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Yhdistysasiaa
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntömääräinen kevätkokous
pidetään torstaina 28.4. klo 18.00 yhdistyksen toimistolla, Läntinen
Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki.
Käsiteltäviä asioita:
* Sääntöjen §:n 11 määräämät asiat:
- hyväksytään vuosikertomus edelliseltä vuodelta
- käsitellään kirjanpitolain tarkoittama tilinpäätös ja toimintakertomus 		
sekä tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
* Käsitellään muut yhdistyksen hallitukselle viimeistään 17.3. ilmoitetut
aloitteet.
Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen toimistolta 21.4. alkaen.
			

		

Tervetuloa!

Hallituksen kokouksissa 18.1., 15.2. ja 14.3. käsiteltyjä asioita
1. Hallituksen varapuheenjohtajiksi valittiin Päivi Liimatta ja Timo Martelius.
2. Toimikunnat vuonna 2016 ovat edunvalvontatoimikunta (uusia jäseniä Iiro Auterinen, Timo
Martelius ja Katja Riikonen), vapaa-ajan toimikunta (uudeksi jäseneksi Päivi Liimatta) ja kiinteistötoimikunta. Lakiperusteinen työsuojelutoimikunta jatkaa entisellä kokoonpanolla.
3. Järjestöavustuksen merkittävä pieneneminen edellisen vuoden avustusmäärästä.
4. Tilinpäätöksen hyväksyminen.
5. Yhdistyksen vuosikertomuksen hyväksyminen.
6. KVTL:n liittokokouskutsu ja edustajat.
7. Jäsenaloitteen käsittely.

Asumisen ilta 11.5. klo 17.30-19.30 Läntisellä Brahenkadulla
Mikä on kehitysvammaisten ihmisten asumisen nykytila ja tulevaisuus Helsingissä? Minkälaisia
asumisen ratkaisuja on tällä hetkellä ja mikä on suunta? Miten asumisen apu ja tuki toteutuvat?
Miten asumisen palveluja kehitetään? Miten palveluntarvetta arvioidaan?
Mm. näihin ja jäsenaloitteessa esitettyihin huoliin kehitysvammaisten ihmisten asumisen tilanteesta on vastaamassa Helsingin kaupungin vammaisten asumispalvelupäällikkö Kristiina
Räihä.
Tervetuloa keskustelemaan ja kysymään! Ilta on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille.
Tilavarauksen ja kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumiset ma 2.5. mennessä:
maria.kuosma@kvtuki57.fi. Huom! Ilmoittautumisten jälkeen tilaisuuden paikka saattaa muuttua,
ilmoitamme siitä viikkoa ennen tilaisuutta.
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Muusikot, tanssijat, kuvataiteilijat, runoilijat...
Etsimme esiintyjiä 45. juhlavuoden KeMuT-tapahtumaan Finlandia-talolle
28.1.2017.
Muusikot ja tanssijat, lähettäkää näyte taidoistanne DVD:llä, CD:llä,
muistitikulla tai sähköpostilinkkinä 30.9. mennessä osoitteella:
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry
Marja Herala
Läntinen Brahenkatu 2
00510 Helsinki
marja.herala@kvtuki57.fi, p. 040 521 0240
Muut taiteilijat, ottakaa yhteyttä mieluiten sähköpostilla. Kuvailkaa taidettanne
tai esitystänne tai lähettäkää näyte sähköpostilinkkinä.
Laittakaa mukaan yhteystietonne ja haluamaanne infoa esiintyjistä (pieni
historiikki tms.) sekä tapahtuman markkinoinnissa käytettävä kuva.
Hakijoista valitaan 6–8 esiintyjää/esiintyjäryhmää.
Tehdään taas yhdessä upeat ja juhlavat KeMuT!
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Täällä Pohjantähden alla
Minulta kysyttiin viime syksynä, että haluaisinko esiintyä Petri Laaksosen kanssa Finlandiatalon KeMuT-tapahtumassa tammikuussa
2016. Minulla oli kaksi biisivaihtoehtoa: Eläköön elämä tai Täällä Pohjantähden alla. Minä
valitsin Täällä Pohjantähden alla sen takia,
koska se on tanssillisesti hidas. Minua kiinnosti tehdä välillä hidasta ja tunteikasta tanssia ja
nauttia rauhallisista liikkeistä.
Teimme Katri Huitilan kanssa yhdessä koreografian. Katri Huitila on tanssiohjaajani
tanssialan perustutkintolinjalla. Sen jälkeen
harjoittelimme sooloa työssäoppimisjaksolla
joulukuussa. Kun harjoittelimme, niin oli vähän haastavaa muistaa koreografian liikkeitä.
Sitten kun harjoittelimme enemmän, niin minä
aloin muistamaan ne liikkeet. Kuuntelimme
musiikin rakenteen, tutkimme kuuntelemalla
kuinka kauan säkeistö, välisoitto ja kertosäe
kestää. Kirjoitimme sanat, joista keksimme
liikkeet. Näitä sanoja olivat esim: Pohjantähti,
purppura, halla.
Petri Laaksonen kävi meidän koulussa harjoittelemassa siten, että Petri soitti pianoa ja minä

tanssin. Harjoittelin vain kerran
Petri Laaksosen kanssa ennen
Finlandia-talon esitystä. Esitys
oli lauantaina 30.1. Minulla oli
valkoinen asu, koska se sopii
tähän hitaaseen biisiin.
Petrin kanssa oli kiva tehdä
yhteistyötä ja haluaisin tehdä
lisää, jos se vaan olisi mahdollista. Esitys meni tosi hyvin, ja
minä sain paljon aplodeja ja
minulta pyydettiin keikkaa Pirkkolan Urban saunaan, mutta
en valitettavasti päässyt esiintymään koska sairastuin.
teksti: Siiri Teerikangas
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Mikä ihmeen Kohtaamistaide?

Oskarinpuiston toimintakeskuksen Keltaisen
ryhmän työhuoneessa raikuvat aplodit. Pöydän ääressä loistavat hymyt iloisilta kasvoilta.
Jälleen on tullut yksi Kohtaamistaideprojekti
päätökseen. Joku kysyy innostuneena: ”Milloin
tehdään taas Kohtaamistaidetta? Se on niin
kivaa!”

Kohtaamistaideprojekti aloitetaan aina vaihtamalla kuulumisia. Jokainen saa vuorollaan
ja halutessaan kertoa, millä mielin on aloittamassa uutta projektia. Tämän jälkeen seuraa
virittäytyminen, jossa multisensorisuus eli
kaikkien aistien monipuolinen käyttäminen
on tärkeässä roolissa. Virittäytymiskierroksen
toiminta pyritään liittämään tavalla tai toisella
sitä seuraavaan taidetyöskentelyyn. Taidetyöskentelyssä käytetään monipuolisia tekniikoita
ja välineitä. Kuvataiteen tekemisen tekniikoita
ja apuvälineitä suunnitellaan ja muokataan
tilanteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin sopiviksi.
Apua annetaan tarpeen ja toiveiden mukaan.
Ja mikä tärkeintä, jokainen saa osallistua
Kohtaamistaiteeseen oman innostuksensa ja
vireystilansa mukaan, tehdä sen minkä jaksaa
ja haluaa.

Kohtaamistaideprojektit päättyvät aina arvostuskierrokseen. Jokaisen valmiista työstä
annetaan positiivista palautetta, työtä ja tekijää arvostetaan. Sanallisen palautteen lisäksi
Kohtaamistaide on tullut Keltaisen ryhmän vä- palautetta voi antaa myös käyttämällä esim.
elle tutuksi ja turvalliseksi työskentelymuodoksi erilaisia aistimateriaaleja tai vaikka soittimia.
viimeisen vuoden aikana. Ryhmässä on tehty
Konkreettisena arvostuksenosoituksena kaikki
kaikkiaan kymmenen Kohtaamistaideprojektia. saavat osallistumisestaan myös aplodit.
Näiden projektien myötä syntyneet kuvataidetyöt pääsivät esiin arvokkaaseen ja juhlalliseen
näyttelyyn Finlandia-talolla Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n järjestämässä KeMuT-tapahtumassa tammikuun 2016 lopussa.
Kohtaamistaide on kuvataidemenetelmä, jossa
projektista toiseen samana toistuva rakenne
luo turvalliset raamit taiteen tekemiselle. Itse
taidetyöskentely on pilkottu osiin, joita seuraamalla kokematonkin taiteen tekijä voi päästä
onnistuneeseen ja esteettisesti miellyttävään
lopputulokseen. Kohtaamistaiteen kantavana
arvopohjana on ihmisen aito kohtaaminen ja
kokonaisvaltainen arvostaminen.
Oskarinpuiston toimintakeskuksessa Kohtaamistaideprojektit on suunniteltu, kehitetty,
muokattu ja valmisteltu asiakkaiden tarpeiden
mukaan ja sovitettu arjen aikatauluihin sopivaksi. Kohtaamistaiteen struktuuria ja osallistujien
kommunikointia tukemaan on tehty kuvia, joita
käytetään aktiivisena osana projekteja.
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Kaikkia naurattaa, monen sormi on suussa,
toisten sormet kaapivat paperilautasen pohjaa.
”Tämähän on niin hyvää!”, kuuluu kommentti, ennen kuin sormi taas livahtaa suuhun ja
kasvoille leviää hymy. ”Mä tykkään enemmän
suolasta”, sanoo yksi. Toisten tyhjät sokerilautaset puhuvat kuitenkin sen puolesta, että
sokeri on ollut pidetympi maku. Mutta mikä
väri sokerista tulee mieleen? Sillä värillä saa
aloittaa taidetyöskentelyn, kunhan ensin malttaa sivellä paperin sokeriliuoksella. Työskentelyn lomassa monen sormi livahtaa edelleen
suuhun, otsahiuksetkin saavat osansa sokerista ja pysyvätkin näin kätevästi poissa silmiltä
koko taidetyöskentelyn ajan. Peiteväri leviää
sokeripinnalla kuin itsestään ja vähän niinkuin
taiottuna maalailee omia kuvioitaan. Yhdessä
ihastellaan näitä taiteenteon yllätyksiä. Yksi
roiskuttaa maalia pensselistä, toinen lisää sitä
tipan kerrallaan haluamiinsa kohtiin, jollekin
helpoin keino on tarttua alustasta kiinni ja valuttaa maalia työtä kallistelemalla, nopeimmat
ovat jo valmiita ja odottelevat kaikessa rauhassa.

si, ujo hymy kutittelee poskia, kevyt naurahduskin nousee ilmoille, saattaapa joku taputtaa
myös itselleen. Poikkeuksetta Kohtaamistaideprojektit päättyvät innostuneen positiiviseen
ilmapiiriin, kaikilla on hyvä olo.
Teksti: Noora Altio, toimintakeskuksen ohjaaja
ja Kohtaamistaideohjaaja

Tunnelma on iloisen kevyt ja keskittynyt.
Töiden kuivuttua ne otetaan esiin yksi kerrallaan. Kaikki halukkaat saavat antaa arvostusta
ja taiteilijat itsekin halutessaan kertoa omia
ajatuksiaan työskentelystä ja valmiista työstä.
Tällä kertaa arvostettavista kuvataidetöistä ei
katsota kehyksen avulla
kauniita yksityiskohtia,
vaan mietitään tuleeko
kuvasta vahva vai herkkä olo. Omat tuntemukset jaetaan ryhmän ja
etenkin taiteilijan kanssa.
Kaikista töistä löytyy
paljon positiivista sanottavaa ja tämä arvostus
kruunataan vielä raikuvilla aplodeilla. Jokainen
taiteilija vuorollaan saa
olla niiden kohteena.
Ja vaikka sanoja ei olisi
kuvaamaan, miltä aplodit
tuntuvat, sen voi kyllä
nähdä ja aistia. Asennot
kohoavat ryhdikkäimmik7

Perheiden vertaistukitoiminta
Vanhempien tapaamisia

Perheille

Aikuisten vanhempien lounastapaaminen
ravintola Kaisaniemessä to 12.5. klo 13

Vanhemmille hierontaa ja lapsille omaa
puuhaa – perheretki Espooseen la 14.5.

Tavataan ”yleisön pyynnöstä” lounaan merkeissä kuulumisia vaihtaen. Paikkana on tällä
kertaa ravintola Kaisaniemi, Kaisaniementie 6.

Lähdemme nauttimaan osteopatiakoulu Atlaksen tarjoamista hoidoista. Vanhempien ollessa
hoidossa lapset pääsevät Katjan ja hoitajien
kanssa viettämään aikaa kirjastoon ja tutustumaan muihin lasten paikkoihin Isossa Omenassa.

Mukaan ovat tervetulleita kaikki aikuisten kehitysvammaisten vanhemmat, joilla on mahdollisuus päiväaikaan olla mukana. Mukana
on vanhan äitikerhon äitejä, muista ryhmistä
vuosien varrella mukaan tulleita sekä vanhempia, joiden lapset ovat vastikään aikuistuneet.
Vaihdetaan kuulumisia hyvässä seurassa
herkutellen. Kesäsuunnitelmia? Mitä kuuluu ja
mitä on mielen päällä?

Vanhemmille on varattuna yhteensä kaksi tunnin hoitosettiä, ensimmäinen alkaa klo 13.45.
Hoito kestää alkuvalmistelujen kanssa yhteensä tunnin. Toisen porukan ollessa hoidossa
toinen porukka kokoontuu Päivin kanssa kahville hyvässä vertaisessa aikuisseurassa. Toki
ajan voi käyttää myös vaikka shoppailuun niin
halutessaan.
Tapaamme Isossa Omenassa Osteopatiakoulun edessä (Piispansilta 9 B, 3. krs) klo 13.30
ja jakaannumme ryhmiin. Mukaan hoitoihin
mahtuu 18 aikuista, osallistujat valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä (ilmoitamme kaikille).
Lisätietoja Katjalta.

Lounaaseen kuuluu runsas alkupalapöytä,
keittobuffet, pääruoka pöytiin tarjoiltuna, jälkiruoka/juustovaunu sekä kahvi- ja teebuffet.
Omavastuu on 10 €/hlö. Tervetuloa mukaan
uudet ja tutut vanhemmat!
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 9.5. Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
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Ilmoittautumiset Katjalle 2.5. mennessä katja.
riikonen@kvtuki57.fi tai p. 040 522 2138.

Äiti/isä ja lapsi/nuori yhdessä kuvan
tekemisen äärellä Ystävätuvalla 21.6.
klo 16–19
Tapaamisen tarkoituksena on tutustua ja kokeilla miltä tuntuu tehdä ohjattua ja vaiheistettua kuvataidetoimintaa, jossa kokemattomatkin
osallistujat pääsevät nauttimaan kuvan ja
taiteen tekemisestä iloisesti ilman suorituspaineita. Jos innostusta riittää, kokoamme harrasteryhmän, joka aloittaa syksyllä.

Vanhempien vertaistapaaminen ja lasten
värikylpy ke 8.6. klo 16.30 alkaen
Ilo ja tekeminen, hetkeen pysähtyminen ja siitä
nauttiminen ovat tärkeitä elementtejä värikylvyssä! Värikylpy sopii kaikille, ikään ja toimintakykyyn katsomatta. Työskentelyssä keskitytään hetkeen ja hetkessä pysähtymiseen.
Tärkeintä on yhdessä tekeminen, ihmettely,
moniaistinen kokemus ja sen jakaminen.
Valmistaudu touhuilemaan rennosti ja avoimin
mielin lapsesi tahdissa. Tekeminen ja kokeminen ovat pääasioita, kukin omalla tavallaan ja
oman aikansa! Tarkoituksena on viettää mukava kesäilta hyvässä vertaisessa seurassa.
Varaa lapselle päälle/mukaan kevyet vaatteet
esim. T-paita ja alushousut/shortsit. Vähintään
kädet ja jalat on hyvä olla paljaana. Ota mukaan vaihtovaatteet ja pyyhe sekä muovipussi
tai vastaava, johon ”värjääntyneet” vaatteet voi
laittaa kotiinkuljetusta varten.

Kuvaa tehdään Kohtaamistaidemenetelmän
mukaisesti ja toimintakerta koostuu kolmesta
osasta: virittäytymisestä, taidetyöskentelystä
sekä arvostuskierroksesta. Toiminta on moniaistista ja sen tukena käytetään apuvälineitä
sekä kuvia. Toiminta sopii ihan jokaiselle ja sitä
pystytään muokkaamaan erityistarpeet huomioiden.
Kuvataidetoiminta toteutetaan parityöskentelynä, jossa lapsen tai nuoren parina toimii hänen
läheisensä. Ryhmän ohjaajana toimii Kohtaamistaideohjaaja Noora Altio. Lue artikkeli
Kohtaamistaiteesta sivulta 6.
Kerron mielelläni lisää! Mukaan mahtuu rajallinen määrä pareja, valinnat tehdään Ilmoittautumisajan mentyä umpeen. Ilmoittautumiset
15.6. mennessä Päiville p. 040 707 9967 tai
paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Kaikki materiaalit ovat turvallisia ja myrkyttömiä. Huomioi kuitenkin mahdolliset allergiat ja
kerro niistä ilmoittautumisen yhteydessä.
Tapaamme Ystävätuvalla, Läntinen Brahenkatu 2. Nautimme aluksi pienen välipalan. Sään
salliessa teemme värikylvyn ulkona, muuten
Ystävätuvalla. Värikylvyn ohjaa värikylpyohjaaja/äiti Katja Riikonen.
Ilmoittaudu mukaan 2.6. mennessä Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
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Teemalliset tapaamiset
Keskusteluilta lyhytaikais- ja tilapäishoidosta ke 13.4. klo 17
Lyhytaikaishoidolla on tärkeä merkitys perheiden jaksamisen tukena. Minkälaisia palveluita
on tarjolla? Mistä teidän perheenne hyötyisi?
Eikö juuri teille sopivaa palvelua tunnu löytyvän? Illan tavoitteena on keskustella, kuulla
ja vaihtaa ajatuksia erilaisista vaihtoehdoista
sekä lyhytaikaishoidon ajankohtaisista asioista
ja toiveista.
Kehitysvammaisten Palvelusäätiöstä on paikalla Anni Raunio, joka kertoo säätiön tarjoamista palveluista, perhelomituksesta, perhehoidosta, ryhmälomituksista sekä leireistä.
Helsingin kaupungin palveluista, kuten harkinnanvaraisesta erityislapsenvahtipalvelusta eli
ns. ELVAsta on kertomassa lah-koordinaattori
Jaana Hovi sekä omaishoidon ohjaaja Suvi
Vähäsaari. Yhdistyksen järjestämästä kotiin
vietävästä hoidosta ja parkkitoiminnasta kertoo
tilapäishoidon ohjaaja Katja Riikonen.

Jaksamista arkeen mindfulnessilla –
teemapäivä la 16.4. klo 11–15
Päivä on tarkoitettu äideille ja isille. Mindfulness eli tietoinen, hyväksyvä läsnäolo on
todistetusti tehokas menetelmä stressinhallintaan ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lähde
mukaan tutustumaan menetelmään, jossa tietoisuustaitojen harjoittamisen kautta voit saada
paremman yhteyden omaan itseesi, kehoosi ja
tulla tietoiseksi oman mielesi toimintatavoista.
Näin voit edistää jaksamistasi, hyvinvointiasi
ja saada uudenlaisen näkökulman elämääsi.
Päivä toimii myös kertauksena mf-kurssille
aikaisemmin osallistuneille.
Päivän vetää isä ja mindfulnessohjaaja Juha
Takanen ja paikkana on Läntinen Brahenkatu.
Omavastuu materiaaleineen on 40 €/hlö ja se
maksetaan paikan päällä. Syömme päivällä
keittolounaan.
Mukaan mahtuu rajallinen määrä vanhempia.
Ilmoittaudu 12.4. mennessä Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Tervetuloa mukaan kuulemaan uutta ja päivittämään vanhaa! Kokemusten vaihto toisten
vanhempien kanssa toimii myös hyvänä tietokanavana. Tarjolla kahvia, teetä ja pientä
suolaista.
Tilaisuus pidetään toimistolla Läntisellä Brahenkadulla. Ilmoittaudu mukaan 5.4. mennessä Päiville p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@
kvtuki57.fi

Ilta itsemääräämisoikeudesta to 19.5.
klo 17–19.30
Ilta on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille läheisille, kehitysvammaisille ihmisille sekä
ryhmäkotien työntekijöille. Illan tavoitteena
on yhdessä pohtia ja keskustella siitä, miten
voimme parhaiten tukea itsenäistymistä ja
itsemääräämisoikeutta asumisessa. Illassa
alustajina ja asiantuntijoina ovat Sirkka Sivula
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:stä, Liisa Murto
Kynnys ry:n Via-projektista sekä Tuija Kotiranta Omaisena edelleen ry:stä.
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Saavatko kaikki päättää itse omista asioistaan?
Saako päätökseen riittävästi tukea?
Voiko osallistua mihin itse haluaa?
Kuka huolehtii turvallisuudesta?
Kuka kantaa vastuun, jos jotain sattuu?

Olemme viipyilleet aiheen äärellä jo kolme
kertaa eri kokoonpanoissa. Tämä ilta päättää
tämän neljän tilaisuuden sarjan.
Tilaisuus pidetään Läntinen Brahenkatu 2:ssa,
4. krs. Kysele lisää ja ilmoittaudu mukaan
viimeistään 10.5. Päiville p. 040 707 9967 tai
paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Isovanhempien vertaistapaaminen to 9.6.
klo 17–20
Lapsenlapsen sairaus tai vamma yhdistää isovanhemmat saman pöydän ääreen jakamaan
näkökulmia, huolia, iloja ja vertaisten käytännön vinkkejä ammattilaisen johdolla. Mukaan
ovat tervetulleita kaikki isovanhemmat lapsenlapsen ikään katsomatta.

Virkistystä
Nuoret ja vanhemmat kesäjuhlaherkkuja
kokkaamassa ma 9.5. klo 17–20
Tutut kokkausillat siirtyvät uusiin tiloihin uuden
yhteistyökumppanin Työväenopiston myötä.
Käytännöt säilyvät samoina, opettaja Mirva on
miettinyt kaiken etukäteen. Lähdetään yhdessä tutustumaan, kokkaamaan ja herkuttelemaan Opistotalon opetuskeittiöön, Helsinginkatu 26.
Houkuttelevan kevätjuhlapöydän antimet
valmistetaan kurssilla yhdessä isän tai äidin
kanssa. Keväisellä ruokalistalla on suolaisia ja
makeita herkkuja, esim. parsapiirakkaa, pannaripitsaa, tortillarullia, salaatteja, lämpimäisiä
leipomuksia sekä tietenkin jälkiruokaa. Ruoanvalmistuksen jälkeen istumme yhdessä ison
pöydän ääreen nauttimaan juhlapöydän tarjoiluista. Ruokakurssille tarvitset mukaan iloisen
mielen, kaikki muu järjestetään työväenopiston
puolesta.
Mukaan mahtuu 14 osallistujaa. Illan omavastuu 10 €/hlö maksetaan paikan päällä.
Ilmoittautumiset 27.4. mennessä. Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Palaute edellisestä tapaamisesta kysymykseen mikä oli parasta: ”Pääsy maailmaan,
jossa ei tarvitse selittää mistä puhutaan, ymmärrys laajenee, tapaaminen oli erittäin tarpeellinen.”
Jutustelun yhteydessä nautitaan pientä purtavaa. Tapaamisen järjestävät Rinnekoti-Säätiön
Norio-keskus, Helsingin Kehitysvammatuki 57
ry ja Uudenmaan lihastautiyhdistys ry.
Tilaisuus pidetään Läntinen Brahenkatu 2:ssa,
4. krs. Kysele lisää ja ilmoittaudu mukaan
viimeistään 2.6. Päiville p. 040 707 9967 tai
paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Marjaniemessä juhlitaan to 16.6.
Marjaniemessä vietetään 15-vuotisjuhlia varhaisessa kesäillassa. Luvassa on rentoa juhlatunnelmaa makkaranpaiston, yhdessäolon ja
mukavan ohjelman siivittämänä.
Laita päivä kalenteriin! Tarkempi ohjelma,
ilmoittautumiset ja aikataulu löytyvät uutiskirjeestä kevään aikana. Uutiskirjeen voi tilata
omaan sähköpostiin nettisivuiltamme.
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Parkkitoiminta
Kotiparkki
Parkkitoiminta ja sen osa kotiparkki ovat RAY:n
tukemaa toimintaa perheille, joissa on kehitysvammainen lapsi. Kotiparkin hoitaja huolehtii
perheen lapsista toiveiden mukaisesti. Kotiparkin hoitaja huolehtii myös perheen sisaruksista
silloin kun nämä ovat paikalla yhdessä erityislapsen kanssa. Kotiparkki on tarkoitettu alle
20-vuotiaalle lapselle, mutta vaikeavammaisten kohdalla ei ole ikärajaa.

Kotiparkin hinnasto

Tilapäishoitajan käynnistä sovitaan aina aloitus- ja lopetusaika. Uuden hoitajan tullessa
perheeseen on erillinen tutustumiskäynti suositeltavaa. On hyvä varata riittävästi aikaa
tutustumiseen puolin ja toisin sekä käytännön
asioiden läpikäymiseen.

Sovitun kotiparkkivarauksen voi perua veloituksetta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa.
Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta varauksesta veloitetaan 5 €/tunti tilauksen mukaan.

Kotiparkin asiakkaana on tällä hetkellä noin 50
perhettä, ja kysyntä kasvaa tasaisesti. Toimintamme on voittoa tavoittelematonta. Mahdollistaaksemme myös jatkossa tuetun hoitoavun
kaikille sitä tarvitseville perheille sekä muun
monipuolisen parkkitoiminnan, joudumme
nostamaan perheen omavastuuosuutta sekä
kotiparkin että lauantaiparkkien osalta. Uudet
hinnat tulevat voimaan huhtikuun alusta. Hoitajatilaukset ja käytännöt pysyvät samoina,
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry vastaa työnantajana jatkossakin hoitajien koulutuksesta ja
työnantajavelvoitteista.
Kotiparkin ollessa kiinni 1.–31.7. emme ota
uusia tilauksia vastaan. Ennen kesätaukoa
sovituista keikoista huolehditaan.

Klo
8.00–18.00
18.00–21.00
21.00–24.00
			

Arkisin
13 €/tunti
15 €/tunti
16 €/tunti

Lauantaisin
16 €/tunti
16 €/tunti
25 €/tunti
(klo 20–24)

		
10.00–18.00

Arki- ja lauantaipyhänä
25 €/tunti

Lauantaiparkin osallistumismaksu on 20 €/hlö.
Osallistumismaksu pitää sisällään lounaan,
materiaalit sekä osaavan henkilökunnan ohjauksen ja tuen.
Tilapäishoitoilta keskiviikkona 13.4. Ystävätuvalla kello 17
Keskusteluilta, jossa on mukana työntekijöitä
Helsingin kaupungilta, Kehitysvammaisten
Palvelusäätiöltä ja yhdistyksestä. Nyt on mahdollisuus kysyä ja kertoa tästä ajankohtaisesta
aiheesta, omista kokemuksista ja tarpeista ja
kuulla muiden kokemuksista. Lue lisää sivulta
10.
Yhdistyksen kevätkokous ja lastenhoito
torstaina 28.4. kello 18–
Tarjoamme lastenhoidon yhdistyksen kevätkokouksen ajaksi Ystävätuvalla. Lastenhoitovaraukset Katjalle sunnuntaihin 24.4. mennessä
katja.riikonen@kvtuki57.fi tai p. 040 522 2138
(ma–pe 9–14).
Osallistu ja vaikuta yhdistyksen toimintaan!
Kevätkokouksen kutsu löytyy sivulta 3.
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Lauantaiparkki
Lauantaiparkki on erityislapsille ja heidän
sisaruksilleen suunniteltua yhteistä tekemistä
ohjaajien kanssa. Lauantaiparkkien tarkoitus
on tuoda lapsille ja sisaruksille onnistumisen
ja mukavan tekemisen hetkiä vertaisessa
seurassa eri teemoilla. Toiminnassa otetaan
huomioon mukaan ilmoittautuneiden lasten
vahvuudet. Lauantaiparkin osallistujien ikähaitari on ollut noin viidestä viiteentoista vuotta
eli lauantaiparkki sopii monen ikäisille lapsille.
Lapset ovat lauantaiparkissa pääsääntöisesti
ilman vanhempia, mutta toki vanhempi voi tulla
yhdessä lapsen kanssa tutustumaan uusiin kavereihin ja toimintaan. Lapsen voi myös ilmoittaa vain osaksi aikaa lauantaiparkkiin.
Huom! Myös sisarukset ovat lämpimästi tervetulleita lauantaiparkkipäivään!
SEURAAVAT LAUANTAIPARKIT
Lauantaiparkki – retki Kansallismuseoon
21.5. kello 10–15
Tällä kertaa teemme retken Kansallismuseoon
ja osallistumme oppaan avulla arteenetsintään. Lapset saavat olla aktiivisia etsijöitä,
mukana kierroksella on myös kosketeltavia
esineitä. Kokoonnumme aluksi Ystävätuvalle,
jossa syömme lounaan ennen retkelle lähtöä.
Opastus museossa alkaa kello 13, takaisin
Ystävätuvalle palaamme kolmeen mennessä.

Ilmoittautuminen Katjalle p. 040 522 2138
tai katja.riikonen@kvtuki57.fi sunnuntaihin
15.5. mennessä, jonka jälkeen ryhmä valitaan
(ilmoitamme kaikille). Osallistumismaksu 20 €
sisältää lounaan ja museo-opastuksen. Sovitaan kyydeistä museolle ja takaisin ilmoittautumisajan jälkeen.

Lauantaiparkki – olympialaiset 18.6. kello
10–15
Kesä on jo täällä ja Rion Olympialaiset lähenevät. Järjestämme omat leikkimieliset olympialaiset Brahen leikkipuistossa, jossa osallistujat
pääsevät kokeilemaan ainakin kilon pallon
vieritystä, sammakon loikkaa, saappaan heittoa sekä nurinkurin viestiä. Kaikki rohkeasti
mukaan, tyyli on vapaa! Tämä kiva ulkoilupäivä sopii kaikille.
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, jos
lapsella on jokin suosikkilaji, jonka voisimme
soveltaen ottaa mukaan olympialaisiin. Jokainen osallistuja tietenkin myös palkitaan.
Ilmoittautuminen Katjalle p. 040 522 2138
tai katja.riikonen@kvtuki57.fi sunnuntaihin
12.6. mennessä, jonka jälkeen ryhmä valitaan
(ilmoitamme kaikille). Osallistumismaksu 20 €
sisältää lounaan ja materiaalit.

13

Kaakon kammari

Perheiden tapaamisilta Ystävätuvalla

Joskus voi olla mukavinta tulla Kaakon kammariin suoraan töistä ja ottaa vaikka lapsille
ruoka mukaan, jos ruoka-aika sattuu samaan
aikaan. Iltojen tavoitteena on tarjota erityislapsille ja -nuorille sisaruksineen vertaistukea ja
virkistystä ohjatun toiminnan ja vapaamuotoisen leikin tuella. Lasten toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon tekemisen eri muodot,
ja jokainen voi osallistua oman mielenkiinnon
ja jaksamisen mukaan. Lapsille on luvassa taidepajan vapputunnelmissa naamareiden tekoa
kevään viimeisellä kerralla 2.5.

Ystävätuvan perheillan
on löytänyt jo mukava
joukko ihmisiä, tervetuloa mukaan uudet ja
vanhat kävijät! Kokoonnumme jälleen perjantaina 22.4. klo 17–20. Jos
teiltä meni lasten sirkusteemainen lauantaiparkki ohi, niin ei huolta, pääsette nauttimaan
sirkuksesta 22.4. perheillassa. Tervetuloa
mukaan! Meillä on ilo saada Lintsin Sirkus
esiintymään perheillassa 22.4.

Kaakon kammari -illat ovat koko perheelle
avointa toimintaparkkitoimintaa ja mukaan voi
tulla koko perhe tai osa perheestä. Istumme
iltaa rupatellen kahvin tai teen ääressä, kaikki
samoissa tiloissa. Kaakon kammariin pääsee
hyvin metrolla, asemalta on noin 10 minuutin
kävelymatka. Omalla autolla tuleville löytyy
myös hyvin parkkitilaa. Mukaan voi tulla mistä
päin Helsinkiä tahansa. Ennakkoilmoittautumiset Katjalle edellisen viikon torstaihin mennessä joko sähköpostitse katja.riikonen@kvtuki57.
fi tai puhelimitse 040 522 2138. Mukaan voi
edelleen tulla ilman ennakkoilmoittautumista,
näin toiminta pysyy mukavan vapaamuotoisena.

Tulossa on ohjelmaa lapsille ja vanhemmille
yhdessä ja erikseen, pääpainon pysyessä
vapaassa olemisessa. Vanhempien vertaisessa hetkessä kahvikupin äärellä keskustellen
ja lasten omat mielenkiinnon kohteet yhdistettynä vapaaseen leikkiin ja esimerkiksi jo vakivieraaksi muodostunut jättijääpala on jälleen
paikalla – mutta minkä värisenä tällä kertaa?
Lapset ovat perheillassa hoitajien vastuulla,
minkä vuoksi perheiltaan on ennakkoilmoittautuminen.

Kevään viimeinen tapaaminen:
maanantai 2.5. klo 17–20
Tervetuloa mukaan!
Leikkipuisto Herttoniemi, Karhutie 11, 00900
Helsinki

Mukaan voi tulla mistä päin Helsinkiä tahansa,
ja mukaan voi tulla koko perhe tai osa perheestä. Ilmoittaudu seuraavaan Ystävätuvan
perheiltaan sunnuntaihin 17.4. mennessä Katjalle p. 040 522 2138 tai sähköpostitse katja.
riikonen@kvtuki57.fi. Näin osaamme varata
hoitajia riittävästi.
Ystävätuvalle pääset parhaiten julkisilla, raitiovaunut 3 ja 1 pysähtyvät oven edessä, raitiovaunu 8 kulman takana. Samoin bussi 51:n
pysäkki on vieressä. Sörnäisten metroasemalta on noin 10 minuutin kävelymatka Läntiselle
Brahenkadulle, myös raitiovaunulla 8 pääsee
Sörnäisistä viereiselle Urheilutalon pysäkille.
Kevätkauden perheillat Ystävätuvalla:
22.4. klo 17–20 (ilm. 17.4. mennessä)
3.6. klo 17–20 (ilm. 29.5. mennessä)
TERVETULOA!
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs., 00510
Helsinki.
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Perheiden retki Espooseen lauantaina 14.5.
Lähdemme nauttimaan osteopatiakoulu Atlaksen tarjoamista hoidoista. Vanhempien ollessa
hoidossa, lapset pääsevät hoitajien kanssa
viettämään aikaa kirjastoon ja tutustumaan
muihin lasten paikkoihin Isossa Omenassa.
Vanhemmille on varattuna yhteensä kaksi
tunnin hoitosettiä, ensimmäisen alkaessa
alkaen kello 13.45. Hoito kestää alkuvalmistelujen kanssa yhteensä tunnin. Toisen porukan ollessa hoidossa toinen porukka pääsee
istahtamaan kahville mukavassa vertaisessa
seurassa.

Retkellä ovat mukana tilapäishoidon ohjaaja
Katja Riikonen sekä perhetyön suunnittelija
Päivi Juvala.
Tapaamme Isossa Omenassa Osteopatiakoulun edessä (Piispansilta 9 B, 3. krs) klo 13.30,
josta jakaannumme ryhmiin. Mukaan hoitoihin
mahtuu 18 aikuista, osallistujat valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä (ilmoitamme kaikille).
Hoitajia varataan tarpeen mukaisesti. Lisätietoja Katjalta.
Ilmoittautumiset Katjalle 2.5. mennessä katja.
riikonen@kvtuki57.fi tai p. 040 522 2138.

Ystis ja perhetyö yhdessä
Iloa ja yhdessä tekemistä -kurssi
persian kieltä äidinkielenään puhuville
Kurssi on tarkoitettu nuorille (yli 14 v),
joilla on kehitysvamma, yhdessä äidin
kanssa.
Tarkoituksena on tehdä yhdessä mukavia
juttuja ja viettää aikaa vertaisessa seurassa. Kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä
osallistujien kanssa.
Kurssi kokoontuu tiistaisin kesäkuussa Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n
Ystävätuvassa, Läntinen Brahenkatu 2.
Tapaamiskertoja on neljä.
Ensimmäinen tapaaminen on 7.6. klo
13–16. Silloin tutustutaan ja suunnitellaan
yhdessä kurssin ohjelma. Muut kerrat
ovat 14., 21. ja 28.6. samaan aikaan.
Kurssin vetäjänä toimii Foroogh Majd.
Hän on muuttanut 7 vuotta sitten Suomeen Teheranista, Iranista. Foroogh
harrastaa valokuvausta ja käsitöitä ja
myös luonto on hänelle tärkeä. Forooghin

valoisa olemus ja iloinen mieli luovat hyvän
pohjan mukavalle kurssille.
Kurssin hinta on äidiltä ja lapselta yhteensä 40
euroa.
Ilmoittautumiset 15.5. mennessä
marja.herala@kvtuki57.fi tai p. 040 521 0240.
Mukaan mahtuu enintään viisi äiti ja nuori
-paria.
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Retki Samppalinnan kesäteatteriin
Turkuun la 18.6.
Ystiksen ja perheiden yhteinen kesäteatteriesitys on tänä vuonna Nunnia
ja Konnia. Esitys perustuu samannimiseen hittielokuvaan. Vauhtiin ja vapauteen tottuneen yökerholaulaja Deloriksen elämä saa yllättävän käänteen,
kun hän joutuu murhan silminnäkijäksi
ja pakenee gangsterit kannoillaan.
Varsinaiset kommellukset kuitenkin
alkavat, kun tuttu poliisi piilottaa hänet
paikkaan, josta häntä ei varmasti löydetä: nunnaluostariin!
Tämä hulvaton musikaalikomedia
naurattaa, laulattaa ja jättää hyvän
mielen pitkäksi aikaa. Nunnia ja Konnia on täynnä mukaansa tempaavaa
musiikkia: soulia, gospelia ja discoa.
Sävellyksestä vastaa kahdeksankertainen Oscar-voittaja Alan Menken.
Pääosassa nähdään Maria Lund ja muissa
rooleissa mm. Martti Manninen, Satu Paavola
ja Tuija Piepponen. Mukana on myös upea
gospelkuoro "iloiset nunnat" ja live-orkesteri!
Matka taittuu omalla tilausajobussilla. Ennen
teatteria ruokailemme ravintola Aitiopaikassa,
jossa on tarjolla mozzarellasalaattia, antipastosalaattia sekä kana-pastasalaattia ja pääruokana rosvopaisti ja paistetut yrttiperunat. Jälkiruoaksi Nunnan raikas mansikkahyvä ja kahvi/
tee. Kaikki ruoat ovat laktoosittomia. Ilmoita
muista mahdollisista ruoka-ainerajoituksista
samalla kun ilmoittaudut.
Päivän ohjelma:
•
•
•
•
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lähtö Läntinen Brahenkatu 2 klo 10
ruokailu klo 12
Nunnia ja konnia klo 14
paluu Helsinkiin noin klo 19.

Retken hinta/henkilö:
jäsenet ja samassa taloudessa asuvat
60 euroa, muut 70 euroa.
Perheiden ilmoittautumiset Päiville
p. 040 707 9967, paivi.juvala@kvtuki57.fi ja
Ystävätuvan porukan Marjalle
p.040 521 0240, marja.herala@kvtuki57.fi.
Sitovat ilmoittautumiset. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja on rajoitetusti.
Lähde reissuun itse valitsemallasi kokoonpanolla, yksin, kaksin, perheen voimin, vanhemmat keskenään, sisarukset yms.
Kokemuksen syvällä rintaäänellä: matkaseura
on vertaansa vailla!
Esitys on huumoripitoinen ja huumorilla mennään muutenkin.

Vapaa-ajan toiminta
Toimintaa kehitysvammaisille ihmisille
Ystävätupa
Osoite: Läntinen Brahenkatu 2
p. 0400 413 478 (aukioloaikoina)
Avoinna:
keskiviikkoisin klo 14–19
sunnuntaisin klo 13–16
Ystiksen kevätjuhla on sunnuntaina 24.4.
klo 13–16.
Sen jälkeen alkaa kesätauko. Syksyn
ensimmäinen Ystiskerta on 14.9. klo 14–19.
Ystiksen teiniklubi
Vauhdikkaasti käynnistynyt uusi toiminta,
teiniklubi, kokoontuu joka toinen lauantai klo
13–16 Ystävätuvalla, Läntinen Brahenkatu 2,
4. kerros. Kevään aikana tavataan vielä 16.4.
ja kevätjuhlissa vappuaattona 30.4. Sen
jälkeen alkaa kesätauko. Syksyllä toiminta
alkaa 17.9.
Teiniklubilla voit pelailla pelejä, askarrella,
tavata kavereita, laulaa karaokea ja tutustua
uusiin ihmisiin. Seurana ja pelikaverina on
aina vastuuohjaaja ja vapaaehtoistoimija.
Mikäli tarvitset henkilökohtaista apua tai
tarkempaa valvontaa, olet tervetullut oman
avustajan kanssa.
Myytävänä limua, mehua ja pientä purtavaa.
Esim. mehu ja pulla maksavat 1,50 euroa ja
limumukillinen 1 euron.
Lisätietoa Marjalta, marja.herala@kvtuki57.fi
tai p. 040 521 0240.

Sture 21:n Villiklubi
torstaina 14.4., 12.5. ja 9.6. klo 19–22,
osoite Sturenkatu 21.
Kavereita, bändejä ja mukavaa fiilistä.
Ilmainen sisäänpääsy.
Ikäraja 18 v.
Tervetuloa!
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240,
marja.herala@kvtuki57.fi
ja Villiklubin Facebook-sivulla.

Ystiksen senioriklubin kevätjuhla on 19.4.
klo 12–14. Herkkuja, yhdessäoloa ja
kevätlauluja. Jouko Hälinen säestää pianolla.
Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä
eläkeläisille kokoontuu keväällä vielä
torstaina 12.5. klo 13–14.30.
Helsingin Diakoniaopiston opiskelijat
järjestävät kevään aikana senioritoimintaa
Ystävätuvalla. Lisätietoa yhdistyksen
nettisivuilta tai Marjalta,
marja.herala@kvtuki57.fi tai p. 040 521 0240.
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ÄMYRILLÄ TANSSITAAN lauantaina 11.6.
klo 13–16 Juha Simolan ja Henri Hurmeen
5-henkisen orkesterin tahdissa.
Juha Simola on vuonna 2015 voittanut Olavi
Virta -laulukilpailun ja Henri Hurme on
kaksinkertainen tangoprinssi.
Liput 10 euroa.
Pyörätuoli- ja henkilökohtaiset avustajat
maksutta (huom! henkilökohtainen
avustajakortti mukaan).
Osoite: Salkolantie 77, Somerniemi.
Ennakkoliput: varsinainentukipiiri@gmail.com
tai p. 050 585 2705.
Tanssien järjestäjät: Varsinais-Suomen ja
Uudenmaan Kehitysvammaisten Tukipiirit.
Uudenmaan Tukipiiri tarjoaa tansseihin
bussikuljetuksen.
• Lähtö klo 10.30 Helsingin
Kehitysvammatuen toimistolta, Läntinen
Brahenkatu 2.
• Paluu samaan paikkaan noin klo 18.
Marja varaa bussikuljetukseen tulevien
tanssiliput etukäteen. Lipun hinta on 10
euroa.
Sitovat ilmoittautumiset Marjalle,
marja.herala@kvtuki57.fi tai p. 040 521 0240.
Ilmoittaudu pian, paikkoja rajoitetusti.
Vantaalaisten ja espoolaisten
kuljetusjärjestelyistä tiedottavat alueiden
toimijat.

Mäntsälän kesätanssit sunnuntaina 7.8.
Perinteisissä kesätansseissa esiintyy Suvi
Karjula ja In the Mood.
Järjestämme tansseihin kuljetuksen.
Lähtö klo 12.30. toimiston edestä Läntinen
Brahenkatu 2.
Paluu Helsinkiin noin klo 18.
Bussikuljetus ja tanssilippu maksavat
yhteensä 22 euroa.
Alle 10-vuotiaille hinta
on 10 euroa.
Ilmoittautumiset
Marjalle,
marja.herala@
kvtuki57.fi,
p. 040 521 0240.
Paikkoja
rajoitetusti.

50+ senioriristeily Tallinnaan tiistaina 7.6.
Tervetuloa mukaan päiväristeilylle
Tallinnaan!
Ohjelma:
• tapaaminen Katajanokan terminaalissa
klo 10.30
• Viking XPRS lähtee klo 11.30
• menomatkalla salaattibuffet
• maissaoloaikana yllätysohjelmaa
• Private shopping laivan taxfreemyymälässä
• paluumatkalla ruokailu laivan Bistro
Buffetissa
• saapuminen takaisin Helsinkiin klo 20.30.
Ei maissakäyntiä. Risteilyn hinta on 60 euroa.
Hintaan sisältyy risteily, ruokailut ja ohjelma
laivalla sekä yhteinen hytti tavaroiden
säilytystä varten.
Ilmoittautumiset Marjalle mieluiten
sähköpostilla marja.herala@kvtuki57.fi tai
p. 040 521 0240.
Paikkoja rajoitetusti. Paikat täyttyvät nopeasti,
joten ilmoittaudu pikaisesti!
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Retki Samppalinnan kesäteatteriin
lauantaina 18.6.
Samppalinnassa esitetään elokuvanakin tutuksi tullut vauhdikas musikaali Nunnia ja Konnia.
Lue lisää sivulta 16.
Retki valtakunnalliseen kehitysvammaisten
kirkkopyhään Orimattilaan 11.9.
Juhlapäivää vietetään teemalla I-HA-NAA!
Orimattila tunnetaan vanhastaan
hevospitäjänä. Se näkyy ja kuuluu myös
juhlapäivän logossa. Sen on piirtänyt
Kaarisillan taiteilija Paul Gustafsson.
Lähtö klo 8 Kehitysvammatuen toimistolta,
Läntinen Brahenkatu 2.
Menomatkalla pysähdymme aamukahville ja
sämpylälle.
Kirkkopyhä alkaa selkokielisellä messulla
klo 10 Orimattilan kirkossa, jatkuu ruokailulla
muutamassa pisteessä ja vapaamuotoisilla
toimintarasteilla kirkon lähistöllä ja päättyy
juhlaan Orimattilan kirkossa klo 13.15–14.30.
Juhlassa mukana Köllin Kollit -bändi Lahdesta
(bändiä ohjaa Eeva Helemaa-Ryymin),
varjoteatteria Orimattilan toimintakeskukselta,
videotervehdyksiä, hevosaiheista yhteislaulua
ynnä muuta.
Hinta 40 euroa.
Ilmoittautumiset 10.6. mennessä Marjalle
marja.herala@kvtuki57.fi tai p. 040 521 0240.
Paikkoja rajoitetusti.
Teemme matkan yhdessä Yhteisen
seurakuntatyön (Heli-pappi) kanssa.

Intti tutuksi -leiri 17.–18.9.
Lähde mielenkiintoiselle leirille oppimaan ja
kokemaan uusia asioita!
Kehitysvammaisille naisille ja miehille
tarkoitettu Intti tutuksi -leiri pidetään
Santahaminassa 17.–18.9.
Intti tutuksi -leirillä voi tutustua varusmiehen
arkipäivään ja varuskunnan toimintaan.
Leirillä opitaan myös ensiaputaitoja.
Haku leirille päättyy 30.4.
Leirille ilmoittaudutaan verkossa täytettävällä
ilmoittautumislomakkeella www.kvps.fi/
tapahtumat/intti-tutuksi-leirit.
Lomakkeen voi myös tulostaa itse, noutaa
Ystävätuvalta aukioloaikoina tai tilata Marjalta,
marja.herala@kvtuki57.fi tai p. 040 521 0240.
Hinta 80 euroa. Leirille voit tarvittaessa
osallistua oman avustajan kanssa. Avustajalta
ei peritä maksua.
Lisätietoja: Petteri Kukkaniemi p.
0207 713 549 tai petteri.kukkaniemi@kvps.fi.
Vappusutinoiden jatkot Ystiksellä 29.4.
klo 15–17
Kulttuuritalon vappusutinoiden jälkeen
tavataan vapputunnelmissa Ystävätuvalla.
Ilmoittautumiset marja.herala@kvtuki57.fi tai
p. 040 521 0240.
Ilta itsemääräämisoikeudesta 19.5.
klo 17–19.30
Tervetuloa keskustelemaan tärkeistä
itsemääräämisoikeuteen liittyvistä asioista
Ystävätuvalle! Lisätietoa ja
ilmoittautumisohjeet sivulla 10.
Tietoa muista retkistä ja
tapahtumista uutiskirjeessä.
Uutiskirjeen voi tilata
nettisivuiltamme.
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Kevään kerhokauden päättyminen
Kehitysvammatuen kerhojen kevätkausi
päättyy pääosin viikolla 17.
Poikkeuksena on luistelukerho, joka lopettaa
19.4.
Kysele ryhmän ohjaajalta, jos et ole varma
milloin on viimeinen kerta.
Työväenopiston Lukemisen ja kirjoittamisen
kurssi loppuu 16.4.
Kinaporin karkelot
Kinaporissa karkeloidaan ohjelmallisen
illanvieton merkeissä keskiviikkona
18.5 kello 18–19.30. Tarkempi ohjelma on
luettavissa huhtikuun aikana kotisivuillamme
ja tulevissa uutiskirjeissä.
Väriä ja iloa vappuun -kurssi
Koristellaan koti värikkäillä vappukukilla ja
muilla koristeilla. Hauskuutetaan toisiamme
hupaisilla naamareilla.
Aika ja paikka: 21.4. ja 28.4. klo 9.30–12
Opistotalo, käsityöluokka 114
Maksu: 8 euroa
Opettaja: Kirsti Soukka
Järjestäjä: Helsingin työväenopisto
Ilmoittautuminen Helsingin Kehitysvammatuki
57 ry:n kautta: noora.altio@kvtuki57.fi tai
p. 040 835 0395.
Janin terveiset
Jään vuorotteluvapaalle 31.3. ja vapaa
kestää vuoden loppuun asti. Haluan kokea
uusia asioita ja tehdä sellaista mitä arkisin ei
ehkä muuten saisi aikaiseksi. Sijaisekseni
tulee iloinen ja reipas Noora Altio. Lue
erillinen esittely Noorasta. Pitäkää huolta
itsestänne ja toisistanne.
Terveisin, Jani
Nooran esittely
Olen Noora Altio, reilu nelikymppinen kolmen
teini-ikäisen pojan äiti. Olen sosiaalinen,
luova ja innostun helposti, mutta kaipaan
myös paljon hiljaisuutta ja omaa tilaa ja
rauhaa. Niinpä kotiarjen pyörittämisen
lisäksi vapaa-aikani kuluukin paljolti metsissä
tai meren rannoilla kameran kanssa
samoillessa. Ajattoman ajan ja hiljaisuuden
löydän myös maalaamalla ja kirjoittamalla.
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Koulutukseltani olen lähihoitaja ja sosiaalikasvattaja. Olen ollut yhdistyksen palveluksessa toimien ohjaajana Oskarinpuiston
toimintakeskuksessa jo yli kymmenen vuotta.
Näihin vuosiin on sisältynyt lukemattomia
ikimuistoisia ja koskettavia kohtaamisia erityisten ihmisten kanssa – yhdessä on juteltu,
kuunneltu, naurettu, itketty, haisteltu, maisteltu, tunnusteltu, päristelty, maiskuteltu, kosketeltu ja ennen kaikkea oltu yhdessä, eletty
elämää kaikkineen.
Työvuosien aikana olen kehittänyt osaamistani oman kiinnostukseni, taiteen ja luovan
toiminnan suuntaan opiskellen Tartu
taiteeseen -verkko-opinnot Diakoniaammattikorkeakoulussa, valmistunut
Kohtaamistaideohjaajaksi Laurea-ammattikorkeakoulusta ja tänä keväänä saan
päätökseen Ekspressiivisen taideterapian
perusopinnot Inartes instituutissa. Kiinnostustani taiteisiin ja luovaan toimintaan olen
hyödyntänyt työssäni monella tapaa. Olen
mm. pitänyt draamapajaa, jossa asiakkaamme ovat päässeet osallisiksi kevät- ja joulujuhlanäytelmien ideointiin ja toteutukseen.
Viimeisimpänä suurena työprojektina toimintakeskuksessa mainittakoon Kohtaamistaidenäyttelyn toteuttaminen Finlandia-talon
KeMuT-tapahtumaan.
Uskon luovuudestani ja kehittämismyönteisyydestäni olevan hyötyä myös vapaa-ajan
koordinaattorin toimessa. Toivon, että voisin
työpanoksellani olla mukana ideoimassa ja
toteuttamassa yhdistyksemme asiakkaiden
tarpeisiin jotain ihan uutta. Olen aloittamassa
innolla tätä uutta vaihetta työurallani!

Vapaaehtoistoiminta
Järjestämme uuden vapaaehtoistoiminnan
koulutuksen kaikille vapaaehtoistoiminnasta
kiinnostuneille 3.5. alkaen kello 17–20.30 Ystävätuvalla. Voit ilmoittautua mukaan Severiina
Winqvistille severiina.winqvist@kvtuki57.fi tai
p. 040 160 9017. Keharikaveriksi haluavat voivat ilmoittautua lomakkeella: www.kvtuki57.fi/
toiminta/keharikaveri/keharikaverikoulutukset.
Keharikaveri- ja taustatukihenkilökoulutus
koostuvat kolmesta eri osiosta. Keharikaverit
käyvät osiot 1–3 ja taustatukihenkilöt osiot 1,2
ja 4. Osiot 1 ja/tai 2 tukevat sinua toiminnassasi esimerkiksi Ystävätuvan tai parkkitoiminnan
vapaaehtoiseksi.
Osio 1: Vapaaehtoistoiminta KVTUKI57 ry:ssä
3.5. (myös Vekkarin vapaaehtoisille)
Osio 2: Vapaaehtoistoiminta kehitysvammaalalla 10.5.

Keharikaveritoiminta
Uusi koulutus on tulossa toukokuussa! Meillä on monta kaverin odottajaa. Aloita sinäkin
mielekäs toiminta tasavertaisena kaverina
kehitysvammaiselle ihmiselle. Jotta voit toimia
keharikaverina, sinun tulee käydä vapaaehtoistoiminnan koulutuksen osiot 1–3.

Vekkarin vapaaehtoistoiminta
Vekkari tukee kehitysvammaisia ihmisiä toimimaan vapaaehtoistoimijoina tapahtumissa.
Tukilinjan Vuoden toimija 2015 -apurahalla
olemme mukana entistä useammassa vapaaehtoistoiminnan tapahtumassa.

Syventävä osio 3: Keharikaverina toimiminen
17.5.
Syventävä osio 4: Taustatukihenkilökoulutus
12.5.

Vapaaehtoistoiminta laajenee
Espooseen ja Vantaalle. Jos haluat mukaan
vapaaehtoistoimintaamme, niin tervetuloa! Ota
yhteyttä toiminnan koordinaattoriin Tiinaan
(yhteystiedot seuraavalla sivulla).
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Haemme vekkarin vapareita ja taustatukihenkilöitä seuraaviin tapahtumiin:
• Vekkari-toiminnan esittely Espoossa ja Vantaalla huhtikuussa.
• Perheilta 22.4. kello 17.00–20.00 Ystävätuvalla.
• Vappusutinat Kulttuuritalolla 29.4. kello
11.00–15.00, (info 21.4. kello 18.00 Ystävätuvalla).
• Vappusutinoihin lavalle ohjelmasisältöä. Haluatko laulaa, tanssia, soittaa tai muuta?
• Kaakon kammari 2.5. klo 17.00–20.00 Herttoniemessä.
• Kinaporin kevätkarkelot 18.5. kello 17.30–
20.00.
• Tanssitapahtuma Espan lavalla 19.5. kello
10.00–14.00.
• Vertaishässäkkä 19.5. Karhupuistossa klo
14.00–17.30.
• Ravintolapäivä 21. 5. kello 11.00–17.00 Kalliossa.
• Perheilta 3.6. kello 17.00–20.00 Ystävätuvalla.
• Lasten ja nuorten kuvataideleiri 6.–9.6. Jakomäessä ja Kampissa (päiväleiri).
• Marjaniemen juhlat 16.6. kello 15.00–19.00.
• Kallio Block Party 6.8. Kalliossa. (info 4.8.
kello 18.00)
Valitse listasta tapahtumat, joihin haluat mukaan ja ilmoittaudu tapahtumiin Tiinalle:
tiina.herttuainen@kvtuki57.fi tai p. 040 837
6273.
Info tarkoittaa infotilaisuutta vapaaehtoisille.
Käymme siellä läpi tärkeitä asioista tapahtumasta. Jos tulet tapahtumaan, jossa on ilmoitettu info, niin sinun pitäisi tulla myös infoon
ennen tapahtumaa.
HUOM: Vapaaehtoistoiminnan tapahtumiin
ilmoittaudutaan jatkossa numeroon p. 040
837 6273. Myös tapahtumia koskeviin kyselyihin vastataan tästä numerosta. Tallenna numero puhelimeesi.
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Vertaisryhmätoiminta
Uudet vertaisryhmän vetäjät aloittivat koulutuksen maaliskuussa. Koulutus kestää kaksi
kuukautta ja koostuu yhdeksästä koulutusillasta. Vetäjät valmistuvat vertaishässäkässä 19.5.
kello 17.00. Tulethan onnittelemaan! (Lue lisää
#VERTAISHÄSSÄKKÄ-tapahtumasta alla.)
Koulutuksessa on mukana tulevia ryhmän vetäjiä Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta. Pääset
mukaan vertaisryhmien vetäjien ryhmiin syksyllä. Heidän ryhmänsä esitellään yhdistyksen
vapaa-ajantoiminnan esitteessä elokuussa.
Jännityksellä odotamme tulevia ryhmiä.
#VERTAISHÄSSÄKKÄ
19.5. kello 15–17.30 Kallion Karhupuisto
Vertaishässäkkä-tapahtuman tarkoituksena on
tuoda esille vertaisuuden kirjoa ja sen merkitystä. Aiheutamme hässäkkää ja tarjolla olisi
kokemuksellinen rata.
Radalla saat kokemuksia musiikista, vertaisuudesta ja pääset tekemään erilaisia tehtäviä,
kuten piirtämään kokemaasi vertaistukea.
Tapahtuma huipentuu kello 17 vertaisryhmien
vetäjien valmistujaisjuhlaan. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n Vekkari-toiminta tukee
kehitysvammaisia ihmisiä toimimaan vertaisryhmien vetäjinä. Vertaishässäkässä valmistuu
joukko ryhmän vetäjiä, joiden omat vertaisryhmät käynnistyvät tulevana syksynä.
Viime vuonna hässäkässä pääsi kokeilemaan
sokkorataa, improilemaan keskellä Narinkkatoria, tekemään helmitöitä, pyörittämään Onnenpyörää ja keskustelemaan vertaisuudesta.
Mukana ovat jo: ADHD-liitto ry, Kansalaisareena ry/Avita Kaveria -hanke, Endometrioosiyhdistys ry, Heimo.co, Yhden Vanhemman
Perheiden Liitto ry, Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry, Suomen Pakolaisapu, Kasvokkaintoiminta , Sininauhasäätiö, Suomen NNKY-liitto
ry/Kamalat äidit –projekti, ja Omaishoitajat ja
läheiset ry.

Vapaaehtoistoimija Ilonan tarina
Olin tekemässä muuttoa Oulusta Helsinkiin
reilu vuosi sitten, ja pohdin mitä kaikkea
uutta pystyisin aloittamaan. Olin päättänyt
opintoni ja tiesin, että ainakin aluksi ylimääräistä aikaa olisi enemmän kuin tarpeen.
Tuntui luontevalta, että lähtisin vapaaehtoistoimintaan mukaan.
Helsingin kehitysvammatuki 57 ry on ollut
osa lapsuuttani isovanhempieni ja nyt yli
60-vuotiaan kehitysvammaisen enoni kautta. Lapsena pääsin mukaan Kankurinmäen
kesäjuhliin ja yhdistyksen myyjäisiin. Lisäksi
mummini tukema Äitikerho oli arkinen puheenaihe. Pääsin myös vierailemaan useissa asuntoloissa ja ryhmäkodeissa pienestä
pitäen. Ennen kaikkea kehitysvammaisuus on
sisältynyt osaksi elämääni, vaikkei se ole aina
arjessani näkynytkään. Kuitenkin muistikuvat
järjestöstä ja sen toiminnasta olivat jäänet
1990-luvulle. Tästä lähtökodasta katsottuna ei
siis ole sattumaa, että piipahdin yhdistyksen
nettisivuille ja otin yhteyttä.
Aloitin vapaaehtoistoimintaan osallistumisen
tammikuussa 2015. Kävelin sovittuun tapaamiseen yhdistyksen Ystävätuvalle ja päädyin
suoraan #kohtaamut-kampanjaan. Valokuvia
otettiin ja sovittu tapaaminenkin taisi jotenkin
unohtua. Kuitenkaan muuttuneet tilanteet eivät
yllätä minua tässä sakissa! Näin Ystävätuvan
kirjavuus, rentous ja innostunut tohina veivät
mennessään. Joukkoon oli helppo liittyä, kun
rohkeasti lähestyi. Uusia tuttuja sai vaivatta.
Tästä oli hyvä aloittaa.
Sittemmin vapaaehtoisvuoroni ovat vakiintuneet päiväaikaan kokoontuvaan Senioriklubiin.
Vapaaehtoistoiminta on samalla helpottunut,
kun ihmiset ovat tulleet tutuiksi. Erilaiset kommunikointimuodot ja puheen tyylit ovat avautuneet, kun seniorien kanssa olen juonut kahvia
ja vaihtanut kuulumisia. Klubilla ollaan pelattu
bingoa, askarreltu ja tanssittu hillittömästi sekä
laulettu juhlalauluja. Kehitysvammaisuuden
laaja kirjo on tullut toiminnan myötä tutuksi.
Täytyy myös tunnustaa, että kehitysvammaiset
ihmiset ja ei-kehitysvammaiset ihmiset ovat

menneet välillä ajatuksissani sekaisin. Tärkeää
on kohdata jokainen avoimin mielin.
Senioriklubin lisäksi olen osallistunut yhdistyksen toimintaan oman kiinnostukseni mukaan.
Viime kesänä olin retkikaverina Tallinnan päiväristeilyllä. Se vasta olikin metka matka! En
oikein tiennyt mhin olin ryhtymässä ja hieman
jännitinkin aluksi. Kuitenkin reissun vaivattomuus ja rentous yllättivät minut. Ryhmän
innostus ja iloisuus välittyi ja tarttui. Taisivat
muutkin risteilyvieraat huomata sen. Risteily
onnistui superhyvin, ja kotiin päästyä pää oli
edelleen aivan pyörällä karaoke-esityksistä ja
hyvistä ruokailuista.
Helsingin kehitysvammatuki 57 ry:n toiminta on opettanut minulle avarakatseisuutta ja
rohkeutta kysyä uudestaan, jos toisen sanoma
on jäänyt epäselväksi. Oma erehtyväisyys
on tullut tutuksi. Samalla toiminta on antanut
hauskoja hetkiä ja yllättäviä tilanteita. On ollut
ilo päästä tähän joukkoon, missä terveisiä
lähetetään tiuhaan ja kuulumisia kysellään
kohteliaasti. Lopettaminen ei ole käynyt mielessäni!
Teksti: Ilona Heikkinen
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Muiden järjestämää toimintaa
Iloa arkeen kulttuurista
Kulttuurikaveri tekee kulttuuritapahtumaan osallistumisesta helppoa.
Kaipaako sinun arkesi mukavaa vaihtelua? Yhdessä jaettu kulttuurielämys antaa voimaa pitkäksi aikaa. Voit tilata itsellesi kulttuurikaverin, joka tekee kulttuuritapahtumaan lähtemisestä entistä
helpompaa. Kulttuurikaveri varaa liput puolestasi ja tulee seuraksi tapahtumaan vaikka jo kotiovelta saakka. Tarvittaessa hän auttaa pyörätuolin tai rollaattorin kanssa.
Kulttuurikaverit ovat Helsingin kaupungin kouluttamia vapaaehtoisia, jotka uskovat, että kaikilla
ihmisillä on oikeus kulttuurielämyksiin. Kulttuuri lisää hyvinvointia ja tekee arjesta hauskempaa.
Tilaa kulttuurikaveri ja lähde viettämään laatuaikaa konserttiin, teatteriin, tanssiesitykseen tai
museoon.
Lippu maksaa kulttuurikaverikohteeseen korkeintaan viisi euroa. Kulttuurikaverin seura ja apu
on ilmaista. Kulttuurikaverin voi tilata seurakseen kuka tahansa yli 18-vuotias helsinkiläinen.
Näin tilaat kulttuurikaverin:
1. Valitse mieleinen tapahtuma
2. Soita numeroon 09 310 58237 (ma-to klo 11–14) ja kerro valitsemasi tapahtuma
TAI jätä tiedustelu lomakkeella osoitteessa www.kulttuurikaveri.fi
3. Kaveri varaa liput ja soittaa sinulle. Sopikaa missä ja milloin tapaatte.
Lisätietoja: www.kulttuurikaveri.fi

Lisätietoja: www.vammaisurheilu.fi
Saalem seurakunnan toimintaa :
Käsi kädessä -lauantai 23.4 Saalemissa Näkinkuja 3 alakerta klo 14.00–16.00
Ohjelmassa mukavaa yhdessäoloa, tarjoilua, musiikkia ja Raamatun opetushetki.
Toukokuun lauantaina 21.5 teemme kokopäiväretken.
Tietoja retkipäivästä saa Sirkka Lankiselta
puh. 050 55 707 56 tai sirkka.lankinen@hotmail.com.
Löydät meidät myös facebookista: Käsi Kädessä kehitysvammaistyö
Toiminta on Hyvä Sanoma ry:n vammaispalvelua.
Lisätietoja toiminnasta www.kasikadessa.net
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Tapahtumakalenteri
Huhtikuu
9.4.		
lauantaiparkki - aistit
13.4.		
keskusteluilta lyhytaikais- ja tilapäishoidosta
14.4.		
Villiklubi
16.4.		
jaksamista arkeen mindfullnessilla
21.4. ja 28.4. väriä ja iloa vappuun -kurssi
22.4.		
perheiden tapaamisilta Ystävätuvalla
28.4.		
yhdistyksen kevätkokous
29.4.		
Vappusutinat Kulttuuritalolla
Toukokuu
2.5.		
9.5.		
11.5.		
12.5.		
12.5.		
14.5.		
18.5.		
19.5.		
19.5.		

Kaakon kammari
nuoret ja vanhemmat kesäjuhlaherkkuja kokkaamassa
asumisen ilta
aikuisten vanhempien lounastapaaminen
Villiklubi
perheretki Espooseen
Kinaporin kevätkarkelot
Vertaishässäkkä-tapahtuma
ilta itsemääräämisoikeudesta

Kesäkuu
3.6.		
8.6.		
9.6.		
9.6.		
7.6.		
7.6. alkaen
11.6.		
16.6.		
18.6.		
18.6.		
21.6.		

perheiden tapaamisilta Ystävätuvalla
vanhempien vertaistapaaminen ja lasten värikylpy
isovanhempien vertaistapaaminen
Villiklubi
senioriristeily Tallinnaan
iloa ja yhdessä tekemistä -kurssi
Ämyrillä tanssitaan
Marjaniemessä juhlitaan
retki Samppalinnan kesäteatteriin
lauantaiparkki - olympialaiset
äiti/isä ja lapsi/nuori - yhdessä kuvan tekemisen äärellä

Elokuu
7.8.		

Mäntsälän kesätanssit

Syyskuu
11.9.		
17.-18.9.

retki valtakunnalliseen kehitysvammaisten kirkkopyhään Orimattilaan
Intti tutuksi -leiri
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Yhteystiedot
Toiminnanjohtaja Seija Milonoff
Talouspäällikkö Sari Korhonen
Talousassistentti Kirsi Aarnikare
Vt. vapaa-ajan koordinaattori Noora Altio (kerhot ja leirit)
Vapaa-ajan koordinaattori Marja Herala
Vertais-ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Tiina Herttuainen
Perhetyön suunnittelija Päivi Juvala
Toimistosihteeri Maria Kuosma
Tilapäishoidon ohjaaja Katja Riikonen
Vertais-ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Severiina Winqvist

040 835 3763
040 511 4963
040 160 9015
040 835 0395
040 521 0240
050 564 4707
040 707 9967
0400 345 369
040 522 2138
040 160 9017

Keskus p. 0400 345 369, faksi 698 1269
maanantai–torstai klo 9–15, perjantai klo 9–14
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kvtuki57.fi
Ystävätupa

0400 413 478

Palveluvastaava Elina Raike-Ojanen

0400 676 721

Oskarinpuiston toimintakeskus
Ohjaajat
Faksi		

3284 0471
040 837 6179
3284 0470

Oskarinpuiston ryhmäkoti
Lehmus
Vaahtera
Tammi
Faksi		

040 837 6425
040 160 9020
040 160 9021
3284 0492

Palveluvastaava Tiina Puranen

040 134 4204

Kankurinkulman ryhmäkoti
Poppana
Pirta		
Alakerta
Faksi		

040 837 6178
040 160 9022
040 183 0404
8254 4145

Myllykaaren ryhmäkoti
Ohjaajat
Faksi		

3424 1420, 040 837 6408
3424 1421

