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Ajankohtaista

Toiminnanjohtajan tervehdys

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n 60. toimin-
tavuosi on lähtenyt käyntiin reippaasti ja vauhti 
vain kasvaa kevättä kohden. Tammikuisten 
KeMujen jälkimainingeissa on ollut helppoa 
minunkin uutena toiminnanjohtajana liittyä 
työyhteisöön. Perehtymisaikani yhdistyksen 
monipuoliseen tehtäväkenttään ja toimintaym-
päristöihin tulee jatkumaan vielä pitkään, mutta 
alan jo hahmottamaan kokonaiskuvan ja myös 
tulevaisuuden näkymät. Perehtymistäni vauh-
dittavat uudet mahtavat työkaverit, jotka ovat 
ottaneet minut vastaan avoimin ja positiivisin 
mielin.

Aloitin toiminnanjohtajana yhdistyksessä 
6.2.2017. Koulutukseltani olen sosionomi 
(YAMK) sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja 
kehittämisen opintolinjalta sekä ratkaisukes-
keinen työnohjaaja. Olen lähes koko työurani 
työskennellyt kolmannella sektorilla erilaisissa 
esimies- ja kehittämistehtävissä, mutta mu-
kaan mahtuu myös käytännön ohjaustyötä 
ja arjen kanssakäymistä kehitysvammaisten 
ihmisten ja heidän läheistensä kanssa. Täs-
sä uudessa työssäni ilahdun erityisesti aina, 
kun saan mahdollisuuden kohdata uusia tai jo 
tutuksikin tulleita kerholaisia ja vertaistoimijoita 
tai muita toimintamme piirissä olevia ihmisiä. 

Vapaa-ajallani toimin muutamassa luottamus-
tehtävässä, mutta pääosin aikani kuluu viisilap-
sisen perheen äidin roolissa. Lapsistani vanhin 
on jo aikuinen ja nuorin esikouluikäinen. Vaik-
ka asunkin nykyään Keravalla, juureni ovat 
Helsingissä. Läntisen Brahenkadun toimistoon 
kotiutuminen tuntuikin luontevalta, koska syn-
nyinkotini on vain kivenheiton päässä Aleksis 
Kiven kadulla.

Yhdistyksen kevätkokouksessa 27.4. yhdistyk-
sen jäsenille esitettän hyväksyttäväksi strate-
gia vuosille 2017–2022. Strategiaesityksessä 
painopistealueet ovat järjestötoiminnan osalta 
jäsentoiminnan, edunvalvonnan ja vertais- ja 
vapaa-ajantoiminnan kohderyhmien lisää-
minen ja vahvistaminen. Palveluntuotannon 

osalta yhdistys pyrkii 
kehittämään uusia 
ja tarpeita vastaavia 
laadukkaita palveluita, 
joiden keskiössä ovat 
luonnollisesti palvelun-
käyttäjät itse.

Yhdistyksen voima on 
jäsenistössä. Jokainen 
uusi jäsen vahvistaa yhdistystämme, olisiko 
sinun ystäväsi tai tuttusi halukas liittymään 
joukkoomme? Minun ja muiden palkattujen 
työntekijöiden tehtävänä on mahdollistaa se, 
että jäsenistön ääni tulee kuuluviin ja että yh-
distys tarjoaa toiveiden ja tarpeiden mukaista 
toimintaa jäsenistölleen. Saamme ilahduttavan 
paljon yhteydenottoja Läntisen Brahenkadun 
toimistoon ja kanssakäyminen palvelunkäyttä-
jien sekä omaisten ja läheisten kanssa on aktii-
vista myös Itä-Helsingin yksiköissä. Rohkaisen 
teitä olemaan yhteydessä meihin jatkossakin, 
kanssakäymistä ja keskustelua tarvitaan tässä 
yhteiskunnallisessa tilanteessa sote- ja maa-
kuntauudistuksen myllerryksessä entistäkin 
enemmän. 

Jäsenistön toiveesta olemme pidentäneet 
toimiston aukioloaikoja. Toimisto on auki maa-
nantaista torstaihin klo 8.30–15.30 ja perjantai-
sin klo 8.00–14.30. Asiointi toimistolla onnistuu 
sovitusti myös aukioloaikojen ulkopuolella. 
Kevään aikana ovet ovat auki ja pannu kuuma-
na kahtena iltana, 5.4. ja 10.5. klo 19.00 asti. 
Tervetuloa piipahtamaan ilman asiaakin, minä-
kin olen paikalla ja mielelläni tapaan teitä.

Muutos tuo aina mukanaan mahdollisuuden. 
Uskon, että Helsingin Kehitysvammatuki 57 
ry:n pitkät perinteet vahvistuvat uudistumisen 
myötä. Iloa ja energiaa yhteiseen juhlavuo-
teemme ja lähestyvään kevääseen!

Nina Korventaival
toiminnanjohtaja
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry
p. 040 835 3763
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Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry täyttää 
tänä vuonna 60 vuotta. Oskarinpuiston 
toimintakeskuksessa järjestetään 
kesäjuhlat torstaina 15.6. klo 16–19. 

Ohjelmassa mm. musiikkia, tanssia, mak-
karaa ja kakkukahvit. 
Tarkempia tietoja tapahtumasta touko-
kuun uutiskirjeessä. Tervetuloa!

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään torstaina 27.4.2017 klo 18.00 yhdistyksen toimistossa, 
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.
* Sääntömuutos §:t 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 20.
* Strategian hyväksyminen vuosille 2017–2022.
* Käsitellään muut yhdistyksen hallitukselle viimeistään 16.3.2017 ilmoitetut
   aloitteet. 

Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen toimistolta 20.4.2017 alkaen.

               Tervetuloa!

Helsingin omaishoidon tuen muutoksista

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry, Jaatinen 
vammaisperheiden monitoimikeskus ry, Leijo-
naemot ry , Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat 
ja Läheiset ry, Helsingin Autismi- ja Asperge-
ryhdistys ry ja Helsingin epilepsiayhdistys ry 
lähettivät Helsingin sosiaali- ja terveyslauta-
kunnalle tietopyynnön 1.2. voimaantulleiden 
omaishoidontuen muutosten vaikutuksista 
omaishoitoperheiden elämään. Kirjelmän 
lähettämisen jälkeen asiasta on käyty poliittista 
keskustelua ja 14.3. lautakunta päätti arvioida 
muutosten seuraukset uudelleen ennen pää-
töstä etenemisestä. Tietopyyntö on luettavissa 
kotisivuiltamme.

Flamingo Spa muutti hinnoitteluaan

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry oli aktiivi-
nen toimija keskustelussa, jonka tuloksena 
Flamingo Spa muutti avustajalippuhinnoittelun 
niin, että erityistä tukea tarvitsevan henkilön 
avustaja pääsee vesipuistoon aina veloituk-
setta. Avustajaksi luetaan liikuntarajoitteisen, 
autistisen, kehitys-, kuulo- tai näkövammaisen 
henkilön avustaja. Flamingo Spassa on va-
rattavissa myös kaksi pyörätuolia, tarkemmat 
ohjeet löytyvät netistä. Alle 8-vuotias lapsi voi 
tulla vanhemman mukana naisten/miesten pu-
kuhuonetiloihin. Lisätietoja www.flamingospa.fi

HUOM Lapsille järjestetään toimintaparkki kevätkokouksen ajaksi. Lue lisää sivulta 13.

Vaikuttamistoiminta
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Perheiden vertaistukitoiminta

Vanhempien tapaamisia

Nuoret ja vanhemmat kokkaavat keväisiä 
juhlaherkkuja ke 3.5. klo 17–20  

Tämä kokkausilta on tarkoitettu nuorelle yh-
dessä äidin tai isän kanssa. Kotitalousopettaja 
Mirva Mäkipää on suunnittelut juhlamenun ja 
valmistellut raaka-aineet valittuihin resepteihin. 
Lähdetään yhdessä kokkaamaan, herkutte-
lemaan, viihtymään ja usein myös oppimaan 
jotain uutta. Iloa tuo myös nuorten tapaaminen 
ja vanhempien välinen vertaistuki! 

Illan aikana valmistetaan yhdessä suolaisia ja 
hieman makeitakin keväisiä herkkuruokia. Hel-
poilla ja herkullisilla resepteillä syntyy keväi-
nen juhla-ateria, joka on helppo uusia kotona 
mukaan saatujen reseptien avulla. 

Aikuisten vanhemmat kevätlounaalla Pirit-
tassa (Eläintarhantie 12) ti 9.5. klo 13

Tervetuloa mukaan niin uudet kuin tutut van-
hemmat! Mitä kuuluu ja minkälaisin odotuksin 
kohti kesää? Käydään lounaan lomassa kes-
kustelua mielen päällä olevista asioista.

Tällä kertaa lounastamme Cafe Pirittassa 
Tokoinrannassa. Lounaan omavastuu 8 € 
sisältää alkusalaatin, pääruoan (liha-, kala- ja 
kasvisvaihtoehdot selviävät paikan päällä) 
sekä jälkiruoan. 

Mukaan ovat tervetulleita kaikki aikuisten kehi-
tysvammaisten vanhemmat, joilla on mahdol-
lisuus päiväaikaan olla mukana. Toivottavasti 
tapaamme Pirittassa!

Ilmoittaudu viimeistään 2.5. Päiville 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Kallion vertaisryhmä sunnuntaisin 2.4. ja 
7.5. klo 15–17
Teatteri Kallio, Siltasaarenkatu 28, 00530 Hel-
sinki

Et ole yksin! Luvassa on kahvittelua vertaises-
sa seurassa, juttelua ja keskustelua elämän 
iloista ja suruista. Saavuthan paikalle kolmek-
si, näin ryhmäläisillä on mukavasti yhteistä 
aikaa ilman keskeytyksiä. Ryhmään ovat 
tervetulleita kaikki erityislasten vanhemmat yli 
diagnoosirajojen. Ryhmästä kiinnostuneiden 
toivotaan ilmoittautuvan etukäteen. 

Lastenhoito järjestetään tarvittaessa (varauk-
set viikkoa ennen kokoontumispäivää), lasten-
hoitoon voidaan ottaa rajallinen määrä lapsia. 
Lastenhoidon vapaita paikkoja voi kysyä 
ilmoittautumisajan jälkeenkin. Vertaisryhmä 
toteutetaan yhteistyössä Leijonaemot ry:n 
kanssa.

Yhteydenotot: Leijonaemot Katja ja Erja: 
vertaistuki@leijonaemot.fi tai p. 040 522 2138/
Katja Riikonen

Virkistystä ja vertaistukea
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Tutustumiskäynti Käpytikkaan ti 4.4. 
klo 17–19

Tervetuloa mukaan tutustumaan Käpytikka-
taloon, Muotoilijankatu 18 A, 00560 Helsinki 
(www.kapytikka.fi). Tutustumiskäynnillä on 
mukana yhdistyksen toiminnanjohtaja Nina 
Korventaival. Kahvin lomassa on mahdollisuus 
keskustella, kysellä ja esittää toiveita sekä 
tietenkin tavata muita vanhempia.

Mukaan mahtuu rajallinen määrä vanhempia. 
Ilmoittaudu mukaan 28.3. mennessä paivi.
juvala@kvtuki57.fi tai p. 040 707 9967.

Teematapaamiset

Mitä epilepsian ja kehitysvamman taustal-
la? -keskustelutilaisuus 
ti 25.4. klo 17.30–20.00  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs     
                              
Olemme järjestäneet jo useamman onnis-
tuneen tilaisuuden yhteistyössä Helsingin 
epilepsiayhdistyksen kanssa ja nyt jatkamme 
tätä hedelmällistä ja toivottua yhteistyötä. Tule 
mukaan keskustelemaan ja kuulemaan, missä 
mennään tieteen saralla ja miltä tulevaisuus 
näyttää, alustajaksi iltaan on lupautunut las-
tenneurologi Tarja Linnankivi. 

Epäily harvinaisesta geeni- tai kromosomi-
poikkeavuudesta epilepsian ja kehitysvamman 
taustalla herättää paljon kysymyksiä. Mitä 
tulevaisuudessa on odotettavissa, miten diag-
nostiikka etenee, löydetäänkö taustasyytä. Ilta 
on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 17.4. mennes-
sä Katjalle p. 040 522 2138 (voit myös jättää 
viestin vastaajaan) tai sähköpostitse katja.
riikonen@kvtuki57.fi. Ilmoitathan samalla eri-
tyisruokavaliot kahvitarjoilua varten, kiitos.

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

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

Ilmoittaudu mukaan 23.4. mennessä, muistat-
han ilmoittaa samalla erityisruokavaliosi: Päivi 
p. 040 707 99 67 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Isovanhempien vertaistapaaminen to 11.5. 
klo 17–20

Lapsenlapsen kehitysvamma ja/tai harvinai-
nen sairaus yhdistää isovanhemmat saman 
pöydän ääreen keskustelemaan. Illan teema-
na on sisaruus ja tällä kertaa keskitytäänkin 
pohtimaan erityisten lastenlasten sisaruksia. 
Keskustelua vetää Milla Bergman Erityinen 
sisaruus -projektista. 

Tapaamme Helsingin Kehitysvammatuki 57 
ry:n tiloissa osoitteessa Läntinen Brahenkatu 
2, 4. krs. Tapaamisen järjestävät Rinnekoti-
Säätiön Norio-keskus ja Helsingin Kehitysvam-
matuki 57 ry.

Tilaisuudessa on kahvi-/teetarjoilu suolaisen ja 
makean purtavan kera. Ilmoitathan mahdolliset 
erityisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä. 
Ilmoittaudu mukaan tai kysele lisätietoja 4.5. 
mennessä paivi.juvala@kvtuki57.fi tai p. 040 
7079967 tai p. 044 770 0146.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!
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Tervetuloa Metku-kirjan esittelyiltaan ti 6.6. 
klo 17.30–19.30 
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs

Metku-kirja on LOOK-hankkeen (Lap-
sen oikeus osallistua kuntoutukseensa)
yksi työväline. LOOK-hanke toteutuu 
Metropolia Ammattikorkeakoulun ja 
Lastensuojelun Keskusliiton yhteistyös-
sä. Hanketta hallinnoi Metropolia ja 
rahoittaa Kela.

Lapselle merkityksellinen toiminta ar-
jessa kuvataan näkyväksi sähköiseksi 
”Metku”-kirjaksi hyödyntäen tabletilla 
toimivaa sovellusta. Metku-kirjan kaut-
ta ilmenee millaiset asiat ovat lapselle 
itselleen ja perheelle tärkeitä asioita 
heidän arjessaan, ja sitä hyödynnetään 
suunniteltaessa lapsen kuntoutumista. 
Tällöin lapsen näkökulmat tulevat huomioitua 
kuntoutuksen suunnittelussa ja toteuttamises-
sa sekä nivottua lapselle ja perheelle merkityk-
selliseen toimintaan arjessa.

Metku-kirjaa voi hyödyntää kuntoutussuunnit-
telun lisäksi esimerkiksi lapsen oppimisen ja 
kehittymisen seurannassa ja lapsen kanssa 
toimivien henkilöiden perehdytyksessä lapsen 
maailmaan ja lapselle tärkeisiin asioihin sekä 
perheen arkeen ja rutiineihin.  

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukai-
sesti lasten mielipiteille on annettava asianmu-

kainen painoarvo lapsen iän ja kehitystason 
mukaisesti. Vammaisilla lapsilla tulisi olla mah-
dollisuus osallistua oman kuntoutumisensa 
prosessiin aktiivisena toimijana. Lapselle mer-
kityksellisen toiminnan kuvaus tukee lapsen 
osallistumista oman kuntoutumisensa suunnit-
teluun ja vahvistaa lapsen toimijuutta.

Lähde mukaan keskustelemaan, kuulemaan 
ja tekemään lapselle hänen näköistä Metku-
kirjaa, joka lähtee hänestä itsestään, ei ulko-
puolelta eikä varsinkaan vajavuuksista. Kirjan 
toteutuksessa on monia mahdollisuuksia, 
lähtökohtana on yksilöllisyys. Lisätietoja: 
look.metropolia.fi.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Katjalle 
29.5. mennessä p. 040 522 2138 (voit 
myös jättää viestin vastaajaan) tai katja.
riikonen@kvtuki57.fi. Ilmoitathan mah-
dolliset erityisruokavaliot kahvitarjoilua 
varten.
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Äitienpäivän linturetki Villa Elfvikissä, Elfvikintie 4, Espoo
sunnuntaina 14.5.
 
Lähde viettämään unohtumatonta äitienpäivää Villa Elfvikin kauniisiin maisemiin lintuja bongail-
len ja hyvästä seurasta nauttien! Viime vuonna suuren suosion saanut retkipäivä Villa Elfvikissä 
järjestetään yleisön pyynnöstä uudelleen.

Päivän aikana järjestetään kaksi retkeä, jotka starttaavat klo 10.30 ja klo 14.00. 
Kaikille osallistujille tarjotaan äitienpäivän kunniaksi kakkukahvit, ensimmäisen retken osallistu-
jille retken jälkeen ja toisen retken osallistujille ennen retkeä. Tulethan ajoissa paikoille!

Retket on suunnattu kaikenikäisille ja ne soveltuvat perheille, joissa on vammainen lapsi tai 
vanhempi. Retkellä on mukana yleisavustaja. Vaikeavammaisten retkeläisten osallistuminen 
mahdollistetaan Malikkeen toimintavälineiden avulla. Lisää tietoa ja linkin ilmoittautumislomak-
keeseen löydät Leijonaemojen tai Malikkeen verkkosivuilta.

Yhteistyössä: Kehitysvammaisten Tukiliitto ry / Malike-toiminta, Jaatinen ry, Suomen CP-liitto ry, 
Leijonaemot ry, Lihastautiliitto ry, Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry ja Norio-keskus.

Ilmoittaudu retkelle 28.4. mennessä.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!  
Lisätietoja: Soile Honkala, Malike, soile.honkala@kvtl.fi, p. 050 313 9848
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Malike meets 
Kenguru -tapahtuma
Vammaisperheiden monitoimikeskus
Jaatinen, Vellikellonpolku 1, Helsinki

Lauantaina 13.5.2017 klo 13.00-16.00
 
Tervetuloa perhetapahtumaan Jaatisen Majalle ja Kenguruvuokraamoon! 
Tapahtumassa on mahdollisuus kokeilla osallistumista mahdollistavia Malikkeen toiminta-
välineitä ja saada ohjausta ja neuvontaa niiden soveltuvuudesta ja hankinnasta. Samalla saat 
tietoa useiden eri järjestöjen ja muiden toimijoiden toiminnasta.

Klo 14 –15 ohjelmassa on Kehitysvammaisten Tukiliiton vertaiskeskustelu aiheesta ”lasten ja 
nuorten henkilökohtainen apu”.  Mikäli haluat osallistua keskusteluun ilman lapsia, varaa 
lastenhoito etukäteen sähköisellä lomakkeella viimeistään 2.5. 

Ilmoittautumislinkki löytyy myös Tukiliiton tapahtumakalenterista osoitteesta 
www.kvtl.fi/fi/tapahtumat/

Tapahtumassa on myös Dancehearts-tanssiryhmän esityksiä 
(mukana Resonaarin muusikoita), kinestetiikka-infoa ja -kokeilua, 
lapsille leikkiä ja toimintaa sekä tietoa tapahtumaan osallistuvien 
järjestöjen toiminnasta. Myös Norio-keskuksen panda on 
mukana tapahtumassa viihdyttämässä perheen pienimpiä.

Yhteistyössä tapahtumaa järjestämässä: 
Jaatinen ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Leijonaemot ry, 
Lihastautiliitto ry, Suomen CP-liitto ry, Helsingin Kehitys-
vammatuki 57 ry, FDUV ry, Bamsegruppen ja Norio-keskus.

Lämpimästi tervetuloa mukaan! 

matkalla, liikkeellä,
keskellä elämää

vuotta

Lisätiedot: 
Antti Tulasalo, Malike, 
antti.tulasalo@kvtl.fi 

tai 050 9177 471
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Lauantaiparkki

Kotiparkki

Parkkitoiminta

Parkkitoiminta ja sen osa kotiparkki ovat 
STEA:n tukemaa voittoa tavoittelematonta 
toimintaa perheille, joissa lapsella on kehitys-
vamma. Kotiparkin hoitaja huolehtii perheen 
lapsista toiveiden mukaisesti. Kotiparkin hoita-
ja huolehtii myös perheen sisaruksista silloin 
kun nämä ovat paikalla yhdessä erityislapsen 
kanssa. Kotiparkki on tarkoitettu alle 20-vuoti-
aalle lapselle, mutta vaikeavammaisten koh-
dalla ei ole ikärajaa.

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

Kotiparkin hinnasto 

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

      Arki- ja lauantaipyhänä
10.00–18.00     25 €/tunti

Sovitun kotiparkkivarauksen voi perua veloi-
tuksetta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa. 
Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta varauk-
sesta veloitetaan 5 euroa/tunti tilauksen mu-
kaan.

Lauantaiparkki on erityislapsille ja heidän 
sisaruksilleen suunniteltua yhteistä tekemistä 
ohjaajien kanssa. Hoitajia varataan tarpeen 
mukaan. Lauantaiparkkien tarkoitus on tuoda 
lapsille ja sisaruksille onnistumisen ja muka-
van tekemisen hetkiä vertaisessa seurassa 
eri teemoilla. Toiminnassa otetaan huomioon 
mukaan ilmoittautuneiden lasten vahvuudet. 
Lapset ovat lauantaiparkissa pääsääntöisesti 
ilman vanhempia, mutta toki vanhempi voi tulla 
yhdessä lapsen kanssa tutustumaan uusiin ka-
vereihin ja toimintaan. Lapsen voi myös ilmoit-
taa vain osaksi aikaa lauantaiparkkiin. Lapsi 
voi myös tulla oman avustajan tai tukihenkilön 
kanssa. Lauantaiparkin osallistumismaksu on 
20 €/lapsi. Osallistumismaksu pitää sisällään 
lounaan, materiaalit sekä osaavan henkilökun-
nan ohjauksen ja tuen. Mukaan mahtuu rajalli-
nen määrä lapsia, olemme kaikkiin yhteydessä 
ilmoittautumisajan mentyä umpeen.  

Huom! Myös sisarukset ovat lämpimästi 
tervetulleita lauantaiparkkipäivään.

Kotitalousvähennys kotiparkissa

”Yleishyödylliselle yhteisölle tavanomaises-
ta kotitaloustyöstä tai hoiva- ja hoitotyöstä 
maksettu korvaus oikeuttaa vähennykseen, 
vaikka yhteisöä ei ole merkitty ennakkope-
rintärekisteriin eikä se harjoittaisi tuloveron-
alaista toimintaa. Verovelvollinen voi vähen-
tää myös tällaiselle taholle maksamastaan 
arvonlisäverollisesta työkorvauksesta 45 %.” 
Lue lisää Verohallinnon sivuilta www.vero.fi.
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                         Osallistumismaksu 20 € sisäl-
tää materiaalit, osaavan tuen ja 
ohjauksen, keittolounaan sekä 
välipalan.

Ilmoittautumiset Katjalle 27.4. 
mennessä katja.riikonen@
kvtuki57.fi tai p. 040 522 2138, 
voit myös jättää viestin vas-
taajaan. Osallistujat valitaan 
ilmoittautumisajan mentyä 
umpeen, olemme yhteydessä 
kaikkiin.

 
Lauantaiparkki – ulkoilu 10.6. kello 10–15

Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 
00510 Helsinki

Kevätkauden päättää kesäinen lauantaiparkki 
ulkoiluteemalla. Aloitamme kuitenkin päivän 
Ystävätuvalla, jossa myös syömme lounaan 
päivän aikana. Ota mukaan mukavat (urhei-
lulliset) vaatteet, oma juomapullo sekä iloista 
mieltä.  Lähiympäristön retkeen mahtuu pal-
lopelejä ja hippaa, niin uudempia kuin tutum-
piakin leikkejä. Luvassa myös leikkimielistä 
luontosuunnistusta ja ympäristötaidetta neu-
legraffitien muodossa. Välipalan syöminen 
ulkoilmassa kruunaa kesän aloituksen. Roh-
keasti mukaan uusia kavereita ja kokemuksia 
hankkimaan! Osallistumismaksu 20 € sisältää 
materiaalit, osaavan tuen ja ohjauksen, keitto-
lounaan sekä välipalan.

Ilmoittautumiset Katjalle 31.5. mennessä katja.
riikonen@kvtuki57.fi tai p. 040 522 2138, voit 
myös jättää viestin vastaajaan. Osallistujat 
valitaan ilmoittautumisajan mentyä umpeen, 
olemme kaikkiin yhteydessä.

SEURAAVAT LAUANTAIPARKIT:

Lauantaiparkki – supersankarin kevät 6.5. 
kello 10–15

Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 
00510 Helsinki

Toukokuu ja kevät ovat täällä! Lauantaiparkis-
sa on tällä kertaa keväinen supersankaritee-
ma. Tule ja herätä oma sisäinen supersanka-
risi! Pääset tekemään naamion, viitan ja muita 
tärkeitä välineitä ja asusteita, joilla hahmosi 
herää henkiin. Hahmo voi olla jo olemassa 
oleva tai itse keksitty.
 
Miltä koivu tuoksuu? Entä kukat?  Lapset 
pääsevät arvuuttelemaan kevään tuoksuja 
ja ääniä ja ratkomaan supersankaripähkinöi-
tä. Ystävätuvan tilat muuntuvat moneksi, ja 
saammekin iltapäivästä tanssia ja pyörähdellä 
omien toivebiisien tahtiin koko ison yhteistilan 
muuttuessa supersankarien tanssilattiaksi. En-
nen tätä pitää kuitenkin saada asianmukaiset 
koristelut niin itselle kuin tilaankin - rohkeim-
mat käyvät tatuointipajan kautta!

Tervetuloa mukaan niin uudet kuin vanhatkin 
kävijät. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä 
lapsen lempimusiikista, mahdollisista ruokara-
joitteista sekä muusta tärkeästä, joka meidän 
on hyvä tietää ja joka vaikuttaa päivän suju-
miseen. Toiminnan sisällöt suunnitellaan niin, 
että niiden toteuttamisessa on useampia eri 
tapoja ja kaikessa toiminnassa otetaan huomi-
oon mukaan ilmoittautuneiden lasten vahvuu-
det.
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Toimintaparkki lapsille yhdistyksen kevät-
kokouksen ajaksi torstaina 27.4. kello 18.00

Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 
00510 Helsinki

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry on vanhem-
pien perustama yhdistys, jonka hallitus koos-
tuu yhdistyksen jäsenistä. Yhdistyksen sään-
tömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 
27.4. kello 18.00. Toivotamme vanhemmat 
lämpimästi mukaan tekemään tärkeää työtä!

Mikäli tarvitset kokouksen ajaksi hoitajan 
lapselle, järjestämme lapsille toimintaparkin 
Ystävätuvalla kokouksen ajaksi, eli voit tulla 
yksin tai lapsen kanssa paikan päälle. Lisätie-
dot ja varaukset Katjalle 18.4. mennessä joko 
puhelimitse 040 522 2138 tai sähköpostitse 
katja.riikonen@kvtuki57.fi.

TERVETULOA!

Kaakon kammari maanantaina 3.4. ja 8.5. 
kello 17.00–20.00

Herttoniemen leikkipuisto, Karhutie 11, 00900 
Helsinki

Illat ovat koko perheelle avoimia ja mukaan voi 
tulla koko perhe tai osa perheestä. Istumme 
iltaa rupatellen kahvin tai teen ääressä, kaikki 
samoissa tiloissa. 

Kaakon kammari -iltojen tavoitteena on tarjota 
erityislapsille ja -nuorille sisaruksineen ver-
taistukea ja virkistystä ohjatun toiminnan ja 
vapaamuotoisen leikin tuella. Lapset pääsevät 
taiteilemaan taidepajassa Sarin ohjauksella. 
Leikkipuistossa kun ollaan, löytyy leluja ja tar-
vikkeita erilaisiin leikkeihin reilusti. Päävastuu 
lapsista on vanhemmilla. 

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. 

Kaakon kammari

Ilmoittautumiset Katjalle p. 040 522 2138 tai 
katja.riikonen@kvtuki57.fi. edellisen viikon 
torstaihin mennessä. Varaamme hoitajia ilmoit-
tautumisten mukaan. Mukaan voi tulla myös 
ilman ennakkoilmoittautumista, näin toiminta 
pysyy mukavan vapaamuotoisena.

Perheilta Ystävätuvalla

Perheilta Ystävätuvalla perjantaina 21.4. ja 
16.6. kello 17.00–20.00
Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 
00510 Helsinki

Tervetuloa perheiltaan, rentoon viikonlopun 
aloitukseen! Vertaisessa seurassa saa porista 
kahvikupin äärellä, samaan aikaan lapsilla on 
mahdollisuus leikkiin ja askarteluun Ystävätu-
van puolella sekä mahdollisesti keilaukseen 
kesäkuun kerralla (varmistuu myöhemmin). 
Ystävätuvalla odottavat tietenkin myös jät-
tijääpala, Duplot ja leikkivarjo. Pääpaino on 
vapaassa olemisessa yksilölliset tarpeet ja 
toiveet huomioiden. Perheiltaan voi tulla koko 
perhe tai osa perheestä.

Lapset ovat hoitajien vastuulla, minkä vuok-
si perheiltaan on ennakkoilmoittautuminen. 
Ilmoittautumiset edellisen viikon torstaihin 
mennessä Katjalle p. 040 522 2138 tai säh-
köpostitse katja.riikonen@kvtuki57.fi. Mukaan 
mahtuu rajallinen määrä lapsia, olemme 
yhteydessä kaikkiin ilmoittautumisajan mentyä 
umpeen.

Mukaan voi tulla mistä päin Helsinkiä tahansa. 
Ystävätuvalle pääset parhaiten julkisilla kulku-
välineillä; raitiovaunuilla 1, 3 ja 8 ja bussilla 51.
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Perheiden vertaistukitoiminta ja Ystis yhdessä

Keväinen virkistysilta Mustikkamaalla 11.4. 
klo 17.30–n. 20.30

Lähde kanssamme nauttimaan viihteestä ja 
herkullisesta ateriasta sekä viettämään iha-
na keväinen ilta hyvässä seurassa Ravintola 
Aliassa, Mustikkamaankuja 1.

Illan ohjelma:
 � illan avaus juhlavasti 
 � illan juontaa ja vieraita viihdyttää Klaus 

Thomasson
 � kapellimestari Antti Hyvärisen johdolla 

esiintyy East Side Singers (Laajasalon 
Opiston musiikkilinjalta)

 � yhteislaulua esiintyjien johdolla (kotimaisia 
iskelmiä menneiltä vuosikymmeniltä)

 � hiljalleen kotia kohti

Alian pihassa on paikat 20 autolle, ja mäen 
juurelta löytyy lisää parkkitilaa. Perille pääset 
myös bussilla numero 16. Se kulkee väliä 
Rautatientori–Mustikkamaa. Lähin pysäkki on 
Alian edessä mäen alla. Taksi pääsee kään-
tymään aivan oven edessä. Paikasta löytyy 
pyörätuoliramppi ja tilava inva-wc.

Sitovat ilmoittautumiset 3.4. mennessä 
Marjalle, marja.herala@kvtuki57.fi, p. 040 521 
0240. Perheiden ilmoittautumiset Päiville, 
paivi.juvala@kvtuki57.fi, p. 040 707 9967.
Ilmoita samalla mahdolliset ruoka-ainerajoituk-
set.

Koko ilta ruokineen ja ohjelmineen maksaa 10 
euroa/henkilö. Maksu kerätään paikan päällä. 
Tervetuloa mukaan iloiseen iltaan yksin, kaksin 
tai koko perheen voimin!

Special Olympics -karnevaalit Kisakallion 
urheiluopistolla 13.5. 

Kisakallion Urheiluopisto ja Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU järjestävät Special 
Olympics -karnevaalit lauantaina 13.5. klo 
11.00–15.00 Lohjan Kisakalliossa (Kisakal-
liontie 284). Karnevaalien teemana on ”Taitoa 
ja motoriikkaa”. Tapahtuma on avoin kaikille 
kehitysvammaisille liikkujille, niin ryhmille kuin 
yksittäisille henkilöille.

Karnevaaleissa voi kokeilla lukuisia eri lajeja: 
koripalloa, salibandya, frisbeegolfia, petankkia, 
boccea, tennistä, sulkapalloa, kirkkovenesou-
tua, melontaa, curlingia... Paikan päällä voi 
osallistua myös tasapainoa ja motorisia taito-
ja kehittävälle radalle sekä tutustua Special 
Olympics -kisatunnelmaan juoksukilpailussa. 
Jaossa on oikeita Special Olympics -mitaleja!
Karnevaalit on kaikkien kehitysvammaisten 
henkilöiden yhteinen tapahtuma. Se sopii niin 
kokemattomille liikkujille kuin pitkään urheilun 
parissa olleille.

Osallistumismaksu: päivähinta 20 euroa/hlö, 
sisältää lounaan (avustajille hinta 15 euroa/
hlö). Hinta majoittumisen kanssa (1 yö) 
95 euroa/hlö, sisältää täysihoidon.

Ilmoittautumiset 5.5. mennessä sähköisellä 
ilmoittautumislomakkeella: https://www.webro-
polsurveys.com/S/7B5A072B8A4ED2F7.par.
Lisätiedot: Kisakallio, Virpi Palmén, virpi.pal-
men@kisakallio.fi.

HUOM! Karnevaaleihin järjestetään maksuton 
bussikuljetus Helsingistä, Espoosta ja Vantaal-
ta.
Bussi Helsingistä lähtee klo 10 Kehitysvam-
matuki 57 ry:n toimistolta (Läntinen Brahen-
katu 2), paluu samaan paikkaan n. klo 16.30. 
Sitovat ilmoittautumiset bussikyytiin 13.4. 
mennessä Marjalle, marja.herala@kvtuki57.fi, 
p. 040 521 0240. Marja hoitaa bussilla lähtevi-
en ilmoittautumisen Kisakallioon. Osallistumis-
maksu 20 euroa/henkilö kerätään menomat-
kalla.
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Vapaa-ajan toiminta

Toimintaa kehitysvammaisille ihmisille

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

Kavereita, bilistä, pelejä, karaokea.
Myytävänä kahvia, pullaa, limua, voileipiä ja 
muita herkkuja.
Tervetuloa Ystikselle tapaamaan tuttuja ja 
tutustumaan uusiin ihmisiin!

Ystis on suljettu sunnuntaina 16.4. ja
sunnuntaina 30.4. 
Kevään viimeinen aukiolokerta on 
sunnuntaina 28.5.
Syksyllä avaamme keskiviikkona 23.8.

Kuusikymppisten kakkukahvit Ystiksellä 
30.3. klo 13–15
Yhdistys täyttää tänä vuonna 60 vuotta. 
Täytätkö sinäkin? Jäätkö eläkkeelle tämän 
vuoden aikana työ- tai päivätoiminnasta tai 
tuetusta työstä?

Tervetuloa nauttimaan vuonna 1957 
syntyneiden kakkukahvit Ystiksellä, Läntinen 
Brahenkatu 2, 4. kerros. Tarjolla on myös 
mukavaa musiikkia ja yhdessäoloa hyvässä 
seurassa.

Haluaisimme samalla kuulla sinun toiveitasi 
ja unelmiasi koskien eläkepäiviäsi. Voit kertoa 
mitä kaikkea haluaisit tehdä työelämän 
jälkeen. Unelmasi voit kertoa sanoilla, kuvilla 
tai piirtäen. 

Ystävätuvan ja Teiniklubin vappujuhlat     
29.4. klo 13–16
Kevään tuloa juhlitaan yhdessä Ystiksen ja 
Teinarin väen kanssa lauantaina 29.4. 
(seuraavana päivänä Ystis on kiinni.) 
Ilmapalloja, serpentiiniä, simaa, 
kevätmusiikkia ja hauskanpitoa isolla 
porukalla! Jos haluat, voit esittää omaa 
ohjelmaa. Tervetuloa!

Tervetuloa Bragun Sateenkaariklubille! 
Bragun Sateenkaariklubi on kohtauspaikka, 
joka on tarkoitettu seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluville 
kehitysvammaisille ja autismin kirjon 
henkilöille. 

Klubi kokoontuu kevään/kesän aikana vielä 
5.5., 2.6. ja 30.6. klo 15.30–18 osoitteessa 
Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros 
(Ystävätupa), Helsinki. 

Tarjolla kahvia, mehua ja pientä purtavaa. 
Tervetuloa juttelemaan ja viihtymään 
mukavassa, vertaisessa seurassa! 

Klubin toteuttavat yhteistyössä Helsingin 
Kehitysvammatuki 57 ry, Helsingin kaupunki 
ja Helsingin seudun Seta ry.

Lisätietoa: Marja Herala p. 040 521 0240, 
marja.herala@kvtuki57.fi
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Ystiksen teiniklubi – nuorten oma mesta
Avoinna joka toinen lauantai klo 13–16 
toukokuun loppuun saakka. Loppukevään 
päivät ovat 1.4., 15.4., 29.4., 13.5. ja 27.5. 
Syyskausi alkaa 19.8.
Kaksi kevään kerroista on teemalla 
”toisenlainen teinari”.
1.4. teemme Matkan maailmalle! Lue lisää 
sivulta 14.
29.4. vietetään Teiniklubin ja Ystävätuvan 
yhteiset vappujuhlat.

Teiniklubilla voit pelailla pelejä, askarrella, 
tavata kavereita, laulaa karaokea ja tutustua 
uusiin ihmisiin. Seurana ja pelikaverina on 
aina vastuuohjaaja ja vapaaehtoinen. Mikäli 
tarvitset henkilökohtaista apua tai vahvempaa 
tukea, olet tervetullut oman avustajan kanssa.

Myytävänä limua, mehua ja pientä purtavaa.
Esim. mehu ja pulla maksavat 1,50 euroa ja 
limumukillinen 1 euron.

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

Ystiksen senioriklubin ja Keinutuoliryhmän 
yhteinen kevätjuhla on 30.5. klo 12–14. 
Herkkuja, yhdessäoloa ja kevätlauluja. Jouko 
Hälinen säestää pianolla.

Kevään muu ohjelma senioriklubilla:
4.4. klo 12–14 pääsiäisaskartelua
18.4. klo 12–14 katsotaan kotimainen elokuva 
2.5. klo 12–14 kevättunnelmia: kuvia ja 
kertomuksia
16.5. klo 12–14 pelataan bingoa 
 
Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä 
eläkeläisille kokoontuu keväällä vielä 
torstaina 27.4. klo 13–14.30 ja yhteistä 
kevätjuhlaa Ystiksen senioriklubin kanssa 
vietetään 30.5.

Helsingin Diakoniaopiston opiskelijat 
järjestävät kevään aikana senioritoimintaa 
Ystävätuvalla. Lisätietoa yhdistyksen 
nettisivuilta tai Marjalta, 
marja.herala@kvtuki57.fi tai p. 040 521 0240.

Ämyrin tanssit lauantaina 10.6. klo 13–16
Esiintyjinä Someron pojat Kari Luoto ja Vaihde.
Liput 10 euroa, henkilökohtaiset avustajat 
maksutta.
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 11.30 Helsingin Kehitysvammatuen 
toimistolta, Läntinen Brahenkatu 2.
•  Paluu samaan paikkaan noin klo 18. 
Marja varaa bussikuljetukseen tulevien 
tanssiliput etukäteen. Lipun hinta 10 euroa 
kerätään menomatkalla bussissa. 

Sitovat ilmoittautumiset 13.4. mennessä 
Marjalle, marja.herala@kvtuki57.fi tai 
p. 040 521 0240.

Vantaalaisten ja espoolaisten 
kuljetusjärjestelyistä tiedottavat alueiden 
toimijat.

Sture 21:n Villiklubi
torstaina 13.4., 11.5. ja 8.6. klo 19–22, 
osoite Sturenkatu 21.
Kavereita, bändejä ja mukavaa fiilistä. 
13.4. esiintyy Sky Dee & The Demons!
Ilmainen sisäänpääsy. Ikäraja 18 v.
Tervetuloa!
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240, 
marja.herala@kvtuki57.fi
ja Villiklubin Facebook-sivulla.
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Mäntsälän kesätanssit sunnuntaina 6.8. 
Perinteisissä kesätansseissa esiintyy Aki 
Samuli. 
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 Marjalle15.6. mennessä, 
marja.herala@kvtuki57.fi, p. 040 521 0240.
Paikkoja rajoitetusti.

Piknik-päiväristeily tiistaina 4.7.
Tervetuloa mukaan kesäiselle piknik-risteilylle!
Ohjelma:

 �  tapaaminen Katajanokan terminaalissa klo  
9.30 

 � Viking Mariella lähtee klo 10.30
 �  viihdettä ja shoppailua
 �  ruokailu Viking Buffetissa klo 14
 � saapuminen takaisin Helsinkiin klo 16.50.

Ei maissakäyntiä. Risteilyn hinta on 49 euroa. 
Hintaan sisältyy risteily, ruokailu sekä yhteinen 
hytti tavaroiden säilytystä varten. 

Sitovat ilmoittautumiset Marjalle mieluiten 
sähköpostilla marja.herala@kvtuki57.fi tai 
p. 040 521 0240.  
Paikkoja rajoitetusti. Paikat täyttyvät nopeasti, 
joten ilmoittaudu pikaisesti! 

Lue myös sivu 17. Siellä kerrotaan 
Keväisestä virkistysillasta 
Mustikkamaalla 11.4. ja Special 
Olympics -karnevaaleista Kisakallion 
urheiluopistolla 13.5. 

Intti tutuksi -leiri 2.–3.9. 
Lähde mielenkiintoiselle leirille oppimaan ja 
kokemaan uusia asioita!
Naisille ja miehille tarkoitettu Intti tutuksi  -leiri 
pidetään Santahaminassa 2.–3.9.
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.

Hinta 80 euroa. Leirille voit tarvittaessa 
osallistua oman avustajan kanssa. 
Avustajalta ei peritä maksua.

Lisätietoja: Petteri Kukkaniemi 
p. 0207 713 549, petteri.kukkaniemi@kvps.fi. 

Verneri.netin selkosivuilla on nyt sana vapaa. 
Uudella Minun mielestäni -palstalla voivat Ver-
neri.netin lukijat kirjoittaa itseään kiinnostavista 
asioista. Muut lukijat voivat kommentoida kirjoi-
tuksia. Tavoitteena on, että palstalla käydään 
vilkasta keskustelua. 

Onko sinulla mielessäsi jokin asia, josta ha-
luaisit kertoa muille lukijoille? Klikkaa sivulle 
osoitteessa http://verneri.net/selko/yhteiskunta/
minun-mielestani/.
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Kerhojen kevätjuhla
Kerhojen kevätjuhla järjestetään Kinaporin 
palvelukeskuksessa 31.5. klo 18–19.30.
Tarkoitus on esittää eri kerhojen ohjelmaa.
Tarkempaa tietoa on luettavissa yhdistyksen 
tulevissa uutiskirjeissä ja kotisivuilla 
lähempänä juhlan ajankohtaa.

Kaikilla kerhoilla on pääsiäisloma 13.-17.4.

Ennakkotieto syksyn kerhojen ja ryhmien 
hakuajoista
Syksyn kerhot ja ryhmät julkaistaan 
kotisivuillamme elokuun ensimmäisellä viikolla.
Vapaa-ajan toiminnan esite ja seuraava 
Viisseiska-lehti postitetaan tiistaina 8.8.   
Hakuaikaa ryhmiin on 20.8. asti. Toivomme 
hakemuksia ensisijaisesti kotisivujemme 
kautta. 20.8. jälkeen saapuneiden 
hakulomakkeiden käsittelyä emme voi 
varmuudella luvata. Kannattaa siis laittaa 
hakemus ajoissa. 

Hei sinä työelämästä kiinnostunut!

Työllisyysiltapäivä Ystiksellä 29.3. alkaen 
klo 15
Oletko kiinnostunut oppimaan uusia taitoja ja 
haluat tutustua erilaisiin töihin ja työpaikkoi-
hin?  

Aula-työkodissa pääset halutessasi oppimaan 
leipomo- ja ravitsemusalan töitä, kiinteistöhuol-
lon ja siistijän töitä ja käsityöalan töitä. Pää-
set tutustumaan lisäksi esimerkiksi hoitoalan 
töihin, kaupan alan töihin ja toimistoapulaisen 
töihin. Töiden lisäksi opimme käyttämään tieto-
koneita, pidämme yhteisiä kokouksia, käymme 
läpi päivittäin uutiset, tutustumme Suomen 
luontoon ja ulkoilemme, teemme taidetta ja 
katsomme elokuvia. Juhlimme yhdessä ja 
pidämme hauskaa. 

Tervetuloa Ystävätuvalle kuulemaan Aula-
työkodista ja  maistamaan oman leipomomme 
herkullisia pikkuleipiä!

Kurssi työelämätaidoista
Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa ja aiomme 
toteuttaa opinnäytetyömme ryhmän 
ohjaajina. Tarkoituksenamme on tarjota 
halukkaille ryhmään osallistujille 
työelämätaitojen vahvistamista tekemällä ja 
harjoittelemalla erilaisia asioita yhdessä. 

Meillä on paljon ideoita ja ajatuksia siitä. mitä 
kaikkea toimintaa voimme kokeilla. Olemme 
myös erittäin halukkaita kuulemaan ajatuksia 
kaikilta ryhmään osallistujilta. 

Jos kiinnostuit ja haluat kuulla lisää tulevasta 
ryhmätoiminnasta, tervetuloa tapaamaan mei-
tä Ystävätuvalle keskiviikkona 29.3. 
kello 16!

Kerromme mielellämme lisää.
Kristiina Sigwo Sigwo ja Tanja Toiviainen
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Kesäleirit

Kesä lähestyy kohisten ja on tullut leireille 
haun aika! 

Kesällä 2017 järjestämme kaksitoista leiriä. 
Ensimmäinen leirimme käynnistyy kesäkuussa 
viikolla 24 ja viimeinen leiri on elokuun alussa, 
viikolla 31. Leireistä kahdeksan on yöleirejä ja 
kolme päiväleiriä. Osa leireistä on suunnattu 
koululaisille, osa aikuisille ja osa senioreille. 
Enemmän tukea tarvitseville järjestetään myös 
yksi leiri. Leiripaikkoja koululaisten leireillä on 
n. 14, aikuisten leireillä n. 16–20,  seniorilei-
reillä n. 16–18, päiväleireillä 12 ja enemmän 
tukea tarvitsevien leirillä 6 paikkaa. Leirien 
kesto on 4 vuorokautta eli maanantai-aamusta 
perjantai-iltapäivään. Poikkeuksena kolme 
leireistämme on kestoltaan lyhyempiä. Nämä 
poikkeukset on merkitty kunkin leirin kohdalle 
erikseen viikonpäivämerkinnöin.

Leireillemme voivat hakea kaikki helsinkiläi-
set kehitysvammaiset ihmiset. Aistivammat, 
epilepsia, liikuntavammat tms. eivät ole este 
hakemiseen. Diabetesta sairastavien kohdalla 
on kuitenkin huomioitava, että leiriläisen on 
osattava pistää itse, sillä leiriohjaajilla ei ole 
pistolupaa.

Leirille hakiessa on hyvä muistaa, että leiritoi-
minta on ryhmämuotoista toimintaa. Leiriläisen 
tulisi pystyä olemaan ryhmässä ilman jatkuvaa 
henkilökohtaista ohjausta ja valvontaa. Lei-
ripaikkojen ja -toiminnan soveltuvuus esim. 
liikuntaesteisille ihmisille kannattaa myös 
tarkistaa leirille hakiessa alla olevista leiripaik-
kojen esittelyistä.

Yöleireillä on täysihoito sekä monipuolista 
ohjattua toimintaa - ulkoilua, pelejä ja leikke-
jä, saunomista ja makkaranpaistoa, luovaa 
toimintaa, rentoutumista. Ohjaajia on päivisin 
töissä useampia ja öisin valvoo yksi ohjaaja. 
Osassa leiripaikoista yökkö valvoo kuitenkin 
eri rakennuksessa kuin missä leiriläiset nuk-
kuvat. Yökkö kiertää tällöin leirirakennuksissa 
säännöllisin väliajoin. Yövalvontakäytännöstä 
on tarkempi maininta kunkin leiripaikan esitte-
lytekstissä.

Päiväleirillä leiriläisille tarjoillaan lounas ja 
välipala/kahvi monipuolisen ohjatun toiminnan 
lomassa. 

Osa leireistä on tänäkin vuonna teemoitettuja 
– luonto, liikunta, luova toiminta, graffiti. Leirin 
teema on kiinteänä osana koko leirijakson toi-
mintaa ja aktiviteetteja. Teemaleirille hakijoilta 
toivoisimmekin kiinnostusta kyseistä teemaa 
kohtaan. Teemat on merkitty kunkin leirin koh-
dalle erikseen.

Alaikäraja leireillemme on 10 vuotta. Koulu-
laisten leirit on suunnattu n. 10–18-vuotiaille, 
nuorten aikuisten leiri n. 16–30-vuotiaille, 
aikuisten leirit yli 18-vuotiaille ja seniorileirit 
yli 60-vuotiaille henkilöille. Myös leirien koh-
deryhmät on merkitty jokaisen leirin kohdalle 
erikseen.

Leirien osallistumismaksut ovat seuraavat:
Yöpymisleirit 5pv 170 € / 4pv 136 €  
Päiväleirit 5 pv 100 € / 4 pv 80 €

Leireille haku käynnistyy maanantaina 
20.3., jolloin hakulinkki aukeaa kotisivuilla! 

Voit siis täyttää ja lähettää hakemuksen netis-
sä. 

Kotisivuilta voit myös tulostaa paperisen ha-
kulomakkeen. Hakulomakkeita saa myös 
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n toimistolta 
ma-pe klo 8.30-15.30 ja pe klo 9–14.30. Pape-
riversiona hakemus lähetetään osoitteeseen 
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry / leirihake-
mus, Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki, 
skannattuna sähköpostiin leirihakemukset@
kvtuki57.fi  tai faksilla numeroon 698 1269.

Hakuaika kesän 2017 leireille päättyy per-
jantaina 7.4. klo 14.30. Tämän jälkeen tulleita 
hakemuksia emme voi varmuudella luvata 
käsiteltävän.

Leiriläisten valinnassa otetaan huomioon leiri-
läisen kokonaistilanne ja sosiaaliset syyt.
Lisäksi ensikertalaisten määrä arvioidaan 
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leirikohtaisesti sopivaksi. Myös leiriläisten hoi-
dollisuus huomioidaan leiriryhmiä muodostet-
taessa. Hakulomakkeeseen kirjatut perustelut 
voivat vaikuttaa leiripaikan saamisessa.

Yleiset valintaperusteet luotaessa erilaisia 
ryhmiä

Osallistuminen toimintaan edellyttää kykyä 
olla ja toimia ryhmässä. Otamme huomioon 
hakijan kokonaistilanteen. Alla luetellut valin-
taperusteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä. 
Jos osallistuja tarvitsee enemmän tukea, voi 
toiminnasta vastaavan kanssa keskustella 
mahdollisuudesta osallistua oman henkilökoh-
taisen avustajan tai lähihenkilön kanssa.

- Soveltuvuus ryhmään ja toimintaympäristöön.
- Ensikertalaisten määrä arvioidaan leirikohtai-
sesti sopivaksi.
- Ikä.
- Sosiaaliset perusteet.
- Kaveripyynnöt pyritään huomioimaan mah-
dollisuuksien mukaan.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Leirille pääsystä tiedotetaan kirjeitse leiri-
paikan saaneille viikkojen 17 ja 18 aikana. 
Valituille postitetaan infokirje, jossa on tar-
kempaa tietoa leiristä, leirilasku sekä tavat ja 
tottumukset -lomake, vaatelista ja lääkelista. 
Hakulomakkeeseen onkin tärkeää kirjata tar-
kasti osoite, joka tavoittaa leiriläisen tai hänen 
lähihenkilönsä.

Leiriläinen varmistaa leiripaikkansa palaut-
tamalla tavat ja tottumukset -lomakkeen 
täytettynä 22.5. mennessä osoitteeseen: 
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry / leirit
Läntinen Brahenkatu 2
00510 Helsinki.

Mahdollisia vapaita leiripaikkoja voi tiedustella 
viikosta 22 alkaen, arkisin klo 9–15 Jan Törn-
blomilta, p. 040 835 0395 tai jan.tornblom@
kvtuki57.fi.

KESÄN LEIRITARJONTA

Päiväleirit

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n Ystävätu-
pa (Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros, 00510 
Helsinki) toimii päiväleirien keskuspaikkana. 
Ystävätupa on esteetön. Leiripäivän aikana 
nautitaan lounas ja välipala. Leiriviikon aikana 
liikutaan myös lähiseuduilla. Leiripäivien kesto 
on klo: 9.00–15.30.

•  26.–30.6. koululaiset
•  3.–7.7. seniorit
•  11.–14.7. ti–pe, nuoret aikuiset, teema: graffi-
ti
•  17.–21.7. aikuiset

Yöleirit

Loma- ja kurssikeskus Högsand sijaitsee 
meren rannalla Lappohjassa lähellä Hankoa. 
Alueella on hyvät ja esteettömät toimintamah-
dollisuudet niin ulkona kuin sisätiloissa. Ma-
joitus on 3–5 hengen huoneissa, joissa on wc 
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ja suihku. Runkopatjasängyt. Yövalvonta on 
samassa tilassa. Leireille järjestetään yhteis-
kuljetus. Högsandin kotisivut: www.hogsand.
bvif.fi.

•  19.–22.6. ma–to, koululaiset, teema: liikunta
•  24.–28.7. aikuiset, teema: liikunta
•  31.7.–4.8. enemmän tukea tarvitsevat

Koulutuskeskus Sopukka sijaitsee Sipoon Ös-
tersundomissa meren läheisyydessä. Sopukka 
on esteetön, mutta hieman hankalakulkuinen. 
Pihassa on korkeuseroja ja käytössä olevissa 
tiloissa portaita. Pyörätuoleille ja rollaattoreille 
on käytössä ramppeja, joista osa on melko 
jyrkkiä. Majoitus on huoneistoissa, joissa on 2 
hengen huoneita. Huoneistossa on wc ja suih-
ku. Perussängyt. Kiertävä yövalvoja. Leireille 
järjestetään yhteiskuljetus. Sopukan kotisivut: 
www.ensijaturvakotienliitto.fi/sopukka/.

•  3.–7.7. aikuiset, teema: luova toiminta
•  11.–14.7. ti–pe, koululaiset, teema: luova 
toiminta

Leiri- ja kurssikeskus Enä-Seppä sijaitsee Vih-
din Ojakkalassa Enäjärven rannalla. Pihapiiri 
on tasainen ja puistomainen, mutta rantaan 
on huomattavaa korkeuseroa. Ruokailutilaan 
mentäessä on ramppi ja matala kynnys. Majoi-
tus 2–5 hengen huoneissa. Perussängyt. Wc- 
ja suihkutilat sijaitsevat erikseen käytävällä. 
Yövalvonta on samassa tilassa. Leireille järjes-
tetään yhteiskuljetus. 
Kotisivut www.enaseppa.fi.

•  12.–16.6. seniorit, teema: luonto
•  17.–21.7. aikuiset

Rastila Camping Helsinki on nykyaikainen lei-
rintäalue meren rannalla Helsingin Rastilassa. 
Majoitus leirillä on 4-hengen mökeissä, joissa 
on wc ja suihku. Runkopatjasängyt. Kiertävä 
yövalvoja. Ruokailuissa käytössä on Isännän 
talo, joka ei ole esteetön. Leiriohjelmassa on 
myös retkeilyä kävellen lähimetsiin, joten leiri-
läisen pitäisi pystyä kulkemaan hyväkuntoisilla 
metsäpoluilla. Rastilan kotisivut: www.hel.fi/
rastila.

•  24.–28.7. aikuiset, teema: luonto

Muiden järjestämiä leirejä 

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n järjestä-
mien leirien lisäksi kesäleiripaikkoja voi kysellä 
mm. seuraavilta järjestäjiltä: 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö järjestää 
teema- ja harrastekursseja, joilla on teeman-
sa mukaisen toiminnan lisäksi monipuolista 
vapaa-ajan toimintaa. Lisätietoja www.kvps.fi/
minulle/kurssit-ja-leirit.

Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry jär-
jestää leiritoimintaa myös kehitysvammaisille 
lapsille ja nuorille Kumpulan koulukasvitarhal-
la Helsingissä. Leirin tavoitteena on tuottaa 
onnistumisen kokemuksia, iloa ja elämyksiä 
puutarhatöiden ja ympäristötaiteen parissa. 
Tänä kesänä leiri on 3.–14.7. Lisätietoja www.
lastenpuutarha.fi/toiminta/erityisryhmille  ja 
kuokka@lastenpuutarha.fi tai p. 041 541 0456 
tai p. 041 541 0454. 

Laajasalon opisto järjestää kehitysvammaisil-
le kesäkursseja Helsingissä teemalla musiikki 
ja media. Hakuaika päättyy 14.5. Lisätietoja 
www.laajasalonopisto.fi/aikuisten-kehitysvam-
maisten-kesakurssit.

Lasten Kesä ry järjestää eri vuodenaikoina 
leirejä lapsille ja nuorille Hämeenlinnassa. 
Leireille voidaan ottaa myös yksittäisiä omatoi-
misia kehitysvammaisia osallistujia joko yksin 
tai oman avustajan kanssa. Lisätietoja www.
lastenkesa.fi, 
p. 050 400 1992 tai toimisto@lastenkesa.fi.

Leirikesä ry järjestää lasten leiritoimintaa ala-
kouluikäisille lapsille Kiljavalla. Leireille otetaan 
myös kehitysvammaisia lapsia. Lisätietoja 
www.leiri.fi tai Leirikesä ry:n toimistolta p. 
09 8865 1280.



23

Voit kysellä lisätietoja Severiina Winqvistiltä, p. 
040 160 9017 tai severiina.winqvist@kvtuki57.
fi. Ilmoittautua voit myös kotisivuillamme www.
kvtuki57.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/vapaa-
ehtoisten-koulutus.

Vekkarin* vapaaehtoistoiminnan koulutus

Sunnuntaina 23.4. klo 12.30-14.00. 
lmoittaudu mukaan Tiinalle tiina.herttuainen@
kvtuki57.fi tai p. 040 837 6273.

Uusien Vekkarin vertaisryhmän vetäjien 
koulutus on alkanut

*Vekkari on kehitysvammaisten ihmisten vetä-
mää vertaisryhmätoimintaa ja tuettua vapaa-
ehtoistoimintaa.

Järjestämme tänäkin vuonna koulutuksen, 
josta valmistuu vertaisryhmän vetäjiä. Koulu-
tukseen hyväksyttiin 10 uutta vertaisryhmän 
vetäjää. Vetäjät käyvät kahden kuukauden 
koulutuksen, jossa he saavat työkaluja ryhmän 
ohjaukseen ja pääsevät mm. vahvistamaan 
vuorovaikutustaitojaan teatteri-ilmaisun ohjaa-
jan ja työnohjaajan ja sosiaalipsykologin opas-
tuksella. Jännityksellä jäämme odottamaan 
minkälaisia ryhmiä vetäjät syksyksi suunnitte-
levat.

ENNAKKOTIETO SYKSYN RYHMIEN HAKU-
AJOISTA 

Syksyn kerhot ja ryhmät julkaistaan kotisivuil-
lamme elokuun ensimmäisellä viikolla.
Vapaa-ajan toiminnan esite ja seuraava Viis-
seiska-lehti postitetaan tiistaina 8.8. Hakuaikaa 
ryhmiin on 20.8. asti. Tämän jälkeen saapu-
neiden hakulomakkeiden käsittelyä emme voi 
varmuudella luvata. Kannattaa laittaa hake-
mus siis ajoissa. Toivomme hakemuksia ensi-
sijaisesti kotisivujemme kautta.

Vapaaehtoistoiminta

Toivottu viikonloppukoulutus 22.–23.4.

Tule mukaan vapaaehtoiseksi mahtavaan 
joukkoomme! Katso video YouTubesta haku-
sanoilla ”vapaaehtoistoiminta Helsingin Kehi-
tysvammatuki 57 ry” ja tule mukaan vapariksi.

Meillä voivat kaikki toimia vapaaehtoisina. 
Keharikaveri- ja taustatukihenkilötoimintaan 
tulee käydä järjestämämme koulutus, muihin 
vapaaehtoistehtäviin voit tulla mukaan vaikka 
heti. Seuraava vaparikoulutus järjestetään 
viikonloppuna 22.–23.4. 

Keharikaveri on kaverina yhdelle kehitysvam-
maiselle ihmiselle. Taustatukihenkilö tukee 
vertaisryhmän vetäjää ja Vekkarin vapareita 
tapahtumissa. Ryhmäkotiin voi mennä vaikka 
lukemaan tai soittamaan musiikkia. Ystävätu-
van vapaaehtoinen on juttelu- ja peliseurana. 
Perhetoiminnassa pääsee touhuamaan lasten 
kanssa. Vekkarin vapaaehtoiset toimivat eri-
laisissa tapahtumissa. Tule koulutukseen ja 
mietitään yhdessä mikä olisi sinun juttusi!

Lauantai 22.4.
10.00–12.00 Kohtaaminen ja vuorovaikutustai-
dot
12.00–12.45 Lounas 
12.45–14.15 Kehitysvammaisuus ja aikuisuu-
den tukeminen
14.15–14.30 Kahvitauko 
14.30–15.00 Keharikaveritoiminta, mitä se on 
käytännössä               
  
Sunnuntai 23.4.
10.00–12.00 Taustatukihenkilötoiminta
12.00–12.30 Lounas 
12.30–14.00 Vapaaehtoistoiminta Helsingin 
Kehitysvammatuki 57 ry:ssä
14.00 alkaen kahvit ja tutustumista Ystävätu-
paan

Vapaaehtoisten koulutus
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Vekkarin vapaaehtoistoiminta

Tuemme kehitysvammaisia ihmisiä toimimaan 
vapaaehtoisina erilaisissa tapahtumissa. Hei-
dän tukenaan toimii taustatukihenkilöitä. 

Ilmoittaudu tapahtumiin Tiinalle tiina.herttuai-

Maailma kylässä -festivaali

 � torstai 11.5. infotilaisuus Ystävätuvalla (Läntinen Brahenkatu 2)
 klo 18.00

 � lauantai 27.5. vapaaehtoistyöt festareilla (saat työvuorosi  kellonajat infotilaisuudessa)

 � sunnuntai 28.5. vapaaehtoistyöt festareilla (saat työvuorosi  kellonajat infotilaisuudessa)

Lisäksi halutessasi voit tulla jakamaan kanssamme mainoksia ennen tapahtumaa 22.-23.5. 
illalla tai 26.5. ilalla. Tule moikkaaman meitä Maaiilma kylässä -festareille yhdistyksen pöydän 
ääreen Mahdollisuuksien torilla!

 � keskiviikko 31.5. kerhojen kevätjuhla kello 16.30–20.00 Kinaporissa

 � torstai 15.6. yhdistyksen 60-v. kesäjuhla Oskarinpuistossa
 klo 15.00–19.00

Terveisiä vertaisryhmästä

Kahvitteluryhmässä helmikuussa oli rentoutu-
misharjoitus. Kahvittelun jälkeen rauhoituimme 
rentoutuslevyn tahtiin. Ryhmäläiset nauttivat 
kerrasta. Ryhmän vetäjän Henrik Särkän ter-
veiset kaikille ovatkin, että muista ottaa aikaa 
hiljentymiseen ja rauhoittumiseen. Arkemme 
onkin nykyään hyvin hektistä. On hyvä muis-
taa tasapaino kaikessa.

nen@kvtuki57.fi tai 040 837 6273 (maanan-
taista perjantaihin klo 9–15). 

Haemme tällä hetkellä vapaaehtoisia alla ole-
viin tapahtumiin: 

Solmu parisuhteessa - ero mielessä?

Etsimme opinnäytetyötämme varten lievästi kehitysvammaisia jo eronneita, eroa harkitsevia tai 
eroprosessia läpikäyviä haastateltavia.
Ota yhteyttä, jos olet haastatteluumme sopiva henkilö tai jos tunnet jonkun, jota voisimme 
aiheeseen liittyen haastatella. Käsittelemme kaikki vastaukset luottamuksellisesti. Vastaajien 
nimiä ei julkaista missään yhteydessä.
Ystävällisin terveisin
Sanna Tuisku-Lehto, sanna.tuisku-lehto@metropolia.fi 
Soile Bar-Yosef, soile.bar-yosef@metropolia.fi

   Katso koulutus

edelliseltä sivulta!
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Tukihenkilötoiminnan koordinointi käynnis-
tyi Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:ssä

Helsingin kaupungin toiveesta Helsingin Kehi-
tysvammatuki 57 ry:ssä aloitettiin helmikuussa 
tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Toiminta 
rahoitetaan Helsingin kaupungin järjestöavus-
tuksella. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 
kehittää yhteistyössä Helsingin kaupungin 
kanssa uudenlaisen mallin tukihenkilöiden 
kouluttamiseen ja perehdyttämiseen, toimin-
nan koordinointiin sekä palvelun markkinointiin 
helsinkiläisille kehitysvammaisille asiakkaille. 

Toiminnan tavoitteena on tarjota yhä use-
ammalle helsinkiläiselle kehitysvammaiselle 
laadukasta ja tavoitteellista tukihenkilötoimin-
taa, joka vahvistaa edellytyksiä elää ja toimia 
yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.  
Toiminnalla ei korvata muita palveluita kuten 
kotihoitoa, henkilökohtaista avustajatoimintaa, 
tulkkipalveluita tai asumisyksikön antamaa 
tukea. 

Tukihenkilön myöntää oman alueen sosiaali-
työntekijä ja häneltä voi kysyä lisätietoa tuki-
henkilöpäätöksistä. Tukihenkilöksi voi ryhtyä 
yli 16-vuotias luotettava, vastuullinen ja toimin-
taan sitoutunut henkilö. Tukihenkilöksi ei voi 
ryhtyä samassa taloudessa asuva perheenjä-
sen, eikä työntekijä voi olla oman asiakkaansa 
tukihenkilö. Tukihenkilö tukee kehitysvammais-
ta henkilöä sosiaalisissa suhteissa, itsenäisty-
misessä, harrastustoiminnassa ja vapaa-

Muiden järjestämää toimintaa
Laajasalon opisto
Kiinnostaako sinua radio-ohjelman tekeminen, tietokoneen tai tabletin käyttö, animaation teko 
tai vaikkapa blogin kirjoittaminen? Kaikkea tuota ja paljon muuta voi tehdä Laajasalon opiston 
Idealinjalla.
Lue lisää: www.laajasalonopisto.fi -> koulutustarjonta tai ota yhteyttä sähköpostilla 
matias.hynynen@laajasalonopisto.fi.

Tanssiterapiaa
Yhteystyö järjestää luovan tanssin kursseja ja tanssiterapiaa yksilöille, ryhmille ja perheille. 
Kysy tutustumistyöpajoista, terapiasta ja kursseista: Hanna Aaltonen, p. 041 436 0110, 
yhteystyö@gmail.com tai yhteystyo.webnode.fi.

Tukihenkilötoiminta      UUTTA!

ajanvietossa. Tuki on yleensä lyhytkestoista ja 
yksilöllisistä tarpeista tulevaa. 

Tukihenkilötoiminta muistuttaa hieman keha-
rikaveritoimintaamme, mutta keharikaveritoi-
minnassa haetaan tasavertaista tai kumppa-
nuuteen perustuvaa suhdetta, jossa toiminta 
perustuu molempien kiinnostuksen kohteille ja 
se on täysin vapaaehtoistoimintaa. Tukihen-
kilö sen sijaan on kehitysvammaisen henkilön 
tukija vapaa-ajalla, tukisuhde kestää yleensä 
kalenterivuoden, sovittujen tuntimäärien tulee 
toteutua kuukausittain ja tukihenkilö saa siitä 
palkkion. Tukihenkilökoulutus ja perehdytys 
järjestetään ensimmäisen kerran toukokuussa 
ja seuraavan kerran syksyllä 2017. Koulutus 
on tarkoitettu sekä tuleville tukihenkilöille että 
jo tukihenkilöinä toimiville. 

Lisätietoa löydät yhdistyksen kotisivuilta (www.
kvtuki57.fi/tukihenkilo) sekä Facebookista. Tu-
kihenkilötoiminnan koordinaattorina toimii Satu 
Viitanen. Hän on valmistunut yhteisöpedago-
giksi Humanistisesta ammattikorkeakoulusta ja 
suuntautunut järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan 
kehittämiseen. Satu on tuttu ennestään mm. 
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n Vekkari- 
sekä leiritoiminnasta. 

Jos sinulla on tukihenkilötoimintaan liittyviä 
ideoita, vinkkejä, kehittämisideoita tai pohditta-
vaa, olethan yhteydessä Satuun 
p. 044 7922 752 tai satu.viitanen@kvtuki57.fi.
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Toiminnanjohtaja Nina Korventaival 040 835 3763
 Talouspäällikkö Sari Korhonen 040 511 4963
Talousassistentti Kirsi Aarnikare 040 160 9015
Vapaa-ajan koordinaattori, kerhot ja leirit Jan Törnblom 040 835 0395
Vapaa-ajan koordinaattori Marja Herala 040 521 0240
Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Tiina Herttuainen 050 564 4707
Perhetyön suunnittelija Päivi Juvala 040 707 9967
Toimistosihteeri Maria Kuosma 0400 345 369
Tilapäishoidon ohjaaja Katja Riikonen 040 522 2138
Tukihenkilötoiminnan koordinaattori Satu Viitanen 044 792 2752
Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Severiina Winqvist 040 160 9017
        
Keskus p. 0400 345 369, faksi 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 toimintakeskus 3284 0471
Ohjaajat 040 837 6179
Faksi  3284 0470
     
Oskarinpuiston ryhmäkoti
Lehmus 040 837 6425
Vaahtera 040 160 9020
Tammi 040 160 9021
Faksi  3284 0492

Palveluvastaava Elina Raike-Ojanen 0400 676 721

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

Myllykaaren ryhmäkoti
Ohjaajat 3424 1420, 040 837 6408
Faksi  3424 1421
 
Palveluvastaava Tiina Puranen 040 134 4204

Yhteystiedot


