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Uutiskirje

Sähköinen uutiskirje lähetetään sinulle joka
kuun ensimmäinen päivä. Liity postituslistalle
osoitteessa: 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 €. 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!

KIRJOITTAESSANI tätä kirjoitusta, Suomi on
jo suurelta osin kesätauolla. Puhelin ei soi ja
sähköposti ja Teams kilahtelevat vain harvakseltaan. Kun tämä syyskauden ensimmäinen
jäsentiedotteemme tulee painosta, hiljaiselo on
päättymässä ja etenkin sote-sektorilla hyvinvointialueiden valmistelu aktivoituu jälleen.
Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi
siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle 1.1.2023. Ainoastaan Helsingissä lakisääteisten palveluiden tuottaminen jää kaupungin
vastuulle tulevaisuudessakin, vaikka niiden
rahoitus soten ja pelastustoimen osalta siirtyy
valtiolle. Rahoituksen osalta meille kolmannen
sektorin toimijoille jännitystä aiheuttaa se,
vaikuttaako sote-uudistus järjestöjen toimintaavustuksiin heikentävästi. Järjestölähtöistä
työtä tarvitaan jatkossakin täydentämään lakisääteisiä palveluja ja vahvistamaan hyvinvointia
sekä yhteiskunnallista osallisuutta.
Merkittävä kehitysvammapalveluihin vaikuttava muutos on nykyisten erityishuoltopiirien
lakkauttaminen ja palveluiden hajauttaminen
hyvinvointialueille. Parhaillaan käynnissä oleva
Uudenmaan kuntien yhteisprojekti KEPA Uusimaa pyrkii turvaamaan palveluiden jatkuvuuden, laadun ja yhdenvertaisuuden tulevaisuudessa. Kehitysvammatuki 57 ry on osallistunut
hanketyöskentelyyn järjestöedustajana ja työ
jatkuu syksyllä. Siirtymävaiheessa järjestöjen
osaamisen ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen on erityisen tärkeää. Järjestöjen
yhteinen tavoite on päästä mukaan alueiden
rakenteisiin myös toiminnan käynnistyessä.

joten uudelleenrakentamista tapahtuu kaikissa
niissä palveluissa, jotka ovat erityisen tärkeitä
kehitysvammaisille ja muille laaja-alaista tukea
tarvitseville.
Kannamme yhdistyksessä huolta siitä, onnistutaanko erityishuoltopiirien erityisosaaminen
siirtämään hyvinvointialueille tilanteessa, jossa
vammaispalveluiden asiakkaat ovat kokonaisuuteen ja uudistuksen massiivisuuteen
suhteutettuna verrattain pieni, mutta paljon
palveluita käyttävä asiakasryhmä. Valmisteilla
oleva uusi vammaispalvelulaki tuo kokonaisuuteen lisää haastetta, joskin parhaimmillaan
lakiuudistus edesauttaa aiempaa sujuvampien
palvelupolkujen kehittämistä osana uudistusta.
Palveluiden keskittäminen ja yhteistyö hyvinvointialueiden kesken erityisesti vaativan tuen
palveluiden kuten kehitysvammapsykiatrian ja
kehitysvammapoliklinikkapalveluiden kohdalla
olisi järkevä ratkaisu.
Vaikka alkava toimintakausi tulee olemaan
Kehitysvammatuki 57 ry:ssä aktiivista
vaikuttamistyön aikaa, tulee se ennen kaikkea
tarjoamaan täyden kattauksen toimintaa
vauvasta vaariin. Toivotan teidät lämpimästi
mukaan toimintaamme!
Hyviä hetkiä loppukesään!

Nina Korventaival

Sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön myötä myös HUSin toiminnan perusteet muuttuvat,
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Ajankohtaista
TERVETULOA
KAIPAATKO

UUTTA

HARRASTUSTA?
VOIT SYKSYLLÄ aloittaa vaikka
tankotanssin, tiedetemppukerhon
tai animaatiokurssin.
Mukana on myös paljon tuttuja
kerhoja ja ryhmiä.
Voit tutustua kerhoihin ja ryhmiin
vapaa-ajan toiminnan esitteessä
tai tapahtumakalenterissa.
Syksyn kerhot, lyhytkurssit ja
Vekkarin ryhmät alkavat syyskuussa.
Hakuaika niihin on 3.–21.8.
Kerhoihin ja Vekkarin ryhmiin
haetaan tapahtumakalenterin kautta.
Saat apua hakulomakkeen
täyttämiseen soittamalla
Severiinalle tai Vennille.
Voit myös tulla käymään toimistolla
keskiviikkona 17.8. kello 12–17.
Severiina tai Venni auttavat sinua
silloin ilmoittautumisessa.

SYYS-

KOKOUKSEEN
Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään torstaina 17.11.2022 klo 18
yhdistyksen toimistolla osoitteessa Läntinen
Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki. Kokoukseen
on mahdollista osallistua etäyhteyden kautta.
KÄSITELTÄVIÄ ASIOITA:
• Sääntöjen 11§:n määräämät asiat
- hyväksytään toimintasuunnitelma
		 vuodelle 2023
- määrätään vuoden 2023 jäsenmaksut
- hyväksytään vuoden 2023 talousarvio
- päätetään hallituksen jäsenten määrästä
		 ja valitaan hallituksen jäsenet
		 erovuoroisten tilalle
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi
		 varatilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö
		 tarkastamaan tulevan vuoden tilejä ja hallintoa

HETKITTÄIN-KURSSI on tarkoitettu
yli 60-vuotiaille pääkaupunkiseudulla
asuville kehitysvammaisille henkilöille.
Kurssille saa ilmoittautua, vaikka ei
asu Helsingissä. Kurssi kokoontuu
viisi kertaa. Kurssilla muistellaan
menneitä, liikutaan, maistellaan,
tutustutaan omaan elämäntarinaan
ja tehdään taidetta. Kurssilla saat
tietoa aivoterveydestä ja ikioman
Muistin tähäre -työkirjan.

Aika: keskiviikkoisin 5.10.,
12.10., 19.10., 26.10. ja 2.11.
kello 12–14.
Paikka: Eri kohteet Helsingissä
Kenelle: Yli 60-vuotiaille pääkaupunkiseudulla asuville
kehitysvammaisille henkilöille
Ohjaajat: Mari Salovaara
ja Maija Rimpiläinen

• Muut yhdistyksen hallitukselle ennen
20.10. ilmoitetut asiat.

Ilmoittautuminen: tapahtumakalenterin kautta 19.9. mennessä

Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen
toimistolta 10.11. alkaen.

Kun ilmoittaudut kurssille, sitoudut
osallistumaan kurssin kaikille
kerroille. Mukaan pääsee kahdeksan
osallistujaa. Jos tarvitset tukea
kurssiin osallistumiseen,
tule avustajan tai ohjaajan kanssa.

Kehitysvammatuki 57 ry:n hallitus
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HETKITTÄIN-KURSSI
YLI 60-VUOTIAILLE

• Sääntömuutos
- 2 § Tarkoitus
- 6 § Yhdistyksen jäseneksi liittyminen

TERVETULOA!
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UUTTA:

Maksu: ilmainen
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Sinustako lyhytaikainen
JÄRJESTÄMME kaksi työpajaa samanaikaisesti aamupäivällä ja yhden yhteisen iltapäivällä. Toinen työpaja on
tarkoitettu toiminnassa mukana oleville tukea tarvitseville ja toinen työpaja omaisille. Voitte myös tulla alaikäisen lapsen kanssa, pienemmille laivamatkustajille
meillä on varattuna oma tila ja hoitajia työpajojen ajaksi.

LUOVASTI
LAIVALLA

-PÄIVÄRISTEILY

Tule mukaan ideoimaan ja
kehittämään yhdistyksen
toimintaa merellisessä miljöössä!
Millaisena sinä näet yhdistystoimintamme tulevaisuudessa?
Millainen toiminta kiinnostaa,
millaisiin tapahtumiin sinä
osallistuisit kaikista mieluiten?
Mitkä tekijät ovat tärkeitä?

Yhdistys tarjoaa kaikille mukanaolijoille lounaan ja
kokoustiloissa on aamulla tarjolla pientä suolaista ja
makeaa, kahvia ja muita virvokkeita. Ennen lounasta on
hetki omaa aikaa, vaikka tax free -ostoksille.
Ilmoittautuminen edellyttää osallistumista yhteiseen
työskentelyyn. Matka edellyttää voimassa olevaa passia tai kuvallista henkilökorttia kaikenikäisiltä. Paikkoja
rajoitetusti. Ilmoittautuminen on sitova. Sairaustapauksissa retken voi peruuttaa lääkärin-todistusta vastaan.
Olemme yhteydessä kaikkiin mukaan hakeneisiin.

Aika: lauantaina 12.11. klo 9:00-14:15,
paikalla tulee olla klo 8
Paikka: Eckerö Linen m/s Finlandia,
lähtö ja paluu Länsiterminaali T2,
Tyynenmerenkatu 14, 00180 Helsinki
Ilmoittautuminen: 28.9. mennessä
tapahtumakalenterin kautta
omavastuu: 20 €, alle 18-vuotiaat 10 €
Lisätietoja: Katja Riikonen ja Mari Mononen

LAHJOITUS
MARTTI JOHANSSONIN 80-vuotissyntymäpäivää ovat ystävät muistaneet lahjoittamalla 2000 euroa yhdistyksellemme.
Martti toivoo sen käytettäväksi vanhempien
lounastapaamisiin. Lämmin kiitos Martille ja
hänen läheisilleen hyvien hetkien mahdollistamisesta!
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PERHEHOITAJA?

Haluatko jakaa arkesi ja kotisi erityistä tukea
tarvitsevan lapsen, nuoren tai aikuisen kanssa?
Etsimme perhehoitajia lyhytaikaiseen perhehoitoon. Perhehoitajana toiminen edellyttää
sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta tai
vankkaa kokemusta erityistä tukea tarvitsevien
ihmisten kanssa toimimisesta. Perhehoitajan
tehtävä voi sopia myös vakaassa elämäntilanteessa olevalle erityislapsen vanhemmalle.
Ehkä oma lapsesi on jo aikuinen, ehkä sinulla on
mahdollisuus toimia perhehoitajana kokoaikaisesti tai vain viikonloppuisin, ehkä olet erityislapsiperheen arkea läheltä seurannut omainen
ja aika on sopiva uusille haasteille?
Lyhytaikaisen perhehoidon pituus voi olla
muutamasta päivästä pariin viikkoon.
Perhehoitajana teet sopimuksen Kehitysvammatuki 57 ry:n kanssa, sinulle maksetaan hoitopalkkio ja saat korvauksen hoidosta aiheutuneista kustannuksista. Järjestämme ennakkovalmennuksen loppuvuoden aikana, mikäli
kiinnostuneita on riittävästi. Valmennus ei sido
sinua vielä mihinkään. Päättäessäsi ryhtyä
lyhytaikaiseksi perhehoitajaksi sinulla on
vahvan arvopohjan omaavan yhdistyksemme
ja yhteyshenkilöidemme tuki aina
käytettävissäsi.

Kehitysvammatuki 57 ry on liittynyt

Kiinnostuitko?

Mielenturvaaverkosto on yritysten,
järjestöjen ja erilaisten työpaikkojen
yhteisponnistus, jossa puhumisen lisäksi
tehdään konkreettisia tekoja mielenterveyshaasteen selättämiseksi
työelämässä. Verkoston tavoitteena on
tehdä mielenterveyden vahvistamisesta
osa jokapäiväistä arkea kaikilla työpaikoilla. Yhdessä meissä on voimaa.
Voit lukea aiheesta lisää osoitteessa
www.mielenturvaa.fi.

Lisätietoja: Elina Raike-Ojanen ja Katja Riikonen
(17.8. jälkeen)

Mielenturvaaverkostoon
SUORITUSKESKEINEN yhteiskunta,
yhteiskunnalliset kriisit ja vaativa työelämä
haastavat jaksamistamme. Mieli kaipaa
huomiota ja huoltoa. Kehitysvammatuki 57
pitää henkilöstön kokonaisvaltaista
hyvinvointia tärkeänä ja siksi olemme
liittyneet Mielenturvaa- verkostoon.
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Mitä kuuluu?

		
Mitä kuuluu? -palstalla vieraillaan vuoden aikana kaikissa Kehitysvammatuki 57 ry:n 		
yksiköissä ja tutustutaan järjestötoimintaan. Tällä kerralla kuulemme Hetkittäin -hankkeen
lyhytkurssista, leiritoiminnan kesäkuulumisia, sekä pääsemme mukaan Vekkarin kymmenvuotisjuhliin.
Lisäksi pääsemme Kankurinkulman asukkaiden mukana retkelle Ahvenanmaalle!

Muistelulla on tärkeä tehtävä
Kurssin lopuksi jokainen sai mukaansa
oman muistojen narun, johon oli kerätty ja
tallennettu kurssilla kerrottuja muistoja.
Narun voi ripustaa oman kodin seinälle ja
täydentää sitä halutessaan.

Leo muistelee: ”Mä oon hakannu kirveellä puita. Somerolla. Museossa oli Kekkonen.
Oli Paasikivi kans.”

Hetkittäin -kurssilla muisteltiin
KYMMENEN kehitysvammaista ikäihmistä
osallistui ensimmäiselle Hetkittäin -kurssille.
Kurssilla muisteltiin paljon. Muistelun avulla
on mahdollista luoda yhteenvetoa eletystä
elämästä.
Kokemusasiantuntija Teuvo Taipale tuli
kertomaan muistoja elämästään kurssilaisille. Hän kertoi laitoksissa asumisestaan
sekä siitä, miltä tuntui, kun pääsi asumaan
omaan kotiyhteisöön. Teuvo muisteli ripille
pääsyä, mieleenpainuvaa joululahjaa ja kesäleirejä, joiden sääntöjä hän uskalsi uhmata. Hän kannusti kurssilaisia muistelemaan
ja jakamaan muistoja.

8
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Kurssilla muisteltiin liikkumiseen ja urheiluun liittyviä asioita ja pohdittiin liikkumisen
merkitystä hyvinvoinnin kannalta. Kerran
saimme vieraaksi Marketan Virkkalan
Martoista. Hän opasti meidät aivoterveellisen ruuan pariin. Makulaboratoriossa äänestimme mieluisia makuja.
Kansallismuseossa pohdimme Suomen historiaa ja tutustuimme muutamaan historialliseen esineeseen vähän tarkemmin. Silmiään
vinkkaavat presidentit ihmetyttivät ja kahvikuppimaailmanpyörä ihastutti. Tutustuimme
myös Helsingin Taidemuseo HAMin
Sipilät-näyttelyyn. Taidepajassa teimme
muiston Helsingistä grafiikan tekniikoilla.

Kurssi oli koskettava ja tärkeä vakuutus
siitä, että kaikilla ikäihmisillä on paljon
elämänkokemusta ja muistoja. Kurssilaiset
kertoivat ja ilmaisivat ajatuksiaan sanoin,
tuntein, ilmein ja elein tai tekemällä valintoja. Muistiherätteinä oli kuvia, esineitä, makuja ja tuoksuja. Yhden kurssilaisen muistelu herätti toisetkin muistamaan. Yhteiset
muistot riemastuttivat kaikkia.
Kehitysvammaiset ikäihmiset tarvitsevat
ympärilleen ihmisiä, jotka auttavat muistamaan. Me Hetkittäin -hankkeessa pohdimme, miten voisimme parhaiten tukea kehitysvammaista ikääntynyttä, jotta hän voisi
muistaa elämänsä tärkeitä asioita ja kokea
iloa niistä. Omien muistojen jakaminen
muille tekee menneisyyden näkyväksi ja luo
toivoa tulevaisuuteen.
On iloista, että joka päivä voi syntyä uusia,
hyviä muistoja!
Teksti Maija Rimpiläinen ja Mari Salovaara
Kuva Mikko Apell

HUH

HELLETTÄ!
Leirikesän
kuulumisia
TÄTÄ KIRJOITTAESSANI leirikesä on
ylittänyt puolivälin ja takana on huikeita
kohtaamisia, paljon iloa ja naurua sekä valtava määrä toimintaa. Olemme joka viikko
saaneet kunnian tavata toinen toistaan
innostuneempia leiriläisiä. Monille tämä on
varmasti kesän yksi kohokohdista. Säät ovat
suosineet ja olemme päässeet nauttimaan
Suomen kesästä täysin rinnoin.
Leirikesä starttasi tänä vuonna Ystävätuvalta. Pitkä odotus palkittiin, kun 15 leiriläistä
täytti Ystiksen tilat valmiina vastaanottamaan kesän ensimmäiset maistiaiset leiritoiminnasta. Tästä alkaen olemme reissanneet vaihtuvalla kokoonpanolla koko kesän
pitkin Etelä-Suomea. Bingokone on arponut
säännölliseen tahtiin uusia numeroita, ja
onnekkaat voittajat ovat saaneet noutaa palkintonsa. Olemme vierailleet niin museoissa,
kummittelevassa kartanossa kuin puutarhassakin. Saunaa on lämmitetty ja talviturkit
heitetty pois.
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Tänä kesänä pääsimme myös tutustumaan
uuteen leiripaikkaan, kun suuntasimme
kesäkuussa Nuorisokeskus Anjalaan, joka
sijaitsee nimensä mukaisesti Anjalassa.
Leiripaikka oli täynnä erilaisia pieniä ja
suurempia yksityiskohtia, joista mainittakoon riippumattokeidas ja pensaslabyrintti.
Leiripaikka oli kuin luotu urheilun ystäville,
ja leiriläiset pääsivät muun muassa kokeilemaan frisbeegolfia. Viikko kului erilaisten
pihapelien parissa.

Säät ovat suosineet leirikesää, kun lämpötila
on noussut useana päivänä yli hellerajan.
Ja mikäpä siinä, kun voi viettää kesäpäivää
hyvässä seurassa mielekkään toiminnan
parissa. Tästä kesästä jää varmasti niin
leiriläisille kuin ohjaajillekin monta muistoa,
joihin voi aina palata, kun kesä alkaa kääntyä syksyyn.
Kirjoittaja Petrus Koskimies työskentelee leiritoiminnan koordinaattorina

Ahvenanmaan matkaajat
OLI KESÄKUINEN AAMU ja kello oli juuri
tullut viisi, kun pakkasimme tavarat ja innokkaat retkeilijät autoon. Ajoimme kahvin
voimin Turkuun, josta otimme laivan kohti
Ahvenanmaata. Saavuimme iltapäivällä
määränpäähän ja suuntasimme nokan kohti
Godbytä, josta olimme vuokranneet mökin.
Matkalla hoidimme kauppareissun ja väsyneet retkeilijät saivat täydentää herkkuvarastonsa. Mökille saavuttuamme jaoimme
huoneet ja rupesimme saunanlämmitykseen, ja grillikin ehdittiin laittaa kuumaksi
ennen nukkumaanmenoa.
Käytimme koko tiistaipäivän saaren tutkimiseen. Sateisesta säästä huolimatta Kata
käveli koko Bomarsundin linnanrauniot läpi
ja saapui takaisin kengät ja vaatteet märkänä. Kastelholman linnoitus taas vei retkeilijät suoraan keskiajalle. Oli helppo nähdä

10
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itsensä ritareiden ja hevosvankkureiden keskellä. Lopuksi kävimme vielä tutustumassa
Ahvenanmaan merenkulkumuseoon, jossa
sai kokeilla, kuinka vaikeaa on saada iso
laiva ulos satamasta simulaattorin avulla.
Palattuamme takaisin mökille, oli taas aika
lämmittää sauna ja laittaa grilli kuumaksi,
josta oli koko päivä unelmoitu.
Seuraavana päivänä oli Oton ja Katan suunnitelmana mennä katsomaan Torsholman
näköalatornista maisemia. Valitettavasti
torni oli kiinni, joten tornin juurelta otettiin
muutamat kuvat muistoksi ja loput matkalaisista haettiin mökiltä mukaan. Lähdimme
koko porukka takaisin Maarianhaminaan
katsomaan maailmankuulua kauppalaiva
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Pommernia, joka on museona aivan
sataman vieressä. Laivalla pyörittyämme
olikin jo aika tutustua Ahvenanmaan
kansallisherkkuun eli ahvenanmaalaisten
pannukakkuun. Se olikin muuten hyvää!
Teimme vielä pienen pyörähdyksen
ostoskeskuksessa, koska Kata halusi
juhlistaa kiekkoleijonien kultamitalia
lasillisilla kuohuvaa. Viimeistä iltaa
vietimmekin kilistellen ja kuten varmasti
arvata saattaa, lämpeni myös sauna ja grilli.
Viimeiseen aamuun herättyämme
aloitimmekin jo tavaroiden pakkaamisen ja
mökin siivoamisen, joka tuntui kaikista
hieman haikealta, mutta siivouksen lomassa
sovittiin, ettei reissu jäisi viimeiseksi.
Alkoi loputtomalta tuntuva kotimatka, jota
mukavasti auttoi laivalla nautittu buffet,
jossa kaikki saivat vetää napansa niin
täyteen, että loppumatka olikin autossa
hiljainen ja raukea tunnelma.
Auto kaartoi Kankurinkulman pihaan
klo 22 ja autosta kuoriutui väsynyt, mutta
onnellinen retkikunta. Tavaroita sisään
kantaessa vielä sovittiin, että ensi kesän
reissusta tulee ainakin yhtä hyvä,
ellei parempi.
Mukavaa loppukesää toivottaen alakerran
retkikunta: Kata, Harri, Sonja, Tea, Otto ja Henna

12
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Vapaaehtoiset ovat olleet alusta asti mukana suunnittelemassa Vekkarin toimintaa.
Kymmenessä vuodessa moni asia on muuttunut, mutta periaatteet ovat edelleen samat: kokeillaan uutta ja mietitään yhdessä,
miten ideat saadaan toteutettua.
Vapaaehtoiset juhlistivat Vekkarin juhlavuotta 23.4. Helsingissä. Pitkäaikaiset vapaaehtoiset Jari Nordström ja Henrik Särkkä
toimivat tapahtumassa valokuvaajina.

Vekkarin
vapaaehtoistoiminta täytti

10

– Vekkarin juhlat oli hyvät, kommentoi Jari
Nordström.
– Hyvällä tarkoitan sitä, että ihmiset olivat
onnellisia ja iloisia. Juhlaväki kävi ensin
katsomassa Tunneteatterin esityksen ja siitä
siirryttiin varsinaiseen juhlatunnelmaan. Oli
kiva tavata Vekkarin alkuperäisiä työntekijöitä, Tiina (Herttuainen) ja Satu (Timperi)
olivat paikalla.

Kehitysvammatuki 57 ry:n toiminnanjohtaja
kiitti vapaaehtoisia puheessaan.
– Puhe oli hyvä ja herkkä, Jari Nordström
kuvaili.
– Juhlassa oli mukava tunnelma, kommentoi myös Henrik Särkkä. Hän toivottaa uudet
vapaaehtoiset tervetulleeksi Vekkariin.
– Kannattaa tulla mukaan!
Seuraava vapaaehtoisten koulutus järjestetään tiistaina 13.9. ja lauantaina 17.9.2022.
Liity mukaan vapaaehtoisten joukkoon!
Kirjoittaneet Jari Nordström, Henrik Särkkä ja Venni
Turtiainen

vuotta

VOIKO IHMINEN toimia vapaaehtoisena,
vaikka hänellä olisi tuen tarve? Tietysti voi!
Kymmenen vuotta sitten ajatus oli vielä monelle uusi. Kun Vekkari aloitti vuonna 2012
toimintansa, esimerkkejä tuetusta vapaaehtoistoiminnasta etsittiin ulkomailta. Nykyään
tilanne on toinen: tänä vuonna Suomessa on
useita hankkeita, joissa kehitetään vapaaehtoistoimintaa useammille saavutettavaksi.
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Minulla on asiaa

lapsille. Rosan esittämän Mervin elämä ei
ole aivan yhtä hurjaa – paitsi ehkä sarjan
ensimmäisen jakson traktorikohtauksessa.
Kohtauksessa Mervi roikkuu traktorin
kyydissä ja vauhti yltyy liiankin kovaksi.
Tästä kohtauksesta tai edes sen
muistelusta ei ilman naurua selvitä.

Vauhtia
ja vuorosanojen
opettelua
Sininen enkeli on uusi kotimainen kahdeksanosainen draamasarja. Sarja sijoittuu
1980-luvulle ja siinä kuvataan nousukautta
ja pintaliitoelämää. Yksi sarjan näyttelijöistä
on 30-vuotias Rosa Hyvönen, joka esittää
sarjan päähenkilön Marko Goldsteinin
(Heikki Ranta) siskoa, Merviä.

14

”Rosa pisti kyllä kaiken likoon. Solar Filmsin
tuotantopäällikkö on jälkikäteenkin kehunut
Rosaa!” mukana kuvauksissa ollut Kirsi
hehkuttaa ja Rosaa hymyilyttää.

jo kokonaan, ja kertoo, että itsensä näkeminen tv-ruudulla tuntuu erikoiselta. ”Ainakin
mua nauratti, kun kuulin oman ääneni siellä.”
Rosan mukaan Mervin esittäminen oli välillä
helppoa ja välillä vaikeaa. Kuvauspäivät
olivat pitkiä, ja niissä piti olla koko päivä,
vaikka vuorosanoja olisi ollut vain vähän.
Päiviin kuului paljon odottelua, joten kaikille
näyttelijän työ ei sovi.

Rosa oli saanut vinkin koekuvauksista
Narrin teatteriohjaaja Lauralta. Hakijoita
oli ollut paljon, mutta koe-esiintyminen oli
mennyt hyvin. ”Mulla on aiempaa näyttelijäkokemusta teatterista, olen ollut Narrissa
yli 10 vuotta. Ensin järjestettiin koekuvaus,
ja sitten mut valittiin siihen Mervin roolihahmoon,” Rosa kertoo.

Vuorosanojen opettelu vaati paljon aikaa.
”Se oli kyllä vähän haastavaa. Piti vaan
treenata niin kauan, että osaa sen ulkoa.
Välillä piti ottaa monta otosta, ja ne oli
vähän väsyttäviä, mutta muuten mä jaksoin
tosi hyvin jotenkin”, Rosa muistelee.

Kyseessä on Rosan ensimmäinen televisioesiintyminen. Rosa on itse katsonut sarjan

Osalla hahmoista menee sarjassa aika
lujaa, eikä tätä sarjaa sen vuoksi suositella

Viisseiska | 3

Minulla on asiaa -palstalla voit lukea juttuja, joissa samasta asiasta kirjoitetaan monesta näkökulmasta. Tällä kertaa aiheena on kulttuuri. Haastattelussa Rosa kertoo
näyttelijäntyöstä ja Mikko pohtii, miten erityisten taiteilijoiden asema on muuttunut
vuosien varrella.

Televisioura on tältä erää ohi, mutta
näytteleminen ei. ”Mä oon kyllä teatteriihminen, nyt olen ollut teatterivertaisapuohjaajana Narrissa”, Rosa kertoo.
Kuvauksissa pääsi tutustumaan myös
muihin näyttelijöihin ja kuvausryhmään,
Erityisesti Rosan mieleen kollegoista jäi
Murua esittänyt Kristiina Halttu, Markoa
esittänyt Heikki Ranta ja sarjan ohjannut
Aleksi Mäkelä.
”Haluan kiittää Aleksi Mäkelää. Oli kiva olla
siinä varsinaisissa kuvauksissa. Ja kiitos
siitä, että minut valittiin siihen”, Rosa
päättää haastattelun.
Sininen enkeli on katsottavissa
maksullisessa C More -palvelussa.

Rosa Hyvöstä haastatteli Mari Mononen

Erityistä
taidetta
arvostetaan
KeMut-tapahtuma juhli kesäkuussa
50-vuotista taivaltaan Messukeskuksen
siivessä ja tunnelma oli jälleen kerran
mahtava. Esiintyjiä oli kahdeksan ja
esityksissä kuultiin monta erilaista musiikkigenreä ja -tyyliä, muun muassa rapmusiikkia, lastenlauluja, pop-musiikkia
ja teatteria. Yhteistä oli se, että esiintyjät
saivat raikuvia aplodeja ja yleisö innostui
tanssimaan musiikin tahtiin.
Kemujen järjestämisessä on monta vaihetta,
joista yksi on artistivalintojen teko. Hyviä
artisteja on joka vuosi tarjolla enemmän
kuin tapahtumassa on aikaa, joten valintoja
joudutaan tekemään. Osa artisteista hakee
esiintyjiksi ja osa kutsutaan. Erään kutsutun
artistin manageri ilmoitti, että vaikka artisti
haluaisi tulla esiintymään, on keikkakalenteri tältä kesältä niin täynnä, että on
pakko jättää aikaa myös lepäämiseen.

Viisseiska | 3

15

Maailma on ollut hyvin erilainen, kun KeMuT
ensimmäisen kerran juhlittiin Finlandia-talon
konsertin muodossa vuonna 1973. Tuolloin
haluttiin järjestää erityistä tukea tarvitseville
taiteilijoille tilaisuus esiintyä, eikä nykyisenkaltaista mahdollisuutta oppia soittamista
ollut. Esimerkiksi Resonaari aloitti toimintansa vasta parikymmentä vuotta myöhemmin.
Mahdollisuus saada omiin erityistarpeisiin ja
mielenkiinnon kohteisiin perustuvaa opetusta rikastuttaa kulttuuria ja näkyy myös
KeMut-tapahtuman artisteissa, sillä
esityksien taso paranee vuosittain.
Tekijöiden itsensä näköinen taide on
vaikuttavaa ja KeMujen tunnelma antaa
energiaa pitkään konsertin jälkeenkin.
KeMut ovat yksi mahdollisuus erityisille
taiteilijoille päästä esittämään taidetta
suurelle yleisölle, mutta ei ainoa. Taiteilijoita
voi nähdä myös muun muassa festarilavoilla
ja televisiossa. Erityiset taiteilijat ovat
haluttuja, kuten saimme omassa artistihaussamme todeta. Sarjakuvataiteilija
Kalevi Helvetti tiivisti asian osuvasti Tukiviesti-lehdessä 2/2022: Ensimmäisessä
kuvassa on vuosi 1982. Henkilöä osoitetaan
sormella ja sanotaan ”Kato vammanen!”.
Toisessa kuvassa on vuosi 2022. Henkilöä
osoitetaan sormella ja sanotaan
”Kato julkkis!”.
Kemut järjestään taas vuonna 2023.
Nähdään siellä - joko yleisössä tai lavalla!

Toiminta, tapahtumat
ja vertaistuki
Perheiden vertaistukitoiminta
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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 Aino Raikelta.

Parkkitoiminta

29
31

Parkkitoiminta on arjen tilapäistä tukea pääkaupunkiseudulla asuville
perheille, joissa lapsella on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alaisen 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.

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

33

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.

Leiritoiminta

35

Leiritoiminnassa on tarjolla lyhyitä päiväleirejä, sekä pidempiä yöleirejä Helsingissä ja ympäristökunnissa. Leiriohjelmistoon kuuluu taidetta,
musiikkia ja liikuntaa, sekä luonnosta nauttimista. Saunaa ja makkaraa unohtamatta!
Lisätietoja Petrus Koskimieheltä ja Marja Heralalta.

Kirjoittaja Mikko Apell työskentelee yhdistyksessä
viestintäkoordinaattorina

16

Viisseiska | 3

I L M OT TA U D U
OSOITTEESSA

tapahtumat.kvtuki57.fi.
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Perheiden vertaistukitoiminta

Ilmoittautuminen
Useimpiin Kehitysvammatuki 57 ry:n
tapahtumiin voit ilmoittautua
tapahtumakalenterin kautta
osoitteessa tapahtumat.kvtuki57.fi.
Tarvittaessa ole yhteydessä vastaavaan koordinaattoriin (yhteystiedot
takakannessa).
Huom! Koronatilanne voi aiheuttaa
muutoksia tapahtumiin. Tarkista
ajankohtainen tieto nettisivujen
tapahtumakalenterista kyseisen
tapahtuman kohdalta.

Perheiden
vertaistukitoiminta
TEEMOITETUT TAPAAMISET
Keskustelua läheisen
psyykenlääkityksestä
Aika: keskiviikkona 5.9. klo 17–19
Paikka: Teams ja Ystävätupa, Läntinen
Brahenkatu 2, 4. krs, Helsinki
Ilmoittautuminen: tapahtumakalenterin
kautta 1.9. mennessä
Lisätietoja: Katja Riikonen

Yleiset peruutusehdot
• 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
• Tarkemmat peruutusehdot on 		
kirjattu toiminnan tai
tapahtuman yhteyteen.
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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Kehitysvammaisten (ja autismikirjon
häiriön) henkilöiden psyykenlääkitys ja
vanhempien huoli lasten hyvinvoinnista
on herättänyt paljon keskustelua viime
aikoina. Aktiivinen vanhempien ryhmä on
edistänyt asian keskusteluun tuomista
ja kokoontunut muutamia kertoja. Nyt
teemaa tulee alustamaan Etevan ja HUSin
ylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri Lumikukka Socada, jonka jälkeen on varattu
aikaa keskustelulle.

Mukaan mahtuu rajoitettu määrä.
Tilaisuus on maksuton.

Asumispalvelut-ilta
Aika: keskiviikkona 14.9.
klo 17.30–19.30
Paikka: Teams
Ilmoittautuminen:tapahtumakalenterin
kautta 8.9. mennessä

Ilmoittautuminen, lisätiedot ja peruutukset: Uudenmaan epilepsiayhdistyksen yhteisövastaava Laura Närhi laura.
uusimaa@epilepsia.fi tai 050 535 4009.
Ilmoittautumiset su 18.9. mennessä
www.epilepsia.fi/uusimaa -sivujen kautta,
kohdasta Yhdistyksen tapahtumat.

Lisätietoja: Katja Riikonen
Asumisen teemaillat jatkuvat. Yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa toteutettavassa illassa kuullaan erilaisista asumisvaihtoehdoista. Kaupungilta mukana
edustajat sosiaalityöstä ja asumispalveluista. Voitte lähettää kysymyksiä etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.

Unen ja unen häiriöiden
merkitys lapsen kehitykselle ja
hyvinvoinnille

Opintomessut IPI Kulmakuppila

Aika: keskiviikona 28.9. klo 18.00–19.15
(kahvitarjoilu 17.15–18.00)

Paikka: IPI Kulmakuppila, Porthaninkatu
13, Helsinki

Paikka: HUS Helsingin yliopistollinen
sairaala, Uuden lastensairaalan Hattivatti-sali, Stenbäckinkatu 9, D-ovi
Lisätietoja: Katja Riikonen
Järjestämme yhdessä Uudenmaan epilepsiayhdistyksen ja Keski-Uudenmaan
Omaishoitajat ry:n kanssa asiantuntijaluennon unen merkityksestä lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille. Luennoimassa
lastenpsykiatrian erikoislääkäri Hanna
Huhdanpää. Luennon jälkeen aikaa keskustelulle. Kahvitarjoilu klo 17.15–18.00.
Tarjoilujen vuoksi tilaisuuteen tulee
ilmoittautua etukäteen. Esteen sattuessa
muistathan peruuttaa tulosi.

Aika: lauantaina 12.11. Kellonaika
tarkentuu myöhemmin.

Ilmoittautuminen: tapahtumakalenterin
kautta
Lisätietoja: Aino Raike
TELMA? TUVA? Mitä vaihtoehtoja
nuorellani on perusopetuksen jälkeen?
Suunnitteilla on opintomessut, jossa eri
oppilaitokset esittelevät opintopolkujaan.
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Lapsille
ja nuorille

Liikunta

Yhdessä
oloa ja
oppimista

Luova
toiminta

Musiikki

Luistelukerho
klo 19–20

Vekkarin
Vantaan
keilaajat
(Vantaalla)
klo 15–16

Vekkarin
kirja- ja runopiiri
klo 17.30–19.00

Malmin
taidekerho
klo 18.15–19.15

Villiklubi joka
kuukauden
4. maanantai
klo 18–21

Maanantai

Vuosaaren
luontokerho
klo 18.15–19.15

Vekkarin
toimintaryhmä
klo 18-20

Tietotekniikkaryhmä
(Espoossa)
klo 18–20

Vekkarin Peliryhmä klo 17-19

Kansainvälisyyskerho
klo 17.00–18.30

Senioriklubi
klo 12–14

Brahiksen
seniorit
klo 12.15–13.15

Musiikki ja
ilmaisutaito
klo 18.30–19.30

Keilailu
klo 16–17

Liikuntakerho
klo 18.00–19.30

Ystävätupa
klo 14–19

Brahiksen
musiikkikerho 2
klo 18.15–19.15

Brahiksen
musa- ja
karaokekerho
klo 15.30–16.30
Vuosaaren
musiikkikerho
klo 18.15–19.15

Keskiviikko

Tiistai

Kerhot vain
helsinkiläisille

Sovellettu jooga
klo 18.15–19.15

Vekkarin
leffaryhmä
klo 17.30–20.00

Sateenkaariklubi
klo 15.30–17

Askartelu- ja
taidekerho
klo 18.15–19.15

Musiikin iloa
lapsille
klo 17–19.15

Teiniklubi klo
13–16

Tiedetemppukerho
klo 11–12.30

Tukimuskari
klo 10.15-11

Tankotanssi
klo 10–11

Lukemisen ja
kirjoittamisen
kurssi
klo 10.30–12.00

Kokkauskurssi
klo 10-13

Animaatiokurssi
klo 17–19.15

Lauantai

Vekkarin ryhmät
(Helsingissä, ellei toisin ilmoiteta

klo 14.15–15.15

Vesiliikuntaryhmä

Vekkarin
tanssiryhmä
klo 17–18

Sporttikerho
klo 18.15–19.45

Tanssikerho
klo 18.00–19.30

Vekkarin
karaokeryhmä
klo 18–19

Brahiksen
musiikkikerho 3
klo 18.15–19.15

Thuyn ja
Sepon käsityöja taideryhmä
klo 18–19

Perjantai

Torstai

Avoimet klubit

Salibandykerho
klo 12–13

Ystävätupa
klo 13–16

Sunnuntai

Kehitysvammatuki 57 ry:n vapaa-ajan kerho-, ryhmä- ja kurssitarjonta syyskaudella 2022 www.tapahtumat.kvtuki57.fi/

Hae kerhoihin ja ryhmiin osoitteessa tapahtumat.kvtuki57.fi 21.8. mennessä.
Tarkista kokoontumiskerrat ja paikka vapaa-ajan toiminnan esitteestä.
Muutokset tietoihin mahdollisia. Muutoksista ilmoitetaan verkkosivuilla
sekä sähköpostitse ilmoittautuneille.
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Kuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.net, SCLERA

Perheiden vertaistukitoiminta

Perheiden vertaistukitoiminta

Aika: sunnuntaisin 18.9., 16.10.
ja 20.11. klo 15–18
Paikka: Oskarinpuiston toimijatalo, Marjaniemenranta 48, Helsinki
Lisätietoja: Heidi Rinta-Lusa

VERTAISTAPAAMISET
Perhis
Aika: torstaisin kello 10–13, katso päivämäärät kohtaamispaikkojen kohdalta
Paikka:
• Olohuone, Kauppakeskus Redi,
Kalasatama 18.8., 15.9., 20.10., 17.11.
klo 10–13 (Huom! Uusi paikka)
• Hakunilan yhteisötalo Laukkarinne 6
Vantaa 11.8. ja 13.10. klo 10–13
• Koivukylän avoin kohtaamispaikka
Karsikkokuja 17 Vantaa 8.9. klo 10–13
Lisätietoja: Hanna Pyöriä ja Aino Raike
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 perhetoiminnan
työntekijä. Tarjolla on pientä syötävää,
kahvia ja teetä. Perhikseen ei tarvitse ilmoittautua ja se on pääkaupunkiseudulla
asuville.

22
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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. Käytössä on iso
liikuntasali ja liikuntavälineitä. Päävastuu lasten hoitamisesta on vanhemmilla.
Mukana parkkitoiminnan koordinaattori
ja vapaaehtoisia. Tapahtuma on koko
perheelle avoin eikä tarvitse ilmoittautua
etukäteen. Tarjolla maksuton keittopäivällinen ja kahvia/teetä.

Valoa vanhemmuuteen –
monikulttuuristen perheiden ilta

Somalinkielisten
omaishoitajien ryhmä

Paikka ja aika selviävät myöhemmin.
Seuraa tapahtumakalenteria.

Aika: torstaina 25.8., 29.9., 27.10., 24.11.
klo 17.45–19.45

Lisätietoja: Hanna Pyöriä
Tervetuloa tapaamaan muita monikulttuurisia perheitä pääkaupunkiseudulta, joissa
on erityistä tukea tarvitseva lapsi. Tarjolla
iltapalaa Yhteistyössä Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry:n kanssa.

Vantaan vertaistukiryhmä
Aika: elokuusta alkaen kuukauden
viimeinen keskiviikko klo 18.30–20.
Paikka: zoom, linkki löytyy tapahtumakalenterista
Lisätietoja ja linkki: Aino Raike

Vanhempien HOT-ryhmä
Aika: Syksyllä 2022
(ajankohta tarkentuu)
Paikka: ryhmä kokoontuu livenä

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

Lisätietoja: Nina Korventaival
Toiminnanjohtajamme Nina opiskelee
kognitiivista käyttäytymisterapiaa ja nyt
on vanhemmilla ainutlaatuinen mahdollisuus! Syksylle on suunnitteilla kymmenen kerran HOT-ryhmä. Kyseessä on
hyväksymis- ja omistautumisterapeuttinen prosessi, jossa keskitytään arvotyöskentelyyn ja tietoisuustaitojen harjoittelemiseen. Ryhmän tavoitteena on opetella
omien vaikeiden ajatuksien ja tunteiden
kohtaamista ilman, että ne saavat ylivaltaa. Ryhmä on suljettu ja osallistuminen
on maksutonta, mutta prosessiin tulee
sitoutua.

Vertaistukiryhmä yli 12-vuotiaana
kehitysvammadiagnoosin
saaneiden lasten vanhemmille
Aika: keskiviikkona 17.8. klo 18-19:30,
toinen syksyn kerta sovitaan yhdessä
Paikka: Teams
Lisätietoja ja linkki: Aino Raike
Ryhmä on suunnattu Uudellamaalla
asuville. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Paikka: Itäkadun perhekeskus, Tallinnanaukio 1, Helsinki
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Tuulikki
Hakala, Polli 0469223590 ja Aino Raike
Ilmaha gaarka ah waa hadiyad – kooxda
loogu talagalay hooyooyinka afka
soomaaliga ku hadla.

Aikuisten lasten vanhempien
tapaaminen
Aika: tiistaina 30.8. klo 10.00–11.30
Paikka: Teams
Ilmoittautuminen: 22.8. mennessä tapahtumakalenterin kautta.
Lisätietoja ja linkki: Aino Raike
Tervetuloa mukaan tapaamaan muita
vanhempia, joilla on täysi-ikäisiä erityistä
tukea tarvitsevia lapsia. Tapahtuma on
tarkoitettu erityislasten vanhemmille yli
kuntarajojen.
Ota kuppi kahvia ja tule keskustelemaan,
miten haluat olla osa aikuisen lapsesi
elämää.
Keskustelussa mukana myös Marjo
Rikkinen Kehitysvammaisten Palvelusäätiöstä.
Johanna Vuorenmaa.

Kaakon kammari
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Perheiden vertaistukitoiminta

Erityislasten isovanhempien
vertaistapaaminen

heisille on tarjolla neuvoja. Tapahtuman
järjestävät Kehitysvammatuki 57 ry ja
Vammaisperheyhdistys Jaatinen.

Aika: Torstaina 8.9. klo 17–19
Paikka: Ratamestarinkatu 7, 2. krs
Ilmoittautuminen: 6.9. mennessä,
lea.lindqvist@polli.fi / 040 5440311
Lapsenlapsen kehitysvamma ja/tai
sairaus yhdistää isovanhemmat saman
pöydän ääreen keskustelemaan. Illan
aikana keskustellaan vapaamuotoisesti
mielen päällä olevista asioista vertaisessa seurassa ja nautitaan kahvitarjoilusta.
Mukaan ovat tervetulleita kaikki pääkaupunkiseudulla asuvat isovanhemmat,
isotädit, -sedät, bonusmummit ja -vaarit,
joskus aiemmin vastaavissa tapaamisissa mukana olleet sekä ensi kertaa osallistuvat.
Tapaaminen järjestetään yhteistyössä
Kehitysvammatuki 57 ry:n kanssa. Tarjolla on kahvia ja teetä suolaisen ja makean
purtavan kera.
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä
mahdollisista erityisruokavalioistasi.

VIRKISTYSTÄ PERHEILLE
Omahetki-jooga Youtubessa
Kun sinulla on hetki aikaa itsellesi, niin
muistathan ihanan joogaopettaja Anun
meille tekemät Omahetki -joogavideot.
Löydät ne helposti, kun kirjoitat YouTuben
hakukenttään ”kvtuki57 omahetki”.
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Helsinkiläisille erityislasten vanhemmille hemmottelupäivä yhdessä Kallion
seurakunnan kanssa. Päivä painottuu
henkiseen hyvinvointiin eikä siinä ole
uskonnollista sisältöä. Päivän ohjelmassa kehoharjoituksia, taideterapiatuokio
ja päivän päätteeksi saunomista. Tarjolla
salaattipäivällinen ja iltapala.

Ilonhetket vanhemmille
Aika: Perjantaisin alkaen 12.8.
klo 12–12.30

Lounastapaaminen vanhemmille
IPI Kulmakuppilassa

Paikka: zoom, linkki löytyy
tapahtumakalenterista

Aika: torstaina 8.9. klo 11–13 ja 10.11.
klo 11–13

Lisätietoja ja linkki: Aino Raike

Paikka: IPI Kulmakuppila, Porthaninkatu
1, Helsinki

Joukko vanhempia kokoontuu hetkeksi
latautumaan hassujen pelien ja virkistävien kehoharjoitteiden pariin kotoa käsin.
Ei tarvitse ilmoittautua, ei sitoutua eikä
valmistautua. Voit osallistua mistä päin
Suomea tahansa!

Ilmoittautuminen: Ei tarvitse ilmoittautua
etukäteen.
Lisätietoja: Aino Raike
Kaikenikäisten lasten helsinkiläisille
vanhemmille. Tule tapaamaan muita vanhempia maksuttoman salaattilounaan
merkeissä. Voit halutessasi tulla yhdessä
lapsesi kanssa. Kahvilassa ei ole leikkipaikkaa.

Tervetuloa
ihana arki
-perhetapahtuma
Aika: tiistaina 9.8. klo 17–19.30

Perheiden luontokerho

Paikka: Jaatisen maja, Vellikellonpolku 1,
Helsinki

Aika: Lauantaina 24.9., 29,10. ja 26.11.
klo 10–13

Ilmoittautuminen: 7.8. mennessä Jaatisen verkkosivuilla tai qr-koodin kautta
Olet lämpimästi tervetullut mukaan koko
perheen kanssa. Tilaisuus on tarkoitettu
kaikille kouluikäisten erityislasten perheille ilman diagnoosi- tai kuntarajoja.
Luvassa on lapsille ja nuorille helppoja
välipalavinkkejä sekä tietoa harrastusmahdollisuuksista. Vanhemmille ja lä-
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Lisätietoja: Aino Raike

Hemmottelupäivä erityislasten
vanhemmille
Aika: lauantaina 27.8. klo 14–20
Paikka: Nuorten talo, Toinen Linja 8
Omavastuu: 10 €
Ilmoittautuminen: 21.8. mennessä tapahtumakalenterin kautta

Paikka: Skatan tila,
Uutelantie 30, Helsinki
Ilmoittautuminen: viikkoa ennen tapahtumaa tapahtumakalenterin kautta
Lisätietoja: Aino Raike
Perheiden luontokerho kokoontuu kerran kuukaudessa Skatan tilalla Uutelan
Viisseiska | 3
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Perheiden vertaistukitoiminta

Perheiden vertaistukitoiminta

Tervetuloa nauttimaan lounaasta ja
vertaistuesta Puotilan kartanoon. Tapahtuma on tarkoitettu helsinkiläisille (kaikenikäisten kehitysvammaisten lasten)
vanhemmille. Lounas toteutuu merkkipäivälahjoituksen avulla, ja on maksuton
osallistujille.

ulkoilualueella. Tapahtuma on tarkoitettu
pääkaupunkiseudun perheille.
Tutkimme ja ihmettelemme yhdessä
luontoa ja sen moninaisuutta. Joka
kerralla on oma teemansa. Uutelan kota
on käytössämme ja siellä grillaamme
yhdessä pientä syötävää. Luontokerhon
vetäjänä on luonto- ja eräopas Jouni
Viitala. Vastuu lapsista on vanhemmilla
tai avustajalla.
Tapahtumat järjestetään yhteistyössä
Mahdollisuus lapselle ry:n, Autismiyhdistys PAUT ry:n ja Lasten omaishoitajat
ry:n kanssa.

Tervetuloa iloa iltapäivään -toiminnallisiin
tuokioihin! Tapahtuma on pääkaupunkiseudun perheille.
Yhteistyössä Autismiyhdistys PAUT ry:n,
Leijonaemot ry:n, Kehitysvammatuki 57
ry:n ja Metropolian fysioterapian, toimintaterapian ja sosiaalialan varhaiskasvatuksen opiskelijoiden kanssa.

Virkistyspäivä helsinkiläisille
vanhemmille ja lapsille

Saiturin joulu -näytelmä
vanhemmille

Aika: lauantaina 22.10. kello 10–16

Aika: torstaina 1.12. kello 19

Paikka: Oskarinpuiston toimijatalo, Marjaniemenranta 48, Helsinki ja Haksulan
toimijatalo, Kannuskuja 2, Vantaa

Paikka: Musiikkiteatteri Kapsäkki,
Hämeentie 68, Helsinki

Ilmoittautuminen: 9.10. mennessä

Ilmoittautuminen: 9.10. mennessä.
Ilmoittautuminen on sitova.

Lisätietoja: Aino Raike
Lapsille oma toimintaparkki Oskarinpuiston toimijatalossa ja vanhemmille rentoa ohjelmaa Haksulan toimijatalossa.
Kuljetusmahdollisuus (Oskarinpuistosta
Haksulaan) vanhemmille, joiden lapsi
osallistuu toimintaparkkiin. Vanhempi voi
osallistua päivään myös ilman lasta.

Mukavaa meininkiä perheille
Metropoliassa!
Aika: torstaina 29.9., 13.10. ja 3.11.
15.30–17.00
Paikka: Metropolian Myllypuron kampuksella, Myllypurontie 1.
Ilmoittautuminen: viikkoa ennen tapahtumaa tapahtumakalenterin kautta
Lisätietoja: Aino Raike
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Erityislasten vanhempien
syyslounas
Aika: torstaina 6.10. klo 12–14
Paikka: Puotilan kartano, Puotilantie 7 ,
Helsinki
Ilmoittautuminen: 25.9. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

Omavastuu: 15 €

Lisätietoja: Aino Raike
Helsinkiläisille erityislasten vanhemmille.
Paikkoja rajoitetusti.
Vantaalle on suunnitteilla kaksi
tapahtumaa syksylle.
Seuraa tapahtumakalenteriamme.

KURSSEJA
Viikonloppukursseja helsinkiläisille perheille, joiden lapsella on kehitysvamma tai
muu vastaava laaja-alaisen tuen tarve. Kurssit ovat tarkoitettu perheille, joissa
vanhempi toimii omaishoitajana tai on vastaavassa tilanteessa. Teemalliset viikonloppukurssit tarjoavat yksilöllistä vertaistukea ja virkistystä sekä tietoa monipuolisesti.
Syksyn kurssit seuraavalla sivulla.

Lisätietoja: Aino Raike

Viisseiska | 3
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Perheiden vertaistukitoiminta

Parkkitoiminta

Alle kouluikäisten lapsiperheiden
viikonloppu
Aika: pe-su 30.9.–2.10.
Paikka: Sopukka, Uusi Porvoontie 482,
Sipoo
Hinta: 25 €/aikuinen, 10 €/alle
18-vuotias lapsi, alle 3-vuotiaat
ilmaiseksi
Vertaistukea ja virkistystä helsinkiläisille
perheille Sopukassa!

Pariskuntien viikonloppu
Aika: la-su 3.–4.9.
Paikka: Kulttuurikeskus ja kokoushotelli
Sofia, Kallvikinniementie 35A, Helsinki
Ilmoittautuminen: tapahtumakalenterin
kautta 7.8. mennessä
Lisätietoja: Aino Raike
Tervetuloa nauttimaan autenttisesta
70-luvun tunnelmasta ja upeasta luonnosta, jossa meri ja metsä kohtaavat!
Kokoushotelli Sofia sijaitsee merellisen
Kallvikinniemen maisemissa, jossa on
mahdollisuus ulkoiluun ja rentoutumiseen.
Viikonlopun omavastuu on 25 €/henkilö.
Sisältää majoituksen ja ruokailut sekä
ohjelmaan liittyvät aktiviteetit. Matkat
jokainen pariskunta hoitaa itse.
Viikonloppu on tarkoitettu helsinkiläisille
pariskunnille, joiden lapsella on kehitysvamma tai vastaava laaja-alaisen tuen
tarve.
Vahvistetun osallistumisen voi perua
veloituksetta 22.8. asti. Lyhyemmällä
aikavälillä ilman lääkärintodistusta peruutetusta ilmoittautumisesta veloitetaan
150 €/hlö.
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Ilmoittautuminen: 15.8. mennessä
tapahtumakalenterin kautta
Vahvistetun osallistumisen viikonloppukurssille voi perua veloituksetta 22.8.
asti. Lyhyemmällä aikavälillä ilman
lääkärintodistusta peruutetusta ilmoittautumisesta veloitetaan 3–13-vuotiailta
113 €/hlö ja yli 13-vuotiailta 226 €/hlö.

Kouluikäisten lapsiperheiden
viikonloppu
Aika: pe-su 25.–27.11.
Paikka: Sopukka, Uusi Porvoontie 482,
Sipoo
Hinta: 25 €/aikuinen, 10 €/alle 18-vuotias
lapsi, alle 3-vuotiaat ilmaiseksi
Ilmoittautuminen: 10.10. mennessä
tapahtumakalenterin kautta
Vertaistukea ja virkistystä helsinkiläisille
perheille Sopukassa! Viikonlopun aikana
pääsee keskustelemaan tärkeistä aiheista muiden vanhempien kanssa, sekä
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 sekä 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. Ilmoitathan
jokaisen viikonloppuun osallistuvan perheenjäsenen erikseen ”lisää henkilö”-painikkeella. Vahvistetun osallistumisen
viikonloppukurssille voi perua veloituksetta 17.10. asti. Lyhyemmällä aikavälillä
ilman lääkärintodistusta peruutetusta
ilmoittautumisesta veloitetaan 3–13-vuotiailta 113 €/hlö ja yli 13-vuotiailta 226 €/
hlö.
Viikonlopun tarkempi ohjelma lähetetään
mukaan valituille perheille.

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

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

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

LASTEN TEEMAPÄIVÄT

Aika: 27.8. kello 13–17
Huom! muuttunut kellonaika

Lasten teemapäivät on tarkoitettu alle
18-vuotiaille erityistä tukea tarvitseville
lapsille ja heidän sisaruksilleen. Teemapäivät toteutetaan joko perjantai- tai
lauantaiparkkeina, joissa toimitaan valitun
teeman ympärillä.

Paikka: Linnanmäki, Tivolikuja 1, Helsinki

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.
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.
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.
Ajantasaiset tiedot tapahtumista löytyvät
tapahtumakalenterista yhdistyksen nettisivuilta.
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Lauantaiparkki – retki
Linnanmäelle
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Hinta: 20 €

Ystävätupatoiminta ja retket

Ystävätupatoiminta
ja retket

Ilmoittautuminen: 17.8. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

KLUBIT, RYHMÄT
JA TAPAHTUMAT
YSTÄVÄTUVALLA
Ystiksen teiniklubi –
nuorten oma mesta

Lisätietoja:
Heidi Rinta-Lusa

Aika: joka toinen lauantai (parittomat
viikot) kello 13–16

Ystävätupa – ”Ystis”

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs

Sisarusten
viikonloppukurssi

Aika: keskiviikkoisin
kello 14–19
ja sunnuntaisin kello 13–16

Lisätietoja: Marja Herala

Aika: la-su 24.–25.9.

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs

Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu
2, 4. krs

Lisätietoja: Marja Herala

Hinta: 20 €
Ilmoittautuminen: 31.8. mennessä
tapahtumakalenterin kautta
Lisätietoja: Heidi Rinta-Lusa

Lauantaiparkki – aistit
Aika: 8.10. kello 10–15
Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu
2, 4. krs
Ilmoittautuminen: 28.9. mennessä
tapahtumakalenterin kautta
Lisätietoja: Heidi Rinta-Lusa

Syksyn ensimmäinen Ystis on
keskiviikkona 24.8.
Ystävätupa, tuttavallisesti Ystis, on
kohtaamispaikka kehitysvammaisille
nuorille ja aikuisille. Ystiksellä tapaat
kavereita, voit pelata bilistä ja muita
pelejä, laulaa karaokea tai vain viettää
aikaa mukavassa seurassa.
Ystävätuvalla on myytävänä kahvia,
pullaa ja pientä suolaista.
Ystiksellä on paikalla aina kaksi vastuuohjaajaa. Mikäli tarvitset henkilökohtaista
apua tai vahvempaa tukea, olet tervetullut
oman avustajan kanssa.
Ystävätuvan puhelin 0400 413 478
(aukioloaikoina)
Välillä Ystikselle voi osallistua myös
verkossa. Verkko-Ystiksistä tiedotetaan
Facebookissa Ystävätupa ja kerhot
verkossa -sivulla.

Syksyn ensimmäinen Teiniklubi on 3.9.
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 kahvia, limua, mehua ja pientä
purtavaa.

Ystiksen
Senioriklubi
Aika: joka toinen
tiistai (parilliset viikot) kello 12–14
Lisätietoja: Marja Herala
Syksyn ensimmäinen senioriklubi on 23.8.
Jos tarvitset henkilökohtaista apua tai
vahvempaa tukea, olet tervetullut oman
avustajan kanssa.
Myytävänä kahvia ja pientä purtavaa.
Senioriklubille ei tarvitse ilmoittautua
etukäteen.
Viisseiska | 3
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Ystävätupatoiminta ja retket
Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan
yhdessä syksyn ohjelma.
Tervetuloa! Syyskauden ensimmäinen
Senioriklubi on tiistaina 23.8.

Lisätietoa: Marja Herala

Bragun
Sateenkaariklubi
Aika: torstaisin 1.9., 20.10.
ja 24.11. kello 15.30–17.00
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs
Bragun Sateenkaariklubi on kohtaamispaikka, joka on tarkoitettu seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin kuuluville
erityistä tukea tarvitseville henkilöille.
Klubille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Bragun Sateenkaariklubilla voit:
• kohdata muita mukavia ihmisiä, jutella
ja viettää aikaa yhdessä
• nauttia kahvia, teetä ja virvokkeita sekä
pientä purtavaa
• pelata lautapelejä tai löytää
biljardikaverin
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.
Tervetuloa!
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TAPAHTUMAT
MUUALLA
JA RETKET
Villiklubi – jo kymmenen
iloista vuotta!
Aika: 22.8., 26.9., 24.10. ja 28.11.
Paikka: Bar & Restaurant Feltbay Pikku
Huopalahdessa. Osoite Tilkanvierto 7,
00300 Helsinki
Lisätietoa: Marja Herala
Villiklubi on Kehitysvammatuki 57 ry:n
järjestämää toimintaa yhdessä Helsingin
kaupungin kanssa. Mahtavaa meininkiä
hyvän musiikin ja ystävien sekä uusien
tuttavuuksien parissa! Villiklubille ovat
kaikki yli 18-vuotiaat tervetulleita.

Hei helsinkiläiset!
Huomasittehan tulevat leirit
Syksyn aikana järjestetään kaksi viikonloppuleiriä, 2.–4.9. ja 14.–16.10. Ensimmäinen leiri tarjoaa iloa ja virkistystä.
Toinen leiri tarjoaa virkistyksen lisäksi
oppia ja kertausta tärkeistä arkielämän
turvallisuustaidoista. Lisäksi Pajulahdessa järjestetään urheilullinen leiri lokakuussa. Lue lisää s.35

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta
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.

Huomaathan, että koronavirus saattaa
aiheuttaa muutoksia suunnitelmiin.
Vekkarin vapaaehtoiset voivat perustaa
myös omia harrastusryhmiä. Uusille
vertaisryhmän vetäjille on oma koulutus,
joka alkaa lokakuussa. Lisätietoja koulutuksesta antaa Venni Turtiainen.
Perhekamut

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.

Perhekamut-hankkeen vapaaehtoiset tukevat erityislapsiperheitä osallistumaan
Kehitysvammatuki 57 ry:n perheiden tuen
tapahtumiin. Perhekamu seuraa tarjolla
olevia tapahtumia, ehdottaa niitä kamuperheelle ja lähtee perheen kaverina mukaan tapahtumiin. Perhekamu on innostaja ja käytännön apu lähtötilanteissa.
Muut vapaaehtoistoiminnan muodot
Katso lisää www.kvtuki57.fi/vapari
Mukaan vapaaehtoiseksi?
Seuraava koulutus järjestetään syyskuussa 2022. Voit myös sopia henkilökohtaisen perehdytysajan, jos et pääse
koulutukseen. Ota yhteyttä, niin sovitaan
sinulle sopiva perehdytysaika.
Lisätietoja: Veera Hietanen

Vekkarin saavutettava vertaisja vapaaehtoistoiminta

VEKKARIN TUETTU
VAPAAEHTOISTOIMINTA

Vekkarissa pääset toimimaan vapaaehtoisena erilaisissa tapahtumissa.

Vekkari tarjoaa yksilöllistä tukea vapaaehtoisena toimimiseen.

Vekkarista saat apua ja tukea vapaaehtoistehtävissä toimimiseen.

Vekkarin vapaaehtoiset toimivat erilaisissa tapahtumissa.

Toimintaa on sekä netissä että livenä.

Löydät vapaaehtoistapaahtumia osoitteesta www.kvtuki57.fi/vekkaritapahtumat.

Katso tapahtumalistauksesta, mihin tapahtumiin seuraavaksi osallistumme.

Lisätietoja: Venni Turtiainen
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Vertais- ja vapaaehtoistoiminta
Tällä hetkellä voit ilmoittautua vapaaehtoiseksi seuraaviin tapahtumiin:
Espoo-viikon puistosiivous keskiviikkona
24.8. kello 15-18 Matinkylässä
(huom! päivä muuttunut)
Tule nauttimaan kesäpäivästä Matinkylässä! Siivoamme puistoja ja sen
jälkeen vietämme kesäpäivää piknikillä
Naapuruustalo Matinkylän vapaaehtoisten kanssa. Yhteislähtö Ystävätuvalta
lähtee kello 14 osoitteesta Läntinen
Brahenkatu 2.
Ystävätupa sunnuntaisin kello 13–16
alkaen 28.8.
Ystävätuvalla voit toimia ovivahtina ja
jakaa maskeja kävijöille. Ystävätupa sijaitsee Helsingissä osoitteessa Läntinen
Brahenkatu 2, 4. kerros. Ystävätupa on
auki sunnuntaina 8.5.
Ystävätupa keskiviikkoisin kello 14–19
alkaen 24.8.
Ystävätuvalla voit toimia ovivahtina ja
jakaa maskeja kävijöille. Ystävätupa sijaitsee Helsingissä osoitteessa Läntinen
Brahenkatu 2, 4. kerros. Ystävätupa on
auki keskiviikkona 4.5.
Kaakon kammari sunnuntaina 18.9.
kello 15–18
Tule leikittämään lapsia Kaakon kammarille. Kaakon kammari kokoontuu Helsingissä Oskarinpuiston toimijatalossa
Marjaniemessä osoitteessa Marjaniemenranta 48.

Ilmoittaudu tapahtumaan näin:
soita Vekkarin numeroon 040 837 6273
tai laita sähköpostia Vennille
(venni.turtiainen@kvtuki57.fi).
Osallistumme tapahtumiin ilmoittautumisten mukaan.
Jos ilmoittautumisia ei ole tarpeeksi,
osallistuminen tapahtumaan perutaan.
Meillä on oikeus tehdä muutoksia.
Huomioi turvallisuus
Kaikissa Vekkarin tapahtumissa huolehditaan, että kädet ovat puhtaat.
Jokaisella on mahdollisuus pitää turvavälejä ja käyttää maskia.
Vekkari tarjoaa osallistujille suojaimet ja
käsien desinfiointiaineet.
Älä tule Vekkarin tapahtumiin, jos olet
yhtään kipeä.
Huolehditaan siitä, etteivät virukset leviä!
Hae Vekkarin ryhmiin
Vekkarin harrastusryhmissä tapaat
muita, jotka ovat kiinnostuneita samoista asioista kuin sinä. Ryhmiä ohjaavat
vapaaehtoiset ryhmänvetäjät.

Leiritoiminta
Eläinystävät ja vesipedot – viikonloppuleiri aikuisille Heinolassa
Paikka: Hotelli Kumpeli Spa, Muonamiehenkatu 3, Heinola
Hinta: 100 €

Lisätietoja: Marja Herala

Ilmoittautuminen: 15.8. mennessä
tapahtumakalenterin kautta. Leiri on
tarkoitettu helsinkiläisille. Osallistujat
valitaan ilmoittautuneista.

Leiriohjelma sisältää erilaisia tärkeitä turvallisuuteen liittyviä asioita, kuten ensiapua, paloturvallisuutta, liikuntaan liittyvää
turvallisuutta ja henkilökohtaista turvallisuutta. Tietysti tärkeää on myös hauska
yhdessäolo, hyvä ruoka ja virkistys. Leiripaikka sijaitsee kauniilla kampuksella
Tuusulanjärven rannalla. Tarkempi ohjelma toimitetaan leirille valituille.

Peruutusehdot: Ilmoittautuminen on
sitova. Jos sinut valitaan ja sairastut, voit
perua osallistumisen lääkärintodistuksella.
Lisätietoja: Marja Herala
Ohjelmassa on muun muassa tutustumiskäynti hauskassa ja mielenkiintoisessa Dorkin taidepuistossa, uintia ja
saunomista upeassa kylpylässä ja vierailu Heinolan lintuhoitolassa, jossa näet
paljon erilaisia lintuja, esimerkiksi papukaijoja. Tarkempi ohjelma toimitetaan
leirille valituille.

Urheilullinen syyslomaviikko
Pajulahdessa aikuisille
Aika: 17.10.–21.10.
Paikka: Liikuntakeskus Pajulahti,
Pajulahdentie 167, Nastola
Hinta: 170 euroa
Ilmoittautuminen: 16.8. mennessä
tapahtumakalenterin kautta. Leiri on
tarkoitettu helsinkiläisille. Osallistujat
valitaan ilmoittautuneista. Olemme
yhteydessä kaikkiin.

Tutustu Vekkarin monipuolisiin ryhmiin
vapaa-ajan esitteestä tai nettisivuilta
osoitteesta www.kvtuki57.fi/vekkari

Arjen turvallisuus – viikonloppuleiri aikuisille Järvenpäässä

Näin ilmoittaudut mukaan Vekkarin
tapahtumiin

Paikka: STEP-koulutuksen majoituspalvelut, Järvenpää

Valitse listasta tapahtumat, joihin haluat
mukaan.

Hinta: 100 €
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tumakalenterin kautta. Leiri on tarkoitettu helsinkiläisille. Osallistujat valitaan
ilmoittautuneista.
Peruutusehdot: Ilmoittautuminen on
sitova. Jos sinut valitaan ja sairastut, voit
perua osallistumisen lääkärintodistuksella.

Aika: pe-su 2.–4.9.

Aika: 14.-16.10.2022
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Leiritoiminta

Ilmoittautuminen: 28.8. mennessä tapah-

Peruutusehdot: Ilmoittautuminen on
sitova. Jos sinut valitaan ja sairastut, voit
perua osallistumisen vain lääkärintodistuksella.
Lisätietoja: Petrus Koskimies
Leiriin sisältyy bussikuljetukset toimistomme edestä (Läntinen Brahenkatu 2)
liikuntakeskukseen ja takaisin. Leireillä
ohjaajina toimivat kokeneet leiriohjaajamme. Leireillä on täysihoito sekä
monipuolista ohjattua toimintaa.
Viisseiska | 3
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HAASTAVAN
KÄYTTÄYTYMISEN
ENNALTAEHKÄISY

Koulutukset

-verkkokoulutus

Koulutusten ohjelma

Uusien
vapaaehtoisten
koulutus
KOHTI UUSIA KOKEMUKSIA!
Koulutamme uusia vapaaehtoisia syyskuussa tiistaina 13.9. ja lauantaina 17.9. Ensimmäinen koulutuspäivä on tarkoitettu kaikille
vapaaehtoiseksi haluaville. Taustavapariksi,
kaveriksi tai perhekamuksi haluavat osallistuvat myös toiseen koulutuspäivään. Tutustu
vapaaehtoistoiminnan eri muotoihin lehden
sivulla 33.
Koulutukset järjestetään Kehitysvammatuki
57 ry:n Ystävätuvalla, osoitteessa Läntinen
Brahenkatu 2, 4. krs, Helsinki. Koulutuksiin on
mahdollista osallistua myös etänä.

Tiistaina 13.9. kello 17–19.30
• Koulutuksen aiheina ovat vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet ja periaatteet
Kehitysvammatuki 57 ry:ssä
• Tämä koulutuskerta on kaikille vapaaehtoiseksi haluaville.
Lauantaina 17.9. kello 10–16
• Koulutuksessa käydään läpi, mitä kehitys
vammaisuudella tarkoitetaan. Muita teemoja
ovat kohtaaminen ja vuorovaikutus, 		
vapaaehtoistoiminnan tavoitteet ja
vaikutukset, vapaaehtoispolun jatko ja
tehtävämahdollisuudet.
• Tämä koulutuskerta on tarkoitettu kaverina,
taustavaparina ja perhekamuna t
oimimisesta 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
osoitteeseen veera.hietanen@kvtuki57.fi tai
soittaa Veeralle p. 040 160 9017.
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Vekkari-ryhmän
VETÄJÄKSI
Vekkarin harrastusryhmissä voi kohdata muita
samasta asiasta kiinnostuneita ihmisiä.
Ryhmissä ei ole ohjaajia, vaan ne ovat kokonaan
vapaaehtoisten suunnittelemia ja vetämiä.
Haluaisitko perustaa oman harrastusryhmän?
Vekkarista saat siihen tukea. Harrastusryhmän
aiheena voi olla melkein mikä tahansa asia,
mistä olet kiinnostunut.
Tule mukaan Vekkari-ryhmän vetäjän koulutukseen!
Koulutuksessa opit seuraavia asioita:
•
•
•
•
•

miten uusi ryhmä muodostetaan
miten ryhmän toimintaa voi suunnitella
miten innostat ryhmäläisiä mukaan toimintaan
millaista tukea voit saada ryhmän vetämiseen
mitä ryhmän vetäjän on tärkeää tietää
esimerkiksi salassapidosta.

Koulutus kestää 8 iltaa. Koulutuskerrat ovat
torstai-iltaisin 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 10.11.,
17.11., 24.11. ja 1.12.2022 kello 16.30-19.
Koulutus järjestetään Kehitysvammatuki 57 ry:n
Ystävätuvalla, osoitteessa Läntinen
Brahenkatu 2, 4. krs, Helsinki.
Ilmoittautuminen: voit ilmoittautua
Tapahtumakalenterin kautta netissä osoitteessa
kvtuki57.fi/tapahtumakalenteri tai ottamalla yhteyttä
vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Venni Turtiainen p. 044 792 2752,
venni.turtiainen@kvtuki57.fi

Aika: keskiviikkona 9.11. kello 18–20
Paikka: verkossa
Ilmoittautuminen: 4.11. mennessä
tapahtumakalenterin kautta
Lisätietoa: Nina Korventaival
Haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisemiseksi on tehtävissä paljon.
Haastava käytös on lähes aina merkki
siitä, ettei
ihminen voi hyvin. Koulutuksessa
käsitellään haastavan käyttäytymisen
taustalla vaikuttavia tekijöitä ja sitä,
miten sosiaalista ja psyykkistä ympäristöä muokkaamalla voidaan lisätä
hyvinvointia ja vahvistaa oman elämän hallintaa. Koulutus on
maksuton.

TILAUSKOULUTUKSET
Kehitysvammatuki 57 ry:ltä voi tilata
erilaisia asiantuntijaluentoja. Voitte
hyödyntää pitkää kokemustamme
ja asiantuntijuuttamme kehitysvamma-alalta ja tilata asiantuntijaluennon
tai kokemuksellisen
toimintatuokion. Asiantuntijaluentoja
pitävät kokeneet alan ammattilaiset.
Yhdistyksellä on asiantuntijuutta
kehitysvamma-alalla mm. itsemääräämisoikeudesta, erityislasten perheiden
tarpeista, leiri- ja ryhmätoiminnasta,
haastavasta käyttäytymisestä, tuetusta vapaaehtoistoiminnasta, saavutettavuudesta, asumisesta, osallisuutta
tukevasta päiväaikaisesta toiminnasta
ja seksuaalisuudesta.
Pyydä tarjous!
Lisätietoja: Mari Mononen
Viisseiska | 3
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Tapahtumakalenteri
Muutokset ovat mahdollisia muuttuvan koronatilanteen vuoksi.
Ajankohtaisin tieto on netissä tapahtumat.kvtuki57.fi

Elokuu
9.8.
Tervetuloa ihana arki
-perhetapahtuma | s. 24
11.8. Hakunilan Perhis | s. 22
17.8. Vertaistukiryhmä yli
12-vuotiaana kehitysvammadiagnoosin saaneiden lasten
vanhemmille | s. 23
18.8. Helsingin Perhis | s. 22
22.8. Villiklubi | s. 32
23.8. Syksyn ensimmäinen
senioriklubi | s. 31
24.8. Syksyn ensimmäinen
Ystävätupa | s. 31
25.8. Somalinkielisten omaishoitajien 		
ryhmä | s. 23
27.8. Lauantaiparkki - Retki
Linnanmäelle | s. 30
27.8. Hemmottelupäivä erityislasten 		
vanhemmille | s. 25
30.8. Aikuisten lasten vanhempien
tapaaminen verkossa | s. 23
31.8. Vantaan vertaistukiryhmä | s. 23
Syyskuu
1.9.
Bragun Sateenkaariklubi | s. 32
2.–4.9.
Eläinystävät ja vesipedot
– viikonloppuleiri aikuisille | s. 35
3.–4.9.
Pariskuntien viikonloppu | s. 28
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3.9.

Syksyn ensimmäinen
Teiniklubi | s. 31
5.9.
Keskustelua läheisen
psyykenlääkityksestä | s. 18
8.9.
Koivukylän perhis | s. 22
8.9.
Lounastapaaminen
vanhemmille | s. 25
8.9.
Erityislasten isovanhempien
vertaistapaaminen | s. 24
13.9. Vapaaehtoisten koulutus | s. 36
14.9. Asumispalvelut-ilta | s. 19
15.9. Helsingin Perhis | s. 22
18.9. Kaakon kammari | s. 22
24.–25.9.
Sisarusten oma viikonloppu 		
Ystävätuvalla | s. 30
24.9. Perheiden luontokerho | s. 25
26.9. Villiklubi | s. 32
28.9. Unen ja unen häiriöiden merkitys		
lapsen kehitykselle ja
hyvinvoinnille | s. 19
28.9. Vantaan vertaistukiryhmä | s. 23
29.9. Mukavaa meininkiä perheille 		
Metropoliassa! | s. 26
29.9. Somalinkielisten omaishoitajien 		
ryhmä | s. 23
30.9.–2.10.
Alle kouluikäisten lapsiperheiden 		
Sopukan viikonloppu | s. 28

Lokakuu
5.10. Hetkittäin -kurssi yli
60-vuotiaille | s. 5
6.10. Erityislasten vanhempien
syyslounas | s. 26
8.10. Lauantaiparkki - aistit | s. 30
13.10. Mukavaa meininkiä perheille
Metropoliassa! | s. 26
13.10. Hakunilan Perhis | s. 22
13.10. Vekkari-ryhmän vetäjäksi
-koulutus alkaa | s. 37
14.–16.10.
Arjen turvallisuus
– viikonloppuleiri | s. 35
16.10. Kaakon kammari | s. 22
17.–21.10.
Urheilullinen syyslomaviikko
Pajulahdessa | s. 35
20.10. Helsingin Perhis | s. 22
20.10. Bragun Sateenkaariklubi | s. 32
22.10. Virkistyspäivä helsinkiläisille
vanhemmille ja lapsille | s. 27
24.10. Villiklubi | s. 32
26.10. Vantaan vertaistukiryhmä | s. 23
27.10. Somalinkielisten
omaishoitajien ryhmä | s. 23
29.10. Perheiden luontokerho | s. 25

Seuraa meitä somessa

kvtuki57
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

Marraskuu
09.11. Haastavan käyttäytymisen
ennaltaehkäisy
-verkkokoulutus | s. 37
12.11. Luovasti laivalla
-päiväristeily | s. 6
12.11. Opintomessut IPI
Kulmakuppila | s. 19
17.11. Syyskokous | s. 5
25.–27.11.
Kouluikäisten lapsiperheiden
viikonloppu | s. 28
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YHTEYSTIEDOT

Nina Korventaival
040 835 3763
toiminnanjohtaja

Elina Raike-Ojanen
0400 676 721
palvelujohtaja

Mari Mononen

050 339 3794
kehittämispäällikkö

Katja Riikonen

044 741 6259
perheiden tuen päällikkö

Venni Turtiainen

044 792 2752
vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

Veera Hietanen

040 160 9017
vapaaehtoistoiminnan		
koordinaattori

Satu Timperi

044 901 3213
hankepäällikkö
(Selkeästi meille)

OSKARINPUISTON TOIMIJATALO
Ohjaajat
040 837 6179 ja 040 160 9018

Kirsi Kanerva-Poranen
044 757 4108
palveluyksikön johtaja

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

Petra Saarinen

040 160 9015
henkilöstökoordinaattori

044 491 4006
saavutettavuuskoordinaattori
(Selkeästi meille)

Jenni Morottaja 044 700 1061
palveluyksikön johtaja

Maria Kuosma

Maija Rimpiläinen

KANKURINKULMAN KOTIYHTEISÖ
Poppana 040 837 6178 		
Pirta 040 160 9022		
Alakerta 040 183 0404

Kirsi Aarnikare

0400 345 369
hallinnon assistentti

044 740 6693
hankepäällikkö (Hetkittäin)

Mikko Apell

Mari Salovaara

044 715 2067
viestintäkoordinaattori

Heidi Rinta-Lusa
044 493 8083
parkkitoiminnan
koordinaattori

044 714 3380
hanketyöntekijä (Hetkittäin)

MYLLYKAAREN KOTIYHTEISÖ
Ohjaajat 040 837 6408

Hanna Pyöriä

Sanni Toivonen 044 493 4615

044 491 4779
hankekoordinaattori
(Perhekamut)

Aino Raike

040 522 2138
perhe- ja parkkitoiminnan
koordinaattori

Marja Herala

040 521 0240
yhteisökoordinaattori

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

Tiina Toivonen 040 134 4204
palveluyksikön johtaja

Kehitysvammatuki 57 ry:n
hallitus
puheenjohtaja

Sari Sepponen

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

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

palveluyksikön johtaja

HAKSULAN TOIMIJATALO
Ohjaajat 044 491 9015
Anne Wallenius 041 546 6838
palveluyksikön johtaja
PERHEKOTIASUMINEN
Elina Raike-Ojanen 0400 676 721
palvelujohtaja

