjelman mukaan. 

Ohjelma: Tutustutaan kiinnostaviin näyttelyihin ja 
lopuksi käydään kahvilla keskustelemassa 
taiteen herättämistä ajatuksista. 
Taiteeseen tutustumisen lisäksi kerhossa 
kannustetaan itsenäiseen liikkumiseen ja 
tuetaan omien mielipiteiden ja tunteiden 
sanoittamista keskustelemalla taiteen 
avulla vaihtelevista teemoista. 

Ohjaajat: Helka Heinonen, Mari Viita-aho ja 
Johanna Snellman vuorottelevat. 

Maksu: 45 € syyskausi 
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Taidetta iloiten -kuvataidekurssi (ESPOO)                           

Aika: Torstaisin 6.9.– 22.11. kello 17.30–20.00 
(ei syyslomaviikolla 42) 

Paikka: Espoon keskus, Suvis 
Sokinsuonkuja 4, 02760 Espoo 

Ohjelma: Tehdään taidetta yhdessä! 
Vetäjä: Vertaisryhmän vetäjä Seija Suokko 

työväenopiston kuvataideopettajan kanssa 
yhdessä. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen käynnissä 
Työväenopiston www.ilmonet.fi 
hakukoodilla E182116 Taidetta iloiten -
kuvataidekurssi kehitysvammaisille.  

Huom:  Materiaalimaksu syyskaudelta yhteensä 
20 euroa/henkilö.  

Järjestäjä: Kehitysvammatuki 57 ry/Vekkari ja 
Espoon työväenopisto  

 

Tunneteatteri 

Aika: Torstaisin 6.9.– 22.11.kello 9.30–12.00  
(ei syyslomaviikolla 42). 

Paikka: Opistotalo (Helsinginkatu 26, Helsinki) 
Ohjelma: Tutustumme esiintymiseen! Luvassa on 

pieni esitys lukukauden päätteeksi, isompi 
esitys keväällä.  

Vetäjä: Hanna Häyhä sekä vertaisryhmän vetäjät 
Outi Kero ja Harri Broman 

Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen alkaa Työväenopiston 
nettisivuilla osoitteessa www.ilmonet.fi 
torstaina 16.08.2018 hakusanalla H185453 
Tunne teatteri SYKSY 
Syksyn kurssimaksu on 25 €.  

Järjestäjä: Helsingin työväenopisto ja 
Kehitysvammatuki 57 ry/Vekkari 
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YHDESSÄ OLEMISTA, KOKEMISTA JA OPPIMISTA 

Vuosaaren luontokerho 

Aika: 
Taksit: 

Tiistai 11.9.-4.12. klo 18.15–19.15 (12 krt) 
Kerhopaikalle klo 18.00–18.15. 
Kotiin klo 19.15–19.30. 

Paikka: Kallahden nuorisotalo, Pohjavedenkatu 5 
Ohjelma: Mitä kaikkea luonnosta löytyykään? Myös 

Helsingin luonnossa on paljon nähtävää ja 
koettavaa. Tutustutaan luontoon ja sen 
ihmeisiin monipuolisella luontoaiheisella 
toiminnalla ja välillä retkeillen lähialueilla. 

Ohjaaja: Jouni Viitala, Anna Louhensalo ja 
vertaisryhmän vetäjä Håkan Eklund 

Maksu: 60 € syyskausi 
 
Mediaklubi  

Aika: 
 
Taksit: 

Maanantai 10.9.–3.12. klo 18.15–19.15 
(12 krt). 
Kerhopaikalle klo 18.00–18.15. 
Kotiin klo 19.15–19.30. 

Paikka: Kehitysvammatuen Ystävätupa,  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs. 

Ohjelma: Käsitellään ajankohtaisia uutisia ja 
tapahtumia meiltä läheltä ja muualta. 
Luemme lehtiä ja keskustelemme. 
Tehdään tutustumiskäyntejä museoihin ja 
kahviloihin ja harjoitellaan kirjoittamaan 
pieniä mielipide- ja blogikirjoituksia. 
Ryhmäläisten niin halutessa, voidaan 
myös kuvata pieniä videoita yhdistyksen 
YouTube-kanavalle. 

Ohjaaja: Minna Vuoristo ja Anni Ahokas 
Maksu: 60 € syyskausi 
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Seniorikerho 

Aika: 
 
 
Taksit: 

Joka toinen tiistai 11.9., 25.9., 9.10., 
23.10., 6.11. ja 20.11. klo 12.15–13.15 (6 
krt)     
Kerhopaikalle klo 12.00–12.15 
Kotiin klo 13.15–13.30     

Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4 krs 
Ohjelma: Leppoisaa yhdessäoloa, musisointia ja 

tarinointia kahvikupposen äärellä 
Kohderyhmä: yli 50-vuotiaille 
Ohjaaja: Ville Putro ja Mikko Tohkanen 
Maksu: 30 € syyskausi. 

 
 

 

Lukemisen ja kirjoittamisen kurssi  

Aika: Lauantai 8.9.–6.10., 27.10. ja 10.11.–8.12.  
klo 10.30–12.00 (11 krt) 

Paikka: Opistotalo, luokka 401, Helsinginkatu 26 
Ohjelma: Harjoitellaan ja ylläpidetään lukemis- ja 

kirjoittamistaitoja kuvien, äänteiden, 
sanojen ja harjoitusten avulla. 

Ohjaaja: Päivi Häkkinen  
Maksu: Syyskausi 18 € 
Järjestäjä: 
 
 

Helsingin työväenopisto ja 
Kehitysvammatuki 57 ry 
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Leidien klubi 

Aika: 
Taksit: 

Tiistai 11.9.–4.12. klo 18.15–19.15 (12 krt) 
Kerhopaikalle klo 18.00–18.15 
Kotiin klo 19.15–19.30 

Paikka: Kehitysvammatuen Ystävätupa,  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs. 

Ohjelma: Nuorten ja nuorekkaiden leidien   
oma kerho, jossa tehdään juuri meitä 
kiinnostavia asioita. Ohjelma suunnitellaan 
yhdessä.  

Ohjaaja: Anni Ahokas ja Päivi Häkkinen 
Maksu: 60 € syyskausi 

 

 

Dooris-ryhmä 

Aika: Kerran kuussa torstaisin kello 18–20. 
(ryhmäkerrat: 20.9., 25.10., 22.11., 13.12.) 

Paikka: Vaihteleva paikka Helsingissä. 
Ohjelma: Dooris on naisten oma ryhmä. Dooriksessa 

naiset tekevät yhdessä mukavia asioita, 
kuten käyvät kahvilla, elokuvissa, syömässä 
ja juttelemassa. 

Huom:  Varaa rahaa mukaan noin 5–20 euroa, jos 
haluat ostaa jotain.  

Vetäjä: Vertaisryhmän vetäjät Anni Hinkkanen, 
Laura Loimaranta, Satu Haukanheimo 

Lisätiedot: Vekkarin p. 040 837 6273 (ma-pe 9–15) 
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Kirjapiiri 

Aika: Joka toinen maanantai kello 17.30–
19.00. (ryhmäkerrat: 10.9., 24.9., 8.10., 
22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12) 

Paikka: Pasilan kirjasto (Kellosilta 9, Helsinki) 
Ohjelma: Kirjapiirissä luetaan ja esitellään kirjoja 

sekä jutellaan niistä. Kirjapiirissä 
kuunnellaan myös äänikirjoja. Lukutaito 
ei ole välttämätön.  

Vetäjä: Vertaisryhmän vetäjä Veli-Pekka Venho 
Lisätiedot Vekkarin p. 040 837 6273 (ma-pe 9–15) 

 
 

 

Toimintaryhmä (ESPOO) 

Aika: Maanantaisin kello 18–20 ajalla 10.9.–
10.12. 

Paikka: Vaihteleva kokoontumispaikka 
Espoossa. 

Ohjelma: Liikutaan yhdessä sisällä ja ulkona 
Espoossa. Käydään kahvilla, syömässä, 
keilaamassa, pelataan lautapelejä ja 
nautitaan yhdessä olosta. Syksyn aikana 
tehdään retki 1-2 kertaa Helsinkiin. 

Vetäjä: Vertaisryhmän vetäjä Sami Lötjönen, 
Samu Reinikka ja Hennika Muhonen 

Lisätiedot Vekkarin p. 040 837 6273 (ma-pe 9–15) 
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LIIKUNTAA 

Aikuisten ryhmät 
 

Sovellettu jooga 

Aika: 
 
 
Taksit: 

Joka toinen torstai 13.9., 27.9., 11.10., 
25.10., 8.11. ja 22.11. klo 18.15–19.15. (6 
krt) 
Kerhopaikalle klo 18.00–18.15. 
Kotiin klo 19.15–19.30. 

Paikka: Oskarinpuiston toimijatalo, Marjaniemi, 
Marjaniemenranta 48, liikuntasali 

Ohjelma: Sovelletun joogan ryhmässä tutustutaan 
joogaan liikuntamuotona ja harjoitellaan 
yhdessä turvallisesti joogaliikkeitä. Jooga 
on rauhallinen liikuntamuoto, joka sopii 
kaikille. Harjoitukset tehdään sovelletusti 
jokaisen tarpeet huomioiden. Tutustutaan 
erilaisiin asentoihin, kuten soturiasentoihin, 
ja tehdään hengitysharjoituksia yksin ja 
yhdessä. Vuorovaikutustaidot, 
kehotuntemus ja itseilmaisu kehittyvät 
joogan myötä. Jooga on lempeä harjoitus, 
jossa myös revitellään lempeästi ja 
nauretaan. Vapauta sisäinen soturisi ja tule 
sovelletun joogan ryhmään. 

Ohjaaja: Erityisjoogan ohjaajat Anu Ihanus ja Merja 
Mäkelä 

Maksu: 
Järjestäjä: 

45€ syyskausi   
Kehitysvammatuki 57 ry ja Helsingin 
kaupungin liikuntapalvelut 
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Liikuntakerho 

Aika: 
 
Taksit: 

Keskiviikko 12.9.–5.12. klo 18.00–19.30 
(12 krt) 
Kerhopaikalle klo 17.45–18.00. 
Kotiin klo 19.30–19.45. 

Paikka: Stadin Ammattiopisto, Malmi,  
Vilppulantie 14, liikuntasali 

Ohjelma: Monipuolista liikuntaa ja pallopelejä, joilla 
ylläpidetään fyysistä kuntoa, liikkuvuutta, 
koordinaatiokykyä ja tasapainoa. 

Ohjaaja: Sirpa Lempiäinen, Antti Jatkola, Raakkel 
Saarinen, Hiski Jatkola 

Maksu: 60 € syyskausi  
Järjestäjä: Kehitysvammatuki 57 ry ja Helsingin 

kaupungin liikuntapalvelut 
 

 

Salibandykerho 

Aika: Sunnuntai 16.9.–9.12. klo 13.00–14.00 (12 
krt) 

Paikka: Liikuntamylly, Myllypurontie. 
Kohderyhmä: 
 
Ohjelma: 
Ohjaaja: 

Sitoutuneeseen harjoitteluun ja 
pelaamiseen pystyvät yli 15-vuotiaat. 
Salibandyn lajiharjoitteita ja peliä. 
Sirpa Lempiäinen ja Teemu Lempiäinen 

Maksu: 60 € syyskausi  
Järjestäjä: Kehitysvammatuki 57 ry ja Helsingin 

kaupungin liikuntapalvelut 
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Rento salibandykerho, höntsäsäbä 

Aika: 
 
 
Taksit: 

Joka toinen torstai 20.9., 4.10., 
18.10.,1.11., 15.11. ja 29.11. klo 18.15–
19.15 (6 krt). 
Kerhopaikalle 18.00–18.15. 
Kotiin klo 19.15–19.30.  

Paikka: Oskarinpuiston toimijatalo, Marjaniemi, 
Marjaniemenranta 48, liikuntasali 

Ohjelma: 
 
 
Ohjaaja: 

Rentoa pehmeillä palloilla pelailua 
huippuporukassa. Mukaan ovat 
tervetulleita kaikki yli 15-vuotiaat. 
Ohjaajan nimi ilmoitetaan myöhemmin ja 
vertaisryhmän vetäjä Timo Ovaskainen 

Maksu: 45 € syyskausi 
Järjestäjä: Kehitysvammatuki 57 ry ja Helsingin 

kaupungin liikuntapalvelut 
 

 

Keilailu 

Aika: 
 
Taksit: 

Keskiviikko 12.9.–5.12. klo 16.00–17.00 
(12 krt). 
Kerhopaikalle klo 15.45–16.00. 
Kotiin klo 17.00–17.15. 

Paikka: Talin keilahalli, Huopalahdentie 28. 
Ohjaaja: Päivi Häkkinen ja vertaisryhmän vetäjät 

Timo Jäppinen sekä Dimitri Baltzar 
Maksu: 60€ syyskausi 
Järjestäjä: Kehitysvammatuki 57 ja Helsingin 

kaupungin liikuntapalvelut 
 

 

  



23 
 

Tanssikerho  

Aika: 
 
 
Taksit: 

Joka toinen perjantai 14.9., 28.9., 5.10., 
19.10., 2.11., 16.11., 30.11. ja 14.12. klo 
18.00–19.30 (8 krt). 
Kerhopaikalle 17.45–18.00. 
Kotiin klo 19.30–19.45. 

Paikka: Kehitysvammatuen Ystävätupa,  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs. 

Ohjelma: 
 
Ohjaaja: 

Tutustumista eri tanssilajeihin sekä luovaa 
tanssia ja liikettä musiikin tahtiin  
Paula Halonen ja Päivi Halonen 

Maksu: 45 € syyskausi  
Järjestäjä: Kehitysvammatuki 57 ja Helsingin 

kaupungin liikuntavirasto 
 

 

Tanssiryhmä 

Aika: Joka toinen perjantai kello 17–18. 
(ryhmäkerrat: 21.9, 5.10., 19.10, 2.11., 
16.11., 30.11., 14.12.) 

Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs 
Ohjelma:  Opetellaan tanssin alkeita, tanssitaan ja 

kuunnellaan musiikkia yhdessä! 
Vetäjä: Vertaisryhmän vetäjät Seppo Rapeli, Thuy 

Le ja Oona Karjalainen 
Lisätiedot p. 040 837 6273 (ma-pe 9–15).  
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Vesiliikuntaryhmä 

Aika: Perjantai 14.9.–7.12. klo 14.15–15.15 (12 
krt). 

Paikka: Itäkeskuksen uimahalli, Olavinlinnantie 6 
Kohderyhmä: 
 
 
Ohjelma: 
 
 
Ohjaaja: 

Itsenäisesti pukeutumis- ja pesutiloissa 
pärjäävät aikuiset kehitysvammaiset 
ihmiset.   
Avustaja voi tarvittaessa olla mukana. 
Monipuolista vesiliikuntaa, jolla 
ylläpidetään uimataitoa, fyysistä kuntoa, 
liikkuvuutta ja koordinaatiokykyä 
Arja Forsström 

Maksu: 60 € syyskausi 
Järjestäjä: Kehitysvammatuki 57 ja  

Helsingin kaupungin liikuntapalvelut 
 

Lasten ja nuorten ryhmä 
Luistelukerho 

Aika: Maanantai 10.9.–10.12. klo 19.00–20.00 
(14 krt). Luistelua myös syyslomaviikolla 
42. 

Paikka: Oulunkylän jäähalli, Käskynhaltijantie 11 
(halli ei ole esteetön). 

Ohjelma: Luistelun lajiharjoittelua monipuolisesti. 
Hallivuoro jaetaan Helsingin erilaisten 
oppijoiden kanssa ja ryhmät tekevät 
yhteistyötä. 

Kohderyhmä: 6–20-vuotiaat aloittelijat ja kauemmin 
harrastaneet. 

Ohjaajat: Ilmoitetaan myöhemmin. 
Maksu: Syyskausi 80 € 
Järjestäjä: Kehitysvammatuki 57 ja Helsingin 

kaupungin liikuntapalvelut 
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LYHYTKURSSIT 
 
Lyhytkurssit ovat kurssimuotoista toimintaa, jotka kestävät 
ennalta sovitun ajan. Kurssi ei siis jatku seuraavalla kaudella. 

Rohkeasti kyytiin – Helsinki haltuun 

Minne metro menee, entä juna? Bussien reittien varrella voi olla  
vaikka mitä mielenkiintoista ja raitiovaunun kyydissä näkee 
kaupungin vilinää. 
  
Tutustutaan yhdessä busseihin, metroon, raitiovaunuihin ja 
juniin. Tutkitaan pääkaupunkiseutua niiden kyydissä ja 
opetellaan samalla reittejä ja miten matkan maksaminen 
tapahtuu.  
 
Kurssi on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, mutta kouluikäiset 
lapsetkin ovat tervetulleita mukaan viettämään vaikka 
retkipäivää oman lähi-ihmisen kanssa. 
 
Ryhmässä on kaksi ohjaajaa ja jos ryhmän mukana pysyminen 
tuottaa haasteita, tulee osallistujalla olla mukana 
henkilökohtainen avustaja/tukihenkilö. Kurssilaisella tulee olla 
oma matkalippu tai rahaa matkan maksamiseen. Jollakin 
kerralla saatetaan tarvita seutulippua. 
  
Ensimmäisellä kerralla ryhmä kokoontuu Ystävätuvalla 
(Läntinen Brahenkatu 2, 4 krs.), jossa tutustutaan toisiin ja 
mietitään yhdessä kurssin tapaamiskertojen liikennevälineet ja 
reitit ja käydään kokeilemassa raitiovaunulla matkustamista. 
 
Kurssi kokoontuu 6 kertaa syksyn aikana lauantaisin klo 10.30–
12.45. Kokoontumispäivät ovat joka toinen lauantai 29.9., 
13.10., 27.10., 10.11., 24.11. ja 8.12. 
 
Ohjaajat: Minna Vuoristo ja Tuulikki Kuukasjärvi 
 
Maksu: 60 € 
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Kokkauskurssit 
 
Kokataan helppoa, herkullista, terveellistä ja taivaallisen hyvää 
ruokaa yhteistyössä Helsingin Työväenopiston kanssa Kalliossa 
Opistotalon keittiössä.  

Kursseilla annetaan vinkkejä ja opastetaan ruoan hankinnassa, 
valmistamisessa ja säilyttämisessä. Kunkin kerran lopussa 
katetaan ruokapöytä kauniiksi, syödään rauhassa ja 
huolehditaan yhdessä jälkisiivouksesta.  

Kurssipäivät ovat: ke 12.9., ke 19.9., ma 8.10., to 1.11., ma 
10.12. ja ti 11.12. Kellonaika kaikkina päivinä on  
10.00–13.00.Tarkempi ohjelma ja hintatiedot ilmoitetaan 
Kehitysvammatuki 57 ry:n kotisivuilla elokuun aikana.  

 
LIIKUTELTAVA RYHMÄTOIMINTA 
 
Kiinnostaisiko musiikki, kokkailu tai vaikkapa lukupiiri? Kutsu 
kerho kylään! 
 
Kaikilla ei ole mahdollisuutta lähteä kodin ulkopuolelle mukaan 
harrastustoimintaan. Liikuteltava pienryhmätoiminta tuo 
harrastuksen sinne missä osallistujatkin ovat esim. 
asumisyksikköön.  
 
Toiminnan sisältö 
Ryhmän aihe ja kertojen määrä sovitaan ja räätälöidään 
yhdessä tilaajan kanssa osallistujien tarpeiden mukaiseksi. 
Hinta määräytyy kokoontumiskertojen määrän, osallistujien 
määrän ja tarvittavan ohjaajaresurssin mukaan. 
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Esimerkki liikuteltavasta ryhmästä: 

En osaa piirtää, osaan kuitenkin taiteilla – Kohtaamistaidetta 
kaikentaitoisille 
 
Kohtaamistaide on monipuolista, moniaistista, vaiheistettua ja 
strukturoitua kuvataidetoimintaa. Virittäytyminen herättää aistit, 
keskittää ajatukset ja toimii siltana taidetyöskentelyyn. 
Taidetyöskentely yllättää, ilahduttaa ja mahdollistaa luovuuden 
ilmenemisen erilaisten valintojen avulla. Lopputuloksena syntyy 
esteettinen ja onnistunut taideteos. Arvostus tuottaa tekijälle 
hyvän mielen ja onnistumisen tunteen. Antamalla toisten 
taidetöille arvostusta, voi myös tuottaa iloa muille. 
 
Ennen kerhokertojen alkamista järjestetään ohjaajan 
tutustumiskäynti tiloihin ja osallistujiin, heidän voimavaroihinsa 
ja mahdollisiin erityistarpeisiinsa. 
 
Ryhmän koko 4 – 8 henkilöä, riippuen toimintakyvystä ja 
mahdollisista avustajista. 
 
6 toimintakertaa + mahdollisen taidenäyttelyn järjestäminen, 
toimintakerran kesto n. 1,5 h. 
 
Maksu: 60 €/osallistuja. 
 
 
KAIKILLE AVOIMET KOHTAAMISPAIKAT JA KLUBIT  
 
Ystävätupa 
 
Ystävätupa, tuttavallisesti Ystis, on kohtaamispaikka 
kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Ystiksellä tapaat 
kavereita, voit pelata bilistä ja muita pelejä, laulaa karaokea tai 
vain viettää aikaa mukavassa seurassa.                      
Ystävätuvalla on myytävänä kahvia, pullaa ja pientä suolaista. 
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Ystävätupa on avoinna 22.8. alkaen                                                           
keskiviikkoisin ja sunnuntaisin                              
keskiviikkoisin klo 14–19                                               
sunnuntaisin klo 13–16 

Ilmoittautumista ei tarvita. Tervetuloa mukaan!  

Osoite: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs                                     
p. 0400 413 478 (aukioloaikoina)                                     
Lisätietoa: Marja Herala, p. 040 521 0240 tai 
marja.herala@kvtuki57.fi 

 
Villiklubi 
 
Villiklubi on avoinna ravintola Sture 21:ssä (Sturenkatu 21)  
aina kuukauden toisena torstaina klo 19–22. 
Syksyllä viihdymme Villiksellä hyvän musan ja hyvien tyyppien 
kanssa 9.8., 13.9.,11.10., 8.11. ja 13.12. Ilmainen sisäänpääsy. 
Ikäraja 18 v. 
Tervetuloa mukaan! Ilmoittautumista ei tarvita! 
Lisätietoja: Marja Herala p. 040 521 0240, 
marja.herala@kvtuki57.fi 
 

Ystiksen Teiniklubi  

Nuorison oma ”Teinari” jatkuu! Teiniklubi on tarkoitettu 13–19-
vuotiaille nuorille. Teiniklubilla voit pelailla pelejä, askarrella, 
tavata kavereita ja tutustua uusiin ihmisiin. Syksyn aikana 
järjestetään myös disko!  

Teinarilla seurana ja pelikaverina on aina yksi vastuuohjaaja ja 
yksi tai kaksi vapaaehtoista. 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. 
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Syksyn ensimmäinen ”Teinari” on lauantaina 18.8. klo 13-16 
Ystävätuvalla, Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros.  
Teiniklubi kokoontuu joka toinen lauantai 8.12. saakka.  

Teemakertoja:  

27.10. Teinarin disco! 

24.11. Teinarin avoimet ovet – tervetuloa tutustumaan 
toimintaan! 

Teinari kokoontuu Ystävätuvalla, Läntinen Brahenkatu 2, 4. 
kerros. Teiniklubi järjestetään joka toinen lauantai 8.12. saakka.    
Kevään ajat ilmoitetaan myöhemmin.                                    
Tervetuloa mukaan! Ilmoittautumista ei tarvita!                                              
Lisätietoa: Marja Herala p. 040 521 0240, 
marja.herala@kvtuki57.fi 

 

 

Sateenkaariklubi 

Bragun Sateenkaariklubi on kerran kuukaudessa avoinna oleva 
kohtauspaikka, joka on tarkoitettu seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluville kehitysvammaisille ja 
autismin kirjon henkilöille. Sateenkaariklubi kokoontuu 
osoitteessa Läntinen Brahenkatu 2, 4.kerros (Ystävätupa), 
Helsinki. 
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Sateenkaariklubilla voit kohdata muita ihmisiä ja viettää aikaa 
mukavassa seurassa. Voit jutella, pelata lautapelejä tai biljardia 
tai osallistua klubilla pidettäviin teemailtoihin. Myytävänä on 
edullisesti kahvia, teetä ja virvokkeita sekä pientä purtavaa. Tule 
Sateenkaariklubille piipahtamaan tai viihtymään pidemmäksikin 
aikaa. 

Klubin aukioloajat syyskaudella 2018 ovat torstaisin                
27.9., 25.10. ja 29.11. klo 15.30–17.30. 

Klubin toteuttavat Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry, Helsingin 
kaupunki ja Helsingin seudun Seta ry.  

Ystiksen Senioriklubi  

Senioriklubi kokoontuu Ystävätuvalla joka toinen tiistai klo 12–
14.alkaen 21.8. Myytävänä kahvia ja pientä purtavaa. 
Senioriklubille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. 

Senioriklubi on tarkoitettu yli 50-vuotiaille. Ohjelma 
suunnitellaan yhdessä syksyn ensimmäisellä kerralla. 
Senioriklubilla on myytävänä kahvia ja pientä purtavaa. 
Tervetuloa mukaan! Ilmoittautumista ei tarvita!                                              
Lisätietoja: Marja Herala p. 040 521 0240 
marja.herala@kvtuki57.fi 

Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä eläkeläisille 

Keinutuoliryhmä kokoontuu leppoisaan jutusteluun torstaisin 
27.9., 25.10. ja 6.12. klo 13.00–14.30 

Myytävänä kahvia ja pullaa. Hinta 2 euroa. 
Lisätietoja: Marja Herala p. 040 521 0240, 
marja.herala@kvtuki57.fi 
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MUIDEN JÄRJESTÄMÄ VAPAA-AJANTOIMINTA 
 
Mahdollisuus lapselle ry on koonnut tietoja pääkaupunkiseudun 
harrastusmahdollisuuksista: 
https://www.malary.fi/harrastelinkit.html  

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n sivuilta löytyy 
urheiluseurat ja muut tahot, joilla on valmiuksia ottaa mukaan 
erityistä tukea tarvitsevat liikkujat: 
https://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/loyda-oma-seura  

LIIKUNTA 
 
Annantalo 
 
Värisevät varpaat on värejä, värinää, iloa, taitoa, tanssia ja 
kuvataidetta yhdistävä ryhmä 7–15 -vuotiaille lapsille ja nuorille. 
Ryhmä kokoontuu perjantaisin klo 17.15–18.45.  Ryhmässä 
ilmaistaan liikkuen ja kokeillaan kuvataiteen eri tekniikoita. 
Ryhmässä huomioidaan erityiset ja tavalliset tarpeet.  
Lisätietoja: www.annantalo.fi 
 
Helsingin Kaupungin Liikuntapalvelut 
 
Lapsille syksyn ryhmätarjonnassa on mm. uimakouluja, 
vesijumppaa ja tempputaitoa, aikuisille vesijumppaa, 
kuntosaliharjoittelua, liikunta- ja luovan liikkeen ryhmät. 
Lisätietoja: p. 09 310 87509, 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-
aika/liikunta/liikuntakurssit/erityisryhmat/kehitysvammaiset/  
 
EasySport-toiminta  
 
Helsingin Kaupungin Liikuntavirasto järjestää myös EasySport-
toimintaa koululaisille. Joihinkin EasySport-liikuntaryhmiin on 
mahdollista integroida erityistä tukea tarvitsevia lapsia. 
Lisätietoja p. 09 310 87941. 
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Vantaan Jalkapalloseura (VJS), SuperJengi  
 
Vantaan Jalkapalloseuran SuperJengi on erityistä tukea 
tarvitsevien n. 6−10-vuotiaiden tyttöjen ja poikien jalkapallon 
harrasteryhmä. Lisätietoja: Kaisu Rantanen, 040 594 0266, 
vjs@vjs.fi 
https://vjs.fi/uudet-pelaajat-ja-toimijat/lapset/superjengi 

FC Kontu, Fair Play Team  
 
FC Kontu Fair Play Team on erityisjalkapallojoukkue, joka 
harjoittelee kolmessa harjoitusryhmässä, Panttereissa, 
Leijonissa ja Tiikereissä. Pelaajamme ovat enimmäkseen 
kehitys- tai liikuntavammaisia. Pienten joukkueessa on noin 7–
14-vuotiaita ja isojen joukkueessa yli 15-vuotiaita. 
Lisätietoja: Anne Kaskikallio, p. 040 582 
6824 tai anne.kaskikallio@gmail.com 
http://www.fckontu.fi/joukkueet/erityisjalkapallo-fair-play-team  
 
PuiU, Energiset Haukat  
 
Tule pelaamaan jalkapalloa Energisiin Haukkoihin 
keskiviikkoisin ja sunnuntaisin vuoden ympäri. Meille voi tulla 
ikään, sukupuoleen, vammaan ja asuinpaikkaan katsomatta. 
Tällä hetkellä pelaajamme ovat 9–50 vuotiaita.  
Lokakuun 2018 loppuun asti harjoitusvuoromme ovat 
keskiviikkoisin klo 17.30–19.10 ja sunnuntaisin klo 16.30–18.10 
ja paikkana on Mosan tekonurmikenttä Moisiontie 
5. Talvikaudella harjoituspaikat ja kellonajan muuttuvat, jotka 
vahvistuvat myöhemmin. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Puistolan Urheilijat, Arzu Caydam-Lehtonen, p. 0400 607 932, 
arzu.caydam-lehtonen@hotmail.com  
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Helsingin NMKY, Unified-koripalloa  
 
Unified-joukkueessa pelaavat yhdessä kehitysvammaiset 
urheilijat sekä vammattomat partneripelaajat. Unified-toiminta 
on suunnattu nuorille tytöille ja pojille, sekä aikuisille. 
Lisätietoja 8–16-vuotiaiden toiminta:Pipsa Aaltonen, p. 050 535 
4122, aaltonen.pipsa@gmail.com 
Lisätietoja yli 16-vuotiaiden toiminta: Daniel Ingman, 
daniel.ingman@hnmky.fi, 
http://www.hnmky.fi/urheilu/koripallo/unified-toiminta 

Simmis 

Uimaseura Simmis tarjoaa uintiryhmiä erityistä tukea 
tarvitseville lapsille ja nuorille. Tarjolla on ryhmä niin harrastus- 
kuin kilpauintiin. Jessica Hölttä jessica.holtta@gmail.com 
Lisätietoja: http://www.simmis.fi/fi/vammaisuinti  

Pikku-Miinat 
 
Jaatisen Pikku-Miinat on uintiryhmä vaikeavammaisille lapsille. 
Uintiin voi osallistua koko perhe sisaruksineen ja vanhempineen 
päivineen. Lisätietoja: Satu Mustonen, p. 
050-4418084, satu.mustonen@jaatinen.info, 
http://jaatinen.info/toimintaa/kerhot-ja-ryhmaet/25-pikku-miinat-
uintiryhmae 
 
Helsingin Uimarit – Vesitähdet 

Syksyn uintikausi on 5.9-12.12.18. Uintipäivä on keskiviikko, 
ryhmiä on kolme: ikä / taitotason mukaan. Syksyn ryhmiin on 
muutama paikka vapaana. Lisätietoja: Minna Nevalainen, 040 
7063113 (ti, to ja pe iltaisin klo 16 jälk.), 
minnaliisanevalainen@gmail.com.  
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HNMKY Taekwondo  
 
Tarjoaa soveltavaa taekwondoa yli 16-vuotiaille 
kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. 
Lisätietoa: Sarianne Nordberg, p. 050 568 8849, 
sarianne.nordberg@hnmky.fi 
http://www.hnmky.fi/urheilu/taekwondo/soveltavan-taekwondon-
alkeiskurssi/ 
Syyskausi 40 euroa/kevätkausi 40 euroa. Toimintaan voi 
tutustua maksutta. Kurssille ei tarvitse aiempaa kokemusta, 
harjoitukset kerran viikossa. Myös jatkokurssi pidempään 
harrastaneille. 
 
Funky Team Cheerleading 

Special Monkeys on soveltavan cheerleadingin ryhmä, joka 
harjoittelee cheerleadingin perustaitoja leikkien kautta, kaikille 
soveltuvalla tavalla. Harjoitukset pidetään kerran viikossa 
Salmisaaressa. Joukkueen ikäjakauma on 6-21-vuotta. 

Joukkueella on 3 valmentajaa, sekä urheilijakummeja, jotka 
tukevat urheilijoiden harjoittelua ja taitojen kehittymistä. 
Harjoituksiin saa osallistua apuvälineellä tai ilman ja avustajat 
saavat osallistua harjoituksiin ilman lisäkustannuksia. Huoltajat 
saavat myös seurata harjoituksia paikan päällä. Lisätietoja: 
info@funkyteam.fi. 

Espoon Taitoluisteluklubi 
 
Jääkristallit-ryhmä on sairauden tai vamman takia erityistä tukea 
tarvitsevien lasten oma luistelukouluryhmä. Jääkristallit-ryhmä 
harjoitelee: Sunnuntaisin klo 11.20-12.00 Tapiolan 
harjoitusjäähallissa. 
Lisätietoja: ETK:n luistelukoulu p. 045-618 4498, 
https://etkespoo.sporttisaitti.com/luistelukoulu/luistelukouluryhm
at-kaudella-201/ykkosryhmat/ 
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MUU HARRASTETOIMINTA 
 
Resonaarin musiikkikoulu  
Resonaarin musiikkikoulussa opetetaan soittamista ja 
laulamista erilaisille oppijoille. Opetuksessa otetaan huomioon 
jokaisen oppilaan yksilölliset valmiudet sekä mahdolliset 
kuntoutukselliset tarpeet. Lisätietoja: Kati Näsälä, 
kati.nasala@resonaari.fi tai p. 045 341 0597 
www.resonaari.fi/musiikkikoulu 
 
Heron harrasteryhmät 

Helsingin seudun erilaiset oppijat ry – Hero järjestää 
monipuolisia harrastusmahdollisuuksia eri-ikäisille henkilöille. 
Ryhmiin voivat osallistua myös kehitysvammaiset ihmiset. 
Lisätietoja: Marika Kivilehto, p. 040 547 4687, 
marika.kivilehto@lukihero.fi, www.lukihero.fi/harrasteryhmat 
 
Nuorisoasiainkeskuksen Sankarit-toiminta  
 
Torstai-iltaisin kello 17.30–20.30 Toimintakeskus Hapessa, 
Sörnäisten rantatie 31, on tarjolla ohjattua toimintaa eri tavoin 
vammaisille. Sankarit-toiminta on tarkoitettu 15–25-vuotiaille 
nuorille. Uutuutena ovat 25–29-vuotiaille suunnatut Sankarit vol 
2 –illat joka toinen perjantai-ilta klo 17.30-21.00. Infoa 
tarkemmasta ohjelmasta sekä lisätietoja tiloihin liittyen:  
p. 040 169 6278 (to klo 15–20.30), sankarit@hel.fi 
http://happi.munstadi.fi/toiminta/sankarit 

Pääkaupunkiseudun Autismi- ja Aspergeryhdistykset  
järjestävät monipuolista toimintaa ja tapahtumia autismin kirjon 
ja asperger -henkilöille. Yhteisen toiminta- ja 
tapahtumakalenterin löydät täältä: 
http://autisminkirjontapahtumakalenteri.blogspot.fi 
 
  



36 
 

Mahdollisuus lapselle ry tarjoaa erityislapsille ja -nuorille 
monipuolista harrastustoimintaa Helsingin Malminkartanossa. 
Kunnon Huoneen liikuntaryhmissä saa liikkua kuntosalilla, 
kiipeillä sekä uida! Lisäksi peliryhmässä saa pelata erilaisia 
pallopelejä, kuten sählyä ja koripalloa. Osallistua voi 
pienryhmissä tai toivoa yksilöohjausta – otamme kaikkien 
erityistarpeet ja toiveet huomioon! 

Toiminnan Huoneen harrasteryhmissä voi tanssia, leipoa ja 
tehdä retkiä erilaisiin kohteisiin! Viikoittaisia ryhmiä ovat mm. 
kädentaito, tanssi- ja kokkikerhot, joiden lisäksi teemme retkiä 
erilaisiin kohteisiin ja tapahtumiin kaupungissa ja luonnossa. 
Lisäksi järjestämme säännöllisesti nuorten iltoja. Lisätietoa: 
Kunnon Huone kunnonhuone@malary.fi / 045 602 6090 
Toiminnan Huone toiminnanhuone@malary.fi / 050 347 6218 
www.malary.fi 

Jaatinen Vammaisperheiden monitoimikeskus ry  
 
Jaatisella jatkuu syksyllä ainakin musiikki- ja bändiryhmät, 
Pikku-Miinat uimaryhmät ja Naura tanssi hengitä -kerho. Lisäksi 
on tulossa uusia kerhoja ja yksittäisiä tapahtumia. Kaikkien 
lasten synttäreitä vietetään 15.9. klo 14-17 Jaatisen Majalla 
Helsingin Malminkartanossa (Vellikellonpolku 1). 

Kahvikukkaset-vertaistapaamisia järjestetään syksystä alkaen 2 
kertaa kuukaudessa ja vapaita leikki-iltoja Majalla 2 kertaa 
kuukaudessa. 

Lisätietoja Jaatisen toiminnasta: p. 09 477 1002, 
akseli@jaatinen.info sekä Jaatisen nettisivuilta.  
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