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Seuraa meitä somessa:

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 laki-
neuvontaa 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. 

Jokainen jäsenyys tukee arvokasta työtämme. Jäsenenä sinulla on myös mahdollisuus vaikuttaa 
yhdistyksen toimintaan osallistumalla yhdistyksen kevät- ja syyskokouksiin, hakeutumalla hallitus-
työskentelyyn ja esimerkiksi toimikuntien toimintaan.

Jäsenmaksut 2018: henkilöjäsen 25 €, yhteisöjäsen 90 €. 

Liittymislomake netissä tai toimiston numerosta tai sähköpostista.
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Suomenkin allekirjoittama vammaisten oikeuk-
sien sopimus. Muistiko joku kysyä asukkailta, 
miten he itse halusivat asua? Ja kertoiko joku, 
että heillä on oikeus asua kodissaan? Olisi 
mielenkiintoista testata, miten mainitut sää-
dökset kestävät valitusasteissa. Se hetki tullee 
joskus. 

Oman yhdistyksemme toiminta näkyy ilahdut-
tavan paljon. Me annamme lainsäädäntöön 
vaikuttavia lausuntoja ja asiantuntijuutta. 
Olemme mukana tapahtumissa, näymme ja 
teemme paljon itse. Odotan jo kerhoesitettä, 
joka on muhkea joka vuosi.  Kaveritoiminnas-
sa tapahtuu iloisia asioita, kuten myöhemmin 
huomaatte. Vapari-porukka on jo tuttu näky 
mm. festareilla. Tunneteatterin Puolan-matka 
oli hieno kokemus. Lista on pitkä.

Yhdistyksen hallitus on pohtinut KeMujen 
toteuttamista. Tapahtuman järjestäminen 
Finlandia-talossa on yhdistykselle taloudelli-
sesti haasteellinen. Nykyään on tarjolla paljon 
kehitysvammaisten ihmisten kulttuuri- ja mu-
siikkitapahtumia, joten meidän on aika uudis-
taa konseptiamme. Uudenlaisesta KeMuT-ta-
pahtumasta on tietoa tässä jäsentiedotteessa.
Olen iloinen siitä, että yhdistyksemme moni-
kymmenvuotinen osaaminen vain jatkuu ja 
lisääntyy. Iloitsen siitäkin, että asiantuntemus-
tamme käytetään, sillä olemmehan me asian-
tuntijoita omissa asioissamme. 

Vaikuttamisen tulokset näkyvät valtakunnalli-
sesti ja paikallisesti. Vaikuttamisen painoarvo 
lisääntyy, jos mielipiteen takana on paljon 
ihmisiä. Jos lähipiirissänne on ihmisiä, joiden 
tiedätte arvostavan yhdistyksemme toimintaa 
ja käyttävän sen palveluja, välittäkää heille 
kutsu liittyä jäseneksi. Kyllä kannattaa!

Hyvää loppukesää!

Sari Sepponen
puheenjohtaja
p. 040 505 0530
sari.h.sepponen@gmail.com

Puheenjohtajan terveiset

Monenlaista vaikuttamista

Kuluva vuosi on monenlaisen vaikuttamisen 
aikaa. Eduskunta jatkaa syksyllä ristiriitaisissa 
merkeissä sote- ja maakuntahallinnon uudista-
miseen vaikuttavien lakien käsittelyä. Myös me 
vanhemmat odotamme lopputuloksia ristiriitai-
sella mielellä. Odotamme eduskunnalta myös 
selkeätä ja yhtenäistä kannanottoa 
Ei myytävänä -kampanjaan, vasta osa edus-
kuntaryhmistä on ottanut kantaa tavoitteisiim-
me. Onneksi ne ovat asialle myönteisiä.

Kehitysvammaisten ihmisten palvelujen kilpai-
lutus on nyt meneillään, kuten tiedetään. Se 
koskee asumisyksiköitämme ja Oskarinpuiston 
toimijataloa. Suhtaudumme kilpailutukseen 
luottavaisin ja rauhallisin mielin. Laatukriteerit 
ovat kunnossa, ja henkilökunta hoitaa työnsä 
hyvin.

Karjaalla sijaitsevan Pipola-kodin asukkaiden 
asuminen turvattiin viranomaisten uusharkin-
tapäätöksellä – onneksi järki voitti. Pipolassa 
asuu myös helsinkiläisiä. Suotuisaan lopputu-
lokseen vaikutti paljon vanhempien ja suuren 
yleisön mielipide. Se oli hyvä osoitus vaikutta-
misesta.

Uusia asuntoja koskevat määräykset paran-
tavat asumisen tasoa ja antavat yksityisyyttä. 
Mutta, jos on totuttu vallitseviin olosuhteisiin, 
kuten Pipolassa, jossa on riittävä yksityisyys 
ja kodinomaisuus, miksi sellainen olotila ei 
saisi säilyä? Jos olot eivät tyydytä asukkaita, 
voi sieltä muuttaa pois. Halusiko kukaan? Ei 
tietääkseni. Minusta olisi ihmeellistä, että joku 
ulkopuolinen viranomainen astuisi omaan 
kotiini ja määräisi esimerkiksi kuinka monta 
henkilöä saa käyttää vessaamme. Suomen 
kodeissa asutaan vieläkin kovin ahtaasti eivät-
kä säädökset kiellä sellaista meiltä ”taviksilta”. 
Toivottavasti viranomaiset rohkenevat käyttää 
harkintavaltaansa rohkeammin muulloinkin.

Pipolan tapaus pitäisi nähdä myös laajemmin 
kuin nyt on nähty. Siinä kohtasivat kehitysvam-
maisten ihmisten itsemääräämisoikeus sekä 
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Katse kohti syksyä

Nina Korventaival
toiminnanjohtaja
p. 040 835 3763
nina.korventaival@kvtuki57.fi

Tätä kirjoittaessani suurin osa toimiston vä-
estä lomailee ja toimijatalokin on kesätauolla. 
Nyt heinäkuun puolessa välissä helleaalto on 
kovimmillaan ja loppua kuumuudelle ei näy. 
On ihanaa, että meitä suomalaisia kerrankin 
hellitään lämpimällä kesällä. Samaan aikaan 
kuitenkin olen huolissani niistä ihmisistä, joille 
helle saattaa tuottaa terveydellisiä ongelmia 
ja jotka eivät itsenäisesti pysty huolehtimaan 
riittävästä nesteen saamisesta. Muistetaan ja 
muistutetaan veden juonnista, vaikka kyllästy-
miseen asti.

Vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana me 
Kehitysvammatuki 57 ry:n työntekijät ja toimijat 
keskityimme perustehtävämme lisäksi kehittä-
mis- ja laatutyöskentelyyn, joka palkittiin kesä-
kuussa SHQS-laaduntunnustuksella. Laadun-
tunnustus kattaa koko yhdistyksen toiminnan 
ja laatutyöhön osallistuivat kaikki yhdistyksen 
työntekijät. Kiitokset laaduntunnustuksesta 
kuuluvat myös kaikille toimintaamme osallistu-
neille ihmisille ja koko jäsenistölle. Laatutyötä 
ei kuitenkaan tehdä tunnustusten takia, vaan 
sen keskiössä on toiminnan edelleen kehittä-
minen. 

Vaikka sote-uudistukseen tulikin aikalisä, tar-
koittaa se sitä, että yhdistysrintamalla yhteis-
kunnallisiin asioihin vaikuttamisen tarve vain 
korostuu. Samaan aikaan meidän yhdistyk-
semme lukuisten muiden yhdistysten tavoin et-
sii omaa paikkaansa tulevaisuudessa. Mikä on 
yhdistysten tulevaisuus ja miten meidän tulisi 
uudistua vastataksemme jäsenistön tarpeisiin 
jatkossakin? 

Ei myytävänä -kansalaisaloite ja hankintalain 
muutosehdotus on parhaillaan eduskunnan 
käsittelyssä. Tämän lisäksi vammaisjärjestöt 
ovat tehneet hankintalain muuttamisen rinnalle 
toisen ratkaisuehdotuksen eduskunnan työn 
tueksi. Ratkaisuehdotus on kokonaisuudes-
saan luettavissa tästä jäsentiedotteesta (sivu 
8). Voit hakea itsellesi flyereita toimistoltamme 
jaettavaksi verkostoissasi tai tapahtumissa. 
Jos tarvitset materiaalia paljon, ole ensin yhte-
ydessä meihin.

Kehitysvammatuki 57 ry on mukana hanke-
kumppanina useissa muiden toimijoiden hallin-
noimissa kehittämishankkeissa, joista pyrimme 
tiedottamaan tulevan syksyn aikana aktiivises-
ti. Kumaja on Helsingin ja Uudenmaan Näkö-
vammaisten hallinnoima sosiaali- ja terveysjär-
jestöjen kumppanuusverkosto, joka vaikuttaa 
sote- ja maakuntauudistukseen. 

Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistuksen 
PAUT-hanke tarjoaa vertais- ja vapaa-ajan-
toimintaa autismikirjon perheille, Rinnekoti-
Säätiön AKA-hankkeen tavoitteena on lisätä 
aktiiviisuutta vaikeammin vammaisten ihmisten 
elämään ja Tuleva-hanke kehittää verkkoaut-
tamisen ja -vertaistuen uusia muotoja. Lisäksi 
saamme osallistua Aula-työkodin Vertaistaitei-
lija-hankkeeseen. Oma Vipinä-hankkeemme 
liikuttaa ja kannustaa kotiyhteisöjä asukkai-
neen terveellisempään elämään. 

Toimiston ovet ovat erityisen avoimina 12.9. 
klo 9–12, jolloin tarjolla on aamupalaa ja lep-
poisaa keskustelua.  Jos suinkin ehdit, toivon 
että poikkeat luoksemme Läntiselle Brahenka-
dulle ajan kanssa tai aivan pikaisesti. 

Iloa ja hyvä hetkiä loppukesään ja -vuoteen!
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Ajankohtaista

Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 29.11.2018 
klo 18.00 yhdistyksen toimistolla, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki.

Käsiteltäviä asioita: Sääntöjen 11 §:n määräämät asiat
•  hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2019
•  määrätään vuoden 2019 jäsenmaksut
•  hyväksytään vuoden 2019 talousarvio
•  päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten 

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

kastamaan tulevan vuoden tilejä ja hallintoa
Muut yhdistyksen hallitukselle ennen 18.10. ilmoitetut asiat. 

 TERVETULOA! Kehitysvammatuki 57 ry:n hallitus

Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen toimistolta 21.11. alkaen.

KeMuT 2019
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Kehittäminen

Haluaisitko tilata asiantuntijuuttamme?

Kehitysvammatuki 57 ry:ltä tilataan asiantunti-
jaluentoja erilaisten organisaatioiden toimesta. 
Myös te voitte hyödyntää pitkää kokemustam-
me ja asiantuntijuuttamme kehitysvamma-
alalta ja tilata asiantuntijaluennon tai kokemuk-
sellisen toimintatuokion. Asiantuntijaluentoja 
pitävät alan ammattilaiset ja toiminnallisia 
ryhmätuokioita pitävät koulutetut vertaisryh-
män vetäjät tai kerhon ohjaajat. Osuuksia voi 
myös yhdistää. 

Yhdistyksellä on asiantuntijuutta kehitysvam-
ma-alalla mm. itsemääräämisoikeudesta, 
erityislasten perheiden tarpeista, leiri- ja ryh-
mätoiminnasta, haastavasta käyttäytymisestä, 
tuetusta vapaaehtoistoiminnasta, asumisesta, 
osallisuutta tukevasta päiväaikaisesta toimin-
nasta ja seksuaalisuudesta. 

Vertaisryhmän vetäjien toimintaan voitte tutus-
tua vekkaritoiminnan kautta tai ottamalla yh-
teyttä Satu Timperiin, satu.timperi@kvtuki57.fi 
tai p. 044 792 2752. 

Liikuteltavista ryhmistä (toiminnalliset ryhmä-
tuokiot) vastaa Severiina Winqvist, severiina.
winqvist@kvtuki57.fi  tai p. 040 835 0395. 

Asiantuntijaluennoissa ota yhteys kehittämis-
päällikköömme Tiina Herttuaiseen, 
tiina.herttuainen@kvtuki57.fi tai p. 050 564 
4707. 

Kehitysvammatuki 57 ry:n rekisterijärjes-
telmä uusitaan 

Kehitysvammatuki 57 ry:llä pidetään tietotur-
vaa tärkeänä asiana ja yhdistyksen nimetty 
tietosuojatiimi kehittää toimintaa entistäkin su-
juvammaksi ja turvallisemmaksi. Kehittämisen 
myötä yhdistyksessä huomattiin, että on aika 
päivittää Kehitysvammatuki 57 ry:n rekisteri-
järjestelmää. Uusiminen ei vaadi osallistujilta 
toimenpiteitä. Tiedoksi, että jatkossa osallistu-
jilta kysytään henkilöturvatunnus henkilöllisyy-
den varmistamiseksi. 

Rekisterijärjestelmässä on mm. toimintaan 
osallistujien, työntekijöiden sekä vapaaeh-
toisten henkilötietoja. Rekisteri on Sense-
järjestelmä, jota ylläpitää Avoine Oy. Aiemmin 
osallistujat olivat Sebacon- rekisterissä, joka 
on sekin Avoinen ylläpitämä järjestelmä. 

SHQS-laaduntunnustus Kehitysvammatuki 
57 ry:lle

Talven ja kevään aktiivisen laatutyöskente-
lyn jälkeen Labquality Oy:n SHQS-työryhmä 
myönsi Kehitysvammatuki 57 ry:n toiminnalle  
laaduntunnustuksen kokouksessaan 8.6.2018.

SHQS-laatuohjelma on kehitetty sosiaali- ja 
terveysalan toimintayksiköille kehittämisen ja 
laadunhallinnan tueksi. SHQS-laatuohjelman 
arviointikriteeristö vastaa suomalaisten so-
siaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden 
arviointitarvetta ja se sisältää ISO 9001 -stan-
dardin keskeiset vaatimukset.

Kehitysvammatuki 57 ry:n laatutyöhön osal-
listuu koko henkilökunta. Jokaisessa toimin-
tayksikössä on nimetyt laatuvastaavat, jotka 
koordinoivat laatutyötä laadunhallintasuun-
nitelman mukaisesti. Organisaation sisäiset 
auditoijat  auditoivat toimintaa vuosittain ja 
ulkoinen ylläpito- ja laaduntunnustusauditointi 
ostetaan Labquality Oy:ltä.

Lämmin kiitos kaikille laaduntunnustuksen 
saamiseen myötävaikuttaneille - toimintaan 
osallistuville ihmisille, heidän läheisilleen, 
henkilökunnalle, jäsenistölle ja lukuisille yh-
teistyökumppaneille! Tästä on hyvä yhdessä 
jatkaa laadukkaan toiminnan ylläpitämistä ja 
kehittämistä edelleen.
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Edunvalvonta

Linnanmäen avustajarannekkeen myöntämisedellytykset ovat tarkentuneet.

Olemme kuluneen kevään aikana seuranneet käytyä keskustelua huvipuistojen yhtenäistetystä 
avustajakäytännöstä. Haasteellisena näemme tilanteet, joissa henkilöllä ei ole esimerkiksi vam-
maiskorttia, Helsingin matkapalvelun korttia tai muuta vastaavaa dokumenttia, josta tuen tarve 
ilmenee ilman henkilökohtaisten asiakirjojen näyttämistä tai leimaantumista. Kaikki vammaisuus 
ei näy päälle, kuten tiedämme, mutta kaikki eivät myöskään identifioidu vammaisiksi.

Vapaaehtoistoimintamme nk. kaveritoimintaan osallistuvat vammattomat henkilöt saavat kou-
lutuksen jälkeen kaverin sekä nk. kaverikortin, jota näyttämällä he pääsevät avustajalipulla 
esimerkiksi Finnkinon teattereihin yhdessä kaverin kanssa. Kortti toimii siis kaveriparin osallistu-
misen mahdollistajana, kehitysvammaisen maksaessa aina omat kulunsa. Tilanne on surullinen, 
jos saa kaverin, mutta todellinen osallisuus ja osallistuminen ei ole rakenteiden takia mahdollis-
ta.

Olemmekin neuvotelleet Linnanmäen kanssa Kehitysvammatuki 57 ry:n kaverikortin toimimises-
ta muuna virallisena asiakirjana. Jatkossa kaveri saa avustajarannekkeen näyttämällä kaveri-
korttia lipunmyynnissä.

Kiitos Linnanmäki vammaismyönteisestä asenteesta kohti tasa-arvoista osallisuutta!
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Lisätietoa Ei myytävänä -kansalaisaloitteesta:
eimyytavana.fi 

Vammaisjärjestöjen yhteisen Ei myytävänä -kansalaisaloitteen tavoittee-
na on lopettaa vammaisten ihmisten välttämättömän, elämänmittaisen 
avun ja tuen kilpailuttaminen. Aloite on nyt eduskunnan käsittelyssä.

Ei myytävänä -kansalaisaloite sai taakseen kokonaisen kansanliikkeen 
saavuttaen huikeat 72 059 kannattajaa. Allekirjoittajat pitävät tärkeänä, 
että ihmisoikeudet toteutuvat Suomen hyväksymän YK:n vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti. Vammaisilla 
ihmisillä on oltava oikeus omien toiveidensa mukaiseen kotiin ja muuhun 
tarvitsemaansa tukeen ilman pelkoa kilpailutuksista.

Kansalaisaloitteen tavoitteesta vallitsee vammaisjärjestöjen ja päättäjien 
kesken yhteisymmärrys – samoin siitä, että ongelmat ovat ratkaistavissa. 
Aloitteeseen sisältynyt ehdotus hankintalain soveltamisalan rajaamisesta 
on osoittautunut vaikeaksi toteuttaa.

Tavoite on yhteinen
ja muutos mahdollinen!

Nyt on päätösten aika!
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Vammaisjärjestöt ehdottavat kolmea eduskunnan käytettävissä olevaa 
tapaa, jotka toteuttamalla esitettyjen vammaispalveluiden kilpailuttami-
nen on mahdollista lopettaa:

1. Kilpailutus on kiellettävä välttämättömään huolenpitoon liittyvissä  
 vammaispalveluissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 
 14  §:ään kirjataan maakunnan velvollisuus omassa palvelu-
 strategiassaan jättää sitovasti kilpailutukset pois vammaisten 
 ihmisten välttämättömän huolenpidon palveluista.

2. Eduskunta tekee kansalaisaloitteeseen liittyen lausuman, jossa
 todetaan, että perustuslain 19.1 §:n perusteella vammaisten 
 ihmisten välttämättömän huolenpidon järjestämiseen liittyvät 
 palvelut on jätettävä kilpailuttamisen ulkopuolelle.

3. Kilpailutukset rajataan välttämättömän huolenpidon palveluista
 pois lainsäädännössä siten, että nykyisen vammaispalvelulain 
 3 §:ään, kehitysvammalain 2 §:ään ja tulkkauspalvelulain 10 §:ään
 tehdään rajaus vammasta johtuvan yksilöllisen tarpeen takia.

Järjestöjen yhteinen ratkaisuehdotus

Tavoite on yhteinen ja muutokset mahdollisia 
–  nyt tarvitaan poliittisia päätöksiä!

Päättäjillä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus luoda kestävä, ihmisoikeuksiin 
perustuva ja markkinatilanteesta riippumaton ratkaisu, ja edistää 
samalla valinnanvapauden toteutumista.

Asian korjaaminen lainsäädäntötasolla on välttämätöntä tehdä 
pikaisesti, jotta vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat. 
Nykytilanne on vastoin YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevaa 
sopimusta, jonka noudattamiseen Suomi on sitoutunut.

eimyytavana.fi

Kansalaisaloitteen vireillepanijat:
Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta
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Järjestämme tilaisuuden yhteistyössä 
Kehitysvammatuki 57 ry:n sekä Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n kanssa

Vammaiskortti tutuksi 

tiistaina 4.9.2018
Iiris-keskus, Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki

Ilmoittaudu tilaisuuksiin 27.8. mennessä 

https://bit.ly/2ItJjY1

VAMMAISKORTTI
Yhdenvertaisuus, osallisuus, aktiivisuus

klo 13-15  Alueellisille toimijoille, järjestöille ja palveluntarjoajille
klo 17-19  Kortin käyttäjille ja kortin hakemisesta kiinnostuneille,   
      tukihenkilöille ja läheisille

Mikä on EU:n Vammaiskortti? Mitä hyötyä siitä
voisi olla? Miten korttia haetaan?

 
Lisätietoja: 

vammaiskortti@kvps.fi / p. 0207 713 534 
www.kvps.fi/tapahtumat, www.vammaiskortti.fi

Kaksi tilaisuutta EU:n Vammaiskortista kiinnostuneille:

Tilaisuudet ovat maksuttomia. Kahvitarjoilu.
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Tubettamista ja kuvataidetta kesäleirillä

”Kyllä mä lähden ensi vuonna taas leirile, 
täällä on niin hauskaa ja ihana päästä rentou-
tumaan ja saamaan uusia kavereita”
- leiriläinen Högsandissa

Tämän kesän leireillä 
sukellettiin tutustumaan 
tubettamisen 
maailmaan, kuvataiteen 
erilaisiin toteuttamisen 
keinoihin, loihdittiin 
upea näytelmä ja tans-
sittiin diskossa leirien 
vikana iltana.

Tänä kesänä leirejä oli yhteensä 12 ja niitä 
toteutettiin Helsingin vilskeessä Ystävätuvalla, 
leirintäalueella Rastilassa, merimaisemissa 
Högsandissa, luonnon helmassa Kellokoskel-
la, Enä-sepässä ja Holmassa. Jokaista leiriä 
yhdisti uuden oppiminen, nauru ja mahtavat 
leiriläiset.

Leirikesä alkoi Ystävätuvalla City-leirillä musi-
kaalisissa tunnelmissa. Lauloimme karaokea 
ja pelasimme Ystävätuvan perinteistä Bömtsi 
Bömiä. Askartelimme leirivihkoja ja koruja. 
Sukelsimme myös merenalaisiin tunnelmiin, 
kun teimme ikimuistoisen retken merimaail-
maan Sea lifeen.

Leirikesä 2018

Jokainen leiri on ollut erilainen, teemoja on 
ollut muun muassa graffiti/tubeleiri. Pää-
simme tekemää  oman YouTube -videon 
tubettaja Elisa Malikin opastuksella, joka tuli 
kertomaan tubettajan työstään ja siitä, miten 
videoita oikein tehdään. Graffititaiteesta leiri-
läisille kertoi Antti Hakkarainen. Antin kanssa 
tehtiin retki Arabiaan, missä päästiin teke-
mään värikkäitä graffiteja ulkoseinään. 

Taideleirillä tutustuttiin luonnon tarjoamiin 
materiaaleihin Rastilassa ja loihdittiin upeita 
taideteoksia, jotka jätettiin luontoon muille 
ihailtavaksi. 

Liikuntaleirillä tanssittiin 
Hula Hulan tahtiin ja 
pelattiin jalkapalloa 
MM-kisojen tunnelmissa. 

Vaikka jokaisella leirillä 
on ollut omia teemoja, 
on kaikkia yhdistänyt 
maukas leiriruoka, uudet 
ystävät, uiminen, tans-
sintäytteinen disko, lettu-
jen paisto ja aivan mah-
tavat leiriläiset. Tämä oli 
ikimuistoinen leirikesä.
 
Syksyllä iltojen 
pimentyessä on mukava muistella kesän leiri-
kokemusta, seuraavaa odotellessa.
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Tunneteatterin esiintymismatka Puolaan 10.-13.6.

Keväällä Tunneteatteri sai kutsun kansainväli-
sille teatterifestivaaleille Puolan Lodziin. Fes-
tivaali, johon ryhmä kutsuttiin esiintymään, on 
nimeltään International Biennale XIII Theatrical 
Meetings Therapy and Theatre. Tunneteatteri 
on Helsingin työväenopiston ja Kehitysvamma-
tuki 57 ry:n vekkaritoiminnan yhteistyönä to-
teutettu ryhmä, joka on toiminut jo viisi vuotta. 
Ryhmää ohjaa teatteri-ilmaisun ohjaaja Hanna 
Häyhä yhdessä Vekkarin vertaisryhmän vetäji-
en Outi Keron ja Jussi Bromanin kanssa.

Suunnittelimme festivaaleille lähtöä jo usean 
kuukauden ajan yhdessä Helsingin työväen-
opiston kanssa hakien muun muassa rahoitus-
ta eri tahoilta, jotta ryhmän jäsenten ei tarvitsi-
si maksaa osallistumisesta ja matkustamisesta 
itse. Ryhmäläisten matkat kustannettiin Hel-
singin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala-apurahalla. Lisäksi Tunneteatteri sai 
kehitysvammaisten ryhmille tarkoitetun apu-
rahan Kehitysvammaisten Tukiliitolta sekä 
Zachris Castrenin säätiöltä. Suuri kiitos kaikille 
matkan mahdollistajille!

Reissuun lähti tunneteatterilaisista vertaisryh-
män vetäjä Outi Kero, kahdeksan ryhmäläistä 
sekä ohjaaja Hanna Häyhä, Kehitysvammatuki 
57 ry:n vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koor-
dinaattori Satu Timperi sekä taustatukihenkilö 
Janna Inkinen ja Helsingin työväenopistolta 
Marianne Rytkönen.   

Esiintymismatka alkaa (sunnuntaina 10.6.)

Tunneteatterin ensimmäinen esiintymismatka 

ulkomaille alkoi aikaisin aamulla. Kaikki herä-
sivät ja olivat ajoissa odottamassa, kun taksi 
saapui heitä noutamaan klo 6.00. Kerään-
nyimme koko 
porukalla Helsin-
ki-Vantaan len-
tokentälle, josta 
jokainen sai itse 
kuitata laukkunsa 
ruumaan ja sitten 
kohti turvatarkas-
tusta. Nautimme 
aamupalan ken-
tällä ja pian sen 
jälkeen täytyikin 
valmistautua 
lentoon klo 9.30. 
Koneeseen men-
nessä huomasimme, että artisti Isac Elliotkin 
oli samalla lennolla. Vaihdoimme kuulumisia ja 
Isac kertoi esiintyvänsä samana iltana Lodzin 
Scemagrafia-nimisellä konserttisalissa. 

Parin tunnin lento sujui hyvin porukan laula-
essa ja iloitessa lentoon lähdöstä. Jatkoimme 
matkaa pikkubussilla Varsovasta kohti mää-

ränpäätämme Lod-
zia, joka on Puolan 
kolmanneksi suurin 
kaupunki. Majoi-
tuimme majatalossa 
nimeltään Dom Gos-
cinny, joka sijaitsee 
ihan Lodzin keskus-

tassa. Majoittumisen jälkeen meille tarjoiltiin 
illallinen puolalaiseen tapaan. Illallisen yhtey-
dessä romanitaustainen yhtye esiintyi ja tanssi 
kuulijoille. Sali oli täynnä kuuntelijoita, söimme 
ja tanssimme muiden mukana. 

Ruokailun jälkeen lähdimme tutustumaan kau-
punkiin. Kävelimme Piotrkowska-nimistä pää-
katua pitkin ja kävimme katolilaisessa kirkossa 
sekä peilimosaiikkikäytävässä.  

Illan kruunasi Isac Elliotin keikka. Keikan jäl-
keen tapasimme vielä Isacin ja saimme nimi-
kirjoitukset sekä yhteiskuvan. Tulopäivämme 
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oli täynnä hyviä hetkiä ja upeita kohtaamisia! 
Keikan jälkeen söimme iltapalaa ja menimme 
nukkumaan. 

Teatterifestivaalit alkavat (maanantai 11.6.) 

Maanantaiaamuna meitä odottivat festivaalien 
ihanat vapaaehtoiset Olga ja Julia. He toimivat 
oppainamme ja esittelivät meille kaupunkia. 
Tutustuimme upeaan Manufactura-ostoskes-
kukseen, joka on toiminut aikaisemmin teks-
tiilitehtana. Manufacturalta kävelimme kohti 
Nowy-teatteria, jossa alkoivat teatterifestivaali-
en avajaiset. 

Avajaisten jälkeen tutustuimme lisää kaupun-
kiin, mm. Lodzin arkkitehtuuriin ja graffiti- ja 
muraalitaiteeseen ja kävimme syömässä illal-
lista ravintolassa.

Esiintymispäivä (tiistai 12.6.) 

Tiistaina meillä oli treenit ja itse esitys. Ennen 
esitystä lepäilimme, pakkailimme tavaroita ja 
kirjoitimme postikortteja. Söimme lounaan teat-
terin lähellä ja siirryimme teatterille valmistau-
tumaan. Tunneteatteria odotti oma takahuone. 
Harjoituksissa vedimme esityksen läpi ihan 
uudella näyttämöllä, ja sen jälkeen lepäilimme 
ja söimme ennen H-hetkeä. 
 
Esitys alkoi klo 16.00 ja katsomo täyttyi ylei-
söstä. Esitys meni täydellisesti ja yllätyksenä 
tunneteatterilaiset puhuivat vuorosanoja eng-
lanniksi. Esityksen jälkeen Hanna Häyhä kertoi 
Tunneteatterista yleisölle ja yleisö sai esittää 
kysymyksiä ryhmälle puolalaisen tulkin avul-
la. Yksi kommentti oli, että tunneteatterilaiset 
olivat kuin filmitähtiä! 

Tunneteatterin ohjaaja Hanna Häyhä sekä 
Vekkarin vertaisryhmän vetäjä Outi Kero ve-
tivät puolalaisille teatteriammattilaisille vielä 
parin tunnin työpajan. Sillä aikaa me muut 
lähdimme ostamaan tuliaisia kaupungilta. 
Loppuillasta kokoonnuimme vielä skoolaa-
maan kaikki yhdessä hienosti menneelle 
esitykselle! 

Lähtöpäivä (keskiviikko 13.6.) 

Heräsimme klo 5.00, pakkasimme loput tava-
rat ja lähdimme pikkubussilla lentokentälle. 
Vapaaehtoiset Olga ja Julia halusivat tulla 
hyvästelemään meitä vielä ennen kuin läh-
dimme kohti Varsovaa ja Olga antoi kirjoitta-
mansa kirjeen meille. He toivoivat näkevänsä 
meidät pian uudelleen. Bussimatkalla luimme 
tunteikkaan ja liikuttavan kirjeen sekä söimme 
aamupalaa Frööbelin Palikoiden Huugi Buugin 
soidessa taustalla. 

Kerkesimme hyvissä ajoissa kentälle, saimme 
matkaliput ja turvatarkastus meni jouhevasti. 
Lentokentällä ostimme vielä viimeiset tuliaiset 
ja sitten lentokone lähti kohti Suomea. Järjes-
timme heti seuraavalla viikolla karonkan, jossa 
muistelimme matkaa valokuvia sekä videoita 
katsoen. 

Matka oli todella tunteikas, onnistunut, koke-
musrikas ja täynnä upeita kohtaamisia! Kiitos 
kaikille, jotka mahdollistitte tämän tunteikkaan, 
voimaannuttavan ja tärkeän Tunneteatterin 
esiintymismatkan Puolaan. Tällaiset kokemuk-
set ja mahdollisuudet vahvistavat osallisuutta 
parhaimmillaan samalla tutustuen eri kulttuu-
reihin ja ihmisiin sekä tarjoten todella ainutlaa-
tuisen kokemuksen. 

Lue pidempi kertomus ja katso lisää kuvia 
nettisivuiltamme! 
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Celia 
PL 20 
00030 IIRIS 
palvelut@celia.fi 

Celia ja Kehitysvammatuki 57 ry järjestävät yhdessä 
koskettelukirjatyöpajoja 

Saavutettavan kirjallisuuden asiantuntijakeskus Celian ja Kehitysvammatuki 57 ry:n 
työntekijät järjestävät syksyllä 2019 sarjan avoimia tapahtumia, joissa tehdään yhdessä 
koskettelukirjoja. 

Mitä koskettelukirjat ovat? 
Koskettelukirjat ovat värikkäitä, erilaisista materiaaleista valmistettuja, tunnusteltavia 
kuvakirjoja. Kirjojen avulla voi harjoittaa mm. hienomotorisia taitoja. Koskettelukirjat 
sopivat näkö- ja monivammaisille, autistisille ja kehitysvammaisille lapsille, sekä 
kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Celian kokoelmissa on noin 1000 
koskettelukirjaa. 

Celia  
Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tukee 
yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa. Celia tuottaa ja välittää saavutettavaa 
kirjallisuutta (mm. äänikirjoja, pistekirjoja ja koskettelukirjoja) yhteistyössä kirjastojen ja 
kustantajien kanssa. Celia on osa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa. 

Noin 40 000 kirjan kokoelma on maksutta saatavilla kaikille, joille tavallisen kirjan 
lukeminen on sairauden tai vamman tai vastaavan syyn vuoksi vaikeaa. 

Lisätietoa 
Viestintäasiantuntija Johannes Koski, johannes.koski@celia.fi, 0295 333 075 
Perheiden tuen päällikkö Katja Riikonen, katja.riikonen@kvtuki57.fi, 044 741 6259 
Lisätietoa Celiasta ja asiakkaaksi liittymiseen tarvittavat ohjeet löydät www.celia.fi -
verkkosivuilta.  
 
Asiakaspalvelu 
puh. 0295 333 050 
palvelut@celia.fi 
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Kotiyhteisöjen kesäkuulumisia

Kankurinkulman väki kävi Ähtärin eläintarhassa 
treffaamassa pandoja. 

Aurinko hemmotteli Myllykaaren väkeä kesäkuussa Pärnussa!

Terveisiä Ähtäristä! 
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Aamupalaa ja avoimet ovet 12.9. kello 9–11 

Kehitysvammatuki 57 ry:n toimistolla ja Ystä-
vätuvalla vietetään avoimia ovia keskiviikkona 
12.9. kello 9–11. Tule nauttimaan aamupalaa 
kanssamme, jutustelemaan rennosti ja tutus-
tumaan toimintaan. Vekkarin vapaaehtoiset 
tarjoilevat mm. kahvia, teetä, mehua, sämpy-
lää, juustoa, kasviksia. Huomioimme ruokara-
joitukset mahdollisuuksien mukaan.

Toivotetaan syksy yhdessä tervetulleeksi!
Sitovat ilmoittautumiset 6.9. mennessä nettisi-
vujen kautta: ajankohtaista -> 
tapahtumakalenteri -> avoimet ovet tai 
puhelimitse: 0400 345 369.

Tule työstämään käsinkosketeltava kau-
punginosakirja Kalliosta!

Osana Kallio kipinöi -viikkoa Kehitysvamma-
tuki 57 ry ja Celia järjestävät koskettelukirja-
työpajan 24.11. klo 13.00–16.00 osoitteessa 
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs. Voit poiketa 
paikalle pikaisesti tai viipyä pidempään. 

Työpajassa syntyy Kallion kaupunginosalle 
omistettu ja siitä kertova koskettelukirja. To-
teuta asiantuntijan ohjauksessa oma sivusi tai 
monta! Tilaisuudessa pääset samalla tutustu-
maan Teiniklubin huikeaan 
menoon!

Lue lisää koskettelukirjois-
ta ja yhteistyöstä Celian 
kanssa sivulta 14.
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Perheiden vertaistukitoiminta

Vanhempien tapaamisia

Perheiden vertaistukitoiminnan tavoitteena on tukea perheitä, joissa perheenjä-
senellä on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alainen tuen tarve. Haluamme 
edistää perheiden hyvinvointia tarjoamalla tukea ja tietoa eri elämäntilanteissa. 
Kaiken toiminnan punaisena lankana kulkee vertaistuki. Tulemme myös tarvittaes-
sa tueksi erilaisiin perheen palveluita koskeviin palavereihin, joskus asiat luistavat 
sujuvammin niin. Ota yhteys Katjaan tai Päiviin!

Aikuisten vanhempien tapaaminen ke 19.9. 
klo 13–15

Tervetuloa mukaan niin uudet kuin tututkin 
vanhemmat! Mitä kuuluu juuri sinulle? Käy-
dään lounaan lomassa keskustelua mielen 
päällä olevista asioista ja virkistytään vertai-
sessa seurassa.

Tällä kertaa lounastamme ravintolassa, paikka 
on vielä auki, mutta saat tiedon ilmoittautumi-
sen yhteydessä. Lounaan omavastuu on 8 €.
  
Mukaan ovat tervetulleita kaikki aikuisten kehi-
tysvammaisten vanhemmat, joilla on mahdolli-
suus päiväaikaan olla mukana. 

Ilmoittaudu viimeistään 12.9. Päiville 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Perhepaja – pizzaa ja pikkuleipiä - keski-
viikkoisin 5.9., 3.10. ja 7.11. klo 10–13
Bulevardi 34 a A, 00120 Helsinki

Hei te, jotka pääsette päivisin mukaan! Vapaa-
muotoinen, ikärajaton perheiden tapaaminen 
pizzan ja pikkuleipien kera pidetään syksyllä 
kolmena keskiviikkona. 

Luvassa on pikkupurtavan ja keskustelujen 
ohella mahdollisuus osallistua yhteisen kos-
kettelukirjan tekoon. Tämä hieno mahdollisuus 
liittyy Celian kanssa aloitettuun yhteistyöhön. 
Osallistuminen työskentelyyn on tietenkin 
vapaaehtoista ja voit osallistua niille kerroille, 
joille pääset. Ajatuksena on valmistaa syksyn 

kerroilla yksi yhteinen kirja, joka sitten lahjoite-
taan Celian kirjastolle ja kaikkien iloksi. 

Et tarvitse aikaisempaa kokemusta, mukana 
ainakin ensimmäisellä kerralla on Celian am-
mattilainen ohjeistamassa työskentelyä. 

Tapaamme syyskuussa Bulevardilla (Bulevar-
di 34 a A), muiden kertojen tapaamispaikka 
tarkentuu lähempänä. Lue lisää yhteistyöstä 
sivulta 14.

Ilmoittaudu mukaan saman viikon maanantai-
hin mennessä Katjalle (katja.riikonen@
kvtuki57.fi tai p. 044 741 6259).

Kallion vertaisryhmä jatkuu syksyllä, 
tapaamiset ovat sunnuntaisin
2.9., 7.10., 4.11. ja 2.12. kello 15–17 
Teatteri Kallio  
Siltasaarenkatu 28, 00530 Helsinki

Et ole yksin! Ryhmään ovat tervetulleita kaikki 
erityislasten vanhemmat yli diagnoosirajojen. 
Ryhmästä kiinnostuneiden toivotaan ilmoittau-
tuvan etukäteen. Saavuthan paikalle kolmeksi, 
näin ryhmäläisillä on mukavasti yhteistä aikaa 
ilman keskeytyksiä. Tervetuloa!
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Omalla autolla tuleville löytyy myös hyvin park-
kitilaa. Mukaan voi tulla mistä päin Helsinkiä 
tahansa.
 
Ilmoittautumiset Heidille p. 040 522 2138 tai 
heidi.rinta-lusa@kvtuki57.fi edellisen viikon 
torstaihin mennessä, varaamme hoitajia ilmoit-
tautumisten mukaan. Mukaan voi tulla myös 
ilman ennakkoilmoittautumista, näin toiminta 
pysyy mukavan vapaamuotoisena.

Vertaisryhmä on voimavarakeskeinen ja usein 
tapaamisissa tehdään joitain pieniä toiminnal-
lisia tehtäviä. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä 
Leijonaemot ry:n kanssa.

Lastenhoito järjestetään tarvittaessa, kyselyt ja 
varaukset viikkoa ennen kokoontumispäivää. 
Lastenhoitoon voidaan ottaa rajallinen mää-
rä lapsia. Lastenhoidon vapaita paikkoja voi 
kysyä ilmoittautumisajan jälkeenkin. 

Yhteydenotot: Leijonaemot Katja ja Riikka: 
vertaistuki@leijonaemot.fi tai Katja: 
katja.riikonen@kvtuki57.fi tai p. 044 741 6259.

Kaakon kammari maanantaina 10.9., 8.10., 
12.11. ja 10.12. kello 17–20
Herttoniemen leikkipuisto
Karhutie 11, 00900 Helsinki

Kaakon kammari -iltojen tavoitteena on tarjota 
erityislapsille ja -nuorille sisaruksineen ver-
taistukea ja virkistystä ohjatun toiminnan ja 
vapaamuotoisen leikin tuella. Leikkipuistossa 
kun ollaan, löytyy leluja ja tarvikkeita erilaisiin 
leikkeihin reilusti. Myös puiston keittiö tarvik-
keineen on käytössä.

Päävastuu lapsista on vanhemmilla. Illat ovat 
avoimia koko perheelle ja mukaan voi tulla 
koko perhe tai osa perheestä. Istumme iltaa 
rupatellen kahvin tai teen ääressä, kaikki sa-
moissa tiloissa. Lapsille on taidepajatyösken-
telyä vaihtuvin teemoin.

Kaakon kammariin pääsee hyvin metrolla, 
asemalta on noin 10 minuutin kävelymatka. 

TULOSSA:
laita jo nyt korvan taakse!

 �  Runoilta 
 �   29.11. Syyskokous ja toiminta-

parkki lapsille
 �   4.12. Nuoret ja vanhemmat kok-

kaavat
 �   9.12. Piparitalkoot Työväenopis-

tossa
 �   Minimaraton kaikille  

0–15-vuotiaille 18.5.2019 
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Nuoret ja vanhemmat kokkaavat yhdessä 
ke 5.9. klo 17–20
Opistotalon opetuskeittiö, Helsinginkatu 26

Kotitalousopettaja Mirva on suunnittelut sa-
tokauden herkuista menun ja valmistellut 
raaka-aineet valittuihin resepteihin. Lähdetään 
yhdessä kokkaamaan, herkuttelemaan, viih-
tymään ja usein myös oppimaan jotain uutta. 
Iloa tuo myös sekä nuorten että vanhempien 
välinen vertaistuki! 

Jaksamista arkeen mindfulnessilla – 
teemapäivä la 13.10. klo 10–15

Päivä on tarkoitettu äideille ja isille. Mind-
fulness eli tietoinen, hyväksyvä läsnäolo on 
todistetusti tehokas menetelmä stressinhal-
lintaan ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lähde 
mukaan tutustumaan menetelmään, jonka 
kautta voit saada paremman yhteyden omaan 
itseesi, kehoosi ja tulla tietoiseksi oman mie-
lesi toimintatavoista. Näin voit edistää jaksa-
mistasi, hyvinvointiasi ja saada uudenlaista 
näkökulmaa elämääsi. 

Päivän vetää isä, mindfulness-ohjaaja Juha 
Takanen – kiitos Juha vapaaehtoistyöpanok-
sestasi! 

Paikkana on Brahenkatu. 

Omavastuu materiaaleineen on 20 €/hlö ja se 
maksetaan paikan päällä.  Päivä alkaa aamiai-
sella, päivällä juodaan kahvit/teet ja koko ajan 
on tarjolla hyvää vertaista seuraa!

Ilmoittaudu mukaan 4.10. mennessä Päiville 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Virkistystä ja vertaistukea
Vanhemmat kokkaavat kasvisruokaa ti 28.8. 
klo 17–20 
Opistotalon opetuskeittiö, Helsinginkatu 26

Äideille ja isille suunnatussa kokkausillassa 
valmistetaan monipuolisesti kasvisherkkuja 
luonnon antimia hyödyntäen!

Mukaan voi tulla yksin tai kaksin! Mirva on 
suunnittelut menun ja jokaiselle löytyy mieluis-
ta tekemistä. Erityisiä taitoja ei tarvita, mutta ei 
niistä haittakaan ole! Herkkujen lisäksi tiedos-
sa hyvää vertaista seuraa, makuelämyksiä ja 
uusia reseptejä kotiin vietäväksi!

Illan omavastuu 10 €/hlö maksetaan paikan 
päällä.

Ilmoittaudu mukaan saman tien, mutta vii-
meistään 21.8., muistathan ilmoittaa samalla 
erityisruokavaliosi: Päivi p. 040 707 9967 tai 
paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Illan aikana valmistetaan yhdessä suolaisia ja 
makeitakin ruokia, joita on helppo valmistaa 
kotona mukaan saatujen reseptien avulla. 
Tervetuloa tapaamaan uusia ja vanhoja kave-
reita ja tietenkin nautiskelemaan itse tehdyistä 
herkuista. Kuka pilkkoo kurkun, kuka kattaa 
pöydän, kuka ihmettelee touhua – keittiössä ei 
ole ikärajaa! Osaaminen lähtee pienistä aske-
leista.

Illan omavastuu 10 €/pari maksetaan paikan 
päällä.

Ilmoittaudu mukaan saman tien, mutta vii-
meistään 27.8., muistathan ilmoittaa samalla 
erityisruokavaliosi: Päivi p. 040 707 9967 tai 
paivi.juvala@kvtuki57.fi.
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Vanhempien parkki la 27.10. klo 13–16

Nuoriso bilettää Ystiksellä (kts. sivu 29) ja van-
hemmat kahvittelevat omassa porukassaan 
toimiston puolella.

Ilmoittaudu mukaan vanhempien parkkiin ja 
ilmoita ruokarajoitteet kahvitarjoilua varten 
samalla kun ilmoitat nuoresi diskoon.

TULOSSA! TULOSSA! TULOSSA!
Minimarathon 0–15-vuotiaille 18.5.2019

Teematapaamisia

Mitä on hyvä tietää 
laadittaessa testamenttia? 
ti 18.9. klo 17.30–19.30
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs

Teemailtaa testamenttiasioista 
on toivottu useasti. Aihe keskusteluttaa! 

Saamme vieraaksemme lakimies Virpi Kuti-
lan HOK-Elannon Lakipalvelusta. Kuulemme 
käytännönläheisesti testamentin laatimisesta. 
Mitä pitää huomioida? Millainen testamentti on 
lainvoimainen?

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan tär-
keästä aiheesta!

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 11.9. Katjalle, 
katja.riikonen@kvtuki57.fi tai p. 040 522 2138. 
Kerrothan samalla ruokarajoitukset kahvitarjoi-
lua varten.

Tule mukaan iloiseen yhteiseen tapahtumaan! 
Minimaratonilla ei oteta aikaa, tarkoitus on 
pitää hauskaa. Mennään sinne missä muutkin 
ovat, yhdessä ja vaikka perheen sisarusten 
kanssa. Reitti on pituudeltaan 1 km.

Ilmoittautua voit jo nyt – lisätietoja ja sitovat 
ilmoittautumiset Katjalle p. 044 741 6259 tai 
katja.riikonen@kvtuki57.fi. Hinta määräytyy 
ilmoittautumisajankohdan mukaan ollen sitä 
edullisempi, mitä aikaisemmin ilmoittaudut! 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 27.3.2019.

Avustaja on ilmainen (huom. avustaja ei saa 
numerolappua eikä oheistuotteita). Jokainen 
lapsi tulee ilmoittaa erikseen.

Osallistumismaksut:
14 €/lapsi vuoden 2018 loppuun saakka
19 €/lapsi tammikuun 2019 loppuun saakka
22 €/lapsi 27.3.2019 saakka

Osallistumismaksuun sisältyy:
 �  henkilökohtainen osallistujanumero omalla 

nimellä
 �  tekninen T-paita
 �  mitali Telia-Areenan maalissa
 �  maalieväät (”herkut”)
 �  Eläintarhan kentällä (lähtöalue) olevien 

aktiviteettipisteiden käyttö
 �  ohjattu lyhyt alkulämmittely ennen starttia
 �  turvallinen, valvottu, esteetön reitti
 �  Infolehti kotiin kevään 2019 aikana.
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Tärkeiden ihmisten ilta ti 20.11. Lapsen 
oikeuksien päivänä Auronissa 
klo 17.30–19.30
Keskuskatu 6 E, 5. krs, 00100 Helsinki

Mitä kehitysvammaisuus tarkoittaa? Osaanko 
hoitaa lasta tai tukea perhettä? Lähipiirissä 
oleva erityisyys mietityttää ja herättää kysy-
myksiä, huolettaakin välillä. 

Tervetuloa kuuntelemaan yleistä tietoa kehi-
tysvammaisuudesta, kysymään ja keskustele-
maan aiheesta muiden lähi-ihmisten kanssa. 
Ilta on tarkoitettu serkuille, naapureille, ystä-
ville, tädeille, kummeille - juuri niille perheen 
läheisille ja tärkeille ihmisille. Keskuskadulle 
pääsee hyvin julkisilla, maksullisia autopaikko-
ja on WTC:ssä.

Tule rohkeasti mukaan!

Ilmoittautumiset Katjalle (katja.riikonen@
kvtuki57.fi tai p. 044 741 6259) 11.11. mennes-
sä, kerrothan samalla ruokarajoitukset kahvi-
tarjoilua varten.

TERVETULOA!

Isovanhempien tapaaminen ti 23.10. 
klo 17–19.30
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki

Lapsenlapsen kehitysvamma ja/tai harvinainen 
sairaus yhdistää isovanhemmat saman pöy-
dän ääreen keskustelemaan. Illan teema on 
vapaa. Keskustellaan niistä asioista, jotka ovat 
mielen päällä. Kokemusten- ja ajatustenvaih-
to on sujuvaa vertaisessa seurassa. Mukaan 
ovat tervetulleita kaikki isovanhemmat, isotädit 
ja -sedät, bonusmummit ja -vaarit.

Tapaaminen on yhdistyksen tiloissa Brahenka-
dulla.

Tarjolla kahvia ja teetä suolaisen ja makean 
purtavan kera. 

Ilmoitathan mahdolliset erityisruokavaliot 
ilmoittautumisen yhteydessä 16.10. mennessä 
paivi.juvala@kvtuki57.fi tai p. 040 7079967.

Tervetuloa mukaan keskustelevaan 
porukkaan!
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Kursseja

Koko perheen Dravet-päivä 
lauantaina 1.12. klo 12–16
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs
00510 Helsinki

Tervetuloa Dravet-päivään, yksin, kaksin tai 
koko perheen voimalla! Dravet’n oireyhtymä 
on geneettinen lapsuusiän epilepsia, johon 
liittyy mm. kehitysvamma. Asiantuntijana on 
paikalla lastenneurologi Eija Gaily. 
 
Järjestämme tilaisuuden yhteistyössä Helsin-
gin epilepsiayhdistyksen kanssa. Tilaisuudes-
sa on lastenhoito sekä kahvitarjoilu.
 
Tarjoilujen ja lastenhoidon järjestämiseksi 
ilmoittaudu 15.11. mennessä katja.riikonen@
kvtuki57.fi tai p. 044 741 6259 (mainitse myös 
mahdolliset ruoka-aineallergiat).

Sopukka (ensijaturvakotienliitto.fi) kutsuu alle 
kouluikäisten lasten perheitä. Viikonlopun 
tarkempi ohjelma lähetetään mukaan valituille 
perheille. 

Tärkeänä voimana viikonlopussa on vertai-
suus. Samankaltaisissa elämäntilanteissa 
olevien vanhempien kanssa on helppo jakaa 
kokemuksia. Viikonloppu tarjoaa myös lapsille 
ja nuorille vertaiskavereiden seuraa ja koko 
perheelle lepoa ja virkistystä. 

”10+, kuten aina, hieno, voimaannuttava koke-
mus!”
”Parasta, mitä meille on tapahtunut pitkään 
aikaan!”
palautetta aiemmista viikonlopuista
  
Lapsilla ja nuorilla on omaa ohjelmaa, mukana 
on joukko kokeneita ohjaajia ja hoitajia.

Viikonlopun omavastuu on 25 €/aik., 10 €/lap-
si, alle 3-v. ilmaiseksi. Matkat jokainen hoitaa 
itse. Matkoihin voi käyttää Helsingin matka-
korttia.

Kysy lisää ja ilmoittaudu hetimiten Katjalle 
katja.riikonen@kvtuki57.fi. Valinnat kurssille 
tehdään viikolla 33. 

Järjestämme viikonloppuja helsinkiläisille per-
heille erilaisin sisällöin. Emme edellytä tiettyjä 
diagnooseja, kohderyhmänä on perheet, joissa 
lapsella on kehitysvamma tai muu laaja-alai-
sen tuen tarve. Osallistujilta ei myöskään edel-
lytetä tiettyjä tukia tai esimerkiksi omaishoidon 
päätöstä, teemme valinnat kursseille hakuajan 
mentyä umpeen.

Teemalliset viikonloppukurssit tarjoavat yksilöl-
listä vertaistukea ja virkistystä sekä monipuoli-
sesti tietoa. Kysy lisää Katjalta tai Päiviltä!

Alle kouluikäisten lasten perheviikonloppu 
pe–su 14.–16.9.
Sopukka, Uusi Porvoontie 482, 01120 Sipoo

Viikonloppu Kaisankodissa vanhemmille, 
joita mietityttää lapsen/nuoren käytökseen 
ja/tai mielenterveyteen liittyvät asiat
la–su 6.–7.10. 
Kaisankoti, Bodomintie 37, 02740 Espoo

Toiveiden pohjalta järjestetään viikonloppu 
vanhemmille, joilla on kysymyksiä lapsen 
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käytökseen ja/tai mielenterveyteen liittyen.
Viikonloppu painottuu arjen asioihin ja vertais-
tukeen. Samankaltaisia kokemuksia, mutta 
erilaisia tarinoita varmasti kuullaan. Olet koh-
deryhmää, jos aihe on herättänyt huolta, se 
riittää!

Viikonlopun tavoitteena on saada pieni irtiotto 
arjesta keskustellen, leväten, valmiin ruo-
kapöydän ääressä nauttien ja omia tarpeita 
kuunnellen aikuisessa seurassa ilman lapsia. 

Mukana viikonlopussa on Nina Korventaival, 
joka lähestyy aihetta ratkaisukeskeisesti, sekä 
Kehitysvammapoliklinikan asiantuntija tehoste-
tun tuen työryhmästä. Tarkempi ohjelma lähe-
tetään mukaan valituille.

Viikonloppu järjestetään Kaisankodissa, oma-
vastuu on 25 €/hlö. Matkat jokainen hoitaa 
itse, järjestellään tarvittaessa kimppakyytejä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Päiville 3.9. 
mennessä p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@
kvtuki57.fi.Tarkempi ohjelma lähetetään mu-
kaan valituille.

Sisarusten oma viikonloppu la–su 3.–4.11. 
Myö Hostel, Tenholantie 10 F, 00280 Helsinki

Jo perinteeksi muodostunut sisarusten viikon-
loppu järjestetään tänä vuonna Myö Hostel-
lissa (myohostel.com) Ruskeasuolla. Mukaan 
voivat hakea noin 8–15-vuotiaat sisarukset.  

Viikonlopun aikana tutustutaan uusiin kaverei-
hin, jutellaan sisaruksen kehitysvamman he-
rättämistä ajatuksista, retkeillään ja vietetään 
iloinen viikonloppu kivan tekemisen merkeis-
sä. Mukana koko viikonlopun ajan ovat Heidi 
Rinta-Lusa ja Katja Riikonen.

Viikonloppu alkaa lauantaina klo 10 ja päättyy 
sunnuntaina yhteiseen kahvihetkeen klo 15, 
kun vanhemmat hakevat lapsia kuullen samal-
la kuulumisia viikonlopusta.

Viikonlopun omavastuu on 20 €/lapsi.
Vapaamuotoiset hakemukset 8.10. mennes-

sä osoitteeseen heidi.rinta-lusa@kvtuki57.fi. 
Kerro sisaruksen nimi, ikä, yhteystiedot, ruoka-
valiot ja muut erityistarpeet sekä taustatiedot 
kehitysvammaisesta sisaruksesta. Valinnat 
kurssille tehdään heti ilmoittautumisajan men-
tyä umpeen. Lisätietoja Heidiltä p. 040 522 
2138 tai heidi.rinta-lusa@kvtuki57.fi.    

Viikonloppu yksinhuoltajavanhempien per-
heille Sopukassa pe–su 23.–25.11. 
Sopukka, Uusi Porvoontie 482, 01120 Sipoo

Yksinhuoltajavanhempien viikonloppu tarjoaa 
vertaista seuraa, virkistystä, keskusteluja ja 
yhteistä tekemistä luonnon helmassa Sipoon 
Sopukassa (ensijaturvakotienliitto.fi).

Tärkeänä voimana viikonlopussa on vertai-
suus, samankaltaisissa elämäntilanteissa 
olevien vanhempien kanssa on helppo jakaa 
kokemuksia. 

Lapsilla ja nuorilla on omaa ohjelmaa, mukana 
on joukko kokeneita ohjaajia ja hoitajia. Viikon-
lopun tarkempi ohjelma lähetetään mukaan 
valituille perheille. 

Viikonlopun omavastuu on 25 €/aik., 10 €/lap-
si, alle 3-v. ilmaiseksi. Matkat jokainen hoitaa 
itse. Matkoihin voi käyttää Helsingin matka-
korttia.

Ilmoittaudu Katjalle viimeistään 23.10. 
p. 044 741 6259 tai katja.riikonen@kvtuki57.fi.  
Valinnat kurssille tehdään ilmoittautumisajan 
mentyä umpeen.
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UUTTA! UUTTA! UUTTA! UUTTA!
Aloitamme kokemusasiantuntijakoulutuk-
sen (OKA-koulutus®) yhteistyössä Pollin 
kanssa! 

Kokemuksellasi on merkitystä!
omaishoitajasta/omaisesta
kokemusasiantuntijaksi -

Mitä kokemusasiantuntija tekee?
Kokemusasiantuntija osallistuu käytännön 
asiakas- ja potilastyön, sosiaali- ja terveyspal-
velujen sekä näiden alojen ammatillisen koulu-
tuksen kehittämiseen. 

Kokemusasiantuntijaa kuulemalla ammatti-
työntekijät saavat arjen kokemuksiin perustu-
vaa tietoa. Näin ammattilaiset voivat ymmärtää 
paremmin asiakkaidensa odotuksia ja tarpeita.

Omaishoidon kokemusasiantuntija voi toi-
mia esimerkiksi: 
• vertaisohjaajana vertaisryhmässä tai ryh-
mänohjaajana työntekijän työparina
• vanhemman tukihenkilönä
• kokemuskouluttajana oppilaitoksissa, koulu-
tustilaisuuksissa ja seminaareissa kertomassa 
omaishoitajuuden kokemuksistaan
• kokemustiedottajana antamalla haastatteluja 
medioihin tai sosiaalisen median kautta
• kokemuskehittäjänä ohjausryhmien, työryh-
mien ja kehittämisryhmien jäsenenä
• kokemusarvioijana tutkimushankkeissa.

Koulutuksen aikataulu:
 �   Infotilaisuus 4.10.
 �   Hakuaika loppuu (lokakuu)
 �   Haastattelut (marraskuu)
 �   Tieto valinnoista (joulukuu)
 �   OKA-koulutus alkaa (helmikuu 2019)
 �   Valmistuminen (lokakuu 2019)

Infotilaisuus torstaina 4.10. klo 16–19
Ravintola Kaisaniemi
Kaisaniementie 6, Helsinki

Kysy mahdollisuudesta saada hoitaja kotiin 
vaikea/monivammaiselle lapselle koulutuksen 
ajalle!

Tilaisuus on tarkoitettu kokemusasiantun-
tijakoulutuksesta kiinnostuneille, myös 
ammattilaisille, joita kiinnostaa omaishoi-
don kokemusasiantuntijan näkökulman 
esiintuominen. 

Tule kuulemaan:
 � Voisitko sinä toimia omaishoitajuuden/

omaiskokemuksen kokemusasiantuntija-
na?

 � Voisitko sinä hyödyntää ammattilaisena 
kokemusasiantuntijaa työssäsi?

Ilmoittautumiset infotilaisuuteen viimeistään 
28.9. tiina.sirkia@polli.fi tai p. 040 533 2710.

Osallistuaksesi koulutukseen sinun ei ole 
tarvinnut tehdä omaishoidon sopimusta, riittää 
että hoidat erityislapsesi asioita nyt tai olet 
hoitanut niitä aiemmin. Lapsesi voi olla myös 
jo aikuinen – mitä monipuolisempi joukko, sitä 
parempi!

Kysy lisää! Katja Riikonen p. 044 741 6259, 
katja.riikonen@kvtuki57.fi tai 
Lea Lindqvist 
p. 040 544 0311,
lea.linqvist@polli.fi tai 
Minna Kataja-Rahko 
p. 040 526 1772, 
minna.kataja-rahko@polli.fi.
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Hei!

Kevät on mennyt nopeasti uuteen tutustuessa 
ja nyt kesäloman jälkeen on mahtavaa päästä 
taas työn touhuun. Työskentelen parkkitoimin-
nan koordinaattorina osa-aikaisesti, joten jos 
et saa minua kiinni, niin voit jättää viestin pu-
helinvastaajaan ja otan yhteyttä takaisin päin. 

Värikästä alkusyksyä!

-Heidi
 

Kotiparkki

Parkkitoiminta

Parkkitoiminta koostuu kotiin vietävästä lastenhoidosta (kotiparkki) sekä lasten 
teemallisista päivistä (lauantaiparkki). Lisäksi järjestämme lastenhoitoa erilaisiin 
perheille suunnattuihin tapahtumiin (toimintaparkki). Parkkitoiminta on arjen tila-
päistä tukea perheille, joissa lapsella on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-
alaisen tuen tarve. Parkkitoiminnassa huomioimme lapset ja perheet yksilöllisesti.

Kotiparkin hinnasto 

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 kello 20–24 hinta 20 €/tunti)

Sunnuntaisin, arki- tai lauantaipyhänä kello 
8–18 hinta on 20 €/tunti.

Parkkitoiminta ja sen osa kotiparkki ovat 
voittoa tavoittelematonta toimintaa perheille, 
joissa lapsella on kehitysvamma tai muu laaja-
alaisen tuen tarve. Toimintaa rahoitetaan Veik-
kauksen tuotoilla. Kotiparkin hoitaja huolehtii 
perheen lapsista toiveiden mukaisesti. Koti-
parkin hoitaja huolehtii myös perheen sisaruk-
sista, silloin kun nämä ovat paikalla yhdessä 
erityislapsen kanssa. Kotiparkki on tarkoitettu 
alle 20-vuotiaalle lapselle, mutta vaikeavam-
maisten kohdalla ei ole ikärajaa. Kotiparkkia 

voivat käyttää kaikki Helsingin, Espoon ja 
Vantaan alueilla asuvat perheet.

Tilapäishoitajan käynnistä sovitaan aina aloi-
tus- 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. Lääkityk-
sen osalta vastuu on aina vanhemmilla.
Sovitun kotiparkkivarauksen voi perua veloi-
tuksetta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa. 
Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta varauk-
sesta veloitetaan 5 euroa/tunti tilauksen mu-
kaan.
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Lauantaiparkki

Toimintaparkki lapsille yhdistyksen syysko-
kouksen ajaksi torstaina 29.11. klo 17.00
Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 
00510 Helsinki

Kehitysvammatuki 57 ry on vanhempien pe-
rustama yhdistys, jonka hallitus koostuu yh-
distyksen jäsenistä. Yhdistyksen sääntömää-
räinen syyskokous pidetään torstaina 29.11. 
klo 18.00. Toivotamme vanhemmat lämpimästi 
mukaan tekemään tärkeää työtä!

Mikäli tarvitset kokouksen ja klo 17 alkavan 
jäsenillan ajaksi hoitajan lapselle, järjestämme 
lapsille toimintaparkin Ystävätuvalla eli voit 
tulla yksin tai lapsen kanssa paikan päälle. Li-
sätiedot ja varaukset Heidille 21.11. mennessä 
joko puhelimitse 040 522 2138 tai sähköpostit-
se heidi.rinta-lusa@kvtuki57.fi.

Lauantaiparkki on lasten oma päivä. Eri tee-
moilla suunnitellut päivät on tarkoitettu eri-
tyislapsille ja heidän sisaruksilleen. Hoitajia 
varataan tarpeen mukaan. Lauantaiparkkien 
tarkoitus on tuoda lapsille ja sisaruksille onnis-
tumisen ja mukavan tekemisen hetkiä vertai-
sessa seurassa eri teemoilla.

Toiminnassa otetaan huomioon mukaan il-
moittautuneiden lasten vahvuudet. Käytämme 
lauantaiparkeissa kuvia ja viittomia kommuni-
koinnin ja toiminnanohjauksen tukena.

Lapset ovat lauantaiparkissa pääsääntöisesti 
ilman vanhempia, mutta toki vanhempi voi tulla 
yhdessä lapsen kanssa tutustumaan uusiin ka-
vereihin ja toimintaan. Lapsen voi myös ilmoit-
taa vain osaksi aikaa lauantaiparkkiin, 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 lou-
naan, materiaalit sekä osaavan henkilökunnan 
ohjauksen ja tuen. Mukaan mahtuu rajallinen 
määrä lapsia, olemme kaikkiin yhteydessä il-
moittautumisajan mentyä umpeen. Vahvistetun 
osallistumisen lauantaiparkkiin voi perua ve-
loituksetta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa.  
Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta ilmoittau-
tumisesta veloitetaan osallistumismaksu 20 €.

Huom! Myös sisarukset ovat lämpimästi 
tervetulleita lauantaiparkkipäivään!

Lauantaiparkki goes Lasten kaupunki                    
Lauantaina 20.10. kello 11–15 (huom. kel-
lonaika!)
Helsingin kaupunginmuseo, Lasten kaupunki, 
Aleksanterinkatu 16, 00170 Helsinki

Toteutamme syksyn ensimmäisen lauantaipar-
kin Senaatintorin laidalla Helsingin kaupungin-
museon Lasten kaupungissa. Lasten kaupunki 
on esteetön ja soveltuu kaiken ikäisille lapsille. 
Paikan päällä Lasten kaupungissa Laiva on 
lastattu -opastus, joka soveltuu kaiken ikäisille. 
Opastuksen jälkeen syömme museolla retki-
lounaan.

Saapuminen suoraan museolle klo 11 joko 
huoltajan saattamana tai taksikyydillä ja pois-
tuminen museolta klo 15 huoltajan hakemana 
tai taksikyydillä. Sovitaan kulkemisista ilmoit-
tautumisen yhteydessä jokaisen kanssa erik-
seen.



27

Osallistumismaksu 20 euroa/lapsi sisältää 
kaiken; ohjelman, opastetun kierroksen sekä 
retkilounaan. Osallistumismaksu maksetaan 
paikan päällä.

Tervetuloa mukaan niin uudet kuin vanhatkin 
kävijät!

Lisätietoa ja ilmoittautumiset to 11.10. men-
nessä Heidille, heidi.rinta-lusa@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. 

Lauantaiparkki – Tonttuparkki
Lauantaina 17.11. ja 15.12. klo 10–15
Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 
00510 Helsinki

Järjestämme suuren suosion saavuttaneen 
tonttuparkin tänä vuonna kahtena lauantai-
na 17.11. ja 15.12. Luvassa mm. jouluista 
puuhastelua, piparinleivontaa ja joululauluja. 
Pyrimme siihen, että kaikki halukkaat pääsevät 
ainakin jompaankumpaan tonttuparkkiin, voit 
toki myös ilmoittautua molempiin!

Ilmoittautumiset pe 9.11. mennessä (17.11. 
tonttuparkkiin) ja pe 7.12. mennessä (15.12. 
tonttuparkkiin) Heidille, heidi.rinta-lusa@
kvtuki57.fi tai p. 040 522 2138. 
Voit myös jättää viestin vastaajaan.

Ilmoitathan mahdolliset erityisruokavaliot 
ilmoittautumisen yhteydessä.

Kevään 2019 tulevat lauantaiparkkiajat on 
alustavasti suunniteltu:
26.1., 23.2. ja 23.3. 
Tarkempaa ohjelmatietoa lauantaiparkeista 
tulossa seuraavassa jäsentiedotteessa.

Perjantaiparkki 

Perjantaina 7.9. klo 17–20
Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 
00510 Helsinki

Syksyllä lauantaiparkkien lisäksi on tarjolla 
kokeiluluontoisesti perjantaiparkki, joka on 
lauantaiparkin tyyppinen ilta Ystävätuvalla 
kaikille alle 20-vuotiaille erityislapsille ja heidän 
sisaruksilleen. Ilta rakentuu rennon yhdessä-
olon ja puuhastelun ympärille, jonka lomassa 
nautitaan myös maittava iltapala. Perjantai-
parkki mahdollistaa vanhemmille vapaaillan 
- kävisitkö esimerkiksi uimassa alakerrassa tai 
syömässä, kenties leffassa?

Perjantaiparkin osallistumismaksu on 10 eu-
roa/lapsi, ja se sisältää osaavan ohjauksen ja 
tuen, iltapalan ja toimintamateriaalit. Osallistu-
mismaksu maksetaan paikan päällä.

Jos juuri tämä kyseinen perjantai ei teille sovi, 
mutta perjantaiparkki kiinnostaa, niin kuulem-
me mielellämme siitä!

Lisätietoa ja ilmoittautumiset to 30.8. mennes-
sä Heidille, heidi.rinta-lusa@kvtuki57.fi tai 
p. 040 522 2138, voit myös jättää viestin vas-
taajaan.

Ilmoitathan mahdolliset erityisruokavaliot 
ilmoittautumisen yhteydessä.
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Perheiden vertaistukitoiminta ja Ystis yhdessä

Retki Strömforsin ruukkialueelle Loviisaan 
lauantaina 29.9.

Syysretki on tarkoitettu kaikille yksin, kaksin, 
porukalla tai koko perheen voimin.  Ruukki 
tarjoaa mahdollisuuden ympärivuotiseen 
leppoisan lomapäivän viettoon kauniissa ja 
historiallisesti merkittävässä miljöössä. 
Vietetään yhdessä hauska päivä!

Oppaana meillä on kalaasiemäntä Amanda, 
joka tietää kaikki lähiseudun juorut ja 
tapahtumat. Hän on kalaasiemännän 
asemassa päässyt monenlaisiin keittiöihin ja 
juhliin kokkaamaan ja serveeraamaan ja näin 
kuullut yhtä ja toista mielenkiintoista. Amanda 
kertoo myös mielellään historiasta ja 
tapahtumista kalaasiemännän näkövinkkelistä. 

Tutustumme myös paikalliseen rautakauppaan 
sekä mehutehtaaseen, jossa on mehuja ja 
hilloja mukaan ostettavaksi.

Matka taittuu omalla bussilla. Mukana retkellä 
ovat Marja ja Päivi sekä reissukaverit.
 
Retken ohjelma:

 � klo 10 lähtö Läntinen Brahenkatu 2
 � noin klo 12 lounas
 � lounaan jälkeen opastettu tutustuminen 

ruukkialueeseen
 �  ennen kotiinlähtöä päiväkahvit
 �  takaisin Helsinkiin saavumme noin klo 18.

Hinta 40 euroa/hlö ja 20 euroa/lapset alle 15 v.

Ilmoittautumiset 14.9. mennessä Marjalle 
p. 040 521 0240 tai marja.herala@kvtuki57.fi 
ja perheiden ilmoittautumiset Päiville 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Ilmoitathan samalla ruokarajoitteet.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, 
joten ne saattavat täyttyä jo ennen 14.9.
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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 hauskempaa!

Ystävätupa avataan 22.8. 
Osoite: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros 
p. 0400 413 478 (aukioloaikoina) 
Avoinna: keskiviikkoisin klo 14–19
               sunnuntaisin klo 13–16
Lisätietoa: Marja Herala, p. 040 521 0240 tai 
marja.herala@kvtuki57.fi.

Ystävätupa eli Ystis on avoin kohtaamispaikka 
nuorille ja aikuisille. Ystiksellä tapaat 
kavereita, voit pelata bilistä ja muita pelejä, 
käyttää Yeti-tablettia tai vain viettää aikaa 
mukavassa seurassa. 
Myytävänä kahvia, pullaa ja pientä suolaista.
Tervetuloa!

Ystiksen teiniklubi nuorille
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!

Teiniklubilla voit pelailla pelejä, askarrella, 
tavata kavereita ja tutustua uusiin ihmisiin.
Seurana ja pelikaverina on aina yksi 
vastuuohjaaja ja yksi tai kaksi vapaaehtoista. 

Mikäli tarvitset 
henkilökohtaista apua tai 
vahvempaa tukea, olet 
tervetullut oman avustajan 
kanssa.

Myytävänä limua, mehua ja pientä purtavaa. 
Esim. mehu ja pulla maksaa 1,50 euroa ja 
mukillinen limua 1 euron. 

Lisätietoa Marjalta, p. 040 521 0240, 
marja.herala@kvtuki57.fi.

Teinarin disco!
Hiphei hurraa, Teinarissa biletetään jälleen 
lauantaina 27.10. klo 13–16.

 � DJ Nora soittaa päivän hittejä ja               
toivemusaa

 � myytävänä limua ja karkkeja
 � pelihuoneessa voit pelata lautapelejä ja 

vaikka maalata Yeti-tabletilla. 

Ilmoittautumiset 19.10. mennessä Marjalle 
p. 040 521 0240 tai marja.herala@kvtuki57.fi. 
Samaan aikaan on toimiston puolella 
vanhempien parkki. 
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Ystiksen Senioriklubi 
Senioriklubi kokoontuu Ystävätuvalla joka 
toinen tiistai klo 12–14 alkaen 21.8.
Myytävänä kahvia ja pientä purtavaa.
Senioriklubille ei tarvitse ilmoittautua 
etukäteen.
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240,
marja.herala@kvtuki57.fi.

Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä 
eläkeläisille
Ystävätuvalla kokoontuu keskusteluryhmä 
eläkeläisille
•  torstaina 27.9. klo 13–14.30
•  torstaina 25.10. klo 13–14.30
•  torstaina 6.12. klo 13–14.30
Jutustelua ajankohtaisista aiheista.

Myytävänä kahvia ja pullaa. Kahvi + pulla 
maksaa 2 euroa.
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240 tai
marja.herala@kvtuki57.fi.

Senioriklubin matka Pärnuun 11.–13.9.

Tervetuloa mukaan virkistävälle matkalle 
Pärnuun! Pärnu on kaunis kaupunki Itämeren 
rannalla, Etelä-Virossa. 
Majapaikkamme Pärnussa on kodikas 
perhehotelli Kanali Villa.

Matkaohjelma:

11.9.
•  Lähtö bussilla Ystävätuvan edestä, Läntinen 
Brahenkatu 2, klo 8.30.
•  Ruokailu laivassa (Viking XPRS).
•  Bussimatka Tallinnasta Pärnuun ja 
majoittuminen.
•  Grilli-ilta Kanali Villan puutarhassa.

12.9.
•  Aamiainen
•  Rentoa oleilua ja shoppailua.
•  Konsertti tai tutustumiskäynti johonkin 
kulttuurikohteeseen.
•  Lounas ja päivällinen nautitaan kaupungilla.

13.9.
•  Aamiainen
•  Kotiinlähtö klo 13.
•  Ruokailu laivassa (Viking XPRS).
•  Paluu Läntiselle Brahenkadulle noin klo 
20.30.

Hinta 190 euroa. Hintaan sisältyvät 
bussikuljetukset, laivamatkat, yöpymiset, 
aamiaiset, lounaat ja päivälliset sekä 
sisäänpääsy johonkin tapahtumaan tai 
tutustumiskohteeseen.

Pikaiset ilmoittautumiset Marjalle 
p. 040 521 0240 tai marja.herala@kvtuki57.fi 

Kerro samalla mahdolliset 
ruoka-ainerajoitukset. Paikkoja rajoitetusti. 

Matkaamme tukee Päivikki ja Sakari 
Sohlbergin säätiö.

Villiklubi 

Aina kuukauden toisena torstaina 
klo 19–22 Ravintola Sture Cafe Clubissa, 
Sturenkatu 21. 

Syksyllä viihdymme Villiksellä hyvän musan 
ja mahtavien tyyppien kanssa: 
9.8., 13.9.,11.10., 8.11. ja 13.12.

Ilmainen sisäänpääsy. 
Ikäraja 18 v.

Tervetuloa!

Lisätietoja Marjalta 
p. 040 521 0240 
marja.herala@kvtuki57.fi
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Retki Strömforsin ruukkialueelle Loviisaan 
lauantaina 29.9.
Teemme syysretken yhdessä perheiden ver-
taistukitoiminnan kanssa. 
Lue lisää sivulta 28.

Bragun Sateenkaariklubi 
Bragun Sateenkaariklubi on kerran 
kuukaudessa avoinna oleva kohtaamispaikka, 
joka on tarkoitettu seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluville erityistä 
tukea tarvitseville henkilöille.

Bragun Sateenkaariklubilla voit
 �  kohdata muita mukavia ihmisiä, jutella ja 

viettää aikaa yhdessä
 �   nauttia kahvia, teetä ja virvokkeita sekä 

pientä purtavaa
 �   pelata lautapelejä tai löytää biljardikaverin.

Juttuseurana klubilla ovat myös 
seksuaalineuvoja Kirsimaria Örö ja 
vapaa-ajantoiminnan koordinaattori Marja 
Herala.

Syksyn klubikerrat ovat torstaisin 
27.9., 25.10. ja 29.11. klo 15.30–17.30.
Osoite: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 
4. kerros.
Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. 

Tervetuloa! 

Ystiksen biljardikisa 2018
Tule ja haasta viime vuoden mestari!
Biljardikisan alkukarsinta järjestetään 
Ystävätuvalla keskiviikkona 21.11. alkaen 
klo 15 ja loppukilpailu 28.11. alkaen klo 15. 

Ilmoittautumiset Marjalle, 
marja.herala@kvtuki57.fi tai p. 040 521 0240 
tai Ystiksen aukioloaikoina.

12 ensimmäiseksi ilmoittautunutta mahtuu 
mukaan.

Kerhotoiminta

Liikuteltava pienryhmätoiminta

Kaikki kehitysvammaiset ihmiset eivät pääse 
osallistumaan kodin ulkopuoliseen vapaa-ajan-
toimintaan. Liikuteltava vapaa-ajantoiminta tuo 
harrastuksen esimerkiksi osallistujan asumis-
yksikköön.

Toiminta toteutetaan tilauksesta, tiiviissä 
yhteistyössä esim. asumisyksikön kanssa ja 
asiakaslähtöisesti räätälöiden. Toiminta voisi 

olla esim. lukupiiri, kokkailukurssi tai musiikki-
kurssi.

Toiminta on tilaajalle maksullinen ja hinta mää-
räytyy toteutettujen kertojen mukaan.
Jos kiinnostus heräsi, ota yhteyttä Severiina 
Winqvist, p. 040 835 0395 tai 
severiina.winqvist@kvtuki57.fi.
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Lyhytkurssit

Lyhytkurssit ovat kursseja, jotka kestävät en-
nalta määritellyn ajan. Alla syksyn lyhytkurssit.

Rohkeasti kyytiin – Helsinki haltuun

Minne metro menee, entä juna? Bussien reit-
tien varrella voi olla 
vaikka mitä mielenkiintoista ja raitiovaunun 
kyydissä näkee kaupungin vilinää.
 
Tutustutaan yhdessä busseihin, metroon, 
raitiovaunuihin ja juniin. Tutkitaan pääkaupun-
kiseutua niiden kyydissä ja opetellaan samalla 
reittejä ja miten matkan maksaminen tapahtuu. 

Kurssi on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, mutta 
kouluikäiset lapsetkin ovat tervetulleita mu-
kaan 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 maksami-
seen. Jollakin kerralla saatetaan tarvita seutu-
lippua.
 
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 lau-
antaisin 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 €.

Kokkauskurssit

Kokataan helppoa, herkullista, terveellistä ja 
taivaallisen hyvää ruokaa yhteistyössä Helsin-
gin Työväenopiston kanssa Kalliossa Opistota-
lon keittiössä. 

Kursseilla annetaan vinkkejä ja opastetaan 
ruoan hankinnassa, valmistamisessa ja säi-
lyttämisessä. 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 kaik-
kina päivinä on 10.00–13.00.Tarkempi ohjelma 
ja hintatiedot ilmoitetaan Kehitysvammatuki 57 
ry:n kotisivuilla elokuun aikana. 

Kuva: Mari Viita-aho

Lue juttu illasta Taide tutuksi -kerhossa 
nettisivuiltamme blogistamme.

Uusi kerhokausi alkaa

Syksyllä on mukava taas palata tuttujen har-
rastusten pariin tai aloittaa ihan uusi harras-
tus. Kiinnostaako sinua laulaminen, taide tai 
liikunta? Vai jokin muu? Vapaa-ajantoimin-
nan esitteestä löytyy tulevan syksyn ja ke-
vään kerhotarjonta. Muistathan ilmoittautua 
kerhoon ajoissa, sillä kerhoihin ilmoittautumi-
nen päättyy 26.8. Toki tämän jälkeen voi vie-
lä kysellä vapaaksi jääneitä kerhopaikkoja.

Vapaa-ajantoiminnan esitteestä voi lukea oh-
jeet ilmoittautumiseen ja kerhojen maksukäy-
tännöistä. Mukana on vanhoja tuttuja kerhoja 
ja muutama uusi kerho. 
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Vipinä-hankkeen kuulumisia

Puoli vuotta Vipinää takana ja paljon on ehtinyt 
tapahtua. Kehitysvammatuki 57 ry:n omat 
kotiyhteisöt, Myllykaari ja Kankurinkulma, 
osallistuivat Vipinä-konseptin kehittämiseen 
pilotoimalla toimintaa keväällä. Vipinän työpa-
joissa pohdittiin mm. omaa liikuntasuhdetta ja 
mietittiin, kuinka liikuntaa voisi lisätä arkeen. 

Työpajat huipentuivat haastekuukauteen, 
”touhukuuhun”, jolloin lisättiin liikuntaa omis-
sa kotiyhteisöissä. Vipinä kehitti suoritusten 
seuraamista varten oman pelilaudan, johon 
kaikkien suoritukset merkittiin. Pelin edetessä 
vastaan tuli kirjekuoria, jotka sisälsivät yllätyk-
siä, kuten yhteistä tekemistä ja liikunnallisia 
lisätehtäviä.

Pilotointien tulokset yllättivät positiivisesti. Toi-
sessa yksikössä kerrottiin, että kaikki haastee-
seen osallistuneet liikkuivat ahkerammin kuin 
yleensä. Yksilölliset muutokset olivat 
merkittäviä: eräs kertoi vähentäneensä tak-
simatkojaan, toinen pyysi aktiivisesti lenkki-
seuraa itselleen ja erään asukkaan asenne 
liikuntaa kohtaan muuttui päälaelleen! Lisäksi 
Vipinä sai arvokkaita kehittämisehdotuksia, 
joilla toiminnasta saadaan entistä tulokselli-
sempaa. Valmista ei vielä ole, eikä tarvitse-
kaan olla.

Kesä on ollut loman ja rauhoittumisen lisäksi 
kehittämisen aikaa. Nyt Jan ja Mari ovat val-
miita astumaan tuttujen seinien ulkopuolelle. 
Vipinä sai syksyn yhteistyökumppaneiksi neljä 
innokasta helsinkiläistä asumisyksikköä: Käpy-
tikan, Hermannin, Majakan ja Solinan. Lisäksi 
on luvattu järjestää Vipinä-haaste omalle työ-
yhteisölle. Nähtäväksi jää, millaisia innovaati-
oita syksyllä syntyy.

Vipinä-hanke

Vipinä on Kehitysvammatuki 57 ry:n ensimmäinen valtakunnallinen kehittämishan-
ke (STEA 2018-2020). Vipinä-hankkeessa kehitetään uusia tapoja tukea asumis-
yksiköissä asuvia kehitysvammaisia ihmisiä kohti aktiivisempaa arkea.

Missä mielestäsi kaivataan Vipinää? 

Vuodenvaihteessa Vipinä lähtee pääkaupun-
gista muualle Suomeen. Mukaan toimintaan 
pääsee vuonna 2019 kuusi asumisyksikköä.

Ota yhteyttä projektipäällikkö Mariin 
(mari.mononen@kvtuki57.fi).

Tiesitkö tämän Startti-stipendistä?

VAU:n ja Tukilinja-lehden Startti-stipendijärjes-
telmällä tuetaan harrastamisen alkuvaiheen 
vammaisurheilu- ja -liikuntatoimintaa.
Yksilöhakijoina Startti-stipendiä voivat hakea 
omassa urheilulajissaan alkutaipaleella olevat, 
mutta harrastuksessaan tavoitteelliset vam-
maiset liikunnan harrastajat ja urheilijat iästä 
riippumatta. 

Huom! Hakulomake on toistaiseksi suljettu ja 
uudistettu lomake avataan syyskuun alkuun 
mennessä. Seuraava Startti-stipendin haku 
päättyy lokakuun lopussa. 

Lue lisää Startti-stipendistä ja muista apura-
hoista ja tuista:
www.vammaisurheilu.fi/palvelut/jasenpalvelut/
apurahat-ja-tuet
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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-ajal-
laan ilman rahallista palkkaa ja määrittelee itse, kuinka usein voi osallistua toimin-
taan. 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. Olisiko sinulla hetki vapaaehtoistoimin-
nalle? 

Ilmoittaudu koulutukseen nettisivuillamme: 
www.kvtuki57.fi lähettämällä sähköpostia:
veera.hietanen@kvtuki57.fi tai soittamalla 
p. 040 160 9017. 

Koulutukset ovat ilmaisia eikä osallistuminen 
sido sinua mihinkään.

Kaveritoiminnassa olet kaverina yhdelle ke-
hitysvammaiselle ihmiselle, Vekkarin tausta-
tukihenkilö tukee vertaisryhmän vetäjää tai 
mahdollistaa kehitysvammaisten ihmisten va-
paaehtoistoiminnan erilaisissa tapahtumissa, 
Ystävätuvan vapaaehtoinen toimii juttelu- ja 
peliseurana, perhetoiminnassa pääsee tou-
huamaan lasten kanssa, kerhokamu auttelee 
kerhoissa ja Vekkarin vapaaehtoiset toimivat 
tapahtumissa. Mahdollisuuksia on vielä lisää 
esim. kotiyhteisössä ja toimijatalossa. Mikä 
olisi sinun juttusi? Toimimme pääkaupunkiseu-
dulla Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla! 

Vekkaritoiminta on tuettua vapaaehtoistoi-
mintaamme, jossa tuemme kehitysvammaisia 
ihmisiä löytämään omat vahvuutensa ja toimi-
maan vertaisryhmien vetäjinä ja 
vapaaehtoistoimijoina. Koulutamme ja tuemme 
myös ei-kehitysvammaisia ihmisiä toimimaan 
taustatukihenkilöinä vertaisryhmissä ja 
työskentelemään vapaaehtoistoiminnan 
tapahtumissa yhdessä Vekkarin toimijoiden 
kanssa. Lisätietoa vekkaritoiminnasta seuraa-
valla sivulla. 

Mira Luoti ja Roope Salminen 
suosittelevat 

lähtemään mukaan toimintaan! 

Myös Apulanta, Teflon Brothers, Pariisin 
Kevät ja Olavi Uusivirta tukevat 

kaveritoimintaamme!
 

Seuraa somesta ja nettisivuiltamme 
www.kvtuki57.fi

Facebook: 
Kehitysvammatuki 57 ry ja Vekkari

Instagram: kvtuki57.
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Vekkarin tuettu vapaaehtoistoiminta

1. koulutuspaketti 
maanantaisin 10.9.–1.10. klo 17–19.30
osoiteessa Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs.

10.9. Vapaaehtoistoiminta Kehitysvammatuki 
57 ry:ssä
Tämä kerta on kaikille vapaaehtoiseksi halua-
ville.

17.9. Mitä kehitysvammaisuudella tarkoite-
taan? 
Tämä kerta on tarkoitettu kaveritoiminnasta, 
taustatukihenkilönä toimimista, Ystävätuvasta 
ja perhetoiminnasta kiinnostuneille vapaaeh-
toisille.

24.9. Kaveritoiminnan esittely ja mahdollisuus 
osallistua kaveriparien yhteisvirkistykseen
Tämä kerta on kaveritoiminnasta kiinnostuneil-
le (jatkokoulutus).

1.10. Taustatukihenkilötoiminta 
Tämä kerta on taustatukihenkilöksi haluaville. 
(jatkokoulutus)

Tuemme kehitysvammaisia ihmisiä toimimaan vapaaehtoistoimjoina erilaisissa 
tapahtumissa. Heidän tukenaan toimii ei-kehitysvammaisia ihmisiä taustatukihen-
kilöinä. 

2. koulutuspaketti 
lauantaisin 20.10 ja 27.10. klo 10–15.30

20.10. klo 10–15.30 osoitteessa Läntinen Bra-
henkatu 2, 4. krs.
10.00–11.00 Mitä vapaaehtoistoiminta on ja 
mitä se tekijälleen antaa?
11.00–12.00 Vekkaritoiminnan monet muodot 
12.00–13.00 Lounas
13.00–14.00 Mitä kehitysvammaisuudella tar-
koitetaan?
14.00–15.30 Vapaaehtoistoiminnan muodot 
Kehitysvammatuki 57 ry:ssä 

Jatkokoulutus 27.10. klo 10–15.30, 
koulutuspaikka ilmoitetaan myöhemmin
10.00–12.30 Kaveritoiminnan esittely ja mah-
dollisuus osallistua kaveriparien yhteisvirkis-
tykseen
12.30–13.30 Lounas
13.30–15.30 Mitä on taustatukihenkilötoimin-
ta?

Vekkarin vapaaehtoistoiminta

Tuemme kehitysvammaisia ihmisiä toimimaan 
vapaaehtoisina erilaisissa tapahtumissa. Hei-
dän tukenaan toimivat vapaaehtoiset taustatu-
kihenkilöt.

Ilmoittaudu tapahtumiin tai jompaan kumpaan 
koulutukseen Satu Timperille: 
satu.timperi@kvtuki57.fi tai p. 040 837 6273.

Haemme vapaaehtoisia seuraaviin tapahtu-
miin: 

ELOKUU
23.8. Taiteiden yön karnevaalit Lapinlahden 
Lähteellä kello 16–20  
(Lapinlahdenpolku 1, HELSINKI)

24.8. Vertaiskahvila kello 16–19 
(Kuninkaantien toimintakeskus, ESPOO)

SYYSKUU
10.9. Lasten leikitys Kaakon kammarissa kello 
17–20
(Herttoniemen asukaspuisto, 
Karhutie 11, HELSINKI)

Vapaaehtoisten koulutus 
vekkarilaisille järjestetään: 

10.9. kello 17–19.30 tai
20.10. kello 10–12 
Paikka: Ystävätupa

(Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros)

Koulutuksen sisällöt ovat samanlaiset. Ilmoittaudu jompaan kumpaan netissä:
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12.9. Aamupalaa ja avoimet ovet kello 7.30–
12.00 (Läntinen Brahenkatu 2, HELSINKI)

LOKAKUU
8.10. Lasten leikitys Kaakon kammarissa kello 
17–20
(Herttoniemen asukaspuisto, Karhutie 11, 
HELSINKI)

10.10 Karaokedisko kello 16.30–19.30
(Vernissa, Tikkurilantie 36, VANTAA)

MARRASKUU
12.11. Lasten leikitys Kaakon kammarissa 
kello 17–20
(Herttoniemen asukaspuisto, Karhutie 11, 
HELSINKI)

14.11. Karaokedisko kello 16.30–19.30
(Vernissa, Tikkurilantie 36, VANTAA) 

24.11. Koskettelukirjatyöpaja klo 12–17 
(Läntinen Brahenkatu 2, HELSINKI)

JOULUKUU
1.12. Vapaaehtoistoiminnan messut, Vanha 
YO-talo, Mannerheimintie 3, HELSINKI)

3.12. Kansainvälisen vammaisten ihmisten 
päivän -tapahtuma DiDa
(Helsingin kaupunginmuseo, Aleksanterinkatu 
16, HELSINKI)

10.12. Lasten leikitys Kaakon kammarissa 
kello 17–20
(Herttoniemen asukaspuisto, Karhutie 11, 
HELSINKI)

Vekkarin vertaisryhmät 

Vekkarin vertaisryhmät 

Syksyn kerhot ja ryhmät julkaistiin kotisivuil-
lamme elokuun ensimmäisellä viikolla. Jäsen-
tiedotteen mukana saat myös yhdistyksemme 
vapaa-ajantoiminnan esitteen. 

Vekkarin vertaisryhmät löydät Vekkarin logolla 
varustettuna. Hae mukaan on 26.8. mennes-
sä. Hakuajan jälkeen tulevien hakemuksien 
käsittelyä emme voi varmuudella luvata, mutta 
vapaiksi jääneitä ryhmäpaikkoja voi tiedustella. 
Kannattaa laittaa hakemus siis ajoissa. Toi-
vomme hakemuksia ensisijaisesti kotisivujem-
me kautta.

Uutta Vekkarin vertaisryhmätoiminnassa!

Uutta vertaisryhmätoiminnassa

Vekkarin vertaisryhmän vetäjät toimivat tänä 
vuonna myös kerhoissamme kerho-ohjaajan 
työparina/apuohjaajina. Vapaa-ajan esitteessä 
mainitaan vertaisryhmän vetäjän nimi. 

Värisevät kesävarpaat -taideleiri

Vekkarin vertaisryhmän vetäjät toimivat ver-
taisohjaajina erityislapsille ja -nuorille tarkoite-
tulla Värisevät kesävarpaat -taideleirillä. Leiri 
järjestettiin HAM taidemuseossa 4.–8.6. Leiri 
toteutettiin yhteistyössä HAM taidemuseon, 
Annantalon taidekeskuksen ja Pohjois-Helsin-
gin bändikoulun kanssa. Lue lisää blogista! 

Katso vapaa-ajan toiminnan esite ja 
hae mukaan Vekkarin vertaisryhmiin 
nettisivuillamme 26.8. mennessä:

www.kvtuki57.fi
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Tukihenkilötoiminta

Kehitysvammatuki 57 ry kouluttaa ja perehdyttää    
tukihenkilöitä kehitysvammaisille henkilöille 

 
Tutustu toimintaan nettisivuillamme 

ja tule mukaan koulutukseen 
3.9., 5.9. & 6.9.2018 klo 16.30–20.00. 

Koulutus on ilmainen eikä  
osallistuminen sido sinua mihinkään. 

    Lisätietoja:  
www.kvtuki57.fi/tukihenkilo  

Tiia Järvinen 
Tukihenkilö- ja leiritoiminnan koordinaattori  

          tiia.jarvinen@kvtuki57.fi        
                                  p. 044 736 8464                             
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kaveri 
taivaanrannanmaalaukseen?

Jos olet ennakkoluuloton, haluat oppia uutta ja mahdollistaa jollekin henkilölle jotakin  
ennenkokematonta, ota yhteyttä ja ilmoittaudu vapaaehtoiseksi, vaikka jo tänään! 

Koulutuksia kehitysvammaisen henkilön kanssa toimivalle vapaaehtoiselle  
(Kalliolan Setlementtitalo, Sturenkatu 11)
 
lauantaina 25.8.2018 kello 14-17  
Kehitysvammaisuudesta, toimintakyvystä ja itsemääräämisoikeudesta 
psykologi Emmi Tuomi/Rinnekoti-Säätiö
 
keskiviikkona 29.8.2018 kello 17-20  
Huomioivan yhdessäolon malli (HYP) 
vuorovaikutuksen asiantuntija, puheterapeutti Katja Burakoff/Kehitysvammaliitto 

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi ja koulutukseen:
maija.rimpilainen(at)rinnekoti.fi tai 044 3302262 
lisätietoja www.rinnekoti.fi/aktiivisuuttaarkeen

Lähtisitkö varhaisen vuorovaikutuksen varassa 
kommunikoivan kehitysvammaisen henkilön 
vapaa-ajan kaveriksi? Sinua etsitään, että
joku pääsisi toteuttamaan unelmiaan. 

S
i

n u

s
t a

ko

Rinnekoti-Säätiön AKA-hankkeen järjestämä koulutus

Muiden järjestämää toimintaa
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Elokuu
18.8.  Ystiksen Teiniklubi alkaa
21.8.  Ystiksen Senioriklubi alkaa
22.8.  Ystävätupa aukeaa
28.8.  Vanhemmat kokkaavat kasvisruokaa

Syyskuu
2.9.   Kallion vertaisryhmä
3.9.  Tukihenkilökoulutus alkaa
5.9.  Perhepaja - pizzaa ja pikkuleipiä 
5.9.  Nuoret ja vanhemmat kokkaa yhdessä
7.9.   Perjantaiparkki
10.9.      Syyskuun vapaaehtoisten koulutus alkaa
10.9.  Kaakon kammari
11.–13.9. Senioriklubin matka Pärnuun
12.9.   Aamupalaa ja avoimet 
14.–16.9. Alle kouluikäisten lasten perheviikonloppu
18.9.  Mitä on hyvä tietää laadittaessa testamenttia? 
19.9.  Aikuisten vanhempien tapaaminen
27.9.  Sateenkaariklubi
29.9.  Retki Strömforsin ruukkialueelle Loviisaan

Lokakuu
3.10.  Perhepaja - pizzaa ja pikkuleipiä 
6.–7.10. Viikonloppu Kaisankodissa
7.10.   Kallion vertaisryhmä
8.10.  Kaakon kammari
13.10.  Jaksamista arkeen mindfulnessilla -teemapäivä
20.10.  Lokakuun vapaaehtoisten koulutus alkaa
20.10.  Lauantaiparkki goes Lasten kaupunki
23.10.  Isovanhempien tapaaminen
25.10.  Sateenkaariklubi
27.10.  Vapaaehtoisten koulutus
27.10.  Vanhempien parkki
27.10.  Teinarin disko

Marraskuu
3.–4.11. Sisarusten oma viikonloppu
4.11.  Kallion vertaisryhmä 
7.11.  Perhepaja - pizzaa ja pikkuleipiä 
12.11.  Kaakon kammari
17.11.   Lauantaiparkki – Tonttuparkki
20.11.  Tärkeiden ihimisten ilta Lapsen oikeuksien päivänä Auronissa
24.11.  Koskettelukirjatyöpaja Ystiksellä osana Kallio Kipinöi -viikkoa
23.–25.11. Viikonloppu yksinhuoltajavanhempien perheille Sopukassa 
29.11.  Yhdistyksen syyskokous
29.11.  Sateenkaariklubi

Tapahtumakalenteri



Toiminnanjohtaja Nina Korventaival 040 835 3763
Kehittämispäällikkö Tiina Herttuainen 050 564 4707 
Palvelupäällikkö Elina Raike-Ojanen 0400 676 721 
Perheiden tuen päällikkö Katja Riikonen 044 741 6259
Henkilöstökoordinaattori Kirsi Aarnikare 040 160 9015
Toimistosihteeri Maria Kuosma 0400 345 369
Perhetyön suunnittelija Päivi Juvala 040 707 9967
Parkkitoiminnan koordinaattori Heidi Rinta-Lusa 040 522 2138
Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Satu Timperi 044 792 2752
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Veera Hietanen 040 160 9017
Tukihenkilö- ja leiritoiminnan koordinaattori Tiia Järvinen 044 736 8464
Vapaa-ajan toiminnan koordinaattori Marja Herala 040 521 0240
Vapaa-ajan toiminnan koordinaattori Severiina Winqvist 040 835 0395
Projektipäällikkö (Vipinä) Mari Mononen 044 740 6693
Projektityöntekijä (Vipinä) Jan Törnblom 044 740 7829
        
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 3284 0471
Ohjaajat 040 837 6179
Faksi  3284 0470

Oskarinpuiston kotiyhteisö
Lehmus 040 837 6425
Vaahtera 040 160 9020
Tammi 040 160 9021
Faksi  3284 0492
Palveluvastaava Anne Wallenius 041 546 6838

Kankurinkulman kotiyhteisö
Poppana 040 837 6178
Pirta  040 160 9022
Alakerta 040 183 0404
Faksi  8254 4145

Myllykaaren kotiyhteisö
Ohjaajat 3424 1420, 040 837 6408
Faksi  3424 1421 
Palveluvastaava Tiina Toivonen 040 134 4204

Yhteystiedot


