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Toiminnanjohtajan terveiset
Tervetuloa vuosi 2018!
Viime vuoden juhlallisuuksien jälkeen paluu
arkeen ja siirtyminen vuoteen 2018 tuntuu
mukavalta vaihtelulta. Vaikka juhlallisuudet
ovatkin tältä erää ohi, edessä on
mielenkiintoinen ja varmasti monipuolinen
vuosi.
Viime vuoden loppumetreillä saimme iloksemme tietää, että pääsemme aloittamaan
Veikkauksen tuella uuden Vipinä-hankkeen,
jonka tavoitteena on lisätä arjen aktiivisuutta
asumisyksiköissä. Helsingin
järjestöavustuksella toteutettavaan
toimintaan on myös tulossa uutta, tarjoamme
mm. omaishoitajille suunnattuja viikonloppuja
ja vapaa-ajantoiminnan valikkomme uudistuu
syyskautta kohti.
Näiden lisäksi jo olemassa olevat
toimintomme jatkavat, joten vipinää tulee

olemaan myös perustoiminnan
pyörittämisessä vuoden aikana
Vuoden 2018 aikana tavoitteenamme on
tehostaa entisestään edunvalvontaa ja
vaikuttamistoimintaa. Haluamme myös jakaa
kehitysvamma-alan asiantuntijuuttamme ja
tulemme tarjoamaan koulutus- ja konsultaatiopalveluita.
Palvelutoiminnan puolella kehitämme ja kokeilemme uusia ratkaisuja yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa. Olemme myös hankekumppaneina mukana useassa Veikkauksen
tuella toteutettavassa projektissa, joista tiedotamme myöhemmin keväällä.
Tehdään tästä vuodesta 2018 hyvä yhdessä.
Tapaamisiin,

Nina Korventaival
toiminnanjohtaja

LIITY YHDISTYKSEN JÄSENEKSI
Jos et vielä ole Kehitysvammatuki 57 ry:n jäsen, liity mukaan nyt!
Yhdistyksen jäsenet kuuluvat myös Kehitysvammaisten Tukiliittoon, joka tarjoaa muun muassa lakineuvontaa ja erilaisia koulutuksia. Jäsenetuina ovat neljä kertaa vuodessa ilmestyvä yhdistyksen
jäsentiedote, Kehitysvammaisten tukiliiton Tukiviesti- tai Leija-lehti sekä edullisempi jäsenhinta
osaan yhdistyksen järjestämistä matkoista ja retkistä.
Jäsenenä sinulla on myös mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan osallistumalla yhdistyksen
kevät- ja syyskokouksiin, hakeutumalla hallitustyöskentelyyn ja esimerkiksi toimikuntien toimintaan.
Jäsenmaksut 2018: henkilöjäsen 25 €, yhteisöjäsen 90 €.
Liittymislomake netissä: www.kvtuki57.fi/yhdistys/liity-jaseneksi
Lisätietoa jäsenyysasioista voit kysyä toimistosihteeri Maria Kuosmalta, maria.kuosma@kvtuki57.fi
tai puhelimitse 0400 345 369.
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Ajankohtaista
KeMuT 2018
Tammikuun perinteinen KeMuT-konsertti
nyt uudessa paikassa!
Aiemmin Finlandia-talon konsertin nimellä
tunnettu KeMut-tapahtuma järjestetään
Kulttuuritalolla. KeMuT-tapahtuma tarjoaa
tänäkin vuonna monipuolisen kattauksen
kulttuuria. Tapahtumassa on kuvataidetta,
tanssia, teatteria ja varsinkin musiikkia!
Tapahtuman juontaa Marjukka Havumäki.
Mukana myös Jaakko Selin.
Liput myy Lippupiste, www.lippu.fi.
Esiintyjinä mm.
 HURJAPÄÄT
 King Size Imuri
 Olli Helenius
 Juha Tapio Kärki
 Herkkuräbäri
 LANKO-yhtye
 Tunneteatteri
 Toni Varis
 Moi, lahtelaista!
Taustaa
Vuodesta 1973 on Kehitysvammatuki 57 ry
järjestänyt valtakunnallisen kehitysvammaisten taiteilijoiden konsertin Finlandia-talolla.
Konsertin idean isä oli psykiatri Kivi Lydecken,
joka esitti, että kehitysvammaisten päivää
tulisi viettää sellaisen konsertin muodossa,
jossa ei pidetä puheita, vaan nautitaan kehitysvammaisten itsensä tuottamasta taiteesta.
Finlandia-talon konsertista on muodostunut
jokavuotinen perinne.
Puheenjohtaja Mikko Aalto-Setälältä, toiminnanjohtaja Anneli Juhokkaalta ja silloiselta hallitukselta vaadittiin melkoista uskaliaisuutta ja
kylmäpäisyyttä lähteä valmistelemaan ensimmäistä konserttia. Konsertin järjestämiskustannukset olivat melkoiset ja yleisön saaminen
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yhdistyksen tilaisuuksiin oli yleensä vaikeaa.
Järjestäjien suureksi yllätykseksi konsertti
loppuunmyytiin ja tunnelma oli ainutlaatuinen.
Konserteissa on ollut kotimaisten kehitysvammaisten taitelijoiden lisäksi esiintyjiä muista
Pohjoismaista, Virosta, Venäjältä ja
Hollannista.
Konserttia ovat kunnioittaneet läsnäolollaan
mm. tasavallan presidentit Urho Kekkonen ja
Tarja Halonen sekä lukuisat muut yhteiskunnalliset vaikuttajat. Vuonna 1975 presidentti
Urho Kekkosen juhlistaessa konserttia siirtyi
hän aitiostaan eturiviin juhlayleisön joukkoon
ja osoitti innokkaasti suosiotaan esiintyjille.
Silloiseen konserttiin liittyy myös hauska muisto pitkästä Porilaisten marssista. Porilaisten
marssiahan soitetaan Tasavallan Presidentin
tullessa saliin ja soitto lopetetaan, kun presidentti on istuutunut. Vaan eipä tässä konsertissa, sillä kun marssi on opeteltu kokonaan, niin
se myös soitetaan kokonaan. Niinpä presidentti Kekkonen sai nousta uudelleen seisomaan
ja kuuntelemaan marssin loppuun asti.
Vuosien varrella nimekkäät juontajat ja taitavat
esiintyjät ovat luoneet tunnelmaa konserttisaliin. Tule todistamaan tämä tulevaan konserttiin itse.

Uusi työntekijä esittäytyy
Olen Saana Renvall.
Harrastan sarjakuvan
piirtämistä,
maalausta ja animaatiota. Pidän lukemisesta ja
elokuvista. Olen toimistoapulaisena Kehitysvammatuki 57 ry:n
toimistossa. Huolehdin
siisteydestä, tarvittavien
asioiden riittävyydestä
yms. Tykkään käydä
kirjastoissa lukemassa ja lainaamassa kirjoja.
Joskus käyn teehuoneessa juomassa vihreätä teetä kukan terälehden maulla ja samalla
piirrän piirustusvihkooni.
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Koulutusta

Leirit
Koululaisten/nuorten talvileiri
Kehitysvammatuki 57 ry järjestää koululaisille
ja nuorille (10–18 v.) talvileirin hiihtolomaviikolla 8 Loma- ja kurssikeskus Högsandissa,
Lappohjassa maanantaista perjantaihin ajalla
19.–23.2.

Keinoja itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen ammattilaisille
Aika ja paikka: 21.3. klo 8.30–12.00
Kehitysvammatuki 57 ry:n toimisto,
Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros
00510 Helsinki
Hinta: 90 €, sitova ilmoittautuminen 1.3.
mennessä osoitteeseen toimisto@kvtuki57.fi.
Koulutuksessa työstetään itsemääräämisoikeutta vahvistavia toimintamalleja yhdessä ja
jaetaan käytännön kokemuksia ja esimerkkejä
toimivista käytänteistä. Koulutukseen sisältyy
kertaus voimassa olevasta itsemääräämisoikeuden toteutumiseen ja tukemiseen liittyvästä
lainsäädännöstä kehitysvamma-alan ammattilaisen näkökulmasta. Voit lähettää ennakkokysymyksiä ja toiveita kouluttajille ennen koulutusta. Hinta sisältää kahvin ja materiaalit.
Kouluttajina toiminnanjohtaja Nina Korventaival ja palveluvastaava Anne Wallenius.
Koulutus- ja konsultaatiopalvelut
Tarjoamme tilaajan tarpeiden mukaan toteutettuja kehitysvammaisuuteen liittyviä koulutus-,
konsultaatio- ja asiantuntijapalveluita sekä
työnohjauspalveluita.
Pyydä räätälöity tarjous toivomastasi aihealueesta. Nina Korventaival, p. 040 835 3763,
nina.korventaival@kvtuki57.fi
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Mukaan mahtuu enintään 14 leiriläistä. Osallistumismaksu on 170 €, mikä sisältää täysihoidon ja yhteiskuljetuksen.
Leirillä on luvassa mukavaa yhdessäoloa,
iloista lomatunnelmaa ja monipuolista toimintaa niin ulkona kuin sisällä. Toiminnasta vastaavat osin kesäleireiltämmekin tutut ohjaajat.
Leirillä on yövalvonta.
Leirille voivat hakea helsinkiläiset kehitysvammaiset koululaiset ja nuoret.
Liikuntavammat, aistivammat, epilepsia, diabetes ym. eivät ole este hakemiselle. Diabetestä
sarastavien on kuitenkin osattava pistää itse,
leiriohjaajilla ei ole pistolupaa.
Hae mukaan täyttämällä sähköinen lomake
sivuillamme www.kvtuki57.fi. Hakulomakkeita
on paperisena saatavilla toimistoltamme osoitteesta Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 00510
Helsinki, johon se myös palautetaan täytettynä.
Hakuaika leirille päättyy 19.1.

Kehittäminen
Vammaiskortti

Kuka Vammaiskorttia koordinoi?

Vammaiskortin kehittäminen Suomessa
etenee, ja suunnitelmien mukaan saamme
vammaiskortin käyttöön jo keväällä 2018.
Vammaiskortti on tarkoitettu ihmisille, jotka
tarvitsevat erityistä tukea osallistumisessa
yhteiskunnan toimintaan. Vammaiskortti on
vapaaehtoinen.

Vammaiskortti-hanketta koordinoi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö yhdessä Jaatinen
ry vammaisperheiden monitoimikeskuksen
kanssa. Hankkeen työryhmään kuuluvat myös
Aivoliitto, Kuurojen Liitto, Kuuloliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Uudenmaan Tukipiiri,
Kela sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Kortin
kriteeristön määrittelystä vastaa Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL) sekä kaikki suomalaiset vammaisjärjestöt.

Kannustamme järjestöjä ja yrityksiä toimimaan
suunnannäyttäjinä ja ilmoittautumaan organisaationa, joka huomioi vammaiset ihmiset
omissa palveluissaan Vammaiskortin avulla.
Lue lisää: www.vammaiskortti.fi.
Kuka voi hakea Vammaiskorttia vuodesta
2018 lähtien?
Et tarvitse erillistä päätöstä Vammaiskortin hakemiseksi. Voit hakea Vammaiskorttia olemassa olevalla, sinulle jo myönnetyllä virallisella
päätöksellä. Tällaisia päätöksiä ovat ensimmäisen kolmen vuoden kokeilujakson aikana:
• Kelan alle 16-vuotiaan vammaistuki
• Kelan 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
• Kelan eläkettä saavan hoitotuki
• Kuulovammaisen tulkkauspäätös (A)
• Kuulo- ja näkövammaisen tulkkauspäätös (A)
• Puhevammaisen tulkkauspäätös (A)
• Omaishoitosopimus (A)
• Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelupäätös
• Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen
päätös (ns. kuljetuspalvelupäätös)
• Päätös saattajapalvelusta (A)
• Vammaispalvelulain mukainen palveluasumispäätös (A)
• Henkilökohtainen apu -päätös (A)
• Päivätoimintapäätös
• Erityishuolto-ohjelman mukainen päätös ja
siihen liittyvät palvelut (A)
(A) = korttiin tulee myös A=avustaja merkintä,
jolla voi halutessaan todentaa avustajan tai
tukihenkilön tarpeen tai mukanaolon.

Harrastus- ja vapaa-ajantoiminta
Kehitämme harrastus- ja vapaa-ajan toimintaamme. Kerhojen, kurssien, leirien ja vertaisryhmien lisäksi kehitämme mahdollisuuksia
toteuttaa lyhytkursseja ja liikuteltavia ryhmiä.
Liikuteltava ryhmätoiminta siirtyy harrastus- ja
vapaa-ajanpaikoista esimerkiksi asumisyksiköihin, mikä mahdollistaa mielekkään vapaaajan toiminnan entistä useammalle osallistujalle. Millaista toimintaa sinä haluaisit?
Katso lisätietoja sivulta 21.
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Mesenaattikampanja

Uusi Vipinä-hanke alkaa!

Kehitämme varainhankintaamme ja käynnistämme joukkorahoituskampanjan helmimaaliskuussa 2018. Kerromme seuraavassa
jäsentiedotteessa tästä lisää, mutta kannattaa
seurata kotisivujamme ja Facebookiamme,
jossa käynnistämme kampanjan.

Saimme alustavan rahoituspäätöksen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta, STEA:lta, jatkaa myös ensi vuonna
hyväksi todettua kohdennetulla
toiminta-avustuksella tuettua toimintaamme
(parkkitoiminta, Ystävätupatoiminta ja perheiden virkistys, sekä vertais- ja vapaaehtoistoiminta).

Kampanjan avulla keräämme rahaa Ystävätuvan toimintaan, johon kampanjan avulla hankimme Yeti-tabletin. Yeti on suurikokoinen ja
helppokäyttöinen tabletti.
Yeti olisi Ystävätuvan lisäksi myös mm. kerhojen ja tapahtumien käytössä Ystävätuvallamme. Kampanjan onnistumiseen tarvitsemme
teidän apuanne.
Kampanja toteutuu vain, jos saamme määrittelemämme minimisumman kokoon. Myynnissä
on mm. tällainen upea yhteistyökumppanimme Aulan työntekijöiden tekemä kassi tutulla
logolla.

Näiden lisäksi meillä alkaa uusi kehittämishanke nimeltään Vipinä. Vipinässä kehitetään
uusia tapoja tukea asumisyksiköissä asuvia
kehitysvammaisia ihmisiä kohti aktiivisempaa
arkea. Vipinä on valtakunnallinen kolmivuotinen
hanke.
Hankkeen toteutuksen ydinryhmään kuuluvat
hankkeeseen osallistuvien asumisyksiköiden
ohjaajat. Ohjaajat ja asukkaat osallistuvat
hanketiimin yhteisiin työpajoihin, jonka jälkeen
aktiivisuuteen tuetaan uudella tavalla. Myös
vertaisosaajuus ja yritysyhteistyön luomat mahdollisuudet nostetaan esille.
Tavoitteena on, että ensimmäisenä vuonna
hankkeeseen osallistuu viisi helsinkiläistä asumisyksikköä. Seuraavina vuosina hanke laajenee ja kaiken kaikkiaan hankkeessa saavutetaan 16 asumisyksikköä.
Hankkeessa toimii kaksi työntekijää ja yhteistyökumppaneina toimivat Suomen vammaisurheilu- ja liikunta ry, Kehitysvammaliitto, Miina
Sillanpään Säätiö sekä Helsingin kaupungin
vammaistyön asumis- ja laitospalvelut ja Helsingin kaupungin liikuntavirasto.
Siis puntteihin Vipinää ja yhteisöön säpinää!
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Ansiomitalit
Joulukuisena lauantaina 9.12.2017 juhlittiin
yhdistyksen perinteisiä pikkujouluja 60-vuotistunnelmissa Helsingin kaupungintalon ravintolassa. Illan ohjelmassa oli puheiden ja pienten
esitysten lisäksi ansioituneiden yhdistystoimijoiden ansiomerkkien ja -mitalien luovutus.
Mauno Alatalon puheen voit lukea seuraavalta
sivulta.
Kehitysvammaisten Tukiliiton pronssinen
kunniamerkki myönnetään 5–15 vuoden paikallisesta, piiritasoisesta tai valtakunnallisesta
toiminnasta tai muista erityisistä ansioista. Kehitysvammaisten Tukiliiton johtoryhmä myönsi
ansiomerkit Kehitysvammatuki 57 ry:n hakemuksen mukaisesti seuraaville henkilöille:
Auterinen Iiro, hallitustyöskentelystä vuosina
201–2016
Johansson Riitta, hallitustyöskentelystä vuosina 2011–2017, joista puheenjohtajana vuodet
2012–2017
Liimatta Päivi, hallitustyöskentelystä vuosina
2012–2017
Lönnrot Erkki, hallitustyöskentelystä vuosina
2008 –2012 ja 2014–2017
Martelius Timo, hallitustyöskentelystä vuosina
2007–2009 ja 2016–2017
Martikainen Juha, hallitustyöskentelystä vuosina 2011–2017
Suosalmi Helena, hallitustyöskentelystä vuosina 2003–2009 ja 2013–2015
Talaskallio Pirjo, hallitustyöskentelystä vuosina
2006–2011.
Kehitysvammatuki 57 ry:n oma mitali myönnetään yli 10 vuoden ansioituneesta työstä tai
vapaaehtoistoiminnasta järjestötoiminnassa tai
muista erityisistä ansioista. Kehitysvammatuki
57 ry:n hallitus myönsi mitalit nro 20–27 seuraaville henkilöille.

Leena Tuomola (nro 20) on jäänyt eläkkeelle
seurakuntayhtymän kehitysvammatyön pastorin työstä. Ansiokkaan työuran jälkeen jatkanut
aktiivista vapaaehtoistyötä yhdistyksemme toiminnassa vetäen senioreille keinutuoliryhmää.
Eila Snellman (nro 21) on jäänyt eläkkeelle
seurakuntayhtymän kehitysvammatyön diakonin työstä. Ansiokkaan työuran jälkeen jatkanut aktiivista vapaaehtoistyötä yhdistyksemme
toiminnassa vetäen senioreille keinutuoliryhmää.
Grundström Tor-Ole ”Luti” (nro 22) on ollut mukana yhdistyksen toiminnassa vuodesta 1982.
Hänelle on myönnetty 40-vuotismitali vuonna
1997. Luti toimii edelleen aktiivisesti mukana
kerho- ja vapaaehtoistoiminnassa ja on omalla
aktiivisella toiminnallaan ansioitunut uudestaan huomionosoituksen arvoisesti.
Sanna Äyräväinen (nro 23) on toiminut Ystävätuvalla vuodesta 1999, lisäksi vapaaehtoisena useilla retkillä ja matkoilla ulkomailla ja
kotimaassa. Hän on myös toiminut toiminut
kerho- ja leiritoiminnassa.
Helena Tetri (nro 24) on toiminut Ystävätuvalla vuodesta 2006 ja hän toimi myös pitkään
kerho-ohjaajana.
Aila Lepistö (nro 25) on toiminut vapaaehtoisena Ystävätuvalla vuodesta 1999.
Ari Liimatainen (nro 26) on toiminut ja ansioitunut erityisesti vapaaehtoisena senioriklubitoiminnassa 10 vuoden ajan. Hän on sitoutunut
toimija ja kehittänyt toimintaa paljon vuosien
aikana.
Pekka Miettinen (nro 27) on toiminut vapaaehtoisena Ystävätupa-toiminnassa reilun 10
vuoden ajan.

Lämpimät onnittelut
yhdistysaktiiveille!
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60-vuotisjuhlavuosi
Mauno Alatalon juhlapuhe
Kehitysvammatuki 57 ry 60 vuotta
5.12.2017
Hyvä juhlayleisö ja kehitysvammaväki
Kehitysvammaisuuden historiallista taustaa ja kehityskaarta
Kehitysvammahuollon historia Suomessa on
lyhyt – runsaat 100 vuotta, mutta kehitysvammaisia on ollut aina. Viime vuosisadan alkuvuosikymmeninä kehitysvammaisten ei uskottu integroituvan yhteiskuntaan. Heidät nähtiin
henkilöinä, jotka syyllistyvät rikoksiin, harjoittavat haureutta ja ovat köyhiä.
Kehitysvammaisuus nähtiin periytyvän. Tämä
johti eugeniikan eli rotuhygienian aatteen
leviämiseen ja pakkosterilisaatioihin. Mm. noin
4000 kehitysvammaista steriloitiin. Vuonna
1935 säädetty laki kumottiin vasta 1970.
Kehitysvammahuollon kehityskaari on ollut
huikea. Tylsämielisyydestä ja vaivaistaloista
tultiin uuteen vaiheeseen – vajaamielisyyslaki
tuli voimaan 1958. Sen perusteella 60-luvulla
rakennettiin keskuslaitokset. Vallalla oli suojeluajettelu: suojeltiin kehitysvammaisia yhteiskunnalta ja yhteiskuntaa kehitysvammaisilta.
Kuntoutusideologia rantautui Suomeen vaiheittain 1970–1980 luvuilla, avohuollon kehittäminen alkoi. Säädettiin kehitysvammalaki 1978.
Suomi jaettiin erityishuoltopiireihin. Alussa
Helsinki kuului Uudenmaan erityishuoltopiiriin.
Kehitysvammatuki 57:n esityksestä, 1970–
1980 lukujen vaihteessa Sosiaali- ja terveysministeriöön, ministeri Katri Helena Eskeliselle,
Helsingistä tuli oma erityishuoltopiiri.
Vaiheittain alettiin siirtyä suojeluajattelusta
normalisaatioon ja integraatio alkoi.
Iso edistysaskel oli vuoden 1985 peruskoululain uudistus, joka teki sosiaalihuoltona
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harjaantumisopetusta saaneista kehitysvammaisista peruskoululaisia. Silloinkin vielä noin
3000 vaikeimmin kehitysvammaista jätettiin
peruskoulun ulkopuolelle. Vuonna 1997 kaikista tuli peruskoululaisia.
Vuonna 1987 tuli voimaan vammaispalvelulaki,
jota tuli soveltaa ensisijaisena, mutta kehitysvammalaki jäi edelleen täydentävänä voimaan.
Näitä kahta lakia on vaiheittain sovitettu yhteen.
YK:n vammaissopimuksen edellyttämät kehitysvammalain muutokset tehtiin vihdoin viime
vuonna. Lakiin tehtiin uudet säännökset mm.
itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta,
itsenäisen suoriutumisen tukemisesta sekä
rajoitustoimenpiteiden käytön vähentämisestä.
Näin Suomi oli valmis ratifioimaan YK:n vammaissopimuksen.
Kuusikymmentä vuotta on ollut yhdistyksen ja kehitysvammaisten vaiherikas muutosten tie
Kehitysvammatuki 57 ry aloitti toimintansa
1957 ja oli tuolloin Suomen ensimmäinen alan
yhdistys. Nykyisin yhdistyksiä on noin 180.
Valtakunnalliseksi kattojärjestöksi perustettiin
jo 1961 Kehitysvammaisten Tukiliitto, jonka
kotipaikka on Tampere.
Kehitysvammatuki 57 ry:n toiminnan aikana on

vaiheittain siirrytty vajaamielisyydestä, laitoksista ja eristyksistä yhteiskunnan osallisiksi,
aina TV-tähtiin ja euroviisuihin saakka.
Yhdistyksen rooli palvelujen kehittäjänä ja
tuottajana on ollut edelläkävijän rooli. Laajasta ja monipuolisesta palvelutuotannosta saa
hyvän ja kattavan kuvan yhdistyksen internetsivuilta www.kvtuki57.fi.
Vuosien varrella on useasti keskusteltu siitä,
kuuluuko yhdistyksen tehtäviin ylipäätänsä
palvelutuotanto, vai pitäisikö keskittyä pelkästään edunvalvontaan. Oman kokemukseni ja
näkemykseni perusteella vastaan, että kuuluu:
se lisää yhdistyksen painoarvoa, on parempi tuntea asioita sisältäpäin kuin pelkästään
ulkoapäin.

Asiat henkilöityvät herkästi aktiivisiin ja paljon
aikaansaaneisiin henkilöihin. Siitä tulee herkästi kehityksen ja uudistumisen jarru. Uusilla
jäsenillä, uusin kokemuksin ja uusin tarpein on
vaikea päästä mukaan. Näin kävi myös meillä.
Siksi olimme ensimmäisten joukossa muuttamassa sääntöjä siten, että luottamushenkilöiden (hallituksen) toimikausista tehtiin määräaikaisia, eli toteutettiin ns. rotaatio. Nykyisin
vastaava rotaatio on valtakunnallisesti käytössä, myös Kehitysvammaisten Tukiliitossa.
Toinen vapaaehtoisjärjestöissä eteen tuleva
haaste on toimihenkilöiden ja toiminnanjohtajan roolit. Ehkä siksi, että luottamushenkilöillä vapaaehtoisjärjestöissä ei useinkaan ole
hallitustyöskentelystä kokemusta. Tämä on
kestoaihe ja sitä on hyvä jokaisen hallituksen
käsitellä. Kokemukseni pohjalta korostan,
että hallitus on kollegio, joka päättää yhdessä
toiminnallisista ja periaatteellisista asioista –
tarvittaessa äänestämällä. Toiminnanjohtaja on
päällikkö, joka vastaa operatiivisesta toiminnasta.

Erityisesti haluan nostaa esiin Finlandia-talon
konsertit, jotka aloitettiin jo 1973. Niiden järjestäminen ja toteuttaminen on ollut tuolloin
uskomattoman ennakkoluulotonta ja rohkeata.
Finlandia-talon konserteista tuli valtakunnallinen instituutio ja merkittävä tien näyttäjä, sinne
saatiin mukaan sekä Helsingin että valtakunYhteistoiminnan merkityksestä
nan luottamus- ja virkamiesjohtoa.
Yhdistys on aina tehnyt hyvää yhteistyötä
Kehitysvammaisuus oli pitkään niin hallitseva
Helsingin kaupungin kanssa. Meillä on vallinihmisen ominaisuus, että muu persoona jäi
nut hyvä yhteisymmärrys siitä, että olemme
sen varjoon. Kuitenkin keskustelunaiheiksi
molemmat osapuolet samalla puolella, kehi1970–1980-luvuilla nousivat myös kehitysvam- tysvammaisten ja perheiden asialla, vain roolit
maisten omaehtoinen toiminta ja itsemäärääovat erilaiset.
misoikeus. Tuolloin keskusteluihin tuli mukaan
myös kehitysvammaisten oikeus parisuhteeErityisesti 90-luvun syvä lama oli yllättävän
seen, oman identiteettinsä ja persoonansa
uusi ja suuri haaste kaikille osapuolille. Siitä
toteuttamiseen - myös seksuaalisesti. Tämä
selvittiin tiiviin ja avoimen yhteistyön avulla.
aihepiiri herätti vanhemmissa paljon pelkoja
Yhdistyksellä oli toimivat suhteet myös kauja vastustusta, mutta vaiheittain myös näissä
pungin virkamies- ja luottamushenkilöjohtoon.
asioissa päästiin eteenpäin. KehitysvammaiOsallistuimme aktiivisesti sosiaalitoimen järsellakin on oikeus rakastaa ja olla rakastettu.
jestämiin koulutus ja kehittämistilaisuuksiin.
Yhteistyön merkityksestä kertoo sekin, että
Muutama näkökulma yhdistystoiminnan
yhdistyksen ja kaupungin yhteistyön kehittävaikeuksista
misseminaariin 1990-luvun puolivälissä osallistui myös sosiaaliviraston toimitusjohtaja.
Yhdistys on kohdannut samanlaisia ongelmia
ja kasvukipuja kuten muutkin vapaaehtoisjärOnnittelen yhdistystä 60 vuoden toiminnasta.
jestöt, joissa voimavarana ovat jäsenten omat Toivotan onnea ja menestystä yhdistyksen
subjektiiviset kokemukset.
hallitukselle ja uudelle puheenjohtajalle.
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Kiitos kuluneesta vuodesta!
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Perheiden vertaistukitoiminta
Perheiden vertaistukitoiminnan tavoitteena on tukea perheitä, joihin kuuluu
kehitysvammainen perheenjäsen. Haluamme edistää perheiden hyvinvointia
tarjoamalla tukea ja tietoa eri elämäntilanteissa. Kaiken toiminnan punaisena
lankana kulkee vertaistuki. Tulemme myös tarvittaessa tueksi erilaisiin perheen
palveluita koskeviin palavereihin, joskus asiat luistavat sujuvammin niin.
Ota yhteys Päiviin tai Katjaan!
Vanhempien tapaamisia
Yksinhuoltajavanhempien tapaaminen
tiistaina 6.2. klo 18
Vanhemmilta on tullut toive yksinhuoltajavanhempien omasta tapaamisesta. Aikoinaan
kokoonnuimmekin tällä teemalla useampaan
kertaan.
Tapaamme tällä kertaa Ravintola Tenhossa,
Helsinginkatu 15. Ravintola tarjoaa hyviä ja
vähän erilaisia pitsoja! Ruokailun omavastuu
on 5 €/hlö.
Lastenhoito kotiin järjestettynä maksaa 10 €/
ilta.
Ilmoittaudu mukaan 31.1.mennessä, muistathan ilmoittaa samalla erityisruokavaliosi: Päivi
p. 040 707 99 67, paivi.juvala@kvtuki.fi.
Lastenhoitovaraukset Katja, p. 040 522 2138,
katja.riikonen@kvtuki57.fi.

Kallion vertaisryhmä kuun ensimmäisenä
sunnuntaina kello 15–17
Teatteri Kallio
Siltasaarenkatu 28, 00530 Helsinki
Et ole yksin! Ryhmään ovat tervetulleita kaikki
erityislasten vanhemmat yli diagnoosirajojen.
Ryhmästä kiinnostuneiden toivotaan ilmoittautuvan etukäteen. Ota halutessasi mukaan
villasukat, tilan lattia voi olla viileä. Saavuthan
paikalle kolmeksi, näin ryhmäläisillä on mukavasti yhteistä aikaa ilman keskeytyksiä. Tervetuloa!
Vertaisryhmä on voimavarakeskeinen ja usein
tapaamisissa tehdään joitain pieniä toiminnallisia tehtäviä. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä
Leijonaemot ry:n kanssa.
Lastenhoito järjestetään tarvittaessa; kyselyt ja
varaukset viikkoa ennen kokoontumispäivää.
Lastenhoitoon voidaan ottaa rajallinen määrä lapsia. Lastenhoidon vapaita paikkoja voi
kysyä ilmoittautumisajan jälkeenkin.
Yhteydenotot: Leijonaemot Katja ja Riikka:
vertaistuki@leijonaemot.fi tai Katja:
katja.riikonen@kvtuki57.fi tai
p. 040 522 2138.
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Kaakon kammari kuukauden toisena
maanantaina kello 17–20
Herttoniemen leikkipuisto
Karhutie 11

Virkistystä ja vertaistukea

Kaakon kammari-iltojen tavoitteena on tarjota
erityislapsille ja -nuorille sisaruksineen vertaistukea ja virkistystä ohjatun toiminnan ja
vapaamuotoisen leikin tuella. Leikkipuistossa
kun ollaan, löytyy leluja ja tarvikkeita erilaisiin
leikkeihin reilusti. Myös puiston keittiö tarvikkeineen on käytössä.
Päävastuu lapsista on vanhemmilla. Illat ovat
koko perheelle avoimia ja mukaan voi tulla
koko perhe tai osa perheestä. Istumme iltaa
rupatellen kahvin tai teen ääressä, kaikki samoissa tiloissa. Lapsille on taidepajatyöskentelyä vaihtuvin teemoin.
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.
Ilmoittautumiset Katjalle p. 040 522 2138 tai
katja.riikonen@kvtuki57.fi. edellisen viikon
torstaihin mennessä, varaamme hoitajia ilmoittautumisten mukaan. Mukaan voi tulla myös
ilman ennakkoilmoittautumista, näin toiminta
pysyy mukavan vapaamuotoisena.

Tulevat Kaakon kammari-illat ovat:

12.2., 12.3., 9.4. ja 14.5.

Vierailu Helsingin Elokuvaäänityksen
tiloihin keskiviikkona 14.2. klo 17.30–20.00
Vanha Talvitie 19 B
Oletko joskus miettinyt, miten paljon ääni
vaikuttaa elokuvan tunnelmaan? Entä miltä
elokuvan kohtaus kuulostaisikaan ilman äänitehosteita? Miten äänitehosteet luodaan, entä
kuinka usein repliikkejä jälkiäänitetään? Näihin
ja moniin muihin kysymyksiin kuulemme vastauksen päästessämme kurkistamaan elokuvan
äänikerronnan tekopaikkaan, äänistudioon.
Äänisuunnittelija Panu johdattelee meitä
äänen saloihin ja saatammepa itsekin päästä
kokeilemaan äänen vaikutusta kuvalliseen
kerrontaan!
Ilta on tarkoitettu vanhemmille. Tarjolla pientä
suolaista. Tervetuloa!
Ilmoittautumiset (kerrothan samalla mahdolliset ruokarajoitukset) Katjalle 5.2. mennessä
katja.riikonen@kvtuki57.fi tai p. 040 522 2138.
Vanhemmat kokkaavat talviherkkuja torstaina 15.2. klo 17–20
Opistotalon opetuskeittiö, Helsinginkatu 26
Pitkästä aikaa kokkausilta vanhemmille! Tällä
kertaa kyselemme ehdotuksia teiltä. Mitä
haluaisit oppia? Mikä herkku maistuisi? Tätä
en ole uskaltanut kokeilla? Kaipuussa uudenlaiset maut vai janottaako vanha suola?
Ruokateemailta? Välitän toiveita
kotitalousopettaja Mirvalle, joka suunnittelee
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meille talvisen menun toiveiden pohjalta.
Lähdetään yhdessä makuretkelle hyvässä
vertaisessa seurassa. Mukaan voi tulla yksin
tai kaksin. Kokkaaminen yhdessä on hauskaa
ja valmiiden herkkujen ääreen on mukava
istahtaa!
Illan aikana valmistetaan monenlaisia ruokalajeja Mirvan opastuksella. Ilta soveltuu kaikenlaisille kokkaajille, mitään ei tarvitse osata ja
toisaalta taidoista ei ole haittaakaan!
Illan omavastuu 10 €/hlö maksetaan paikan
päällä. Mukaan voi varata omia ruokajuomia.
Ilmoittaudu mukaan 7.2.mennessä, muistathan
ilmoittaa samalla erityisruokavaliosi: Päivi
p. 040 707 99 67 paivi.juvala@kvtuki57.fi.

ohjaajan toimiessa näkökulmien herättelijänä. Tapaamiset ovat ehdottoman luottamuksellisia ja voivat tarjota sopivan paikan
tomuttaa työssäkäynnin ja vanhemmuuden
yhdistämiseen liittyviä voimattomuuden
tunteita.

Kiinnostuitko?
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Katjalle
p. 040 522 2138, katja.riikonen@kvtuki57.fi.
tai Päiville, p. 040 707 99 67,
paivi.juvala@kvtuki57.fi. Aloituskerta
sovitaan mukaan ilmoittautuneiden kesken
alkuvuoteen.
Perheiden vertaistuen video
Perheiden vertaistuen video julkaistiin
yhdistyksen perustamispäivänä 5.12.2017.
Yhdistyksen tarina alkoi perheistä ja vanhemmista ja heidän lapsistaan. Siksi onkin
luontevaa, että 60-vuotisjuhlavuoden neljäs
ja viimeinen video on perheiden vertaistuen
video. Tämä video on omistettu erityisesti
jäsenillemme. Jaetaan hyviä hetkiä myös
jatkossa!

Tukea työn ja vanhemmuuden yhdistämiseen
Ratkaisukeskeisen työnohjauksen opiskelija
Taija Vuori yhteistyössä Kehitysvammatuki 57
ry:n kanssa tarjoaa työssäkäyville erityislasten
vanhemmille mahdollisuuden yksilö- ja ryhmätyönohjaukseen. Työnohjaukset järjestetään
yhdistyksen toimistolla sovitusti noin kerran
kuussa 5–7 kertaa.

Kiitos mukanaolijoille –
video täytti kaikki
odotuksemme!

Katso, tykkää, jaa video
Kvtuki57 Youtube-kanavalta.

Työnohjauksella on mahdollista mm. lähteä
pohtimaan työn sisällöllisiä seikkoja, tarttua
muuttuvan työn tuottamiin haasteisiin, pureutua omiin ammatillisiin kehittymistarpeisiin tai
etsiä arjen hallintaan työkaluja.
Ratkaisukeskeinen työnohjaus pyrkii vahvistamaan osallistujan toimijuutta ja ohjaamaan
uusien näkökulmien löytymiseen omien vahvuuksien kautta. Käsiteltävät teemat, ratkaisut
ja muutosehdotukset nousevat osallistujista,
15

Parkkitoiminta
Parkkitoiminta koostuu kotiin vietävästä lastenhoidosta (kotiparkki) sekä lasten
teemallisista päivistä (lauantaiparkki). Lisäksi järjestämme lastenhoitoa perhetapahtumiin. Parkkitoiminta on arjen tilapäistä tukea perheille, joissa on kehitysvammainen lapsi. Parkkitoiminnassa huomioimme lapset ja perheet yksilöllisesti.
Kotiparkki
Olemme saaneet alustavan myönteisen päätöksen parkkitoiminnan avustuksen korotukselle! Lopullinen vahvistus päätökseen tulee
tammi-helmikuussa.
Lämmin kiitos kaikille perheille hyvästä yhteistyöstä ja palautteista. Näissä tunnelmissa on
mukava toivottaa teille hyvää alkanutta vuotta
2018!

- Katja
STEA:n päätöstiedote:
Vammaisten lasten ja nuorten vanhempien arjen tilapäiseen helpottamiseen parkkitoiminnan
avulla (ei kunnan lakisääteisen omaishoidon
vapaan järjestämiseen)
STEAn perustelut
Toiminta vastaa STEAn avustustoiminnan
toimeenpanosuunnitelman mukaista terveyden
ja toimintakyvyn edistämisen tavoitealueen
sisältöä/ painopisteitä. Avustustason korotusta
on esitetty hoitajien palkkauksen nostamiseksi
työn vaativuutta ja vastuullisuutta vastaavaksi.
Samalla asiakasmaksuja on pienennetty niin
että yhä useampi perhe voi osallistua toimintaan.

Kotiparkki uudistuu!
Parkkitoiminta ja sen osa kotiparkki ovat
voittoa tavoittelematonta toimintaa perheille,
joissa lapsella on kehitysvamma tai muu
laaja-alaisen tuen tarve. Toimintaa rahoitetaan
Veikkauksen tuotoilla. Kotiparkin hoitaja
huolehtii perheen lapsista toiveiden
mukaisesti. Kotiparkin hoitaja huolehtii myös
perheen sisaruksista silloin, kun nämä ovat
paikalla yhdessä erityislapsen kanssa. Kotiparkki on tarkoitettu alle 20-vuotiaalle lapselle
tai nuorelle, mutta vaikeavammaisten kohdalla
ei ole ikärajaa.
Tilapäishoitajan käynnistä sovitaan aina aloitus- ja lopetusaika. Uuden hoitajan tullessa
perheeseen on erillinen tutustumiskäynti
suositeltavaa. On hyvä varata riittävästi aikaa
tutustumiseen puolin ja toisin sekä käytännön
asioiden läpikäymiseen. Perheille toimitetaan
taustatietolomake, joka on hyvä täyttää ja pitää
näkyvillä hoitajan ollessa perheessä. Lääkityksen osalta vastuu on aina vanhemmilla.
Sovitun kotiparkkivarauksen voi perua veloituksetta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa.
Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta varauksesta veloitetaan 5 euroa/tunti tilauksen mukaan.

UUDISTUKSET PÄHKINÄNKUORESSA:
 Kotiparkin hinnat laskevat
 Kotiparkkia voi käyttää myös sunnuntaisin klo 8–18
 Kotiparkki laajenee Espooseen ja Vantaalle
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Tulevat lauantaiparkkipäivät, kohderyhmät
ja teemat ovat:
24.2. vaikeavammaiset lapset/aistit
24.3. sisarukset/yhdessäolo
21.4. kaikille avoin/velhot vs. keijut
Lauantaiparkki on lasten oma päivä. Eri
teemoilla suunnitellut päivät ovat tarkoitettu
sekäerityislapsille että heidän sisaruksilleen.

UUDET HINNAT
voimassa 1.1.2018 alkaen
Kotiparkin hinnasto

Hoitajia varataan tarpeen mukaan.
Lauantaiparkkien tarkoitus on tuoda lapsille ja
sisaruksille onnistumisen ja mukavan
tekemisen hetkiä vertaisessa seurassa eri
teemoilla. Toiminnassa otetaan huomioon mukaan ilmoittautuneiden lasten vahvuudet.

Klo
Arkisin
Lauantaisin
8.00–18.00
10 €/tunti
13 €/tunti
18.00–21.00 12 €/tunti
13 €/tunti
21.00–24.00 13 €/tunti
20 €/tunti
(huom. lauantaisin klo 20–24 hinta 20 €/tunti)
Sunnuntaisin, arki- tai lauantaipyhänä kello
8–18 hinta on 20 €/tunti.

Lauantaiparkki
Lauantaiparkki on uudistunut!
Vuonna 2018 lauantaiparkkeja tullaan
toteuttamaan kerran kuussa
tammi-huhtikuussa sekä loka-joulukuussa.
Lauantaiparkkipäivä tulee olemaan aina kuun
viimeisen parillisen viikon lauantai, paitsi
joulukuussa erikseen ilmoitettuna aikana.
Pidempiaikaisiakin perheen suunnitelmia voi
tehdä tietäen milloin lauantaiparkki on tulossa,
vaikkei tarkempaa sisältöä ole vielä julkaistukaan. Toivomme tämän muutoksen palvelevan
lapsiperheitä entistä paremmin.
Kuulemme mielellämme myös toiveistanne
lauantaiparkkien teemoiksi!

Lapset ovat lauantaiparkissa pääsääntöisesti
ilman vanhempia, mutta toki vanhempi voi tulla
yhdessä lapsen kanssa tutustumaan uusiin kavereihin ja toimintaan. Lapsen voi myös ilmoittaa vain osaksi aikaa lauantaiparkkiin, mikäli
viisi tuntia tuntuu liian pitkältä ajalta. Lapsi voi
myös tulla oman avustajan tai tukihenkilön
kanssa lauantaiparkkiin.
Lauantaiparkin osallistumismaksu on
20 €/lapsi. Osallistumismaksu pitää sisällään
lounaan, materiaalit sekä osaavan
henkilökunnan ohjauksen ja tuen. Mukaan
mahtuu rajallinen määrä lapsia, olemme
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kaikkiin yhteydessä ilmoittautumisajan mentyä
umpeen. Vahvistetun osallistumisen lauantaiparkkiin voi perua veloituksetta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa. Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta ilmoittautumisesta veloitetaan
osallistumismaksu 20 €.
Lauantaiparkki – aistit
lauantaina 24.2. klo 10–15
Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs,
00510 Helsinki
Lauantaiparkissa on teemana aistit. Tämänkertainen lauantaiparkki on suunnattu vaikeavammaisille lapsille sisaruksineen. Luvassa on
aistien avulla leikittelyä mm. värikylpymenetelmiä hyödyntäen.
Nautimme keittolounaan sekä pientä välipalaa
päivän aikana.
Osallistuminen yhteisiin toimiin on aina vapaaehtoista, ja aikaa on myös rentoon oleiluun.
Käytämme lauantaiparkissa kuvia ja viittomia
kommunikoinnin ja toiminnanohjauksen tukena. Tervetuloa mukaan niin uudet kuin vanhatkin kävijät!
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 13.2. mennessä
Katjalle, katja.riikonen@kvtuki57.fi tai
p. 040 522 2138, voit myös jättää viestin vastaajaan.
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä lapsen
mahdollisista ruokarajoitteista sekä muusta
tärkeästä, joka meidän on hyvä tietää ja joka
vaikuttaa päivän sujumiseen.

Myös sisarukset ovat lämpimästi tervetulleita lauantaiparkkipäivään!
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Lauantaiparkki – sisarukset
lauantaina 24.3. klo 10–15
Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs,
00510 Helsinki
Perinteinen sisarusviikonloppu on saanut rinnalleen sisarusten oman lauantaiparkkipäivän!
Tämä lauantaiparkki on tarkoitettu ainoastaan
erityislasten sisaruksille, ikähaitarilla noin 7–17
vuotta.
Vertaistuki kuuluu myös sisaruksille, eikä sen
aina tarvitse olla asiasta puhumista. Myös
hiljainen tieto siitä, että kaverillakin on jotain
vastaavaa, voi riittää.
Jos olette miettineet viikonloppua, mutta ette
ole vielä lähteneet mukaan, on lauantaiparkkipäivä helppo tapa aloittaa. Osittain ohjelmassa on samoja teemoja kuin viikonlopussakin,
tervetuloa rohkeasti mukaan!
Päivää rytmittää lounas ja välipala.
Ilmoittautumiset 13.3. mennessä Katjalle,
katja.riikonen@kvtuki57.fi tai
p. 040 522 2138, voit myös jättää viestin vastaajaan.
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä lapsen
mahdollisista ruokarajoitteista sekä muusta
tärkeästä, joka meidän on hyvä tietää ja joka
vaikuttaa päivän sujumiseen.

Vapaa-ajan toiminta
Toimintaa kehitysvammaisille ihmisille
Hyviä hetkiä tarjolla viikoittain kokoontuvissa kerhoissa, kahdesti viikossa avoinna
olevassa kohtaamispaikka Ystävätuvassa, joka toinen viikko kokoontuvissa
Ystiksen senioriklubissa ja Teiniklubissa sekä kerran kuukaudessa järjestettävissä
Villiklubissa ja Sateenkaariklubissa. Lisäksi tarjolla mm. lyhytkursseja, kulttuuri- ja
virkistysretkiä, matkoja ja tapahtumia. Yhdessä on kivempaa!
Ystävätupa (Ystis)
Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros
p. 0400 413 478 (aukioloaikoina)
Avoinna:
keskiviikkoisin klo 14–19
sunnuntaisin klo 13–16
Keskiviikkona 14.2. Ystävänpäivätunnelmaa.

vahvempaa tukea, olet tervetullut oman
avustajan kanssa.
Myytävänä limua, mehua ja pientä purtavaa.
Esim. mehu ja pulla maksavat 1,50 euroa ja
limumukillinen 1 euron.
Lisätietoa Marjalta, marja.herala@kvtuki57.fi
tai p. 040 521 0240

Pääsiäisenä 1.4. Ystis on suljettu.
Myytävänä kahvia, pullaa, limua, voileipiä ja
muita herkkuja.
Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja tutustumaan
uusiin ihmisiin!
Mikäli tarvitset henkilökohtaista apua, olet
tervetullut oman avustajan kanssa.
Ystiksen teiniklubi nuorille
Teiniklubi kokoontuu joka toinen lauantai ajalla
20.1.–26.5 klo 13–16 Ystävätuvalla,
Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros.
Teiniklubilla voit pelailla pelejä, askarrella,
tavata kavereita ja tutustua uusiin ihmisiin.
Huom!
 3.3. Teinarin sijasta on disco. Katso
erillinen ilmoitus.
 Pääsiäislauantaina 31.3. ei ole Teinaria.

Villiklubi
aina kuukauden toisena torstaina
klo 19–22 Ravintola Sture 21:ssä,
Sturenkatu 21.
Ilmainen sisäänpääsy.
Ikäraja 18 v.
Tervetuloa!
Lisätietoja Marjalta
p. 040 521 0240
marja.herala@kvtuki57.fi

Seurana ja pelikaverina on aina yksi
vastuuohjaaja ja yksi tai kaksi vapaaehtoista.
Mikäli tarvitset henkilökohtaista apua tai
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Ystiksen senioriklubi eläkeläisille
Kevään ensimmäinen kerta on 23.1. klo
12–14. Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan
kevään ohjelma. Senioriklubi kokoontuu joka
toinen tiistai 29.5. saakka.
Myytävänä kahvia, pullaa ja pientä suolaista.
Senioriklubille ei tarvitse ilmoittautua. Jos
tarvitset henkilökohtaista apua, olet tervetullut
oman avustajan kanssa.
Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä
eläkeläisille -yhdessäoloa ja jutustelua
Kevään aikana keinutuoliryhmä kokoontuu
 torstaina 15.2. klo 13–14.30
 torstaina 15.3. klo 13–14.30
 torstaina 19.4. klo 13–14.30
Myytävänä kahvia ja pullaa. Kahvi + pulla
maksaa 2 euroa.

Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240,
marja.herala@kvtuki57.fi.
Senioriklubilla tavataan!

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

Bragun Sateenkaariklubi!
Bragun Sateenkaariklubi on kerran
kuukaudessa avoinna oleva kohtaamispaikka,
joka on tarkoitettu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville kehitysvammaisille ja
autismin kirjon henkilöille. Ei tarvitse
ilmoittautua etukäteen.

Disco Ystiksellä 3.3.
Jippii, Ystiksellä on taas mahtava meno
lauantaina 3.3. klo 13–16
 musaa laidasta laitaan
 pelihuone
 myytävänä limua ja karkkeja
Vauhdikkaasta menosta vastaa DJ Nora!
Ilmoittaudu 22.2. mennessä Marjalle,
marja.herala@kvtuki57.fi tai
p. 040 521 0240.
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Bragun Sateenkaariklubilla voit
 kohdata muita mukavia ihmisiä, jutella ja
viettää aikaa yhdessä
 nauttia kahvia, teetä ja pientä purtavaa
 pelata lautapelejä tai löytää biljardikaverin
 osallistua teemailtoihin.
Kevään ensimmäinen klubi on
19.1. klo 15.30–17.30 Ystävätuvalla,
Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros.
Tervetuloa!
Kehitysvammatuki 57 ry, Helsingin kaupunki ja
Helsingin seudun Seta ry

Vapaita kerhopaikkoja!

Liikuteltava pienryhmätoiminta

Oletko ilman harrastusta? Seuraavissa
kerhoissa on vielä tilaa.

Mitä tarpeita teillä on, mitä toimintaa
toivoisitte teidän yksikköönne?

Lasten/koululaisten kerhoryhmät:

Kaikki kehitysvammaiset ihmiset eivät pääse
osallistumaan kodin ulkopuoliseen
vapaa-ajantoimintaan. Liikuteltava vapaa-ajantoiminta tuo harrastuksen esimerkiksi osallistujan asumisyksikköön. Liikuteltava toiminta
mahdollistaa myös vaikeavammaisen
harrastustoiminnan ilman matkakuluja.

 Tukimuskari
Torstaisin klo 17.30–18.15.
Keski-Helsingin Musiikkiopiston tiloissa,
Sörnäisissä.
Mahdollisuus nauttia yhdessä monipuolisesta
itseilmaisusta musiikin keinoin.
Käytössä on tukiviittomat.
Kevätkauden maksu 100 €.
 Luovan toiminnan kerho
Keskiviikkoisin klo 18.15–19.15
Alustavasti Pukinmäenkaaren peruskoulun
tiloissa.
Askartelua, piirtämistä ja tarinoiden kerrontaa.
Kevätkauden maksu 50 €.
 Lasten ja nuorten Jumppakerho
Torstaisin klo 17–18 Pukinmäenkaaren
peruskoulussa. Fyysistä kuntoa ylläpitäviä ja
motorisia taitoja kehittäviä pallopelejä ja
liikuntaleikkejä.
Kevätkauden maksu 50 €.

Toiminta toteutetaan tilauksesta, tiiviissä
yhteistyössä yksikön kanssa ja tietysti
asiakaslähtöisesti räätälöiden. Toiminta voisi
olla esim. kokkausta, yhteislaulua tai lukupiiri.
Toiminta on tilaajalle maksullinen ja hinta
määräytyy toiminnan sisällön ja
osallistujamaksun mukaan.
Heräsikö kiinnostus? Kysy lisää Janilta,
p. 040 835 0395 tai jan.tornblom@kvtuki57.fi.

Aikuisille tarkoitetut kerhoryhmät:

Valotaidekurssi 5.–26.2.

 Taidemuseot tutuksi-kerho
Joka toinen keskiviikko klo 17.30–20.
Kiinnostaviin näyttelyihin tutustumista ohjatusti
ja yhteistä keskustelua.
Kevätkauden maksu 30 €.

Ystävätuvalla ja lähiympäristössä
(4 kertaa) klo 18–19.30.

 Mediaklubi
Maanantaisin klo 18.15–19.15 Ystävätuvalla.
Käsitellään ajankohtaisia uusia ja tapahtumia
meiltä läheltä ja muualta.
Kevätkauden maksu 50 €.

Valomaalausta kameraa ja
valaisimia käyttäen. Kurssin ohjaa
Jukka Laine. Maksu 40 euroa.
Ilmoittautumiset Janille,
p. 040 835 0395 tai
jan.tornblom@kvtuki57.fi.

 Musiikkikerhot
Musiikkikerhoista voi myös löytyä yksittäisiä
vapaita paikkoja. Kevätkauden maksu 50 €.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Janille,
p. 040 835 0395 tai jan.tornblom@kvtuki57.fi.
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Vapaaehtoistoiminta
Kaipaatko piristystä arkeesi? Tule yhdistyksen vapaaehtoiseksi, mahdollisuuksia
on monia. Vapaaehtoisena voi toimia niin lasten kuin aikuisten parissa ryhmissä
tai vaikkapa kaverina yhdelle henkilölle. Vapaaehtoinen toimii omalla vapaa-ajallaan ilman rahallista palkkaa ja määrittelee itse, kuinka paljon aikaa voi käyttää
ja kuinka usein voi vapaaehtoistoimintaan osallistua. Sovittuihin asioihin sitoutuminen on kuitenkin tärkeää. Vekkaritoiminta tukee kehitysvammaisia henkilöitä
vapaaehtoistoimintaan, joten meillä voivat kaikki toimia vapaaehtoisina. Vekkari
myös kouluttaa kehitysvammaisia vertaisryhmän vetäjiä sekä tukee heitä ryhmän
vetäjinä.
Vapaaehtoisten koulutus

Yleiskoulutuksen ohjelma:

Mikä olisi sinun juttusi? Keharikaveri on kaverina yhdelle kehitysvammaiselle ihmiselle,
Vekkarin taustatukihenkilö tukee vertaisryhmän vetäjää tai mahdollistaa kehitysvammaisten ihmisten vapaaehtoistoiminnan erilaisissa
tapahtumissa, Ystävätuvan vapaaehtoinen
toimii juttelu- ja peliseurana, perhetoiminnassa
pääsee touhuamaan lasten kanssa, kerhokamu auttelee kerhoissa ja Vekkarin vapaaehtoiset toimivat tapahtumissa.

Lauantai 3.2.
10.00–12.00 Vapaaehtoistoiminta Kehitysvammatuki 57 ry:ssä (tarkoitettu kaikille vapaaehtoistoiminnastamme kiinnostuneille)
12.00–13.00 Lounas

Vai olisiko sinulla joku oma idea? Meillä voit
tehdä omannäköistäsi vapaaehtoistoimintaa!
Mahdollisuuksia on vielä lisää esimerkiksi kotiyhteisössä ja toimijatalossa.
Tiesithän, että toimimme pääkaupunkiseudulla
Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla!
Keharikaveriksi ja taustatukihenkilöksi
haluavan tulee käydä järjestämämme yleis- ja
jatkokoulutus, muihin vapaaehtoistehtäviin voit
tulla mukaan vaikka heti, vaikka suosittelemme koulutusta kaikille. Seuraava vaparikoulutus järjestetään viikonloppuna 3.–4.2.
Vekkarilaisille tarkoitettu koulutusosio on
lauantaina 3.2. klo 10–12,
sen jälkeen voi vielä jäädä lounaalle.
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Jatkokoulutuksen ohjelma:
Lauantai 3.2.
13.00–15.30 Kohtaaminen ja vuorovaikutus
(tarkoitettu Ystävätupa-, keharikaveri- ja taustatukihenkilötoiminnasta kiinnostuneille)
Sunnuntai 4.2.
10.00–12.00 Keharikaverikoulutus (tarkoitettu
keharikaveritoiminnasta kiinnostuneille)
12.00–13.00 Lounas
13.00–15.00 Taustatukihenkilökoulutus (tarkoitettu Vekkarin taustatukihenkilötoiminnasta
kiinnostuneille)
Koulutus järjestetään Ystävätuvalla osoitteessa Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs.
Koulutus on ilmainen eikä osallistuminen ei
sido sinua mihinkään. Voit valita kiinnostuksesi
pohjalta mihin osioihin osallistut. Huom! Aikatauluihin voi tulla pieniä muutoksia.
Voit ilmoittautua koulutukseen nettisivuillamme: www.kvtuki57.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/vapaaehtoisten-koulutus, lähettämällä
sähköpostia severiina.winqvist@kvtuki57.fi tai
soittamalla p. 040 160 9017.

Vekkarin vapaaehtoistoiminta
Tuemme kehitysvammaisia ihmisiä toimimaan vapaaehtoistoimjoina erilaisissa
tapahtumissa. Heidän tukenaan toimii ei-kehitysvammaisia ihmisiä taustatukihenkilöinä.
Haemme tällä hetkellä vapaaehtoisia seuraaviin tapahtumiin:
18.1. Aula-työkodin Unelma-juhla kello 12–16
(Korjaamo, Töölönkatu 51, HELSINKI)
Lipasvahtina toimiminen, Pieni Ele -keräys
Helsingissä, presidentinvaalit 2018
• 17.1. kello 10–20 (valitse sinulle sopiva 2
tunnin vuoro), Malmin Nova Malminkaari 19
• 18.1. kello 10–20 (valitse sinulle sopiva 2
tunnin vuoro), Malmin Nova Malminkaari 19
• 19.1. kello 10–20 (valitse sinulle sopiva 2
tunnin vuoro), Malmin Nova Malminkaari 19
• 20.1. kello 10–16 (valitse sinulle sopiva 2
tunnin vuoro), Malmin Nova Malminkaari 19
• 21.1. kello 12–16 (valitse sinulle sopiva 2
tunnin vuoro), Malmin Nova Malminkaari 19
• 22.1. kello 10–20 (valitse sinulle sopiva 2
tunnin vuoro), Malmin Nova Malminkaari 19
• 23.1. kello 10–20 (valitse sinulle sopiva 2
tunnin vuoro), Malmin Nova Malminkaari 19
• 28.1. kello 9–20 (valitse sinulle sopiva 2
tunnin vuoro), Oulunkylän työväenopisto, Kylänvanhimmantie 25
HUOM! Lisää lipasvahtivuoroja tulee ajalle
31.1.–6.2. sekä vaalipäivälle 11.2., jos
vaaleissa järjestetään toinen kierros.

27.1. KeMuT 2018 kello 11–17 (Kulttuuritalo,
Sturenkatu 4, HELSINKI)
KeMuT-infoilta 16.1.2018 kello 17–19
(Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2,
HELSINKI)
12.2. Kaakon kammari kello 17–20
(Herttoniemi, HELSINKI)
3.3. Disco Ystiksellä kello 13–16
(Läntinen Brahenkatu 2, HELSINKI)
3.3. Hip Hop -nuorten tapahtuma kello 18–22
(Kulttuurikeskus Vernissa, VANTAA)
12.3. Kaakon Kammari kello 17–20
(Herttoniemi, HELSINKI)
Valitse listasta tapahtumat, joihin haluat
mukaan ja ilmoittaudu tapahtumiin Satulle,
satu.timperi@kvtuki57.fi tai p. 040 837 6273
(maanantaista perjantaihin kello 9–15).
Osallistumme tapahtumiin ilmoittautumisten
mukaan. Jos ilmoittautumisia ei ole tarpeeksi
osallistuminen tapahtumaan
perutaan.
Pidätämme oikeudet
muutoksiin.
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Vekkarin vertaisryhmät
Vertaisryhmiä Espoossa ja Helsingissä
Vekkarin vertaisryhmäkausi käynnistyvät taas
tammikuussa.
Helsingin ryhmät käynnistyvät seuraavasti:
• Laitakaupunki yössä Ystävätuvalla
joka toinen viikko 17.1. alkaen
kello 16.00–17.00
• Karaokeryhmä ravintola Populuksessa joka
kuun viimeinen maanantai 29.1. alkaen kello
18.00–19.00.
• Kirjapiiri Pasilan kirjastossa 15.1. alkaen
kello 17.30–19.00
• Perhosryhmä Oulunkylässä joka toinen torstai 18.1. alkaen kello 18.00–19.30
• Dooris-naistenryhmä kokoontuu eri puolella
Helsinkiä kerran kuukaudessa. Kevään kokoontumisajat: 25.1., 15.2., 15.3. 19.4. ja 24.5.
kello 18.00–20.00
• Piirustus- ja askarteluryhmä Ystävätuvalla
joka toinen perjantai 12.1. alkaen
kello 13.00–14.00
• Tunneteatteri Kallion työväenopistossa joka
torstai 18.1. alkaen kello 9.30–12.00
• Rentoutusryhmä Ystävätuvalla joka toinen
maanantai 22.1. alkaen kello 18.00–19.30
• Tanssiryhmä Ystävätuvalla joka kuun viimeinen perjantai 26.1. alkaen kello 16.00–17.00
• Dimitrin avoin kahvittelu- ja keskusteluryhmä
sunnuntain Ystävätuvan yhteydessä. Kevään
ryhmäkerrat ilmoitetaan Vekkarin Facebooksivustolla sekä Ystävätuvan ilmoitustaululla.
Espoon ryhmät:
• Espoossa toimintaryhmä joka toinen maanantai 22.1. alkaen kello 18.00–20.00
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• Espoon Työväenopiston kanssa yhteistyössä
Taidetta Iloiten -kuvataidekurssi joka torstai
18.1. alkaen kello 17.30–20.00
Katso tarkemmat tiedot ja poikkeusaikataulut:
www.kvtuki57.fi/vekkari/vertaisryhmat.
Hae mukaan seuraaviin ryhmiin:
• Dooris-naistenryhmä eri puolella
Helsinkiä
• Rentoutusryhmä Ystävätuvalla
• Kirjapiiri Pasilan kirjastossa
• Tanssiryhmä Ystävätuvalla
• Laitakaupunki yössä Ystävätuvalla

Ilmoittaudu mukaan ottamalla yhteyttä toiminnan koordinaattoriin: satu.timperi@kvtuki57.fi
tai p. 040 837 6273 (ma–pe 9–15) tai
kotisivuilla täyttämällä osallistumislomake
www.kvtuki57.fi/vekkari/vertaisryhmatoiminta.
Ryhmien toiminnasta vastaavat vertaisryhmän
vetäjä -koulutuksen käyneet kehitysvammaiset
ihmiset. Heidän tukenaan ryhmissä toimivat
vapaaehtoiset taustatukihenkilöt ja taustatukityöntekijät.
Vekkari on yhdessä tehty!

-

-

-
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Tukihenkilötoiminta
Tukihenkilö tukee kehitysvammaista henkilöä sosiaalisten suhteiden luomisessa,
itsenäistymisessä ja vapaa-ajanvietossa. Tuki on yksilöllisistä tarpeista tulevaa
ja tukisuhde tavoitteellista toimintaa. Tavoitteet määritellään tukisuhteen alussa.
Tukihenkilötoiminta on tärkeää toimintaa! Tukihenkilö on merkittävässä roolissa
mahdollistamassa tuettavansa osallisuutta yhteiskunnassa.
Tukihenkilökoulutus
Seuraava tukihenkilökoulutus järjestetään
5.2., 6.2. ja 8.2. klo 16.00–20.00
osoitteessa Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros.
Koulutuksessa tutustutaan
tukihenkilötoimintaan sekä toiminnan
käytäntöihin. Koulutuksen aiheina ovat mm.
itsemääräämisoikeus sekä asiakkaan
kohtaaminen ja toiminnan suunnittelu.
Kuulemme myös jo tukihenkilötoiminnassa
mukana olevien kokemuksia.
Koulutus on tarkoitettu tukihenkilötoiminnasta
kiinnostuneille sekä jo toiminnassa mukana
oleville. Koulutus on ilmainen eikä sido
mihinkään. Lue lisää toiminnasta
nettisivuiltamme ja ilmoittaudu mukaan koulutukseen.
Lisätietoja:
http://www.kvtuki57.fi/toiminta/tukihenkilo/
ryhdy-tukihenkiloksi

Muiden järjestämää toimintaa
Väylä ry tarjoaa kotisiivous- ja kotiapu palveluita pääkaupunkiseudulla
Väylä ry tarjoaa toimistosiivous-, kotisiivous- ja kotiapupalveluita pääkaupunkiseudulla.
Väylä työllistää osatyökykyisiä, kuten kehitysvammaisia, työehtosopimusten mukaisesti.
Tutustu lisää toimintaan ja hinnastoon https://vayla.yhdistysavain.fi/
Palvelumme oikeuttavat kotitalousvähennykseen.
Yhteydenotot ja työtilaukset ottaa vastaan toiminnanjohtaja Iiris Mikkilä p. 0452112130.
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Tapahtumakalenteri
Tammikuu
19.1.		
27.1.		
27.1.		

Bragun Sateenkaariklubi
Lauantaiparkki - musiikki
KeMuT Kulttuuritalolla

Helmikuu
3.2.		
4.2.		
4.2.		
5.–26.2.
5.2. 		
6.2.		
6.2.		
7.2.		
8.2.		
8.2.		
12.2.		
14.2.		
15.2.		
15.2.		
19.–23.2.
24.2.		

Vapaaehtoisten yleiskoulutus
Vapaaehtoisten jatkokoulutus
Kallion vertaisryhmä
Valotaidekurssi
Tukihenkilökoulutus 1/3
Tukihenkilökoulutus 2/3
Yksinhuoltajavanhempien tapaaminen
Vertaisryhmän vetäjä -koulutuksen infotilaisuus Ystävätuvan yhteydessä
Tukihenkilökoulutus 3/3
Villiklubi
Kaakon kammari
Vierailu Helsingin Elokuvaäänityksen tiloihin
Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä
Vanhemmat kokkaavat talviherkkuja
Nuorten/koululaisten hiihtolomaleiri
Lauantaiparkki

Maaliskuu
3.3.		
4.3.		
6.3.		
8.3. 		
12.3.		
15.3.		
21.3.		
24.3.		

Disco Ystiksellä
Kallion vertaisryhmä
Vertaisryhmän vetäjien koulutus alkaa
Villiklubi
Kaakon kammari
Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä
Keinoja itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen ammattilaisille
Lauantaiparkki

Huhtikuu
7.4.		
8.4.		
9.4.		
14.4.		
21.4.		

Vapaaehtoisten yleiskoulutus
Kallion vertaisryhmä (varmistuu myöhemmin)
Kaakon kammari
Vapaaehtoisten jatkokoulutus
Lauantaiparkki
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Yhteystiedot
Toiminnanjohtaja Nina Korventaival
Kehittämispäällikkö Tiina Herttuainen
Palvelupäällikkö Elina Raike-Ojanen
Henkilöstökoordinaattori Kirsi Aarnikare
Vapaa-ajan koordinaattori Marja Herala
Perhetyön suunnittelija Päivi Juvala
Tukihenkilötoiminnan koordinaattori Tiia Järvinen
Toimistosihteeri Maria Kuosma
Perheiden tuen koordinaattori Katja Riikonen
Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Satu Timperi
Vapaa-ajan koordinaattori (kerhot ja leirit) Jan Törnblom
Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Severiina Winqvist

040 835 3763
050 564 4707
0400 676 721
040 160 9015
040 521 0240
040 707 9967
044 736 8464
0400 345 369
040 522 2138
044 792 2752
040 835 0395
040 160 9017

Keskus p. 09 6899 8160, faksi 09 698 1269
maanantai–torstai klo 8.30–15.30, perjantai klo 8.00–14.30
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kvtuki57.fi
Ystävätupa

0400 413 478

Oskarinpuiston toimijatalo
Ohjaajat
Faksi		

3284 0471
040 837 6179
3284 0470

Oskarinpuiston kotiyhteisö
Lehmus
Vaahtera
Tammi
Faksi		

040 837 6425
040 160 9020
040 160 9021
3284 0492

Palveluvastaava Anne Wallenius

041 546 6838

Kankurinkulman kotiyhteisö
Poppana
Pirta		
Alakerta
Faksi		

040 837 6178
040 160 9022
040 183 0404
8254 4145

Myllykaaren kotiyhteisö
Ohjaajat
Faksi		
Palveluvastaava Tiina Toivonen

3424 1420, 040 837 6408
3424 1421
040 134 4204

