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Mitä tänään tehtäisiin?
Keväällä 2020 monella jäi harrastukset tauolle COVID-19pandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi.
Tilanne vaikutti myös Kehitysvammatuki 57 ry:n jäsenten,
toimijoiden, asukkaiden ja vapaa-ajan toiminnan osallistujien
elämään. Päiväaikainen toiminta, ryhmät ja fyysiset
kohtaamiset jäivät lähes kokonaan pois. Monella elämä siirtyi
tyystin kotiin.
Fyysisten kokoontumisten sijaan kohtasimme toisiamme
verkossa ja aloimme tuottaa materiaalia verkkoon kaikkien
hyödynnettäväksi. Julkaisimme keväällä Facebookissa
päivittäin ”Päivän puuha” -vinkin – mukavaa tekemistä kotiin.
Syntyi idea koota ideat yksien kansien väliin, jotta hyvät vinkit
eivät menisi hukkaan. Ideoista on iloa varmasti myös
pandemian jälkeisenä aikana.
Sisältöjä Päivän puuhia -vihkoon ovat tuottaneet
Kehitysvammatuki 57 ry:n kerho-ohjaajat, vapaaehtoiset ja
työntekijät. Osaan puuhista tarvitset älylaitteen ja internetyhteyden, sillä ne sijaitsevat verkossa. Huomioi, että linkit
saattavat vanhentua.

Hyviä puuhatuokioita!

© Kehitysvammatuki 57 ry, 2020
Piirroskuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.net (tekijät: Emma
Kulo, Sergio Palao / ARASAAC, Elina Vanninen, Kuvako, Sclera,
Paxtoncraft Charitable Trust)
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Liikunta
Treenaa kotona!
Katso ohjeita Vipinä-hankkeen ja Treenaakotona.comin
yhteisistä treenivideoista.
Videot löytyvät Vipinän materiaalipankista, jonne löydät myös
kotisivujen kautta (www.kvtuki57.fi/vipina).

Liikuntaa Kehitysvammatuki 57 ry:n
Youtubessa
Kehitysvammatuki 57 ry:n Youtube-kanavalta (Kvtuki57)
löydät useita liikuntaan innostavia videoita.

Salibandykerhon kotitreenivideo
Liikettä päivään. Ohjaajat Teemu ja Anton ovat
tehneet säbäkerhon kotitreenivideon. Videon lopusta
löytyy vielä taidonnäyte.

Tanssikerhon tunti
Katso ohjeet Tanssikerhon ohjaajien Päivin ja
Paulan kotitreenivideolta.

Kiia-Peuran ja ystävien sirkustreenit
Harjoittele sirkustemppuja Kiia-Peuran ja
ystävien kanssa!
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Hyppynarulla hyppiminen

Sirkus Magentan sirkustunnit Youtubessa

Osaatko hyppiä hyppynarulla?

Mitä on rapukävely?

Tällä videolla Liikuntakerhon Raakel opettaa,

Entä millainen on tasapainoileva koira?

miten narulla hypitään!

Tässäpä haastetta kaiken ikäisille!

Jos et ole ennen hyppinyt hyppynarulla,
voit ensin kokeilla hyppimistä ilman hyppynarua.
Aluksi kannattaa hyppiä vähemmän,
esimerkiksi viisi tai kymmenen kertaa.

Sirkus Magentan Silja ja Topi
opettavat temppuja.
Minkä tempun sinä aiot opetella?
Tutustu Lasten sirkustunti -videoihin Sirkus
Magentan Youtube-kanavalla.

Kun olet hypännyt narua kymmenen kertaa,
voit lisätä hyppyjen määrää.

Sovellettua joogaa

Voit joogata videon tai kuvallisten ohjeiden avulla.
Ei haittaa, jos välillä osut hyppynaruun.
Voit jatkaa hyppimistä ja yrittää uudelleen!
Harjoittelemalla onnistut.

Tällä videolla joogakerhon ohjaaja Anu näyttää mallia.
Sovelletun joogan ryhmä on kehittänyt kaksi kuvallista
liikesarjaa: aurinko- ja kuutervehdyksen.
Kuvat kertovat liikkeiden järjestyksen.
Voit tehdä liikkeet 1–3 kertaa.
Voit pyytää jonkun lukemaan ohjeet sinulle.
Nämä voit tehdä yksin tai ryhmässä.
Katso kuvasarjat seuraavilta sivuilta.
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Aurinkotervehdys
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Kuutervehdys
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Helpot jumppaliikkeet

Kyykky

Painojen nosto

Voit käyttää apuna sohvaa tai tuolia.

Ota käteesi käsipaino.

Kosketa pepulla tuolia tai sohvaa
ja nouse ylös.

Jos et omista käsipainoa, ota
vesipullo ja täytä se vedellä.

Laskeudu kyykkyyn ja nouse ylös.

Jalkapohjien pitää pysyä koko ajan maassa.

Pieni vesipullo painaa vähän.

Selän pitää olla koko ajan suorana.

Iso vesipullo painaa paljon.

Kyykkäillä voi kotona televisiota katsoessa.

Nosta kättä ylös ja alas 10 kertaa
ja sen jälkeen vaihda kättä.

Tee ensin 5 kyykkyä ja pidä tauko.

Toista sama toisella kädellä.
Tanssi
Laita hyvä musiikkikappale soimaan.
Tanssi niin kuin itse haluat.
Muista heiluttaa käsiäsi ja nostella
jalkojasi.
Tanssi niin kauan kuin jaksat.

Toista sama uudestaan kaksi kertaa.

Seisominen yhdellä jalalla
Seiso yhdellä jalalla.
Voit ottaa jalasta kiinni ja nostaa jalan eteen.
Tasapainoilua helpottaa,
jos kohdistat katseesi johonkin.
Kannattaa katsoa jotain seinässä.
Kokeile pysyä yhdellä jalalla niin kauan
kuin pystyt.
Muista vaihtaa jalkaa.
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Kuvataide

Väriympyrä

Sokeri/jauhomaalaus

Tiedätkö mikä on väriympyrä,

Laita kipon pohjalle sokeria tai jauhoja.
Siirtele sokeria tai jauhoa
tikulla, siveltimellä tai sormella erilaisiin muotoihin.
Piirrä sokeriin tai jauhoon ympyrän muotoinen kuvio.
Siinä voi olla myös koristeita tai koukeroita.
Kuvio voi muistuttaa esimerkiksi spiraalia tai lumihiutaletta.
Siinä voi olla mikä tahansa kuvio.
Koristeellisia ympyröitä sanotaan mandalaksi.

mitä värejä siinä on?
Etsi netistä kuva väriympyrästä.
Käy ulkona ja yritä löytää sieltä
mahdollisimman monta väriympyrän väriä.
Voit myös itse tai avustajan kanssa kirjoittaa ylös
mitä erivärisiä asioita ulkoa löytyi.
Tehtävän lähetti Malmin taidekerhon
Helka.

Mandalakuvio tarkoittaa maailmaa
ja sitä käytetään meditaation ja mietiskelyn apuvälineenä.

Tehtävän lähetti Malmin taidekerhon Helka.
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Väriasetelma

Nallen matka

Valitse yksi väri, esimerkiksi sininen.

Laitoitko poikkeustilan aikana ikkunaan nallen?

Etsi kotoa esineitä, jotka ovat sinisiä.

Oletko nähnyt nalleja talojen ikkunoissa?

Laita esineet vierekkäin
ja laita ne mukavaan muodostelmaan.

Tällä hetkellä emme voi matkustaa paljoa,

Jos sinulla on käytössäsi kamera,

mielikuvituksessa.

voit ottaa kuvan asetelmastasi.
Voit asetella esineet esimerkiksi pöydälle tai matolle
ja ottaa kuvan ylhäältäpäin.
Voit myös piirtää esineet.
Millainen kuvasta tuli?

mutta voimme tehdä matkan

Kuvittele, minne nalle lähtisi matkalle
ja piirrä siitä kuva.
Voit halutessasi myös tehdä matkasta sarjakuvan.
Tehtävän lähetti Malmin taidekerhon Helka.

Tehtävän lähetti Malmin taidekerhon Helka.
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Aika

Harmeja ja iloja

Katso tästä linkistä taiteilija Johanna Lecklinin video
”Huominen”.

Katso tästä linkistä Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-

Voit myös lukea tai pyytää jotakuta lukemaan sinulle
samalta nettisivulta löytyvää tietoa taiteilijasta ja tästä
teoksesta.

Kalleisen teos nimeltä Valituskuoro.
Teosta varten kaupunkilaiset ovat saaneet kertoa omia
harminaiheitaan.
Niistä on tehty kappale ja kaupungin asukkaat esittävät

Mitä ajattelit videosta?

kappaleen videolla.

Muistatko joskus ajatelleesi samalla tavalla kuin videon lapsi?

Mitä pidit videosta? Millainen olo siitä tuli?

Kulkeeko aika mielestäsi aina samalla tavalla?
Piirrä tai ota kameralla kuva tilanteesta,

Video on tehty Helsingissä.

Kirjoita tai sanele kolme asiaa,
joista sinun tekisi mieli valittaa

jossa aika tuntuu kulkevan hitaasti.

tai jotka harmittavat sinua.

Voit myös tehdä useamman kuvan sarjan.

jotka saavat sinut hyvälle mielelle.

Tehtävän lähettivät Taide tutuksi -kerhon Helka, Mari ja
Johanna

Kirjoita tai sanele kolme asiaa,

Jos haluat, voit vielä tehdä runon, laulun tai tarinan
kirjoittamistasi asioista.
Tehtävän lähettivät Taide tutuksi -kerhon Helka, Mari ja
Johanna
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Ulkomandala
Mandala on koristeellinen ympyrä.
Tässä tehtävässä Mandala tehdään ulkona.
Etsi luonnossa ollessasi ympäriltäsi
esimerkiksi kiviä ja keppejä.
Rakenna löytämistäsi aarteista ympyrä.
Mandala on ympyrän muotoinen rakennelma.
Voit myös piirtää mandalan vaikka hiekkaan.
Voit jättää kuvion muille ulkoilijoille ihasteltavaksi,
kunnes se taas sulautuu luontoon.
Jos olet kotona sisällä,
voit rakentaa mandalan
esimerkiksi erivärisistä kynistä.
Vain mielikuvitus on rajana.
Mandalan voi rakentaa myös vaikka ystävän kanssa.
Millaisen mandalan sinä tänään rakennat?
Ota kuva teoksestasi.
Tehtävän lähetti Riikka
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Suunnittele verhot ikkunaan

Piirrä erikoisesti

Valitse kotoasi ikkuna, johon suunnittelet verhot.

Valitse aihe, josta pidät ja jonka mielellään piirrät.

Mieti tarkkaan,
millaiset verhot sinun mielestäsi sopisivat ikkunaan.
Voit antaa mielikuvituksen lentää.
Tee piirros ikkunasta ja verhoista.
Millainen väri verhoihin sopisi?
Tuleeko niihin kuvioita?
Jos teet kuviota, onko se isoa tai pientä?
Tehtävän lähetti Malmin taidekerhon Helka

Esimerkiksi ihminen, eläin, kasvi tai maisema.
Piirrä valitsemasi aihe monella eri tavalla:
A.

niin ettei katso piirtäessä ollenkaan paperiin

B.

sillä kädellä, jolla et yleensä piirrä

C.

musiikin tahdissa

D.

hyvin hitaasti tai hyvin nopeasti

Joskus piirustuksiin tulee yllättävää hauskuutta,
kun piirtää eri tavalla kuin yleensä.

Mitä pidit harjoituksista? Millaisia piirustuksista tuli?
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Museot ja näyttelyt

HAM:in taidehetki

Käy kylässä Akseli Gallen-Kallelan kotona

Tutustu Helsingin kaupungin

Akseli Gallen-Kallela oli kuuluisa suomalainen taidemaalari.
Akseli on jo kuollut ja nykyisin hänen kotinsa on museo.
Käy katsomassa, miten hienossa talossa hän asui!
Talosta on tehty 3D-mallinnos nettiin.
Se tarkoittaa, että pääset liikkumaan talossa
oman tietokoneen tai puhelimen ruutua klikkailemalla.
Pääset Akselin kotiin tästä linkistä.

taidemuseon taidehetkiin.
Taidehetken videoilta näet,
miten voit tehdä veistoksen
foliosta
tai piirtää muotokuvan!
Pääset katsomaan HAM:in
Taidehetkiä tästä linkistä.
Kuva on otettu HAM:in sivuilta.

Mikä oli sinun mielestäsi mielenkiintoisinta talossa?
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Amos Rexin taidemuseoon netissä

Aurinkosuudelma

Amos Rexin taidemuseo sijaitsee Helsingin keskustassa.

Tutustu tästä linkistä Ellen Thesleffin maalaukseen nimeltä

Pääset katsomaan taidemuseon kokoelmia myös netissä!
Amos Rexin sivuilla on monta erilaista näyttelykierrosta,
sekä lapsille että aikuisille.

Aurinkosuudelma Oulun Museo- ja tiedekeskus Luupin videoopastuksella.
Kuva on otettu Luupin verkkosivuilta.

Mikä on sinun suosikkiteoksesi?
Pääset katsomaan Amos Rexin näyttelyt tästä linkistä.
Kuvan taideteos on nimeltään Juhlat.
Sen on tehnyt Julia Masalin.
Kuva on otettu Amos Rexin nettisivuilta.
Tehtävän lähetti Helka.
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Ateneumin taidemuseo

Verkkonäyttely Poikkeustila

Käy Ateneumin taidemuseon Facebook-sivulla.

Tästä linkistä pääset Rauman taidemuseon Poikkeustilanäyttelyyn, jossa on kaksi taiteilijaa.

Sieltä löytyy viisi eri postausta, joissa on tehtäviä
taiteilija Natalia Goncharovan taiteeseen liittyen.
Tehtävät on suunnattu sekä lapsille että aikuisille.
Pääset Ateneumin Facebook-sivulle tästä linkistä.
Kuvassa on Natalia Goncharovan maalaus nimeltä Sirkus.
Kuva on otettu Ateneumin Facebook-sivulta.
Tehtävän lähetti Helka.

Toisen näyttelyyn voit laittaa verkkosivulta taustamusiikin
päälle kuvia katsellessasi.
Toinen näyttelyistä sisältää sarjakuvakonsertin, jossa voit
katsella ääntä ja kuvaa.
Vinkki: näyttelyä voi katsella myös älypuhelimesta.
Rauman taidemuseo, Rauma: Poikkeustila 1939–1944
Kiitos vinkistä Helkalle!
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Pidä yhteyttä

Kehitysvammaliiton tukipuhelin

Tutustu Kohdataan-sivustoon

Soita Kehitysvammaliiton tukipuhelimeen 09 348 09 348.

”Kohdataan” on uusi somepalvelu,

Oletko yksinäinen tai huolissasi koronatilanteesta?

jossa voit tutustua uusiin ihmisiin.

Tarvitsetko tukea arjen pohtimiseen?

Palvelussa voit jutella samoista asioista kiinnostuneiden

Kehitysvammaliiton tukipuhelimessa voit jutella huolistasi.

ihmisten kanssa. Voit viestiä kirjoittamalla, kuvilla, videoilla ja

Puheluihin vastaavat Kehitysvammaliiton työntekijät.

ääniviesteillä.

Vastaamme puheluihin arkipäivisin (maanantai-perjantai)

Kohdataan-palvelu toimii kännykällä, tabletilla ja tietokoneella.

kello 12-16.

Pääset sivustolle klikkaamalla linkkiä https://kohdataan.fi/

Voit soittaa mistä päin Suomea tahansa.

Soita videopuhelu!

Neuvonnassa ei vastata lääketieteellisiin kysymyksiin.

Yllätä kaverit videopuhelulla!

Puhelun hinta on normaali matkapuhelinmaksu.

Tästä Papurin ohjeesta löydät
tietoa, miten soitat videopuhelun
WhatsApp-nimisellä sovelluksella.
Ohje kertoo, miten sovellus
ladataan ja kuinka puhelu soitetaan.
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Tieto
Lintujen äänet

Kirjasto netissä
Helsingin kaupunginkirjastolla on paljon kirjoja,
joita voit lainata ja lukea netissä.

Linnut rakentavat ahkerasti pesiä

Tarvitset vain kirjastokortin ja tunnusluvun

ja muuttolinnutkin ovat palanneet kesäksi Suomeen.

sekä tietokoneen tai puhelimen.

Kun käyt ulkona,
kuulet varmasti lintujen laulua.

Tästä linkistä pääset verkkokirjastoon.

Mikä lintu laulaa kotisi takapihalla?
Voit tutustua lintulajeihin esimerkiksi tästä linkistä.
Klikkaamalla linnun kuvaa
ja kuvan vieressä olevaa nuolta
pääset kuuntelemaan,
millaista ääntä erilaiset linnut pitävät.
Ehkä tunnistat myös kotipihan linnut.
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Kasvata versoja
Tarvitset
•
•
•

multaa
pahvitölkin, syvän lautasen tai n. 5–10 senttiä korkean
muovipurkin
siemeniä.

Tutustu taikuuteen
Katso Taika-Petterin ja jonglööri-Santun video tästä linkistä.

Voit ensin koristella pahvisen purkin. Koristele purkin seinät
maalaamalla tai liimaamalla koristeita.
Kaada purkin pohjalle muutama sentti multaa. Seuraavaksi
lisätään siemenet. Tiputa mullan päälle siemeniä, esimerkiksi
rairuohon, vehnänoraan, ohran tai vehnän siemeniä. Kastele
joka päivä, pieni vesimäärä riittää. Laita versoastia valoisaan
paikkaan, esimerkiksi ikkunalaudalle. Seuraa, miten versot
lähtevät kasvamaan!
Voit kasvattaa versoja myös esim. kuivatuista herneistä.
Silloin on hyvä liottaa herneitä ensin yön yli. Laita siemenet
sitten mullan päälle astiaan ja lisää herneiden päälle vielä ohut
kerros multaa. Päällystä astia esim. muovikelmulla, jossa on
reikiä. Pidä muutaman päivän ajan pimeässä. Nosta sitten
valoon kasvamaan.
Lisätietoja versoista voi lukea vaikkapa tästä linkistä.
Kiitos tehtävästä Helkalle.
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Hattarataikina
Hattarataikina on helppo ja rentouttava virike kaikille aisteille.
Taikinaa on kiva pidellä käsissä, venytellä ja puristella.

Hattarataikinan voi myös sujauttaa ilmapallon sisään, jolloin
siitä tulee stressilelu.
Taikina on soveltuva venyttelyyn ja puristeluun noin
vuorokauden ajan, tämän jälkeen se alkaa murustua.

Pehmoisen taikinan valmistaminen on yksinkertaista,

Taikinaa voi kuitenkin elvyttää useamman päivän ajan,

se valmistetaan hiusten hoitoaineesta ja perunajauhoista.

lisäämällä hoitoainetta kulhossa taikinaan.

Tarvitset:

Hattaranpehmoisia aistihetkiä sinulle!

•

1 desilitra hoitoainetta

•

n. 2 desilitraa perunajauhoja

Tehtävän lähetti Riikka.

Hyvän olon lista

Laita ensin kulhoon hoitoaine ja lisää 1,5 dl perunajauhoa.
Sekoita ja lisää perunajauhoa tarpeen mukaan, tarvittaessa 2

Hyvä olo syntyy siitä,

dl asti.

kun pitää hyvää huolta itsestään joka päivä.

Hattarataikina on sopivaa, kun se ei tartu käsiin, eikä murustu.
Taikinasta voi tulla sotkua, joten työstä sitä esimerkiksi
vahakankaan tai tarjottimen päällä. HUOM! Taikinaa ei saa
laittaa suuhun.
Taikinaa on rentouttava venytellä, puristella ja kaulita.

Voit käyttää seuraavalla sivulla olevaa listaa apuna,
kun huolehdit itsestäsi.
Voit tulostaa listan ja merkitä siihen,
millaisia pieniä tekoja olet tehnyt hyvän olon puolesta.
Kiitos listasta Liikuntakerhon Sirpalle!

Voit laittaa taikinan vaikka minigrip-pussiin puristeltavaksi.
19
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Koirabongaus

Musiikki

Katso ulos ikkunasta

Mielikuvitusmusiikkia

tai käy kävelyllä bongaamassa koiria!
Montako erilaista koiraa näet?
Tunnistatko kaikki rodut?
Voit käydä katsomassa kuvia
ja lukemassa koiraroduista

Laita silmät kiinni ja kuuntele ympäristösi ääniä.
Mitä ääniä kuulit? Mitä niistä tuli mieleen?
Voivatko nämä äänet sinun mielestäsi olla musiikkia?
Voiko vaikkapa linnunlaulua, ihmisen askelia tai patterin

esimerkiksi tästä linkistä.

kohinaa kuunnella kuin musiikkia?

Muista kuitenkin,

Valitse kaksi ääntä, joista sinä tekisit oman musiikkikappaleen.

että vieraita koiria ei kannata lähestyä
eikä varsinkaan koskea ilman omistajan lupaa.
Voit kuitenkin katsella
kauempaa.
Mikä on sinun suosikkisi
koiraroduista?

Nyt ei ole tarkoitus valita soittimia, vaan ääniä, joita voi kuulla
vaikkapa kotona tai luonnossa.
Kirjoita äänet paperille tai sanele ne esimerkiksi avustajalle.
Jos haluat, voit keksiä lisää ääniä.
Kirjoita tai sanele kaikki keksimäsi äänet.
Lue ne tai kuuntele, kun ne luetaan sinulle.
Voisiko tämä olla runo?
Kiitos tehtävästä Malmin taidekerhon Helkalle!
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Musiikkia Kehitysvammatuki 57 ry:n
Youtubessa
Musisoi Villen kanssa
Villen Youtube-kanavalla on paljon kappaleita,
joita voit opetella laulamaan.
Mikä kappaleista on sinun suosikkisi?

Euroviisut
Tänä vuonna Euroviisut peruutettiin,
mutta onneksi voimme muistella aiempien vuosien kilpailuja!
Tästä linkistä pääset kuuntelemaan Vuosaaren musakerhon
Petruksen podcastia Euroviisuista.

Villen tekemät Youtube-videot ovat tämän linkin takana.
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Laula Lotan ja Papan kanssa ikivihreitä
Muistatko Rosvo-Roopen ja Satumaa-Tangon?
Kuuntele, kun Lotta laulaa Papan kanssa Papan nuoruuden
iskelmiä!
Jos osaat kappaleet, voit laulaa mukana.
Pääset katsomaan Lotan ja papan videoita tästä linkistä.

Tarinat
Tarinoita Kehitysvammatuki 57 ry:n
Youtubessa
Tukiviitottu satu
Ninni lukee ja tukiviittoo sadun ”Maalaishiiri ja
kaupunkilaishiiri” tämän linkin takana.
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Me varpusenpojat
Luontokerhon Jouni lukee ääneen kirjaa
nimeltä Me varpusenpojat tämän linkin takana.

Tommi-kissan seikkailut
Mitähän Tommi-kissa puuhailee?
Se selviää, kun Ninni viittoo meille tarinan Tommi-kissasta.
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