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Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry on nyt 
Kehitysvammatuki 57 ry
 
Vuonna 2007 yhdistyksemme juhliessa 
50-vuotisjuhlavuottaan toteutettiin nimenmuu-
tos, Kehitysvammatuki 57 ry:stä tuli Helsin-
gin kehitysvammatuki 57 ry. Nyt, kymmenen 
vuotta myöhemmin, otamme kevätkokouksen 
päätöksellä takaisin perinteikkään vanhan 
nimemme. Nimenmuutoksesta huolimatta koti-
paikkamme on edelleen Helsinki ja toimintam-
me jatkuu helsinkiläisten kehitysvammaisten ja 
heidän läheistensä edunvalvonta- ja tukijärjes-
tönä.

Yhdistyksen nimen muututtua perinteiseen 
muotoon on sopiva aika tasapainottaa vanhaa 
ihan uudella. Palvelutoiminnan yksiköidemme 
uudet nimet ovat Oskarinpuiston kotiyhtei-
sö, Kankurinkulman kotiyhteisö, Myllykaa-
ren kotiyhteisö ja Oskarinpuiston toimijatalo. 
Vaihtoehtoisia ja hyviä nimiä oli useita, mutta 
keskustelujen ja pohdinnan jälkeen nämä vali-
koituneet nimet tuntuvat oikein hyviltä.

Yhteisöllisyys ja toimijuus ovat sekä tätä aikaa 
että tulevaisuutta. Toimijuus viittaa yhteisöl-
lisyyteen ja tahtoon toimia aktiivisesti, kokea 
ja olla olemassa. Tähän liittyy osallisuus, 
vaikutusmahdollisuudet ja valinnanvapaus 

sekä vastuu omasta toiminnasta. Yhteisössä 
jokainen asukas ja toimija on yhdenvertainen, 
ainutlaatuinen osa kokonaisuutta, joka muo-
dostuu ihmisten välisessä vuorovaikutukses-
sa. Tämä on lähtökohta, josta on hyvä edetä 
toimijuutta tukien ja edistäen arjessa.
 
Kehitysvammatuki 57 ry:n puolesta toivotan 
teidät kaikki tervetulleeksi mukaan loppuvuo-
den toimintaamme. Toivon, että tapaamme 
syyskokouksessamme 30.11. klo 18.00.

Ystävällisesti

Nina Korventaival
toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtajan terveiset

Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 30.11.2017 
klo 18.00 yhdistyksen toimistolla, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki.

Käsiteltäviä asioita: Sääntöjen 11 §:n määräämät asiat
•  hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2018
•  määrätään vuoden 2018 jäsenmaksut
•  hyväksytään vuoden 2018 talousarvio
•  päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten 

tilalle
• valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
•  valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö tar-

kastamaan tulevan vuoden tilejä ja hallintoa
Muut yhdistyksen hallitukselle ennen 19.10. ilmoitetut asiat. 

TERVETULOA! Kehitysvammatuki 57 ry:n hallitus
Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen toimistolta 23.11. alkaen.

Vekkarin vapaaehtoiset Håkan Eklund ja Hanna Leh-
tonen sekä Nina Korventaival
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Uusi kumppanuus 
 
Keskuspuiston ammattiopiston ja Oskarin-
puiston päiväaikaisen toiminnnan välillä alkaa 
koulutukseen liittyvä kumppanuus. 

Parhaillaan on käynnissä haku työhön ja itse-
näiseen elämään valmentavaan koulutukseen 
(TELMA), jossa opiskelun koulutusympäris-
tönä on Oskarinpuisto. Opiskelijoita valitaan 
vuoden 2017–2018 vaihteessa alkavaan 
koulukseen 2–4 opiskelijaa. Toiminta käynnis-
tyy yksilöllisen aikataulun mukaan. Nyt alkava 
koulutus on tarkoitettu oppilaille, joille taval-
lisessa oppilaitosympäristössä opiskelu on 
haasteellista. 

Opiskelu Oskarinpuistossa on toiminnallista 
ja se tapahtuu päivittäisen työn ja toiminnan 
yhteydessä. Tavoitteena on osaamisen kehitty-
minen siinä ympäristössä, jossa taitoja tulevai-
suudessa tarvitaan. 
Lisätiedot: Oskarinpuiston palveluvastaava 
Anne Wallenius p. 041 546 6838, 
anne.wallenius@kvtuki57.fi.

Ajankohtaista
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Kehitämme järjestömme toiminnan ja laadun 
arviointia monella tasolla. 

Toimintaa kehitetään yhteistyössä 

Arviointisuunnitelmassamme kuvataan minkä-
laista palautetta keräämme toiminnastamme, 
mitkä arviointimme kohderyhmät ovat ja millä 
aikataululla palautetta kerätään. Toteutimme 
syksyllä sidosryhmäkyselyn yhteistyökump-
paneillemme. Kyselyyn vastasi 101 vastaajaa 
järjestömme tukitoiminnasta. Kiitos kaikille 
vastaajille! Kysely koski vertais- ja vapaaeh-
toistoimintaa, tukihenkilötoimintaa, kerhoja, 
leirejä, parkkitoimintaa, perheiden vertaistuki-
toimintaa sekä ystävätupatoimintaa.

Kyselyn mukaan edellä mainituille toiminnoille 
on vahva tarve, toiminnoilla oli selkeät tavoit-
teet sekä sisältö ja toteutus vastasivat hyvin 
asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi vastaajat 
olivat havainneet toimintaan liitettäviä vaiku-
tuksia toiminnan osallistujissa.

Sidosryhmäkyselyn tuloksia käytetään toimin-
nan kehittämisessä. Tulemme jatkossa kerää-
mään palautetta ja arviointia toiminnastamme 

suunnitelmallisesti monesta eri näkökulmasta 
niin, että osallistujat, vapaaehtoiset, yhteistyö-
kumppanit, omaiset ja läheiset sekä työntekijät 
saavat äänensä kuuluviin. 

Yhteistyössä on voimaa!

Viimeksi kysyimme teiltä millaisia jäsenetu-
ja meidän jäsenenä toivotte. Otamme ilolla 
edelleen vastaan vastauksia siitä, millaisia 
jäsenetuja toivoisitte meillä olevan? Tavoit-
teenamme on kehittää jäsenistölle uudenlaisia 
etuja, joita saa, kun on Kehitysvammatuki 57 
ry:n jäsen. 
Nyt voi rohkeasti ehdottaa kaikenlaisia ideoita. 
Jäsenedut voivat olla esimerkiksi paikallisten 
yritysten tarjoamia palveluita tai alennettu hinta 
yhdistyksen tai yhteistyökumppanien palveluis-
ta ja toiminnoista. Lisäksi voitte kertoa muita 
kehittämis- ja yhteistyöehdotuksia. Olemme 
avoimia uusille tavoille toteuttaa toimintaa ja 
toimia yhteistyössä. 

Ideoidaan rohkeasti yhdessä mahdollisuuksia 
kehittää toimintaamme entistä paremmaksi ja 
jäsentemme näköiseksi. Voitte lähettää ideoita 
sähköpostilla kehittämispäällikölle osoittee-
seen tiina.herttuainen@kvtuki57.fi. 

Kehittäminen
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Ei myytävänä -ratikkatempaus 27.10.
 Ratikkatempauksessa ajeltiin raitiovaunulla 
numero 57 ja kerättiin nimiä Ei myytävänä 
-kansalaisaloitteeseen

Lähdimme Läntiseltä Brahenkadulta viileässä 
syysilmassa upealla vuoden 1955 raitiovaunul-
la numero 57 kohti Rautatientorin Mikonkatua. 
Mikonkadulla oli raitiovaunumme ensimmäinen 
pysäkki ja vekkaritoiminnan vapaaehtoiset 
siirtyivät Rautatientorille keräämään nimiä Ei 
myytävänä -kansalaisaloitteeseen. 

Ratikka kiersi puolentoista tunnin ajan Rau-
tatieasema-Mannerheimintie-Aleksanterin-
katu-Kruunuhaka -reittiä ja matkan varrelle 
sijoittuvilla pysäkeillä jäätiin keräämään kan-
natusilmoituksia tai hypättiin kyytiin. Vapaa-
ehtoisten ja yhdistyksen työntekijöiden lisäksi 
ratikan kyydissä matkusti myös Oskarinpuis-
ton toimijoita. He pitivät huolta raitiovaunun 
innostuneesta tunnelmasta vapaaehtoisten 
kerätessä nimiä torilla. Nimien keräämisen 
lisäksi yhdistyksemme tarjoili glögiä ja piparei-
ta ohikulkijoiden lämmikkeeksi. Kohtasimme 
upeita ihmisiä ja koimme hyviä keskusteluita 
heidän kanssaan. Perjantai-iltapäivän vilinässä 
ja vilskeessä keräsimme alle kahdessa tunnis-
sa allekirjoituksia 160 henkilöltä! 

Ratikkatempauksen päätyttyä kiitimme toi-
siamme onnistuneesta kampanjasta ja so-
vimme, että seuraavan kerran näemme vii-
meistään 5.12. Kansalaistorilla. Pertti Kurikan 

Nimipäivät lupasi soittaa vielä vii-
meisen keikan eduskuntatalon por-
tailla, mikäli kansalaisaloite menee 
eduskunnan käsiteltäväksi. Tämä 
keikka pidetään tiistaina 5.12. illalla 
Kansalaistorilla Helsingissä (Alvar 
Aallon kuja 1). Keikka on ilmainen. 
Nähdään siellä siis! 

Ei myytävänä -kansalaisaloite

Ei myytävänä -kansalaisaloite 
esittää, että vammaisten ihmisten 
apu ja tuki rajataan hankintalain ja 
kilpailutuksen ulkopuolelle. Kansa-
laisaloite on yksi keino vaikuttaa. 
Kuka tahansa äänioikeutettu Suo-
men kansalainen voi tehdä lakieh-

dotuksen sekä allekirjoittaa aloitteen. Kun 
aloite on kerännyt 50 000 henkilön allekirjoi-
tuksen, on eduskunnan otettava asia käsitte-
lyyn. Nimiä oli koossa jo yli 50 000 kampanja-
vaiheessa, mutta jokainen allekirjoitus painotti 
tärkeää sanomaa. Jäsentiedotetta kirjoittaessa 
Ei myytävänä -aloitteessa oli 60 870 nimeä. 
Mitä enemmän kansalaisaloitetta kannatetaan, 
sitä vahvemman viestin se antaa päättäjille. 
Vielä voimme vaikuttaa ja kerätä lisää nimiä 
aloitteeseen 12.12. asti. Yhteistyössä on voi-
maa!
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27.1.2018 Kulttuuritalolla
klo 14-17

Kehitysvammaisten ihmisten toteuttamia 
kulttuurielämyksiä – 

musiikkia, kuvataidetta, teatteria…
Liput ostettavissa 15.11. alkaen netistä

www.lippu.fi tai puhelimitse 0600 900 900

Esiintymässä muun muassa: 
Hurjapäät ja King Size Imuri  
 
Mukana menossa myös 
Olli Helenius.
Kuuntele Ollin ja
Oskarinpuiston toimijatalon
väen yhteinen teos
”Hyviä hetkiä” YouTubesta.

Lisätietoja tapahtumasta: www.kvtuki57.fi.
Väliaikatarjoilut: noora.luojus@sunborn.fi tai p. 044 756 7887.
Lista tarjoiluista löytyy osoitteesta www.kulttuuritalokitchen.fi.

liput: 29,50 euroa
14,50 euroa (lapset alle 12 v)
(sis. palvelumaksun) 
(henkilökohtaisen avustajan lippu ilmainen)
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Perheiden vertaistukitoiminta

Vanhempien tapaamisia

Vanha äitikerho kokoontuu maanantaina 
11.12. kello 13

Tervehdys ”vanhat äitikerholaiset” ja terve-
tuloa päiväkaffelle Läntiselle Brahenkadulle. 
Raili on muistellut menneitä ja toivoo tapaa-
vansa vanhoja tuttuja. Olisikin hienoa saada 
vanhat äidit yhteisen pöydän ääreen!

Ilmoittaudu mukaan Päiville 6.12. mennessä 
p.040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

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

Kallion ryhmä kokoontuu aina kuun ensimmäi-
senä sunnuntaina myös kevätkaudella 2018. 

Yhteydenotot: Leijonaemot Katja ja Riikka: 
vertaistuki@leijonaemot.fi tai Katja, katja.riiko-
nen@kvtuki57.fi tai p. 040 522 2138.

Perheiden vertaistukitoiminnan tavoitteena on tukea perheitä, joihin kuuluu ke-
hitysvammainen perheenjäsen. Haluamme edistää perheiden hyvinvointia tarjo-
amalla tukea ja tietoa eri elämäntilanteissa. Kaiken toiminnan punaisena lankana 
kulkee vertaistuki. 

Kallion vertaisryhmä kokoontuu sunnuntai-
na 3.12. kello 15–17 pikkujoulun merkeissä
Teatteri Kallio, Siltasaarenkatu 28, 00530 Hel-
sinki

Et ole yksin! Joulukuussa keitämme glögit ja 
otamme pienen hetken itsellemme vailla kii-
reitä. Ota halutessasi mukaan villasukat, tilan 
lattia on viileä! Saavuthan paikalle kolmeksi, 
näin ryhmäläisillä on mukavasti yhteistä aikaa 
ilman keskeytyksiä. Ryhmään ovat tervetulleita 
kaikki erityislasten vanhemmat yli diagnoosi-
rajojen. Ryhmästä kiinnostuneiden toivotaan 
ilmoittautuvan etukäteen. 

Lastenhoito järjestetään tarvittaessa (vara-
ukset viikkoa ennen kokoontumispäivää) ja 
lastenhoitoon voidaan ottaa rajallinen määrä 
lapsia. Lastenhoidon vapaita paikkoja voi ky-
syä ilmoittautumisajan jälkeenkin. 
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Perheilta Ystävätuvalla vielä kerran perjan-
taina 24.11. kello 17–20
Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 
00510 Helsinki

Viimeistä viedään! Perheilta on rento viikonlo-
pun aloitus. Lapsille on luvassa aistikokemuk-
sia valon, äänen ja tunnon muodossa hoitajien 
kanssa vanhempien tavatessa samaan aikaan 
muita vanhempia kahvien äärellä. 

Lastenhoidossa otetaan yksilölliset tarpeet ja 
toiveet huomioon. Perheiltaan voi tulla koko 
perhe tai osa perheestä.

Lapset ovat hoitajien vastuulla, minkä vuoksi 
perheiltaan on ennakkoilmoittautuminen. 

Ilmoittautumiset edellisen viikon torstaihin 
mennessä Katjalle p. 040 522 2138 tai säh-
köpostitse katja.riikonen@kvtuki57.fi. Mukaan 
mahtuu rajallinen määrä lapsia, olemme yh-
teydessä kaikkiin ilmoittautumisajan mentyä 
umpeen.

Tulevaisuuden näkymiä epilepsian hoidos-
sa -iltapäivä la 13.1. klo 13-16
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Hel-
sinki

Iltapäivä toteutetaan yhteistyössä Helsingin 
Epilepsiayhdistyksen kanssa, alustamassa on 
neurologi Tarja Linnankivi. Aiheena tulevaisuus 
harvinaisepilepsioiden (tai sen epäilylle) osalta 
ja uudet lääkkeet. Löytyykö kannabisöljystä 
ratkaisu? Häilyykö mielessä samat pelot tule-
vasta, muuttuuko mikään? Tule mukaan!

Lastenhoito on järjestetty Ystävätuvalla, lisätie-
dot ja ilmoittautumiset Katjalle 1.1. mennessä.

Kaakon kammari kuukauden toisena 
maanantaina kello 17–20

Maanantaina 11.12. leivotaan!
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 
koko perheelle avoimia ja mukaan voi tulla 
koko perhe tai osa perheestä. Istumme iltaa 
rupatellen kahvin tai teen ääressä, kaikki sa-
moissa tiloissa.

Kaakon kammariin pääsee hyvin metrolla, 
asemalta on noin 10 minuutin kävelymatka. 
Omalla autolla tuleville löytyy myös hyvin park-
kitilaa. Mukaan voi tulla mistä päin Helsinkiä 
tahansa. 

Ilmoittautumiset Katjalle p. 040 522 2138 tai 
katja.riikonen@kvtuki57.fi edellisen viikon tors-
taihin mennessä, varaamme hoitajia ilmoittau-
tumisten mukaan. Mukaan voi tulla myös ilman 
ennakkoilmoittautumista, näin toiminta pysyy 
mukavan vapaamuotoisena.

Kevään Kaakon kammari -illat ovat:

       8.1., 12.2., 12.3., 9.4. ja 14.5.

Hei äiti, isä, sisko, veli, mummi, vaari tai juuri Sinä! Kaipaatko tukea? 
Entä vertaistukea? 

Olemme käytettävissäsi asioiden pähkäilyssä ja neuvotteluissa. 
Soittele tai laita sähköpostia!

Ollaan yhteydessä!
Katja ja Päivi
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Lapsiperheet juhlivat 60-vuotiasta yhdis-
tystä elokuvateatteri Rivierassa perjantaina 
29.12. kello 12–15
Harjukatu 2, 00500 Helsinki

Lapsiperheiden juhlapäivää vietetään perjan-
taina 29.12. kello 12–15. Luvassa on eloku-
vaesitys, kavereita sekä muiden perheiden 
seuraa viehättävässä elokuvateatteri Rivieras-
sa Kalliossa.

Koko paikka on meille varattuna, elokuvasalis-
sa on säkkituoleja ja punaiset samettinojatuolit 
ja sohvat elokuvan katsomista varten. Paikalla 
on myös muutama lastenhoitaja apuna. Yhdis-
tys tarjoaa tervetuliaismaljan ja pientä suolais-
ta, Rivieran kioskista saa ostettua mieluisia 
leffaherkkuja. Lapsen toivoman kaverin (kenet 
tahansa) saa ottaa mukaan – yhdessä on aina 
hauskempaa!

Esitettävä elokuva on 1.12. ensi-iltansa saava 
Muumien taikatalvi! Elokuvan tarina perustuu 
Tove Janssonin vuonna 1957 julkaisemaan 
Taikatalvi-kirjaan, jossa Muumipeikko viettää 
talvea poikkeuksellisesti hereillä ja pääsee 
tutustumaan talven ihmeisiin. Elokuva tullaan 
esittämään tavanomaista hieman hiljaisem-
malla volyymillä. Elokuva on sallittu kaikenikäi-
sille.

                    Ilmoittaudu mukaan          
                28.11. mennessä!
Ilmoittautumisia ottaa vastaan Katja (katja.
riikonen@kvtuki57.fi, p. 040 522 2138) sekä 
Päivi (paivi.juvala@kvtuki57.fi, p. 040 707 
9967). Voit myös jättää viestin vastaajaan. 
Paikkoja rajoitetusti!

Isät makkaranteossa ke 22.11. klo 17–20 
Työväenopisto, Helsinginkatu 26, 00510 Hel-
sinki

Vielä muutama vapaa paikka, innostutko 
mukaan? Kertaalleen toteutettu ja suosituksi 
todettu makkarantekokurssi on isien ideointi-
illan satoa.  Esiliinat ovat talon puolesta, mutta 
ota mukaan omat sisäkengät ja halutessasi 
omaa janojuomaa. Mukaan mahtuu 12 osal-
listujaa. Illan omavastuu on 10 €/isä, maksu 
paikan päällä.
 
Ilmoittautumiset 14.11. mennessä Juvalan Päi-
ville p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.
fi. 

Nuoret ja vanhemmat kokkaavat jouluherk-
kuja torstaina 7.12. klo 17–20  

Tämä kokkausilta on tarkoitettu nuorelle yh-
dessä äidin tai isän kanssa.  Olen varannut 
paikkoja ensisijaisesti teille, jotka eivät mah-
tuneet viime kerralla. Jos ajankohta sopii, niin 
varmistakaa paikkanne! Kotitalousopettaja Mir-
va on suunnittelut jouluisista herkuista menun 
ja valmistellut raaka-aineet valittuihin reseptei-
hin. Lähdetään yhdessä kokkaamaan, herkut-
telemaan, viihtymään ja usein myös oppimaan 
jotain uutta. Iloa tuo myös nuorten tapaaminen 
ja vanhempien välinen vertaistuki! 

Illan aikana valmistetaan yhdessä suolaisia 
ja makeitakin jouluherkkuja, joita on helppo 
valmistaa kotona mukaan saatujen reseptien 
avulla. 

Tervetuloa tapaamaan uusia ja vanhoja kave-
reita ja tietenkin nautiskelemaan itse tehdyistä 
herkuista!   

Illan omavastuu 10 €/pari maksetaan paikan 
päällä. Paikkana on Opistotalon opetuskeittiö, 
Helsinginkatu 26.

Ilmoittaudu mukaan 23.11. mennessä, muistat-
han ilmoittaa samalla erityisruokavaliosi: Päivi 
p. 040 707 99 67 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Virkistystä ja vertaistukea
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Isovanhempien tapaaminen torstaina 23.11. 
kello 17-20

Lapsenlapsen kehitysvamma ja/tai harvinainen 
sairaus yhdistää isovanhemmat saman pöy-
dän ääreen keskustelemaan. Keskustellaan 
niistä asioista, jotka ovat juuri sillä hetkellä 
mielen päällä. Illan keskustelua vetää psy-
kologi Riina Airo-Niemi Norio-keskuksesta. 
Tapaaminen on Brahenkadulla ja sen järjestä-
vät Rinnekoti-Säätiön Norio-keskus ja Kehitys-
vammatuki 57 ry.

Tilaisuudessa on kahvi-/teetarjoilu suolaisen ja 
makean purtavan kera. 

Ilmoitathan mahdolliset erityisruokavaliot 
ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittaudu 
mukaan tai kysele lisätietoja 15.11. mennessä 
paivi.juvala@kvtuki57.fi tai p. 040 707 9967.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Yhdistys on perustettu 
5.12.1957.

Tapaamisiin 
Kaupungintalon 

ravintolassa 9.12. tai muissa 
yhdistyksen

 tapahtumissa
juhlatunnelmissa

juhlimassa
60-vuotiasta!

Kurssit

Viikonloppu äideille – pieni irtiotto arjesta 
la–su 2.–3.12. Kaisankodissa

Viikonlopputapaaminen kutsuu kaikenikäisiä 
äitejä, työssä käyviä, yksinhuoltajaäitejä, koti-
äitejä, suurperheen äitejä - siis ihan kaikenlai-
sia naisia!

Mitä sinulle kuuluu äitinä ja naisena?
 
Viikonloppu pitää sisällään ajatusten, ko-
kemusten ja tarinoiden vaihtoa vertaisessa 
seurassa. Ryhmässä kerromme ja kuulem-
me tarinoita naiseudesta ja elämästä sekä 
pysähdymme niiden kysymysten äärellä, 
jotka nousevat esille. Kerromme toisillemme 
arjessa tarinoita päivittäin ja siten tarina voi 
olla ohikiitävä hetken kokemus tai jo pitkään 
elämässämme jatkunut. Tarinat ja kokemukset 
antavat meille samastumisen myötä elämän 
voimaa ja vertaistukea.

Tarinoita ja oleskelua ohjaamassa kanssamme 
on työnohjaaja/sosiaalipsykologi Anne Ves-
terinen. Viikonlopun omavastuu on 90 €/hlö, 
sisältäen täysihoidon ja ohjelman.

Ilmoittautumiset 17.11. mennessä Päiville p. 
040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi. 
Soita ja kysele lisää, valinnat kurssille tehdään 
ilmoittautumisajan mentyä umpeen. 
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Tuettu loma antaa iloa ja auttaa jaksa-
maan

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry 
(MTLH) on STEA:n (ent. RAY) tuella toimiva 
järjestö, joka järjestää ja kehittää tuettuja 
lomia sekä tarjoaa mahdollisuuden toimia 
vapaaehtoistyössä.

Sosiaalista lomatoimintaa toteuttaa Suo-
messa yhteensä viisi lomajärjestöä. Tuetut 
lomat on tarkoitettu niille henkilöille, joilla ei 
ole muuten mahdollisuutta lomailla. MTLH:n 
lomat ovat ryhmämuotoisia ja ne sisältävät 
ennalta suunniteltua ohjelmaa, jossa huomi-
oidaan osallistujien tarpeet, toimintakyky ja 
muut erityispiirteet. Lomien tavoitteena on tu-
kea lomalaista itsenäisessä selviytymisessä 
elämän eri tilanteissa ja vahvistaa perheen 
sisäisiä vuorovaikutussuhteita. 

Lomatukea haetaan lomatukihakemuksella 
joko sähköisesti tai tulostettavalla pdf-ver-
siolla. Hakemuksia voi myös tilata suoraan 
lomajärjestöstä. Lomatukihakemus tulee 
toimittaa lomajärjestöön viimeistään kolme 
kuukautta ennen toivotun loman alkamispäi-
vää. Lomatukea myönnetään taloudellisin, 
terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Tukea 
myönnettäessä otetaan huomioon hakijan ja 
puolison tulot ja menot sekä hakijan elämän-
tilanne ja aikaisemmin saatu lomatuki. Lo-
matukea voidaan myöntää korkeintaan joka 
toinen vuosi.

Tutustu ja lue lisää lomamahdollisuuksista!                
mtlh.fi

Muiden järjestämää toimintaa

Dravet'n oireyhtymää sairastavien lasten 
perhepäivä

Tervetuloa Dravet'n oireyhtymää sairastavien 
lasten perhepäivään lauantaina 25.11. klo. 
13–16. Tilaisuus järjestetään Epilepsialiiton 
toimistolla. Osoite: Malmin kauppatie 26.

Asiantuntijavieraana lastenneurologian eri-
koislääkäri Eija Gaily. Iltapäivän aikana van-
hemmilla on tilaisuus kuulla ajantasaista tietoa 
Dravetista ja keskustella vertaisten kanssa 
sillä aikaa, kun lapset viihtyvät omissa puuhis-
saan hoitajien kanssa.

Perhepäivään osallistuminen ei vaadi yhdis-
tykseen kuulumista vaan kaikki asiasta kiin-
nostuneet, myös isovanhemmat, ovat tervetul-
leita.

Ilmoittautumiset 17.11. mennessä sähköpos-
tilla osoitteeseen toimisto.helsinki@epilepsia.
fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee kertoa 
montako henkeä on tulossa ja erityisesti tarvit-
seeko lastenhoitoa.

Haloo marraskuu! on Vammaisten lasten ja 
nuorten tukisäätiön järjestämä kaikille lapsille 
ja nuorille tarkoitettu maksuton taiderieha Kor-
jaamolla sunnuntaina 19.11. kello 12–16.

Taideriehaan toivotetaan etenkin tervetulleiksi 
vammaiset ja erityistä tukea tarvitsevien las-
ten perheet. Taideriehassa kaikki saavat olla 
tähtiä: puuhaa riittää kuvataiteesta musiikkiin. 

Lisäksi luvassa huikeita esityksiä ja vinkkejä 
pääkaupunkiseudun harrastusmahdollisuuk-
sista.

Kehitysvammatuki 57 ry on myös mukana 
tapahtumassa, nähdään siellä!
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Kotiparkki

Parkkitoiminta

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. Kotipar-
kin hoitaja huolehtii myös perheen sisaruksista 
silloin, kun nämä ovat paikalla yhdessä erityis-
lapsen kanssa. Kotiparkki on tarkoitettu alle 
20-vuotiaalle lapselle, mutta vaikeavammais-
ten kohdalla ei ole ikärajaa.

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 vara-
uksesta veloitetaan viisi euroa/tunti tilauksen 
mukaan.

Kotiparkin hinnasto 

Klo           Arkisin    Lauantaisin  
8.00–18.00    13 €/tunti       16 €/tunti 
18.00–21.00    15 €/tunti       16 €/tunti
21.00–24.00    16 €/tunti        25 €/tunti
(Huom. lauantaisin klo 20–24 hinta 25 €/tunti)

Kello 10.00–18.00 arki- ja lauantaipyhänä hin-
ta on 25 €/tunti.

Parkkitoiminta koostuu kotiin vietävästä lastenhoidosta (kotiparkki) sekä lasten 
teemallisista päivistä (lauantaiparkki). Lisäksi järjestämme lastenhoitoa perheta-
pahtumiin. Parkkitoiminta on arjen tilapäistä tukea perheille, joissa on kehitysvam-
mainen lapsi. Parkkitoiminnassa huomioimme lapset ja perheet yksilöllisesti.

”Kotiparkkitoiminta on aivan 
ehdottoman tärkeä toiminta ja 
ainutlaatuinen. Meidän perheel-
le välttämätön arjen selviyty-

misen kannalta.”

Mietitkö, sopisiko kotiparkki 
teille? 

Ole rohkeasti yhteydessä!
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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 
ilmoittautumisajan mentyä umpeen.  

Lauantaiparkki – joulun taikaa 

lauantaina 16.12. kello 10–15  Ystävätupa, 
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki

HO-HO-HO! Lauantaiparkissa on jo perin-
teeksi muodostunut jouluteema. Vanhempien 
hoitaessa esimerkiksi tonttukiireitä meillä on 
ohjelmassa jouluisen piparitalon leipomista ja 
jouluisten koristeiden ja korttien askartelua. 
Rustaamme myös halukkaiden kanssa kirjeen 
(kuvin tai kirjoittaen) joulupukille joululaulujen 
soidessa taustalla. Luvassa siis kaikkea, mitä 
ajankohtaan kuuluukin!

Nautimme tonttupuuhailujen välissä riisipuuroa 
ja päivään kuuluu myös välipala.
Osallistuminen yhteisiin toimiin on aina vapaa-
ehtoista, ja aikaa on myös rentoon oleiluun. 
Käytämme lauantaiparkissa kuvia ja viittomia 
kommunikoinnin ja toiminnanohjauksen tuke-
na. Tervetuloa mukaan niin uudet kuin vanhat-
kin kävijät – tehdään tästä yhdessä hauska 
päivä!

Ilmoittautumiset 3.12. mennessä Katjalle (kat-
ja.riikonen@kvtuki57.fi) tai p. 040 522 2138, 
voit myös jättää viestin vastaajaan. Kerrothan 
ilmoittautumisen yhteydessä lapsen mahdolli-
sista ruokarajoitteista sekä muusta tärkeästä, 
mitä meidän on hyvä tietää ja mikä vaikuttaa 
päivän sujumiseen. 

Lauantaiparkki uudistuu!

Vuonna 2018 lauantaiparkkeja toteutetaan 
kerran kuussa tammi-huhtikuun sekä loka-
joulukuun välillä. Lauantaiparkkipäivä tulee 
olemaan aina kuun viimeisen parillisen viikon 
lauantai, paitsi joulukuussa erikseen ilmoitettu-
na aikana. Pidempiaikaisiakin perheen suun-
nitelmia voi tehdä tietäen milloin lauantaiparkki 
on tulossa, vaikkei tarkempaa sisältöä ole vie-
lä julkaistukaan. Toivomme tämän muutoksen 
palvelevan lapsiperheitä entistä paremmin. 

Tulossa on omat lauantaiparkit myös sisaruk-
sille ja vaikeavammaisille lapsille. Sisarukset 
ja vaikeavammaiset lapset voivat tietenkin 
ilmoittautua myös kaikkiin muihin lauantaipark-
keihin näiden omien lauantaiparkkien lisäksi.

Kuulemme mielellämme myös toiveistanne 
lauantaiparkkien teemoiksi!

    Kevätkauden lauantaiparkkipäivät ovat:

              27.1., 24.2., 24.3. ja 21.4. 

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 ilmoittautuneiden 
lasten vahvuudet.

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.

Lauantaiparkki
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Huom! Myös sisarukset ovat lämpimästi terve-
tulleita lauantaiparkkipäivään!

Lauantaiparkki – musiikki

lauantaina 27.1. kello 10–15 Ystävätupa, 
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki

Tammikuussa tapahtuu! Luvassa musiikin-
täyteinen päivä, jossa sekä soitamme, kuun-
telemme, tanssimme että nautimme musiikista 
monin eri tavoin. Halukkaat pääsevät teke-
mään koristeluita sillä…

…päivän lopuksi luvassa on tietenkin myös 
aina-niin-suosittu disko! Pistetään pöydät pois 
tieltä ja tanssijalalla koreasti! 

Päivää rytmittää lounas ja välipala. 

Ilmoittautumiset 15.1. mennessä Katjalle (kat-
ja.riikonen@kvtuki57.fi) tai p. 040 522 2138, 
voit myös jättää viestin vastaajaan. Kerrothan 
ilmoittautumisen yhteydessä lapsen mahdolli-
sista ruokarajoitteista sekä muusta tärkeästä, 
mikä meidän on hyvä tietää ja mikä vaikuttaa 
päivän sujumiseen. 

Toimintaparkki lapsille syyskokouksen 
ajaksi torstaina 30.11. kello 18–20

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 30.11. 
alkaen kello 18. Toivotamme vanhemmat 
lämpimästi mukaan syyskokoukseen ja yhdis-
tystoimintaan! 

Mikäli tarvitset kokouksen ajaksi hoitajan 
lapselle, järjestämme lapsille toimintaparkin 
Ystävätuvalla syyskokouksen ajaksi. Eli voit 
tulla yksin tai lapsen kanssa paikan päälle. Li-
sätiedot ja varaukset Katjalle 20.11. mennessä 
joko puhelimitse 040 522 2138 tai sähköpostit-
se katja.riikonen@kvtuki57.fi.

Lue lisää syyskokouksessa käsiteltävistä asi-
oista sivulta 3.

TERVETULOA!
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Vapaa-ajan toiminta

Toimintaa kehitysvammaisille ihmisille

Ystiksen teiniklubi nuorille
Teiniklubi kokoontuu joka toinen lauantai 9.12. 
saakka klo 13–16 Ystävätuvalla, Läntinen
Brahenkatu 2, 4. kerros. Kevätkauden 
ensimmäinen kerta on lauantaina 20.1.

Teiniklubilla eli ”Teinarissa” 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, marja.herala@kvtuki57.fi 
tai p. 040 521 0240.

Lauantaina 25.11. on toisenlainen Teinari. 
Silloin on Kallio Kipinöi -viikon tapahtuma 
Tule tanssimaan Latinomixiä - Vamos a 
bailarrrr Latinomix. 
Lue lisää sivulta 21.

 

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 
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

Keskiviikkona 13.12. Ystävätupa on avoinna 
klo 16–19.15. 
Silloin on joulujuhla. 
Sen jälkeen on joulutauko. 
Ystävätupa on avoinna taas keskiviikkona 
10.1. klo 14–19.

Ystiksellä leivotaan keskiviikkona 3.12.
Leivomme yhdessä pipareita joulujuhlaa 
varten. 
Tervetuloa mukaan talkoisiin!

Ystiksen joulujuhla keskiviikkona 13.12. 
klo 16–19.15

 � glögiä, pipareita, torttuja
 � Jouko Hälinen soittaa pianoa
 � yhteislaulua
 � Bragun musakerho mukana juhlissa    

 
Voit halutessasi esittää myös omaa ohjelmaa.
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Sture 21:n Villiklubi 
aina kuukauden toisena torstaina klo 19–22 
Ravintola Sture 21:ssä, Sturenkatu 21. 
Syksyllä viihdymme Villiksellä hyvän musan 
ja mahtavien tyyppien kanssa seuraavan 
kerran 14.12. Kevään 
ensimmäinen kerta on 11.1.
Ilmainen sisäänpääsy. 
Ikäraja 18 v.
Tervetuloa!
Lisätietoja Marjalta 
p. 040 521 0240 
marja.herala@kvtuki57.fi

Ystiksen Senioriklubi 
Senioriklubi kokoontuu Ystävätuvalla joka 
toinen tiistai klo 12–14. 
14.11. Valokuvia senioriklubista
28.11. Karaokea tai levyraati         
12.12. Joulujuhla

Keväällä tapaamme ensimmäisen kerran 
tiistaina 23.1. klo 12–14.
Kevään ohjelma suunnitellaan yhdessä 
ensimmäisellä kerralla.                          
Myytävänä kahvia ja pientä purtavaa.
Senioriklubille ei tarvitse ilmoittautua 
etukäteen. Jos tarvitset henkilökohtaista apua 
tai vahvempaa tukea, olet tervetullut oman 
avustajan kanssa.

Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä 
eläkeläisille
Ystävätuvalla kokoontuu keskusteluryhmä 
eläkeläisille jouluisissa merkeissä tiistaina 
5.12. klo 13–14.30.

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

Kevään ajat seuraavassa Viisseiskassa.

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

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.

Syksyllä tapaamme vielä 17.11. klo 
15.30–17.30. Kevään ensimmäinen klubi on 
2.2. klo 15.30–17.30.

Osoite: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 
4. kerros.
Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Voit tulla 
klubille silloin kun sinulle sopii! 

Tervetuloa! 
Kehitysvammatuki 57 ry, Helsingin kaupunki ja 
Helsingin seudun Seta ry
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Joululaulutilaisuus
Kauneimmat joululaulut lauantaina 2.12. 
klo 15–16 Vanhassa kirkossa, Lönnrotinkatu 6.
Glögijatkot Bulevardin seurakuntatalolla 
kirkkopuiston toisella puolella heti tilaisuuden 
päätyttyä. Osoite on Bulevardi 16.
Järjestäjät: Helsingin seurakuntayhtymän 
kehitysvammaistyö ja Kehitysvammatuki 57 ry.

Tervetuloa!

HUOMIO!
Kerhot eivät kokoonnu itsenäisyys-
päivänä keskiviikkona 6.12.

Mitä kuuluu Toisenlaisille Frendeille? 
Kaikki neljä kautta ja uusia klippejä on 
nyt katsottavissa Areenassa
(www.yleareena.fi).

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n 
henkilökunta toivottaa yhdistyksen 
jäsenille ja kaikille jäsentiedotteen 
lukijoille rauhallista joulunaikaa 

ja hyvää uutta vuotta!
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Vapaaehtoistoiminta

Lauantai 18.11.
10.00–12.00 Vapaaehtoistoiminta Kehitysvam-
matuki 57 ry:ssä
12.00–13.00 Lounas
13.00–15.30 Kohtaaminen ja vuorovaikutus

Sunnuntai 19.11.
10.00–11.30 Itsenäisyyden tukeminen
11.30–12.00 Keharikaveritoiminta
12.00–13.00 Lounas
13.00–15.00 Taustatukikoulutus

Voit ilmoittautua koulutukseen nettisivuillam-
me: www.kvtuki57.fi/toiminta/vapaaehtoistoi-
minta/vapaaehtoisten-koulutus, lähettämällä 
sähköpostia severiina.winqvist@kvtuki57.fi tai 
soittamalla p. 040 160 9017. 

Keharikaveriksi ja taustatukihenkilöksi halu-
avan tulee käydä järjestämämme koulutus, 
muihin vapaaehtoistehtäviin voit tulla mukaan 
vaikka heti, vaikka suosittelemme koulutusta 
kaikille. Seuraava vaparikoulutus järjeste-
tään viikonloppuna 18.–19.11. Vekkarilaisille 
tarkoitettu koulutusosio on lauantaina 18.11. 
klo 10–12, sen jälkeen voi vielä jäädä lounaal-
le.

• Keharikaverina toimit tasavertaisena kaveri-
na kehitysvammaiselle ihmiselle.
• Vekkarin taustatukihenkilönä tuet kehitys-
vammaisia ihmisiä loistamaan ryhmänvetäjinä 
ja mahdollistat heidän osallisuutensa erilaisis-
sa tapahtumissa. 
• Ystävätupa toimii avoimena olohuoneena, 
jossa vaihdat päivän kuulumiset kahvikuppo-
sen äärellä ja saattaapa joku haastaa sinut 
erään bilistä. 
• Jos kaipaat menoa ja meininkiä, tule lasten 
kaveriksi lauantaiparkkiin tai perheiltoihin.
• Oletko innokas musiikin kuuntelija tai kir-
jojen lukija? Tule lukemaan kirjoja, kuuntele-
maan musiikkia, kaveriksi kauppareissulle tai 
muuten vain seuraksi kotiyhteisön asukkaille.

Vai olisiko sinulla joku oma idea? Meillä voit 
tehdä omannäköistäsi vapaaehtoistoimintaa! 
Rakennetaan yhdessä yhdenvertainen maail-
ma! 

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 paljon aikaa voi käyttää 
ja kuinka usein voi vapaaehtoistoimintaan osallistua. Sovittuihin asioihin sitoutu-
minen 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. 



20

Vekkarin vapaaehtoistoiminta

Haemme tällä hetkellä vapaaehtoisia seu-
raaviin tapahtumiin:

13.11. Kaakon kammari kello 17–20 (Hertto-
niemen leikkipuisto, HELSINKI)

13.11. Miitti kohtaamiskahvila kello 17–21 (La-
pinlahden Lähde, HELSINKI)

19.11. Haloo marraskuu! Lasten ja nuorten 
taiderieha kello 12–16 (Korjaamo, Töölönkatu 
51)

22.11. Karaokedisko kello 17–19.30 (Kulttuuri-
keskus Vernissa, VANTAA)

24.11. Perheilta kello 17–20 (Ystävätupa, 
HELSINKI)

25.11. Kallio Kipinöi: tule tanssimaan latinomi-
xiä kello 13.00–16.30 (Ystävätupa, HELSINKI)

26.11. Erityisen äiti -teatteriesitys kello 12–15 
(Ystävätupa ja Ryhmäteatteri, HELSINKI)

2.12. Vapaaehtoistoiminnan messut kello 
11.30-16.30 (Vanha Ylioppilastalo, HELSINKI)

2.12. Espoon Me Itse ry:n juhlat kello 14.00–
17.30 (O´Learys Sellossa, ESPOO)

3.12. DiDa 2017 kansainvälinen vammaisten 
päivä kello 11–15 (Ruoholahti, HELSINKI)

9.12. Yhdistyksen 60-vuotisjuhlat kello 17–23 
(Kaupungintalon ravintola, HELSINKI)

10.12. Seurasaaren joulupolku kello 12–17 
(Seurasaari, HELSINKI)

11.12. Kaakon kammari kello 17–20 (Hertto-
niemi, HELSINKI)

11.12. Miitti kohtaamiskahvila kello 17–21 (La-
pinlahden Lähde, HELSINKI)

20.1. Kaikki pyörii kirjastossa -tapahtuma (Ison 
Omenan kirjasto, ESPOO)

27.1. KeMuT 2018 (Kulttuuritalo, HELSINKI)

Valitse listasta tapahtumat joihin haluat mu-
kaan ja ilmoittaudu tapahtumiin Satulle 
satu.timperi@kvtuki57.fi tai 040 837 6273 
(maanantaista perjantaihin klo 9–15). Osallis-
tumme tapahtumiin ilmoittautumisten mukaan. 
Jos ilmoittautumisia ei ole tarpeeksi – osallis-
tuminen tapahtumaan perutaan. Pidätämme 
oikeudet muutoksiin.

Vekkarin kuulumisia
  
Vertaisryhmiä Espoossa ja Helsingissä

Vekkarin vertaisryhmäkausi käynnistyi syys-
kuussa. Helsingin ryhmät ovat karaokeryhmä 
uudessa paikassa ravintola Populuksessa, 
kirjapiiri Pasilan kirjastossa, perhosryhmä 
Oulunkylässä, Dooris-naistenryhmä kaupungil-
la, piirustus- ja askarteluryhmä Ystävätuvalla 
ja Tunneteatteri Kallion työväenopistossa. 
Espoossa toimintaryhmä sekä Espoon Työvä-
enopiston kanssa yhteistyössä Taidetta iloiten 
-kuvataidekurssi. Uusina ryhminä alkoivat ren-
toutusryhmä sekä tanssiryhmä Ystävätuvalla 
sekä Dimitrin avoin kahvittelu- ja keskustelu-
ryhmä sunnuntain Ystävätuvan yhteydessä. 

Ryhmien toiminnasta vastaavat vertaisryhmän 
vetäjä -koulutuksen käyneet kehitysvammaiset 
ihmiset. Heidän tukenaan ryhmissä toimivat 
vapaaehtoiset taustatukihenkilöt ja taustatuki-
työntekijät. Seuraavan kerran vertaisryhmien 
vetäjien koulutus järjestetään keväällä 2018.

Tuemme kehitysvammaisia ihmisiä toimimaan vapaaehtoistoimjoina erilaisissa 
tapahtumissa. Heidän tukenaan toimii ei-kehitysvammaisia ihmisiä taustatukihen-
kilöinä. 
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Vekkarin vapaaehtoiset Hanna ja Håkan 
Huomenta Suomi -ohjelmassa 

Vekkarin vapaaehtoiset ja aktiivisesti Ei myy-
tävänä -kansalaisaloitteseen nimiä keränneet 
Hanna Lehtonen ja Håkan Eklund olivat ker-
tomassa kansalaisaloitteesta, tasa-arvoisesta 
elämästä ja Ei myytävänä -ratikkatempaukses-
ta Huomenta Suomessa 27.10. yhdessä toi-
minnanjohtaja Nina Korventaivaleen kanssa. 
Lue lisää ratikkatempauksesta sivulta 6.

19.11. Haloo marraskuu! -taiderieha

Haloo marraskuu! -lasten ja nuorten taiderieha 
järjestetään Korjaamolla kello 12–16. Tervetu-
loa askartelemaan kortteja Vekkarin joulukort-
tipajaan 13.45–15.00 mediahuoneessa! Ilmoit-
taudu Satulle vapaaehtoiseksi tapahtumaan 
satu.timperi@kvtuki57.fi tai p. 040 837 6273.

Dimitrin avoin kahvittelu- ja keskusteluryh-
mä, viimeinen kerta 19.11. 

Dimitrin avoin kahvittelu- ja keskusteluryhmä 
sunnuntain Ystävätuvan yhteydessä. Ryh-
mään ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Syksyn 
viimeinen kerta on 19.11. kello 15–16. Keskus-
teluaiheina ovat olleet urheilu, linnut, ilmaston-
muutos, taksimatkat ja palveluiden kilpailutta-
minen. 

Tunneteatterin avoimet treenit 23.11.

Tunneteatteri kutsuu Kallio Kipinöi -viikon kun-
niaksi teidät avoimiin teatteritreeneihin 23.11. 
klo 9.30–12.00. Harjoittelemme Helsingin työ-
väenopiston upean salin lavalla kahdessa 60 
minuutin osiossa kello 9.30–10.30 ja 
11.00–12.00. Ilmoittautumiset Satulle 
satu.timperi@kvtuki57.fi tai p. 040 837 6273 
(maanantaista perjantaihin klo 9–15). 

Tule tanssimaan latinomixiä Ystikselle 
25.11.

Osana Kallio Kipinöi -viikkoa Vekkari ja 
Miitti-hanke kutsuvat tanssimaan Latinomixia 
lauantaina 25.11. kello 14–16. Tule tanssi-
maan jalat solmuun Latinomixiä Ystävätuvalle 
energisen ja inspiroivan Jorge Pachecon ve-
tämänä sekä Vekkarin vertaisryhmän vetäjien 
avustamina. Mukana tanssimassa ovat myös 
Teiniklubin nuoret. Ilmoittaudu Satulle vapaa-
ehtoiseksi tapahtumaan 
satu.timperi@kvtuki57.fi tai p. 040 837 6273.

3.12. Vammaisten päivä - Disability Day Art 
& Action

DiDa tarjoaa taidetta, kulttuuria ja tekemisen 
meininkiä Helsingissä 3.12. kansainvälisenä 
vammaisten päivänä sekä sitä edeltävällä 
viikolla 27.11.–3.12. Tapahtuma järjestetään 
toista kertaa Helsingissä Ruoholahden kaup-
pakeskuksessa. Tapahtumatila Ruohis täyttyy 
taiteesta ja kulttuurista kello 12–17. Vekkarin 
vapaaehtoiset sekä Taidetta iloiten -kurssin ve-
täjä Seija ovat myös päivässä mukana. Ilmoit-
taudu Satulle vapaaehtoiseksi tapahtumaan 
satu.timperi@kvtuki57.fi tai p. 040 837 6273.
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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. 

 Tervetuloa tukihenkilötoiminnan 
pikkujouluihin Ystävätuvalle 

8.12. klo 16.30–20.00 
osoitteeseen Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs.

Pikkujoulut on tarkoitettu tukihenkilötoiminnassa 
mukana oleville sekä toiminnasta kiinnostuneille.

 
Luvassa piparien leivontaa, jouluista musiikkia ja myös 

joulupukki on luvannut tulla käymään.

Ilmoittauduthan mukaan 24.11. mennessä osoitteeseen 
tiia.jarvinen@kvtuki57.fi tai p. 044 736 8464.

Muiden järjestämää toimintaa
Käsikädessä-teatteriretki Seinäjoelle on 
siirretty joulukuun alkuun, 1.–2.12. 
Kristillisen Teatteriyhdistyksen juuri tänä 
vuonna olevan uskonpuhdistuksen juhlavuo-
den kunniaksi esittämä Luther-näytelmä sai  
ensi-iltansa 31.10., tasan 500 vuotta teesien 
naulaamisen jälkeen. Kristyn Luther-näytelmä 
on  omistettu myös tänä vuonna 100-vuotista 
itsenäisyyttään juhlivalle Suomelle. Käsikirjoit-
taja on Harri Raitis ja ohjaaja Timo Kankainen.  
Luther-näytelmä tarjoaa mielenkiintoisen kur-
kistuksen uskonpuhdistuksen tapahtumiin, sen 
takaavat Kristyn innostuneet näyttelijät. Karhe-
asti  mutta vilpittömästi Jumalan armoa etsivää 
Martti Lutheria näyttelee Jarmo Kalmari, joka 
näyttelee pääosaa myös Pariisin Elokuvajuh-
lille valitussa elokuvassa Hukkakaurat. Lisätie-
toa Luther-näytelmästä osoitteesta www.kristy.
fi.

Retken järjestää  Käsikädessä-kehitysvam-
matyö (www.kasikadessa.ne, www.facebook.
com/kasikadessa). Retkibussi lähtee 1.12.  klo 

15.00 Malmin Saalemilta (Malmin asematie 3, 
Helsinki) ja palaa 2.12. noin klo 21.30 samaan 
paikkaan. Retken alustava hinta on  80 euroa/
henkilö. Hinta sisältää matkat, teatterilipun, 
yöpymisen Omenahotellissa ja 2 ruokailua. 
Ilmoittautuminen 20.11. mennessä sähköpos-
tilla (helsinki@kasikadessa.net) tai puhelimitse 
044 066 8867 (arkisin klo 18–21).

Retkelle toivotaan lähtevän myös aikuisia, jot-
ka ovat valmiit toimimaan kehitysvammaisten 
tukena retken aikana. 
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Marraskuu
13.11.  Kaakon kammari
17.11.  Bragun sateenkaariklubi
18.11.  retki Fazerin tehtaalle
18.–19.11. vapaaehtoistoiminnan viikonloppukurssi
22.11.  isät makkaranteossa
23.11.  isovanhempien tapaaminen
23.11.  Tunneteatterin avoimet treenit
24.11.  perheilta Ystävätuvalla
25.11.  latinomixiä Ystiksellä
26.11.  Ryhmäteatteri ”Erityisen äiti”
30.11.  yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous ja toimintaparkki lapsille

Joulukuu
2.12.  joululaulutilaisuus Vanhassa kirkossa
2.–3.12. viikonloppu äideille Kaisankodissa
3.12.  Kallion vertaisryhmä
7.12.  nuoret ja vanhemmat kokkaavat jouluherkkuja
8.12.  tukihenkilötoiminnan pikkujoulut
9.12.  yhdistyksen 60-vuotisjuhlat
11.12.  vanha äitikerho kokoontuu
11.12.  Kaakon kammari
13.12.  Ystiksen joulujuhla
7.12.  Villiklubi
16.12.  lauantaiparkki - joulun taikaa
29.12.  lapsiperheiden juhlapäivä Rivierassa

Tammikuu
11.1.  Villiklubi
13.1.  epilepsia ja kehityksen haasteet arjessa -tapaaminen
27.1.  lauantaiparkki - musiikki
27.1.  KeMuT Kulttuuritalolla

Tapahtumakalenteri



Toiminnanjohtaja Nina Korventaival 040 835 3763
Kehittämispäällikkö Tiina Herttuainen 050 564 4707 
Palvelupäällikkö Elina Raike-Ojanen 0400 676 721 
Henkilöstökoordinaattori Kirsi Aarnikare 040 160 9015
Vapaa-ajan koordinaattori Marja Herala 040 521 0240
Perhetyön suunnittelija Päivi Juvala 040 707 9967
Tukihenkilötoiminnan koordinaattori Tiia Järvinen 044 736 8464
Toimistosihteeri Maria Kuosma 0400 345 369
Perheiden tuen koordinaattori Katja Riikonen 040 522 2138
Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Satu Timperi 044 792 2752
Vapaa-ajan koordinaattori (kerhot ja leirit) Jan Törnblom 040 835 0395
Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Severiina Winqvist 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 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


