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Uutiskirje

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

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

Lahjoittamalla rakennat
kanssamme hyvää elämää
Osallistu lahjoittamalla hyvien hetkien tarjoamiseen. Lahjoitusvaroilla järjestetään 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!

Pääkirjoitus

Kesä tuo mukanaan valon ja vaalit
Tänään, tätä kirjoittaessani (19.4.2021),
päivän luku on 156. Uusi päivän luku saadaan taas huomenna puolen päivän tienoilla ja jos suunta pysyy toivotussa, silloin se
on taas hiukan alhaisempi. On mahdotonta
ennustaa, mikä päivän luku on jäsentiedotteemme valmistuttua painosta. Suhteellisen varmaa lienee kuitenkin se, että sää
lämpenee ja luonto herää kohinalla henkiin.
Tänä vuonna kesä tuo tullessaan kaivatun
valon ja lämmön lisäksi myös kuntavaalit.
Muutama sananen niistä.
Kuntavaalien lähestyessä yhdistyksemme
haluaa nostaa esille sen, että kuntapäättäjät ovat viranhaltijoiden ohella viime kädessä vastuussa siitä, että kehitysvammaiset
ihmiset ja heidän läheisensä saavat tarpeisiinsa vastaavia palveluita. On erityisen
tärkeää, että kuntapäättäjillä on riittävästi
tietoa, halua ja osaamista kohderyhmämme ihmisten oikeuksien valvontaan. Koska
kyseessä on suhteellisen pieni marginaaliryhmä, pelkkä hyvä tahto ja tarkoitus ei takaa kykyä viisaiden ja elämänlaatua edistävien pitkäkantoisten päätösten tekemiseen.
Myös Kehitysvammaisten Tukiliiton kuntavaalikampanjassa ”Meidän kaikkien
kunta” teeman sisään on rakennettu kolme
tärkeää edellytystä tuleville kuntapäättäjille; päättäjät turvaavat palvelut, päättäjät
eivät tee lyhytnäköisiä säästöpäätöksiä ja
päättäjät mahdollistavat jokaisen osallistumisen. Suosittelen tutustumaan Tukiliiton
selkokieliseen materiaaliin netissä.
Oikeus osallisuuteen ja osallistumiseen
tulee toteutua elämän kaikilla osa-alueilla. Tämä on mahdollista, mikäli ihmisen

sosiaalisessa ympäristössä on vakaa usko
siihen, että jokaisella ihmisellä on voimavaroja vaikuttaa elämäänsä ja päättää omista
asioistaan. Lisäksi tämä edellyttää riittävästi osaamista mm. tuetun päätöksenteon ja kommunikaation tuen osalta ja usein
myös lisää henkilöstöresurssia esimerkiksi
henkilökohtaisen avun palveluihin. Työelämäosallisuuden vahvistaminen edellyttää
toimivan työvalmennuksen lisäksi uusien
työpaikkojen luomista kuntaan.
Tulevan valtuustokauden aikana oletettavasti muodostetaan hyvinvointialueet,
joiden vastuulle ja hoidettavaksi siirtyvät
kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut. Vaikka
tärkeä osa kunnallisista palveluista siirtyisi hyvinvointialueille, siirtymää tulevat
ohjaamaan ja valvomaan näissä vaaleissa
valitut kuntapäättäjät – ihmiset, jotka äänestämme hoitamaan asioitamme. Vastuu
on päättäjillä suuri, mutta niin se on myös
meillä äänestäjillä.
Nyt kuitenkin vakavista asioista kevyempiin. Ehkäpä kesä tuo tullessaan myös
ystävien tapaamista ja kesäleirejä, joita
meillä yhdistyksessä odotetaan jo kovasti!

Lämpimin terveisin

Nina Korventaival
toiminnanjohtaja
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Ajankohtaista
Jaa näkemyksesi yhdistyksen
tulevaan strategiaan

Hyvistä
hetkistä
hyvä
elämä

Kehitysvammatuki 57 ry miettii tulevaisuuttaan sekä
mahdollisia uusia suuntia ja sisältöjä toiminnan
kehittämiseksi entistä paremmaksi. Oletko yhdistyksen jäsen, toiminnan osallistuja tai yhteistyökumppanimme? Haluamme kuulla Sinun mielipiteesi
strategiatyötä varten avattavan, helppokäyttöisen
Howspace-alustan kautta. Digitaaliselle alustalle on
koottu ajatuksia ja sisältöehdotuksia, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.
Jos kiinnostuit, ilmoittaudu mukaan lähettämällä
sähköpostiviesti osoitteeseen mari.mononen@
kvtuki57.fi 16.5. mennessä. Saat paluupostissa linkin, jolla pääset osallistumaan. Kaikki osallistuneet
saavat pienen yllätyslahjan kiitoksena panoksestaan.
Palvelun toteuttamisesta vastaavat Juha Heikkala
Consulting sekä Tutkimus ja Kehitys Ajatustalo Oy.

Leirien osallistujavalinnat tehdään pian

Taidetta
verkossa

Osallistujavalinnat leirille tehdään
viikolla 17. Olemme yhteydessä kaikkiin hakeneisiin. Pidätämme oikeuden
muutoksiin tai leirin peruuntumiseen,
mikäli koronapandemiaan liittyvät
valtakunnalliset tai alueelliset
rajoitukset ja suositukset niin
vaativat.

Vekkarin ja kerhojen yhteinen taidenäyttely on esillä
Oskarinpuiston Toimijatalossa 5.4-3.5.2021.

Lisätietoja: Maija Rimpiläinen
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Voit tutustua näyttelyyn Youtubessa. Löydät videon
kirjoittamalla Youtuben hakukenttään ”Vekkarin ja
kerhojen taidenäyttely Oskarinpuiston toimijatalossa”.
Käy myös katsomassa kuvia teoksista Vekkarin
Facebook-sivulla!

Kehitysvamma ei
tartu, asennevamma periytyy
Kehitysvammatuki 57 ry:n ”Kehitysvamma ei tartu, asennevamma periytyy” -kampanja
herätti laajalti keskustelua kehitysvammaisten ihmisten kohtaamasta loukkaavasta
kielenkäytöstä ja puhetavoista viikolla 11.
Kehitysvammatuki 57 ry julkaisi viikon aikana
kaksi uutta videota, joilla ilmiötä nostetaan
esiin. Videoissa esitetään lapsen silmin kaksi
arkista tilannetta, joissa oma vanhempi käyttäytyy häiritsevästi vammaisia ihmisiä kohtaan. Videossa ”V*mmainen” kuvataan tilanne, jossa
vammainen-sanaa käytetään loukkaamistarkoituksessa. ”Pit-sa”-videossa esitetään tilanne,
jossa kehitysvammaiselle ihmiselle puhutaan
korostetun hitaasti. Videot ovat jatkoa 20 vuotta sitten julkaistulle ja palkitulle Asennevamma-videolle. Kaikki videot löytyvät Youtube-kanavaltamme.
Kampanjaan osallistui eri alojen ammattilaisia ja somevaikuttajia kuten radiojuontaja Rea
Tallgren, ruoka-alan monitoiminainen Teresa
Välimäki, somevaikuttaja Sita Salminen, vaikuttaja Päivi Muurinen, ammattilaiskoripalloilija
Sasu Salin, kouluttajapsykoterapeutti Maaret
Kallio, näyttelijä Olga Temonen, muusikko ja
lauluntekijä Tuure Kilpeläinen, räppäri ja kirjailija
Paleface, usea kirjasto sekä laaja joukko kansalaisjärjestöjä. Videot tavoittivat kymmeniä
tuhansia ihmisiä ja käynnistivät hyvää keskustelua. Keskusteluun voi osallistua käyttämällä
hashtageja #KehitysvammaEiTartu, #AsennevammaPeriytyy ja #kvtuki57.

– Yhteydenottojen ja sosiaalisessa mediassa
tapahtuneen keskustelun perusteella videoiden vastaanotto on ollut positiivista. Videoissa
esitetyt tilanteet ovat fiktiivisiä, mutta samalla
tunnistettavia ja samaistuttavia. Useat ihmiset
ovat kertoneet todistaneensa vastaavia tilanteita tai huomanneet itse toimineensa tiedostamattaan väärin ja loukkaavasti, Kehitysvammatuki 57 ry:n toiminnanjohtaja Nina Korventaival
kertoo.
– Onkin tärkeää huomata, että loukkaaminen
ei ole aina tahallista ja huono käytös voi johtua
myös tiedonpuutteesta. Asiallinen keskustelu
ja rohkea puuttuminen on usein paras tapa
vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen. Kampanjan laaja tukijajoukko osoittaa,
että kielenkäyttöön halutaan puuttua ja omaakin toimintaa ollaan valmiita tarkastelemaan,
Korventaival jatkaa.
Videoilla otetaan kantaa myös aikuisten vastuuseen. ”Asennevamma periytyy” viittaa siihen,
että lapset omaksuvat helposti kasvattajiltaan
ja muilta läheisiltään toimintatapoja hyvässä ja
pahassa.
Lisätietoja: Mari Mononen
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Muistokirjoitus
Maaliskuun lopulla Vekkarin vapaaehtoistoimintaan kantautui suru-uutinen: Minna Nurmi oli
menehtynyt.
Minna oli elämäniloinen, valloittava ihminen
ja sitoutunut vertaisvetäjä. Minna tuli mukaan
Vekkarin toimintaan vuonna 2019. Samana
vuonna hän osallistui myös Vekkari-ryhmän vetäjän koulutukseen ja valmistui vertaisvetäjäksi.
Minna jakoi taiteellista osaamistaan Askarteluja taidekerhon vertaisvetäjänä kevääseen 2021
saakka.
Kun koronapandemia mullisti vapaaehtoistoiminnan keväällä 2020, Minna oli edelläkävijänä
viemässä toimintaa verkkoon. Hän osallistui
verkon kautta Vekkarin kursseille, toiminnan
esittelyihin, toimi vertaisvetäjänä ja testasi
verkkosivujen saavutettavuutta. Kun tekniikka
petti, Minna vaihtoi sujuvasti välineestä toiseen.
Minna palkittiin joulukuussa 2020 Vekkarin kunniakirjalla rohkeasta heittäytymisestä verkkotoimintaan.

Minnalla oli innostava ja rohkaiseva vaikutus
ihmisiin ympärillään. Ystävät vapaaehtoistoiminnassa kuvailevat Minnaa todella mukavaksi,
lämminhenkiseksi ja auttavaiseksi. ”Minna
osasi auttaa toisia ja hän oli aina ystävällinen
kaikille”, kertoo kaveri Vekkarista. ”Minna oli
todellinen hengennostattaja”, kuvailee toinen
ystävä. ”Tuntuu oudolta, kun hän on poissa”.
Vekkari toivottaa voimia Minnan perheelle ja
ystäville surussa. ”Toivoisin heidän perheelle
kaikkea hyvää. Voimia ja halauksia!” toivottaa
vapaaehtoinen. ”Menettäminen on kaikille todella vaikeaa”.
”Kiitos, että saimme tutustua sinuun, Minna.
Oli hienoa saada tuntea sinut. Muistamme
aina lämpösi ja huumorisi.”
Muistokirjoituksen kokosi vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Venni Turtiainen

Uusi perhetoiminnan koordinaattori

Uusi työntekijä

HANNA

Olen Hanna Pyöriä ja aloitin yhdistyksessä toisena perhetoiminnan
koordinaattorina helmikuussa. Koulutukseltani olen varhaiskasvatuksen maisteri. Minulla on pitkä työkokemus päiväkodeissa ja monikulttuuristen perheiden parissa eri tehtävissä. Vapaa-aikana tykkään
tehdä luontoretkiä ja käydä uimassa. Yhdistyksessä ohjaan perheiden
vertaistukitoimintaa. Odotan innolla tutustuvani toiminnassa moniin
uusiin perheisiin monenlaisilla kieli- ja kulttuuritaustoilla.
Soitellaan!
Hanna, 044 4914779
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Mitä kuuluu?
Mitä kuuluu? -palstalla vieraillaan vuoden aikana kaikissa Kehitysvammatuki 57 ry:n yksiköissä
ja tutustutaan järjestötoimintaan. Tällä kertaa tutustutaan perhekodin arkeen, kuullaan
perhetoiminnan uusista tuulista ja pohditaan, kuinka osallisuutta edistetään asennemuutoksella.

Keväinen
tervehdys
perhetyön
tiimiltä

Olemme jo vuoden eläneet korona-aikaa ja yhdistys on päättänyt panostaa perhetyöhön, jotta voimme tukea erityslapsiperheitä mahdollisimman hyvin. Alkuvuodesta on aloittanut
toinen perhetoiminnan koordinaattori Hanna Pyöriä. Lue
Hannan esittely sivulta 6.
Odotamme yhteisiä tapahtumia, joissa pääsemme taas
tapaamaan perheitä. Suunnitelmat ovat valmiina toteutettavaksi nopeastikin, kunhan koronatilanne sallii tapahtumien
järjestämisen. Pyrimme järjestämään perheille joka kuukausi
pop up -tyyppisen ulkoilutapahtuman eri puolilla pääkaupunkiseutua. Kannattaa seurata säännöllisesti yhdistyksen
tapahtumakalenteria sekä sosiaalisen median kanavia, sillä
tiedotamme siellä kaikista uusista tapahtumistamme heti,
kun koronatilanne sallii järjestämisen.
Järjestämme paljon erilaisia verkkotapahtumia perheille
esim. vertaistukiryhmät, lasten teemapäivät sekä erilaisia luentoja. Tule mukaan perjantaisin klo 12 Ilon hetki
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-Zoom-tapahtumaan, joka on
tarkoitettu teille vanhemmille.
Laajennamme toimintaamme Vantaalle sekä Läntiselle
Uudellemaalle. Läntisellä Uudellamaalla on alkamassa vanhemmille suunnattu vertaistukiryhmä
Zoomin kautta.
Juuri sinulle -soittoaika vanhemmille alkaa 5.5.21 ja on
jatkossa joka keskiviikko klo
12–14. Parillisina viikkoina voit
soittaa Hannalle ja parittomina
viikkoina Sarille. Tämä on hetki,
jonka olemme varanneet juuri
sinulle.
Perhetyö aktivoituu keväällä
yhdistyksen sosiaalisen median kanavilla, Facebookissa ja
etenkin Instagramissa. Jos et
vielä seuraa tilejä, kannattaa ne
viimeistään nyt ottaa seurantaan.
Instagramista löydymme nimellä
kvtuki57 ja käytämme julkaisuissamme hashtagia #perheet57.
Teemme sekä julkaisuja että
tarinoita viikoittain ja toivomme
myös teiltä perheiltä ideoita
sisällöstä.
Toivotamme perheille voimia ja
jaksamista sekä iloa kevääseen!
Olemme täällä teitä varten,
Sari, Hanna, Aino ja Katja
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Osallisuuden
opettaminen
on asenteen
opettamista
Vipinä-hanke osoitti, että asumisyhteisöissä
työskentelevä henkilökunta on avainasemassa, jotta aktiivisuus ja osallisuus toteutuvat kehitysvammaisen ihmisen elämässä.
Keväällä 2021 Vipinä-menetelmiä opetettiin
ammattioppilaitoksissa. Yksi mukana olleista oppilaitoksista oli SDO, jonka lehtori Antti
Kärkkäinen kertoo, miten osallisuutta on
ylipäätään mahdollista opettaa.
– Vuoden 2018 tutkinnonuudistuksessa
lähihoitajan yhdeksi tutkinnonosaksi tuli
Osallisuuden edistäminen vammaistyössä.
Osallisuuden tukemisen opettaminen on
ennen kaikkea asenteen opettamista.
– Osallisuus on käytännön työtä ja asennetta. Oppitunneilla mietimme, mitä osallisuus on ja miten sitä voi edistää. Näkökulmana on, että osallisuus toteutuu parhaiten,
kun vuorovaikutus ja kommunikointi toimivat. Tästä voi edetä ympäröiviin palveluihin
– kirjaston, ravintoloiden ja yleisen terveydenhuollon palveluiden käyttäjäksi, Kärkkäinen sanoo.
Paradigman muutos asiakkaan roolista
kansalaisen rooliksi tarkoittaa työotteen
muutosta. Kehitysvammainen ihminen nähdään vielä vahvasti asiakkaana. Vie aikansa,

että tämä muutos tapahtuu työyhteisöissä,
sillä jokainen ammattilainen on aikansa
opiskelija.
– Parasta oppimateriaalia ovat keskustelut ja työssäoppiminen. Näissä opiskelija
kehittää ajatteluaan ja saa uusia näkökulmia osallisuuteen. Vuorovaikutuksen
ja kommunikoinnin tukemisesta tulee
konkreettista ja itsemääräämisoikeuden
toteutumisen huolehtimisesta lähihoitajan
arkea.
Kehitysvammaisen ihmisen on hyvä
näkyä yhteiskunnassa. – Pitää uskaltaa ottaa hallittuja riskejä ja olla aktiivinen talon
seinien ulkopuolelle. Vamma tai toiminta-

kyvyn vaje ei saa olla este osallistumiselle.
Jos ihminen ei ikinä saa yrittää uutta, ei
hän opi mitään uutta.
– Itsemääräämisoikeuden tukeminen
lähtee yksilöstä itsestään. Oppimisen
näkökulma on myös osallisuuden näkökulma. Opettajana päämottoni on, että kaikki
oppivat, kun oppiminen käsitetään laajasti,
Kärkkäinen päättää.
Anttia haastatteli Vipinän
hankepäällikkö Maija Rimpiläinen
Kuva: Pietinen Aarne Oy, Helsingin
kaupunginmuseo

Viisseiska | 2

9

Jekkuilu
piristää
perhekodin
arkea
Vuosi sitten Itä-Helsinkiin avattiin perhekoti,
jossa asuu nykyään perhehoitaja Kirsin ja
hänen miehensä Lassen kanssa neljä nuorta
aikuista. Pääsen virtuaalivierailulle perhekotiin Teamsin avulla.
Veeti, Kristian, Rosa, Pyry, Kirsi ja Manta-koira ovat jo asettuneet sohvalle kameran
ääreen, kun saavun paikalle. ”Anna palaa!”
minua rohkaistaan, kun kysyn, saisinko haastatella porukkaa ViisSeiskaan.
Pyry ja Kristian kertovat asuneensa uudessa kodissa jo vuoden.
”Täällä kaikki menee hyvin, ihan rohkeasti
voi olla. Kirsi on hyvä ohjaaja, joka tukee ja
auttaa meitä. Tullaan tosi hyvin toimeen”, Kristian kertoo ja Pyry komppaa.
Nyt vuoden alusta kämppisten määrä
lisääntyi kahdella, kun Rosa ja Veeti muuttivat
perhekotiin. ”Kun muutin, oli jännittävää. Sen
jälkeen ei yhtään”, Rosa kertoo.
Myös Veetille muutto oli mieluinen, sillä
kodissa asui jo hänen lapsuudenystävänsä
Pyry. Molempien miesten unelma toteutui,
kun parhaasta ystävästä tulikin kämppis.
Kun kysyn asukkaiden mielipidettä Kirsistä,
saan vastaukseksi iloisen naurunremakan.
”Kirsi on se emäntä talossa. Hyvä emäntä,
Lasse ei sano mitään vastaan”, Kristian kertoo pilkettä silmäkulmassa.
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Ei Kirsin tarvitse yksin emännöidä. ”Mut
ylennettiin apuemännäksi”, Rosa kertoo. Kotityöt hoidetaan tässä taloudessa yhdessä.
Veeti on ottanut perhekodin jekkuilijan
roolin. Klassikkojekuiksi ovat muodostuneet
suihkun hanan vääntäminen jääkylmäksi
ennen seuraavaa peseytyjää, ja muiden juoksuttaminen ulko-ovelle soittamalla ovikellon
ääntä puhelimesta.
Koronan vuoksi lähes kaikki harrastukset
ovat jääneet tauolle. Toisaalta kämppiksistä
on iloa, kun ei tarvitse olla yksin. Arkisin on
mukava laittaa ruokaa ja katsoa leffoja yhdessä. Yhdessä on toteutettu muun muassa
mäenlaskureissu ja Porvoon retki.
Kaikki odottavat koronarajoitusten päättymistä. Kristian kertoo odottavansa eniten
pääsyä rakkaan tanssiharrastuksensa pariin. Rosa haluaisi pitkästä aikaa elokuviin ja
uimaan. Veetillä on toiveissa koko porukan
yhteinen risteily ja Pyryllä ulkomaanmatka
Sunny Beachille.
Kiitos vierailusta, toivottavasti pääsemme
pian tapaamaan!
Perhekodin väkeä haastatteli
kehittämispäällikkö Mari Mononen

Kolumni
Katso silmiin ja hymyile

V

uorovaikutus kahden tai useamman ihmisen välillä ei ole koskaan neutraalia. Harva meistä
keskustelee samalla tavalla
kaikkien kanssa, vaan sopeutamme puhetyyliä esimerkiksi sen mukaan, kuinka hyvin
tunnemme keskustelukumppanimme.
Kun keskustelemme perheenjäsenen tai
ystävän kanssa, ymmärrämme toisiamme
joskus jo ennen kuin sanaakaan on sanottu.
Jo eleistä näemme, millä tuulella toinen
on. Täydennämme toistemme lauseita ja
nauramme vitseille, joita kukaan muu ei
ymmärrä.
Uuden ihmisen tavatessamme teemme
hänestä tiedostamatta oletuksia, jotka
vaikuttavat siihen, kuinka hänelle esitämme
asiat. Alamme sopeuttaa omaa puhetta
sellaiseksi, minkä uskomme helpottavan
kommunikaatiota. Iäkkäälle ihmiselle
puhumme herkästi kovemmalla äänellä,
vieraskieliseksi olettamallemme ihmiselle hitaammin ja artikuloiden. Kuulemma
nainen autokaupassa saa erilaista palvelua
kuin mies. Vaikka tarkoitus on hyvä, riski
loukata toista on suuri.
Maaliskuussa julkaisemassamme
”Pit-sa”-videossa tuodaan katsojan silmille
tilanne, jossa mukauttaminen epäonnistuu.
Videossa esitetään tilanne, jossa asiakas
puhuu asiakaspalvelutehtävissä työskentelevälle kehitysvammaiselle ihmiselle hitaasti ja puhettaan tavuttaen. Vaikka tilauksen
vastaanottaminen sujuu ongelmitta, asiakas miettii ääneen, menikö hänen viestinsä

perille. Paljon keskustelua herättäneen
videon voit katsoa Youtubesta.
Vaikka videon tilanne on näytelty, saadun
palautteen perusteella vastaavat kokemukset ovat yleisiä. Eri tavoin vammaiset
ihmiset tulevat kohdatuksi vammaansa liittyvien oletusten kautta. Etenkin ymmärryskykyä kyseenalaistetaan. Pahinta kaikesta
on ihmisen sivuuttaminen tai ohi puhuminen. Jos ihminen tarvitsee asioimisapua tai
hänellä on mukanaan vammaton seuralainen, keskustelua aletaan usein käydä vammattoman henkilön kanssa. Vammaisesta
ihmisestä tehdään näkymätön.
Jos tunnistat itsesi edellisistä tilanteista,
älä jää sättimään itseäsi. Sen sijaan kiinnitä asiaan jatkossa huomiota ja yritä kohdata ihminen ihmisenä, ilman ennakkoluuloja.
Jos keskustelukumppanisi toivoo sinun puhuvan kovemmalla äänellä tai hitaammin,
luota siihen, että hän pyytää sitä sinulta.
Kohtaamalla uuden ihmisen aidosti tasavertaisesti, osoitat kunnioitusta ja edistät
yhdenvertaisuutta.
Kuinka sitten aloittaa keskustelu uuden
ihmisen kanssa, jos hänestä ei tiedä
mitään? Tässä vinkkilista alkuun
pääsemiseksi:

1. KATSO SILMIIN
2. HYMYILE.

Mari Mononen
kehittämispäällikkö
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Toiminta, tapahtumat
ja vertaistuki

Perheiden vertaistukitoiminta

13

Tuemme perheitä, joissa perheenjäsenellä on kehitysvamma tai muu
vastaava laaja-alainen tuen tarve. Edistämme perheiden hyvinvointia
tarjoamalla tukea ja tietoa eri elämäntilanteissa. Kaiken toiminnan punaisena lankana kulkee vertaistuki. Tulemme myös tarvittaessa tueksi
erilaisiin perheen palveluita koskeviin palavereihin.
Lisätietoja Sari Jenulta ja Hanna Pyöriältä.

Parkkitoiminta

21

Parkkitoiminta koostuu kotiin vietävästä lastenhoidosta (kotiparkki)
sekä lasten teemallisista päivistä (lauantai- ja perjantaiparkki).
Lisäksi järjestämme lastenhoitoa erilaisiin perheille suunnattuihin
tapahtumiin (toimintaparkki). Parkkitoiminta on arjen tilapäistä tukea
pääkaupunkiseudulla asuville perheille, joissa lapsella on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alaisen tuen tarve
Lisätietoja Aino Raikelta.
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Ystävätupatoiminta ja retket
Hyviä hetkiä tarjolla kohtaamispaikka Ystävätuvalla ja säännöllisesti
kokoontuvilla klubeilla. Lisäksi tarjolla mm. lyhytkursseja, kulttuuri- ja
virkistysretkiä, matkoja ja tapahtumia. Lisätietoja Marja Heralalta.

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta

12
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Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuutta osallistua aktiivisesti yhteiskunnan eri toimintoihin, tukea heidän itsenäisyyttään ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Toimintaan osallistuu sekä kehitysvammaisia
että vammattomia henkilöitä
Lisätietoja Jenna Luodolta ja Venni Turtiaiselta.

33

Kerhotoiminta
Kerhotoiminta muodostuu säännöllisesti kokoontuvista kerhoista,
lyhyemmistä kursseista ja liikuteltavasta vapaa-ajan toiminnasta.
Lisätietoja Severiina Winqvistiltä.

Ilmoittautuminen

!

Useimpiin Kehitysvammatuki 57 ry:n
tapahtumiin voit ilmoittautua
tapahtumakalenterimme kautta
tapahtumat.kvtuki57.fi.
Tarvittaessa ole yhteydessä
toiminnan koordinaattoriin
(yhteystiedot takakannessa).

Perheiden
vertaistukitoiminta
VANHEMPIEN TAPAAMISIA
Helsingin vertaistukiryhmä
– UUSI RYHMÄ päiväaikaan
Aika: torstaisin 20.5. ja 17.6. klo 11–13

Yhdistyksen yleiset
peruutusehdot

Paikka: Helsinki

Yhdistyksen yleiset peruutusehdot
ovat voimassa kaikissa yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa ja
tapahtumissa ellei toisin mainita.

Ilmoittautuminen viikkoa ennen
tapahtumakalenterin kautta.

Voit peruuttaa osallistumisen kuluitta 30 vrk ennen tapahtuman alkua.
Perimme 50 % kuluista, jos peruutus
tapahtuu 29–15 vrk ennen tapahtuman alkua. Perimme 100 % kuluista,
jos osallistuminen peruutetaan alle
15 vrk ennen tapahtuman alkua.
Maksun maksamatta jättäminen ei
ole sama asia kuin peruuttaminen.
Sairastumisen sattuessa rahat
palautetaan vain lääkärintodistusta
vastaan.
Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi, olethan välittömästi yhteydessä tapahtuman yhteyshenkilöön.

Lisätietoja: Sari Jenu

Ryhmä on tarkoitettu erityislasten vanhemmille. Tapaamisen punaisena lankana
kulkee vertaistuki. Tapaamme lounasaikaan ja käymme yhdessä kävelemässä ja
samalla on mahdollisuus jutella vertaisten kanssa.

20.5. tapaamme Rastilan metroasemalla
ja kävelemme Vartiokylänlahden rannalla.
17.6. tapaamme Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan pääportilla, Kaisaniemenranta 2.
Tapahtuma järjestetään koronatilanteen
niin salliessa.

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

tapahtumat.kvtuki57.fi.
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Perheiden vertaistukitoiminta

Espoon vertaistukiryhmä 		
Aika: lauantaina 8.5. kello 13–15
Paikka: etätapaaminen Teamsissa
Lisätietoja: Hanna Pyöriä
Ilmoittautuminen: 6.5. mennessä
tapahtumakalenterin kautta
Ryhmän punaisena lankana kulkee vertaistuki. Tule rohkeasti mukaan! Ryhmä
on avoin eli voit tulla niille kerroille, jotka
itsellesi sopivat.

Erityislapsi on lahja -ryhmä
somalinkielisille äideille		
Aika: torstaisin 22.4., 6.5. ja 20.5.
klo 17.30–19
Paikka: etätapaaminen Zoomissa
Lisätietoja: Hanna Pyöriä
Onko sinulla lapsi, jolla on jokin vamma,
sairaus tai muu erityisen tuen tarve?
Tervetuloa tapaamaan muita samassa
tilanteessa olevia somalinkielisiä äitejä!
Kerran kuukaudessa kokoontuva
”Ilmaha gaarka ah waa hadyad” –ryhmä
on ilmainen. Voit osallistua niille kerroille,
joille haluat. Ryhmään ei tarvitse erikseen
ilmoittautua, voit vain tulla paikalle
klo 17.30.
Tapaamiset toteutetaan yhteistyössä
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n ja
Helsingin kaupungin vammaispalvelujen
kanssa.

14
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Ilmaha gaarka ahi waa hadiyad
- kooxda loogu talagalay hooyooyinka afka soomaaliga ku hadla
Ma heysataa cunug qaba naafo, jirro ama
kaalmo u baahan? Ku soo dhowow oo la
kulan hooyooyin afka soomaaliga ku hadla oo ku jira xaaladdaada mid lamid ah!
Kooxda Ilmaha gaarka ahi waa hadiyad
– ee bishiiba halmar kulanta waa lacag
la’aan waxaana la bixinayaa casho fudud.
Waxaad ka soo qeybgeli kartaa wakhtiyada aad dooneyso.
Qabanqaabada waxaa qaabilsan: Ururka
kaalmada naafada garaadka ee 57 iyo
Ururka xigto daryeelayaasha ee
Agagaarka caasimadda Macluumaad
dheeraad ah: tuulikki.hakala@polli.fi,
tel. 046 922 3590.

Perheiden vertaistukitoiminta

Aikuisten lasten
vanhempien tapaaminen

VIRKISTYSTÄ JA
VERTAISTUKEA

Aika: keskiviikkona 18.8. klo 13–14.30
Paikka: verkossa
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 16.8. mennessä
tapahtumakalenterin kautta.

Aikuisten lasten vanhemmat – tervetuloa
mukaan tapaamaan muita vanhempia,
joilla on täysi-ikäisiä lapsia.
Yhdessä pohdimme, mikä on minun
roolini lapseni elämässä, kun hän asuu
omassa kodissaan?
Keskustelussa mukana myös Marjo
Rikkonen Kehitysvammaisten
Palvelusäätiöstä.

Isovanhempien
vertaistapaaminen 		
Aika: maanantai 17.5. klo 17–19
Paikka: Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry., Ratamestarinkatu 7 A, Helsinki.
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 12.5. mennessä tapahtumakalenterin kautta
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 ja -sedät,
bonusmummit ja -vaarit, joskus aiemmin
vastaavissa tapaamisissa mukana olleet
sekä ensi kertaa osallistuvat.
Tapaaminen järjestetään yhteistyössä
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry:n
kanssa.
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Perheiden vertaistukitoiminta

Haltia kutsuu vanhempaa ja
alakouluikäistä sisarusta		
Aika: lauantaina 12.6. klo 10–15

Aikuisten sisarusten
vertaistukiryhmä
Aika: keskiviikkona 19.5.
klo 17.30–19.30
Paikka: ei vielä tiedossa
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 14.5. mennessä
tapahtumakalenterin kautta.

Lisätietoja: Hanna Pyöriä
Ilmoittautuminen: 1.6. mennessä tapahtumakalenterin kautta. Mukaan mahtuu
rajallinen määrä osallistujia.
Nyt on mahdollisuus vanhemman ja
alakouluikäisen erityislapsen sisaruksen
ulkoilla Haltiassa. Tutustumme alueen
luontoon erä- ja luonto-opas Jouni Viitalan kanssa. Teemme taidetta luonnonmateriaaleista. Lounas syödään klo
12 ravintola Haltiassa, jonka jälkeen on
mahdollisuus tutustua Haltian näyttelyyn.
Perhetoiminnan koordinaattorimme Hanna on mukana koko päivän.
Tapahtuma järjestetään koronatilanteen
niin salliessa.

Karoliina Säkö

Kehitysvammatuki 57 ry:llä on ollut
useamman vuoden ajan toimintaa nuoremmille sisaruksille, joilla on erityistä
tukea tarvitseva sisko tai veli. Nyt on
tarjolla vertaistukea myös aikuisille (yli
18-vuotiaille) sisaruksille. Koronatilanteesta riippuen tapaamme joko Teamsin
kautta tai yhdessä ulkoillen.

Paikka: Haltia, Nuuksiontie 84, Espoo

16
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Perheiden vertaistukitoiminta

Perheiden päivä 10.7. ja 24.7.
Skatan tilalla
Aika: lauantaina 10.7. klo 10–13
Paikka: Skatan tila,
Uutelantie 30, Helsinki
Lisätietoja: Hanna Pyöriä

Jouni Viitala

Ilmoittautuminen: 28.6. mennessä
tapahtumakalenterin kautta. Mukaan
mahtuu rajallinen määrä perheitä!

Kuusiluoto kutsuu vanhempaa
ja teinisisarusta

Skatan tilan 4H-kotieläinpihalla on
mahdollisuus päästä hoitamaan ja
ruokkimaan eläimiä. Tänä kesänä tilalla
on lampaita, vuohia, kanoja ja pupuja.
Skatan tila sijaitsee upeissa maisemissa
Helsingin Vuosaaren Uutelassa.

Aika: lauantaina 19.6. klo 11–16
Paikka: saari keskellä
Vanhankaupunginlahtea
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 7.6. mennessä
tapahtumakalenterin kautta. Mukaan
mahtuu rajallinen määrä osallistujia.
Nyt on mahdollisuus vanhemman ja
yläkouluikäisen erityislapsen sisaruksen
ulkoilla Kuusiluodolla. Kuusiluotoon
pääsee kapeita pitkospuita pitkin
Lammassaaresta. Erä- ja luonto-opas
Jouni Viitala esittelee meille Kuusiluotoa
ja alueen luontoa. Kesällä Kuusiluodolla
on lampaita. Nautimme ulkoilusta,
teemme yhdessä nuotioruokaa sekä
sään salliessa käymme uimassa. Perhetoiminnan koordinaattorimme Sari on
mukana koko päivän.

Tapaamme Skatan tilalla klo 10. Jakaudumme pienempiin ryhmiin eläimiä hoitamaan. Navetta ei ole esteetön. Lapset
hoitavat eläimiä yhdessä vanhempiensa
kanssa ja ovat vanhempiensa vastuulla.
Eläimiä hoidetaan klo 10–12, jonka
jälkeen syödään lounasta. Muista tuoda
omat evääsi.
Lounaan jälkeen on mahdollista ulkoilla
Uutelan alueella.
Tapahtuma järjestetään koronatilanteen
niin salliessa.

Tapahtuma järjestetään koronatilanteen
niin salliessa.
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Perheiden vertaistukitoiminta

Jouni Viitala

Perheiden päivä AiKa-tallilla
Aika: sunnuntaina 8.8.
klo 11–12.30 ja 13–14.30
Paikka: AiKa-talli, Lakeansuontie 175,
04150 Martinkylä (Sipoo)
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 26.7. mennessä
tapahtumakalenterin kautta. Mukaan
mahtuu rajallinen määrä perheitä!
Sunnuntaina 8.8. pääsemme tutustumaan
AiKa-talliin, joka on pieni kotoisa talli
Sipoossa. Hevoset ja ponit ovat tottuneita
lapsiin. Luvassa ponien harjausta ja
hoitoa sekä talutusratsastusta. Kaikille
löytyy kypärät tallilta. Paikalla on Aila
Kajander (erityisopettaja, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja
ja NEPSY-valmentaja).

Aila Kajander

Ensimmäinen ryhmä on klo 11–12.30
ja toinen ryhmä klo 13–14.30. Yhteen
ryhmään mahtuu viisi perhettä, niin että
perheestä osallistuu lapsi ja aikuinen.
Ryhmässä on korkeintaan 10 henkilöä.
Tapahtuma järjestetään koronatilanteen
niin salliessa

Pariskuntien yhteinen päivä
Aika: lauantaina 21.8. klo 15–21
Paikka: saari keskellä
Vanhankaupunginlahtea
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 1.8. mennessä
tapahtumakalenterin kautta. Mukaan
mahtuu rajallinen määrä pariskuntia.
Erä- ja luonto-opas Jouni Viitala esittelee meille Kuusiluotoa ja alueen luontoa. Kesällä Kuusiluodolla on lampaita.
Nautimme ulkoilusta, teemme yhdessä
nuotioruokaa. On myös mahdollisuus
saunomiseen sekä uimiseen. Tervetuloa
mukaan nauttimaan elokuun illasta!
Tarkempi ohjelma lähetetään lähempänä
ajankohtaa osallistujille.

18
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Perheiden vertaistukitoiminta

KURSSEJA
Järjestämme 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 monipuolisesti tietoa.

Viikonloppu yksinhuoltajavanhempien perheille
Sopukassa
Aika: pe-su 3.–5.9.
Paikka: Sopukka, Uusi Porvoontie 482,
01120 Sipoo
Lisätietoja: Sari Jenu

lanteissa olevien vanhempien kanssa on
helppo jakaa kokemuksia. Viikonloppu
tarjoaa myös lapsille vertaiskavereiden
seuraa ja koko perheelle lepoa ja virkistystä. Lapsilla ja sisaruksilla on omaa
ohjelmaa, mukana on joukko kokeneita
ohjaajia ja hoitajia. Kerrothan lapsesi
erityisen tuen tarpeesta mahdollisimman
kattavasti.
Viikonlopun omavastuu on 25 €/aikuinen,
10 €/alle 18-vuotias lapsi, alle 3-vuotiaat
ilmaiseksi. Matkat jokainen hoitaa itse.
Matkoihin voi käyttää Helsingin matkakorttia.
Valinnat kurssille tehdään
ilmoittautumisajan mentyä umpeen.
Muista ilmoittaa jokainen viikonloppuun
osallistuva perheenjäsen erikseen
”lisää henkilö”-painikkeella.

Ilmoittautuminen: 15.6. mennessä
tapahtumakalenterin kautta.

Viikonlopun tarkempi ohjelma lähetetään
mukaan valituille perheille.

Vertaistukea ja virkistystä helsinkiläisille
perheille!

Peruutusehdot: Vahvistetun osallistumisen Sopukan viikonloppukurssille voi
perua veloituksetta 1.8.2021 asti.
Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta
ilmoittautumisesta veloitetaan
3–13-vuotiailta 90 €/hlö ja
yli 13-vuotiailta 190 €/hlö.

Sopukka (ensijaturvakotienliitto.fi) on
kokonaan varattu meille viikonlopun
ajaksi. Paikka sijaitsee lähellä Helsinkiä
Sipoossa. Viikonlopun aikana pääsee keskustelemaan tärkeistä aiheista muiden
vanhempien kanssa. Ja toki viikonlopun
aikana pääsee myös ulkoilemaan, lepäämään ja nauttimaan talon oman kokin
valmistamista herkullisista ruuista.
Tärkeänä voimana viikonlopussa on
vertaisuus, samankaltaisissa elämänti-
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Perheiden vertaistukitoiminta

Alle kouluikäisten lapsiperheiden
viikonloppu syksy 2021
Aika: pe-su 29.–31.10.
Paikka: Sopukka, Uusi Porvoontie 482,
01120 Sipoo
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 15.6. mennessä
tapahtumakalenterin kautta.
Vertaistukea ja virkistystä helsinkiläisille
perheille!
Sopukka (ensijaturvakotienliitto.fi) on
kokonaan varattu meille viikonlopun
ajaksi. Paikka sijaitsee lähellä Helsinkiä
Sipoossa. Viikonlopun aikana pääsee keskustelemaan tärkeistä aiheista muiden
vanhempien kanssa. Ja toki viikonlopun
aikana pääsee myös ulkoilemaan, lepäämään ja nauttimaan talon oman kokin
valmistamista herkullisista ruuista.
Tärkeänä voimana viikonlopussa on
vertaisuus, samankaltaisissa elämäntilanteissa olevien vanhempien kanssa on
helppo jakaa kokemuksia. Viikonloppu
tarjoaa myös lapsille vertaiskavereiden
seuraa ja koko perheelle lepoa ja virkistystä. Lapsilla ja sisaruksilla on omaa
ohjelmaa, mukana on joukko kokeneita
ohjaajia ja hoitajia. Kerrothan lapsesi
erityisen tuen tarpeesta mahdollisimman
kattavasti.
Viikonlopun omavastuu on 25 €/aikuinen,
10 €/alle 18-vuotias lapsi, alle 3-vuotiaat
ilmaiseksi. Matkat jokainen hoitaa itse.
Matkoihin voi käyttää Helsingin matkakorttia
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Valinnat kurssille tehdään ilmoittautumisajan mentyä umpeen. Muista ilmoittaa jokainen viikonloppuun osallistuva
perheenjäsen erikseen ”lisää henkilö”
-painikkeella.
Viikonlopun tarkempi ohjelma lähetetään
mukaan valituille perheille.
Peruutusehdot: Vahvistetun osallistumisen Sopukan viikonloppukurssille voi
perua veloituksetta 30.9.2021 asti.
Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta
ilmoittautumisesta veloitetaan
3–13-vuotiailta 90 €/hlö ja yli 13-vuotiailta
190 €/hlö.

Parkkitoiminta

Parkkitoiminta
Parkkitoiminta on tilapäistä kuormitusta
helpottavaa toimintaa, joka on suunnattu
pääkaupunkiseudun erityislapsiperheille.
Parkkitoiminta koostuu kotiin vietävästä
lastenhoidosta (kotiparkki), lasten teemapäivistä (perjantai- ja lauantaiparkit) sekä
muiden tapahtumien yhteyteen järjestetyistä lastenhoitomahdollisuuksista (toimintaparkki). Toimintaa rahoittaa STEA ja
se on voittoa tavoittelematonta.

KOTIPARKIN HINN ASTO
viikonpäivä
maanantai - perjantai
lauantai
sunnuntai ja arkipyhät

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

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

Päivitetty hinnasto voimassa 1.3.–31.12.2021.

KOTIPARKKI

LASTEN TEEMAPÄIVÄT

Kotiparkin hoitaja huolehtii perheen
lapsista toiveiden mukaisesti. Kotiparkin
hoitaja huolehtii myös perheen sisaruksista silloin, kun he ovat paikalla yhdessä
erityislapsen kanssa. Kotiparkki on tarkoitettu kehitysvammaisille tai vastaavaa laaja-alaista tukea tarvitseville alle
20-vuotiaille lapsille. Vanhempien kanssa
asuvien vaikeavammaisten kohdalla ei ole
ikärajaa.

Lasten teemapäivien on tarkoitus tuoda
lapsille ja sisaruksille onnistumisen ja
mukavan tekemisen hetkiä vertaisessa seurassa. Hoitajia varataan tarpeen
mukaan. Toiminnassa otetaan huomioon
mukaan ilmoittautuneiden lasten vahvuudet. Käytämme teemapäivissä kuvia ja
viittomia kommunikoinnin ja toiminnanohjauksen tukena.

Tilapäishoitajan käynnistä sovitaan aina
aloitus- ja lopetusaika. Uuden hoitajan
tullessa perheeseen on erillinen tutustumiskäynti suositeltavaa. On hyvä varata
riittävästi aikaa tutustumiseen puolin ja
toisin sekä käytännön asioiden läpikäymiseen. Perheille toimitetaan taustatietolomake, joka pidetään täytettynä näkyvillä
hoitajan ollessa perheessä. Lääkityksen
osalta vastuu on aina vanhemmilla.
Sovitun kotiparkkivarauksen voi perua veloituksetta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa. Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta varauksesta veloitetaan 5 €/tunti
tilauksen mukaan.
HUOM!
Kotiparkki suljettu 5.7.-31.7.2021.

Lapset osallistuvat teemapäiviin pääsääntöisesti ilman vanhempia, mutta vanhempi voi tulla yhdessä lapsen kanssa tutustumaan uusiin kavereihin ja toimintaan.
Lapsen voi myös ilmoittaa mukaan vain
osaksi aikaa. Teemapäiviin voi myös tulla
oman avustajan tai tukihenkilön kanssa.
Lauantaiparkin osallistumismaksu on 20
€/lapsi ja perjantaiparkin 10 €/lapsi. Osallistumismaksu sisältää lounaan/iltapalan,
materiaalit sekä osaavan henkilökunnan ohjauksen ja tuen. Mukaan mahtuu
rajallinen määrä lapsia ja olemme kaikkiin
yhteydessä ilmoittautumisajan päätyttyä.
Vahvistetun osallistumisen perjantai- tai
lauantaiparkkiin voi perua veloituksetta
12 tuntia ennen alkamisajankohtaa.
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Parkkitoiminta
Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta
ilmoittautumisesta veloitetaan koko osallistumismaksu.

Huom! Tapahtumiin voi tulla muutoksia
ja peruutuksia koronaepidemiasta
johtuen.
Ajantasaiset tiedot tapahtumista löytyvät
tapahtumakalenterista yhdistyksen nettisivuilta.

Lauantaiparkki
– Ulkoilua puistossa
Aika: 12.6. klo 10–15
Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu
2, 4. krs. 00510 Helsinki
Lisätietoja: Aino Raike
Ilmoittautuminen: 3.6. mennessä
tapahtumakalenterin kautta.

Perjantaiparkki – Musiikkia,
soitetaan yhdessä!
Aika: 21.5. klo 17–20
Paikka: Ystävätupa, Läntinen
Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki
Lisätietoja: Aino Raike
Ilmoittautuminen: 11.5. mennessä
tapahtumakalenterin kautta.

Lauantaiparkki
– Ulkoilua puistossa
Aika: 19.6. klo 10–15
Paikka: Ystävätupa, Läntinen
Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki
Lisätietoja: Aino Raike
Ilmoittautuminen:10.6. mennessä
tapahtumakalenterin kautta.
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Lauantaiparkki – Luonto,
Suomen luonnon päivä
Aika: 28.8. klo 10–15
Paikka: Ystävätupa, Läntinen
Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki
Lisätietoja: Aino Raike
Ilmoittautuminen:15.8. mennessä tapahtumakalenterin kautta.

LASTEN JA
NUORTEN
TEEMATAPAHTUMAT
VERKOSSA

Järjestämme lasten ja nuorten teematapahtumia verkossa kuukausittain
(ei heinäkuussa).
Toukokuun tapahtuma järjestetään 7.5.
klo 17.30–19. Illan teemana on äitienpäiväsalaisuudet ja toivebiisit!
Ajantasaiset tiedot tapahtumista ja
ilmoittautumisohjeet löytyvät yhdistyksen
nettisivuilta tapahtumakalenterista. Ilmoitamme verkkotapahtumista yhdistyksen
Facebook-sivuilla ja Instagramissa.
		Tapahtumat ovat
		maksuttomia. Tervetuloa!
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23

Ystävätupatoiminta
ja retket
TERVETULOA!
Liittymislinkit löytyvät Ystävätupa ja
kerhot verkossa -Facebook-sivulta ja
tapahtumakalenterista sekä
verkkotoiminnan viikkokirjeestä.

Ystävätupa – ”Verkko-Ystis”
Aika: keskiviikkoisin klo 14–15.30
ja klo 16.30–18 sekä
sunnuntaisin klo 14–16
Paikka: verkossa, Teams
Lisätietoja: Marja Herala
Keskustelua ja toimintaa eri
teemojen mukaan.
Keskiviikkoisin n. klo 17–18 kerho-ohjaaja
Ville musisoi.

Palautetta Verkko-Ystiksestä:
”Ohjaajat johtivat keskustelua ja kyselivät
osallistujilta kysymyksiä niin, että jokainen pääsi osallistumaan. Mukana oli tällä
kertaa sekä vähän puheliaampia ja hiljaisempia osallistujia, ja mielestäni ohjaajat
huomioivat mainiosti ensikertalaisen.
”– – ”Suosittelen tätä toimintaa kaikille,
jotka kaipaavat etäkontakteja ja rentoa
jutustelua (tai sen seuraamista)!"
Tervetuloa mukaan verkkotoimintaamme!

Viimeinen Verkko-Ystis on keskiviikkona
12.5. klo 16–18. Silloin on Kevätpörräys.

Ulkoilu-Ystikset
– UUTTA!
Ystiksen
Kevätpörräys
verkossa
Aika: keskiviikkona 12.5.
klo 16–18
Paikka: verkossa, Teams
Perinteinen vapaa-ajan toimintojen
kaikille avoin kevätjuhla pidetään
verkkotapahtumana.
Kaikki rohkeasti mukaan juhlistamaan
kevätkauden päätöstä ja nauttimaan
kevätpörräyksen päräyttävästä yllätysohjelmasta
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Touko- ja kesäkuussa
lähdetään yhdessä ulkoilemaan! Esimerkiksi kaupunkikävelylle,
Rodopuistoon tai Kivinokan ulkoilualueelle.
Ajat ja paikat ilmoitetaan uutiskirjeessä,
yhdistyksen Facebook-sivulla ja tapahtumakalenterissa. Ulkoilukavereina tutut
Ystisohjaajat.
Lisätietoa tapahtumakalenterissa ja
Facebook-sivullamme tai Marjalta
arkisin klo 9–15.

Ystävätupatoiminta ja retket

KLUBIT, RYHMÄT JA
TAPAHTUMAT
YSTÄVÄTUVALLA
Verkko-Teinari ja
Teinari-festarit verkossa
Aika: lauantaina 1.5. ja 15.5. klo 13–15
Paikka: verkossa, Teams
Ohjelmassa 1.5. vapputunnelmaa ja
kevään viimeisellä kerralla 15.5.
Teinari-festarit.
Musiikkia ja paljon muuta hauskaa!

Liittymislinkit löytyvät Ystävätupa ja
kerhot verkossa -Facebook-sivulta,
tapahtumakalenterista ja verkkotoiminnan viikkokirjeestä.

Ystiksen
Senioriklubi
Aika: 4.5. ja 18.5. klo 12–14
Keskusteluja, kevättunnelmaa,
pelejä ja musiikkia.Tervetuloa mukaan
Liittymislinkit löytyvät Ystävätupa ja
kerhot verkossa -Facebook-sivulta,
tapahtumakalenterista ja verkkotoiminnan viikkokirjeestä.

Bragun
Sateenkaariklubi
Aika: torstaina 20.5.
klo 15.30–17.30
Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4.
kerros, 00510 Helsinki tai verkossa.
Bragun Sateenkaariklubi on kohtaamispaikka,
joka on tarkoitettu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville erityistä tukea tarvitseville
henkilöille. Juttuseurana ovat myös seksuaalineuvoja Kirsimaria Örö ja vapaa-ajan toiminnan
koordinaattori Marja Herala.
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Voit osallistua Sateenkaariklubille myös
verkossa. Lähetä sähköposti osoitteeseen marja.herala@kvtuki57.fi, niin
lähetämme sinulle osallistumislinkin.
Laita viestin otsikoksi Sateenkaariklubi.

Jos rajoitustoimet jatkuvat, Sateenkaariklubi järjestetään kokonaan verkossa.
Seuraa Ystävätupa ja kerhot verkossa
-Facebook-sivua ja tapahtumakalenteria.
Voit myös kysyä asiasta Marjalta
arkisin klo 9–15.

Retket

TAPAHTUMAT
MUUALLA JA RETKET

Alustavasti suunniteltua toimintaa:
• Retki perheiden kanssa yhdessä kesäteatteriin katsomaan esitystä Ronja
Ryövärintytär. Paikkana Teatteri
Hyökyvuori, Pakkasmäki, Kivenlahti.
• Noin kuuden tunnin risteily
(ei maissakäyntiä) elo- syyskuussa
• Retki Mäntsälän kesätansseihin 1.8.
• 3–4 päivän matka syys-lokakuussa

Villiklubi

• yksi tai kaksi päiväretkeä lähiseudulle

Sekä Helsingin että Järvenpään Villiklubit
ovat toistaiseksi tauolla. Toiminta jatkuu,
kun se on taas turvallista.

Retkistä tiedotetaan lisää myöhemmin
uutiskirjeessä, nettisivullamme,
Facebookissa ja osasta myös
jäsentiedotteessa 3/21.
Retkiä järjestetään, mikäli ei ole niitä
estäviä rajoituksia.
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”Ystävyyttä etsimässä”
–toiminnallinen kurssi
Aika: tiistaisin 11.5., 18.5., 25.5., 1.6.,
8.6., ja 15.6. klo 17–19
Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu
2, Helsinki tai verkossa
Lisätietoja: Marja Herala
Ilmoittautuminen: 9.5. mennessä
tapahtumakalenterin kautta
Hinta: 20 euroa
Paikkoja rajoitetusti.
Joillekin ystävien saaminen on helppoa, toisille hankalaa. Käymme yhdessä
erilaisten harjoitteiden kautta läpi, kuinka
jokainen voi vahvistaa omia sosiaalisia
taitojaan.

Ohjelma:
11.5. Hauska tutustua! Tutustumme toisiimme.
18.5. Kuunnellen ja keskustellen opimme
toisistamme. Harjoitellaan toisen
kuuntelemista ja itsestämme kertomista.
25.5. Kuka minä olen? Kohtaamistaiteen
keinoin tutustutaan omaan itseen.
1.6. Tilanteessa kuin tilanteessa. Miten toinen
ja minä voimme reagoida erikoisissa 		
tilanteissa?
8.6. ”Treffi-koulu”. Kuinka pyydän ihastusta ulos?
Mitä treffeillä voisi tehdä?
15.6. Kaveruuden etiketti. Mitä on olla kaveri 		
toiselle? Onko eroa arjen ystävillä ja 		
verkossa olevilla ystävillä?
Mikäli kurssia ei voida pitää rajoitusten vuoksi Ystävätuvalla, se järjestetään verkossa.

Kurssi on tarkoitettu täysi-ikäisille.
Kurssin ohjaa sosionomiopiskelija
Noora Jalova.
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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
Taustavapari toimii Vekkarin tuettujen
vapaaehtoisten tukena. Taustavaparit
ovat mukana esim. tapahtumissa ja
vertaisryhmissä, joihin osallistuu tukea
tarvitsevia Vekkarin vapaaehtoisia.
Vekkarin tuettu vertaisja vapaaehtoistoiminta
Vekkari tukee kehitysvammaisia ihmisiä
löytämään omat vahvuutensa ryhmien
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vetäjinä ja vapaaehtoistoimijoina erilaisissa tapahtumissa. Katso sivuilta
29–31, mihin tapahtumiin seuraavaksi
osallistumme.
Vekkarin ryhmissä toiminnan suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat Vekkariryhmän vetäjät. Koulutuksen käymisen
jälkeen vetäjät voivat perustaa oman ryhmän aiheesta, joka heitä kiinnostaa.
Vekkarin ryhmät ja vapaaehtoisten tapaamiset ovat toistaiseksi tauolla koronaviruksen takia. Vapaaehtoistoimintaan
voin osallistua netissä. Seuraa tiedotustamme.
Muut vapaaehtoistoiminnan muodot

VEKKARIN TUETTU
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vekkari tukee kehitysvammaisia ja
erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä toimimaan vapaaehtoisina erilaisissa tapahtumissa. Vekkarin vapaaehtoisilla on
tukenaan taustatukihenkilöitä.
Kaikki tulevat tapahtumat, joissa voit toimia vapaaehtoisena, löytyvät osoitteesta
www.kvtuki57.fi/vekkaritapahtumat.
Tapahtumia päivitetään lisää nettisivuille.
Tällä hetkellä voit ilmoittautua vapaaehtoiseksi seuraaviin tapahtumiin:

Katso lisää
www.kvtuki57.fi/vapaaehtoisille

VAPAREIDEN TAPAAMINEN
VIDEOPUHELULLA
TIISTAINA 27.4. KELLO 17–18

Mukaan vapaaehtoiseksi?

Tule moikkaamaan muita vapareita
videopuheluun! Tapaamisen osoite löytyy
sivulta www.kvtuki57.fi/vekkaritapahtumat

Seuraava uusien vapaaehtoisten koulutus on tulossa verkkokoulutuksena
toukokuussa, lauantaina 14.5. Katso
koulutuksen tarkemmat tiedot koulutukset-osiosta. Mikäli koulutuksen ajankohta ei sovi sinulle, toimintaan pääset
mukaan vapaaehtoistoiminnan myös
perehdytyksen kautta ympäri vuoden.
Koulutuspolkusi rakentuu sen mukaan,
millaiset vapaaehtoistehtävät sinua
kiinnostavat. Ota yhteyttä, niin sovitaan
sinulle sopiva perehdytysaika.

Tarvitset: tietokoneen tai älypuhelimen,
jossa on nettiyhteys.
TULE TESTAAMAAN
KESKUSTELUKORTTEJA NETISSÄ
MAANANTAINA 17.5. KELLO 16–18
Onko omista asioista päättäminen
sinulle tärkeää?
Etevan työntekijät ovat suunnitelleet
keskustelukortteja, joiden avulla voi
keskustella omaan elämään liittyvistä
päätöksistä. Nyt he haluaisivat kuulla,
mitä mieltä Vekkarin vapaaehtoiset ovat
korteista. Tule kokeilemaan kortteja
videopuhelulla netissä! Saat linkin tapaamiseen, kun ilmoittaudut Vennille.
Tarvitset: tietokoneen tai älypuhelimen,
jossa on nettiyhteys.
Viisseiska | 2
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TULE TESTAAMAAN
SELVIS-VERKKOKURSSIA
TOUKOKUUSSA

MAAILMA KYLÄSSÄ
-TAPAHTUMA
29.5. JA 30.5. NETISSÄ

Verkkokurssi on tarkoitettu kaikille, jotka
haluavat oppia uusia asioita hyvinvoinnista. Kurssilla opit, mitä hyvinvointi tarkoittaa. Opit, miten voit jutella siitä toisten kanssa. Opit, miten voit kannustaa
toisia pitämään huolta omasta hyvinvoinnista. Hyvinvointikaveri voi olla mukana
esimerkiksi vapaa-ajan harrastuksessa.
Verkkokurssin järjestää Kehitysvammaliitto. Kouluttajana on Liisa Jokela. Hyvinvointikaveri-kurssi on toukokuussa neljä
kertaa. Ilmoittaudu Vennille niin saat
linkin tapaamiseen,

Maailma kylässä -tapahtuma on tänä
vuonna virtuaalinen tapahtuma netissä. Tapahtuman teema on tulevaisuus.
Vekkarin vapaaehtoisena voit osallistua
eri tavoin.

Tapaamisajat: tiistaisin 4.5., 11.5., 18.5.
ja 25.5. klo 17–18.30.
Tarvitset: tietokoneen tai älypuhelimen,
jossa on nettiyhteys.

TULE KERTOMAAN
VEKKARISTA
UUSILLE VAPAAEHTOISILLE
LAUANTAINA 15.5.
Haluaisitko mukaan uusien vapaaehtoisten koulutukseen kertomaan Vekkarista?
Ilmoittaudu Vennille.
Tarvitset: tietokoneen tai älypuhelimen,
jossa on nettiyhteys.

Alta löydät vapaaehtoistehtäviä
festivaalin ajaksi:
1.Maailma kylässä -lehtisten
jakaminen
Saamme tapahtumalehtiä jaettavaksi
ennen tapahtumaa. Haluatko jakaa
lehtiä esim. naapureillesi? Ilmoittaudu
Vennille.
2.Tee video
Maailma kylässä
-tapahtumaan.
Sovi aika!
Haluatko tehdä oman videon Maailma
kylässä-tapahtumaan? Videolla voit
esiintyä, opettaa taidon tai kertoa, mitä
ajattelet festivaalin teemasta, tulevaisuudesta. Kuvauksen voi tehdä, kun
sinulle sopii. Vekkari auttaa. Ilmoittaudu
Vennille.
3. Kerro, mitä ajattelet
tulevaisuudesta!
Kirjoita tai piirrä.
Maailma kylässä -tapahtuman teemana on tulevaisuus. Mitä sinä ajattelet
tulevaisuudesta? Mitä toivot tulevaisuudelta? Miltä tulevaisuus voisi näyttää,
tuntua tai kuulostaa?

30

Viisseiska | 2

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta

Kerro piirtämällä tai kirjoittamalla! Voit
myös kirjoittaa tarinan tai runon. Lähetä
valmis teos osoitteeseen Vapaaehtoistoiminta, Kehitysvammatuki 57 ry, Tunnus 5000227, 00003 Vastauslähetys.
Kuoreen ei tarvitse laittaa postimerkkiä.
Kuvat ja kirjoitukset julkaistaan netissä
Maailma kylässä -viikonloppuna 29. ja
30.5.2021.
4. Maailma kylässä
tapahtumapäivät 29.-30.5.2021:
- Puistosiivous. Vekkari järjestää puistosiivoustalkoot lauantaina 29.5. kello
13–16. Tapaaminen Ystävätuvan edessä
kello 12.45. Samalla seuraamme yhdes-

sä Maailma kylässä-lähetystä! Osallistujille tarjotaan kahvia ja välipalaa. Tapahtuma saattaa peruuntua, jos sää on
huono tai koronatartunnat
lisääntyvät. Ilmoittaudu Vennille.
- Oma suora lähetys
Haluatko esiintyä suorassa lähetyksessä festivaalin katsojille? Voit tulla esim.
toimistolle tekemään suoran lähetyksen
nettiin. Voit esimerkiksi laulaa, lausua
runon, opettaa tanssin, opettaa
kädentaitoja tai pitää puheen. Saat apua
Vekkarista. Ilmoittaudu Vennille.
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NÄIN ILMOITTAUDUT
MUKAAN
VEKKARIN TAPAHTUMIIN
Valitse listasta tapahtumat, joihin haluat
mukaan.
Ilmoittaudu tapahtumaan soittamalla
Vekkarin numeroon 040 837 6273 tai
laittamalla sähköpostia Vennille (venni.
turtiainen@kvtuki57.fi).
Osallistumme tapahtumiin
ilmoittautumisten mukaan.
Jos ilmoittautumisia ei ole tarpeeksi,
osallistuminen tapahtumaan perutaan.
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

HUOMIOI
TURVALLISUUS
Kaikissa Vekkarin tapahtumissa pidetään kädet puhtaina, noudatetaan
turvavälejä ja käytetään aina sisätiloissa suu-nenäsuojainta.
Vekkari tarjoaa osallistujille suojaimet
ja desinfiointiaineet.
Ethän tule Vekkarin tapahtumiin, jos
olet yhtään kipeänä.
Huolehditaan siitä, etteivät virukset
leviä!
HAE VEKKARIN RYHMIIN
Ryhmät ovat tauolla ainakin 30.4.2021
saakka. Tarkista tilanne nettisivuilta.
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Kerhojen kevätkausi on sujunut verkkotoiminnan merkeissä. Kaikki kevään verkkokerhot ovat avoimia helsinkiläisille ja
tiedot löytyvät tapahtumakalenterista.
Kesällä on uusia kerhoja, tervetuloa
mukaan!

1. kerta: luontoaiheinen tietovisa:
kuljetaan reitti, jonka varrella
luontoaiheisia kysymyksiä ja leikkejä
2. kerta: mindfulness,
koetaan luontoa eri aistein.
3. kerta: leikkikerta,
ulkoleikkejä luonnossa

Tapahtumiin voi tulla muutoksia ja peruutuksia koronaepidemiasta johtuen.
Kerhojen hintatiedot päivittyvät
nettisivuillemme.

Jalkapalloa aikuisille
Aika: maanantaisin 17.5.–21.6. kello
17.00–18.00 (6 kertaa)
Paikka: Käpylän tekonurmi,
Mäkelänkatu 72

Ulkoilukerho
kouluikäisille
Aika: lauantaisin 22.5., 29.5.,
12.6. kello 11.00–12.30 (3 kertaa)
Paikka: Rastilan leirintäalue ja sen ympäristö. Tarkka tapaamispaikka ilmoitetaan
kerhoon osallistuville. Kerhoon kuuluu
myös pieni eväs, jos koronatilanne sen
mahdollistaa.
Ohjaajat: Katarina Kiialainen ja
Vilhelmiina Jokinen

Ohjaajat: Kiira Knuus ja Teemu Lempiäinen. Lisäksi vertaisryhmän vetäjä Janne
Oskari.
Jalkapallokurssilla harjoitellaan pallon käsittelyn perustaitoja ja pelaillaan rennosti.
Mukaan voivat tulla aloittelijat ja aiemmin
jalkapalloa harrastaneet. Tärkeintä kurssilla on pelaamisen ilo ja yhdessä tekeminen. Ota mukaasi oma pallo, sillä osalle
kerholaisista saattaa olla lainapallo, mutta ei kaikille.
Kurssille haku viimeistään 2.5.
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Patsaskerho – Helsinki tutuksi
Aika: Torstaisin 3.6., 10.6., 17.6., 24.6.
kello 17.30–19.00 (4 kertaa)
Paikka:Kerhon kokoontumispaikat vaihtelevat ja ne ilmoitetaan osallistujille
ennen kerhon alkua.
Ohjaajat: Liisa Laajoki ja Päivi Häkkinen.
Lisäksi vertaisryhmän vetäjä Pyry Haukkavaara.

Savityökurssi aikuisille
Aika: 26.5., 2.6., 9.6., 16.6. ja 23.6. kello
17.30–19.00 (5 kertaa)
Paikka: Ystävätupa,
Läntinen Brahenkatu 2
Ohjaajat: Liisa Laajoki ja Päivi Häkkinen
Tervetuloa tekemään rennosti savitöitä.
Opit perustekniikoita, joilla voit rakentaa
esimerkiksi kippoja ja ruukkuja. Voit tehdä
myös pieniä veistoksia tai koristeita.
Kokeilemme erilaisia savia ja koristelutapoja. Saat suunnitella omat työt tai harjoitella mallin mukaan. Opitaan toisiltamme!
Kerho on mahdollista koronatilanteen
niin vaatiessa siirtää elokuussa viikolla
33 alkavaksi, tällöin kertoja on kuitenkin
vähemmän ja hinta eri.
Kurssille haku tapahtumakalenterin
kautta viimeistään 9.5.
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Tutustutaan Helsinkiin ja sen patsaisiin.
Kävellään rauhallisessa tahdissa eri puistoissa, katsellaan kesäistä Helsinkiä ja
puistojen patsaita. Mietitään ketä tai mitä
patsas esittää ja miksi patsas on tehty.
Kerhon hintaan kuuluu myös kahvilla tai
jäätelökioskilla käynti, jos koronatilanne
sen mahdollistaa.
Kerhoon haku tapahtumakalenterin kautta
viimeistään 19.5.

Kerhotoiminta

Sosiaalipedagoginen hevoskerho
kouluikäisille – vielä tilaa
Kerhoon ilmoittautuminen on ollut jo
aiemmin, mutta kerhon aloitusta on
siirretty koronatilanteen vuoksi. Ryhmään
voidaan ottaa vielä yksi kouluikäinen helsinkiläinen lapsi/nuori.

Luontokerho
Aika: 8.6., 22.6.,10.8. ja 24.8.
klo 17.30–19.45
Paikka: vaihtelevat luontokohteet, osallistujat saavat tiedon tapaamispaikoista
ennen kerhon alkua.
Ohjaajat: Jouni Viitala ja Lauri Meurman
Mukavaa yhdessäoloa luonnossa eräoppaiden vetämänä. Tutustutaan helppokulkuisiin luontokohteisiin, erätaitoihin, havainnoidaan luontoa. Jos mahdollista, niin
keitämme nokipannukahvit ja paistamme
makkaraa. Tässä kuitenkin pitää ottaa
huomioon esim. mahdollinen metsäpalovaroitus. Jokaisella kerhokerralla juodaan
termoskannusta kahvit ja syödään jotain
pikkupurtavaa.
Luontokerho on tarkoitettu helsinkiläisille
aikuisille, mutta mukaan voi tulla myös yli
10-vuotias lapsi oman aikuisen kanssa.
Kerho voi toimia mukavana yhteisenä
retki-iltana vaikkapa vanhemmalle ja
lapselle.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tavoitteena on tukea itsetuntoa tarjoamalla
ilon ja onnistumisen kokemuksia ponien
ja hevosten avulla talliympäristössä Sipoossa AiKa-tallilla. Kerho on lauantaisin
15.5. alkaen, kerhossa on kesätauko ja se
jatkuu elokuussa. Kerhon hinta on 200 €.
Ole yhteydessä Severiinaan, jos olet kiinnostunut kurssista (severiina.winqvist@
kvtuki57.fi tai 040 8350395). Lisätietoja
myös tapahtumakalenterista.

Alustava tieto:
Syksyn vapaa-ajan ryhmät eli kerhot ja
Vekkarin ryhmät julkaistaan kotisivuillamme elokuun ensimmäisellä viikolla.
Vapaa-ajan toiminnan esite ja seuraava
jäsentiedote postitetaan viikolla 31.
Hakuaikaa ryhmiin on sunnuntaihin 22.8.
klo 23.00 saakka, jolloin ilmoittautuminen tapahtumakalenterin kautta päättyy.
Toivomme hakemuksia ensisijaisesti
tapahtumakalenterin kautta. Mahdollisten
postitse lähetettävien hakemusten tulee
olla perillä 20.8.

Luontokerhoon haku tapahtumakalenterin
kautta viimeistään 23.6.
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Koulutukset

Uusien vapaaehtoisten koulutus
KOHTI UUSIA KOKEMUKSIA!

Toukokuussa koulutamme uusia vapaaehtoisia. Koulutus järjestetään
verkkokoulutuksena ja mikäli kokoontumisrajoitukset sallivat, koulutukseen voi osallistua myös toimistoltamme. Oma vapaaehtoisen polkusi
riippuu siitä, mitkä tehtävät sinua kiinnostavat. Taustatukihenkilöksi ja
kaveriksi haluavien tulee osallistua myös lisäperehdytykseen.
Koulutus järjestetään Zoom-ohjelman avulla.

Lauantaina 15.5. kello 10–15
KOULUTUKSEN OHJELMA:
AAMUPÄIVÄN OSUUS KELLO 10–12
Vapaaehtoistoiminta Kehitysvammatuki
57 ry:ssä, vapaaehtoistoiminnan
periaatteet
Tämä osuus on kaikille vapaaehtoiseksi
haluaville.

Koulutusohjelmaan voi tulla vielä pieniä
muutoksia. Koulutus on ilmainen eikä
osallistuminen vielä sido sinua mihinkään, mutta ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. Ilmoitathan, jos et
pääsekään osallistumaan. Zoom-linkin
saat ilmoittautuessasi. Päivään sisältyy
lounastauko sekä lyhyempiä taukoja.

ILTAPÄIVÄN OSUUS KELLO 13–15
Mitä kehitysvammaisuudella tarkoitetaan?
kohtaaminen ja vuorovaikutus, vapaaehtoispolun jatko & tehtävämahdollisuudet
Tämä osuus on toista henkilöä tukevista
vapaaehtoistehtävistä (esim. taustavapari, kaveritoiminta) kiinnostuneille.
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Voit ilmoittautua koulutukseen nettisivuillamme, lähettämällä sähköpostia
jenna.luoto@kvtuki57.fi tai
soittamalla 040 160 9017.
Jos tarvitset apua Zoom-videoyhteyden
käyttämisessä, voit sopia tapaamisen
toimistolla tai kokeilla etäyhteyttä omalta
laitteeltasi perjantaina 14.5. klo 14–17
aikana.

Vapaaehtoisten lisäkoulutus
verkossa
Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa voi tulla vastaan yllättäviä
tilanteita. Muutokset, pettymykset tai pandemiaan liittyvä stressi voivat
herättää voimakkaita tunteita. Kuinka tällaisissa tilanteissa kannattaisi
toimia? Tarjoamme vapaaehtoisille lisäkoulutuksen haasteellisista
tilanteista verkossa

Torstaina 6.5. kello 18–19.30
KOULUTUS SISÄLTÄÄ:
• toimintaohjeita tilanteisiin, joissa
erityistä tukea tarvitsevien tunneilmaisu
voi olla äkillistä ja voimakasta
• tietoa siitä, millaisia syitä näiden
toimintamallien taustalla on
• vinkkejä ja pohdintaa, kuinka tilanteista
lähdetään eteenpäin ja millaista tukea on
tarjolla

Koulutuksen kesto on 1,5 tuntia ja se
järjestetään verkkokoulutuksena Zoomissa. Koulutus on suunnattu Kehitysvammatuki 57 ry:n vapaaehtoisille, jotka
vapaaehtoistehtävissään toimivat toista
henkilöä tukevassa roolissa. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki ennen
tapahtumaa. Voit halutessasi lähettää
kouluttajalle kysymyksiä ennakkoon
ilmoittautumisen yhteydessä.
Koulutus on maksuton.
Voit ilmoittautua koulutukseen nettisivuillamme, lähettämällä sähköpostia
jenna.luoto@kvtuki57.fi tai soittamalla
040 160 9017.
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Tapahtumakalenteri
Huom! Muutokset ovat mahdollisia koronarajoitusten vuoksi.

Toukokuu

Kesäkuu

1.5.

Verkko-Teinari | s. 25

4.5.

Päivälähetys senioreille | s.25

12.6. Lauantaiparkki –
ulkoilua puistossa | s. 22

6.5.

Somalinkielinen
vertaistukiryhmä | s.14

6.5.

Vapaaehtoisten
lisäkoulutus verkossa | s. 37

7.5.

Ilonhetket vanhemmille
alkaa | s.7

7.5.

Lasten ja nuorten teemailta
verkossa | s.23

8.5.

Espoon vertaistukiryhmä | s.14

12.5. Ystiksen kevätpörräys
verkossa | s. 24

12.6. Haltia vanhemmalle ja
sisarukselle | s. 16
17.6. Helsingin vanhempien
vertaistukiryhmä | s.13
19.6. Lauantaiparkki – ulkoilua
puistossa | s.22
19.6. Kuusiluoto vanhemmalle
ja sisarukselle | s. 17

Heinäkuu

15.5. Teinarifestarit verkossa | s.25

10.7. Perheiden päivä
Skatan tilalla | s. 17

15.5. Uusien vapaaehtoisten
koulutus | s. 36

24.7. Perheiden päivä
Skatan tilalla | s. 17

17.5. Isovanhempien
vertaistapaaminen | s.15
18.5. Päivälähetys senioreille | s. 25
19.5. Aikuisten sisarusten
vertaistukiryhmä | s. 16
20.5. Bragun sateenkaariklubi | s. 25
20.5. Helsingin vanhempien
vertaistukiryhmä | s. 13
20.5. Somalinkielinen
vertaistukiryhmä | s. 14

Elokuu
1.8.

Retki Mäntsälän
kesätansseihin| s. 26

8.8.

Perheiden päivä
AiKa-tallilla | s. 18

18.8. Aikuisten lasten vanhempien
tapaaminen | s. 15

21.8. Pariskuntien yhteinen
päivä | s. 18
21.5. Perjantaiparkki – Musiikkia, 		
soitetaan yhdessä! | s. 22
28.8. Lauantaiparkki – Luonto | s. 23
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Iloista kesän odotusta, toivoa
jälleentapaamisista ja
yhteisistä hyvistä hetkistä.

YHTEYSTIEDOT

Nina Korventaival

Marja Herala

040 835 3763
toiminnanjohtaja

040 521 0240
vapaa-ajan toiminnan
koordinaattori

Elina Raike-Ojanen
0400 676 721
palvelujohtaja

Severiina Winqvist

Kirsi Kanerva-Poranen 044 757 4108
palveluyksikön johtaja

Venni Turtiainen

OSKARINPUISTON KOTIYHTEISÖ
Lehmus 040 837 6425 		
Vaahtera 040 160 9020 		
Tammi 040 160 9021

Jenna Luoto

Elina Raike-Ojanen 0400 676 721
palvelujohtaja
Kirsi Kanerva-Poranen 044 757 4108
palveluyksikön johtaja

040 835 0395
vapaa-ajan toiminnan 		
koordinaattori

Mari Mononen

050 339 3794
kehittämispäällikkö

044 792 2752
vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

Katja Riikonen

044 741 6259
perheiden tuen päällikkö

Kirsi Aarnikare

040 160 9017
vapaaehtoistoiminnan		
koordinaattori

040 160 9015
henkilöstökoordinaattori

Maria Kuosma

Maija Rimpiläinen
044 740 6693
hankepäällikkö (Vipinä)

0400 345 369
hallinnon assistentti

Aino Raike

Jan Törnblom
044 740 7829
hanketyöntekijä (Vipinä)

Sari Jenu

Satu Timperi
044 901 3213
hankepäällikkö (Selkeästi
meille)

040 522 2138
parkkitoiminnan koordinaattori
040 707 9967
perhetoiminnan
koordinaattori

Petra Saarinen
044 491 4006
saavutettavuuskoordinaattori
(Selkeästi meille)

Hanna Pyöriä

040 521 0240
perhetoiminnan
koordinaattorii

puheenjohtaja

Sari Sepponen

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

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

Seuraa meitä somessa

kvtuki57

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

Tiina Toivonen 040 134 4204
palveluyksikön johtaja

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

Elina Raike-Ojanen 0400 676 721
palvelujohtaja

Jäsenet

Kehitysvammatuki 57 ry:n
hallitus

OSKARINPUISTON TOIMIJATALO
Ohjaajat
040 837 6179 ja 040 160 9018

kehitysvammatuki57

Nettisivut: www.kvtuki57.fi
Sähköposti: 				
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.

