ViisSeiska
1 | 2022

:n jäsentiedote

Mitä
yhteistä
on
kaappien
täyttämisellä
ja nettisivun
tekemisellä?

s.17

Osallistu

asiakasosallisuusryhmään ja
vaikuta! s.5

ARVOT PÄIVITTYIVÄT:

rohkeus, hyvä elämä,
yhdenvertaisuus ja toimijuus
s.10

Pääkirjoitus

1 | 2022

Liity yhdistyksen jäseneksi
Kehitysvammatuki 57 ry:n jäsenenä tuet
työtämme kehitysvammaisten ihmisten
hyväksi ja saat rahanarvoisia etuja.

SISÄLTÖ

3
4
11
16
18
26
38
39

Pääkirjoitus
Ajankohtaista
Mitä kuuluu?
Minulla on asiaa
Toiminta, tapahtumat 		
ja vertaistuki
Koulutukset
Tapahtumakalenteri
Yhteystiedot
Kansikuva: Mediadynamo

Jäsentiedotteen aikataulu 2022
numero

aineiston
jättöpäivä

postitusviikko

2
3
4

12.4.
19.7.
18.10.

17
31
44

Uutiskirje

Sähköinen uutiskirje ilmestyy noin
kerran kuukaudessa.
Liity postituslistalle uutiskirje.kvtuki57.fi.

Yhdistyksen jäsenet kuuluvat myös Kehitysvammaisten Tukiliittoon, joka tarjoaa muun
muassa lakineuvontaa ja koulutuksia.
Jäsenenä Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa
yhdistyksen toimintaan, osallistua yhdistyksen
kevät- ja syyskokouksiin, hakeutua hallitustyöskentelyyn ja esim. toimikuntien toimintaan.
Tarjoamme jäsenille seuraavat jäsenedut:
• neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsentiedote
• Kehitysvammaisten Tukiliiton Tukiviestitai Leija-lehti
• ohjausta ja neuvontaa
• mahdollisuuden vaikuttaa
• edullisempi jäsenhinta osaan yhdistyksen
järjestämistä tapahtumista ja retkistä
• yhteistyökumppaniemme tarjoamia etuja.
Jäsenmaksut 2022: henkilöjäsen 25 €,
yhteisöjäsen 90 €. Liity nyt, saat vuoden 2021
jäsenyyden ilmaiseksi. Ole yhteydessä
Maria Kuosmaan tai täytä liittymislomake netissä.

Lahjoittamalla rakennat
kanssamme hyvää elämää
Osallistu ja lahjoita hyviä hetkiä! Järjestämme
lahjoitusvaroilla tapahtumia ja virkistystoimintaa
kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen.
Voit lahjoittaa haluamasi summan yhdistyksen
tilille FI59 8000 1600 2036 58. Käytäthän viitettä
"57". Lämmin kiitos lahjoituksestasi!

Strategia 2022–2026
Viime vuoden aikana rakensimme yhdistyksemme uuden viisivuotisstrategian, joka
hyväksyttiin marraskuussa syyskokouksessa. Aivan alusta emme strategiatyössä lähteneet liikkeelle ja mahdotonta se
olisikin ollut, alkoihan juuri yhdistyksemme
65. toimintavuosi. Prosessissa on kuultu
toiminnan piirissä olevia henkilöitä, yhdistyksen hallitusta sekä henkilöstöä yhteisissä työpajoissa ja kyselyillä.
Strategia tarkoittaa suunnitelmaa, jonka
avulla pyritään saavuttamaan tavoiteltu
päämäärä. Yhdistyksen jäsenistölle, toimintaan osallistuville ja palveluiden käyttäjille strategia varmistaa sen, että yhdistys
pystyy tulevaisuudessakin vastaamaan
toiveisiin ja tarpeisiin. Työntekijöille strategia on työkalu, jonka avulla työtä tehdään
samojen päämäärien eteen. Strategiassa
2022–2026 on määritelty viisi päämäärää,
jotka perustuvat yhdistyksemme toimintatarkoitukseen:

Yhdistys toimii
kehitysvammaisten
ihmisten, heidän perheidensä
ja läheistensä oikeuksien
valvojana ja tukena sekä edistää
kehitysvammaisten ihmisten
mahdollisuuksia toimia
yhteiskunnan yhdenvertaisina
ja täysivaltaisina jäseninä.

Kehitysvammatuki 57 ry haluaa, että kehitysvammaisten ihmisten hyvä elämä ja
aito toimijuus toteutuvat. Haluamme olla
rohkea järjestökentän edelläkävijä ja laadukas kehitysvamma-alan hyvinvointitoimija.
Tämä on visiomme, johon uskomme ja
jonka toteuttamiseen sitoudumme.
Vuoden 2022 jokaisessa jäsentiedotteessa
poraudutaan uuteen strategiaamme tarkemmin. Olen innostunut ja iloinen uudesta strategiastamme. Tässä numerossa
avaamme merkitystä arvoillemme, joita
ovat rohkeus, hyvä elämä, yhdenvertaisuus
ja toimijuus.
Tärkein osuus strategiaprosessista on
kuitenkin vasta edessä, sen jalkauttaminen
toimintaan. Selkein askelmerkein ja suuntaviivoin onnistumisen edellytykset ovat
kuitenkin hyvät.
Hyviä hetkiä vuoteen 2022!

Nina
Korventaival
toiminnanjohtaja
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Ajankohtaista
KEPA Uusimaa –hanke

Hae esiintyjäksi

TULE MUKAAN JA
VAIKUTA PALVELUIHIN!

KeMuihin

13.3. mennessä

KeMuT täyttää tänä vuonna 50 vuotta!
Tapahtuma järjestetään lauantaina 18.6.2022
Messukeskuksen Siivessä. Laita päivä
kalenteriin ja seuraa tiedotustamme.
Aloitamme lipunmyynnin keväällä.

Hankkeessa valmistellaan kehitysvammaisten palvelujen uudelleen organisointi
ja järjestäminen Uudellamaalla. Nykyiset
kehitysvammaisten erityishuoltopiirit lakkautetaan ja palvelujen järjestäminen siirtyy
hyvinvointialueiden järjestettäväksi vuosina
2022–2023. Hankkeen tavoitteena on
turvata palvelujen jatkuvuus, saatavuus,
oikea-aikaisuus ja yhdenvertaisuus.

Muusikot ja tanssijat, lähettäkää näyte
taidoistanne tiedostona tai sähköpostilinkkinä
13.3. mennessä osoitteeseen
marja.herala@kvtuki57.fi. Hakijoista valitaan
6–8 esiintyjää tai esiintyjäryhmää. Esiintyjien
kohtuulliset matkakulut korvataan tarvittaessa.

KEPA Uusimaa –hanke toteutetaan
1.8.-21.12.2022. Hanke on Espoon hallinnoima viiden hyvinvointialueen ja Etevan yhteistyöhanke. Hankkeen projektipäällikkönä toi-

Lisätietoja: Marja Herala

Olen Sanni Toivonen ja olen työskennellyt
20 vuotta Kankurinkulmassa ohjaajana. Nyt
olen uusien haasteiden äärellä, kun minulle
tarjottiin johtajan tehtäviä Myllykaaren kotiyhteisöstä. Työtehtäviin ja uusiin asukkaisiin sekä työkavereihin tutustuminen alkoi
nyt vuoden alussa ja olen tästä kaikesta
hyvin innostunut. Pohjakoulutukseltani olen
fysioterapeutti.
Minulle tärkeitä arvoja ovat yhteisöllisyys,
oikeudenmukaisuus ja avoimuus. Huumoria
ja iloista mieltä ei voi koskaan olla liikaa ja
pyrinkin luomaan tunnelmaa näiden kautta.
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Perheeseeni kuuluu
avopuoliso, alaasteikäinen tytär
sekä kaksi russeli-koiraa. Vapaa-aikanani tykkään irtautua
arjesta mm. lähtemällä retkiautollamme reissuun ja etsimään
uusia kyliä ja kaupunkeja sekä uusia vaellusreittejä. Luonnossa liikkuminen kaikin
muodoin on voimaannuttavaa ja tennistä
pelaamalla saan hyvin energiaa palamaan.
Mökkeily ja kotona "hyggeily" hyvän ruuan
ja perheen kanssa on parasta.

Papunetin kuvapankki/KUVAKO

Myllykaareen uusi lähijohtaja

mii Kati Sihvonen, kati.sihvonen@espoo.fi
ja projektiasiantuntijana Tiina Hannikainen,
tiina.hannikainen@espoo.fi.
Kehitysvammatuki 57 ry osallistuu hankkeeseen järjestöedustajana, jonka tehtävänä on
välittää hankkeelle asiakaskokemuksia ja
toiveita koko Uudenmaan alueelta.
Haemme nyt aiheesta kiinnostuneita
kehitysvammapalvelujen käyttäjiä
(tai vastaavaa laaja-alaista tukea tarvitsevia) ja heidän läheisiään asiakasosallisuusryhmään Askolasta, Hangosta, Inkoosta,
Kauniaisista, Keravalta, Kirkkonummelta,
Lapinjärveltä, Lohjalta, Loviisasta,
Raaseporista, Sipoosta ja Siuntiosta.
Muista Uudenmaan kunnista olemmekin
jo saaneet ilmoittautumisia, kiitos!
Ryhmiä on kaksi. Yksi ryhmä on kehitysvammaisille ja vastaavaa laaja-alaista tukea
tarvitseville. Toinen ryhmä on heidän
omaisilleen ja läheisilleen. Osallistujan
täytyy olla vähintään 16-vuotias. Kumpikin
ryhmä kokoontuu neljä kertaa vuoden
aikana.
Ryhmässä keskustellaan ja mietitään
palveluja asiakkaan ja läheisen näkökulmasta. Tarkoitus on saada ennalta
sovittuihin asioihin teidän kokemustietonne
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TERVETULOA
ja näkemyksenne päätöksenteon tueksi.
Ennakkoon ei tarvitse valmistautua tai tietää
mitään, riittää kun olet innokas osallistumaan ja haluat vaikuttaa kehitysvammaisten
tai vastaavaa laaja-alaista tukea tarvitsevien
ihmisten palveluihin liittyviin asioihin.
Muutoksia on tulossa, ja on tärkeää, että
myös teidän äänenne kuuluu ja se otetaan
huomioon.
Asiakasosallisuusryhmään voi ilmoittautua
yksittäinen henkilö tai ryhmä.
Kun ilmoittaudut asiakasosallisuusryhmään,
lupaat olla mukana jokaisessa ryhmän
tapaamisessa. Ryhmä kokoontuu neljä
kertaa vuonna 2022. Sinulla pitää olla
tietokone tai muu laite, jolla voit osallistua
myös etänä. Voit pyytää apua
osallistumiseesi esimerkiksi asumisyksikön ohjaajalta tai avustajaltasi.
Omaisille ja läheisille on oma ryhmä ja
tukea tarvitseville oma.
Lisätietoja: Nina Korventaival ja Katja Riikonen

Ilmoittaudu mukaan
6.2.2022 mennessä!
Webropol-linkki:

KEVÄT-

KOKOUKSEEN

Hanna Pyöriä

Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään torstaina 21.4.2022
klo 18.00 yhdistyksen toimistolla,
osoitteessa Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs,
00510 Helsinki.

Maija Rimpiläinen

KÄSITELTÄVIÄ ASIOITA:
• Sääntöjen §:n 11 määräämät asiat:
- hyväksytään vuosikertomus edelliseltä
vuodelta
- käsitellään kirjanpitolain tarkoittama
tilinpäätös ja toimintakertomus sekä
tilintarkastajien lausunto edelliseltä
vuodelta
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille.
• Käsitellään muut yhdistyksen hallitukselle
viimeistään 24.3.2022 ilmoitetut aloitteet.
Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen
toimistolta 14.4.2022 alkaen. Kokoukseen on
mahdollista osallistua myös etäyhteyttä
hyödyntäen. Osallistumislinkin löydät
osoitteesta tapahtumat.kvtuki57.fi.

https://urly.fi/2p6g
TERVETULOA!
Kehitysvammatuki 57 ry:n hallitus

Kehittämishankkeita ja
henkilöstömuutoksia
Vuosi 2022 käynnistyy vauhdikkaasti,
kun aloitamme kaksi uutta kehittämishanketta, joille STEA esittää rahoitusta.
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa
avustukset alkuvuodesta.

Perhekamut-hankkeessa (2022–2023)
kehitetään yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa vastaamaan lapsiperheiden
tarpeita. Perhekamuja lähtee luotsaamaan
yhdistyksen perhetoiminnan koordinaattori
Hanna Pyöriä.
”Helmikuussa alkavassa Perhekamuthankkeessa etsimme lapsiperheille ystäviä,
joiden kanssa on helpompi päästä liikkeelle
kotoa ja osallistua yhdistyksen tapahtumiin.
On jännittävää päästä aloittamaan uutta
hanketta ja hauskaa, että sen saa tehdä jo
tutuksi tulleessa porukassa. Ei anneta koronan lannistaa, vaan suunnitellaan elämää
eteenpäin!” Hanna kertoo ensifiiliksistään.
Mari Salovaara

Hetkittäin-hankkeessa (2022–2024) lisätään
asumispalvelujen ohjaajien valmiuksia
tukea ikääntyneitä ja muistisairaita kehitysvammaisia.
Hetkittäin-hankepäälliköksi valittiin Maija
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Rimpiläinen. ”On todella kiinnostavaa
ensinnäkin tutkia, miten kehitysvammaisilla
ikääntyneillä muistisairailla menee ja
millaista tukea he ehkä tarvitsisivat
arkeensa. Toiseksi on jännää ruveta
pohtimaan, miten tätä tukea parhaiten voisi
järjestää ja millaista päivitystä ikääntyneiden kehitysvammaisten kotiyhteisöissä
työskentelevä henkilökunta toivoo tietoihinsa ja taitoihinsa. Tätä hanketta ei oikein voi
tehdä suunnittelupöydällä viivoittimella tai
Exeliä näpyttelemällä” Maija naurahtaa.
Hanketyöntekijänä aloittaa Mari Salovaara,
joka siirtyy tehtävään Haksulan toimijatalosta. Mari odottaa uutta työtehtävää
innolla: ”Odotan ainakin uusia tuttavuuksia,
uuden oppimista, yhdessä tekemistä ja
oivaltamista, uudenlaista yhteistyötä ja sitä,
että hankkeen avulla voisi oikeasti elävöittää
eläköityneiden kehitysvammaisten
henkilöiden arkea.”
Järjestötoiminnassa tapahtuu alkuvuodesta
myös muita muutoksia. Parkkitoiminnan
koordinaattori Heidi Rinta-Lusa palaa
vapaalta töihin 1.2. ja Selkeästi meille
-hankkeen saavutettavuuskoordinaattori
Petra Saarinen 7.2.. Aino Raike jatkaa
perhe- ja parkkitoiminnan koordinaattorina.
Petrus Koskimies aloittaa keväällä
leiritoiminnan koordinaattorina.
Uudet yhteystiedot löytyvät lehden
takakannesta ja nettisivuiltamme.
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Kertoisitko
sinä teidän
tarinanne

muiden tueksi?
Olemme Diakonia-ammattikorkeakoulusta
pian valmistuvat sosionomi- ja
sosionomi-diakoniopiskelijat Rosanna
Heikkinen ja Jonna Paavola.
Toteutamme Kehitysvammatuki 57 ry:lle
opinnäytetyön aiheesta ”Erityistä tukea
tarvitsevien lasten vanhempien ensitiedon
tarve”. Kehitysvammatuki 57 ry on mukana
kehittämässä ensitietotilanteita ja tästä
syystä opinnäytetyömme tutkimusosuudeksi valikoitui selvittää, millaisia kokemuksia
vanhemmilla on ensitietotilanteista ja
saamansa tiedon riittävyydestä.
Tutkimuksen yhteydessä tarkoituksena
on kerätä myös perheiden kokemuksia
erityislapsen vanhemmuudesta
vertaistuelliseen ensitietooppaaseen.

Vertaistuellinen ensitieto-opas on tarkoitettu
vanhemmille, joille syntyy tai myöhemmin
diagnosoidaan erityistä tukea tarvitseva
lapsi. Opasta hyödynnetään mm. ensitietotilanteissa ja sen keskeiset teemat ovat
voimavarakeskeisyys, sekä perheiden ja
vammaisuuden moninaisuus.
Opas tulee koostumaan opinnäytetyön
tutkimukseen osallistuneiden tarinoista ja
se tulee olemaan perheiden näköinen,
aidosta arjesta kertova kokonaisuus.
Vertaistuki uuden äärellä on korvaamattoman arvokasta, samalla tuomalla erityisyyttä
esiin ja antamalla kasvot sille vaikutamme
asenteisiin ja ennakkoluuloihin. Mitä sinä
olisit halunnut kuulla tai lukea, kun teidän
lapsenne erityisyys tuli ilmi? Mitkä asiat
ovat teille tärkeitä tänään?

lisuuksien mukaan joko perheiden kotona,
etätapaamisena, tai Kehitysvammatuki 57
ry:n tiloissa. Tutkimuksen osalta perheiden
haastattelut käsitellään anonyymisti.
Perheiden haastattelut muotoillaan
opasta varten heidän itse kertomiksi ja
hyväksytämme muotoillut tekstit perheillä
ennen julkaisua, jolloin on vielä mahdollisuus muokata omaa kertomustaan.
Tule siis mukaan kertomaan omaa tarinaasi
erityislapsen vanhempana tuleville vertaisille, sekä osallistumaan opinnäytetyön tutkimukseen ensitietotilanteiden kehittämiseksi!
Ilmoittautumiset mahdollisimman pian:
Katja Riikonen
Lisätietoja opinnäytetyöstä:
Rosanna Heikkinen,

Haastattelut ovat teemahaastatteluita ja ne
toteutetaan tulevan kevään aikana mahdol-

rosanna.heikkinen@student.diak.fi
Jonna Paavola, jonna.paavola@student.diak.fi

Etsimme nyt perheitä, jotka
haluaisivat osallistua opinnäytetyömme tutkimukseen ensitiedon
tarpeesta ja sen riittävyydestä, sekä
kertoa oman tarinansa erityislapsen
vanhemmuudesta. Haemme perheitä,
joissa on alle 13-vuotias lapsi/lapsia,
joilla on kehitysvamma tai vastaava
laaja-alaisen tuen tarve.
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Strategia tutuksi
Esittelemme yhdistyksen uutta strategiaa tällä palstalla.
Vuoden ensimmäisessä jäsentiedotteessa tutustumme arvoihin.

Arvot
kuvaavat

toimintatapojamme

Arvoilla tarkoitetaan periaatteita ja toimintatapoja, joiden mukaan toimimme ja teemme
työtä. Toimimalla arvojemme mukaan
edistämme vision ja strategisten päämäärien toteutumista.
Uutta strategiaa luodessa Kehitysvammatuki 57 ry:lle valittiin neljä arvoa: rohkeus,
yhdenvertaisuus, toimijuus ja hyvä elämä.
Arvot näkyvät yhdistyksessä konkreettisina tekoina, esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

ROHKEUS
Otamme rohkeasti kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin, jotka vaikeuttavat
vammaisten ihmisten oikeuksien
toteutumista. Uudistumme kokeilemalla
uusia toimintatapoja.

YHDENVERTAISUUS

muista ominaisuuksista riippumatta.
Emme salli minkäänlaista syrjintää
toiminnassamme.

TOIMIJUUS
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle ihmiselle
kuuluva perusoikeus. Kannustamme
palvelunkäyttäjiä ja toiminnan osallistujia
mahdollisimman itsenäiseen toimijuuteen
ja tarjoamme siihen tukea.

HYVÄ ELÄMÄ
Hyvä elämä on jokaiselle omanlainen.
Olemme mukana ihmisten eri elämänvaiheissa kanssakulkijoina. Tuemme oman
hyvän elämän osa-alueiden löytymistä ja
tarjoamme mahdollisuuksia sen
toteutumiseen.
Mitä mieltä sinä olet arvoistamme?
Miten ne sinun mielestäsi näkyvät
toiminnassamme?
Lue QR-koodi puhelimellasi ja vastaa
lyhyeen kyselyyn.
Voit kertoa mielipiteesi
myös sähköpostilla
mari.mononen@kvtuki57.fi.

Mitä kuuluu?
Mitä kuuluu? -palstalla vieraillaan vuoden aikana kaikissa Kehitysvammatuki 57 ry:n
yksiköissä ja tutustutaan järjestötoimintaan. Vuoden aluksi piipahdamme
Sacdiyo Faisal Murshidin kotona ja saamme terveiset mediakerhosta. Lisäksi voit lukea, millaista
tukea erityislasta odottavalle perheelle voidaan tarjota raskausaikana tai lapsen syntymän jälkeen.

ETRI-toiminnassa
tärkein
tuki tulee
vertaisvanhemmilta

Pari tuntia kestävän ensitukiryhmäistunnon
(ETRI) pääpaino on antaa tietoa, puhua
tunteista, toivosta ja tulevaisuudesta.
Istuntoa tarjoaa etritoimintaan koulutettu
sairaalan työntekijä, kun perheeseen on
syntymässä tai syntynyt erityislapsi tai
jos lapsi on kuollut.
Etritoiminta on käynnistynyt 1990-luvun
lopulla Kätilöopistolla ja on HUSin alaista
toimintaa. Kehitysvammatuki 57 ry on ollut
mukana alusta asti. Kätilöitä, sairaanhoitajia, lastenhoitajia ja vertaisvanhempia
on koulutettu kohtaamaan vanhempia ja
läheisiä jo usean vuosikymmenen ajan.
Vertaisvanhempien rooli on tärkeä,
eikä ilman heitä istuntoa pidetä. Vertaisvanhempi tietää, miltä tuntuu synnyttää
kuollut lapsi tai erityislapsi, ja kuinka siitä
selviää. Koulutetut vertaisvanhemmat
tulevat Käpy ry:n sekä Kehitysvammatuki 57 ry:n kautta. Norio-keskuksen
asiantuntijalta saa tietoa, kun lapsella on
harvinainen oireyhtymä.

Kohtaamme ihmisiä yhdenvertaisesti
heidän mahdollisista vammoistaan ja
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HUSin etritoiminnan vetäjänä toimiva kätilö Tuire Ulmanen ja Kehitysvammatuki 57
ry:n perheiden tuen päällikkö Katja Riikonen kokevat työn erittäin tärkeäksi. Hetki
on hauras, ja sanotut asiat jäävät mieleen.
Tärkeintä on kiireetön kohtaaminen. Aina ei
ole vastauksia, mutta istunnon myötä voi
oma polku näyttäytyä hieman selkeämmältä. ”Etrissä puhumme erilaisista tunteista,
toivosta ja tulevaisuudesta sekä tarjoamme
perheille tukea. Siinä vertaisvanhempi on se
tärkein tukipilari, jolta vanhemmat saavat
eväitä matkalleen”, toteaa Ulmanen.
Erityislapsen vanhemmuus on monelle
ensikosketus vammaisuuteen. Pelkkä sana
kehitysvamma voi tuntua kamalalta, pelko ja
huoli tulevasta voi olla suurta. Monenlaisia
tunteita käydään läpi, myös iloa ja rakkautta. Tilanteessa ajatukset vaihtelevat, toinen
voi miettiä asioita tässä ja nyt, toinen jo
pitkälle tulevaisuuteen. ”On tärkeää onnitella vanhempia heidän ihanasta, pienestä
vauvastaan. Siitä on kuitenkin lopulta kyse.
Maailmaan on tullut uusi elämä, ja kaikki on
edessä” toteaa Katja Riikonen. Hän osallistuu usein istuntoihin järjestön edustajana,
vastaa palvelujärjestelmään liittyviin kysymyksiin ja kertoo järjestökentän vertaistukitoiminnasta.
Toiminnalle on selkeä tarve. Seuraava koulutus on maaliskuussa 2022, ja haemme nyt
mukaan uusia vertaisvanhempia. Olisitko
sinä kiinnostunut toimimaan vertaisena?
Lue lisää ja hae mukaan koulutukseen s. 37
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MEDIA-

KLUBILAISET
Mediaklubi kokoontuu Ystiksellä joka toinen
maanantai. Usein katsomme yhdessä
selkouutiset ja keskustelemme niiden
herättämistä ajatuksista.
Tänä syksynä olemme käsitelleet aika
paljon korona-aiheisia juttuja. Onkin tärkeää
saada tarpeeksi tietoa, jotta tietää, miten
toimia. Olemme myös katsoneet uutisia
ulkomailta. Monet näistäkin uutisista ovat
liittyneet koronaan ja matkusteluun, mutta
olemme keskustelleet monista muistakin
aiheista.
Marraskuussa kävimme retkellä Oodissa.
Siellä kiertelimme ympäri kirjastoa ja
näimme hauskan kirjojenpalautusrobotin.
Lopuksi kahvittelimme Oodin kahvilassa
ja juttelimme. Joulukuussa tehtiin retki
Kaupunginmuseoon, jonne tämän tekstin
kirjoittajat eivät valitettavasti päässet
mukaan. Olisimme mielellämme menneet
retkelle myös Karhupuistoon Lyhtykahvilaan, mutta se on harmillisesti iltaisin
kiinni.

Mediaklubi on sivistävää ja sieltä saa
tietoa eri aiheista, kommentoi Marlo, joka on
käynyt Mediaklubissa jo useamman vuoden.
Ryhmä on sopivan pieni ja rauhallinen, joten
kaikki saavat kertoa oman mielipiteensä
käsiteltävistä aiheista.
Tänään oli viimeinen mediaklubikerta ennen
joulua ja sen kunniaksi tarjolla on glögiä
ja suklaata. Marlon suunnitelma lomalle
on viettää rauhallista joulua äidin luona
Kirkkonummella. Ainakin veli tulee myös
viettämään joulua kihlattunsa ja lapsensa
kanssa. Marlo menee myös leirille Hauholle
joulukuun lopussa. Leirin jälkeisenä päivänä
on Marlon syntymäpäivä. Uusivuosi menee

varmaankin kotona Vuosaaressa nakkeja
syöden ja ilotulituksia katsoen.
Mediaklubi kiittää tästä vuodesta! Toivon
mukaan jatkamme tammikuussa levänneinä
ja voimme katsoa uutisia enemmän
muistakin aiheista kuin koronasta.
teksti: Vilhelmiina Jokinen ja Marlo Paulo
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Sacdiyo asuu omassa
kodissaan Helsingissä.
Koti sijaitsee Myllypuron
kerrostaloissa kävelymatkan
päässä Myllykaaren
kotiyhteisöstä, josta ohjaaja
piipahtaa asukkaan luona
tarvittaessa. Seuraavassa
Sacdiyo kertoo kodistaan
ja itsestään.

14
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Mä muutin viime vuonna toukokuun lopussa
tänne uuteen kotiin. Muutin Itäkeskuksesta.
Mun piti löytää uusi koti ja olin yhteydessä
Keijoon, joka on hyvä ihminen ja hän auttoi
mua. Otettiin yhteyttä Myllykaaren Tiinaan.
Sain uuden kodin ja muutin siihen. Mulla on
siisti koti, yksiö. Se on neljännessä kerroksessa. Ikkunasta on ihana maisema, siitä
näkyy lintuja ja auringopaistetta. Mulla on
verhot, sänky, sohva, televisio, vaatekaappi,
keittiössä keittiötavarat ja vessassa vessatavarat hammasharja, tahna ja saippua.
Pöytää ei vielä ole, mutta aion hankkia sen.
Mulla on matto eteisssä ja aion hankkia
maton myös makkariin. Tykkään sinisestä ja
punaisesta sisustusväristä. Käyn pesemässä pesutuvassa vaatteet.

Äiti auttaa, sisko auttaa ja isä auttaa.
Mä autan mun siskoa, hoidan sen lapsia.
Kysyn aina, mitä ne haluaa syödä ja ne
sanoo: spagettia! Mä teen spagettia ja
somalialaista kastiketta. Siihen tarvitaan
lihaa, rypsiöljyä, sipulia, porkkanoita,

herneitä ja mausteseosta. Spagetin mä
keitän. Mä harrastin yläasteellaa koripalloa, jalkapalloa ja luistelua. Nyt harrastan
kuntosalilla käymistä Itiksessä. Kaveri käy
kylässä, paitsi ei nyt, koska on
koronakaranteenissa.
Mä oon käynyt yhden vuoden kasvatus- ja
ohjausalan ammattikoulun. Valmistuin viime
joulukuussa. Nyt etsin sosiaaliohjaajan
kanssa mulle tuettua työtä. Mua kiinnostaa
kodinhoito, päiväkotityö ja koulunkäynnin
avustajan työ.
Mä suosittelen, että ottaa sosiaalityöntekijään yhteyttä, jos on kiinnostunut
muuttamisesta omaan kotiin.
Se osaa auttaa.
Sacdiyoa haastatteli Maija Rimpiläinen
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Kuvituskuvat Irmeli Visanti: Sisustamme kerrostaloasunnon 1972

Sacdiyo tykkää
omasta rauhasta
omassa kodissaan

Yksin on ihan kivaa asua. Saa miettiä
tulevaisuutta rauhassa ja pitää kämpän
itse siistinä, eikä kukaan muu sotke. Siivoan
joka päivä, jos on sotkusta, niin pesen.
Teen itse ruuan. Isosisko opetti mulle
makaronilaatikon tekemisen, riisin ja
spagettien ja kalapuikkoruuan tekemisen.
Osaan tehdä lettuja ja kakkuja, sisko opetti,
miten saa uuniin päälle ja miten se laitetaan
pois. Teen ostoslistan ja käyn kaupassa
kerran viikossa. Olen nyt 20-vuotias ja olen
asunut yksin vuodesta 2019.
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Minulla on asiaa

Nettimaailma kuuluu kaikille
Meidän mielestämme saavutettavuus on
sitä, että saa kaiken tiedon nopeasti ja
helposti. Saavutettavuus on myös sitä, että
teksti on ymmärrettävää: ei liian lyhyttä, ei
liian pitkää, eikä liian monimutkaista. Toimintojen pitää löytyä tutuista paikoista ja
linkkien pitää olla värillisiä, että ne näkyvät.
Silloin tuntuu siltä, että kaikki on kohdallaan.
Nettiä on helppo käyttää.
Jos näin ei ole, tuntuu että asiat ei etene
ja alkaa ottamaan päähän. Turhauttaa ja
hermot kiristyy. Kiinnostus lopahtaa ja sitä
miettii, että onko minussa jotain vikaa?
Sitten sitä sivua ei käytä enää, paitsi pakon
edessä tai jos joku auttaa. Silloin käyttää
vaan tuttuja ja turvallisia sivuja. Pahimmil-

laan tippuu yhteiskunnasta kokonaan, kun ei
halua tai uskalla käyttää mitään uutta sivua
tai laitetta. Sitten sitä on vaan sosiaalisessa
mediassa tai Youtubessa.
Ne kyllä osaavat, jotka käyttävät usein erilaisia sivuja. Muita pitää kannustaa. Tuntuu
hyvältä, kun joku opettaa sivujen käyttämistä ja kehuu sitä, että yrittää opetella. Pitää
olla myös syy mennä nettiin. Tiedon hakeminen tuntuu kivalta, kun löytää uusia asioita
ja oivaltaa, että tämä on hyödyllistä.
Nettimaailman pitää olla avoin kaikille, jotta
kaikki voivat osallistua yhteiskuntaan.

teksti Heikki Oksanen ja Roberto Polsa
kuva Mikko Apell

Minulla on asiaa -palstalla jaetaan näkökulmia eri aiheista.
Tällä kertaa aiheena on ymmärrettävyys. Heikki ja Roberto kirjoittavat
siitä saavutettavuusasiantuntijoidennäkökulmasta ja Outi
nettisivujen tekijän näkökulmasta.

Mitä
yhteistä
on nettisivuilla
ja uuteen
asuntoon
muuttamisella?

Autoin kaveriani, kun hän muutti uuteen asuntoon.
Keittiö oli täynnä pahvilaatikoita.
Yhdessä laatikossa oli kulhoja,
ja toisessa laatikossa oli lautasia.
Uuden asunnon kaapit olivat vielä tyhjät.
Minun piti päättää, mille hyllylle laitan kulhot.
Minun piti valita, missä olisi lautasten paikka.
Yritin valita kaikille tavaroille hyvät paikat,
mutta myöhemmin kotona mietin, onnistuiko se.
Mietin, löysikö kaverini aamulla kattilan,
kun hän alkoi keittämään puuroa.
Tämä muisto tuli minulle mieleen,
kun olin harjoittelijana Selkeästi meille -hankkeessa.
Hankkeessa nettisivujen käyttäjät tutkivat,
ovatko tietoa helppo löytää ja ymmärtää.
Nettisivutkin ovat aluksi yhtä tyhjät
kuin uuden asunnon hyllyt.
Nettisivujen tekijät yrittävät laittaa
tiedot sellaisille paikoille, joista ne on helppo löytää.
He miettivät, onnistuiko se.
He haluavat tietää,
löytävätkö nettisivujen käyttäjät kaiken tiedon.
Nettisivujen tekijät voivat tehdä muutoksia,
jos käyttäjät kertovat, että sivuilta on vaikea löytää tietoa,
Joskus keittiön tavaroita on vaikea löytää siksi,
että hylly on liian täynnä tavaraa.
Myös tekstissä asiat voivat olla liian tiiviisti.
Silloin nettisivun tekijöiltä voi pyytää selkokielisiä tekstejä.
Mistä nettisivuista sinä haluat antaa palautetta?
Kirjoittaja on Outi Tulijoki.
Hän teki suomen kielen opintoihin liittyvän
harjoittelun Kehitysvammatuki 57:ssa.
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Toiminta, tapahtumat
ja vertaistuki
Perheiden vertaistukitoiminta

17

Toiminta on tarkoitettu perheille, joissa perheenjäsenellä on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alainen tuen tarve. Edistämme
perheiden hyvinvointia tarjoamalla tukea ja tietoa eri elämäntilanteissa. Tulemme myös tarvittaessa tueksi erilaisiin perheen
palveluita koskeviin palavereihin.
Lisätietoja Sari Jenulta

Parkkitoiminta

24

Parkkitoiminta on arjen tilapäistä tukea pääkaupunkiseudulla asuville
perheille, joissa lapsella on kehitysvamma tai muu vastaava laajaalaisen tuen tarve. Parkkitoiminta on kotona ja tapahtumien
yhteydessä järjestettävää lastenhoitoa (kotiparkki ja toimintaparkki)
ja lasten teemapäiviä (perjantai- ja lauantaiparkit).
Lisätietoja Heidi Rinta-Lusalta ja Aino Raikelta.

26

Ystävätupatoiminta ja retket
Hyviä hetkiä on tarjolla kohtaamispaikka Ystävätuvalla ja säännöllisesti kokoontuvilla klubeilla. Lisäksi järjestämme lyhytkursseja, kulttuurija virkistysretkiä, matkoja ja tapahtumia. Lisätietoja Marja Heralalta.

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta

29
32
33
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Vapaaehtoistoiminta tarjoaa mielekästä tekemistä omaksi ja muiden
iloksi. Vekkari tarjoaa tukea niille vapaaehtoisille, joilla on erityisen
tuen tarve. Vekkarin vapaaehtoiset tekevät vapaaehtoistehtäviä
esimerkiksi tapahtumissa ja ohjaavat omia harrastusryhmiä. Vapaaehtoiset, joilla ei ole tuen tarvetta, voivat muun muassa tukea Vekkarin
vapareita tapahtumissa ja ryhmissä, vierailla kotiyhteisöissä tai toimia
kaverina tukea tarvitsevalle henkilölle.
Lisätietoja Veera Hietaselta ja Venni Turtiaiselta.

Kerhotoiminta
Kerhotoiminnassa on tarjolla säännöllisesti kokoontuvia kerhoja
ympäri pääkaupunkiseutua. Täältä voi löytää myös lyhytkursseja
ja saada tietoa kotiin tuotavasta vapaa-ajantoiminnasta.
Lisätietoja Severiina Winqvistiltä.

Leiritoiminta
Leiritoiminta tarjoaa kehitysvammaiselle tai vastaavaa laaja-alaista
tukea tarvitsevalle ihmiselle mahdollisuuden lepoon ja
virkistykseen loma-aikana.
Lisätietoja Petrus Koskimieheltä 14.3. alkaen

Perheiden vertaistukitoiminta

I L M OT TA U D U O S O I T T E E S S A

tapahtumat.kvtuki57.fi.
Yhdistyksen yleiset
peruutusehdot
Voit peruuttaa osallistumisen kuluitta 30 vrk ennen tapahtuman alkua.
Perimme 50 % kuluista, jos peruutus
tapahtuu 15 vrk ennen tapahtuman
alkua. Perimme 100 % kuluista, jos
osallistuminen peruutetaan alle 15
vrk ennen tapahtuman alkua. Maksun maksamatta jättäminen ei ole
sama asia kuin peruuttamainen. Sairastumisen sattuessa rahat palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan.
Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi, ole välittömästi yhteydessä tapahtuman yhteyshenkilöön.

!

Perheiden
vertaistukitoiminta
Perhis
Ystis on saanut kaverikseen Perhiksen.
Perhis on erityislapsiperheiden oma kohtaamispaikka, jonne voi tulla tapaamaan
muita lapsiperheitä ja tutustumaan samankaltaisessa elämäntilanteessa oleviin
ihmisiin. Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi myös aikuisten lasten vanhemmat
yksin, ystävänsä tai aikuisen lapsensa
kanssa.
Perhiksen toiminta kehittyy kävijöidensä
mukana. Paikalla on aina perhetyön koordinaattorit Aino tai Sari. Tarjolla on pientä
syötävää, kahvia ja teetä. Perhikseen ei
tarvitse ilmoittautua.

Aika: torstaisin kello 10–13, katso päivämäärät kohtaamispaikkojen kohdalta
Muuttuva koronatilanne
voi aiheuttaa sen, että
tapahtumat peruuntuvat tai
ne siirretään toiseen ajankohtaan. Tarkista ajankohtainen tieto nettisivujen
tapahtumakalenterista
kyseisen tapahtuman
kohdalta.
Kevään lähitoiminta
käynnistyy 7.2. alkaen.
Jos ryhmän voi toteuttaa
etänä, se voi aloittaa
toiminnan aikaisemmin.

Paikka: IPI Kulmakuppila,
Porthaniankatu 13, Helsinki, 3.3., 7.4.
Koivukylän avoin kohtaamispaikka,
Karsikkokuja 17, Vantaa, 10.2., 14.4.
Hakunilan yhteisötalo,
Laukkarinne 6, Vantaa, 10.3.
Entressen kirjasto, Tila Aisti,
Siltakatu 11, Espoo, 17.2.
Lisätietoja: Hanna Pyöriä ja Sari Jenu

Viisseiska | 1

19

Perheiden vertaistukitoiminta
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Kaakon kammari

Vantaan vertaistukiryhmä		

Kaakon kammarissa on ovet auki pääkaupunkiseudulla asuville erityistä tukea
tarvitsevien lasten ja nuorten perheille.
Lapsille ja nuorille järjestetään ohjattua
puuhaa, jonka aikana vanhemmat voivat jutella keskenään. Päävastuu lasten
hoitamisesta on vanhemmilla. Mukana
parkkitoiminnan koordinaattori ja vapaaehtoisia. Illat ovat koko perheelle avoimia
eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Tarjolla maksuton keittopäivällinen ja
kahvia/teetä.

Ryhmä on tarkoitettu Vantaalla tai
ympäryskunnissa asuville asuville alakouluikäisten lasten vanhemmille
ajatusten ja kokemusten vaihtamista
varten. Mukana on aina perhetoiminnan
koordinaattori ja usein kokemusasiantuntija Marianna Kuortti.

Aika: joka kuukauden kolmas
sunnuntai klo 15–18 (20.2., 20.3.,
poikkeuksellisesti 10.4. ja 15.5.)
Paikka: Oskarinpuiston toimijatalo,
Marjaniemenranta 48, Helsinki
Lisätietoja: Aino Raike ja
Heidi Rinta-Lusa

Espoon vertaistukiryhmä
Ryhmä on tarkoitettu espoolaisille
erityislasten vanhemmille, jotka toimivat
omaishoitajina tai vastaavassa
tilanteessa. Kutsumme mukaan
vierailijoita osallistujien toiveiden perusteella. Ryhmä on avoin ryhmä eli voit tulla
niille kerroille, jotka itsellesi sopivat.

Aika: keskiviikkona 23.2., 30.3.,
27.4., 25.5 klo 18.30–20
Paikka: Zoom-linkki, joka löytyy
tapahtumakalenterista
Lisätietoja: Aino Raike

Somalinkielisten
omaishoitajien ryhmä
Ilmaha gaarka ah waa hadiyad – kooxda
loogu talagalay hooyooyinka afka
soomaaliga ku hadla.

Aika: torstaina 24.2., 31.3., 28.4.,
klo 17.45–19.45
Paikka: Itäkadun perhekeskus,
Tallinnanaukio 1, Helsinki

Pääkaupunkiseudun
isovanhempien
vertaistapaaminen
Lapsenlapsen kehitysvamma ja/tai
harvinainen sairaus yhdistää
isovanhemmat saman pöydän ääreen
keskustelemaan. Illan aikana keskustellaan vapaamuotoisesti mielen päällä
olevista asioista, vertaisessa seurassa ja
nautitaan kahvitarjoilusta. Mukaan ovat
tervetulleita kaikki isovanhemmat,
isotädit -sedät, bonusmummit ja -vaarit,
joskus aiemmin vastaavissa
tapaamisissa mukana olleet sekä ensi
kertaa osallistuvat.

Omahetki -jooga Youtubessa
Omahetki -jooga Youtubessa
Kun sinulla on hetki aikaa itsellesi, niin
muistathan ihanan joogaopettaja Anun
meille tekemät Omahetki -joogavideo.
Löydät ne helposti, kun kirjoitat Youtuben
hakukenttään ”kvtuki57 omahetki”.

Tapaaminen järjestetään yhteistyössä
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ryn
kanssa. Kerrothan ilmoittautumisen
yhteydessä mahdollisista erityisruokavalioistasi.

Aika: torstaina 17.3. klo 17–19
Paikka: Polli ry, Ratamestarinkatu 7,
Helsinki (soita ovikelloa)
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 14.3. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

Lisätietoja: Tuulikki Hakala,
Polli 0469223590 ja Aino Raike

Q22 Perhetapahtuma

Paikka: Me-talo Espoo, Terveyskuja 2 B
tai Teamsin kautta etänä

Tule pitämään hauskaa vertaisten
kanssa ja saamaan lisää tietoa aiheesta.
Mukana menossa Kehitysvammatuki57
ry., Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry.
ja Q22-yhdistys.

Lisätietoja: Aino Raike

Aika: lauantaina 23.4. klo 11–14

Aika: lauantaina 5.3. ja 7.5. klo 14–17

VIRKISTYSTÄ
PERHEILLE

Ilonhetket vanhemmille
Väsynyt, mutta hilpeä joukko vanhempia
kokoontuu hetkeksi latautumaan hassujen pelien ja virkistävien kehoharjoitteiden
pariin kotoa käsin. Ei tarvitse ilmoittautua,
ei sitoutua eikä valmistautua.

Aika: Perjantaisin klo 12–12.30
Paikka: Tapahtumakalenterissa
on zoom-linkki
Lisätietoja: Aino Raike

Paikka: Jaatisen maja,
Vellikellonpolku 1, Helsinki
Lisätietoja: Aino Raike
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Perheiden luontokerho

Laskiaistapahtuma Velskolassa

Perheiden luontokerho kokoontuu kerran
kuukaudessa Skatan tilalla Uutelan
ulkoilualueella. Tapahtuma on tarkoitettu
pääkaupunkilaisille perheille.

Kaikille avoin laskiaistapahtuma
Velskolassa. Pihalla on tilaa temmeltää
tai nauttia nuotiotulen räiskeestä.
Voit lähteä myös luontopolulle retkelle.
Ulkona on mukava mäki, jossa voit laskea
omilla mäenlaskuvälineillä. Sisällä voi
pelata pelejä ja leikkiä. Laskiaisen kunniaksi tarjolla on hernesoppaa ja laskiaispullat. Paikalle saapuu myös hevonen ja
reki! Tapahtuma järjestetään yhteistyössä
Helsingin ja Espoon seurakuntien kanssa.

Tutkimme ja ihmettelemme yhdessä
luontoa ja sen moninaisuutta. Uutelan
kota on käytössämme ja siellä grillaamme yhdessä pientä syötävää. Luontokerhon vetäjänä on luonto- ja eräopas
Jouni Viitala. Vastuu lapsista on
vanhemmilla tai avustajalla.

Aika: sunnuntaina 27.2. klo 11–14

Tapahtumat järjestetään yhteistyössä
Mahdollisuus lapselle ry:n ja Autismiyhdistys PAUT ry:n kanssa.

Paikka: Velskolan leirikeskus,
Vääräjärventie 2, Espoo

Aika: sunnuntai 5.12. kello 11.00–14.15

Ilmoittautuminen: 9.2. mennessä
tapahtumakalenterin kautta.
Muistathan peruuttaa osallistumisesi
mahdollisimman ajoissa, jotta keittiö
ei valmista sinulle turhaan ruokaa.

Paikka: Skatan tila,
Uutelantie 30, Helsinki
Lisätietoja: Sari Jenu

Lisätietoja: Marja Herala

Ilmoittautuminen: viikkoa ennen
tapahtumaa tapahtumakalenterin kautta

Aika: tiistaina 1.3., 8.3., 15.3., 22.3., 29.3.,
5.4., 12.4., 19.4., 26.4. klo 17.30–18.30
Paikka: Jaatisen maja, Vellikellonpolku 1,
Helsinki
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
Sari Jenu ja Aino Raike tai
hanna.vesamo@jaatinen.info

Isien vertaistapaaminen
Pornaisissa
Tule mukaan Sauer -rynnäkköpanssaivaunusafarille. Ohjelmassa
mm. turvallisuuskoulutus, museokierros
ja rynnäkköpanssarivaunulla ajoa.
Päivän kruunaa makkaran paistaminen
laavulla! Tapahtuma on tarkoitettu
helsinkiläisille isille. Matkat Pornaisiin
tehdään omalla autolla.
Omavastuu on 10 €/hlö. Paikkoja on
rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Aika: lauantaina 5.3. klo 11–13
Paikka: Mil- safarit Oy,
Metsolantie 55, Pornainen
Lisätietoja: Sari Jenu

Uusia säveliä etsimässä –
Luovan toiminnan musiikkiryhmiä
omaishoitoperheille
Toimintaan osallistuu lapsi yhdessä
omaishoitajansa kanssa. Työpajoja ohjaa
moniammatillinen tiimi, joka koostuu
musiikkipedagogi-, sosionomi- ja toimintaterarapiaopiskelijoista sekä alan
ammattilaisista. Tarkoituksena on, että
osallistuja on mukana kaikilla kerroilla.
Osallistuminen on maksutonta.

22
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Ilmoittautuminen: 28.2. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

Vanhempien hyvinvointihetki
Miten voin huomioida itseäni kiireisessä
arjessa ja ennätän tekemään nopeita ja
terveellisiä ruokia? Hanna-kotitalousopettaja on miettinyt meille kevääseen
ja kesään sopivia ruokia, joita teemme
yhdessä.
Omavastuu on 10 €/hlö, joka maksetaan
käteisellä tai kortilla paikan päällä. Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tapahtuma on
tarkoitettu helsinkiläisille vanhemmille.

Aika: torstaina 28.4. klo 17–20
Paikka: Opistotalon opetuskeittiö,
Helsinginkatu 26, Helsinki
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 11.4. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

Äitienpäiväbrunssi
Juhlistamme äitienpäivää ja nautimme
yhteisen brunssin Ystävätuvalla.
Lämpimästi tervetuloa mukaan
helsinkiläiset perheet!

Aika: lauantai 8.5. klo 11–14
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2,
4.kerros, Helsinki
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 2.5. mennessä
tapahtumakalenterin kautta
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TULOSSA MYÖHEMMIN
KEVÄÄLLÄ
Hemmottelupäivä äideille
Helsinkiläisten äitien hemmottelupäivä,
jossa äidit voivat osallistua ohjattuun tekemiseen tai vain olla ja nauttia kiireettömyydestä, omasta ajasta ja tilasta. Päivän
ohjelmassa on joogaa, voimaa väreistä,
hemmottelusaunaa, vertaistukea ja yhdessä olemista. Tapahtuma järjestetään
Kallion seurakunnan kanssa.

Vanhempien
hyvinvointihetki
– erilaiset smoothiet
Smoothiella voit helposti korvata aterian.
Tule kokeilemaan uusia smoothiereseptejä, maistelemaan niitä ja löytämään omat suosikkisi. Omavastuu on
10 €/hlö, joka maksetaan käteisellä tai
kortilla paikan päällä. Paikkoja on
rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tapahtuma on tarkoitettu
helsinkiläisille vanhemmille.

Aika: tiistaina 17.5. klo 17–20
Paikka: Opistotalon opetuskeittiö,
Helsinginkatu 26, Helsinki
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 2.5. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

Sukella perheeseen -brunssi
Nuorten itsensä tekemien tarjoilujen
siivittämä rento iltapäivä ihan
kaikenlaisille ja kaiken ikäisille perheille!
Brunssipöydän herkullisten tarjoilujen
lisäksi pääset tutustumaan yhdistysten
toimintaan. Luvassa on työpajoja lapsille
ja nuorille, mm. musa- ja vuorovaikutuspajat ja muistoksi iltapäivästä on mahdollista saada perhekuva. Vanhemmille on
keskustelua aiheesta ”Miten voin
huolehtia itsestäni kiireisessä arjessa”.
Tapahtuma on ilmainen, mutta voit
halutessasi tukea nuorten brunssitiimiä
vapaaehtoisella maksulla. Tapahtuma
järjestetään yhteistyössä Mahdollisuus
lapselle ry:n kanssa.

Aika: lauantai 21.5. klo 11–14
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2,
4.kerros, Helsinki

Perheretki Villa Elfvikin
Uikunpesälle

Viikonloppu
yksinhuoltajavanhempien perheille
Aika: la-su 12.–13.3.
Paikka: Hotel Scandic Kallio

Isät ja lapset
luontoviikonloppu
Aika: la-su 11.–12.6.
Paikka: avoin

Alle kouluikäisten
lapsiperheiden
viikonloppu

Järjestämme kaikille avoimen retken Villa
Elfvikissä Espoossa. Perheet voivat kiertää omaan tahtiin lyhyitä luontopolkuja ja
tutustua luontotalon näyttelyyn. Tarjolla
myös maksuton keittolounas.

Aika: pe-su 30.9.–2.10.

KURSSEJA

Aika: pe-su 25.–27.11.

Tulossa viikonloppukursseja helsinkiläisille perheille, joiden lapsella on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alaisen tuen
tarve. Kurssit ovat tarkoitettu perheille,
joissa vanhempi toimii omaishoitajana tai
on vastaava tilanne. Teemalliset viikonloppukurssit tarjoavat yksilöllistä vertaistukea ja virkistystä sekä tietoa monipuolisesti.

Paikka: Sopukka,
Uusi Porvoontie 482, Sipoo

Kouluikäisten
lapsiperheiden
viikonloppu
Paikka: Sopukka,
Uusi Porvoontie 482, Sipoo
Lisätietoja viikonlopuista
tapahtumakalenterissa.

Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 15.5. mennessä
tapahtumakalenterin kautta.
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Parkkitoiminta

Parkkitoiminta

Parkkitoiminta
KOTIPARKKI
Kotiparkki on tarkoitettu kehitysvammaisille tai vastaavaa laaja-alaista tukea
tarvitseville alle 20-vuotiaille lapsille. Vanhempien kanssa asuvien vaikeavammaisten kohdalla ei ole ikärajaa. Kotiparkin
hoitaja huolehtii perheen lapsista perheen
toiveiden mukaisesti. Kotiparkin hoitaja
huolehtii myös perheen sisaruksista silloin, kun he ovat paikalla yhdessä erityistä
tukea tarvitsevan lapsen kanssa.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä parkkitoiminnan koordinaattoriin. Hänen kanssaan
voit käydä läpi perheenne toiveet ja suunnitella jatkoa.
Kotiparkki on perheille maksullista toimintaa. Sovitun kotiparkkivarauksen voi
perua veloituksetta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa. Lyhyemmällä aikavälillä
peruutetusta varauksesta veloitetaan 5 €/
tunti tilauksen mukaan.

KOTIPARKIN HINN ASTO
viikonpäivä
maanantai - perjantai
lauantai
sunnuntai ja arkipyhät

kellonaika
8:00–24:00
8:00–24:00
8:00–18:00

Hinnasto on voimassa vuoden 2022 loppuun.
Lisätietoja: Aino Raike ja Heidi Rinta-Lusa

tuntihinta
7,50 €/h
13,00 €/h
13,00 €/h

LASTEN TEEMAPÄIVÄT
Lasten teemapäivät on tarkoitettu alle
18-vuotiaille erityistä tukea tarvitseville
lapsille ja heidän sisaruksilleen.
Teemapäivät toteutetaan joko perjantaitai lauantaiparkkeina, joissa toimitaan
valitun teeman ympärillä.
Toiminnassa kiinnitetään huomiota
lapsen voimavaroihin ja vahvuuksiin.
Kommunikoinnissa ja toiminnanohjauksen tukena käytetään kuvia ja
viittomia. Teemapäivillä lapsi tutustuu
uusiin ihmisiin ja löytää mukavaa
tekemistä vertaisessa seurassa.
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Aika: 7.5. kello 10–15

Perjantaiparkki – leffailta
Ystiksellä
Aika: 4.3. kello 17–20
Paikka: Ystävätupa, Läntinen
Brahenkatu 2, 4. krs

Lauantaiparkin osallistumismaksu on
20 €/lapsi ja perjantaiparkin 10 €/lapsi.
Osallistumismaksu sisältää lounaan tai
iltapalan, ohjauksen ja materiaalit.
Mukaan mahtuu rajallinen määrä lapsia
ja olemme kaikkiin yhteydessä ilmoittautumisajan päätyttyä. Vahvistetun osallistumisen perjantai- tai lauantaiparkkiin
voi perua veloituksetta 12 tuntia ennen
alkamisajankohtaa. Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta ilmoittautumisesta
veloitetaan koko osallistumismaksu.

Paikka: Ystävätupa, Läntinen
Brahenkatu 2, 4. krs
Lisätietoja: Aino Raike ja
Heidi Rinta-Lusa
Ilmoittautuminen: 8.4. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

Lisätietoja: Aino Raike ja
Heidi Rinta-Lusa
Ilmoittautuminen: 24.2. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

Lapset osallistuvat teemapäiviin pääsääntöisesti ilman vanhempia, mutta
vanhempi voi tulla yhdessä lapsen
kanssa. Lapsen voi myös ilmoittaa
mukaan vain osaksi aikaa. Teemapäiviin
voi myös tulla oman avustajan tai
tukihenkilön kanssa.

Ajantasaiset tiedot tapahtumista löytyvät
tapahtumakalenterista yhdistyksen
nettisivuilta.
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Lauantaiparkki –
Äitienpäiväsalaisuuksia

Muutamia vinkkejä
tekemiseen kotona

•

viitottu satu: Youtubesta tarina
Maalaishiiri ja kaupunkilaishiiri
(hakusanat kvtuki57 tukiviitottu satu)

•

viittomakielinenkirjasto.fi/kategoria/
sadut/

•

papunet.net/materiaalia/viitotutsadut-ja-tarinat

•

Yle Areena (hakusanat Nallen aamu,
Unelmajuttu, Arka ja Parka -kuuttikaksoset)

•

ilmaisia verkkopelejä lapsille ja
nuorille: oppijailo.fi/lapsille-nuorille/

•

puuhaa lapsille/perheille: kvtuki57.fi/
yhdistys/julkaisut-ja-materiaalit/
muut-julkaisut (Mitä tänään tehtäisiin
-päivän puuhia)

•

leikkipankki.fi

•

lapsilletekemista.fi

Lauantaiparkki sisaruksille
Erityislasten sisarusten oma päivä
Ohjelmassa Prison Island
Aika: 9.4. kello 10:30-15:30
Paikka: Ystävätupa,
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs
Lisätietoja: Aino Raike ja
Heidi Rinta-Lusa
Ilmoittautuminen: 24.3. mennessä
tapahtumakalenterin kautta
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Ystävätupatoiminta ja retket

Ystävätupatoiminta ja
retket
Toimimme rajoitusten mukaan.
Jos emme voi pitää Ystävätupaa auki,
kokoonnumme verkossa. Seuraa tarkasti
tiedotuksiamme yhdistyksen nettisivulla ja Ystävätupa ja kerhot verkossa
-Facebook sivulla. Sieltä voit lukea myös
Ystiksen ja kerhojen muista kuin
verkkotapahtumista.

Ystävätupatoiminta ja retket
Bragun Sateenkaariklubilla voit kohdata
muita mukavia ihmisiä, jutella ja viettää
aikaa yhdessä, nauttia kahvia, teetä ja
virvokkeita sekä pientä purtavaa ja pelata
lautapelejä tai löytää biljardikaverin.

Ystiksellä on paikalla aina kaksi vastuuohjaajaa. Mikäli tarvitset henkilökohtaista
apua tai vahvempaa tukea, olet tervetullut
oman avustajan kanssa.
Ystiksen kevätkausi alkoi keskiviikkona
19.1. Silloin oli Verkko-Ystis.

KLUBIT, RYHMÄT JA
TAPAHTUMAT
YSTÄVÄTUVALLA

Ystiksen
Senioriklubi
Senioriklubi on tarkoitettu eläkeikäisille.
Ohjelma suunnitellaan yhdessä kevään
ensimmäisellä kerralla.
Tervetuloa mukaan! Ilmoittautumista ei
tarvita. Mikäli tarvitset henkilökohtaista
apua tai vahvempaa tukea, olet tervetullut oman avustajan kanssa.

Juttuseurana klubilla ovat myös seksuaalineuvoja Kirsimaria Örö ja vapaa-ajan
toiminnan koordinaattori Marja Herala.
Voit osallistua halutessasi myös verkossa. Lähetä viesti otsikolla Sateenkaariklubi osoitteeseen marja.herala@kvtuki57.fi
niin saat kutsun klubille.

Aika: torstaina 27.1., 24.2. ja 24.3.
kello 15.30–17.00
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros

Kevätkausi alkoi 25.1.

”Ystis”
Ystävätupa – ”Ystis”
Aika: keskiviikkoisin klo 14–19
ja sunnuntaisin klo 13–16
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2,
4. krs, Helsinki
Lisätietoja: Marja Herala
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.

Ystiksen teiniklubi
– nuorten oma mesta
Teiniklubilla eli ”Teinarissa” voit pelailla
pelejä, askarrella, tavata kavereita, laulaa karaokea ja tutustua uusiin ihmisiin.
Seurana ja pelikaverina on aina kaksi
vastuuohjaajaa. Mikäli tarvitset henkilökohtaista apua tai vahvempaa tukea, olet
tervetullut oman avustajan kanssa.
Myytävänä limua, kahvia ja pientä
purtavaa.
Teinarin kevätkausi alkoi 22.1.

Aika: joka toinen lauantai
(parittomat viikot) kello 13–16
Lisätietoa: Marja Herala
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Aika: joka toinen tiistai
(parilliset viikot) kello 12–14

TAPAHTUMAT
MUUALLA JA RETKET

Lisätietoa: Marja Herala

Bragun

Sateenkaariklubi

Bragun
Sateenkaariklubi
Bragun Sateenkaariklubi on kohtaamispaikka, joka on tarkoitettu seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin kuuluville erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Klubille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Villiklubi
Villiklubit ovat toistaiseksi tauolla.
Klubi-illat ja ravintolat ilmoitetaan
Facebookissa Villiklubi-sivulla ja
yhdistyksen nettisivulla.
Lisätietoja: Marja Herala
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Ystävätupatoiminta ja retket

Senioreiden taidepaja
Porkkalassa
– ennakkotieto

Kuva: Hotelli Rantakatti

Vietämme toukokuussa kaksi taidepäivää Porkkalassa. Lisätietoa myöhemmin keväällä tapahtumakalenterissa ja
Uutiskirjeessä.

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta
Majoitumme 2–4 hengen huoneissa ja
meille tarjotaan aamupala, lounas,
päivällinen ja iltapala.
Matkan hinta on enintään 220 euroa.
Hinta sisältää bussikuljetuksen ja
ruokailut matkan varrella sekä
mahdollisia sisäänpääsymaksuja.
Hinta tarkentuu myöhemmin keväällä.
Sitovat ilmoittautumiset 31.3. mennessä
tapahtumakalenterin kautta. Paikkoja on
vain vähän. Ryhmä valitaan
ilmoittautuneista.
Lisätietoa: Marja Herala

Ystiksen matka
Punkaharjulle 16.–19.5.
Olemme saaneet kutsun Hotelli
Rantakatilta ja Kotipihlaja Punkaharju
Oy:ltä tulla tutustumaan heidän
toimintaansa ja palveluihinsa. Saamme
myös nauttia kauniista keväästä upeassa
kansallismaisemassa.
Ohjelmassa on muun muassa vierailu
kotieläinpihalla, veneilyä, katiskoiden
kokemista, ongintaa ja tutustumista
ratsutallin elämään. Lisäksi saunotaan
rantasaunassa, paistetaan makkaraa ja
pidetään viimeisenä iltana iltajamit.
Olemme Hotelli Rantakatin ja Kotipihlaja
Punkaharjun palveluiden testikäyttäjiä.
Se tarkoittaa, että meitä kuvataan ja
vierailustamme tehdään mahdollisesti
lehtijuttu. Kuvausten takia tälle matkalle
vaaditaan kuvauslupa.
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Vertais- ja vapaaehtoistoiminta
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Kiitos
Saimme loppuvuodesta lahjoituksena
suuren määrän CD-levyjä. Ne olivat
lahjoitus Tarja Saaren jäämistöstä.
Suuret kiitokset levyistä Tarjan siskolle
ja äidille! Tarja oli meille monille tuttu
retkiltä, matkoilta ja Ystikseltä.
Muistelemme valoisaa, hyväntuulista
ja kaikille ystävällistä Tarjaa lämmöllä.
Levyjä jaettiin vapaa-ajan toimintojen
joulujuhlassa osallistujille. Ne otettiin
suurella ilolla vastaan ja niitä jäi vielä
paljon jaettavaksi muissakin
tilaisuuksissa.

Tervetuloa mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoisena voit toimia lasten
tai aikuisten parissa, ryhmissä tai kaverina yhdelle henkilölle. Voit valita itse,
millaisia tehtäviä teet ja kuinka usein.
Vapaaehtoiselle ei makseta palkkaa eikä
toiminnasta tule kuluja.

VAPAAEHTOISTOIMINNAN
MUODOT
Kaveritoiminta
Toiminta yhdistää kavereiksi kaksi
mahdollisimman samankaltaista ihmistä, joista toisella on kehitysvamma ja
toisella ei. Kaverit tapaavat toisiaan noin
kerran kuukaudessa mukavan vapaa-ajan
tekemisen merkeissä. Kaverina toimiakseen ei tarvitse erityistaitoja, vaan tärkeintä on rehellisyys ja avoin mieli, hyvät
kohtaamistaidot sekä huumorintaju.
Taustavaparitoiminta

Huomaathan, että koronavirus saattaa
aiheuttaa muutoksia suunnitelmiin.
Vekkarin vapaaehtoiset voivat perustaa
myös omia harrastusryhmiä, kun ovat
käyneet vertaisryhmän vetäjän koulutuksen. Koulutus järjestetään kerran vuodessa.
Muut vapaaehtoistoiminnan muodot
www.kvtuki57.fi/vapaaehtoisille
Mukaan vapaaehtoiseksi?
Seuraavat uusien vapaaehtoisten koulutukset järjestetään helmikuussa ja
huhtikuussa. Katso koulutuksen tarkemmat tiedot koulutukset-osiosta. Mikäli
koulutuksen ajankohta ei sovi sinulle,
toimintaan pääset mukaan myös henkilökohtaisen perehdytyksen kautta ympäri
vuoden. Koulutuspolkusi rakentuu sen
mukaan, millaiset vapaaehtoistehtävät
sinua kiinnostavat. Ota yhteyttä, niin sovitaan sinulle sopiva perehdytysaika.

Taustavapari toimii Vekkarin tuettujen
vapaaehtoisten tukena. Taustavaparit
ovat mukana esim. tapahtumissa ja
vertaisryhmissä, joihin osallistuu tukea
tarvitsevia Vekkarin vapaaehtoisia.

Lisätietoja: Veera Hietanen

Vekkarin tuettu vertaisja vapaaehtoistoiminta

Vekkari tukee kehitysvammaisia ja
erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä toimimaan vapaaehtoisina erilaisissa tapahtumissa. Vekkarin vapaaehtoisilla on
tukenaan taustatukihenkilöitä.

Vekkarissa pääset toimimaan vapaaehtoisena erilaisissa tapahtumissa.
Vekkarista saat apua ja tukea vapaaehtoistehtävissä toimimiseen.
Toimintaa on sekä netissä että livenä.
Katso tapahtumalistauksesta, mihin
tapahtumiin seuraavaksi osallistumme.

VEKKARIN TUETTU
VAPAAEHTOISTOIMINTA

Kaikki tulevat tapahtumat, joissa voit toimia vapaaehtoisena, löytyvät osoitteesta
www.kvtuki57.fi/vekkaritapahtumat.
Tapahtumia päivitetään lisää nettisivuille.
Lisätietoja: Venni Turtiainen
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Vertais- ja vapaaehtoistoiminta
ilmoittautumisten mukaan.

Tällä hetkellä voit ilmoittautua vapaaehtoiseksi seuraaviin tapahtumiin:

Jos ilmoittautumisia ei ole tarpeeksi,
osallistuminen tapahtumaan perutaan.
Meillä on oikeus tehdä muutoksia.

Ystävätupa keskiviikkoisin kello 14–19
Ystävätuvalla voit toimia ovivahtina ja
jakaa maskeja kävijöille. Ystävätupa
sijaitsee Helsingissä osoitteessa
Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros. Ystävätupa on auki keskiviikkoisin 26.1, 2.2, 9.2,
16.2, 23.2, 2.3, 9.3, 16.3, 23.3, 30.3, 6.4,
13.4, 20.4, 27.4 ja 4.5.
Ystävätupa sunnuntaisin kello 13–16
Ystävätuvalla voit toimia ovivahtina ja
jakaa maskeja kävijöille. Ystävätupa
sijaitsee Helsingiss’ osoitteessa
Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros.
Ystävätupa on auki sunnuntaisin 30.1,
6.2, 13.2, 20.2, 27.2, 6.3, 13.3, 20.3, 27.3,
3.4, 10.4, 24.4. ja 8.5.
Kaakon kammari kerran kuussa
sunnuntaisin kello 15–18
Tule leikittämään lapsia Kaakon
kammarille. Kaakon kammari kokoontuu
Helsingissä Oskarinpuiston toimijatalossa Marjaniemessä osoitteessa
Marjaniemenranta 48. Kaakon kammari
järjestetään 20.2, 20.3, 10.4. ja 15.5.

NÄIN ILMOITTAUDUT MUKAAN
VEKKARIN TAPAHTUMIIN
Valitse listasta tapahtumat, joihin
haluat mukaan.
Ilmoittaudu tapahtumaan, soita Vekkarin
numeroon 040 837 6273 tai laita
sähköpostia Vennille
(venni.turtiainen@kvtuki57.fi).
Osallistumme tapahtumiin
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HUOMIOI TURVALLISUUS
Kaikissa Vekkarin tapahtumissa huolehditaan, että kädet ovat puhtaat, noudatetaan turvavälejä ja käytetään sisätiloissa
FFP2-suojainta.
Vekkari tarjoaa osallistujille suojaimet
ja käsien desinfiointiaineet.
Älä tule Vekkarin tapahtumiin, jos olet
yhtään kipeä.
Huolehditaan siitä, etteivät virukset leviä!

HAE VEKKARIN RYHMIIN
Voit hakea Vekkarin ryhmiin
osallistujaksi.
Ota yhteyttä Venni Turtiaiseen.

Näissä Vekkarin ryhmissä on vielä tilaa:
Kirja- ja runopiiri
Ryhmä kirjallisuuden ystäville.
Lukutaito ei ole välttämätön.
Paikka: Pasilan kirjasto, Kellosilta 9,
Helsinki.
Aika: Joka toinen maanantai kello
17.30–19. Tapaamiset ovat 31.1., 14.2.,
28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4. ja 9.5.

Tietotekniikkaryhmä (Espoo)
Tutustutaan netin käyttöön älypuhelimella, tietokoneella tai tabletilla.
Oma laite ei ole pakollinen.
Paikka: Naapuruustalo Matinkylässä
osoitteessa Matinkatu 7, Espoo.
Aika: Kerran kuussa tiistaina kello
18–20. Tapaamiset ovat 1.2., 1.3., 5.4.
ja 3.5.

Leffaryhmä
Ryhmä 25–45-vuotiaille
elokuvien ystäville.

Värikästä taiteilua
Tehdään taidetta rennosti.

Paikka: Ystävätuvalla osoitteessa
Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros.

Paikka: Työväenopistolla Itäkeskuksen
Stoassa osoitteessa
Turunlinnantie 1, Helsinki.

Aika: Kerran kuussa torstaisin
kello 17.30–20. Tapaamiset ovat
27.1., 17.2., 24.3., 21.4. ja 19.5.

Aika: Keskiviikkoisin kello 10–12.30.
Tapaamiset ovat 30.3.–4.5.
Hinta: 20 euroa

Tanssiryhmä
Opetellaan yhdessä erilaisia tansseja.
Paikka: Ystävätuvalla osoitteessa
Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros.

Leivontakurssi
Tehdään suolaisia ja makeita
leivonnaisia.

Aika: Joka toinen perjantai
kello 17–18. Tapaamiset ovat 4.2.,
18.2., 4.3., 18.3.,1.4., 29.4. ja 13.5.

Paikka: Työväenopiston Opistotalolla
osoitteessa Helsinginkatu 26.

Thuyn ja Sepon taide- ja käsityöryhmä
Kokeillaan erilaisia taide- ja
käsityötekniikoita.

Hinta: 14 euroa

Aika: Maanantaisin kello 10–14.
Päivämäärät ovat 4.4., 11.4., 25.4. ja 2.5.

Paikka: Kampin Mereon ravintolatila
osoitteessa Leppäsuonkatu 4, Helsinki.
Aika: Kerran kuussa torstaisin
kello 18–19. Tapaamiset ovat 27.1.,
17.2., 17.3., 14.4. ja 19.5.
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Kerhotoiminnat

KERHOT
Muistathan, että kerhopaikka, jonka sait
syksyllä, on voimassa vielä kevään.
Muutamassa kerhossa on vielä tilaa.
Voit kysyä vapaita paikkoja Severiinalta.
Uusina kursseina keväällä alkaa kurssit
älypuhelimen ja sosiaalisen median
käytöstä. Kurssit ovat ilmaisia ja
järjestämme ne yhdessä Helsingin
työväenopiston kanssa.

Leirit

Tutustutaan älypuhelimeen
- aloittelijoille
Aika: Maanantaisin 7.3.–11.4.
kello 16.15–17.45
Paikka: Helsingin työväenopisto,
Opistotalo, Helsinginkatu 26, 4 krs,
401 Blomstedt
Työväenopiston opettaja:
Päivi Häkkinen
Väline: Oma älypuhelin.

Turvallisesti mobiililaitteella
Aika: Tiistaisin 1.3.–22.3.
kello 17.00–18.30 (4 kertaa)
Paikka: Helsingin työväenopisto,
Opistotalo, Helsinginkatu 26, 3. krs,
Mikko-tietotekniikka
Työväenopiston opettaja:
Minna Sundström
Väline: Oma mobiililaite eli älypuhelin
tai tabletti. Tarvittaessa voi käyttää
työväenopiston iPad-tablettia.
Ilmoittautuminen: 13.2. mennessä
tapahtumakalenterin kautta
Tutustut älypuhelimen ja/tai tabletin
käyttöön. Harjoittelet pienessä ryhmässä, miten laitteella voi selata Internetiä ja
hakea tietoa. Tutkit, mitkä kiinnostavat
sivut ovat turvallisia ja miten Internetissä
voi liikkua turvallisesti. Tavoitteena on,
että löydät Internetistä sinua kiinnostavia
asioita ja osaat toimia Internetissä.

Ilmoittautuminen: 17.2. mennessä
tapahtumakalenterin kautta
Tutustut paremmin älypuhelimen
käyttöön, opiskeluvauhti on rauhallinen.
Kertaat aikaisemmin oppimaasi ja
syvennät osaamistasi. Kurssin sisältö
rakentuu osittain osallistujien toiveista.

Turvallisesti somessa
Aika: Tiistaisin 26.4.–17.5.
kello 17.00–18.30
Paikka: Helsingin työväenopisto,
Opistotalo, Helsinginkatu 26, 3. krs,
344 Mikko tietotekniikka
Työväenopiston opettaja:
Minna Sundström
Väline: Oma mobiililaite eli älypuhelin
tai tabletti. Tarvittaessa voi käyttää
työväenopiston iPad-tablettia.
Ilmoittautuminen: 3.4. mennessä
tapahtumakalenterin kautta
Opit Facebookin käyttöä ja tutustut
muihin sosiaalisen median. Kertaat tietoturva-asioita ja harjoittelet laitteen käyttöä pienryhmässä. Tavoitteena on, että
löydät kiinnostavaa tekemistä
sosiaalisen median palveluissa.
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Leiritoiminta
Kesällä järjestetään helsinkiläisille
kehitysvammaisille tai vastaavaa
laaja-alaista tukea tarvitseville ihmisille
leirejä. Leirit alkavat maanantaina ja
ne päättyvät perjantaina. Leireistä
tiedotetaan tarkemmin, kun niille voi
ilmoittautua. Kesällä pidetään seuraavat
leirit, jos koronatilanne sen sallii:
13.-17.6.
Ystiksen päiväleiri senioreille

8.-12.8.
Yöleiri senioreille Elämännokan
leirikeskuksessa Sammatissa
15.-19.8.
Ystiksen päiväleiri senioreille
Lisätietoja Petrus Koskimies
(14.3. alkaen)

20.-24.6.
Yöleiri alle 29-vuotiaille
Nuorisokeskus Anjalassa
27.6.-1.7.
Yöleiri koululaisille Elämännokan
leirikeskuksessa Sammatissa
4.-8.7.
Yöleiri yli 29-vuotiaille Elämännokan
leirikeskuksessa Sammatissa
11.-15.7.
Yöleiri enemmän tukea tarvitseville
Oskarinpuiston toimijatalossa
Helsingissä
18.-22.7.
Yöleiri alle 29-vuotiaille
Nuorisokeskus Anjalassa
25.-29.7.
Päiväleiri enemmän tukea
tarvitseville Haksulan
toimijatalossa Helsingissä
1.-5.8.
Ystiksen päiväleiri aikuisille
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Koulutukset

KOHTI
UUSIA

kokemuksia!
Koulutamme uusia vapaaehtoisia
helmikuussa 22.2. ja 26.2. sekä
huhtikuussa 5.4. ja 9.4. Koulutus
koostuu kahdesta koulutuspäivästä.
Oma vapaaehtoisen polkusi riippuu siitä,
mitkä tehtävät sinua kiinnostavat.
Taustavapariksi ja kaveriksi haluavien
tulee osallistua myös lisäperehdytykseen.

Koulutukset järjestetään
Kehitysvammatuki 57 ry:n Ystävätuvalla,
osoitteessa Läntinen Brahenkatu 2,
4. krs, Helsinki.
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KOULUTUSTEN OHJELM A
Tiistaina 22.2. ja 5.4. kello 17–19.30
Vapaaehtoistoiminta Kehitysvammatuki
57 ry:ssä, vapaaehtoistoiminnan
periaatteet
Tämä koulutuskerta on kaikille
vapaaehtoiseksi haluaville.
Lauantaina 26.2. ja 9.4. kello 10–16
Mitä kehitysvammaisuudella tarkoitetaan? kohtaaminen ja vuorovaikutus,
vapaaehtoistoiminnan tavoitteet ja
vaikutukset, vapaaehtoispolun jatko &
tehtävämahdollisuudet Tämä koulutuskerta on tarkoitettu kaveritoiminnasta,
taustatukihenkilönä toimimista,
Ystävätuvasta ja perhetoiminnasta
kiinnostuneille vapaaehtoisille.
Koulutusohjelmaan voi tulla vielä pieniä
muutoksia. Koulutus on ilmainen
eikä osallistuminen vielä sido sinua
mihinkään. Ilmoittautuminen
koulutukseen on sitova. Koulutuksen
yhteydessä tarjoamme aamukahvit,
lounaan ja välipalaa. Ilmoitathan, jos
et pääse paikalle tai sinulla on jokin
erityisruokavalio.
Voit ilmoittautua koulutukseen nettisivuillamme: www.kvtuki57.fi/vapari, laittaa
sähköpostia: veera.hietanen@kvtuki57.fi
tai soittaa Veeralle, p. 040 160 9017

ETRI-

koulutus
2022

Mikä?

Milloin?

Ensitukiryhmäistunto (ETRI) on tukimuoto perheille, jotka ovat menettäneet lapsensa tai heille on syntynyt
tai syntymässä vammainen tai sairas
lapsi. ETRI-tapaamisissa käsitellään
yhdessä perheen ja heidän läheistensä
kanssa perheen tilannetta tiedon, tuen,
tunteen ja tulevaisuuden näkökulmista. Kyseessä ei ole terapiaistunto.
Istunto pidetään sairaalassa yleensä
ilta-aikaan.

Koulutus toteutetaan 28.-29.3.2022
(ensimmäinen päivä erityislapsen
vanhemmille)

Haemme nyt tiimiimme vertaisvanhempia, joilla itsellään on erityislapsi ja
vakaa elämäntilanne. Lapsella voi olla
esimerkiksi Downin oireyhtymä, jokin
harvinainen syntymässä tai pian sen
jälkeen todettu sairaus tai oireyhtymä,
lapsi voi olla elossa tai menehtynyt.
Vertaisvanhemman rooli istunnossa
on tärkeä, eikä kukaan voi korvata sitä.
Istunnossa vertaisvanhemman tehtävänä on kertoa omasta kokemuksesta
vanhempana uutta perhettä tukien.

Kenelle?
Erityislapsen vanhempi, jolla on halu
auttaa ja tukea muita vastaavassa
tilanteessa olevia perheitä.
Koulutus on kaikille mukaan valituille
yhteinen ja ryhmäkoko on max. 15
henkilöä.

Lisätietoa ja haku
Lisätietoa ja lyhyet hakemukset, joissa
kerrot taustastasi ja miksi haluat mukaan ETRI-toimintaan 20.2. mennessä:
katja.riikonen@kvtuki57.fi
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Tapahtumakalenteri
Seuraa meitä somessa
Muutokset ovat mahdollisia muuttuvan koronatilanteen vuoksi.
Ajankohtaisin tieto on netissä tapahtumat.kvtuki57.fi.

kvtuki57
Helmikuu

5.3.

10.2. Perhis Vantaalla | s. 18
12.2. Lauantaiparkki
Ystävänpäivädisko | s. 25

Pornaisissa | s. 23
5.3.

Espoon vertaistukiryhmä | s. 20

7.3.

Tutustutaan älypuhelimeen

17.2. Perhis Espoossa | s. 18
20.2. Kaakon kammari | s. 18
22.2. Uusien vapaaehtoisten

-jatkokurssi alkaa | s. 34
10.3. Perhis Vantaalla | s. 18
12.–13.3.

koulutus | s. 36

Viikonloppu yksinhuoltajavanhempien perheille | s. 25

23.2. Vantaan vertaistukiryhmä | s. 20
24.2. Somalinkieliset
omaishoitajat | s. 20
26.2. Perheiden luontokerho

20.3. Kaakon kammari | s. 20
23.3. Vantaan vertaistukiryhmä | s. 20
26.3. Perheiden luontokerho

Skatan tilalla | s. 22
27.2. Laskiaistapahtuma
Velskolassa | s. 22
Maaliskuu
1.3.

Uusia säveliä etsimässä –

Skatan tilalla | s. 22
30.3. Vantaan vertaistukiryhmä | s. 20
31.3. Somalinkieliset
omaishoitajat | s. 20
17.3. Pääkaupunkiseudun
isovanhempien

Luovan toiminnan musiikkiryhmiä 		

vertaistapaaminen | s. 21

omaishoitoperheille alkaa | s. 22
1.3.

Turvallisesti mobiililaitteella
-kurssi alkaa | s. 34
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3.3.

Perhis Helsingissä | s. 19

4.3.

Perjantaiparkki Ystiksellä | s. 27

Viisseiska | 1

Isien vertaistapaaminen

Huhtikuu
5.4.

Uusien vapaaehtoisten

9.4.

Lauantaiparkki

kehitysvammatuki57

sisaruksille | s. 27
10.4. Kaakon kammari
Helsingissä | s. 20

Nettisivut:

14.4. Perhis Vantaalla | s. 18

www.kvtuki57.fi

23.4. Q22 Perhetapahtuma

Sähköposti: 				

Jaatisen majalla | s. 21
23.4. Perheiden luontokerho
Skatan tilalla | s. 22
26.4. Turvallisesti somessa -kurssi
alkaa | s. 34
27.4. Vantaan
vertaistukiryhmä | s. 20
28.4. Somalinkieliset
omaishoitajat | s. 20
28.4. Vanhempien hyvinvointihetki

etunimi.sukunimi@kvtuki57.fi, 		
toimisto@kvtuki57.fi
Keskus: 09 6899 8160
Ystävätupa: 0400 413 478
Osoite: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs,

00510 Helsinki
Koronarajoitusten aikana sovi
käynnistäsi etukäteen.

Helsingissä | s. 23
Toukokuu
16.–19.5.
Ystiksen matka
Punkaharjulle | s. 30

koulutus | s. 36
7.4.

Perhis Helsingissä | s. 19
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YHTEYSTIEDOT

Nina Korventaival
040 835 3763
toiminnanjohtaja

Elina Raike-Ojanen
0400 676 721
palvelujohtaja

Mari Mononen

050 339 3794
kehittämispäällikkö

Venni Turtiainen

044 792 2752
vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

Veera Hietanen

040 160 9017
vapaaehtoistoiminnan		
koordinaattori

Katja Riikonen

Satu Timperi
044 901 3213
hankepäällikkö
(Selkeästi meille)

Kirsi Aarnikare

Petra Saarinen
044 491 4006
saavutettavuuskoordinaattori
(Selkeästi meille)

044 741 6259
perheiden tuen päällikkö
040 160 9015
henkilöstökoordinaattori

Maria Kuosma

Maija Rimpiläinen
044 740 6693
hankepäällikkö (Hetkittäin)

Heidi Rinta-Lusa

Mari Salovaara
hanketyöntekijä (Hetkittäin)

Aino Raike

Hanna Pyöriä
044 491 4779
hankekoordinaattori
(Perhekamut)

0400 345 369
hallinnon assistentti
parkkitoiminnan
koordinaattori 1.2. alkaen
040 522 2138
perhe- ja parkkitoiminnan
koordinaattori

Sari Jenu

Kehitysvammatuki 57 ry:n
hallitus

Marja Herala

Sari Sepponen

Severiina Winqvist

040 835 0395
vapaa-ajan toiminnan 		
koordinaattori
Jan Törnblom
044 740 7829
vapaa-ajan toiminnan
koordinaattori
Petrus Koskimies
044 493 4614
leiritoiminnan koordinaattori
14.3. alkaen

Kirsi Kanerva-Poranen
044 757 4108
palveluyksikön johtaja
OSKARINPUISTON KOTIYHTEISÖ
Lehmus 040 837 6425 		
Vaahtera 040 160 9020 		
Tammi 040 160 9021
Elina Raike-Ojanen 0400 676 721
palvelujohtaja
Jenni Morottaja 044 700 1061
palveluyksikön johtaja
KANKURINKULMAN KOTIYHTEISÖ
Poppana 040 837 6178 		
Pirta 040 160 9022		
Alakerta 040 183 0404
Tiina Toivonen 040 134 4204
palveluyksikön johtaja
MYLLYKAAREN KOTIYHTEISÖ
Ohjaajat 040 837 6408

Sanni Toivonen 044 493 4615
palveluyksikön johtaja

040 707 9967
perhetoiminnan
koordinaattori
040 521 0240
yhteisökoordinaattori

OSKARINPUISTON TOIMIJATALO
Ohjaajat
040 837 6179 ja 040 160 9018

puheenjohtaja
040 505 0530
sari.h.sepponen@gmail.com
Jäsenet

Iiro Auterinen
Päivi Heiskanen
Arto Hujanen
Minna Mattsson
Vesa Tiilikka
Eeva Virkkunen

HAKSULAN TOIMIJATALO
Ohjaajat 044 491 9015
Anne Wallenius 041 546 6838
palveluyksikön johtaja
PERHEKOTIASUMINEN

Elina Raike-Ojanen 0400 676 721
palvelujohtaja

