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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, tapahtumista 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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syyskokouksen merkeissä 29.11. klo 17, jolloin 
saamme vieraaksemme Kehitysvammaisten 
Tukiliiton puheenjohtajan Jyrki Pinomaan. Ilta 
jatkuu syyskokouksella klo 18.

Loppuvuoteen mahtuu 
lukuisia muitakin koh-
taamisia unohtamatta 
perinteistä joulujuh-
laamme. Nähdään, 
kuullaan ja jaetaan!

Lämpimin terveisin

Nina 
Korventaival
toiminnanjohtaja

Kehitysvammatuki 57 ry:n sisäiset 
auditoijat

Labquality Oy myönsi Kehitysvammatuki 57 
ry:lle laaduntunnustuksen tämän vuoden 
kesäkuussa. SHQS-laatuohjelmaan kuuluvat 
vuosittaiset ulkoiset ja sisäiset auditoinnit. On-
nittelemme vastavalmistuneita sisäisiä auditoi-
jiamme!

Kuvassa Mari Mononen, Tommi Paavola, Tiina 
Toivonen, Anne Wallenius, Maria Kuosma, 
Sanni Toivonen, Elina Raike-Ojanen ja Severii-
na Winqvist.

Toiminnanjohtajan tervehdys

Pimenneeseen ja viilenevään loppuvuoteen 
valoa tuovat monet iloiset ja innostavat tulevan 
talven tapahtumat, joista tässä vuoden vii-
meisessä jäsentiedotteessa kerromme. Val-
mistaudumme monen muun mukavan ohella 
maaliskuussa vietettäviin KeMuihin, joihin on 
meneillään esiintyjähaku. Samaan aikaan jat-
kuu työ vakavienkin asioiden parissa, kuten Ei 
myytävänä! -verkoston tekemä työ vammais-
järjestöjen yhteisen kansalaisaloitteen saatta-
miseksi eduskunnan käsittelyyn vielä tämän 
vaalikauden aikana. Kansalaisaloitteen käsit-
tely eduskunnassa on jäänyt sote-uudistuksen 
jalkoihin ja on vaarana, että se raukeaa nope-
asti lähestyvien vaalien takia. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on jo tiedottanut, 
että ihmisoikeuksiin ja itsemääräämisoikeuden 
vahvistamiseen liittyvä asiakas- ja potilaslaki 
on päätetty poistaa tällä hallituskaudella an-
nettavien hallituksen esitysten listalta, vaikka 
lain valmistelu jatkuu. Myös syyskuussa edus-
kunnalle jätetty esitys vammaispalvelulain 
uudistuksesta odottaa vielä käsittelyä.

Syyskuuussa saimme kuulla suru-uutisen. 
Yhdistyksemme muistaa lämmöllä periksianta-
matonta uudistajaa, Kalle Könkkölää.

Meillä Kehitysvammatuki 57:ssä kehittämis-
työ ja tapahtumien suunnittelu ei onneksi ole 
sidoksissa sote-lainsäädäntöön ja asiat ete-
nevät! Vielä tämän vuoden puolella starttaa 
yhdistyksen toiminnan yhteiskehittäminen, 
johon toivomme runsasta osallistumista. Ko-
kemusosaajista koostuvalle kehittäjäryhmälle 
maksetaan työstä palkkaa, jonka maksamisen 
mahdollistaa WorkPilotsin ja LähiTapiolan 
kanssa tehtävä yhteistyö. 

Kattojärjestömme Kehitysvammaisten Tuki-
liitto on pyytänyt jäsenjärjestöiltä lausuntoa 
sääntömuutosesityksestä, josta keskustelem-
me jäsenillassa 15.11. klo 18 yhdistyksemme 
toimistolla puheenjohtajamme Sari Sepposen 
johdolla. Toivon, että tapaamme keskuste-
lun merkeissä runsaslukuisina. Keskustelua 
jatketaan yhdistyksemme sääntömääräisen 
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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

Ennen kokousta klo 17 saamme vieraaksemme Kehitysvammaisten Tukiliiton 
puheenjohtajan Jyrki Pinomaan. Tervetuloa keskustelemaan!
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Tervetuloa vaikuttamaan ja kehittämään yh-
dessä! Illassa pohdimme mihin asioihin halu-
amme vaikuttaa sekä ideoimme uusia ideoita 
kehittämishankkeisiin. 

Yhteiskehittämisen ilta 1 

26.11. kello 17–20
kokemusosaajille ja yhteistyökumppaneille

Yhteiskehittämisen ilta 2

10.12. kello 17–20
kokemusosaajille, omaisille ja läheisille

Kehitysvammatuki 57 ry:n, LähiTapiolan ja 
WorkPilotsin yhteistyön myötä voimme mak-
saa suunnitteluajasta palkan kokemusosaajille. 
Osallistujat saavat palkan WorkPilotsin kaut-
ta. Voimme ottaa enimmillään kuusi henkilöä 
mukaan. Yhteistyöhankkeen avulla tuemme 
nuoria saamaan työkokemusta. Palkattavat 
ovat nuoria, joilla on kehitysvamma. 

Ilmoittaudu mukaan Tiinalle, tiina.herttuai-
nen@kvtuki57.fi tai p. 050 564 4707. 

Kehittäminen

Kaikkien yhteinen joulujuhla Kiltakellarissa 
la 8.12. klo 13–17 
Bulevardi 44, 00120 Helsinki

Yhdistyksen joulujuhlaa vietetään hyvän ruu-
an ja hyvän seuran parissa tunnelmallisessa 
ravintola Kiltakellarissa. 

Ohjelmassa perinteinen jouluruoka, ongintaa 
ja tietenkin joulupukki! Lapsille on myös omaa 
ohjelmaa. Juhlakansaa tanssittaa huikea 
Resonaarigroup.

Tuothan mukanasi joulupukin säkkiin noin 
5 euron arvoisen lahjan. 

Ongintapalkintoja vastaanotetaan
Yhdistyksen joulujuhlassa järjestetään myös 
ongintaa. Otamme mielellään vastaan pieniä 
ongintapalkintoja. Palkinnot voi toimittaa yhdis-
tyksen toimistolle ma–to klo 9–15 ja 
pe klo 9–14. Kiitos!

Liput: 28,50 euroa/hlö, alle 16-v. maksuton.
Ilmoittautumiset: Maria Kuosma, maria.kuos-
ma@kvtuki57.fi, p. 0400 345 369. 

Jäsenilta 15.11. klo 18.00
Yhdistyksen toimisto, Läntinen Brahenkatu 2

Kattojärjestömme Kehitysvammaisten Tuki-
liitto on pyytänyt jäsenjärjestöiltä lausuntoa 
sääntömuutosesityksestä. Keskustelemme 
tästä jäsenillassa 15.11. klo 18 yhdistyksen 
toimistolla puheenjohtaja Sari Sepposen 
johdolla. Kahvitarjoilu.

TERVETULOA!
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Helsingin uimahalleihin pääsee uimaan 
avustajan kanssa vammaiskortin A-merkin-
nällä

Helsingin kaupungin uimahallit sekä Urheilu-
hallit Oy:n uimahallit hyväksyvät vammaiskor-
tin A-merkinnän avustajan tarpeen osoittami-
seksi. EU:n vammaiskortti on vapaaehtoinen 
kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline, 
joka on otettu käyttöön kesällä 2018. Vam-
maiskorttiin on tietyin ehdoin mahdollista 
saada A-merkintä. A-merkintä tarkoittaa sitä, 
että henkilö tarvitsee useimmiten mukaansa 
avustajan tai tukihenkilön. Kortin käyttöönoton 
yhteydessä peritään 10 € maksu. Tilauslupa 
vammaiskorttia varten haetaan Kelasta.

Helsingin kaupungin uimahalleissa on edelleen 
käytössä erityisuimakortti, joka myönnetään 
helsinkiläisille vammaisille ja pitkäaikaissairail-
le omaehtoiseen uintiin. Kortin hinta on 52 € + 
henkilökohtainen ladattava kulunvalvonta- ja 
asiakaskortti 4 €. Erityisuimakortti palvelee 
erittäin hyvin heitä, joilla ei ole vammaiskor-
tissa A-merkintää ja heitä, jotka uivat usein. 
Aiemmin avustajatarpeen on voinut todentaa 
ainoastaan harkinnanvaraisesti myönnetyllä 
erityisuimakortilla 2 (yksi avustaja) tai erityisui-
makortilla 3 (kaksi avustajaa). Kouluikäisillä ja 
sitä vanhemmilla avustajan tulee olla samaa 
sukupuolta kuin kortinhaltija.

Vammaiskortti ei korvaa erityisuimakorttia, 
vaan toimii sen rinnalla yhtenä tuen tarpeen 
osoittamisen välineenä.

Kiitos Helsingin kaupungin uimahallit sekä 
Urheiluhallit Oy ilmoittautumisesta vammais-
korttikohteeksi!

Lue lisää:
www.vammaiskortti.fi/
www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/
liikunta/sisaliikuntapaikat/uimahallit/erityisui-
makortti

Edunvalvonta

Yli 12-vuotiaan pyöräily jalkakäytävällä

Olimme yhteydessä Liikenneturvaan ja ky-
syimme miten 12 vuotta täyttänyt kehitysvam-
mainen tai muuta erityistä tukea tarvitseva 
nuori tai aikuinen voi pyöräillä mikäli hänellä ei 
ole riittävää toimintakykyä pyöräillä autoliiken-
teen seassa, mutta hän pystyy pyöräilemään 
turvallisemmassa ympäristössä eli jalkakäytä-
vän puolella. Kysyimme myös, onko tähän en-
nakkotapausta tai ohjeistusta. Totesimme lain 
tiukan noudattamisen ja sakottamisen näissä 
tapauksissa tarkoittavan liikkumisen, osalli-
suuden sekä itsenäisen toimimisen estämistä, 
mikä ei ole kenenkään etu. Osa vammaisis-
ta henkilöistä liikkuu erilaisilla apuvälineillä, 
joissa on pyörät alla kuten kolmipyöräisillä tai 
potkupyörillä, mutta myös peruspolkupyörillä. 
Saimme alla olevan vastauksen kysymyk-
siimme Liikenneturvan koulutusohjaaja Tomi 
Niemeltä.

Tieliikennelain 8 § sanoo aiheesta seuraavalla 
tavalla:
”Ajoneuvoja on kuljetettava ajoradalla. Jos 
tien oikealla puolella on piennar, jolla ajo käy 
haitatta päinsä, polkupyörää ja muuta moot-
toritonta ajoneuvoa sekä mopoa on kuitenkin 
kuljetettava pientareella.
Alle 12-vuotias lapsi saa kuljettaa polkupyörää 
jalkakäytävällä. Hän ei saa aiheuttaa kohtuu-
tonta häiriötä jalankululle.
Kun erityiset syyt siihen pakottavat, ajoneuvoa 
saa tilapäisesti kuljettaa muullakin kuin sille 
tarkoitetulla tien osalla, jollei siitä aiheudu vaa-
raa eikä huomattavaa haittaa.”

Lainsäädännössä ei anneta erityislupaa mil-
lekään erityisryhmälle, taustasta riippumatta. 
Liikenteenvalvonnan yhteydessä poliisi on 
viimekädessä taho, joka arvioi onko esimerkik-
si kehitysvammaisuus pakottava syy jalkakäy-
tävällä pyöräilyyn. 

Voidaan varmaan todeta, että liikenteessä 
tulee käyttää tapauskohtaista harkintaa turval-
lisuutta vaarantamatta.
Turvallista matkaa, muista kypärä ja heijastin!
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PAUKEPIIRI®-METODI ERITYISRYHMIEN 
VUOROVAIKUTTEISESSA TOIMINNASSA

Paukepiiri on kokonaiskasvun työkalu, joka 
maailmalla toimii laitoksissa, kylissä ja yhtei-
söissä, joissa on ihmisiä, joiden odotetaan 
selviävän yhdessä. Paukepiiri tarkoittaa kom-
munikaationa avaamista. Piiri kutsuu toimin-
taan. Paukepiirin voima on musiikissa ja ryt-
miikassa. Paukepiiri-pedagogiikan kehitykseen 
ovat vaikuttaneet mm. Orff-pedagogiikka sekä 
Arthur Hullin Drum Circle -rumpupiiri. Pauke-
piiri syventää rytmiikan yhteisölliseksi vuoro-
vaikutteiseksi mediaksi ja työtavaksi, joka poh-
jautuu liikkeeseen, kieleen ja yksinkertaisiin 
soittotehtäviin. Piirissä jaetaan talkoohengessä 
yhteistä hyvää ja voimaannuttavaa itsenäistä 
osaamista. Itsemääräämisoikeuden (IMO) ke-
hitystä tukeva Paukepiiri-metodi sopii yhtenä 
työtapana toimijoiden kunkin omaan kasvuun 
ja itsetunnon kehittymiseen. Harri Setälä on 
suomalaisen Paukepiirin ja Orff-pedagogiikan 
sovelluksen pioneeri. 

Kehitysvammatuki 57 ry:n Oskarinpuiston 
toimijatalossa on syyskaudesta 2016 lähti-
en käynnistetty Paukepiiri-metodin pilotointi 
erityisryhmille. Musiikkiterapeutti ja vammais-
työn lähihoitaja Tanja Pyy on suunnitellut ja 
toteuttanut Paukepiiri-toimintaa toimijatalossa. 

Toimijatalon ohjaajat ovat yhdessä toimijoiden 
kanssa kehittäneet uusia työtapoja sekä kar-
toittaneet eri AAC-menetelmien hyödynnettä-
vyyttä Paukepiirissä, jotta kaikilla toimijoilla oli-
si mahdollisuus osallistua Paukepiiri-metodin 
mukaisiin harjoitteisiin. 

Onnistuneen vuorovaikutuksen taustalla kul-
kee LOVIT-muistisääntö. Paukepiiri-metodi 
tarjoaa kaikille erityisryhmille IMO:a tukevia 
harjoitteita, kuten esimerkiksi valintojen teke-
mistä, kykyä ymmärtää syy-seuraussuhteita, 
päätettäviä asioita sekä käyttäytymisensä seu-
rauksia, kykyä ilmaista mielipiteensä ja kykyä 
käsitellä erilaisia tunteita, jotka tukevat itse-
määräämisoikeutta ja itsenäistä selviytymistä. 

Oskarinpuiston toimijatalossa Paukepiiri alkaa 
mieluisen soittimen valinnalla. Kaikki soitta-
vat alussa yhdessä, mikä kokoaa piirin ja luo 
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Paukepiirissä 
valitaan vapaaehtoinen ”pomo”, joka saa päät-
tää eli ”määrätä” turvallisessa kontekstissa 
kuka saa soittaa ja kuka ei, koska aloitetaan ja 
koska lopetetaan. 

Olemme päässeet harjoittelemaan myös 
musiikillisia erityispiirteitä, kuten esim. hiljaa-
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kovaa tai hitaasti-nopeasti. Pomo saa valita 
vapaassa järjestyksessä osallistujat ”omaan 
PP-bändiinsä” ja tässä vaiheessa tulee muis-
teltua kaikkien osallistujien nimiä, mikä ei ole 
aina helppoa. Aina kaikki eivät myöskään pää-
se soittamaan, mikä saattaa harmittaa ja tuoda 
ikäviäkin tunteita pinnalle. Tässä vaiheessa 
keskustelemme ja käymme aina läpi vaikeita 
asioita mm. ettei elämässä aina kaikki ehkä to-
teudu niin kuin haluaa, mutta ehkä seuraavalla 
kerralla onnistaa. 

Kun pomo on lopettanut, annamme aina pa-
lautetta. Pomolla on mahdollisuus kertoa miltä 
tuntui ”pomottaa” ja paukepiiriläiset voivat 
antaa palautetta siitä, miten pomo onnistui. Ta-
putamme myös aina aluksi ja lopuksi pomolle. 
Ohjaaja auttaa pomoja mikäli tarvitaan tukea 
vuorovaikutuksessa tai liikkumisessa. 

Käytämme kommunikaation tukena eri AAC-
menetelmiä, mm. painikkeita, GoTalkia, kyllä-
ei -kuvia jne. aina henkilön tarpeesta riippuen. 
Toimijat ovat myös tottuneet elämänsä aikana 
ottamaan ohjeita ohjaajilta. Paukepiirissä voi 
turvallisesti harjoitella ohjeiden ottamista toisil-
ta toimijoilta (pomo) sekä pomottaa eli määrä-
tä myös ohjaajia soittamaan. 

PP-tuokio loppuu myös aina pieneen yhteis-
soittoon, jotta hekin, keitä mahdollisesti ei 
valittu eivätkä päässeet soittamaan, saavat 
osallistua yhteenkuuluvuutta lisäävään soit-
toon ja voivat tästä tuokiosta siirtyä hyvillä 
mielin seuraavaan toimintoon. 

Toimijoiden mielipiteitä Paukepiiristä:
 � Kiva kun saa soittaa.
 � Pomona on kiva olla, kivempaa kuin soitta-

minen.
 � Tykkään rummusta.
 � Tuntuu kivalta, kun minulle taputetaan ja 

saan hyvää palautetta.
 � Saa soittaa kapuloita.
 � Muiden osallistuminen on kivointa.

Teksti ja kuvat: Tanja Pyy
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Ei myytävänä! –kansalaisaloite
Tavoitteena on lopettaa vammaisten ihmisten 
välttämättömän, elämänmittaisen avun ja tuen 
kilpailuttaminen. 

Mitä se tarkoittaa? 
Sitä, että vammaisten ihmisten välttämättö-
mään huolenpitoon ja tuen tarpeisiin liittyviä 
palveluita asumisessa ja jokapäiväisessä elä-
mässä ei saisi kilpailuttaa muutaman vuoden 
välein halvemman hinnan perässä.

Sitä, että vammaisilla ihmisillä on oikeus olla 
osallisena omaa elämäänsä koskevassa 
päätöksenteossa. Oikeus tulla kuulluksi ja 
ymmärretyksi. Oikeus omaan kotiin. Oikeus 
valita asuinpaikkansa ja -kumppaninsa. Oike-
us vaatia omia oikeuksiaan. 

72 059 kansalaisaloitteen allekirjoittajaa on 
kanssamme samaa mieltä.

Kilpailuttaminen ei ole kestävä tapa järjestää 
palveluita. Kansalaisaloitteen jättämisen jäl-
keen käsitystämme ovat entisestään vahvista-
neet lukuisat julkisuudessa esillä olleet epä-
onnistuneet kilpailutukset, joita kunnat ja Kela 
ovat tehneet horjuttaen vammaisten ihmisten 
jokapäiväisen elämän edellytyksiä.

Meillä on huoli!
Huoli siitä, että kansalaisaloite raukeaa eikä 
sitä ehditä käsittelemään nykyisellä hallitus-
kaudella. Nyt on jo kiire.

Huoli siitä, että eduskunta ei löydä asiaan 

ratkaisua ja lakipykälää, 
joka selkeästi vastuuttaisi 
toimimaan juridisesti sitovan 
YK:n Vammaissopimuksen 
mukaan. 

Meille on kerrottu, että poliit-
tista tahtoa asian ratkaise-
miseksi on yli puoluerajojen. 
Olemme huolissamme, 
saadaanko pelkällä poliit-
tisella tahdolla ratkaisua 
aikaiseksi.

Aloite on käsiteltävä pikaisesti!
Ei myytävänä! –kansalaisaloitte on perusteltua  
käsitellä pikaisesti: 

1.  Kansalaisten usko eduskuntaan ja poliitti-
seen päätöksentekoon horjuu, mikäli päätöstä 
ei saada ajoissa tehdyksi.

2.  Kansalaisaloitejärjestelmän uskottavuus 
demokratian edistäjänä ja kansalaisten vaikut-
tamisen väylänä on vaakalaudalla, 
mikäli aloitetta ei ennätetä käsittelemään en-
nen vaalikauden päätöstä.

3.  Ei myytävänä! -kansalaisaloitteeseen tulisi 
löytää ratkaisu parlamentaarisen tahtotilan 
toteutumiseksi,ovathan kaikki eduskuntapuolu-
eet suhtautuneet myönteisesti kansalaisaloit-
teeseen.

4.  Kansalaisaloitteella ei ole hallituksen kal-
taista tahoa valvomassa lainsäätämisproses-
sin etenemistä, siksi aloitteen käsittelyn tulee 
olla allekirjoittajia kunnioittavaa, asiallista ja 
ripeää.

5.  Ei myytävänä! –kansalaisaloite edellyttää 
eduskunnalta erityistä huomiota, onhan kyse 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevien 
ihmisten oikeuksista ja heidän äänensä kuule-
misesta.

eimyytavana.fi

Kansalaisaloitteen vireillepanijat:
Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan 
asumisen neuvottelukunta
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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 Piaan tai Katjaan!

Kallion vertaisryhmän tapaaminen 
sunnuntaina 2.12. kello 15–17 pikkujoulun 
merkeissä
Teatteri Kallio, Siltasaarenkatu 28, 00530 
Helsinki

Et ole yksin! Ryhmään ovat tervetulleita kaikki 
erityislasten vanhemmat yli diagnoosirajojen. 
Ryhmästä kiinnostuneiden toivotaan ilmoittau-
tuvan etukäteen. 

Joulukuussa otamme hetken itsellemme ja 
nautimme glögit vertaisessa seurassa ilman 
kiirettä. Villasukat on hyvä varata mukaan, 
tilan lattia on viileä. Tervetuloa!

Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Leijonaemot 
ry:n kanssa. Kyselyt ja varaukset lastenhoi-
toon viikkoa ennen kokoontumispäivää Kat-
jalle. Lastenhoitoon voidaan ottaa rajallinen 
määrä lapsia, mahdollisia vapaita paikkoja voi 
kysyä ilmoittautumisajan jälkeenkin. 

Kallion vertaisryhmän tapaamiset jatkuvat taas 
tammikuussa 6.1.!

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

 

Kaakon kammari aina kuukauden toisena 
maanantaina kello 17–20 

Maanantaina 10.12. leivotaan ja kuunnel-
laan joululauluja
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 
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Runoilta Kulttuuritehdas Korjaamolla 
tiistaina 27.11. klo 18–20
Töölönkatu 51 A–B, 00250 Helsinki

Tervetuloa Runoiltaan Korjaamolle! 
Voiko autismikirjon henkilön tapa hahmottaa 
maailmaa olla kirjoittamisessa vahvuus? Onko 
kieli yhdistävä silta vai erottava aita ihmisten 
välillä? Entä mitä ajatuksia tieto lapsen Dow-
nin syndroomasta herättää isässä? 

Kalle Niinikangas lausuu runoja teoksestaan 
”Tervetuloa Mongoliaan” ja Sanni Purhonen 
lausuu kirjoituksia ”Puhu hereille - kirjoituksia 
autismikirjolta” -antologiasta Kulttuuritehdas 
Korjaamolla.

TERVETULOA! Vapaa pääsy. 
Tila on esteetön. Paikkoja rajoitetusti.

Kalle Niinikangas (synt. 1973) on vantaalainen 
kirjailija ja perheenisä. Niinikankaan viides ru-
nokokoelma Tervetuloa Mongoliaan on runoel-
ma Downin syndroomasta, yksilönkehityksestä 
ja isyydestä. Kalle Niinikangas esittää runoja 
säestyksen kera.

Sanni Purhonen (synt. 1983) on vantaalainen 
runoilija, toimittaja ja kulttuurityöntekijä. Sanni 
Purhonen on ollut mukana toimittamassa Puhu 
hereille - kirjoituksia autismikirjolta -teosta 
yhdessä Janette Hannukaisen, Tuomas Lep-
päniemen, Veeti Nevalaisen ja Sanna Rämön 
kanssa.

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 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.

      14.1., 11.2., 11.3., 8.4. ja 13.5.

Kevään 2019  Kaakon kammari-illat:

Seuraava jäSentiedote 
ilmeStyy tammikuuSSa – 

Hyvää joulua ja 
uutta vuotta 2019!

Virkistystä ja vertaistukea

HUOM: Jos sinulla on ylimääräisiä 
pieniä muovisia eläinhahmoja, lah-
joita ne Teinariin ja ilahduta nuoria!
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Nuoret ja vanhemmat kokkaavat yhdessä 
tiistaina 4.12. klo 17–20
Opistotalon opetuskeittiö, Helsinginkatu 26

Meille on suunniteltu menu tähän joulukuiseen 
kokkausiltaan ja raaka-aineet on valmisteltu 
valittuihin resepteihin. Lähdetään yhdessä 
kokkaamaan, herkuttelemaan, viihtymään ja 
usein myös oppimaan jotain uutta. Iloa tuo 
myös sekä nuorten että vanhempien välinen 
vertaistuki! 

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 26.11., muistathan ilmoittaa samalla 
erityisruokavaliosi: Katja p. 044 741 6259 tai 
katja.riikonen@kvtuki57.fi.

Piparipaja Työväenopistolla
sunnuntaina 9.12. klo 11–14 
Opistotalon opetuskeittiö, Helsinginkatu 26

Koko perheelle suunnatussa piparipajassa 
valmistetaan tekijänsä näköisiä taideteoksia 
jouluisen tuoksumaailman ympäröimänä!

Mukaan voi tulla erityislapsen kanssa tai sisa-
ruksen kanssa tai koko perheen voimin! Herk-
kujen lisäksi tiedossa hyvää vertaista seuraa!

Pajan omavastuu 2 €/hlö maksetaan paikan 
päällä.

Ilmoittaudu mukaan saman tien, mutta viimeis-
tään 29.11. Pialle, pia.suokas@kvtuki57.fi. 
Muistathan ilmoittaa samalla erityisruokavalio-
si.
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SuperPark-päivä perheille
lauantaina 12.1.2019 klo 9–11 
Tammiston kauppatie 13, 01510 Vantaa
 

Tämä urheilullinen aamupäivä toteutuu yhteis-
työssä FC Konnun Fair Play Teamin ja Hel-
singin Epilepsiayhdistyksen kanssa. Olemme 
varanneet koko SuperParkin vain meille klo 
9–11. Tämä tarkoittaa vähemmän aistikuor-
maa, hälyä ja jonoja – ihan mahtavaa! Tule 
mukaan!

SuperPark Vantaa on koko perheen liikun-
nallinen sisäaktiviteettipuisto. Vantaan Tam-
mistossa sijaitsevasta SuperParkista löydät 
hauskimmat huvit ja liikuttavimmat elämykset 
– ympäri vuoden ja säällä kuin säällä.
Sisäaktiviteettipuiston Freestyle Hallissa 
odottavat skeitti- ja scoottialueet, Air Track 
-ilmavolttiradat, hyppyrit ja trampoliinit vaahto-
muovialtaineen. 
Game Arenalla otetaan toisista mittaa muun 
muassa lätkätutkan, jalkapalloflipperin ja korik-
sen kera. 
Seikkailualueella voit kiipeillä korkeuksiin, 
kokeilla vauhdikasta liukumäkeä tai mutkitella 
polkuautoradalla.

Lipun hinta 9 €/henkilö, avustaja ilmaisek-
si. HUOM! Lippu on voimassa koko päivän. 
Ilmoittautumiset Pialle, pia.suokas@kvtuki57.
fi. Lippuja on rajoitetusti ja ne annetaan ilmoit-
tautumisjärjestyksessä.

Kiitos VAU:lle tapahtuma-avustuksesta!

TULOSSA! TULOSSA! TULOSSA!

Minimarathon 0–15-vuotiaille 18.5.2019
 

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 loppuun saakka
22 €/lapsi 27.3. 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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Olemme vuonna 2018 järjestäneet viikonlop-
puja helsinkiläisille perheille erilaisin sisällöin. 
Emme edellytä tiettyjä diagnooseja; kohderyh-
mänä ovat perheet, joissa lapsella on kehitys-
vamma tai muu vastaava laaja-alaisen tuen 
tarve. Osallistujilta ei myöskään edellytetä tiet-
tyjä tukia tai esimerkiksi omaishoidon päätös-
tä, teemme valinnat kursseille hakuajan men-
tyä umpeen. Teemalliset viikonloppukurssit 
tarjoavat yksilöllistä vertaistukea ja virkistystä 
sekä monipuolisesti tietoa. Kysy lisää Katjalta!

Olemme hakeneet jatkoa suosituille viikon-
loppukursseille ja mikäli saamme rahoituk-
sen, jatkamme viikonloppukurssien järjes-
tämistä myös vuonna 2019. Esimerkkejä 
mahdollisista tulevista teemoista:

 �  alle kouluikäisten lasten perheviikonloppu 
 �  kouluikäisten perheviikonloppu
 �  viikonloppu yksinhuoltajavanhempien per-

heille
 � teemaviikonloppu vanhemmille (lapsen/

nuoren henkinen hyvinvointi) 
 �  viikonloppu isille ja nuorille
 � äitien ryhmä
 �  sisarusten oma viikonloppu.

Teematapaamisia

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

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 heti: katja.riikonen@kvtuki57.fi tai 
p. 044 741 6259 (mainitse myös mahdolliset 
ruoka-aineallergiat).

Huomasithan lapsiperheiden 
elokuvapäivän perjantaina 

28.12.! 

Kursseja
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TULOSSA keväällä

Tuettu päätöksenteko -teemailta yhteistyössä 
PAUT-verkoston kanssa (PAUT = pääkaupun-
kiseudun autismikirjon yhdistysten muodosta-
ma verkosto).

Henkilöstömuutoksia perheiden vertaistu-
en tiimissä

Pitkäaikainen perhetyön suunnittelija Päivi 
Juvala jää marraskuussa lomalle ja sen myötä 
eläkkeelle. 

________________

KIITOS PÄIVI
 kuluneista vuosista! 

Leppoisia eläkepäiviä! 
___________________

Päivin työtä jatkaa perhetoiminnan koordinaat-
torin nimikkeellä Pia Suokas. Pia on aloittanut 
työt 1.11. Lue Päivin haastattelu seuraavalta 
sivulta ja Pian esittely alta.

Hei!

Olen Pia Suokas, ja aloitan uutena työntekijä-
nä perhetoiminnan koordinaattorin tehtävässä 
marraskuun alussa. Odotan uusia haasteita 
suurella innolla! 

Koulutustaustaltani olen sosionomi ja lähihoi-
taja sekä merkonomi. Aikaisemmat työtehtä-
väni ovat olleet lasten, nuorten ja perheiden 
parissa, mutta olen tehnyt työtä myös mm. 
liikenteen ja kaupan alalla. Nautin luonnon mo-
ninaisuudesta; meren äärellä hiljentymisestä ja 
metsässä samoilusta. 

Toivottavasti tavataan pian. Toivotan oikein 
mukavaa syystalvea sinulle!
- Pia
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Toimelias perhetyön suunnittelija  

Päivi Juvala työskentelee Kehitysvammatuki 
57 ry:ssä perhetyön suunnittelijana. Hän ku-
vaa itseään ihmisläheiseksi ja metsää rakasta-
vaksi sienihulluksi. 

Aloitin työt täällä Kehitysvammatuki 57:ssä 
16.2.2009. Eli lähes kymmenen vuotta sitten. 
Ajatus tähän työhön syntyi, kun luin työpaik-
kailmoituksen Helsingin Sanomista. Ajattelin, 
että tuossahan on minulle työ, ilmoituksessa 
oli listattuna paljon minua kiinnostavia asioita. 
Olin iloinen, kun tulin valituksi.
 
Toimenkuvani keskeisenä punaisena lanka-
na on vertaistukitoiminnan mahdollistaminen 
perheille. Toimenkuvaani kuuluu olla muka-
na erilaisissa palavereissa perheen tukena 
miettimässä arjen sujumiseen liittyviä asioita. 
Työni on toiminnan ideointia, suunnittelemista 
ja toteuttamista. Toimintaa järjestetään myös 
perheiden lähi-ihmisille. 

Kysymykseen mikä on helppoa, Päivi vastaa: 
Helppoa on, kun olen saanut tehdä työtä itseni 
näköisesti ja itsenäisesti. Nyt työtä tehdään 
tiimissä ja tämä se vasta mukavaa onkin! Mikä 
on vaikeaa: Mikäli omat arvot eivät kohtaa jon-
kin toiveen kanssa, voi syntyä haasteita. Toki 
muuttuva taloustilanne tuo oman mausteensa 
soppaan. 

Paljon tähän kymmeneen vuoteen on mahtu-
nut, on ollut muun muassa kolme eri toimin-
nanjohtajaa ja kolme puheenjohtajaa. Jokaisel-
la heistä on ollut oma suuntansa.  Ajanjaksoon 
mahtuu myös ikäviä muistoja, mutta ne heitän 
lähtiessäni roskakoriin.

Itselleni konkreettinen työ on ollut kaikkein 
tärkeintä, saan voimaa ihmisistä. 
Kysymykseen työyhteisöstä: Sanoisin, että 
työyhteisö on moniammatillinen ja sitoutunut. 
Kahdella sanalla kuvattuna tämä porukka on 
runsauden sarvi, Päivi sanoo nauraen. 
Paljon hyviä ja mahtavia muistoja on kertynyt 
matkan varrella, ja ne olen tallentanut sydä-
meeni. Olen ollut oikeastaan koko työurani 
aikana töissä eri järjestöissä ja samantyyppi-

sissä hommissa kuin nyt. Olen ollut tekemisis-
sä eri vammaryhmien ja erilaisten perheiden 
kanssa, olen kokenut sen etuoikeutena. 

Missä näet itsesi tulevaisuudessa: Näen itseni 
veneilemässä, laittamassa ruokaa lasten ja 
lastenlasten kanssa koko sakille, puutarha-
hommissa ja kulttuuriennoissa siipan ja ystä-
vien kanssa. Jään kohtapuolin lomalle ja sen 
myötä eläkkeelle. Haluankin kiittää kaikkia 
vanhempia, lapsia, nuoria, isovanhempia ja 
muita lähi-ihmisiä! On ollut arvokasta saada 
kulkea kanssanne tämä pätkä elämää. Kiitos 
myös työkavereille ja yhteistyökumppaneille – 
yhteistyössä on voimaa!
 
Kun aloitin työt täällä kirjoitin jäsentiedottee-
seen Tove Janssonin runon. Sen myötä tuntuu 
nyt luontevalle jättää jäähyväiset. 

Tuuli puhalsi suoraan salonkiin. Se puhalsi 
tomut kristallikruunun tyllistä ja teki kierrok-
sen kaakeliuunin tuhkassa. Sitten se lehautti 
hiukan seinälle liimattuja kiiltokuvia. Yksi niistä 
irtosi ja lensi ulos.   
Huoneessa oli yön ja havumetsän tuoksua, ja 
Muumipeikko ajatteli: Se on hyvä. Perhettään 
täytyy toisinaan tuulettaa.  

Haastattelijana yhdistyksen työkokeilija Jaakko 
Marttila 
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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. 
Parkkitoiminta on tarkoitettu pääkaupunkiseutulaisille.

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 ja 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. 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. 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 vara-
uksesta veloitetaan viisi euroa/tunti tilauksen 
mukaan.
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Lauantaiparkki

Ninnin seikkailut -teatteriesitys lauantaina 
17.11. klo 15.30–16.00
Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 
00510 Helsinki

Ninni on ujo hiiri, joka ei puhu. Ninnillä on kui-
tenkin voimakas halu seikkailuun ja niinpä Nin-
ni lähteekin rohkeasti matkaan. Mukana Ninnin 
seikkailuissa on kaksi pätevää matkaopasta, 
jotka yhdessä Ninnin kanssa vievät yleisön 
mukanaan niin metsään, merenrantaan kuin 
avaruuteen.

Ninnin seikkailut on moniaistillinen teatteriesi-
tys, joka on suunnattu erityislapsille ja -nuo-
rille. Esityksessä yleisö pääsee kokemaan ja 
aistimaan tilanteita yhdessä Ninnin ja matka-
oppaiden kanssa. Esitys on vahvasti interaktii-
vinen ja yleisö on koko esityksen ajan toimin-
nan keskiössä.

Suositeltu kohderyhmä on alakoululaiset. 
Mukaan voi ilmoittautua myös koko perheen 
voimin! Esitys on maksuton.

Työryhmä: Riikka Herva, Hanna Häyhä & 
Markku Ihamäki

Mukaan mahtuu 20 ensimmäistä ilmoittautu-
nutta, joten toimi nopeasti! Ilmoittautumiset 
Heidille puhelimitse 040 522 2138 tai sähkö-
postitse heidi.rinta-lusa@kvtuki57.fi. 

Toimintaparkki lapsille yhdistyksen syysko-
kouksen ajaksi torstaina 29.11. kello 17–20
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 29.11. 
klo 18.00. Toivotamme vanhemmat lämpimästi 
mukaan tekemään tärkeää työtä!

Mikäli tarvitset kokouksen ja klo 17 alkavan 
keskustelutilaisuuden ajaksi hoitajan lapselle, 
järjestämme lapsille toimintaparkin Ystävätu-
valla. Paikkoja rajoitetusti!

Lisätiedot ja varaukset Heidille 21.11. mennes-
sä joko puhelimitse 040 522 2138 tai sähkö-
postitse 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.

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

Tip-tap-tip-tap-tipe-tipe-tip-tap!

Joulun alla lauantaiparkki muuttuu jälleen 
tonttuparkiksi, jossa on luvassa mm. jouluis-
ta askartelua kortteja ja koristeita tehden, 
piparinleivontaa ja joululaulujen laulamista. 
Päivään kuuluu riisipuurolounas ja välipala. 
Halutessasi voit ottaa oman tonttulakin mu-
kaan!

Ilmoittautumiset pe 7.12. mennessä 15.12. 
tonttuparkkiin Heidille heidi.rinta-lusa@kvtu-
ki57.fi tai p. 040 522 2138, voit myös jättää 
viestin vastaajaan.

17.11. olevaan Tonttuparkkiin voi tiedustella 
Heidiltä peruutuspaikkoja. 

Kerrothan mahdolliset erityisruokavaliot ilmoit-
tautumisen yhteydessä.

Lapsiperheiden elokuvapäivä Rivierassa 
perjantaina 28.12. klo 13–16
Harjukatu 2, 00500 Helsinki

”Mitä me tehtäis? Pitkä loma ja ei mitään 
tekemistä? Tylsää…” Kuulostaako tutulta? Ei 
hätää! Tulkaa kanssamme elokuviin! Viime 
vuonna suuren suosion saavuttanut lapsiper-
heiden elokuvapäivä saa jatkoa! Jihuu! 

Kutsumme mukaan lapsiperheitä juuri teille so-
pivalla kokoonpanolla; kaksin erityisen kanssa, 
sisarusten kanssa, koko perhe – juuri niin kuin 
teille on paras! Päivä on tarkoitettu loma-ajan 
ohjelmanumeroksi, vertaisseuraksi, arjen kat-
kaisevaksi hetkeksi tuomaan iloa ja piristys-tä 
vuoden loppuun. Tule mukaan vertaiseen seu-
raan nauttimaan elokuvasta yhdessä Suomen 
uniikeimmista elokuvateattereista!

Koko paikka on meille varattuna, elokuva-
salissa on säkkituoleja, istumakorokkeita ja 
punaiset samettinojatuolit ja sohvat elokuvan 
katsomista varten. Paikalla on myös muutama 
lastenhoitaja apuna. Rivieran kioski on avoin-
na, sieltä voi ostaa makeaa ja suolaista omien 
mieltymysten mukaan.

Esitettävä elokuva on 25.12. ensi-iltansa saa-
va Onneli ja Anneli ja nukutuskello. Eloku-
va tullaan esittämään tavanomaista hieman 
hiljaisemmalla volyymillä. Elokuva on sallittu 
kaikenikäisille.

Onneli ja Anneli saavat naapureiltaan Tingels-
tiinalta ja Tangelstiinalta tehtävän: tädit lähet-
tävät tytöt pitämään huolta hajamielisestä 
keksijäveljestään Vekotiituksesta. Onneli ja 
Anneli tutustuvat Vekotiituksen tilan ihmeelli-
siin keksintöihin ja joutuvat suureen seikkai-
luun, kun tilaan kohdistuu purku-uhka. Onneli 
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ja Anneli pelastavat Vekotiituksen keksinnön 
avulla sukutilan, mutta pelastamisoperaatio 
vaatii mukaan tuttuja Ruusukujan apujoukkoja 
ja jopa vierailua unimaailmaan.

            Ilmoittaudu mukaan          
             4.12. mennessä!
Liput 5 €/henkilö maksetaan paikan päällä. 
Paikkoja rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Sitovat ilmoittautumiset 
ottaa vastaan Katja (katja.riikonen@kvtuki57.
fi, p.044 7416259). Voit myös jättää viestin 
vastaajaan.

HYVÄÄ UUTTA 
VUOTTA 2019!
Rahoituspäätösten vahvistuttua ilmoitamme 
tarkempia päivämääriä kevään toiminnasta! 
Suunnitteilla keväälle 2019 on lauantaipark-
kien lisäksi perjantaiparkkeja! Mikä olisi sinun 
toiveesi rennolle perjantai-illan vietolle?

Perjantaiparkki on lauantaiparkin tyyppinen ilta 
Ystävätuvalla kaikille alle 20-vuotiaille erityis-
lapsille ja heidän sisaruksilleen. Ilta rakentuu 
rennon yhdessäolon ja puuhastelun ympärille, 
jonka lomassa nautitaan myös maittava iltapa-
la. 

Kaikkien yhteinen joulujuhla Kiltakellarissa 
lauantaina 8.12. klo 13–17 
Bulevardi 44, 00120 Helsinki

Yhdistyksen joulujuhlaa vietetään perinteisis-
sä tunnelmissa hyvän ruuan ja seuran paris-
sa tunnelmallisessa ravintola Kiltakellarissa. 
Kutsumme lapsiperheitä mukaan, huomaathan 
lapsiystävälliset hinnat!

Ohjelmassa on ruokailun lisäksi mm. tanssia 
ja paikalle tulee tietenkin joulupukki! Tuothan 
mukanasi noin 5 euron arvoisen lahjan joulu-
pukin säkkiin. 

Ohjelmassa on huomioitu lapset! Juhlassa on 
hoitajia ja oma, rauhallinen tila esimerkiksi as-
kartelulle, lautapeleille ja joululauluille. Paikko-
ja rajoitetusti – ilmoittaudu siis pian mukaan! 

Liput: 28,50 €/hlö, alle 16-v. maksuton.
Ilmoittautumiset: Maria Kuosma, maria.kuos-
ma@kvtuki57.fi, p. 0400 345 369. 
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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 kivempaa!

Ystis (Ystävätupa)
Osoite: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros 
p. 0400 413 478 (aukioloaikoina) 
Avoinna:    keskiviikkoisin klo 14–19
                   ke 12.12. klo 17–19
                   sunnuntaisin klo 13–16
Lisätietoa: Marja Herala, p. 040 521 0240 tai 
marja.herala@kvtuki57.fi.

Keskiviikkona 12.12. on Ystiksellä 
vapaa-ajantoiminnan joulujuhla klo 17–19. 
Sen jälkeen on joulutauko. 
Ystis avataan taas keskiviikkona 9.1. klo 
14–19.

Ystiksellä leivotaan sunnuntaina 9.12.
Leivomme yhdessä pipareita joulujuhlaa 
varten. 
Tervetuloa mukaan talkoisiin!

Vapaa-ajantoiminnan joulujuhla 
keskiviikkona 12.12. klo 17–19

 � joulutunnelmaa
 � glögiä, pipareita, torttuja
 � yhteislaulua

Voit esittää myös omaa ohjelmaa! 

Ystiksen teiniklubi nuorille
Teiniklubi kokoontuu joka toinen lauantai 8.12. 
saakka klo 13–16 Ystävätuvalla, Läntinen 
Brahenkatu 2, 4. kerros. Kevätkauden 
ensimmäinen kerta on lauantaina 19.1.

Loppusyksyn ohjelma:
10.11. askartelua
24.11. avoimien ovien päivä
8.12. pikkujoulu.

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

Villiklubi 
aina kuukauden toisena torstaina klo 19–22 
Ravintola Sture Cafe Clubissa, Sturenkatu 21. 
Vuoden viimeinen Villis on 13.12. ja 
kevätkauden ensimmäinen 10.1.
Ilmainen sisäänpääsy. 
Ikäraja 18 v.
Tervetuloa!
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240  tai
marja.herala@kvtuki57.fi.
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Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä 
eläkeläisille
Itsenäisyyspäivää vietetään 
keinutuoliryhmässä arvokkaassa tunnelmassa 
6.12. klo 13–14.30.

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

Kevään ajat seuraavassa Viisseiskassa.

Senioriretki Porvoon Taidetehtaan 
joulumarkkinoille perjantaina 14.12.
Tervetuloa mukaan Ystiksen senioriklubin 
jouluretkelle Porvooseen!

Koe tunnelmallinen, keskiaikainen 
joulumarkkinatunnelma Taidetehtaalla, 
sisätiloissa.
Markkinoilta löytyvät joulun lahjat, koristeet, 
herkut, hillot, leivät, kalat. Laadukas ja runsas 
valikoima käsitöitä ja lähiruokaa. Upeita 
yksilöllisiä koruja, puuesineitä, 
takomotuotteita, vaatteita ja lasten leluja.

Retken ohjelma:
 �  klo 9.30 lähtö Ystiksen edestä, Läntinen 

Brahenkatu 2
 �  klo 11–12 lounas
 �  noin klo 12–14 markkinahumua  
 �  pistäydymme myös Brunbergilla 
 � takaisin Helsinkiin saavumme noin klo 17.

Hinta 40 euroa.

Ilmoittautumiset 18.11. mennessä Marjalle : 
marja.herala@kvtuki57.fi, p. 040 521 0240. 
Paikkoja rajoitetusti. 

Ystiksen Senioriklubi 
Senioriklubi kokoontuu Ystävätuvalla joka 
toinen tiistai klo 12–14. 
13.11. Askartelu
27.11. Tietovisa ja tarina
11.12. Pikkujoulu

Keväällä tapaamme ensimmäisen kerran
tiistaina 22.1. 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.

Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240 tai
marja.herala@kvtuki57.fi.

Loppuvuoden aikana järjestetään juuri 
eläkkeelle jääneille tai pian eläkkeelle jää-
ville omia teemapäiviä.

Lisätietoja nettisivuiltamme, Facebookista ja 
Ystävätuvalta.
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Bragun Sateenkaariklubi
Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros

Bragun Sateenkaariklubi on 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 pientä purtavaa
 � pelata lautapelejä tai löytää biljardikaverin.

Syksyllä tapaamme vielä 29.11. klo 
15.30–17.30. Kevään ensimmäinen klubi on 
31.1. klo 15.30–17.30.

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

Helsingin, Espoon ja Rinnekodin Me Itse 
-ryhmät ja Kehitysvammatuki 57 ry järjestävät 
valtakunnallisen teemaviikon tapahtuman 
Sellossa 5.12. klo 17–19.
Kauppakeskus Sello, Sellonaukio,
Leppävaarankatu 3–9, 02600 Espoo

Julkilausuma

Karkkia ja kavereita

Marlo ja Jaakko musisoivat

Linja-autossa ompi tunnelmaa!
Kivan kuuman kesän huipennus oli 
bussimatka Ouluun. Me ollaan Heidi-äidin 
kanssa päästy Marjan järkkäämille kesäreis-
suille jo monta kertaa.

Tänä vuonna reissattiin Ouluun saakka, ja 
matka kesti kuusi päivää. Joka päivä ajeltiin 
bussilla. Se on mun mielestä matkan paras 
juttu.

Meitä oli mukana 20 reissaajaa. Oli vanhoja 
matkakavereita ja uusia tulevia kavereita. Isoa 
bussia ajeli Arska. Arska lupasi joka 
pysäyksellä, että ajellaan lisää ja kertoi vielä 
tarkan kellonajankin.

Ystikseltä lähdettiin kolmastoista päivä 
elokuuta. Eka yö vietettiin Viitasaarella hotelli 
Pihkurissa. Siellä ei harmikseni ollut hissiä, 
mutta mukava henkilökunta, hyvää ruokaa ja 
kauniit maisemat. Äiti yritti saada mut rantaan 
kävelylle, mutta mun mielestä loikoilu 
sängyssä ja seurustelu kavereiden kanssa vei 
voiton.

Eihän me yhtä soittoa ajeltu Ouluun eikä 
minnekään. Välillä pysähdyttiin syömään tai 
vessatauolle. Uljuan tekojärven juurella 
saatiin jättimakkaraperunat. Kivat tytöt 
paistoivat meille vielä letut jälkiruoaksi. Sain 
vielä ostaa punaisen munkin evääksi. Ei ihme 
ettei vyön reiät enää riitä kesän jälkeen.

Oulussa asuttiin kylpylä Edenissä. Siellä me ei 
oltu koskaan käyty. Olipa upea 
hiekkaranta äärellä. Rannalla oli jätskikioski. 
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Aurinko paistoi koko päivän ja laski sinne 
horisonttiin. Eikä hienompaa paikkaa 
iltaruokailulle voisi olla kuin Edenin 
Maisemaravintola. Toisella puolella aurinko ja 
toisella puolella porskuttivat uimarit.

Minä en mennyt uimaan, mutta toimin 
uimavalvojana siniset tossut jalassa. 
Sitäkin parempaa oli ajella hisseillä. Välillä 
ajelin oman väen kanssa, välillä joku muu 
kylpylävieras otti mukaansa.

Matkan kolmantena päivänä tehtiin reissu 
Hailuotoon. Monen mielestä merimatka 
sinne lautalla oli kiva. Veikko-opas hyppäsi 
heti alkuun kyytiin ja kertoi meille paljon asioita 
Hailuodosta. Me nähtiin emuja, 
kotiseutumuseo, käsityökauppa, panimon 
baari, majakka, kirkko ja vaikka mitä. 
Hailuodon Marjaniemessä syötiin ja hyvin.

Aika jännää oli kun bussi hajosi yhtenä 
päivänä. Mutta hyvä kun se tapahtui 
Edenin pihalla. Ja wau, me lähdettiin 
tilatakseilla kaupunkiin. Marja oli löytänyt 
ravintolan missä sain tilata hampurilaisen! 
Kaikki elämän ihanuudet toteutui!

Äkkiä se Arska sai hoidettua bussin 
korjaamolla kuntoon ja odotti jo meitä 
Tietomaan pihalla. Tietomaassa katseltiin rillit 
päässä 3D-avaruuselokuvaa. Osa uskalsi 
ajella korkealla näkötornihissillä ja eräät monta 
kertaa.

Koitelinkosken luonnonsuojelualueella käytiin 
myös ja istuttiin kosken partaalla yhdessä.

Aina en halunnut ollenkaan bussista ulos,
mutta Toripolliisin luokse äiti pakotti valoku-
vaan. Se oli kuitenkin ihan jees, koska 
matkakaveri Jaska aina pelleili ja nauratti mua.

Viimeinen yö vietettiin Kuopiossa hotelli 
Rauhalahdessa. Matkalla käytiin 
Lapinlahdella Emil Halosen museossa. Toiset 
kehuivat maalauksia ja Emilin kipsitöitä. Mun 
mielestä invahissi oli paras. 

Kaiken muun hotellikivan lisäksi 
Rauhalahdessa esiintyi Taikakuu. Meikäläiset 
tanssivat innokkaasti ja aika moni lauloi 
karaokea. 

Vielä lopuksi oli koko päivän kotimatka. 
Pysähdyksistä paras oli Mekaanisen musiikin 
museo Varkaudessa. Siellä me kaikki 
innostuttiin konemusiikin mukaan. Herrat 
hakivat daameja tanssiin ja loput svengasivat 
muuten vaan.

Kuuden jälkeen lauantaina oltiin takaisin 
stadissa. Erohalit ja kiitokset jaettiin ja luvattiin 
taas lähteä bussimatkalle.

Koko viikon oli kauniit ilmat ja kun vettä vähän 
tuli, me köröteltiin bussissa.

Ihan kaikista parasta myös tällä kertaa oli 
meidän mukava porukka. Nähdään taas!

Terkuin Lasse Lönnrot

Mervin ja Tarmon matkakertomuksen voit 
lukea nettisivuiltamme.
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Kerhotoiminta

Kerhojen syyskausi päättyy kerhosta riippuen 
pääosin viikkojen 49 ja 50 aikana, osassa jo 
aiemmin. Oman kerhon viimeisen syyskauden 
kerran voi varmistaa kerhon ohjaajilta tai 
tarkistaa yhdistyksen kotisivuilta, jossa 
kokoontumisajat on listattu kerhokohtaisesti. 
Kevään aikatauluista ilmoitetaan myöhemmin. 
Kerhopaikkaa ei kuitenkaan tarvitse hakea 
kevääksi uudestaan.

Kerhot

Seuraavissa ryhmissä on vielä tilaa:
Oskarinpuistossa joka toinen torstai klo 
18.15–19.15 kokoontuvassa rennossa 
salibandykerhossa on tilaa innokkaalle 
pelaajalle. Kerho kokoontuu syksyn aikana 
vielä 15.11. ja 29.11.

Lukemisen ja kirjoittamisen kurssilla, jossa 
ylläpidetään erilaisin harjoituksin lukemis- ja 
kirjoitustaitoa, on tilaa uusille ryhmäläisille. 
Ryhmä kokoontuu lauantaisin Opistotalolla 
Kalliossa klo 10.30–12.00.  
Ota yhteyttä Severiinaan, jos kiinnostuit: 
p. 040 835 0395 tai 
severiina.winqvist@kvtuki57.fi.

Liikuteltava pienryhmätoiminta

Kutsu kerho kylään! Kaikki eivät pääse 
osallistumaan kodin ulkopuoliseen 
vapaa-ajantoimintaan. Liikuteltava 
pienryhmätoiminta tuo harrastuksen 
esimerkiksi osallistujan asumisyksikköön.

Toiminta toteutetaan tilauksesta, tiiviissä 
yhteistyössä esim. asumisyksikön kanssa ja 
asiakaslähtöisesti räätälöiden. Osallistujien 
minimimäärä on 4 henkilöä.

Syksyn aikana on toteutettu sekä musiikkiin 
että taiteeseen painottuvat kurssit ja näiden 
lisäksi kuntosalikurssi nuorille. Liikuteltava ryh-
mä voi kuitenkin olla muutakin, esim. 
ilmaisutaitoa, jossa draamatuokiot sisältäisivät 
mm. erilaisia teatterileikkejä ja improvisaatioita 
sekä alussa pienen alkulämmittelyn. 

Toiminta on tilaajalle maksullinen ja hinta 
määräytyy toteutettujen kertojen, tarvittavan 
ohjaajamäärän, materiaalien ja mahdollisen 
tilavuokran mukaan.

Jos kiinnostus heräsi, ota yhteyttä Severiinaan 
ja suunnitellaan juuri teille sopiva liikuteltava 
ryhmä. Severiina Winqvist, p. 040 835 0395 tai 
severiina.winqvist@kvtuki57.fi.

Lyhytkurssit

Lyhytkurssit ovat kursseja, jotka kestävät 
ennalta määritellyn ajan. Kevään suunnittelu 
on jo käynnissä ja jos sinulla on ideoita tai toi-
veita lyhytkurssien tai yleisesti kerhojen 
suhteen niin ota rohkeasti yhteyttä 
Severiinaan, p. 040 835 0395 tai severiina.
winqvist@kvtuki57.fi.

Kokkauskurssi 6, joulujuhlat 11.12. 
klo 10.00–13.00

Kokkauskurssilla on vielä tilaa, ilmoittaudu 
mukaan! 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: https://tapahtu-
mat.kvtuki57.fi/tapahtumat/kokkauskurssi-6-
joulujuhlat-b/

Oma tietokone tutuksi ja some

Onko sinulla oma kannettava tietokone, jota 
et osaa käyttää? Miten viestitetään somessa, 
entä mikä on some? Tällä lyhytkurssilla opet-
telemme yhdessä käyttämään tietokoneita ja 
käymme myös läpi sitä, mitä ja miten somessa 
kannattaa viestitellä. Ota oma kannettava tie-
tokoneesi mukaan, jos sinulla sellainen on.

Kurssi kokoontuu kahtena keskiviikkona 28.11. 
ja 5.12. klo 17.45−19.00. Kurssin hinta on 10 
euroa.

Ilmoittaudu mukaan ryhmään tapahtumakalen-
terissamme: tapahtumat.kvtuki57.fi . Tapah-
tuman löydät nimellä ”Oman koneen käyttö ja 
some”. 
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asukkaat ja ohjaajat tekevät kehittämistyötä 
yhdessä Vipinän työntekijöiden kanssa. Toi-
minta järjestetään pääasiassa arki-iltaisin ja 
viikonloppuisin, jotta mahdollisimman moni voi 
osallistua toimintaan. Vipinästä ei synny asu-
misyksikölle kuluja.

Vipinä-toiminta koostuu viidestä työpajasta ja 
niitä seuraavasta haastekuukaudesta, jonka 
aikana Vipinän työntekijät toimivat yhteisön 
taustatukena. Jakso kestää yhteensä 6–8 
viikkoa. Työpajat suunnitellaan yksilöllisesti ja 
niissä hyödynnetään alueen mahdollisuuksia, 
sekä tehdään tarvittaessa yhteistyötä paikallis-
ten yritysten ja yhdistysten kanssa.

Kaivataanko asumisyksikköösi Vipinää? Mar-
raskuussa haku Vipinä-yhteisöksi avautuu 
osoitteessa www.kvtuki57.fi/vipina. Vuonna 
2019 mukaan pääsee yhteensä kuusi asumis-
yksikköä. 

Lisätietoja: Mari Mononen, mari.mononen@
kvtuki57.fi, p. 044 740 6693.

Liikutaanko kotiyhteisössänne riittävästi? Kai-
paatteko uusia ideoita arjen liikunnan lisäämi-
seksi? Hae mukaan Vipinä-yhteisöksi!

Vipinän kausi Helsingissä alkaa olla lopuil-
laan. Vuonna 2018 olemme liikuttaneet kuu-
den helsinkiläisen asumisyksikön asukkaita ja 
ohjaajia. Olemme oppineet paljon arkiliikunnan 
merkityksestä ja keksineet matalan kynnyk-
sen keinoja sen lisäämiseksi. Tuloksiakin on 
saatu aikaan – joidenkin osallistujien liikunta 
on lisääntynyt ja asenne liikuntaa kohtaan on 
muuttunut myönteisemmäksi. Kaikista kivointa 
on ollut yhdessä tekeminen ja oppiminen.

Nyt on aika koota ensimmäisen Vipinä-vuoden 
kokemukset reppuun ja lähteä maakuntakier-
rokselle. Etsimme vuodelle 2019 eri puolilta 
Suomea yhteistyökumppaneiksi ryhmäkoteja, 
joissa halutaan lisätä liikuntaa ja ratkaista liik-
kumattomuuteen liittyviä haasteita. 

Mukaan hakeutuvilta yksiköiltä edellytetään in-
nokkuutta kehittää omaa toimintaa ja motivaa-
tiota liikunnan lisäämiseksi. Vipinä-toiminnassa 

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.
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Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta kuuluu kaikille! Kaipaatko uusia kokemuksia, ystäviä ja mu-
kavaa meininkiä? Tule vapaaehtoiseksi! Meillä jokainen voi määritellä itse, mitä 
tekee ja kuinka usein haluaa osallistua. Vaihtoehtoja on valtava määrä, tervetuloa 
tutustumaan! 
Vapaaehtoisena voi toimia niin lasten kuin aikuistenkin parissa ryhmissä tai vaik-
kapa kaverina yhdelle henkilölle. Vekkaritoiminta tukee kehitysvammaisia henkilöi-
tä vapaaehtoistoimintaan, joten meillä voivat kaikki toimia vapaaehtoisina. Vekkari 
myös kouluttaa kehitysvammaisia vertaisryhmän vetäjiä sekä tukee heitä ryhmän 
vetäjinä. Toimimme pääkaupunkiseudulla Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla!

joita. Julkaise kuvasi sosiaalisessa mediassa 
hastagilla #vapaaehtoistenpäivä ja #hiiop 
14.11.-5.12.2018 välisenä aikana. Lisää myös 
#kvtuki57. Julkaistuista kuvista koostetaan 
valokuvanäyttely.

Vekkarin tuettu vapaaehtoistoiminta

Tuemme kehitysvammaisia ihmisiä toimimaan 
vapaaehtoisina erilaisissa tapahtumissa. 
Heidän tukenaan toimii ei-kehitysvammaisia 
ihmisiä taustatukihenkilöitä. 

Haemme tällä hetkellä vapaaehtoisia seu-
raaviin tapahtumiin:

Valitse listasta tapahtumat, joihin haluat mu-
kaan ja ilmoittaudu tapahtumiin Satulle,  
satu.timperi@kvtuki57.fi tai p. 040 837 6273. 
Osallistumme tapahtumiin ilmoittautumisten 
mukaan. Jos ilmoittautumisia ei ole tarpeeksi – 
osallistuminen tapahtumaan perutaan. Pidä-
tämme oikeudet muutoksiin.

14.11. Karaokedisko kello 16.30–19.30 (Ver-
nissa, Tikkurilantie 36, VANTAA) 

17.11. Matin Fest 2018 kello 11–17 (Suomen-
lahdentie 1, Matinkylä, ESPOO)

18.11. Matin Fest 2018 asukastalo kylämajalla 
kello 15–19 (Asukastalo Kylämaja, Matinkatu 
7, ESPOO)

Seuraavat koulutukset uusille vapaaehtoisil-
le järjestetään keväällä 2019. Lisätietoa saat 
seuraavassa jäsentiedotteessa tai ottamalla 
yhteyttä vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koor-
dinaattoreihin.

Osallistu kampanjaan!

Vapaaehtoisten päivää vietetään 5.12. Lähetä 
meille kuva Kehitysvammatuki 57 ry:ssä te-
kemästäsi vapaaehtoistoiminnasta (kuva voi 
olla myös vanha) 30.11. mennessä sähköpos-
titse osoitteeseen veera.hietanen@kvtuki57.
fi. Kuvat julkaistaan sosiaalisessa mediassa 
Vapaaehtoisten päivänä ja kaikkien lähettäjien 
kesken arvotaan herkullinen kakku kotiinkulje-
tuksella.

Voit osallistua myös Kansalaisareenan kam-
panjaan, jossa muistetaan vapaaehtoistoimi-
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19.11. Joulukorttipaja osana DiDa 2018 -ta-
pahtumaa kello 15–17, (Käpyrinteen palveluta-
lo, Ilmattarentie 2, HELSINKI)

23.11. DiDa 2018 -tapahtuman ohjelmalehtien 
jako Kallion alueella klo 15–19 (Läntinen Bra-
henkatu 2, 4. kerros)

24.11. Celia-koskettelukirjatyöpaja kello 12–17 
(Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, HELSIN-
KI) 

1.12. Vapaaehtoistoiminnan messut kello 
11.30–16, Vanha Ylioppilastalo (Mannerhei-
mintie 3, HELSINKI)

9.12. Miitti ry:n sunnuntait Kylämajalla kello 
14–17.30 (Asukastalo Kylämaja, Matinkatu 7, 
ESPOO)

10.12. Lasten leikitys Kaakon kammarissa kel-
lo 17–20 (Herttoniemen asukaspuisto, Karhu-
tie 11, HELSINKI)

16.12. Seurasaaren joulupolku klo 11–18 
(Seurasaari, HELSINKI)

19.12. Karaokedisko kello 16.30–19.30 (Ver-
nissa, Tikkurilantie 36, VANTAA)

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

Haluatko kuulla vekkaritoiminnasta lisää? 

Haluaisitko meidät esittelemään toimintaa 
omaan yhteisöösi? Ota yhteyttä vertais- ja 
vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin Satuun, 
satu.timperi@kvtuki57.fi tai p. 040 837 6273.

Ennakkotieto Vekkarin vertaisryhmän vetä-
jien koulutuksesta

Kevään koulutus järjestetään maanantai-iltai-
sin 25.2.–29.4 kello 17–20. Haku alkaa tammi-
kuussa 2019. 

Vekkari on kehitysvammaisten ihmisten ve-
tämää vertaisryhmätoimintaa. Vetäjät käyvät 

kahden kuukauden pituisen koulutuksen, jossa 
he saavat työkaluja ryhmän ohjaukseen ja 
tukea toiminnan suunnitteluun.  

Tunneteatterin Puolan matkan esittely 
15.11. kello 13–15

Tervetuloa torstaina 15.11. klo 13–15 Tunnete-
atterin viime kesän Puolan matkan karonkkaan 
Viipurinsaliin (Helsinginkatu 26, Viipurinsali, 2. 
krs). 

Tunneteatteri on Helsingin työväenopiston ja 
Kehitysvammatuki 57 ry:n vekkaritoiminnan 
yhteistyönä toteutettu ryhmä, joka on toiminut 
jo viisi vuotta. Ryhmää ohjaa teatteri-ilmaisun 
ohjaaja Hanna Häyhä yhdessä Vekkarin ver-
taisryhmän vetäjien Outi Keron ja Jussi Bro-
manin kanssa. 

Tilaisuudessa kerrotaan matkasta lisää kuvin 
ja videoin. Ilmoittautuminen Satu Timperille, 
satu.timperi@kvtuki57.fi tai p. 040 837 6273.
Kahvitarjoilu!

Lue lisää matkasta jäsentiedotteesta nro 
3/2018 sivulta 12 tai nettisivuiltamme blogis-
tamme.

Tule tekemään unelmiesi metro

Tervetuloa Matin Festeille maalaamaan unel-
miesi metro Vekkarin vertaisryhmän vetäjien 
Seijan ja Lauran kanssa. Matin Festejä viete-
tään Espoon Ison Omenan palvelutorilla 17.11. 
klo 12–15.
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Tukihenkilötoiminta
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Marraskuu
12.11.  Kaakon kammari
15.11.  jäsenilta yhdistyksen toimistolla
15.11.  Tunneteatterin Puolan-matkan esittely
17.11.  teatteriesitys lapsille Ystävätuvalla
17.11.   Lauantaiparkki – Tonttuparkki
24.11.  Ystiksen teiniklubi
24.11.  Koskettelukirjatyöpaja Ystiksellä osana Kallio Kipinöi -viikkoa
26.11.  yhteiskehittämisen ilta 1
23.–25.11. Viikonloppu yksinhuoltajavanhempien perheille Sopukassa 
27.11.  runoilta Kulttuuritehdas Korjaamolla
29.11.  toimintaparkki Ystävätuvalla syyskokouksen ajaksi
29.11.  Yhdistyksen syyskokous
29.11.  Sateenkaariklubi

Joulukuu
1.12.  koko perheen Dravet-päivä
2.12.  Kallion vertaisryhmä
4.12.  nuoret ja vanhemmat kokkaavat
5.12.  Itte saa päättää -teemaviikon tapahtuma Sellossa
8.12.  tukihenkilötoiminnan koulutus
8.12.  Ystiksen teiniklubi
8.12.  yhdistyksen joulujuhla Kiltakellarissa
9.12.  piparipaja Työväenopistolla
10.12.  Kaakon kammari
10.12.  yhteiskehittämsen ilta 2
12.12.  vapaa-ajantoiminnan joulujuhla
13.12.  Villiklubi
14.12.  senioriretki Porvooseen
15.12.  Lauantaiparkki – Tonttuparkki
28.12.  lapsiperheiden elokuvapäivä Rivierassa

Tammikuu
6.1.  Kallion vertaisryhmä
10.1.  Villiklubi
12.1.  SuperPark-päivä perheille
14.1.  Kaakon kammari
26.1.  Lauantaiparkki
31.1.  Sateenkaariklubi

Helmikuu
3.2.  Kallion vertaisryhmä
11.2.   Kaakon kammari
23.2.  Lauantaiparkki
25.2.-29.4. vertaisryhmän vetäjien koulutus

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 /
 perhetoiminnan koordinaattori Pia Suokas 1.11. alkaen 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


