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Tervetuloa mukaan Kehitysvammatuki 57 ry:n
vapaa-ajan toimintaan
Kehitysvammatuki 57 ry tarjoaa monipuolisia
vapaa-ajanviettomahdollisuuksia eri-ikäisille ihmisille,
joilla on kehitysvamma tai vastaava tuen tarve.
Tässä esitteessä on tietoa
• kaikille avoimista kohtaamispaikoista ja klubeista, joihin
ei tarvitse ilmoittautua
•

kerhoista, vapaaehtoistoiminnasta ja Vekkarin
vertaisryhmistä, joiden toimintaan voit ilmoittautua
nettisivuilla.

Vapaa-ajan toiminnan järjestäjä on Kehitysvammatuki 57 ry.
Yhteistyökurssien kohdalla muut järjestäjät mainitaan erikseen.
Vekkarin ryhmät on merkitty Vekkarin logolla.
Esitteen lopussa on tietoja myös muiden järjestämistä
vapaa-ajan toiminnoista erityisryhmille.
Vapaa-ajan toimintaa rahoittaa mm.
sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA),
Helsingin kaupungin järjestöavustus.
Myös Helsingin liikuntapalvelut tukevat toimintaamme.
Lisäksi järjestämme Helsingissä
koulujen iltapäiväkerhojen yhteydessä kerhotoimintaa,
kuten Easy Sport Erityiset.
Kehitysvammatuki 57 ry:llä on omassa toiminnassaan voimassa
oleva tapaturmavakuutus.
Kuvat: kansi, Alex Korhonen. Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sergio Palao
/ ARASAAC, Paxtoncrafts Charitable Trust, Sclera, muokkaus Heidi Ahlström,
Sclera. Saana Renvall.
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Ilmoittaudu näin
Ilmoittaudu kerhoihin netissä osoitteessa
tapahtumat.kvtuki57.fi.
HUOM. Osoitteen alkuun ei kirjoiteta ”www.”
Löydät kerhot ja ryhmät myös kotisivuilta
kohdasta Ajankohtaista ja Tapahtumakalenteri.
Ilmoittaudu viimeistään 21.8. kello 23.00.
Tarvitsetko apua ilmoittautumiseen?
Saat apua hakulomakkeen täyttämiseen
soittamalla Severiinalle tai Vennille.
Voit myös tulla käymään toimistolla
keskiviikkona 17.8. kello 12─17.
Severiina tai Venni auttavat sinua silloin ilmoittautumisessa.
Toimiston osoite on Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros.

Aikataulut
Kerhot ja Vekkarin ryhmät alkavat syyskuussa 2022.
Ne jatkuvat joulutauon jälkeen kevään 2023,
jos rahoitukseen ei tule muutoksia.
Kun ilmoittaudut kerhoon tai ryhmään syksyllä,
sinun ei tarvitse hakea paikkaa uudelleen keväällä.
Esitteessä on mainittuna syksyn aikataulut.
Kevään aikataulut varmistuvat syksyn aikana
ja niistä ilmoitetaan erikseen ennen kevätkauden alkua.
Kerhoja tai Vekkarin ryhmiä ei yleensä järjestetä arkipyhinä
eikä koulujen hiihtoloma- tai syyslomaviikoilla (viikot 8 ja 42).
Jos ryhmä kokoontuu viikolla 8 tai 42,
on siitä maininta kerhon tai ryhmän tietojen kohdalla.
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Mitä eroa on kerhoilla ja Vekkarin ryhmillä?
Vekkarin ryhmät

Kenelle?
Maksaako se?
Kuka ohjaa?
Vastuu

Kerhot

Missä tahansa
Helsinkiläisille.
pääkaupunkiseudulla
asuville.
Yleensä ilmainen.
Maksullinen.
Vapaaehtoinen,
jota tukee
taustatukihenkilö.
Osallistujat ovat
vastuussa itsestään.

Millaista tukea
osallistuja
saa?

Jos tarvitset apua
toimintaan
osallistumiseen,
otathan mukaan
henkilökohtaisen
avustajan.

Kysy lisää

Venni Turtiainen,
p. 044 792 2752
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Ainakin 2 ohjaajaa
(poikkeuksena
vesiliikunta).
Ohjaajilla on vastuu
osallistujista kerhon
ajan.
Ohjaajat tukevat
osallistujia.
Jos tarvitset
henkilökohtaista
apua esim.
ryhmässä
toimimisessa tai
wc:ssä, otathan
mukaan
henkilökohtaisen
avustajan.
Severiina Winqvist,
p. 040 835 0395

Hinnat ja peruutusehdot
Kerhon hinta löytyy kerhon tiedoista.
Kerhoihin pitää ilmoittautua.
Saat ilmoittautumisen jälkeen kokeilla kerhoa
ilmaiseksi kaksi peräkkäistä kertaa.
Jos et kokeilun jälkeen jatka,
ilmoita peruutuksesta vapaa-ajan toiminnan koordinaattorille.
Jos et peruuta osallistumista, lasku täytyy maksaa,
vaikka et tulisi paikalle.
Lyhytkurssiin ilmoittautumisen voit perua
ainoastaan jos sairastut.
Emme lähetä laskua,
jos näytät lääkärintodistuksen.
Työväenopiston yhteistyökursseilla
on omat peruutusehdot.
Jos kerhokerta peruuntuu yllättäen,
yritämme järjestää uuden kerhokerran sen tilalle.
Jos uuden kerran järjestäminen ei ole mahdollista
ja kertoja peruuntuu enemmän kuin 2,
kerhomaksua pienennetään.

Henkilökohtainen avustaja
Jos tarvitset apua esimerkiksi wc:ssä käymiseen
tai ryhmässä toimimiseen,
ota aina mukaan henkilökohtainen avustaja.
Voit tulla kerhoon tai Vekkarin ryhmään oman avustajan kanssa
ilman lisämaksua.

5

Ikärajat
Lasten ja nuorten ryhmät on tarkoitettu alle 18–vuotiaille.
Aikuisten ryhmät ovat 18–vuotiaille ja sitä vanhemmille.
Ikäsuositukset ovat kuitenkin vain suuntaa antavia.
Poikkeuksena Kansainvälisyyskerho,
jossa ikäraja on rahoituksen takia ehdoton.

Taksit, kerhopaikalle saapuminen ja kotiin lähtö
Tule kerhoon 5–10 minuuttia ennen kerhon alkamista.
Kun tulet kerhoon,
tilaa kuljetuspalvelujen kyyti ”perillä”-ajalla.
Näin saat odottaa autossa ”perillä”-aikaan saakka.
Silloin ei haittaa,
vaikka kyyti olisi etuajassa.
Sovi kuljetuspalvelun kanssa,
että taksi hakee sinut 5 minuuttia kerhon loppumisen jälkeen.
Kun tilaat taksia,
niin kerro, että taksi ei saa tulla etuajassa.
Etuajassa hakeminen häiritsee kerhoa.
HUOMIO! Kehitysvammatuki 57 ry:n omissa kerhoissa
yksi ohjaajista tulee paikalle 15 minuuttia ennen kerhon alkua
Sitä ennen sinun ei kannata tulla paikalle.
Jos tulet liian aikaisin,
joudut odottamaan yksin ulkona.
Taksikuskin pitää tulla sinua vastaan kerhotilan eteiseen.
Silloin ohjaaja huolehtii,
että pääset oikeaan taksiin.
Ohjaaja ei voi saattaa osallistujia yksi kerrallaan taksille,
sillä ohjaajilla on vastuu koko ryhmästä.
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Työväenopiston yhteistyökursseilla ohjaaja tulee paikalle,
kun tunti alkaa. Hän ei myöskään huolehdi, että osallistuja
pääsee oikeaan taksiin.

Ryhmän koko
Kerhojen ja Vekkarin ryhmien minimikoko on 5 henkilöä.
Kerhoa tai ryhmää ei järjestetä, jos osallistujia on vähemmän.
Molemmissa ryhmän koko on pääosin 10–15 henkilöä.
Suurimmissa liikuntakerhoissa osallistujia on yli 20.

Paikan vahvistaminen
Ilmoitamme 2.9. mennessä,
oletko päässyt kerhoon tai ryhmään tai varasijalle.
Lähetämme tiedon sähköpostiosoitteeseen,
jonka olet kirjoittanut hakulomakkeeseen.
Voit kysyä vapaaksi jääneitä kerhopaikkoja 5.9. alkaen.
Paikkoja saattaa vapautua koko kerhokauden ajan.
Lisätiedot: vapaa-ajan toiminnan koordinaattori Severiina
Winqvist p. 040 835 0395 tai severiina.winqvist@kvtuki57.fi
Voit kysyä vapaita paikkoja Vekkarin ryhmistä 5.9. alkaen.
Lisätiedot: vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Venni Turtiainen, p. 044 792 2752 tai
venni.turtiainen@kvtuki57.fi.

Kerhoissa uudet hakijat ovat etusijalla
Kerhoihin ja Vekkarin ryhmiin ilmoittautuu usein
enemmän ihmisiä kuin niihin mahtuu.
Uudet hakijat ovat kerhoissa etusijalla.
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Poikkeuksena ovat salibandykerho ja kansainvälisyyskerho,
joissa vanhat ryhmäläiset ovat etusijalla.
Vekkarin ryhmissä vanhat ryhmäläiset
ovat ilmoittautumisessa etusijalla.
Jos et pääse kerhoon, johon haet,
pyrimme tarjoamaan paikan toisesta kerhosta.
Siksi on tärkeää,
että kirjoitat hakulomakkeeseen sinulle sopivan vaihtoehdon,
jos sellainen löytyy.
Se auttaa tarjoamaan vaihtoehtoa,
jos ensisijaisesti toivomasi kerho on täynnä.

Osallistujarekisteri
Lähettämällä hakulomakkeen annat oikeuden
lisätä tietosi yhdistyksen osallistujarekisteriin.
Tietosuojaseloste löytyy kotisivuiltamme.

Muutokset
Esitteessä oleviin tietoihin voi tulla muutoksia.
Uusia kerhoja ja ryhmiä perustetaan
myös syys- ja kevätkauden aikana.
Tieto näistä löytyy kotisivuilta ja tapahtumakalenterista.

Vekkarin ryhmät
Vekkarin ryhmät ovat vapaaehtoisten vetämiä
omia harrastusryhmiä.
Vapaaehtoiset suunnittelevat ja ohjaavat toimintaa.
Vapaaehtoisilla ryhmänvetäjillä on apuna taustatukihenkilö.
Vekkarin ryhmissä ei ole palkattuja ohjaajia.
Useimmat Vekkarin ryhmät ovat osallistujille maksuttomia.
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Vekkarin ryhmiä on Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.
Ryhmiin voi osallistua kuka tahansa
pääkaupunkiseudun asukas.
Ryhmän ei tarvitse sijaita omassa kotikaupungissa.
Vekkarin ryhmät tunnistat Vekkarin violetista logosta.
Lisätietoja saat vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Venni Turtiaiselta p. 044 792 27 52
tai venni.turtiainen@kvtuki57.fi.

Kohtaamispaikat ja klubit
Kehitysvammatuki 57 ry:n Ystävätupa ja klubit
ovat avoimia kohtaamispaikkoja eri ikäisille
kehitysvammaisille ihmisille.
Niissä voi viettää aikaa vaihtuvan ohjelman merkeissä
tai vain nauttia mukavasta yhdessäolosta.
Kohtaamispaikoille ja klubeille ei tarvitse ilmoittautua.
Lisätietoja: yhteisökoordinaattori Marja Herala,
marja.herala@kvtuki57.fi tai p. 040 521 0240 (ma-pe 9─15)

Vapaaehtoistoiminta
Vapaaehtoistoiminta on sitä,
että tehdään yhdessä asioita toisten hyväksi.
Vapaaehtoiset auttavat esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa.
Vapaaehtoistoiminnasta ei makseta palkkaa,
mutta siitä saa hyvän mielen.
Pääset myös maksuttomasti mukaan erilaisiin tapahtumiin
ja tapaat uusia ihmisiä.
Voit valita itse,
millaisia tehtäviä teet ja kuinka usein.
Meiltä löytyy monenlaisia vapaaehtoistehtäviä
ja työntekijät auttavat vapaaehtoisia.
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Haluatko kuulla lisää Vekkarin vapaaehtoistoiminnasta?
Ota yhteyttä vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin
tai ilmoittaudu uusien vapaaehtoisten koulutukseen.
Uusien vapaaehtoisten koulutus järjestetään
tiistaina 13. syyskuuta 2022 kello 17–19
Ystävätuvalla osoitteessa Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros.
Lue lisää ja ilmoittaudu nettisivuillamme osoitteessa
www.kvtuki57.fi/vapaaehtoisille.
Lisätietoja: vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Venni Turtiainen, p. 044 792 2752
tai venni.turtiainen@kvtuki57.fi

Kaveritoiminta
Kaipaatko kaveria, jonka kanssa voisit tehdä mukavia asioita?
Hae kaveria Kaveritoiminnasta!
Kaveritoiminnassa yhdistetään kaverin hakija
ja kaverivapaaehtoinen,
jotka ovat kiinnostuneita samoista asioista.
Kaveria voi hakea henkilö, jolla on kehitysvamma
tai vastaava tuen tarve.
Lisätietoja: vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Veera Hietanen p. 040 160 9017
tai veera.hietanen@kvtuki57.fi
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Kerhot (helsinkiläisille)
ja Vekkarin ryhmät (kaikille)
Musiikki

Aikuisten ryhmät
Vuosaaren musiikkikerho
Aika:

Paikka:
Ohjelma:
Ohjaajat:
Maksu:

Tiistai 6.9.─13.12. (ei 18.10., 6.12.) klo
18.15–19.15 (13 krt)
Kallahden nuorisotalo, Pohjavedenkatu 5
Musiikkikerhossa lauletaan, kuunnellaan
musiikkia ja vietetään aikaa leppoisasti
yhdessä.
Jasmin Anglén ja Ville Putro
60 € syyskausi

Musiikki- ja ilmaisutaito
Aika:

Paikka:
Ohjelma:

Ohjaajat:
Maksu:

Tiistai 6.9.─13.12. (ei 18.10., 6.12.) klo
18.30–19.30 (13 krt)
Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs
Nuorille aikuisille ja kaikille nuorekkaille
tarkoitettu musiikkikerho. Kerhossa
musisoidaan, lauletaan ja tehdään yhteisiä,
helppoja ilmaisutaitoharjoitteita ääntä ja
musiikkia apuna käyttäen.
Rosanna Liuski ja Viivi Rättyä
60 € syyskausi
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Brahiksen musa- ja karaokekerho
Aika:

Paikka:
Ohjelma:
Ohjaajat:
Maksu:

Tiistai 6.9.─13.12. (ei 18.10., 6.12.) klo
15.30–16.30 (13 krt)
Kehitysvammatuen Ystävätupa,
Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros
Karaokea ja yhdessä musisointia.
Merja Airola ja Ljudmila Korotkova
60 € syyskausi

Brahiksen musiikkikerho 2
Aika:

Paikka:
Ohjelma:
Ohjaajat:
Maksu:

Keskiviikko 7.9.–7.12. (ei 19.10.) klo
18.15–19.15 (13 krt)
Kehitysvammatuen Ystävätupa,
Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros
Iloista musisointia, laulua ja soittoa.
Ville Putro ja Minna Kivilahti
60 € syyskausi

Brahiksen musiikkikerho 3
Aika:

Paikka:
Ohjelma:
Ohjaajat:
Maksu:

Torstai 8.9.–8.12. (ei 20.10.) klo 18.15–
19.15 (13 krt)
Kehitysvammatuen Ystävätupa,
Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros
Iloista musisointia, laulua ja soittoa.
Ville Putro ja Jouni Viitala
60 € syyskausi
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Aika:

Vekkarin karaokeryhmä

Paikka:
Ohjelma:
Vertaisvetäjät:
Maksu:
Lisätiedot:

Kerran kuussa perjantaisin kello 18.00–
19.00. Tapaamiset 16.9., 14.10., 18.11.,
16.12.
Pub Idän Piste Itäkeskuksessa, osoite
Turunlinnantie 14, 00930 Helsinki
Mennään yhdessä laulamaan karaokea
ravintolaan. Ryhmään voivat osallistua
kaikki pääkaupunkiseudulla asuvat.
Vertaisryhmän vetäjät Joonas Laatikainen ja
Sinikka Leino.
Osallistuminen on ilmaista. Jos haluat ostaa
juotavaa baarista, ota rahaa mukaan.
p. 044 792 27 52,
venni.turtiainen@kvtuki57.fi

Lasten ryhmä
Tukimuskari alle kouluikäisille
Aika:

Paikka:
Ohjelma:

Ohjaaja:
Maksu:
Järjestäjä:

Lauantai 20.8.–10.12. (ei 17.9., 22.10.,
5.11.) klo 10.15─11.00 (14 krt)
Resonaari, Kulosaaren puistotie 26
Tukimuskari on pääosin alle kouluikäisille
suunnattua mukavaa ja monipuolista
musisointia, mihin kaikki voivat
osallistua. Musiikki luo iloa ja ryhmässä
toimiminen vahvistaa vuorovaikutustaitoja.
Lisäksi muskari on mukava yhteinen hetki
myös lapselle ja mukana olevalle
vanhemmalle/muulle aikuiselle.
Juha-Matti Grönlund
40 € syyskausi
Musiikkikeskus Resonaari ja
Kehitysvammatuki 57 ry
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Luova toiminta

Malmin taidekerho
Aika:

Paikka:
Ohjelma:

Ohjaajat:
Maksu:

Maanantai 5.9.–5.12. (ei 17.10.) klo
18.15–19.15 (13 krt)
Malmitalo, Ala-Malmin tori 1,
keramiikkaluokka, 2. kerros
Taidekerhossa tutustutaan erilaisiin
taidevälineisiin, menetelmiin ja
taidemuotoihin esim. piirtämiseen ja
maalaamiseen. Kerholaiset pääsevät itse
vaikuttamaan taidetoiminnan sisältöön.
Paula Halonen ja Katja Meriluoto
60 € syyskausi

Askartelu- ja taidekerho
Aika:

Paikka:
Ohjelma:

Ohjaajat:
Maksu:

Torstai 8.9.–8.12. (ei 20.10.) klo 18.15–
19.15 (13 krt)
Kehitysvammatuen Ystävätupa,
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs.
Tehdään yhdessä mukavalla porukalla ja
hyvässä hengessä. Nautitaan
piirtämisestä ja maalaamisesta, iloitaan
väreistä. Ohjaajat toteuttavat mielellään
myös kerholaisten omia ideoita.
Merja Airola ja Ljudmila Korotkova
60 € syyskausi
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Aika:

Thuyn ja Sepon taide- ja käsityöryhmä

Paikka:
Ohjelma:
Vertaisvetäjät:
Maksu:
Lisätiedot:

Kerran kuussa torstaisin kello 18.00–
19.00. Tapaamiset 15.9., 13.10., 17.11. ja
15.12.
Mereo Kamppi, Leppäsuonkatu 4, Helsinki.
Ryhmässä askarrellaan erilaisista
teemoista. Ryhmään voivat osallistua
kaikki pääkaupunkiseudulla asuvat.
Thuy Le ja Seppo Rapeli
Ei maksa mitään.
040 792 27 51 tai
venni.turtiainen@kvtuki57.fi

Yhdessä olemista, kokemista ja
oppimista
Kansainvälisyyskerho 18–30-vuotiaille
Aika:

Paikka:
Ohjelma:

Ohjaajat:
Maksu:

Tiistai 6.9. 20.9. 27.9. 4.10., (tässä välissä
leiri), 25.10., 15.11., 22.11. (7 krt + leiri)
Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs
Kerhossa tutustutaan kansainvälisyyteen.
Kerhossa on aiemmin suunniteltu
belgialaisen nuorisoryhmän kanssa
leiriviikkoa, joka toteutetaan lokakuussa
viikolla 41. Belgialainen ryhmä tulee
Suomeen leirille, johon on saatu Erasmus+ rahoitus. Leirille ilmoittaudutaan erikseen ja
se on osallistujille maksuton.
Kiira Knuus ja Virve Liiman
40 € syyskausi
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Luontokerho
Aika:

Paikka:
Ohjelma:

Ohjaajat:
Maksu:

Tiistai 6.9.─13.12. (ei 18.10., 6.12.). klo
18.15–19.15 (13 krt), retkikerroilla
17.45─19.15
Kallahden nuorisotalo, Pohjavedenkatu 5
Mitä kaikkea luonnosta löytyykään? Myös
Helsingin luonnossa on paljon nähtävää ja
koettavaa. Tutustutaan luontoon ja sen
ihmeisiin monipuolisella luontoaiheisella
toiminnalla ja välillä retkeillen erikseen
ilmoitettavissa paikoissa.
Jouni Viitala, Lauri Meurman ja
vertaisryhmän vetäjä Håkan Eklund
60 € syyskausi

Brahiksen seniorit
Aika:

Paikka:
Ohjelma:
Kohderyhmä:
Ohjaajat:
Maksu:

Joka toinen tiistai 13.9., 27.9., 11.10.,
25.10., 8.11. ja 22.11. klo 12.15–13.15 (6
krt).
Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4 krs
Leppoisaa yhdessäoloa, musisointia ja
tarinointia kahvikupposen äärellä.
Yli 50-vuotiaille.
Ville Putro ja Merja Airola
40 € syyskausi.
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Lukemisen ja kirjoittamisen kurssi
Aika:

Paikka:
Ohjelma:

Ohjaaja:
Maksu:
Järjestäjä:

Leidien klubi
Aika:

Paikka:
Ohjelma:
Ohjaajat:
Maksu:

Lauantai 3.9.–3.12. (ei 15.10. ja 22.10.) klo
10.30–12.00 (11 krt)
Opistotalo, luokka 401, Helsinginkatu 26
Harjoitellaan ja ylläpidetään lukemisen ja
kirjoittamisen perustaitoja eri menetelmin.
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joiden
lukemisen ja kirjoittamisen taidot ovat
kehittymässä.
Päivi Häkkinen
Syyskausi 19 €, työväenopisto laskuttaa
Helsingin työväenopisto ja
Kehitysvammatuki 57 ry

Tiistai 6.9.─13.12. (ei 18.10., 6.12.) klo
18.15–19.15 (13 krt)
Kehitysvammatuen Ystävätupa,
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs
Nuorten ja nuorekkaiden leidien
oma kerho. Ohjelma suunnitellaan
yhdessä.
Päivi Häkkinen ja Minna Vuoristo
60 € syyskausi
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Aika:

Vekkarin Leffaryhmä

Paikka:
Ohjelma:

Vertaisvetäjät:
Maksu:
Lisätiedot:

Aika:

Kerran kuussa torstaina kello 17.30–20.00.
Tapaamiset 8.9., 6.10., 10.11., 8.12.
Tapaaminen Ystävätuvalla osoitteessa
Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros
Leffaryhmä 25–45-vuotiaille elokuvien
ystäville. Leffaryhmässä katsotaan elokuvia
ja keskustellaan niistä. Joskus käydään
elokuvateatterissa omalla kustannuksella.
Ryhmään voivat osallistua kaikki
pääkaupunkiseudulla asuvat.
Anni Hinkkanen ja Laura Loimaranta
Ei maksa mitään
044 792 27 52 tai
venni.turtiainen@kvtuki57.fi

Vekkarin Toimintaryhmä Helsingissä

Paikka:
Ohjelma:

Vertaisvetäjät:
Maksu:

Lisätiedot:

Joka toinen tiistai klo 18.00–20.00.
Tapaamiset 6.9., 20.9., 4.10., (ei 18.10.)
1.11., 15.11., 29.11., 13.12.
Vaihtuva paikka
Liikutaan yhdessä eri kohteissa. Käydään
kahvilla, gallerioissa, harrastamassa
liikuntaa, pelataan lautapelejä ja nautitaan
yhdessäolosta. Ryhmään voivat osallistua
kaikki pääkaupunkiseudulla asuvat.
Sami Lötjönen ja Samu Reinikka
Osallistuminen ei maksa mitään. Jos
ryhmä päättää yhdessä tehdä jotain
maksullista (esim. käydä kahvilassa),
osallistujat maksavat omat ostokset.
044 792 27 52 tai
venni.turtiainen@kvtuki57.fi
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Aika:

Vekkarin Kirja- ja runopiiri

Paikka:
Ohjelma:

Vertaisvetäjä:
Maksu:
Lisätiedot:

Aika:

Joka toinen maanantai kello 17.30–19.00.
Tapaamiset 5.9., 19.9., 3.10., (ei 17.10.)
31.10., 14.11., 28.11., 12.12.
Pasilan kirjasto, Kellosilta 9, Helsinki
Ryhmässä etsitään ja luetaan kirjoja sekä
keskustellaan kirjoista. Olet tervetullut
mukaan, vaikka et osaisi lukea! Ryhmään
voivat osallistua kaikki pääkaupunkiseudulla
asuvat.
Veli-Pekka Venho ja Timo Ovaskainen
Ei maksa mitään
044 792 27 52 tai
venni.turtiainen@kvtuki57.fi

Vekkarin Peliryhmä

Paikka:
Ohjelma:
Vertaisvetäjä:
Maksu:
Lisätiedot:

Joka toinen tiistai kello 17.00–19.00.
Tapaamiset 6.9., 20.9., 4.10., (ei 17.10.),
1.11., 15.11., 29.11., 13.12.
Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu
4, Helsinki
Pelataan yhdessä lautapelejä. Ryhmään
voivat osallistua kaikki pääkaupunkiseudulla
asuvat.
Tea Tiainen
Ei maksa mitään
044 792 27 52 tai
venni.turtiainen@kvtuki57.fi

19

Aika:

Vekkarin Digitaitoryhmä Espoossa

Paikka:
Ohjelma:

Vertaisvetäjät:
Maksu:
Lisätiedot:

Kerran kuussa tiistaisin kello 18–20.
Tapaamiset 13.9., 11.10., 15.11., 13.12.
Naapuruustalo Matinkylä, Matinkatu 7,
Espoo.
Tutustutaan tietokoneen, tabletin ja
älypuhelimen käyttöön. Opetellaan
käyttämään sovelluksia ja hakemaan
tietoa netistä.
Henrik Särkkä ja Janina Porkka
Ei maksa mitään
044 792 27 52 tai
venni.turtiainen@kvtuki57.fi

Lasten kerho
Kouluikäisten tiedetemppukerho
Aika:

Paikka:
Ohjelma:

Ohjaajat:
Maksu:

Joka toinen lauantai 1.10., 15.10., 29.10.,
12.11., 26.11. klo 11.00–12.30 (5 krt)
Kehitysvammatuen Ystävätupa,
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs
Miksi noppa kelluu, mutta ruuvi ei? Miten
voi värjätä nesteitä punakaalilla? Miten
salakirjoitusta kirjoitetaan?
Tiedetemppukerhossa teemme käytännön
kokeita ja tutkimuksia arkipäivän
materiaaleilla ja välineillä. Kerhossa
harjoittelemme havaintojen tekemistä,
kokeilua, vertailua ja johtopäätösten
tekemistä. Kerho rohkaisee kokeilemaan ja
tarjoaa oivaltamisen ja onnistumisen iloa.
Minna Vuoristo ja Anni Ahokas
40 € syyskausi
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Liikunta

Aikuisten ryhmät
Sporttikerho
Aika:

Paikka:
Ohjelma:

Ohjaajat:
Maksu:

Perjantaisin 23.9., 7.10., 21.10., 4.11.,
18.11., 2.12. ja 16.12. kello 17.15–18.45 (7
krt)
Oskarinpuiston toimijatalo, Marjaniemi,
Marjaniemenranta 48, liikuntasali tai
erikseen ilmoitettavat liikuntapaikat
Haluatko saada arkeesi lisää
toiminnallisuutta ja energiaa? Kiinnostaako
kuntosali, mutta et ole uskaltanut lähteä
yksin tai avustajan kanssa kokeilemaan?
Tule mukaan kokeilemaan turvallisessa
ympäristössä liikkumista niin kuntosalilla
ja sen ulkopuolella! Kerhon aikana
treenaamme niin sisällä kuin myös ulkona
sään salliessa. Kerhoon sisältyy myös
käynti yhdessä sovitussa liikuntapaikassa.
Marjo Nuutinen ja Katarina Kiialainen
40 € syyskausi
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Sovellettu jooga
Aika:

Paikka:
Ohjelma:

Ohjaajat:
Maksu:
Järjestäjä:

Torstai 8.9.–15.12. (ei 20.10.) klo 18.15–
19.15 (14 krt)
Oskarinpuiston toimijatalo, Marjaniemi,
Marjaniemenranta 48, liikuntasali
Jooga on rauhallinen liikuntamuoto, joka
sopii kaikille. Sovelletun joogan ryhmässä
tutustutaan joogaan liikuntamuotona.
Harjoitukset tehdään sovelletusti jokaisen
tarpeet huomioiden. Tutustutaan erilaisiin
asentoihin, kuten soturiasentoihin, ja
tehdään hengitysharjoituksia yksin ja
yhdessä. Vuorovaikutustaidot,
kehotuntemus ja itseilmaisu kehittyvät
joogan myötä. Jooga on lempeä harjoitus,
jossa myös revitellään lempeästi ja
nauretaan. Vapauta sisäinen soturisi ja tule
sovelletun joogan ryhmään.
Erityisjoogan ohjaajat Riina Huoso ja Kati
Raatikainen
60 € syyskausi
Kehitysvammatuki 57 ry ja Helsingin
kaupungin liikuntapalvelut
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Liikuntakerho
Aika:

Paikka:
Ohjelma:

Kohderyhmä:
Ohjaajat:
Maksu:
Järjestäjä:

Salibandykerho
Aika:

Paikka:
Kohderyhmä:
Ohjelma:
Ohjaajat:
Maksu:
Järjestäjä:

Keskiviikko 7.9.–14.12. (ei 19.10.) klo
18.00–19.30 (14 krt)
Stadin Ammattiopisto, Malmi,
Vilppulantie 14, liikuntasali
Innostutaan liikunnasta ja tutustutaan
erilaisiin lajeihin. Monipuolista liikuntaa ja
pallopelejä, joilla ylläpidetään fyysistä
kuntoa, liikkuvuutta, koordinaatiokykyä ja
tasapainoa.
Vähän liikuntaa harrastavat aikuiset.
Sirpa Lempiäinen, Antti Jatkola, Raakel
Saarinen, Heidi Visuri
60 € syyskausi
Kehitysvammatuki 57 ry ja Helsingin
kaupungin liikuntapalvelut

Sunnuntai 11.9.–18.12. kello 12.00–13.00
(15 krt)
Liikuntamylly, Myllypurontie.
Sitoutunutta harjoittelua vaativa ryhmä yli
15-vuotiaille.
Salibandyn lajiharjoitteita ja peliä.
Anton Ylä-Autio ja Teemu Lempiäinen
60 € syyskausi
Kehitysvammatuki 57 ry ja Helsingin
kaupungin liikuntapalvelut
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Keilaus - ryhmät 1 ja 2
Aika:

Paikka:
Ohjelma:
Ohjaaja:
Maksu:
Järjestäjä:

Aika:

Keskiviikko 7.9.–14.12. (ei 19.10.) (14 krt).
HUOMIO! Kaksi eri ryhmää.
Ryhmä 1: kello 16.00–17.00
Ryhmä 2: kello 17.15–18.15
Talin keilahalli, Huopalahdentie 28.
Tule mukaan keilaamaan mukavaan
porukkaan. Kerhomaksu sisältää
keilailukenkien vuokran.
Rosanna Liuski ja Jouni Viitala
vertaisvetäjä Timo Jäppinen
60 € syyskausi
Kehitysvammatuki 57 ja Helsingin
kaupungin liikuntapalvelut

Vekkarin Vantaan keilaajat

Paikka:
Ohjelma:

Maksu
Vetäjä:
Lisätiedot:

Kerran kuukaudessa maanantaisin kello
15.00–16.00.
Tapaamispäivät 12.9., 10.10., 14.11., 5.12.
Tixi Bowling, Läntinen Valkoisenlähteentie
52, Vantaa
Mennään yhdessä keilaamaan! Sinun ei
tarvitse vielä osata keilata, harjoitellaan
yhdessä. Huom. Ryhmään voivat osallistua
kaikki pääkaupunkiseudulla asuvat.
Keilausmaksu 8 euroa kaudelta.
Vertaisryhmän vetäjä Panu Jääskeläinen
044 792 27 52 tai
venni.turtiainen@kvtuki57.fi
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Tanssikerho
Aika:

Paikka:
Ohjelma:
Ohjaajat:
Maksu:
Järjestäjä:

Aika:

Joka toinen perjantai 9.9., 23.9., 7.10.,
21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12. klo
18.00–19.30 (8 krt).
Kehitysvammatuen Ystävätupa,
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs.
Tutustumista eri tanssilajeihin sekä luovaa
tanssia ja liikettä musiikin tahtiin.
Paula Halonen ja Päivi Halonen
40 € syyskausi
Kehitysvammatuki 57 ja Helsingin
kaupungin liikuntavirasto

Vekkarin Tanssiryhmä

Paikka:
Ohjelma:

Vertaisvetäjä:
Maksu:
Lisätiedot:

Joka toinen perjantai kello 17.00–18.00.
Tapaamiset 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10.,
11.11., 25.11., 9.12.
Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs
Opetellaan tanssin alkeita, tanssitaan ja
kuunnellaan musiikkia yhdessä! Huom.
Ryhmään voivat osallistua kaikki
pääkaupunkiseudulla asuvat.
Oona Karjalainen ja Ari Pesonen
Ei maksa mitään
044 792 27 52 tai
venni.turtiainen@kvtuki57.fi
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Vesiliikuntaryhmä
Aika:

Paikka:
Ohjelma:
Kohderyhmä:

Ohjaaja:
Maksu:
Järjestäjä:

Perjantai 9.9.–16.12. (ei 21.10.) klo 14.00–
15.00 (14 krt).
Itäkeskuksen uimahalli, Olavinlinnantie 6
Monipuolista vesiliikuntaa, jolla
ylläpidetään uimataitoa, fyysistä kuntoa,
liikkuvuutta ja koordinaatiokykyä.
Itsenäisesti hallin pukeutumis- ja
pesutiloissa pärjäävät aikuiset, ohjaaja
odottaa altaalla. Avustaja voi tarvittaessa
olla mukana. Kerhossa yksi ohjaaja.
Marjo Nuutinen
60 € syyskausi
Kehitysvammatuki 57 ja
Helsingin kaupungin liikuntapalvelut

Lasten ja nuorten ryhmä
Luistelukerho
Aika:

Paikka:
Kohderyhmä:
Ohjelma:

Ohjaaja:
Maksu:
Järjestäjä:

Maanantai 5.9.–12.12. (ei 17.10.) klo
19.00–20.00 (15 krt). Osallistujien on
mahdollista osallistua ennen luistelun
aloitusta tehtäviin oheisharjoitteisiin klo
18.30 alkaen.
Oulunkylän jäähalli, Käskynhaltijantie 11
(halli ei ole esteetön)
6–20-vuotiaat aloittelijat ja kauemmin
harrastaneet.
Luistelun lajiharjoittelua monipuolisesti.
Hallivuoro jaetaan Helsingin erilaisten
oppijoiden kanssa ja ryhmät tekevät
yhteistyötä.
Kiira Knuus ja Kaisla Kasteenpohja
60 € syyskausi
Kehitysvammatuki 57 ja
Helsingin kaupungin liikuntapalvelut
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Lyhytkurssit helsinkiläisille

Lyhytkurssit ovat kurssimuotoista toimintaa, jotka kestävät
ennalta sovitun ajan. Kurssi ei siis jatku seuraavalla kaudella.

Lyhytkurssi lapsille
Musiikin iloa lapsille
Aika:

Paikka:
Ohjelma:

Ohjaaja:
Maksu:

Lauantai 30.10., 6.11., 13.11. ja 20.11. kello
10.30─11.30
Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4 krs.
Neljän kerran kokonaisuus, johon lapset
osallistuvat vekkarilaisen kanssa
(vekkaritoiminnasta lisää sivulla 7).
Ryhmään mahtuu 5 lasta ja jokainen lapsi
saa tuekseen vekkarilaisen eli tukihenkilön.
Lasten musiikkituokioiden aikana
Perhekamut-hanke tarjoaa vanhemmille
pullakahvit ja juttutuokion toimiston
tiloissa.
Musiikkituokioissa nautitaan
monipuolisesti musiikista laulaen, soittaen,
lorutellen, liikkuen ja piirtäen. Jokainen
kerta on kokonaisuus yhden teeman
ympärillä. Musiikkituokioissa käytetään
kommunikoinnin tukena kuvia ja
tukiviittomia. Aikaisempaa kokemusta
musiikkiharrastuksesta ei tarvita.
Varhaisiän musiikkipedagogi Sanna
Olkkonen
20 €
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Kokkauskurssi
Aika:

Paikka:
Ohjelma:

Ohjaaja:
Maksu:
Järjestäjä:

Lauantai 3.9., 1.10., 29.10. ja 3.12. kello
10.00–13.00
Opistotalo, Helsinginkatu 26,
kotitalousluokka, 1. krs
Kokataan helppoa, herkullista ja
terveellistä ruokaa Opistotalon keittiössä.
Kurssilla annetaan vinkkejä ja opastetaan
ruoan hankinnassa, valmistamisessa ja
säilyttämisessä. Kunkin kerran lopussa
katetaan ruokapöytä kauniiksi, syödään
rauhassa ja huolehditaan yhdessä
jälkisiivouksesta. Jos tarvitset apua
kokkaamisessa, niin otathan oman
avustajan mukaan. Kurssilla opetellaan ja
kerrataan rauhassa sitä, miten tehdään
hyvää arkiruokaa.
Työväenopiston kotitalousopettaja Anni
Ritala
44 €
Kehitysvammatuki 57 ry ja Helsingin
työväenopisto
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Tankotanssi
Aika:

Paikka:
Ohjelma:

Ohjaajat:
Maksu:

Lauantai 24.9., 1.10., 8.10. ja 15.10. kello
10.00–11.00. (4 krt)
IMPI Aerial Dance Studio Oy, Pasilankatu
10
Oletko kiinnostunut kokeilemaan tanssia
tangon kanssa ja nauttimaan hyvästä
musiikista? Kerhon aikana tutustumme
tankotanssin maailmaan tanssin ja
helppojen temppujen kautta eläytyen
musiikkiin. Voit tulla mukaan olitpa
aloittelija tai jo kokenut temppuilija.
Saat varmasti kerhon aikana itsellesi
sopivasti haastetta. Olisi hyvä, jos sinulla
on aikaisempaa kokemusta liikunnasta,
lajilla ei väliä. Jos kaipaat enemmän
yksilöllistä tukea, voit osallistua kerhoon
myös avustajan kanssa. Tervetuloa
mukaan oppimaan uutta ja tutustumaan
uuteen lajiin!
Marjo Nuutinen ja Noora Kaijanen
40 €
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Animaatiokurssi
Aika:

Paikka:
Ohjelma:

Ohjaajat:
Maksu:

Maanantaisin 24.10–5.12. kello 17.00–
19.15 (6 krt)
Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4 krs
Miten saadaan tikku-ukko kävelemään ja
muovailuvahahahmo vilkuttamaan? Tule
animaatiokerhoon kokeilemaan
animaation tekemistä erilaisin tekniikoin.
Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta
animaation tekemisestä. Ohjaajat
ohjeistavat ja auttavat tekemisen kaikissa
vaiheissa, tarvittaessa aiheen valinnasta
aina lopputulokseen saakka. Pääset
ideoimaan tarinaa ja suunnittelemaan
hahmoja sekä lavasteita. Kokeillaan myös
äänien tekemistä ja yksinkertaista
editointia. Animaation voi toteuttaa yksin
tai ryhmätyönä muiden osallistujien
kanssa. Käytössämme on padeja ja
ohjelmana mm. Stop Motion Studio.
Kurssikerran aikana on kahvitauko.
Santtu Koivu ja Jenni Granqvist
50 €
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Liikuteltava ryhmätoiminta

Kiinnostaisiko musiikki, kokkailu, savityöt tai vaikkapa lukupiiri?
Kutsu kerho kylään! Liikuteltava pienryhmätoiminta tuo
harrastuksen sinne missä osallistujatkin ovat, esim.
asumisyksikköön.
Ryhmän aihe ja kokoontumisaika sovitaan yhdessä tilaajan
kanssa osallistujien tarpeiden mukaiseksi. Tapaamiskertoja on
yleensä 6 ja kerhon pituus osallistujien tarpeitten mukaan esim.
45 min─1 tunti.
Hinta määräytyy kokoontumiskertojen määrän, osallistujien
määrän ja tarvittavan ohjaajaresurssin mukaan.
Lisätietoja liikuteltavasta ryhmätoiminnasta antaa Severiina
Winqvist, severiina.winqvist@kvtuki57.fi tai 040 835 0395
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Kaikille avoimet kohtaamispaikat ja klubit
Ystävätupa

Ystävätupa, tuttavallisesti Ystis, on kohtaamispaikka
kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Ystiksellä tapaat
kavereita, voit pelata bilistä ja muita pelejä, laulaa karaokea tai
vain viettää aikaa mukavassa seurassa.
Ystävätuvalla on myytävänä kahvia, pullaa ja pientä suolaista.
Ystiksellä on paikalla aina kaksi vastuuohjaajaa. Mikäli tarvitset
henkilökohtaista apua tai vahvempaa tukea, olet tervetullut
oman avustajan kanssa.
Ystävätupa on avoinna 24.8. alkaen
keskiviikkoisin klo 14.00–19.00
sunnuntaisin klo 13.00–16.00
Ilmoittautumista ei tarvita. Tervetuloa mukaan!
Osoite: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs
p. 0400 413 478 (aukioloaikoina)
Välillä Ystikselle voi osallistua myös verkossa. Verkko-Ystiksistä
tiedotetaan Facebookissa Ystävätupa ja kerhot verkossa sivulla.
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Ystiksen Teiniklubi
Tervetuloa nuorison omalle Teiniklubille eli Teinarille, jossa voit
pelailla pelejä, askarrella, tavata kavereita ja tutustua uusiin
ihmisiin. Ilmoittautumista ei tarvita.
Teinarilla seurana ja pelikaverina on aina kaksi vastuuohjaajaa.
Mikäli tarvitset henkilökohtaista apua tai vahvempaa tukea, olet
tervetullut oman avustajan kanssa.
Myytävänä limua, mehua ja pientä purtavaa esim. mehu ja pulla
maksaa 1,50 euroa ja limumukillinen 1 euron.
Mikäli tarvitset henkilökohtaista apua tai vahvempaa tukea, olet
tervetullut oman avustajan kanssa.
Syksyn ensimmäinen Teinari on lauantaina 3.9. klo 13.00–16.00
Ystävätuvalla, Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros.
Teiniklubi kokoontuu joka toinen lauantai parittomilla viikoilla
10.12. saakka. Kevään ajat ilmoitetaan myöhemmin.

Villiklubi
Villiklubi on Kehitysvammatuki 57 ry:n järjestämää toimintaa
yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Paikka: Bar & Restaurant
Feltbay Pikku Huopalahdessa. Osoite Tilkanvierto 7, 00300
Helsinki.
Villiklubille ovat kaikki tervetulleita. Ikäraja 18 v. Villiklubilla
tavataan syksyllä 22.8., 26.9., 24.10. ja 28.11.
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Sateenkaariklubi
Bragun Sateenkaariklubi on kohtaamispaikka seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin kuuluville kehitysvammaisille ja
autismin kirjon henkilöille. Sateenkaariklubi kokoontuu
osoitteessa Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros (Ystävätupa
Sateenkaariklubilla voit kohdata muita ihmisiä ja viettää aikaa
mukavassa seurassa. Voit jutella, pelata lautapelejä tai biljardia
tai vaikka laulaa karaokea. Tarjolla pientä purtavaa.
Juttuseurana myös kehitysvammapoliklinikan seksuaalineuvoja
Kirsimaria Örö ja yhteisökoordinaattori Marja Herala.
Klubilla tavataan syyskaudella 2022 torstaisin
1.9., 20.10. ja 24.11. klo 15.30–17.00.
Klubin toteuttavat Kehitysvammatuki 57 ry ja Helsingin kaupunki

Ystiksen Senioriklubi
Senioriklubi kokoontuu Ystävätuvalla 23.8.–13.12. parillisilla
viikoilla joka toinen tiistai klo 12.00–14.00.
Myytävänä kahvia ja pientä purtavaa. Senioriklubille ei tarvitse
ilmoittautua etukäteen. Senioriklubi on tarkoitettu eläkeikäisille.
Ohjelma suunnitellaan yhdessä syksyn ja kevään ensimmäisellä
kerralla.
Tervetuloa mukaan! Ilmoittautumista ei tarvita. Mikäli tarvitset
henkilökohtaista apua tai vahvempaa tukea, olet tervetullut
oman avustajan kanssa.
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Hetkittäin-kurssi
Hetkittäin-kurssi on tarkoitettu yli 60-vuotiaille
pääkaupunkiseudulla asuville kehitysvammaisille henkilöille.
Kurssille saa ilmoittautua, vaikka ei asu Helsingissä. Kurssilla
muistellaan menneitä, liikutaan, maistellaan, tutustutaan omaan
elämäntarinaan ja tehdään taidetta. Kurssilla saat tietoa
aivoterveydestä ja ikioman Muistin tähäre -työkirjan.
Aika Hetkittäin-kurssi II: keskiviikkoisin 5.10., 12.10., 19.10.,
26.10. ja 2.11. kello 12–14.
Aika Hetkittäin-kurssi III: keskiviikkoisin 24.5., 31.5., 7.6., 14.6. ja
21.6. kello 12–14.
Paikka: Eri kohteet Helsingissä
Ohjelma: Muistelu ja tietoiskut, luova toiminta
Ohjaaja: Mari Salovaara ja Maija Rimpiläinen
Maksu: ilmainen
Järjestäjä: Kehitysvammatuki 57 ry / Hetkittäin -hanke
Kun ilmoittaudut kurssille, sitoudut osallistumaan kurssin
kaikille kerroille. Mukaan pääsee kahdeksan osallistujaa. Jos
tarvitset tukea kurssiin osallistumiseen, tule avustajan tai
ohjaajan kanssa.
Lisätiedot: 044 714 3380 tai mari.salovaara@kvtuki57.fi
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Muiden järjestämä vapaa-ajan toiminta
Liikunta
Suomen Paralympiakomitea ry:n sivuilta löytyy urheiluseurat ja
muut tahot, joilla on valmiuksia ottaa mukaan erityistä tukea
tarvitsevat liikkujat: https://www.paralympia.fi/palvelut/loydaoma-seura
Annantalo
Värisevät varpaat 7–15 v, ke 17–18.30.
Värejä, värinää, iloa ja taitoja tanssia ja kuvataidetta
yhdistävässä ryhmässä! Teatteri ja tanssi innostavat liikkumaan
ja luomaan yhteisiä tilanteita. Kuvataide antaa mahdollisuuden
työskennellä monenlaisten materiaalien kanssa eri tekniikoilla,
mm. maalaamalla, muovailemalla, rakentelemalla. Kykyjen
kirjolle on tilaa ja tilausta. Kokemuksellisuus on tärkeää.
Annantalon näyttelyiden ja taideopetuksen vaihtuvat teemat
ovat mukana opetuksessa. Ryhmän kanssa työskentelee kolme
taideopettajaa.
Dancehearts 9–18 v ti klo 17.30–19.00 Ilmaise ajatuksiasi
itsestä ja maailmasta tanssin keinoin. Tanssin keinot ovat
monet. Ryhmä on luova yhteisö, jossa jokainen saa vaikuttaa.
Ryhmän keskeinen työtapa on tanssi- ja liikeimprovisaatio.
Ilmapiiri on turvallinen ja huolehtiva. Ryhmä tekee yhteistyötä
Annantalon muiden taideryhmien kanssa. Minkäänlainen
vamma tai vammattomuus ei ole este osallistua. Ryhmän
kanssa työskentelee kaksi taideopettajaa ja avustaja.
Ryhmiin voi ottaa tarvittaessa oman henkilökohtaisen avustajan
mukaan tanssimaan. Ilmoittaudu osoitteessa:
Annantalo.fi/taideopetus. Lisätietoja: www.annantalo.fi tai
kaisa.rihtniemi@hel.fi
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StepUp School Helsinki
Dancemix special on kehitysvammaisille lapsille ja nuorille
suunnattu iloa ja osallisuuden tunnetta tuova tanssitunti, jossa
tutustutaan omaan kehoon monipuolisesti tanssimalla.
Tavoitteena on antaa lapselle mahdollisuus kokeilla erilaisia
tanssityylejä, saada onnistumisen tunteita, kehittyä motorisesti
ja vahvistua fyysisesti. Tanssitunnilla edetään hitaasti ja toistoja
tehdään paljon. Ilmapiiri on kannustava, turvallinen ja
hyväksyvä. Tarjoamme tuntia kahdessa eri ikäryhmässä; alaasteikäiset (7–12 v.) ja yläasteikäiset + sitä vanhemmat (13–20
v.). Tunti on suunniteltu pääosin omilla jaloilla liikkuville, mutta
sille voivat osallistua myös tanssijat, jotka pystyvät liikkumaan
pyörätuolilla ilman avustajaa. Lisätiedot: stepupschool.fi,
school@stepup.fi tai 09 7746 1730.
Helsingin Kaupungin Liikuntapalveluiden soveltava liikunta
Lapsille syksyn ryhmätarjonnassa on uimakoulu Pirkkolan uimaaltaassa ja vesiliikuntaa ja vesiseikkailua Kampin
liikuntakeskuksessa. Aikuisille on luvassa vesijumppa ja
liikuntaryhmä Kampissa sekä kuntosaliharjoittelua
Oulunkylässä ja Pirkkolassa. Lisätiedot:
hel.fi/aikuiset_soveltava_liikunta, puh.09 310 21496
liikuntakoordinaattori, soveltava liikunta.
EasySport-harrastetoiminta
Helsingin Kaupungin Liikuntapalvelut järjestää myös kaikille
avointa EasySport-harrastetoimintaa koululaisille.
EasySportissa on monipuolinen ja laaja lajitarjonta ympäri
Helsinkiä. Maksuttomille tunneille voi tulla mukaan missä
vaiheessa kautta tahansa ilmoittautumatta. Joihinkin
EasySport-ryhmiin on mahdollista integroida erityistä tukea
tarvitsevia lapsia. Liikuntapalveluilla on lisäksi EasySport
erityiset -toimintaa. Lisätiedot: easysport.fi/kohdennetutliikuntaryhmat, puh. 040 177 9866.
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FC Kontu, Fair Play Team
Fair Play Team on erityisjalkapallojoukkue, joka harjoittelee
useissa eri tasoryhmissä. Harjoittelemme ympäri vuoden
vähintään kaksi kertaa viikossa.
Pelaajamme ovat enimmäkseen kehitys- tai liikuntavammaisia.
Pelaajamme ovat 6-vuotiaasta ylöspäin ja jokainen innokas
pelaaja on tervetullut mukaan iloiseen joukkueeseemme.
Lisätietoja: Anne Kaskikallio, p. 040 582 6824 tai
anne.kaskikallio@gmail.com
www.fckontu.fi/joukkueet/erityisjalkapallo-fair-play-team
Puistolan Urheilijat Energiset Haukat, PuiU
Tule pelaamaan jalkapalloa Energisiin Haukkoihin
keskiviikkoisin ja sunnuntaisin vuoden ympäri. Mukaan voi tulla
ikään, sukupuoleen, vammaan ja asuinpaikkaan katsomatta.
Joukkueen löydät www.facebook.com/energisethaukat ja
kotisivut www.puistolanurheilijat.fi/jalkapallo/energiset-haukat/
Lokakuun 2022 loppuun asti harjoitusvuorot ovat keskiviikkoisin
klo 17.30–19.10 ja sunnuntaisin klo 17.30–19.10. Paikkana
Tapulikaupungin tekonurmikenttä, Parmaajantie 3 Helsinki.
Talvikaudella harjoituspaikat ja kellonajat muuttuvat.
Joukkuemaksu on 40 € kuukaudessa. Lisäksi tulee PuiUn
jäsenmaksu, Palloliiton Pelipassi vakuutuksella, leirimaksut ja
varusteiden hankinnat. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Puistolan
Urheilijat, Arzu Caydam-Lehtonen, p. 0400 607 932,
arzu.caydam-lehtonen@hotmail.com
Helsingin NMKY, Unified-koripallojoukkueessa pelaavat
yhdessä kehitysvammaiset urheilijat sekä vammattomat
partneripelaajat. Toiminta on suunnattu nuorille tytöillle ja pojille
sekä aikuisille. HNMKY Unified pelaa Suomen Koripalloliiton
alaista Special Olympics -sarjaa kahdessa eri divisioonassa.
Uudet pelaajat ovat tervetulleita molempiin joukkueisiin.
Lisätietoja tiina.ruottinen@gmail.com, roosa.saarni@gmail.com
www.hnmky.fi/urheilu/koripallo/koristoiminta/unified
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Helsingin Uimarit – Vesitähdet Helsingin Uimarit järjestää
uintiryhmiä erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille.
Uintiryhmiä on kolme: ikä / taitotason mukaan. Uintipaikkana on
Valteri-koulu Ruskeasuolla.
Lisätietoja: Minna Nevalainen, p. 040 706 3113
tai minnaliisanevalainen@gmail.com,
www.helsinginuimarit.fi/erityisryhmat/
Vesi&Kosketus - erityislasten vauva- ja
perheuintiryhmät Vesi&Kosketus erityislasten vauva- ja
perheuintiryhmät on tarkoitettu vauvaikäisestä lähtien aina n. 6vuotiaille erityistä tukea tarvitseville uimareille. Uintipaikkana on
Valteri-koulun lämmin terapia-allas Ruskeasuolla. Lisätietoja:
Minna Nevalainen p.040 706 3113
tai vesijakosketus@gmail.com, www.vesijakosketus.fi
Funky Team Cheerleading Special Monkeys on soveltavan
cheerleadingin ryhmä, joka harjoittelee cheerleadingin
perustaitoja leikkien kautta, kaikille soveltuvalla tavalla.
Harjoitukset pidetään sunnuntaisin Salmisaaressa. Joukkueen
ikäjakauma on 6–21-vuotta. Joukkueella on 1 valmentaja sekä
useita apuvalmentajia ja urheilijakummeja, jotka tukevat
urheilijoiden harjoittelua ja taitojen kehittymistä. Harjoituksiin
saa osallistua apuvälineellä tai ilman ja avustajat saavat
osallistua harjoituksiin ilman lisäkustannuksia. Huoltajat saavat
myös seurata harjoituksia paikan päällä. Lisätietoja:
helsinki@funkyteam.fi
Espoon Taitoluisteluklubi
Espoon Taitoluisteluklubi Jääkristallit-ryhmä on sairauden tai
vamman takia erityistä tukea tarvitsevien lasten oma
luistelukouluryhmä. Lisätietoja: ETK:n luistelukoulusta p. 045
618 4498 tai luistelukoulu@etkespoo.com
Muu harrastetoiminta
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Resonaarin musiikkiopisto tarjoaa tavoitteellista
musiikinopetusta erilaisille oppijoille. Lisätietoja
nettisivuiltamme www.resonaari.fi tai sähköpostitse
resonaari@resonaari.fi
Heron harrasteryhmät
Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO) järjestää
monipuolisia harrastusmahdollisuuksia eri-ikäisille henkilöille.
Ryhmät on suunnattu oppimisvaikeuksisille ja
oppimisvaikeuksia kokeville henkilöille. Lisätietoja: Marika
Kivilehto, 040 547 4687, marika.kivilehto@lukihero.fi,
lukihero.fi/toiminta/harrasteryhma/
Nuorisopalveluiden Sankarit-toiminta
Sankarit-toiminta on eri tavoin vammaisille 15–29-vuotiaille
nuorille suunnattua vapaa-ajan avointa nuorisotalotoimintaa.
Nuoret pääsevät tapaamaan toisiaan sekä halutessaan
järjestämään toisilleen ohjelmaa. Sankarit-toiminta toimii
Lauttasaaren nuorisotalolla (Pajalahdentie 10 a B, 00200
Helsinki).
Syyskausi alkaa maanantaina 5.9. Toimintaa on maanantaisin
klo 17.30–20.30. Tarkempaa tietoa ohjelmasta sekä lisätietoja
löydät Sankareiden nettisivuilta: www.nuorten.hel.fi/sankarit.
Facebook: Sankarit-toiminta & Instagram: sankarit_toiminta.
Lisätietoja: sankarit@hel.fi
Autismiyhdistys PAUT ry järjestää erilaista vertaistukitoimintaa
ja tapahtumia autismikirjon lasten ja nuorten vanhemmille ja
autismikirjon perheille. Tapahtumakalenterin löydät
verkkosivuiltamme: paut.fi. Lisätietoja: info@paut.fi tai
puhelimitse 040 6766 039 ja 040 6700 515.
Me osalliset - Vi delaktiga
Järjestämme hauskaa ja mukaansatempaavaa vapaa-ajan
toimintaa erityisnuorille ja nuorille aikuisille. Käymme mm.
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keilaamassa, katsomassa jääkiekkoa ja ulkona syömässä.
Toimintamme perustuu osallistujien omiin toiveisiin ja yritämme
järjestää sellaisia vapaa-ajan aktiviteetteja, mistä nuoret itse
ovat kiinnostuneita. Vapaa-ajan toiminta on pääasiassa
osallistujille maksutonta ja henkilökohtaiset avustajat ovat
tervetulleita mukaan. Olemme kaksikielinen järjestö ja
toimintaamme voi osallistua kehitysvammasta, iästä ja
kielitaidosta riippumatta. Lisätietoa www.osalliset.fi ja
kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen
info@osalliset.fi tai puhelimitse numeroon 045-78319330.
Mahdollisuus lapselle ry tarjoaa erityistä tukea tarvitseville
lapsille ja nuorille sekä perheille monipuolista vapaa-ajan
toimintaa Helsingissä. Kunnon, Toiminnan ja Ilmaisun Huoneen
ryhmissä kuntoillaan salilla, uidaan, kokkaillaan, tanssitaan,
pelataan pelejä ja tutustutaan itseensä taitelijana. Viikoittaisiin
harrastusryhmiin ovat tervetulleita kaikki lapset, nuoret ja nuoret
aikuiset, joilla on erityisiä tarpeita, hyötyvät pienessä ryhmässä
harrastamisesta ja tarvitsevat apua siihen osallistumiseen.
Ryhmiä ohjaavat ammattilaiset huolehtivat siitä, että toiminta
on sopivaa jokaiselle lapselle ja nuorelle. Ryhmissä opitaan
sosiaalisia taitoja, toimimaan ryhmässä ja miten vietetään
mielekästä vapaa-aikaa. Lisätietoa: malary.fi, info@malary.fi,
045 605 6165
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry
Syksyllä 2022 jatkuvat Musiikki- ja bändiryhmät,
Taaperomuskari, Kommunikaatiokerho Puhekupla, Uusia
Säveliä etsimässä -ryhmä sekä Pikku-Downien tapaamiset.
Kaikille avoimia Leiki itse -iltoja vietetään Majalla kerran kuussa.
Syksyn uusia kerhoja ja ryhmiä Jaatisella: Alle kouluikäisten
iltamuskari sekä lisäksi uusia ryhmiä ja aikoja Pikku-Miinat
uintikerhossa (toteutetaan Ruskeasuolla lämpimissä altaissa).
Lisäksi on tulossa paljon erilaisia tapahtumia! Lämpimästi
tervetuloa mukaan! Ei diagnoosi- tai kuntarajoja. Lisätietoja
Jaatisen toiminnasta: p. 09 477 1002, akseli@jaatinen.info sekä
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Jaatisen nettisivuilta www.jaatinen.info ja jaatinen.info
Facebookissa.
DUV Mellersta Nyland ry on kehitysvammaisten ja heidän
omaistensa yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on parantaa
jäsenten elämänlaatua. Toteutamme tavoitteen muun muassa
järjestämällä mielekästä vapaa-ajan toimintaa kuten kerhoja ja
tapahtumia, sekä myöntämällä stipendejä. Meillä on monia
erilaisia kerhoja, joiden teemoina ovat taide, musiikki ja liikunta.
Teemme myös luontoretkiä, käymme teatterissa ja järjestämme
paljon muuta hauskaa. Tätä vapaa-ajan toimintaa järjestämme
lapsille, aikuisille ja eläkeläisille. Yhdistyksellä on kaksi
seuratilaa, toinen löytyy Arabianrannasta Helsingissä, ja toinen
Kauniaisissa. Lisätietoja: mellerstanyland.duv.fi tai Jon
Jakobsson, jon.jakobsson@duv.fi, 050 4328703 tai Muluken
Cederborg, muluken.cederborg@duv.fi, 040 0502 349
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Yhteystiedot
Toimisto
Puhelin: 09 6899 8160
Osoite: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros
00510 Helsinki
Severiina Winqvist
Kerhotoiminta
Puhelin: 040 835 0395
Sähköposti: severiina.winqvist@kvtuki57.fi
Marja Herala
Ystävätupa, retket ja matkat
Puhelin: 040 521 0240
Sähköposti: marja.herala@kvtuki57.fi
Venni Turtiainen
Vertais- ja vapaaehtoistoiminta
Puhelin: 044 792 2752
Sähköposti: venni.turtiainen@kvtuki57.fi

