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Seuraa meitä somessa:

LIITY YHDISTYKSEN JÄSENEKSI
Jos et vielä ole Kehitysvammatuki 57 ry:n jäsen, liity mukaan nyt! 

Yhdistyksen jäsenet kuuluvat myös Kehitysvammaisten Tukiliittoon, joka tarjoaa muun muassa laki-
neuvontaa ja erilaisia koulutuksia. Jäsenetuina ovat neljä kertaa vuodessa ilmestyvä yhdistyksen 
jäsentiedote, Kehitysvammaisten tukiliiton Tukiviesti- tai Leija-lehti sekä edullisempi jäsenhinta 
osaan yhdistyksen järjestämistä matkoista, tapahtumista ja retkistä. 

Jokainen jäsenyys tukee arvokasta työtämme. Jäsenenä sinulla on myös mahdollisuus vaikuttaa 
yhdistyksen toimintaan osallistumalla yhdistyksen kevät- ja syyskokouksiin, hakeutumalla hallitus-
työskentelyyn ja esimerkiksi toimikuntien toimintaan.

Jäsenmaksut 2019: henkilöjäsen 25 €, yhteisöjäsen 90 €. 

Liittymislomake netissä tai toimiston numerosta tai sähköpostista.



3

Sari Sepponen
puheenjohtaja
p. 040 505 0530
sari.h.sepponen@gmail.com

Puheenjohtajan tervehdys

Viime aikojen uutisoinnin kautta olemme 
saaneet kuulla monista surullisista ihmiskoh-
taloista, joissa tapahtumakulku olisi voinut olla 
oleellisesti erilainen riittävän osaamisen ja 
oikein kohdennettujen palveluiden avulla.

Itsemääräämisoikeuteen ja etenkin asumisen 
tukipalveluihin liittyvät asiat nousevat kes-
kusteluun yhä enemmän myös jäsenistömme 
piirissä. Etenkin nuorten aikuisten tai aikuistu-
massa olevien nuorten vanhemmilla on huoli 
siitä, löytyykö lapselle sopiva mahdollisuus 
aloittaa itsenäinen elämä lapsuudenkodin 
ulkopuolella. Aivan liian usein sopivaa mah-
dollisuutta ei tunnu löytyvän ja ainoa mahdol-
lisuus on jatkaa asumista lapsuudenkodissa, 
vaikka halu itsenäistymiseen olisikin jo kova. 

Kuten tiedämme, myös vammaissektorilla on 
aika ajoin erotettavissa nousevia trendejä. 
Tämän hetken nouseva trendi tuntuu olevan 
asuminen omassa erillisessä asunnossa, 
johon asukas saa tukea kerran päivässä, 
kerran viikossa tai vielä harvemmin. Osalle 
kehitysvammaisista ihmisistä sellainen 
asumismuoto sopii, mutta vain murto-osalle. 

Näen suuntauksen taustalla yhtenä seikkana 
olevan kustannusten säästämisen: 
tukiasuntoasumisessa ei tarvitse palkata 
henkilökuntaa asumisyksiköihin.  Suuntaus on 
huolestuttava, koska sen välillisiä vaikutuksia 
ei ole mietitty. 

Olen kysellyt eri foorumeissa kehitysvammais-
ten nuorten vanhemmilta, mikä olisi heidän 
mielestään oikea asumismuoto heidän 
nuorilleen. 

Sain kyselyihini kymmeniä vastauksia yhdessä 
illassa. Vastaajista vain muutama kannatti eh-
dollisena tukiasumista, muut vastaukset olivat 
ehdottomasti yhteisöllisyyttä ja ryhmämuotois-
ta asumista kannattavia. 

Vanhempien mielipiteiden mukaan joko asuin-
ryhmä tai ryhmäkoti antavat turvallisuuden, 
tarvittavan tuen ja yhteisöllisyyden. 

Yksinäisyys on hyvin usein kotoa pois muutta-
neen kehitysvammaisen ongelma. Yksin asu-
minen ei vähennä sellaista ongelmaa puhu-
mattakaan terveyteen liittyvistä seurauksista.

Koti on paikka, jonka ihminen kokee kodik-
seen. Koti voi olla osa kotiyhteisöä, jossa 
asuminen mahdollistaa osallisuuden yhteis-
kunnassa asumisen laatukriteerien mukaisesti.

Myös itsemääräämisoikeus toteutuu parhaiten 
silloin, kun ihmisellä on sen toteutumisen 
tueksi lähellään riittävästi osaavaa 
henkilökuntaa. Kannustan meitä järjestötoi-
mijoita jatkamaan keskustelua tästä tärkeästä 
aiheesta jatkossakin.

Talvisin terveisin,
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Jäsenilta ennen kokousta klo 17. Lisätietoja sähköisessä uutiskirjeessä lähempänä kokousta. 
Järjestämme lapsille toimintaparkin kokouksen ajaksi. Lisätiedot ja varaukset Tiialle 14.4. men-
nessä joko puhelimitse 040 522 2138 tai sähköpostitse tiia.jarvinen@kvtuki57.fi. Tervetuloa!

Ajankohtaista

Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 25.4.2019 
klo 18.00 yhdistyksen toimistossa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki.

Käsiteltäviä asioita:

* Sääntöjen §:n 11 määräämät asiat:
 - hyväksytään vuosikertomus edelliseltä vuodelta
 - käsitellään kirjanpitolain tarkoittama tilinpäätös  ja toimintakertomus 
   sekä tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta
 - päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 - päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
* Käsitellään muut yhdistyksen hallitukselle viimeistään 14.3.2019 ilmoitetut
   aloitteet. 

Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen toimistolta 18.4.2019 alkaen.

   TERVETULOA! Kehitysvammatuki 57 ry:n hallitus

Toiminnanjohtajan tervehdys

Kumppanuudesta ja yhteisöllisyydestä 
voimaa

Kehitysvammatuki 57 ry:n vuosi 2019 on 
lähtenyt käyntiin vauhdilla, kuten kuuluukin. 
Kevään ja suurelta osin loppuvuodenkin 
aikataulut on jo lyöty lukkoon. Läntisen 
Brahenkadun tilat ovat käytössä aamusta 
iltaan lähes vuoden jokaisena päivänä, joten 
osa toiminnasta tullaan toteuttamaan 
Marjaniemessä Oskarinpuiston toimijatalossa 
sekä lukuisten yhteistyökumppanien tiloissa 
pääkaupunkiseudulla.

Kumppanuuksien avulla me järjestötoimijat 
voimme tarjota jäsenille ja kohderyhmälle 
moninkertaisesti enemmän toimintaa, kuin 
mihin omat resurssit ja voimavarat riittäisivät. 
Olemme Kehitysvammatuki 57 ry:ssä iloisia ja 
kiitollisia kymmenistä aktiivisista kumppaneis-
ta, joiden kanssa yhteistyö on vakiintunutta.

Vanhojen ja välittömien kumppanuuksien 
lisäksi vireillä on useita mielenkiintoisia ja 
innostavia aluillaan olevia yhteistyökuvioita, 
joiden uskomme tuottavan lisää hyviä hetkiä 
yhdessä tekemisen ja vaikuttamisen 
merkeissä!

Palvelutoiminnassamme tapahtuu myös, 
voimme kevään aikana tarjota lisää 
yksilöllisesti räätälöityä asumista Itä-Helsin-
gissä. Tiedotamme asiasta lisää lähiaikoina, 
mutta annamme mielellämme lisätietoja 
kiinnostuneille jo ennen sitä.

Tapaamisiin viimeistään KeMuissa maalis-
kuussa!

Ystävällisesti,

Nina Korventaival
toiminnanjohtaja
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TÖITÄ TARJOLLA! 
 
Haemme kahvila-avustajia töihin Ystävätuvalle! 
 
Tarjoamme töitä kahvila-avustajalle sunnuntaisin Ystävätuvalla kello 13–16 
ajalla 10.2.–12.5 (paitsi 21.4. koska on pääsiäinen).  
 
Haemme avustavaa työntekijää myös teinarin diskoon 16.3. kello 12–16. 
 
Kehitysvammatuki 57 ry:n, LähiTapiolan ja WorkPilotsin yhteistyön myötä 
tarjoamme palkan WorkPilots-sovelluksen avulla. Työ kestää ystävätuvalla 3 
tuntia/kerta ja teinarissa 4 tuntia. Työstä maksetaan palkkaa 10 €/tunti. 
Yhteistyöhankkeen avulla tuemme nuoria saamaan työkokemusta. Palkattavat ovat 
nuoria, joilla on kehitysvamma.  
 
Voit rekisteröityä WorkPilotsin käyttäjäksi ja hakea keikkaa suoraan sovelluksesta. 
Jos tarvitset apua rekisteröitymiseen, voit ottaa yhteyttä Marjaan, 
marja.herala@kvtuki57.fi tai p. 040 521 0240. 
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KeMuT 2019

KeMuT 2019 
Messukeskuksen Siivessä 2.3. kello 14–18
- KeMuT-tapahtumassa tarjoillaan kokemuksia ja kulttuuria kaikille!

KeMuT-tapahtumassa voit:

Lippuja voi ostaa 
myös yhdistyksen 

toimistolta!

nauttia monipuolisesta musiikista! Mukana mm. Resonaarin muusikot, 
MC KOO ja Herkkuräbäri

kokea teatterielämyksiä! Mukana Tunneteatteri sekä Aino ja Oiva

osallistua musapajaan

pyörähtää lastenpajassa

tehdä upeaa valotaidetta

tanssia diskossa tai tuoda lavalle jotain ihan uutta

ja paljon muuta!

Tänä vuonna teemme tapahtumaa yhteistyössä usean yhteistyökumppanin kanssa ja voit 
tutustua heihin kulttuuritorilla. Menossa mukana myös Jaakko Selin ja Sami Helle!

Tapahtumassamme ei ole merkittyjä istumapaikkoja kuten ennen, vaan voit liikkua eri tilojen 
välillä ja valita ohjelmatarjonnasta Sinulle parhaiten sopivat palaset. 

Tarkempi ohjelma julkaistaan lähempänä tapahtumaa kotisivuillamme ja Facebookissa.

Liput vain 12 euroa ja alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Avustajan lippu on ilmainen. 

Konsertin idean isä oli psykiatri Kivi Lydecken, joka esitti vuonna 1973, että kehitysvammaisten 
päivää tulisi viettää sellaisen konsertin muodossa, jossa ei pidetä puheita, vaan nautitaan 
kehitysvammaisten itsensä tuottamasta taiteesta. 

Liput www.kvtuki57.fi. 

(Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs)
 

keskiviikkona
6.2. klo 9–17 ja 
27.2. klo 9–17
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Uuden rekisterijärjestelmämme myötä 
kysymme kaikilta toimintaamme osallistuvilta 
henkilötunnukset. Henkilötunnusta tarvitaan, 
koska sen avulla voidaan yksilöidä rekisterissä 
olevat henkilöt. 

Henkilön yksilöinti on välttämätöntä rekisterin 
luotettavuuden, ajantasaisuuden ja oikeellisuu-
den kannalta. Yksilöinnillä turvataan rekisteröi-
dyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja 
velvollisuuksien toteutuminen. 

Kehitysvammatuki 57 ry:ssä tietoliikenne 
tapahtuu suojatussa verkossa ja kaikki tietoja 
käsittelevät henkilöt ovat allekirjoittaneet 
salassapitosopimuksen.

Mikä GDPR?

Tietosuojavaltuutetun toimisto kuvaa GDPR:ää 
näin: ”GDPR tulee sanoista General Data 
Protection Regulation (yleinen tietosuoja-
asetus). Se on uusi henkilötietojen käsittelyä 
sääntelevä laki, jota on sovellettu kaikissa 
EU-maissa 25.5.2018 alkaen.

GDPR antaa paremman suojan 
henkilötiedoillesi ja enemmän keinoja hallita 
tietojesi käsittelyä.

Uuden lainsäädännön tavoitteena on
• parantaa henkilötietojen suojaa ja 
tietosuojaoikeuksia
• vastata uusiin digitalisaatioon ja 
globalisaatioon liittyviin tietosuojakysymyksiin
• yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikissa 
EU-maissa
• edistää digitaalisten sisämarkkinoiden 
kehittymistä.”

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
(https://tietosuoja.fi/gdpr)
 

Uusi ilmoittautumiskäytäntö

Paremman tapahtumanhallinnan, kaikille 
toiminnoille yhtenäisen rekisterijärjestelmän ja 
GDPR:n vuoksi olemme siirtyneet uuteen 
tapahtumanhallinta- ja rekisterijärjestelmään. 

Tapahtumiin voi ilmoittautua osoitteessa 

tapahtumat.kvtuki57.fi. 
Huomioi, että osoitteeseen                                    
ei kirjoiteta alkuun ”www.” Löydät tapahtumat 
myös kotisivujemme kautta kohdasta 
Ajankohtaista ja Tapahtumakalenteri.
 

Ilmoittautumislomakkeessa ovat pakollisina 
tietoina mm. osallistujan sähköpostiosoite ja 
puhelinnumero. Mikäli osallistujalla ei ole 
sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, 
laitetaan kohtaan lähihenkilön puhelinnumero 
ja sähköpostiosoite.

Toivomme ilmoittautumisia ensisijaisesti 
sähköisen järjestelmän kautta. Mikäli sinulla ei 
ole pääsyä sähköiseen järjestelmään, voit 
pyytää toiminnoista vastaavilta koordinaatto-
reilta paperisen ilmoittautumislomakkeen.

Löydät tapahtumat myös kotisivuiltamme 
tapahtumakalenterista. Tapahtumia voi 
nykyään myös selata joko kategorioittain tai 
kalenterinäkymässä. 

Kehittäminen
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Haemme kokemusosaajia verkkopankin 
käyttöön

Käytätkö 
verkkopankkitunnuksia?
Haluaisitko jakaa tietoasi 
kavereillesi?

Haemme vertaisosaajia opastamaan muita ih-
misiä sähköisten pankkipalveluiden käytössä.
 
Tarjoamme koulutuksen ja tuen toimintaan. 
Teemme Nordean, Kehitysvammaliiton ja Aivo-
vammaliiton kanssa yhteistyötä. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Satu Timperiin, 
satu.timperi@kvtuki57.fi tai p. 044 792 2752.

Voit ilmoittautua mukaan myös ilmoittautumis-
järjestelmässämme tapahtuma.kvtuki57.fi 
tapahtumanimellä:
Kokemusosaajaksi pankkipalveluihin!

Yhteiskehittämisen ilta

Järjestämme torstaina 7.3. klo 17–19 
yhteisen kehittämisillan. 
Osoite: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, Helsinki

Illassa pohdimme mitä pitäisi kehittää, mihin 
asioihin haluamme vaikuttaa ja ideoimme 
uusia ideoita kehittämishankkeisiin. 

Tilaisuus on tarkoitettu kokemusosaajille, 
yhteistyökumppaneille, omaisille ja läheisille. 
Illan ohjaa Kukunorin Propellipäät-hanke.

Kehitysvammatuki 57 ry:n, LähiTapiolan ja 
WorkPilotsin yhteistyön myötä tarjoamme 
palkan WorkPilots-sovelluksen avulla. 
Työ kestää 2 tuntia. Työstä maksetaan 
palkkaa 10 €/tunti. 

Yhteistyöhankkeen avulla tuemme nuoria 
saamaan työkokemusta. Palkattavat ovat nuo-
ria, joilla on kehitysvamma. Voit rekisteröityä 
WorkPilotsin käyttäjäksi ja hakea keikkaa suo-
raan sovelluksesta. Jos tarvitset apua rekiste-
röitymiseen, voit ottaa yhteyttä Mariin.

Ilmoittaudu mukaan Marille, 
mari.mononen@kvtuki57.fi tai 
p. 044 740 6693.

Yhdistyksen yleiset peruutusehdot

Yhdistyksen yleiset peruutusehdot ovat voi-
massa kaikissa yhdistyksen järjestämissä tilai-
suuksissa ja tapahtumissa ellei toisin mainita.

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. 

Peruutusehdot
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LUX Oskarinpuisto 

Vuoden alkajaisiksi Oskarinpuiston toimijata-
lossa vietettiin valojuhlaa. Ajatus juhlan järjes-
tämisestä syntyi jo alkusyksystä. Tällöin toimi-
jatalossa mietittiin, voisiko perinteistä joulun 
alla järjestettävää puurojuhlaa jotenkin muo-
kata. Pimeään vuodenaikaan haluttiin valoa ja 
ajatus järjestää tapahtuma toimijoillemme LUX 
Helsinki tapahtuman henkeen oli valmis.

Juhlan valmistelu alkoi jo alkusyksystä. Oh-
jaajat ja toimijat suunnittelivat ja valmistelivat 
erilaisia valoon liittyviä teoksia ja tulevien 
teosten pohjia. Osa toimijoista kävi myös 
valotaidenäyttelyssä. Jokainen ryhmä val-
misteli huoneensa tapahtumaan. Toimijatalon 
liikuntasalin toiselle puolelle valmistui avaruus 
planeettoineen, toiselle puolelle salia rakentui 
talven valkoinen maailma ja ruokasalin ikkunat 
saivat värivalaistuksen.

LUX Oskarinpuistoa juhlittiin 8.1. illalla. 
Toimijatalon upeaa valaistusta täydensi 
Markus Lohikosken tarjoama mahdollisuus 
tehdä omaa valotaidetta. Lisäksi maalattiin 
revontulia ja toimijatalon aulassa laulettiin 
valoaiheisia lauluja. Monia mukavia juttutuoki-
oita käytiin tarjolla olleen hernerokan ääressä. 
Ilta oli lämminhenkinen ja onnistunut. Osasta 
teoksista saamme nauttia toimijatalossa vielä 
pidemmälle kevääseen. Kiitos kaikille mukana 
olleille, niin tapahtuman järjestäjille kuin 
vieraille!

Oskarinpuiston kuulumisia
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Kokemusasiantuntijakoulutus 
(OKA-koulutus®) yhteistyössä Pollin 
kanssa on alkanut

Mitä kokemusasiantuntija tekee?

Kokemusasiantuntija osallistuu käytännön 
asiakas- ja potilastyön, sosiaali- ja terveyspal-
velujen sekä näiden alojen ammatillisen koulu-
tuksen kehittämiseen. 

Kokemusasiantuntijaa kuulemalla ammatti-
työntekijät saavat arjen kokemuksiin perustu-
vaa tietoa. Näin ammattilaiset voivat ymmärtää 
paremmin asiakkaidensa odotuksia ja tarpeita.

Kokemusasiantuntijan tilaaminen eri tilai-
suuksiin tai koulutuksiin on vahva tapa tuoda 
vanhemman, perheen ja omaisen kokemus 
näkyväksi. Kertomalla oman tarinansa ja ko-
kemuksensa kokemusasiantuntija voi vaikut-
taa ja valottaa, millaista elämä erityistä tukea 
tarvitsevan perheenjäsenen kanssa on, mitä 
iloja, suruja ja haasteita siihen kuuluu ja miten 
esimerkiksi palvelujärjestelmää voitaisiin kehit-
tää nämä erityistarpeet ja -tilanteet paremmin 
huomioivaksi.

Tammikuussa alkavaan koulutukseen on valit-
tu 15 henkilöä ja valmistujaisia juhlitaan loka-
kuussa 2019.

Kokemusasiantuntijatoiminta on mukana myös 
KeMuT-tapahtumassa 2.3., tule moikkaamaan!

Lisätietoja: Katja Riikonen p. 044 741 6259 tai 
katja.riikonen@kvtuki57.fi.

VaikuttamistoimintaTalvileiri

Hae mukaan leirille 8.2. 
mennessä osoitteesta: 
tapahtumat.kvtuki57.fi 
nimellä 
Talven taikaa -taideleiri 
HAMissa

In Memoriam

Ystävämme Pauli 
Lappalainen kuoli 
kotonaan 
Marjaniemessä 
Kankurinkulmassa 
vuoden vaihteen 
jälkeen.
 

             28.08.1955 - 02.01.2019

Pauli asui Kehitysvammatuki 57 ry:n 
asumispalveluissa 50 vuoden ajan. 
Muistamme Paulin itsenäisenä, 
huumorintajuisena ja hymyilevänä 
ihmisenä. 
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Järjestäjät: Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry, 
VAMLAS ja Kehitysvammatuki57

Johanna Karimäki
Vihreät

Sinikka Vepsä
SDP

Sari Sarkomaa
Kokoomus

VAALIPANEELI 
TORSTAINA 28.3.2019 KLO 17.00–19.30  

JAATISEN MAJALLA
(Vellikellonpolku 1, 00410 Helsinki)

Elämäsi tilaisuus vaikuttaa perheesi arkeen! 
Tule keskustelemaan vaaliehdokkaiden kanssa vammaisia  

lapsia, nuoria ja heidän perheitään koskevista asioista. 

Ilmoittauduthan etukäteen: akseli@jaatinen.info tai p. 09 477 1002
Tilaisuudessa ei ole lastenhoitoa. Kahvitarjoilu klo 17, paneeli 17.30-19.30.

PANEELIIN LUPAUTUNEET EDUSKUNTAVAALIEHDOKKAAT:

Arja Ryynänen
Keskusta

Mari Rantanen
Perussuomalaiset

Veronika Honkasalo
Vasemmisto
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Kiitos kuluneista kuudesta vuodesta!

On aika jättää yhdistyksen kehittämistyö 
seuraavalle kehittämispäällikölle. Pitkään 
asiaa pohdittuani päätin siirtyä lähemmäs 
kotiani töihin Järvenpäähän. Löysin Järven-
päästä Setlementti Louhelan, jossa aloitan 
työni vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina 
maaliskuun alusta alkaen. 

Tulin taloon 2012 kehittämään vekkaritoimin-
taa. Vekkari oli silloin projekti. Ohjeenani toimi 
nelisivuinen hankesuunnitelma. Nyt saan ilolla 
seurata jo useamman vuoden pyörineiden 
vertaisryhmien toimintaa sekä uusia innostu-
neita vapaaehtoisia ja vertaistoimijoita 
toiminnassaan. 

Tiinan kiitokset

Vuosien varrelle mahtuu monia upeita muisto-
ja. Muutamia nostaakseni, halusin jakaa vielä 
muutaman kuvan puhelimeni kätköstä. 
Kuvat ovat vapaaehtoisten virkistyspäivästä ja 
Kallio Block Partyistä. 

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta tulikin työni 
myötä lähelle sydäntäni. Mielestäni on tärke-
ää, että jokainen löytää itselle merkityksellisen 
ja mielekkään tavan osallistua kansalaistoimin-
taan.

Tutustuin yhdistyksessämme moneen upeaan 
ihmiseen ja uskon, että tulemme tapaamaan 
vielä. Jos et halua jättää uskon varaan, niin 
tule vielä halaamaan ja sanomaan heipat 
Ystikselle: 

Tiinan läksiäiset 20.2. kello 14 Ystiksellä. 

Nähdään siis siellä! Ja jos ei nähdä, niin kiitos 
kohtaamisistamme ja iloa tulevaan!

Tiina Herttuainen
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Perheiden vertaistukitoiminta

Vanhempien tapaamisia

Perheiden vertaistukitoiminnan tavoitteena on tukea perheitä, joissa perheenjä-
senellä on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alainen tuen tarve. Haluamme 
edistää perheiden hyvinvointia tarjoamalla tukea ja tietoa eri elämäntilanteissa. 
Kaiken toiminnan punaisena lankana kulkee vertaistuki. Tulemme myös tarvittaes-
sa tueksi erilaisiin perheen palveluita koskeviin palavereihin, joskus asiat luistavat 
sujuvammin niin. Ota yhteys Katjaan!

Kallion vertaisryhmän tapaamiset keväällä 
2019 sunnuntaisin 3.2., 3.3., 7.4. ja 5.5. 
klo 15–17 
Teatteri Kallio  
Siltasaarenkatu 28, Helsinki

Onko sinulla erityistä tukea tarvitseva lapsi? 
Kaipaatko vertaista seuraa, haluatko vaihtaa 
ajatuksia sinua askarruttavista asioista tai vain 
olla hetken ja hengähtää?

Et ole yksin! Ryhmään ovat tervetulleita kaikki 
erityislasten vanhemmat yli diagnoosirajojen. 
Ryhmä on voimavarakeskeinen ja teemme 
välillä pieniä harjoitteita tai tehtäviä, joihin 
osallistuminen on aina vapaaehtoista. Tule 
sellaisena kuin olet, älä jää yksin! Ryhmästä 
kiinnostuneiden toivotaan ilmoittautuvan etu-
käteen. 

Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Leijonaemot 
ry:n kanssa.
Kyselyt ja varaukset lastenhoitoon viikkoa en-
nen kokoontumispäivää Katjalle. 

Lastenhoitoon voidaan ottaa rajallinen määrä 
lapsia, mahdollisia vapaita paikkoja voi kysyä 
ilmoittautumisajan jälkeenkin. 

Yhteydenotot: Leijonaemot Katja ja Riikka: 
vertaistuki@leijonaemot.fi tai Katja: 
katja.riikonen@kvtuki57.fi tai p. 044 741 6259.

Kaakon kammari maanantaina 11.2. klo 
17–20. Tervetuloa mukaan!
Herttoniemen leikkipuisto 
Karhutie 11, Helsinki

Kaakon kammari -iltojen tavoitteena on tarjota 
erityislapsille ja -nuorille sisaruksineen ver-
taistukea ja virkistystä ohjatun toiminnan ja 
vapaamuotoisen leikin tuella. Leikkipuistossa 
kun ollaan, löytyy leluja ja tarvikkeita erilaisiin 
leikkeihin reilusti. Myös puiston keittiö tarvik-
keineen on käytössä.

Päävastuu lapsista on vanhemmilla. Illat ovat 
koko perheelle avoimia ja mukaan voi tulla 
koko perhe tai osa perheestä. Istumme iltaa 
rupatellen kahvin tai teen ääressä, kaikki sa-
moissa tiloissa.
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Kaakon kammariin pääsee hyvin metrolla, 
asemalta on noin 10 minuutin kävelymatka. 
Omalla autolla tuleville löytyy myös hyvin park-
kitilaa. Mukaan voi tulla mistä päin Helsinkiä 
tahansa. 

Ilmoittautumiset Kaakon kammariin tapahtu-
makalenterimme kautta, jonka löydät osoit-
teesta tapahtumat.kvtuki57.fi.

Mukaan voi tulla myös ilman ennakkoilmoittau-
tumista, näin toiminta pysyy mukavan vapaa-
muotoisena.

Vaikeavammaisten lasten vanhempien 
tapaaminen tiistaina 5.3. klo 17.30– 
Ravintola Rivolissa
Albertinkatu 38, Helsinki

Kokemusten ja ajatusten jakaminen on antoi-
saa hyvässä seurassa ja aina on mahdollista 
saada uutta näkökulmaa asioihin. Tule mu-
kaan ravintola Rivoliin illallistamaan vertaises-
sa seurassa!

Ravintola Rivoli on perustettu vuonna 1962 ja 
ranskalaisuus on alusta asti ollut voimakkaasti 
ravintolan ideana. Ragni Rissanen antoi ravin-
tolalleen Rivoli-nimen Pariisin keskustan 
rue de Rivolista -kadun mukaan. 

Tapaaminen on tarkoitettu vanhemmille yksin 
tai kaksin. Mukaan ovat tervetulleita ensikerta-
laiset ja tutut vanhemmat! 

Ravintolaillan omavastuu osuus on 15 €, joka 
kattaa valinnaisen pääruoan. Juomat saamme 
valita oman maun mukaan omakustanteisesti. 

Lastenhoito tälle illalle kotiin vietynä maksaa 
10 €. Lastenhoitovaraukset Tiia Järviselle ma 
25.2. mennessä, p. 040 522 2138 tai 
tiia.jarvinen@kvtuki57.fi.

Ilmoittaudu mukaan tähän tapahtumaan vii-
meistään maanantaina 25.2. tapahtumaka-
lenterimme kautta. Tapahtuman löydät nimellä 
Vertaisvoimaa ravintola Rivolissa.

Ilmaha gaarka ah waa hadyad -ryhmä so-
malinkielisille äideille

Onko sinulla lapsi, jolla on jokin vamma, sai-
raus tai muu erityisen tuen tarve? Tervetuloa 
tapaamaan muita samassa tilanteessa olevia 
somalinkielisiä äitejä!  Kerran kuukaudessa 
kokoontuva Ilmaha gaarka ah waa hadyad 
-ryhmä on ilmainen ja siellä on tarjolla pieni 
iltapala. Voit osallistua niille kerroille, joille 
haluat. 

Paikka:  
Kehitysvammatuki 57 ry, Läntinen Brahenka-
tu 2, 4. krs, Helsinki (Hotelli Scandicin talo, 
viereen tulevat raitiovaunut 8, 1 ja 3, pysäkki 
Helsingin Urheilutalo)

          11.2., 11.3., 8.4. ja 1.5.

Kevään 2019 Kaakon kammari -illat:
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Aika:  
pe 25.1. klo 18–20
pe 22.2. klo 18–20
pe 29.3. klo 18–20
pe 26.4. klo 18–20
pe 31.5. klo 18–20

Tapaamiset toteutetaan yhteistyössä Pääkau-
punkiseudun omaishoitajat ry:n kanssa. 
Lisätiedot: Katja Riikonen, 
katja.riikonen@kvtuki57.fi, p. 044 741 6259 tai 
Tuulikki Hakala, tuulikki.hakala@polli.fi, 
p. 046 922 3590. 

Ilmaha gaarka ahi waa hadiyad - kooxda 
loogu talagalay hooyooyinka afka soomaa-
liga 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 bixina-
yaa casho fudud. Waxaad ka soo qeybgeli 
kartaa wakhtiyada aad dooneyso. 

Goobta: 
Kehitysvammatuki 57 ry, Läntinen Brahenkatu 
2, dabaqa 4aad, Helsinki Daarta Hoteel Scan-
dic, taraamyada halkaas maraahi waa 8, 1 iyo 
3, maxadada (Helsingin Urheilutalo) Daarta 
isboortiga Helsinki 

Wakhtiga: 
Jimco 25.1. saacadda 18–20 
Jimco 22.2. saacadda 18–20 
Jimco 29.3. saacadda 18–20 
Jimco 26.4. saacadda 18–20
Jimco 31.5. saacadda 18–20 

Qabanqaabada waxaa qaabilsan: 
Ururka kaalmada naafada garaadka ee 57 iyo 
Ururka xigto daryeelayaasha ee Agagaarka 
caasimadda Macluumaad dheeraad ah: tuulik-
ki.hakala@polli.fi, tel. 046 922 3590.

Isien oma ilta pe 29.3.
klo 17 alkaen:

 � Vierailu Helsingin Elokuvaäänityksen  
 tiloihin klo 17, Vanha Talvitie 19 B,  
 Helsinki 

 � Ravintolailta Teurastamon  
 B-Smokeryssä klo 19 alkaen,  
 Työpajankatu 2 R1 C, Helsinki

Tähän tapaamiseen on kutsuttu isät! 

Oletko joskus miettinyt, miten paljon ääni 
vaikuttaa elokuvan tunnelmaan? Entä miltä 
elokuvan kohtaus kuulostaisikaan ilman ääni-
tehosteita? Näihin ja moniin muihin kysymyk-
siin kuulemme vastauksen äänisuunnittelija 
Panun johdatellessa meitä äänen saloihin ja 
saattaapa halukkaat päästä kokeilemaan 
äänen vaikutusta kuvalliseen kerrontaan! 

Isät jatkavat iltaa Ravintola B-Smokeryssä 
Teurastamolla, jossa tarjolla on monenlaista 
maukasta liha- ja kasvisruokaa! Voit osallistua 
molempiin tai vain toiseen illan menoon mah-
dollisuuksiesi mukaan. 

Tervetuloa mukaan!

Ravintolaillan omavastuu osuus on 15 €/
pääannos, juomat valitaan omakustanteisesti 
oman maun mukaan. 
Paikkoja on varattu rajoitettu määrä, joten 
ilmoittaudu pian mukaan tapahtumaan ja mai-
nitse samalla osallistutko koko iltaan. Sitovat 
ilmoittautumiset tapahtumakalenterimme kaut-
ta 13.3. mennessä. 

Löydät tapahtuman nimellä Isien oma ilta.
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Nuoret ja vanhemmat kokkaavat yhdessä 
Työväenopistolla pe 15.2. klo 17–20
Opistotalon opetuskeittiö, 
Helsinginkatu 26, Helsinki

Ulrika Helsingin Työväenopistolta on suunnitel-
lut meille menun talven helmikuiseen kokkaus-
siltaan ja raaka-aineet on valmisteltu valittui-
hin resepteihin. Tule mukaan kokkaamaan, 
herkuttelemaan ja viihtymään sekä oppimaan 
jotain ihan uutta. Iloa tuo sekä nuorten että 
vanhempien välinen vertaistuki! 

Kokkausillan aikana valmistamme yhdessä 
suolaisia ja makeita ruokia, ja mukaan saam-
me reseptit, joiden avulla on mukava kotona-
kin valmistaa illan herkkuja.

Tervetuloa tapaamaan uusia ja vanhoja kave-
reita ja tietenkin nautiskelemaan itse tehdyistä 
herkuista! Kuka pilkkoo kurkun, kuka kattaa 
pöydän, kuka ihmettelee touhua – keittiössä ei 
ole ikärajaa.

Illan omavastuu 10 €/pari maksetaan käteis-
maksuna paikan päällä. 

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan tapahtuma-
kalenterimme kautta perjantaihin 1.2. men-
nessä. Tapahtumakalenterin löydät 
osoitteesta: tapahtumat.kvtuki57.fi. Paikkoja 
on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä. 

Ystäväbrunssi kouluikäisten lasten 
perheille la 16.2. klo 9.30–12.30 
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, Helsinki

Kuvassa oleva ihastuttava lohikäärme yhdes-
sä Elinan kanssa on tulossa Kehitysvammatu-

ki 57 ry:n ja Vamlasin 
yhdessä järjestämäl-
le ystäväbrunssille 
kuulemaan lasten 
tärkeää sanomaa. 
Tilaisuus on tarkoitet-
tu koko perheelle ja 
siinä lapset ovat pää-
osassa. Tervetuloa 
mukaan aamiaiselle, 
jonka jälkeen lapsille 
on omaa ohjelmaa 
ystävätyökirja-työ-
pajan merkeissä ja vanhemmat voivat jakaa 
ajatuksiaan sekä kokemuksiaan vertaisten 
seurassa!

Elina Mäkikunnas on Vammaisten lasten ja 
nuorten tukisäätiön vaikuttamistyön suunnit-
telija, joka ohjaa lasten ystävätyökirja-pajoja. 
Elina kertoo, että lapsilta saatetaan usein ky-
sellä unelmista, heille tärkeistä asioista ja siitä, 
missä he ovat hyviä. Mikäli lapsella kuitenkin 
on erityistarpeita, häneltä ei ehkä muisteta tai 
osatakaan kysyä tällaisia aivan tavallisia ky-
symyksiä. Saattaa myös helposti käydä niin, 
että lasten mielipiteet ja näkemykset tulevat 
vahingossa sivuutetuiksi. Puuttuakseen näihin 
epäkohtiin Vamlasin uusi lohikäärmemaskotti 
alkaa kerätä lapsilta vastauksia ystäväkirjaan-
sa, jota lapset täyttävät täysin anonyymisti. 
Lohikäärme vierailee erilaisissa tapahtumissa 
ja kerhoissa hankkimassa uusia ystäviä.

Ystäväkirjan kysymykset on laadittu siten, että 
niissä kuin huomaamatta tulee kysyttyä lapsilta 
mielipiteitä heidän omasta arjestaan ja heille 
tärkeistä asioista korostamatta liikaa heidän 
mahdollista diagnoosiaan tai erityistarvettaan; 
ystäväkirjan täyttämisen on tarkoitus olla lap-
sen näkökulmasta hauskaa ja tavallista puu-
hastelua. Ystäväkirja on kuitenkin suunniteltu 
siten, että kaikkien olisi helppo täyttää sitä; 
kysymyksiin voi vastata esimerkiksi kuvakortti-
en avulla. Mikäli lapset ja heidän vanhempan-
sa niin haluavat, lasten täyttämiä ystäväkirjan 
sivuja voidaan hyödyntää Vamlasin tulevissa 
julkaisuissa, mutta lohikäärmeen kanssa voi 
totta kai ystävystyä muutenkin.

Virkistystä ja vertaistukea
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Tervetuloa mukaan viihtymään ja tapaamaan 
muita vanhempia!

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan viimeis-
tään 13.2. tapahtumakalenterimme kautta, 
löydät tapahtuman nimellä Noin viikon uuti-
set vanhemmille. Paikkoja on rajoitetusti ja 
ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

HIFK vs. PELICANS ke 6.3. klo 18–
Nordenskiöldinkatu 11–13, Helsinki

Hei lapset/nuoret (ja vanhemmat) -Tervetuloa 
kannustamaan HIFK voittoon Helsingin jää-
halliin! Tapaamme klo 18 lippujen jaon mer-
keissä pääovien läheisyydessä. Ottelu alkaa 
klo 18.30. Saavuthan ajoissa.
Lippuja on rajoitetusti ja ne jaetaan ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Liput on tarkoitettu ensi-
sijaisesti perheen erityislapselle vanhemman 
kanssa. Tapahtumaan on yksi pyörätuolipaik-
ka. Tilaisuus on maksuton. Löydät tapahtu-
man nimellä HIFK-Pelicans.

Perheilta Musiikkitalossa - HKO:n 
konsertti Olipa kerran Pekka ja susi
to 7.3. klo 17.30–19.30
Mannerheimintie 13 A, Helsinki

Helsingin kaupunginorkesteri erittää Prokofje-
vin musiikkisadun, jossa lintu on huilu, kissa 
on klarinetti, ankka on oboe ja käyrätorvet 
ovat susi. Pekka on pulassa tässä sadussa, 
tule koko perheen voimin lasten konserttiin 
Musiikkitaloon kuulemaan ja katsomaan tätä 
jännittävää esitystä! 

Mikä on Vamlas? Vamlas eli Vammaisten las-
ten ja nuorten tukisäätiö edistää vammaisten 
lasten ja nuorten osallisuutta ja yhdenvertai-
suutta yhteiskunnassa. Säätiö on tehnyt työtä 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien hyväksi jo 
vuodesta 1889 lähtien. Toiminnan painopistee-
nä ovat vammaisten lasten ja perheiden pal-
veluiden kehittäminen ja osallisuuden tukemi-
nen sekä vammaisten nuorten koulutuksen ja 
työllistymisen tukeminen. Lohikäärmeen ystä-
väkirja on osa projektia, jonka tavoitteena on 
kerätä lapsilta heidän omaan arkeensa liittyviä 
kokemuksia ja näkemyksiä ja siten edistää las-
ten mahdollisuuksia kertoa omista asioistaan 
yhteiskunnassa.

Tervetuloa koko perheen voimin nautti-
maan toistemme seurasta ja iloitsemaan 
ystävyyden merkittävästä voimasta!

Tapahtumaan ilmoittaudutaan tapahtumaka-
lenterin kautta. Löydät tapahtuman nimellä 
Ystäväbrunssi kouluikäisten lasten 
perheille. Ilmoittaudu 6.2. mennessä. Va-
raamme tarjottavaa ja lastenhoitoapua ystävä-
kirja-työpajaan ilmoittautumisten perusteella.

Vierailu vanhemmille YLE:n studiotalolle 
Helsingin Pasilaan ja osallistuminen 
studioyleisöksi to 28.2. klo 15–18
Uutiskatu 4, Helsinki

Hyvät vanhemmat, iltapäivän aikana ohjel-
massa on Noin viikon uutiset -ohjelman 
nauhoituksiin osallistuminen ja tämän jälkeen 
pääsemme tutustumaan Pasilan studiotaloon 
Heidi Kokin opastamana. Ohjelman nauhoituk-
siin osallistuminen on klo 15.30–17.00, jonka 
jälkeen pääsemme jakamaan kokemuksiam-
me sekä tutustumme Pasilan studiotaloon. 

Pekka ja susi – Liisa Kallio
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Esitys alkaa klo 18.30 ja päättyy klo 19.30. 

Huomioithan, että ovet esitykseen aukeavat 
20 minuuttia ennen tapahtuman alkua. Ennen 
esitystä on mahdollista vaihtaa kuulumisia 
muiden perheiden kanssa ja Musiikkitalon 
kahvilasta voi ostaa pientä purtavaa. Tule 
nauttimaan vertaisten hyvästä seurasta ja jän-
nittävästä esityksestä Helsingin Musiikkitaloon 
edullisempaan hintaan.

Illan omavastuuosuus on 9 €/aikuisen lippu ja 
3 €/lasten lippu sisältäen narikkamaksun.

Paikkoja on rajoitettu määrä. Ilmoittaudu 
mukaan tapahtumaan mahdollisimman pian 
tapahtumakalenterimme kautta. Ilmoittautumi-
nen tapahtumaan tulee tehdä viimeistään 
keskiviikkona 13.2. Löydät tapahtuman ni-
mellä Perheilta Musiikkitalossa.

TOIVOTTU KOKKAUSTEEMA! 

Vanhemmat kokkaavat gluteenittomia herk-
kuja Työväenopistolla su 24.3. klo 11–14
Opistotalon opetuskeittiö, 
Helsinginkatu 26, Helsinki

Tässä äideille ja isille suunnatussa kokkaus-
tapahtumassa valmistamme ja opettelemme 
gluteenittomien niin suolaisten kuin makei-
den herkkujen valmistusta. Reseptit saamme 
mukaamme, joten näitä herkkuja on mukava 
tehdä kotonakin koko perheen voimin!

Voit tulla mukaan yksin tai kaksin. Ulrika on 
suunnitellut meille menun, eikä ruokien valmis-
tukseen vaadita sinulta erityistaitoja. Tervetu-
loa mukaan viettämään mukavaa aikaa kokka-
uksen ja muiden vanhempien parissa!

Omavastuu on 10 €/henkilö ja se maksetaan 
käteisellä paikan päällä. Ilmoittaudu mukaan 
viimeistään 7.3. tapahtumakalenterimme 
kautta. Löydät tapahtuman nimellä 
vanhempien brunssi opistotalolla.

Ilmoittaudu pian, sillä paikkoja on rajoitettu 
määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. 

TULOSSA!

Nuoret ja vanhemmat kok-
kaavat yhdessä 

Helsingin työväenopiston 
opetuskeittiöllä toukokuussa 

9.5. klo 17–20. 

Seuraa 
tapahtumakalenteriamme ja 

ilmoittaudu mukaan
 18.4. 

mennessä!

VÄRIKYLPYKURSSI alle 3-vuotiaille epilep-
siaa sairastaville vanhemman kanssa 
30.3., 13.4. ja 27.4. klo 13–
Malmin kauppatie 26, Helsinki

Ilo ja tekeminen, hetkeen pysähtyminen ja siitä 
nauttiminen ovat tärkeitä elementtejä värikyl-
vyssä! Värikylpy sopii kaikille, ikään ja toimin-
takykyyn katsomatta. Työskentelyssä keski-
tytään hetkeen ja hetkessä pysähtymiseen. 
Tärkeintä on yhdessä tekeminen, ihmettely, 
moniaistinen kokemus ja sen jakaminen.

Valmistaudu touhuilemaan rennosti ja avoimin 
mielin lapsesi tahdissa. Tekeminen ja kokemi-
nen ovat pääasioita, kukin omalla tavallaan ja 
oman aikansa! Tarkoituksena on viettää muka-
va iltapäivä ensin värikylvyn merkeissä, jonka 
jälkeen kahvien parissa keskustellen. Lapsille 
on varattu hoitajia ja omaa ohjelmaa kahvien 
ajaksi. Voit tulla kaikille kerroille tai niille joille 
haluat.
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Kahvikeskustelun vetäjänä vuorottelevat
lastenneurologi Henna Jonsson, vauvaperhe-
työntekijä Teija Peltonen sekä Katja Riikonen.

Kaikki materiaalit ovat turvallisia ja myrkyttö-
miä. Huomioi kuitenkin mahdolliset allergiat 
ja kerro niistä ilmoittautumisen yhteydessä. 
Kurssi järjestetään yhteistyössä Helsingin epi-
lepsiayhdistyksen ja HUSin lastenneurologian 
yksikön kanssa.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Katjalle 10.3. 
mennessä, katja.riikonen@kvtuki57.fi tai 
p. 044 741 6259. 

Työpaja alle kouluikäisten lasten vanhem-
mille to 4.4. klo 17.30–19.30 Kiasmassa 
Mannerheiminaukio 2, Helsinki

Tervetuloa mukaan alle kouluikäisten lasten 
vanhemmille suunnattuun iltaan Kiasmaan. 
Olemme saaneet ainutlaatuisen mahdollisuu-
den tutustua Kiasmaan sekä nykytaiteeseen 
toiminnallisin menetelmin.

Työpajat muokkautuvat aina kulloisenkin 
näyttelyn, ohjaajan ja päivän mukaan. Pajassa 
tutustutaan Nykytaiteen tekniikoihin ja materi-
aaleihin niin pajalla työskennellen kuin näytte-
lyssäkin.

Ohjaaja huomioi ryhmäläisten kyvyt, tarpeet ja 
rajoitukset, eli tule sellaisena kuin olet. 
Taide kuuluu kaikille!

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan torstaihin 
21.3. mennessä tapahtumakalenterimme 
kautta. Löydät tapahtuman nimellä Kiasman 
työpaja vanhemmille.

Sukella perheeseen - brunssi Ystävätuvalla 
lauantaina 4.5. klo 12–15 
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, Helsinki

Viime vuonna suosittu nuorten itsensä teke-
mien tarjoilujen siivittämä rento iltapäivä tulee 
taas!

Tule viettämään toukokuista lauantai-iltapäi-
vää perheen, pari- ja ihmissuhteiden äärelle. 
Brunssipöydän herkullisten tarjoilujen lisäksi 
pääset tutustumaan eri yhdistysten toimintaan. 
Luvassa on erilaisia työpajoja lapsille ja nuo-
rille, esimerkiksi Musiikkikeskus Resonaarin 
musiikkipajassa jokainen kiinnostunut voi tulla 
kokeilemaan instrumentteja Petrin opastuksel-
la.

Vanhemmille on keskustelua ajankohtaisia 
aiheista, mm. kuntoutuksesta on 
keskustelemassa fysioterapeutti Satu Dubb.

Mahdollisuus lapselle ry:n nuoret vastaavat 
brunssipöydän tarjoilusta. Tapahtuma on 
ilmainen, mutta voit halutessasi tukea nuorten 
brunssitiimiä vapaaehtoisella maksulla.

Ihan kaikenlaisille ja kaiken ikäisille 
perheille!

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä 
Mahdollisuus lapselle ry:n ja Helsingin 
Kehitysvammapoliklinikan kanssa.

Ilmoittautuminen viimeistään 22.4. 
info@malary.fi tai p. 045 605 6165.

Tervetuloa!
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Kursseja

Suositut viikonloppukurssit eri kohderyhmille ja 
eri teemoin jatkuvat!

Kohderyhmänä on perheet, joissa lapsella on 
kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alaisen 
tuen tarve, emme edellytä tiettyjä diagnooseja. 
Osallistujilta ei myöskään edellytetä tiettyjä 
tukia tai esimerkiksi omaishoidon päätöstä, 
teemme valinnat kursseille hakuajan mentyä 
umpeen. 

Teemalliset viikonloppukurssit tarjoavat yksilöl-
listä vertaistukea ja virkistystä sekä monipuoli-
sesti tietoa. Kysy lisää Katjalta!

Viikonloppu aikuistuvien ja aikuisten lasten 
yksinhuoltajavanhempien perheille  
Sopukassa 
pe–su 15.–17.3.
Sopukka, Uusi Porvoontie 482, Sipoo

Sopukka (ensijaturvakotienliitto.fi) kutsuu 
aikuistuvien lasten perheitä yhteiseen viikon-
lopun viettoon. Viikonlopun tarkempi ohjelma 
lähetetään mukaan valituille perheille. 

Tärkeänä voimana viikonlopussa on vertai-
suus, samankaltaisissa elämäntilanteissa 
olevien vanhempien kanssa on helppo jakaa 
kokemuksia. Viikonloppu tarjoaa myös lapsille 
vertaiskavereiden seuraa ja koko perheelle 
lepoa ja virkistystä. Aikuistuvilla lapsilla ja sisa-
ruksilla on omaa ohjelmaa, mukana on joukko 
kokeneita ohjaajia ja hoitajia.

Ystävänpäivä Kunnon ja Toiminnan Huo-
neella 14.2. klo 16.30–18.30

Mahdollisuus lapselle ry:n porukka toivottaa 
Kehitysvammatuki 57 ry:n väen 
harjoittelemaan liikunnallisia ja toiminnallisia 
taitoja 14.2. klo 16.30–18.30 kuntosali- ja 
kokkiryhmään. Voit tulla testaamaan omaa 
tasapainoasi, ketteryyttäsi tai ruoanlaittoa 
työparin kanssa.

Ilmoittaudu mainioon iltaan laittamalla 
sähköpostia osoitteeseen info@malary.fi. 
Kerro samalla kuinka monta henkilöä teidän 
perheestänne on tulossa. 

Mahdollisuus Lapselle ry lähettää kaikille 
ilmoittautuneille vielä tarkemmat ohjeet tapah-
tumasta.

Kunnon ja Toiminnan Huone löytyy 
Malminkartanosta Kuntoutussäätiön talosta 
osoitteesta Pakarituvantie 4. 

Lisätietoja: www.malary.fi tai 
www.facebook.com/mahdollisuuslapselle/.

TULOSSA!

• 19.5. Luontoretki Skatan tilal-
le yhteistyössä mm. Malikeen 
kanssa 

•  21.5. Isovanhempien tapaa-
minen Läntisellä Brahenka-
dulla 

• 25.5. Vanhempien parkki 
teinarin päättäjäisten yhtey-
dessä
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Viikonlopun omavastuu on 25 €/aikuinen, 
10 €/lapsi, alle 3-v. ilmaiseksi. Matkat jokainen 
hoitaa itse. Matkoihin voi käyttää Helsingin 
matkakorttia. Ilmoittaudu mukaan 14.2. men-
nessä tapahtumakalenterimme kautta: 
tapahtumat.kvtuki57.fi

Löydät kurssin nimellä Maaliskuinen perhe-
kurssi Sopukassa 2019. Valinnat kurssille 
tehdään ilmoittautumisajan mentyä umpeen.  

Suomenlinna kutsuu isiä ja sisaruksia 
la–su 27.–28.4. 

Viikonloppu isille ja sisaruksille järjestetään 
Suomenlinnassa Hostel Suomenlinnan 
(www.hostelhelsinki.fi) tiloissa. Luvassa on 
yhteistä tekemistä ja iloista meininkiä vertai-
sessa seurassa saunanlauteilla ja raunioiden 
sokkeloissa leiriolympialaisia unohtamatta. 
Vietetään rento viikonloppu merellisissä mai-
semissa hyvästä seurasta ja ruuasta nauttien.

Viikonlopun omavastuu on 25 €/aikuinen ja 
10 €/lapsi, alle 3-v. lapsi on ilmainen, matkat 
jokainen hoitaa itse. Päävastuu lapsista on 
isillä, mutta viikonlopun aikana mahdollistam-
me isille keskinäistä aikaa!

Ilmoittaudu mukaan mahdollisimman pian, 
mutta 27.2. mennessä tapahtumakalenterim-
me kautta. Löydät tapahtuman nimellä Isät ja 
sisarukset Suomenlinnassa. Huomioithan, 
että ilmoittautuminen on sitova.

Tarkempi aikataulu lähetetään osallistujille.

Lisätietoja:
perheiden vertaistukitoiminnasta voit 
tiedustella perhetoiminnan koordinaattorilta 
puhelinnumerosta 040 707 9967.

Hei vanhempi!

Haetko lapsellesi tiettyä harrastusryhmää? 
Hyötyykö lapsesi pienryhmästä? Olisiko kurs-
simuotoinen harrastus vähemmän kuormittava 
tapa tutustua uuteen lajiin? Haluaisitko ryhmän 
juuri teille sopivalle alueelle Helsinkiä? Jos 
vastasit johonkin kyllä, liikuteltava ryhmätoi-
minta voisi olla teidän juttunne!

Osana yhdistyksen vapaa-ajantoimintaa ovat 
nyt myös liikuteltavat ryhmät. Jos toiveissa 
olisi vaikkapa liikuntaa, kokkausta, taidetta tai 
musiikkia ja koossa on mukava porukka uutta 
harrastusta kaipaavia, niin ota yhteyttä ja tilaa 
juuri teidän tarpeisiinne sopiva kurssi. Kehitel-
lään ideaa sitten yhdessä eteenpäin.

Syyskauden aikana toteutettiin esimerkiksi 
vanhempien toiveista kuntosalikurssi nuorille, 
jotka hyötyvät omasta pienryhmästä. Heille 
vuokrattiin ryhmälle sopiva kuntosali ja puku-
huone, jonne ei tullut muita kurssikerran aika-
na. Ryhmällä oli oma, osalle tuttu ja turvallinen 
ohjaaja ja jokainen tuli oman avustajan tuke-
mana tunnille.

Liikuteltavan ryhmän minimiosallistujamäärä 
on neljä henkilöä ja kurssin kesto on kuusi 
kertaa. Lähtöhinta kurssille on n. 10 €/kerta, 
mutta lopullinen hinta määräytyy mahdollisen 
tilavuokran, ostettavan materiaalin ja ohjaa-
jaresurssin mukaan (esim. kaksi ohjaajaa ja 
tilavuokra nostavat kurssin hintaa). Ryhmän 
vanhemmat voivat esimerkiksi vuorotella ryh-
män ohjaajan tukena, jolloin riittää vain yksi 
ohjaaja.

Lisätietoja antaa Severiina Winqvist, 
severiina.winqvist@kvtuki57.fi tai 
p. 040 835 0395.

TULOSSA:
• 7.–9.6. Viikonloppu somalinkielisille perheille Sopukassa
• 3.–4.8. Viikonloppu äideille ja erityisille Myö Hostellissa 
• 7.–8.9. Viikonloppu äideille Kaisankodissa
• 18.–20.10. Viikonloppu alle kouluikäisten lasten perheille Sopukassa
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Parkkitoiminta

Parkkitoiminta koostuu kotiin vietävästä lastenhoidosta (kotiparkki) sekä lasten 
teemallisista päivistä (lauantaiparkki). Lisäksi järjestämme lastenhoitoa erilaisiin 
perheille suunnattuihin tapahtumiin (toimintaparkki). Parkkitoiminta on arjen tila-
päistä tukea perheille, joissa lapsella on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-
alaisen tuen tarve. Parkkitoiminnassa huomioimme lapset ja perheet yksilöllisesti. 
Parkkitoiminta on tarkoitettu pääkaupunkiseutulaisille.

Keväinen tervehdys
 
Olen Tiia Järvinen ja aloitan työt 
parkkitoiminnan koordinaattorina. 
Kehitysvammatuki 57 on minulle järjestönä 
entuudestaan tuttu. Olen työskennellyt 
aiemmin useita vuosia asumispalveluiden 
puolella sekä viimeiset pari vuotta 
tukihenkilö- ja leiritoiminnan koordinaattorina. 
Parkkitoiminnan lisäksi vastaan myös 
Kehitysvammatuki 57:n leiritoiminnasta.

Odotan innolla, että pääsen tutustumaan 
parkkitoiminnassa mukana oleviin lapsiin ja 
aikuisiin. 

Vapaa-ajalla tykkään matkustella, lenkkeillä 
koirani kanssa sekä viettää aikaa ystävien 
parissa.

Tukihenkilötoiminnan koordinaattorina jatkaa 
Severiina Winqvist.

Aurinkoista kevättä ja toivottavasti tavataan 
pian!

-Tiia

Nähdään 
lauantai

parkissa
 

tai leirei
llä!
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Lauantaiparkki

Lauantaiparkki on lasten oma päivä. Eri tee-
moilla suunnitellut päivät on tarkoitettu eri-
tyislapsille ja heidän sisaruksilleen. Hoitajia 
varataan tarpeen mukaan. Lauantaiparkkien 
tarkoitus on tuoda lapsille ja sisaruksille onnis-
tumisen ja mukavan tekemisen hetkiä vertai-
sessa seurassa eri teemoilla.

Toiminnassa otetaan huomioon mukaan il-
moittautuneiden lasten vahvuudet. Käytämme 
lauantaiparkeissa kuvia ja viittomia kommuni-
koinnin ja toiminnanohjauksen tukena.

Lapset ovat lauantaiparkissa pääsääntöisesti 
ilman vanhempia, mutta toki vanhempi voi tulla 
yhdessä lapsen kanssa tutustumaan uusiin 
kavereihin ja toimintaan. Lapsen voi myös 
ilmoittaa vain osaksi aikaa lauantaiparkkiin, mi-
käli viisi tuntia tuntuu liian pitkältä ajalta. Lapsi 
voi myös tulla oman avustajan tai tukihenkilön 
kanssa lauantaiparkkiin.

Lauantaiparkin osallistumismaksu on 20 €/
lapsi. Osallistumismaksu pitää sisällään lou-
naan, materiaalit sekä osaavan henkilökunnan 
ohjauksen ja tuen. Mukaan mahtuu rajallinen 
määrä lapsia, olemme kaikkiin yhteydessä il-
moittautumisajan mentyä umpeen. Vahvistetun 
osallistumisen lauantaiparkkiin voi perua ve-
loituksetta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa.  
Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta ilmoittau-
tumisesta veloitetaan osallistumismaksu 20 €.

Huom! Myös sisarukset ovat lämpimästi 
tervetulleita lauantaiparkkipäivään!

Kotiparkin hinnasto 

Klo           Arkisin    Lauantaisin  
8.00–18.00    10 €/tunti       13 €/tunti 
18.00–21.00    12 €/tunti       13 €/tunti
21.00–24.00    13 €/tunti       20 €/tunti
(huom. lauantaisin kello 20–24 hinta 20 €/tunti)

Sunnuntaisin ja arki- tai lauantaipyhänä kello 
8–18 hinta on 20 €/tunti.

Kotiparkki

Parkkitoiminta ja sen osa kotiparkki ovat 
voittoa tavoittelematonta toimintaa perheille, 
joissa lapsella on kehitysvamma tai muu laaja-
alaisen tuen tarve. Toimintaa rahoitetaan Veik-
kauksen tuotoilla. Kotiparkin hoitaja huolehtii 
perheen lapsista toiveiden mukaisesti. Kotipar-
kin hoitaja huolehtii myös perheen sisaruksista 
silloin kun nämä ovat paikalla yhdessä erityis-
lapsen kanssa. Kotiparkki on tarkoitettu alle 
20-vuotiaalle lapselle, mutta vaikeavammais-
ten kohdalla ei ole ikärajaa. Kotiparkkia voivat 
käyttää kaikki Helsingin, Espoon ja Vantaan 
alueilla asuvat perheet.

Tilapäishoitajan käynnistä sovitaan aina aloi-
tus- 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 on hyvä täyttää ja pitää 
näkyvillä hoitajan ollessa perheessä. Lääkityk-
sen osalta vastuu on aina vanhemmilla.

Sovitun kotiparkkivarauksen voi perua veloi-
tuksetta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa. 
Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta vara-
uksesta veloitetaan viisi euroa/tunti tilauksen 
mukaan.
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Lauantaiparkki – Tropicario 
lauantaina 23.2. klo 11.00—14.30 
Sturenkatu 27, Helsinki

Helmikuun lauantaiparkissa teemme elämys-
matkan trooppiseen eläintaloon.

Tropicariossa meillä on opastettu kierros, 
jonka aikana pääsemme tutustumaan erilaisiin 
käärmeisiin ja liskoihin. Opastetun kierroksen 
jälkeen ohjattua toimintaa sekä eväiden 
syöntiä meille varatuissa tiloissa.

Ilmoittautumiset pe 15.2. mennessä 
osoitteessa tapahtumat.kvtuki57.fi.

Lisätietoja antaa parkkitoiminnan 
koordinaattori Tiia Järvinen joko puhelimitse 
040 522 2138 tai sähköpostitse
tiia.jarvinen@kvtuki57.fi.

Lauantaiparkki – sisarukset
lauantaina 23.3. kello 10–15 
Ystävätupa, 
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, Helsinki

Perinteinen sisarusviikonloppu on saanut rin-
nalleen sisarusten oman lauantaiparkkipäivän! 
Tämä lauantaiparkki on tarkoitettu ainoastaan 
erityislasten sisaruksille, ikähaitarilla noin 
7–17 vuotta. 

Vertaistuki kuuluu myös sisaruksille, eikä sen 
aina tarvitse olla asiasta puhumista. Myös 
hiljainen tieto siitä, että kaverillakin on jotain 
vastaavaa, voi riittää.

Jos olette miettineet viikonloppua, mutta ette 
ole vielä lähteneet mukaan, on lauantaiparkki-
päivä helppo tapa aloittaa. Osittain ohjelmas-
sa on samoja teemoja kuin viikonlopussakin, 
tervetuloa rohkeasti mukaan!

Päivää rytmittää lounas ja välipala. 
 
Ilmoittautumiset pe 15.3. mennessä osoit-
teessa tapahtumat.kvtuki57.fi.

Lisätietoja antaa parkkitoiminnan 
koordinaattori Tiia Järvinen joko puhelimitse 
040 522 2138 tai sähköpostitse 
tiia.jarvinen@kvtuki57.fi.
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Vapaa-ajan toiminta

Toimintaa kehitysvammaisille ihmisille

Hyviä hetkiä tarjolla viikoittain kokoontuvissa kerhoissa, kahdesti viikossa avoinna 
olevassa kohtaamispaikka Ystävätuvassa, joka toinen viikko kokoontuvissa 
Ystiksen senioriklubissa ja Teiniklubissa sekä kerran kuukaudessa järjestettävissä 
Villiklubissa ja Sateenkaariklubissa. Lisäksi tarjolla mm.  lyhytkursseja, kulttuuri- ja 
virkistysretkiä, matkoja ja tapahtumia. Yhdessä on kivempaa!

Ystävätupa (Ystis)
Osoite: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros
p. 0400 413 478 (aukioloaikoina)
Avoinna: keskiviikkoisin klo 14–19
  sunnuntaisin klo 13–16 

Keskiviikkona 6.2. Ystiksellä vierailee ulkomai-
sia opiskelijoita kertomassa omista kotimais-
taan. Tarkemman ajan voit tarkastaa Ystiksen 
ilmoitustaululta.

Pääsiäisenä 21.4. Ystis on suljettu.

Myytävänä kahvia, pullaa, limua, voileipiä ja 
muita herkkuja.

Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja tutustumaan 
uusiin ihmisiin!

Mikäli tarvitset vahvempaa tukea tai 
henkilökohtaista apua, olet tervetullut oman 
avustajan kanssa.

Terhin ompeluapu
Onko lempipaidan sauma ratkennut?
Onko uusissa housuissa liian pitkät lahkeet?
Onko takin nappi irtoamassa? 

Ei hätää – Terhi auttaa!

Terhi Kesti on Ystävätuvalla sunnuntaina 3.3. 
klo 13–16 ompelukoneen kanssa valmiina aut-
tamaan vaatteiden pienissä korjauksissa.

Ilmoita Marjalle mille vaatteelle ja millaista 
apua tarvitset. 

Lähetä sähköpostia 
marja.herala@kvtuki57.fi tai soita 
p. 040 521 0240 (arkisin klo 9–15).

Korjauksia hoidetaan varausjärjestyksessä.
Varauksia vastaanotetaan rajoitetusti.

Ystiksen teiniklubi nuorille
”Teinari” kokoontuu Ystävätuvalla, Läntinen 
Brahenkatu 2, 4. kerros, joka toinen lauantai 
(parittomat viikot) 25.5. saakka klo 13–16. 

Huom! 16.3. Teinarin sijasta on disco. 
Katso erillinen ilmoitus seuraavalta sivulta.

Teiniklubilla voit pelailla pelejä, askarrella, 
tavata kavereita 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, teetä, limua, mehua ja 
pientä purtavaa. Esim. mehu ja pulla maksavat 
1,50 euroa ja limumukillinen 1 euron.

Lisätietoa Marjalta, marja.herala@kvtuki57.fi 
tai p. 040 521 0240
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Tervetuloa sanomaan heipat Tiinalle!
 
Keskiviikkona 20.2. klo 14 on Ystiksellä 
Herttuaisen Tiinan läksiäiset. 
Lue lisää sivulta 13.

Kiitos lahjoituksesta!

Muistamme lämmöllä 
viehättävää Hannelea 
sekä hänen 
hymyään ja kiitämme 
lämpimästi Honkosen perhettä 
lahjoituksesta! 

Lahjoituksen avulla voimme hankkia Ystävätu-
paan karaokelaitteet. Ne tuottavat paljon iloa 
Ystiksen asiakkaille, kerholaisille ja kaikille 
muillekin virkistystapahtumia Ystävätuvalla 
järjestäville. 

Lahjoituksen tuella voimme myös järjestää 
karaoketapahtuman 9.5. Villiklubilla.

Villiklubi 

Vuoden toinen Villiklubi 14.2. 
klo 19–22. Ystävänpäivätunnelmaa! 
Osoite Sturenkatu 21.

Kevään muut kerrat 
torstaisin 14.3., 11.4., 9.5. ja 13.6.

Tulossa paljon toivottu
Villiklubin karaokeilta 
9.5. klo 19–22!

Ilmainen sisäänpääsy. 
Ikäraja 18 v.

Tervetuloa!

Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240, 
marja.herala@kvtuki57.fi

Teinarin disco 16.3. klo 13–16
Ystävätuvalla, Läntinen Brahenkatu 2, 
4. kerros.

Nuorten oma disco, tule ja tuo kaverisikin!
- musasta vastaavat upeat 
DJ:t Nora, Milla ja Ella
- pelihuone
- myytävänä limua ja karkkeja
Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
 
Lisätietoja: marja.herala@kvtuki57.fi tai 
p. 040 521 0240

Ystiksen senioriklubi eläkeläisille
Senioriklubi kokoontuu joka toinen tiistai 
(parilliset viikot) 28.5. saakka klo 12–14.
Myytävänä kahvia, pullaa ja pientä suolaista.

Senioriklubille ei tarvitse ilmoittautua. 

Jos tarvitset henkilökohtaista apua tai 
vahvempaa tukea, olet tervetullut oman 
avustajan kanssa.

Lisätietoa Marjalta p. 040 521 0240, 
marja.herala@kvtuki57.fi

Senioriklubilla tavataan!
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Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä 
eläkeläisille
- yhdessäoloa ja jutustelua 

Kevään aikana keinutuoliryhmä kokoontuu 
• torstaina 21.2. klo 13–14.30
• torstaina 21.3. klo 13–14.30
• torstaina 25.4. klo 13–14.30

Myytävänä kahvia ja pullaa. Kahvi + pulla 
maksaa 2 euroa. Tervetuloa!

Keinutuoliryhmään ei tarvitse ilmoittautua.
Lisätietoja Marjalta, p. 040 521 0240 
marja.herala@kvtuki57.fi.

Senioripäivä 27.2. klo 10–14
Teemapäivä juuri eläkkeelle jääneille tai 
eläkkeelle jäämässä oleville Ystävätuvalla, 
Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros.

Millaisia mahdollisuuksia ja muutoksia 
eläkkeelle jääminen tuo? Mitä kaikkea 
eläkkeelle jääminen mahdollistaa?

Tule mukaan keskustelemaan ja mietti-
mään uutta elämänvaihetta mielenkiintois-
ten tehtävien avulla!

Ohjelmaan sisältyy myös lounas.
Senioripäivä on maksuton.

Kouluttajana suunnittelija Anne Vuorenpää, 
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.

Ilmoittaudu mukaan tapahtumakalente-
rin tapahtumat.kvtuki57.fi kautta. 

Mukaan mahtuu 12 ensiksi ilmoittautunut-
ta.

Lisätietoja: Marja Herala, 
marja.herala@kvtuki57.fi p. 040 521 0240 
tai Severiina Winqvist, 
severiina.winqvist@kvtuki57.fi, 
p. 040 835 0395.

Bragun Sateenkaariklubi
Bragun Sateenkaariklubi on kohtaamispaikka, 
joka on tarkoitettu seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluville 
kehitysvammaisille ja autismin kirjon 
henkilöille. 

Kevään seuraavat klubit torstaisin 
28.2., 4.4. ja 16.5. klo 15.30–17.30
Ystävätuvalla, 
Läntinen Brahenkatu 2,4. kerros.

Bragun Sateenkaariklubilla voit:
- kohdata muita mukavia ihmisiä, jutella ja viet-
tää aikaa yhdessä
- nauttia kahvia, teetä ja pientä purtavaa
- pelata lautapelejä tai löytää biljardikaverin
- osallistua teemailtoihin

Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Voit tulla 
klubille silloin kun sinulle sopii! Tervetuloa!
 
Kehitysvammatuki 57 ry, Helsingin kaupunki ja 
Helsingin seudun Seta ry
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Nykytaide omaksi -taidepaja senioreille
28.3. klo 15–17

Tule mukaan kokemaan ja tekemään taidetta 
Kiasmassa! Tutustumme ensin näyttelyyn ja 
sen jälkeen työskentelemme ohjaajan vetä-
mässä taidepajassa.

Museokäynti virkistää ja taidepajatyöskentely 
vie uusien oivallusten äärelle!

Taidepaja on ilmainen.

Ilmoittaudu mukaan tapahtumakalenterin 
tapahtumat.kvtuki57.fi kautta. 

Mukaan mahtuu 12 ensiksi ilmoittautunutta. 
Voit tulla tarvittaessa oman avustajan kanssa.

Lisätietoja marja.herala@kvtuki57.fi tai 
p. 040 521 0240.

Tule mukaan tutustumaan YK:n vammais-
sopimukseen yhdessä oppien! 
Ryhmässä käydään läpi YK:n 
vammaissopimusta keskustelun ja mukaansa 
tempaavien harjoitusten avulla. Kevään 
aikana toteutetaan myös aiheeseen liittyvä 
retki ryhmäläisten toiveiden mukaan. 

Opintopiiriä vetää sosionomiharjoittelija Anna 
Railio. 

Opintopiiri kokoontuu keskiviikkoisin 
13.2, 20.2., 27.2., 6.3., 20.3. ja 27.3. 
klo 15–16.30 Ystävätuvan tiloissa. 
Lämpimästi tervetuloa! 

Ilmoittaudu mukaan tapahtumakalenterin 
tapahtumat.kvtuki57.fi kautta. 

Mukaan mahtuu kuusi ensiksi ilmoittautunutta.

Lisätietoja Marjalta, marja.herala@kvtuki57.fi 
tai p. 040 521 0240. 

Ystiksen kesämatka kotimaassa järjeste-
tään viikolla 33
Matkan kesto on 5–6 päivää ja omavastuun 
hinta noin 650 euroa. Matka on täysihoidolla 
eli siihen kuuluvat matka bussilla, yöpymiset, 
ruokailut ja pääsymaksut sekä opaspalvelut 
tutustumiskohteissa.

Minne päin Suomea sinä haluaisit matkustaa?

Lähetä toiveesi Marjalle 28.2. mennessä, 
marja.herala@kvtuki57.fi tai soita 
(arkisin klo 9–15) p. 040 521 0240.

Matkakohde valitaan toiveista.

Alla Sirpa ja Sami iloisissa tunnelmissa 
Koitelinkoskella viime kesän matkalla, joka 
tehtiin Oulun seudulle.

Valkeakoskelle 
lauantaina 
15.6.2019.

Lue lisää 
seuraavalta 
sivulta! 

Retki Apianniemen kesäteatteriin 
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Perheiden vertaistukitoiminta ja Ystis yhdessä

Sitovat ilmoittautumiset 28.2. mennessä 
tapahtumakalenterimme 
tapahtumat.kvtuki57.fi kautta. 

Lisätietoja voit kysellä Marjalta, 
marja.herala@kvtuki57.fi tai p. 040 521 0240.
Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittauduthan 
mahdollisimman pian. Muista ilmoittaa ruoka-
rajoitteet.

Retki Apianniemen kesäteatteriin Valkea-
koskelle lauantaina 15.6.

Lähde kanssamme yksin, kaksin tai 
porukalla nauttimaan musiikista, viihteestä 
ja herkullisesta ateriasta sekä viettämään 
ihanaa alkukesän päivää mukavassa 
seurassa Valkeakoskelle Apianniemen 
kesäteatteriin sekä Ellilän kievariin Toijalaan!

Saamme nauttia Heikki Paavilaisen 
ohjaamasta ja käsikirjoittamasta 
Danny-musikaalista. Tämä huumorin 
värittämä elämäntarina on takuulla 
mukaansa tempaava ja vauhdikas! 

Danny-musikaali kertoo nuoren laulajan 
kunnianhimosta, rakkauden taidoista ja 
viihdemaailman haasteista. Lauri Mikkola ja 
Ilkka Koivula ovat miespäärooleissa, ja 
naispäärooleissa esiintyvät Erika Vikman, 
Susanna Laine ja Ushma Karnani sekä 
mukana myös muita huikeita esiintyjiä. 
Danny-musikaalin kesto on noin 2 tuntia 15 
minuuttia.

Matka taittuu omalla bussilla ja retken ohjel-
ma on seuraavanlainen:
• klo 9 lähtö Läntinen Brahenkatu 2
• noin klo 11.30 lounas Ellilän kievarissa
• klo 14 alkaa Danny-musikaali  

Apianniemen kesäteatterissa  
Valkeakokella

• lähtö takaisin Läntiselle Brahenkadulle 
esityksen jälkeen

  
Saavumme Läntiselle Brahenkadulle noin 
klo 19.30.

Retken omavastuuosuus on jäsenille ja sa-
massa taloudessa asuville 65 €/hlö ja muille 
75 €/hlö.
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Kerhotoiminta

Kerhojen kevätkausi on jo pääosin alkanut. 
Kaikille osallistujille on lähetetty tieto kevät-
kauden kestosta. Tiedot voi myös tarkistaa 
kotisivuiltamme. Muistathan, että kerhot eivät 
pääosin kokoontuu hiihtolomaviikolla 8, 
poikkeuksina ainoastaan sovellettu jooga ja 
taide tutuksi -kerho.

Vapaita kerhopaikkoja

Jos kaipaat kevääksi mukavaa harrastusta, 
niin osassa kerhoja on vapaita paikkoja.Tällä 
hetkellä tilaa löytyy alla olevista kerhoista, 
mutta tilanne kuitenkin saattaa muuttua, joten 
aina kannattaa soittaa Severiinalle 
p. 040 835 0395 tai lähettää sähköpostia 
severiina.winqvist@kvtuki57.fi ja kysellä juuri 
sinua kiinnostavan kerhon paikkatilannetta. 

Lisätiedot ryhmistä löytyvät kotisivuilta: www.
kvtuki57.fi/toiminta/kehitysvammaisille-ihmisil-
le/kerhotoiminta. 

• Mediaklubi, jossa käsitellään ajankohtaisia 
asioita lukien uutisia, keskustellen ja tutustu-
miskäynnein. Kokoontumispaikkana Ystävätu-
pa maanantaisin klo 18.15─19.15. 
• Kannelmäen musiikkikerhossa musisoidaan 
monipuolisesti tiistaisin klo 19.00─20.00 osoit-
teessa Klaneettitie 5. Ryhmäläisten toiveiden 
mukaan voidaan myös tehdä helppoja musiik-
kiteatteriharjoituksia.

• Höntsäsäbässä eli rennossa salibandyssä 
pelaillaan rennosti pehmeillä palloilla Oskarin-
puiston toimijatalon salissa, osoitteessa Marja-
niemenranta 48. Höntsäsäbä kokoontuu joka 
toinen torstai klo 18.15─19.15.

• Sovelletussa joogassa tutustutaan joogaan 
liikuntamuotona ja tehdään turvallisesti yhdes-
sä joogaliikkeitä. Jooga kokoontuu joka toinen 
torstai Oskarinpuiston toimijatalon salissa, 
osoitteessa Marjaniemenranta 48. Sovellettu 
jooga kokoontuu joka toinen torstai 
klo 18.15─19.15.

• Tukimuskari lapsille. Musiikki mahdollistaa 
sanattomankin itseilmaisun ja motivoi harjoitte-
lemaan ilolla. Tukimuskari kokoontuu torstaisin 
klo 17.30─18.15 Keski-Helsingin musiikkiopis-
tossa osoitteessa Helsinginkatu 3–5.

• Vesiliikunta on monipuolinen liikuntalaji ja 
ryhmä sopii itsenäisesti pukuhuone- ja pesuti-
loissa pärjääville. Avustaja voi tarvittaessa olla 
mukana. Vesiliikunta kokoontuu perjantaisin 
klo 14.15─15.15 Itäkeskuksen uimahallissa, 
Olavinlinnantie 6.

• Lukemisen- ja kirjoittamisen ryhmässä ylläpi-
detään lukemis- ja kirjoittamistaitoja monipuo-
listen tehtävien avulla lauantaisin opistotalolla 
klo 10.30─12.00. Ilmoittautumiset numeroon: 
0931088610. Kurssi on Kehitysvammatuki 57 
ry:n ja Helsingin työväenopiston yhteistyöryh-
mä. 

Liikuteltava pienryhmätoiminta

Eikö valikoimastamme löydy juuri sinulle so-
pivaa kerhoa sinulle sopivaan aikaan? Onko 
kerhoihin hankala mennä ja olisi mukavaa, jos 
ryhmä kokoontuisi suoraan asumisyksikössä-
si? 

Ei hätää, sillä liikuteltava pienryhmätoiminta 
tuo harrastuksen esimerkiksi asumisyksikköön. 
Kokoa sopiva porukka kokoon ja miettikää 
yhdessä juuri teille sopiva ryhmäidea esim. 
musiikkia, taidetta, lukemista, kokkausta. Soita 
sitten Severiinalle ja suunnitellaan yhdessä 
juuri teille sopiva ryhmä (yhteystiedot alla).

Toiminta on tilaajalle maksullinen, lähtöhinta 
on 10 €/kerta, mutta lopullinen hinta määräy-
tyy tarvittavan ohjaajamäärän, materiaalien ja 
mahdollisen tilavuokran mukaan. Minimiosal-
listujamäärä on neljä henkilöä.

Kerhotoiminnasta ja liikuteltavista pienryhmistä 
antaa lisätietoa Severiina Winqvist, 
p. 040 835 0395 tai 
severiina.winqvist@kvtuki57.fi. 
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Leirikesä 2018

Kesä lähestyy ja on tullut aika hakea 
kesäleireille!

Kesällä 2019 järjestämme yhteensä yhdeksän 
leiriä. Leirikesä alkaa viikolla 24 ja päättyy 
viikolla 31. Leireistä seitsemän on yöleirejä 
ja kaksi cityleiriä. Osa leireistä on suunnattu 
koululaisille, osa aikuisille ja osa senioreille. 
Enemmän tukea tarvitseville järjestetään myös 
yksi leiri. Leiripaikkoja koululaisten leireillä on 
n. 14, aikuisten leireillä n. 16–20, seniorilei-
reillä n. 16–18, päiväleireillä 12 ja enemmän 
tukea tarvitsevien leirillä 7 paikkaa. 

Leirien kesto on 4 vuorokautta eli maanantai-
aamusta perjantai-iltapäivään. Poikkeuksena 
yksi leireistämme on kestoltaan lyhyempi.  
Tämä poikkeus on merkitty leirin kohdalle 
erikseen viikonpäivämerkinnöin. Leiripaikkoina 
toimivat vanhat tutut paikat Enä-Seppä, Ras-
tila ja Holma. Näiden tuttujen paikkojen lisäksi 
tänä vuonna aivan uutena leiripaikkana toimii 
Myö Hostel.

Leireillemme voivat hakea kaikki helsinkiläi-
set kehitysvammaiset henkilöt. Aistivammat, 
epilepsia, liikuntavammat tms. eivät ole este 
hakemiseen. Diabetesta sairastavien kohdalla 
on kuitenkin huomioitava, että leiriläisen on 
osattava pistää itse, sillä leiriohjaajilla ei ole 
pistolupaa.

Yöleireillä on täysihoito sekä 
monipuolista ohjattua 
toimintaa - ulkoilua, pelejä ja 
leikkejä, saunomista ja 
makkaranpaistoa, luovaa 
toimintaa ja rentoutumista. 
Ohjaajia on päivisin töissä 
useampia ja öisin valvoo 
yksi ohjaaja. Osassa
leiripaikoista yökkö valvoo 
kuitenkin eri rakennuksessa 
kuin missä leiriläiset 
nukkuvat. Yökkö kiertää 
tällöin leirirakennuksissa 
säännöllisin väliajoin. 
Yövalvontakäytännöstä on 

tarkempi maininta kunkin leiripaikan esittely-
tekstissä.  

Cityleirillä leiriläisille tarjoillaan lounas ja vä-
lipala/kahvi monipuolisen ohjatun toiminnan 
lomassa. 

Kaikki leirit ovat tänä vuonna teemoitettuja. 
Leirin teema on kiinteänä osana koko leirijak-
son toimintaa ja aktiviteetteja. Toivommekin 
hakijoilta kiinnostusta kyseistä teemaa koh-
taan. Teemat on merkitty kunkin leirin kohdalle 
erikseen.
 
Alaikäraja leireillemme on 7 vuotta. Koululais-
ten leirit on suunnattu n. 7–18-vuotiaille, 
nuorten aikuisten leiri n. 16–30-vuotiaille, 
aikuisten leirit yli 18-vuotiaille ja seniorileirit 
yli 60-vuotiaille henkilöille. Myös leirien koh-
deryhmät on merkitty jokaisen leirin kohdalle 
erikseen.

Leirien osallistumismaksut ovat seuraavat:
Yöpymisleirit 5 pv 170 € / 4pv 136 €  
Cityleirit 5 pv 100 € 

Lisätietoja Tiia Järviseltä, p. 040 522 2138 tai 
tiia.jarvinen@kvtuki57.fi
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Leireille haku käynnistyy maanantaina 
28.1., jolloin hakulinkki aukeaa kotisivuilla!

Leirit ovat todella suosittuja. Viime vuonna 
hakemuksia tuli yli 250 ja leiripaikka pystyttiin 
tarjoamaan 167 henkilölle. 

Haethan siis maksimissaan kahdelle eri leirille.

Voit täyttää ja lähettää hakemuksen netissä 
tapahtumat.kvtuki57.fi.

Toivomme ilmoittautumiset ensisijaisesti netin 
kautta. Voit kuitenkin pyytää paperisen haku-
lomakkeen ottamalla yhteyttä leiritoiminnan 
koordinaattoriin.

Hakuaika kesän 2019 leireille päättyy per-
jantaina 1.3. Tämän jälkeen tulleita hake-
muksia emme voi varmuudella luvata 
käsiteltävän.

Leiriläisten valinnassa otetaan huomioon 
leiriläisen kokonaistilanne ja sosiaaliset syyt.
Lisäksi ensikertalaisten määrä arvioidaan 
leirikohtaisesti sopivaksi. Myös leiriläisten 
hoidollisuus huomioidaan leiriryhmiä muodos-
tettaessa.

Leiritoiminta on ryhmämuotoista toimintaa. Lei-
riläisen tulisi pystyä olemaan ryhmässä ilman 
jatkuvaa henkilökohtaista ohjausta ja valvon-
taa. Leiripaikkojen ja -toiminnan 
soveltuvuus esim. liikuntaesteisille ihmisille 
kannattaa myös tarkistaa leirille hakiessa alla 
olevista leiripaikkojen esittelyistä.

Tarkemmat valintakriteerit luettavissa täältä: 
www.kvtuki57.fi/toiminta/kehitysvammaisille-
ihmisille/valintaperusteet-toimintaan.

Leirille pääsystä tiedotetaan kirjeitse leiripai-
kan saaneille viikkojen 13 ja 14 maalis-huh-
tikuun aikana. Valituille postitetaan infokirje, 
jossa on tarkempaa tietoa leiristä, leirilasku 
sekä tavat ja tottumukset -lomake, vaatelista ja 
lääkelista. Hakulomakkeeseen onkin tärkeää 
kirjata tarkasti osoite, josta tavoittaa leiriläisen 
tai hänen lähihenkilönsä.

Leiriläinen varmistaa leiripaikkansa palautta-
malla tavat ja tottumukset -lomakkeen täytetty-
nä 26.4. mennessä osoitteeseen: Kehitysvam-
matuki 57 ry / leirit, Läntinen Brahenkatu 2, 
00510 Helsinki.

Mahdollisia vapaita leiripaikkoja voi 
tiedustella toukokuussa viikosta 19 alkaen, 
arkisin klo 8.30–15.30.
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Nähdään leireillä!

KESÄN LEIRITARJONTA

Cityleirit

Kehitysvammatuki 57 ry:n Ystävätupa 
(Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros, Helsinki) 
toimii päiväleirien keskuspaikkana. 
Ystävätupa on esteetön. Leiripäivän aikana 
nautitaan lounas ja välipala. Leiriviikon aikana 
liikutaan myös lähiseuduilla. 
Leiripäivien kesto on klo 9.30–15.30.
• ma–pe 24.–28.6. aikuiset, teemana makujen 
maailma
• ma–pe 22.–26.7. seniorit, teemana laulun 
taikaa

Yöleirit

Leiri- ja kurssikeskus Enä-Seppä sijaitsee 
Vihdin Ojakkalassa Enäjärven rannalla. 
Pihapiiri on tasainen ja puistomainen, mutta 
rantaan on huomattavaa korkeuseroa. 
Ruokailutilaan mentäessä on ramppi ja 
matala kynnys. Majoitus 2–5 hengen huoneis-
sa. Perussängyt. WC- ja suihkutilat sijaitsevat 
erikseen käytävällä. Yövalvonta on samassa 
tilassa. Leireille järjestetään yhteiskuljetus. 
Kotisivut www.enaseppa.fi.
•  ma-pe 10.–14.6. seniorit, teemana hemmot-
telua aisteille
•  ma–pe 15.–19.7. koululaiset, teemana satu-
jen maailma

Rastila Camping Helsinki on nykyaikainen 
leirintäalue meren rannalla Helsingin 
Rastilassa. Majoitus leirillä on 4-hengen 
mökeissä, joissa on wc ja suihku. Runkopat-
jasängyt. Kiertävä yövalvoja. Ruokailuissa 
käytössä on Isännän talo, joka ei ole esteetön. 
Leiriohjelmassa on myös retkeilyä kävellen 
lähimetsiin, joten leiriläisen pitäisi pystyä 
kulkemaan hyväkuntoisilla metsäpoluilla. 
Rastilan kotisivut: www.hel.fi/rastila.
• ma–pe 1.–5.7. nuoret aikuiset, teemana ym-
päristön ystävät
• ma–pe 8.–12.7. aikuiset, teemana jos met-
sään tahdot mennä nyt -luontoseikkailu

Holman kurssikeskus sijaitsee Nurmijärvellä 
Valkjärven rannalla. Pihapiiri on suuri ja tasai-
nen. Alueella on hyvät ja esteettömät toiminta-
mahdollisuudet niin ulkona kuin sisätiloissakin. 
Rantaan mennessä on pieni mäki. Holma 
tarjoaa hyvät ulkoilumahdollisuudet veden 
äärellä. Majoitus 3 hengen huoneissa. Perus-
sängyt, wc- ja suihkutilat sijaitsevat käytävällä. 
Yövalvonta samassa tilassa. Leireille järjeste-
tään yhteiskuljetus.
• ma–pe 1.–5.7. koululaiset, teemana taide-
seikkailu
• ma–pe 29.7.–2.8. aikuiset, teemana iloa 
liikunnasta -sporttileiri

Myö Hostel on uusi leiripaikka. Se on vehreä 
keidas Helsingin keskustan kupeessa, 
kiehtovassa Ruskeasuon kaupunginosassa. 
Huoneissa on perussängyt sekä wc- ja 
suihkutilat. Suurin osa huoneista on esteettö-
miä. Yövalvonta samassa tilassa.
• ma–to 17.–20.6. enemmän tukea tarvitsevat, 
teemana elämyksiä aisteille
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omalle vastuulle. Osa asukkaista on kuitenkin 
innostunut liikunnasta aktiivisuusrannekkeiden 
ja Sport Tracker sovelluksen ansiosta. Vie-
däänkö Maununkadun liikuntakipinä nousuun 
teknologian avulla vai keksitäänkö yhdessä 
jotain ihan muuta?

Pohjoisin kohde sijaitsee Keski-Pohjanmaalla, 
Kannuksessa. Ritarinkannus on Kannuksen 
ja Toholammin vammaisten asumispalveluyh-
distyksen ylläpitämä ryhmäkoti, jossa meitä 
odottaa kahdeksan miehen äijäkööri. Osalla 
asukkaista on liikunnallisia harrastuksia, joista 
mainittakoon jalkapallo, lenkkeily ja talvipyöräi-
ly. Välillä televisio kuulemma vetää puoleensa 
liikaakin. Millaista on pohjalainen miesener-
gia? Löydetäänkö tämän jengin kanssa uusia 
tapoja liikkua?

Ettekö päässeet mukaan tällä kertaa? 

Toukokuussa on uusi hakuaika: silloin valitaan 
ensi syksyksi kolme asumisyksikköä. 

Lisätietoja: Mari Mononen, p. 044 740 6693, 
mari.mononen@kvtuki57.fi.

Esittelyssä kevään Vipinä-yksiköt

Hankesuunnitelman mukaisesti Vipinä-hanke 
jatkaa keväällä 2019 työtä liikunnan 
lisäämiseksi pääkaupunkiseudun ulkopuolella. 
Saimme kaikkiaan 12 hakemusta ympäri 
Suomea. Nyt ei mennä siitä, mistä aita on 
matalin. Valitsimme hyvien kandidaattien 
keskuudesta kolme hyvin erilaista asumis-
yksikköä eri puolilta Suomea, jotta saisimme 
mahdollisimman monipuolisia kokemuksia ja 
ideoita. 

Projektipäällikkö Mari pääsi tutustumaan 
kohteista itäisimpään eli Elma-kotiin jo ennen 
joulua. Vastaanotto oli sydämellinen! Ohjaajat 
ja asukkaat esittelivät Elma-kodin hienoja 
puitteita ja upeaa maalaismaisemaa pohjois-
karjalaisella ylpeydellä. Elma-koti on vuonna 
1990 perustettu perheyritys ja se sijaitsee 
maaseudulla Koverossa. Elma-kodin 
kahdessa talossa, Elmassa ja Elmerissä, asuu 
yhteensä 18 henkilöä. Maaseutu tarjoaa hyvät 
ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet, minkä lisäksi 
käydään mm. uimahallissa ja luistellaan 
lähialueen liikuntapaikoilla. Kotipihan lampaat 
ja kanat tuovat omintakeista arkiliikuntaa 
päiviin. Vipinää kaivataan erityisesti iäkkääm-
mille Elmerin asukkaille, joilla liikunta- ja 
toimintakyvyn rajoitteet vähentävät mahdolli-
suuksia liikuntaan. 

Pirkanmaalta mukaan valikoitui Nokian 
kaupungin Maununkadun asumisyksiköt. 
Nokialla kaivataan vinkkejä ja hyviä toimintata-
poja, joilla lisätä arkiliikuntaa ja mahdollisuus 
kokeilla uusia liikunnallisia harrastuksia. Ta-
voitteena on löytää mielekästä ja yksilöllistä 
liikunnallista toimintaa jokaiselle asukkaalle. 
Maununkadun kodeissa asuu 16 asukasta, ja 
työntekijöitä on vain neljä. Keskeinen haas-
te on, että liikkuminen jää usein asukkaiden 

Vipinä-hanke

Vipinä on Kehitysvammatuki 57 ry:n ensimmäinen valtakunnallinen kehittämishan-
ke (STEA 2018-2020). Vipinä-hankkeessa kehitetään uusia tapoja tukea asumis-
yksiköissä asuvia kehitysvammaisia ihmisiä kohti aktiivisempaa arkea.

Kuvassa Elma-koti, joka on perustettu vanhaan 
kyläkouluun Pohjois-Karjalan maaseudulle
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Mikä NYT-liikunta?

• NYT-liikuntaa tarjoaa Helsingin kaupunki.
• NYT-liikuntatunnit ovat tarkoitettu kaikille 
18–29 –vuotiaille, ensikertalaisista 
harrastajiin.
• NYT-liikuntatunneille osallistutaan 
liikuntakortilla. Kortti maksaa 25 euroa/
kausi. Lisäksi ensimmäisellä kerralla 
maksetaan 4 euroa ladattavasta älykortista. 
• Kortilla pääsee kaikille 60 NYT-liikuntatun-
nille viikoittain
• Tunnilla saa ottaa tarvittaessa mukaan 
avustajan.
• Kevätkausi on 7.1.–26.4.
• Liikuntakortteja voi ostaa useista kaupun-
gin liikuntapaikoista.

Vipinä suosittelee: NYT liikkumaan!

NYT-liikunta tarjoaa 18–29-vuotiaille 
helsinkiläisille mahdollisuuden kokeilla ja har-
rastaa eri liikuntalajeja. 

Joka viikko NYT-liikunta järjestää yli 60 liikun-
tatuntia eri puolilla Helsinkiä. 
Ensikertalainen voi kokeilla NYT-liikuntaa 
ilmaiseksi. 

Kuinka pääsee mukaan?

Majakan asuntoryhmän naiset ja 
Vipinä-hankkeen Mari päättivät testata NYT-
liikuntaa. Valitsimme lajiksi kuntonyrkkeilyn. 

Koska uuden lajin kokeilu on jännittävää, 
päätimme osallistua yhdessä. 
Liikuntatunneille ei tarvitse ilmoittautua. 

Me ilmoitimme tulostamme kuitenkin 
etukäteen, koska meitä oli isompi ryhmä. 
Mari oli tunnille yli-ikäinen, 
mutta hän sai osallistua tunnille avustajana.

Miltä tuntui?

Tunnilla oli noin 15 osallistujaa ja innostava 
ohjaaja! Hiki nousi pintaan.

Liikkeet eivät kuitenkaan olleet meille liian 
vaikeita. Tunnit sopivat myös aloittelijoille. 

Nyrkkeilyn jälkeen palkitsimme itsemme 
terveellisillä smoothie-juomilla.

Lue lisää:
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Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta kuuluu kaikille! Kaipaatko uusia kokemuksia, ystäviä ja mu-
kavaa meininkiä? Tule vapaaehtoiseksi! Meillä jokainen voi määritellä itse, mitä 
tekee ja kuinka usein haluaa osallistua. Vaihtoehtoja on valtava määrä, tervetu-
loa tutustumaan! Vapaaehtoisena voi toimia niin lasten kuin aikuistenkin parissa 
ryhmissä tai vaikkapa kaverina yhdelle henkilölle. Vekkaritoiminta tukee kehi-
tysvammaisia henkilöitä vapaaehtoistoimintaan, joten meillä voivat kaikki toimia 
vapaaehtoisina. Vekkari myös kouluttaa kehitysvammaisia vertaisryhmän vetäjiä 
sekä tukee heitä ryhmän vetäjinä. Toimimme pääkaupunkiseudulla Helsingissä, 
Espoossa ja Vantaalla!

Kevät on koulutusten aikaa!

Uusien vertaisryhmän vetäjien koulutus alkaa 
25.2. Mukaan ehdit ilmoittautua 8.2. saakka. 
Koulutuksen tarkempi esittely sivulla 40.

Uusia vapaaehtoisia koulutetaan jälleen 6.4. 
ja 13.4. pidettävässä kaksipäiväisessä koulu-
tuksessa. Koulutus koostuu neljästä osiosta ja 
oma vapaaehtoisen polkusi riippuu siitä, mitkä 
tehtävät sinua kiinnostavat.

Uusien vapaaehtoisten koulutuksen 
ohjelma:

lauantaina 6.4. klo 10–15.30 
10.00–12.00 Vapaaehtoistoiminta Kehitysvam-
matuki 57 ry:ssä (tarkoitettu kaikille vapaaeh-
toistoiminnastamme kiinnostuneille)
12.00–13.00 Lounas
13.00–14.30 Mitä kehitysvammaisuudella 
tarkoitetaan?
14.30-15.30 Millainen vapaaehtoistoimija olet?

Hae digikaveria!

Vapaaehtoistoimintamme uusin muoto on 
digikaveruus. Koska toisinaan välimatkat ja 
aikataulut voivat estää uusien kaverisuhteiden 
syntymisen, haluamme kokeilla digitaalisuu-
den hyödyntämistä vapaaehtoistoiminnassa. 
Digikaveruuden perusajatus on samankaltai-
nen kuin kaveritoiminnassa, mutta kaveriparin 
yhteydenpito keskittyy viestittelyyn sähköpos-
tia ja sosiaalista mediaa hyödyntäen. 

Digikaveria voit hakea laittamalla sähköpostia 
Veeralle osoitteeseen 
veera.hietanen@kvtuki57.fi.

Vekkarilaisille tarkoitettu koulutusosio on 
lauantaina klo 10–12, sen jälkeen voi vielä 

jäädä lounaalle.

Jatkokoulutus:
13.4. klo 10–15.30 
10.00–12.30 Kaveritoiminnan esittely ja 
mahdollisuus osallistua kaveriparien 
yhteisvirkistykseen
12.30–13.30 Lounas
13.30–15.30 Mitä on taustatukihenkilötoiminta

Koulutukset ovat ilmaisia eikä osallistuminen 
sido vielä sinua mihinkään.

Voit ilmoittautua koulutukseen nettisivuillam-
me: www.kvtuki57.fi/vapari,  lähettämällä 
sähköpostia veera.hietanen@kvtuki57.fi tai 
soittamalla 040 160 9017. 
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28.3. Kahvin keittoa ja tarjoilua 
vaalipaneelissa Jaatisen majalla Malminkarta-
nossa kello 17.30–19.30
(Vellikellonpolku 1, HELSINKI)

3.–9.4. ja 14.4. Pieni Ele -lipasvahtina 
toimiminen eduskuntavaalien aikana
• infotilaisuus keskiviikkona 27.3. kello 17 
Ystävätuvalla (Läntinen Brahenkatu 2)

8.4. Lasten leikitys Kaakon kammarissa 
kello 17–20 (Herttoniemen asukaspuisto, 
Karhutie 11, HELSINKI)

10.4. KaraokeDisco Vantaalla Vernissassa 
kello 16.45–19.30 (Tikkurilantie 36, VANTAA)

25.4. Tunneteatterin esitys kello 11–12
(Helsinginkatu 26, HELSINKI)

27.4. Tunneteatterin esitys kello 13–14
(Helsinginkatu 26, HELSINKI)

2.5. Tunneteatterin esitys kello 11–12
(Helsinginkatu 26, HELSINKI)

Valitse listasta tapahtumat, joihin haluat mu-
kaan ja ilmoittaudu tapahtumiin Satulle, 
satu.timperi@kvtuki57.fi tai p. 040 837 6273. 

Osallistumme tapahtumiin ilmoittautumisten 
mukaan. Jos ilmoittautumisia ei ole tarpeeksi, 
osallistuminen tapahtumaan perutaan. 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Vekkarin tuettu vapaaehtoistoiminta

Haemme tällä hetkellä vapaaehtoisia seu-
raaviin tapahtumiin:

7.2. Kohdataan-bileet Hapessa kello 16–21 
(Sörnäisten rantatie 31, HELSINKI)
• infotilaisuus tiistaina 29.1. kello 17 Ystävätu-
valla

11.2. Lasten leikitys Kaakon kammarissa 
kello 17–20 (Herttoniemen asukaspuisto, Kar-
hutie 11, HELSINKI)

13.2. Vertaiskahvila Espoon Me-talolla 
kello 17–20 (Terveyskuja 2, ESPOO)

13.2. KaraokeDisco Vantaalla Vernissassa 
kello 16.45–19.30 (Tikkurilantie 36, VANTAA)

2.3. KeMuT 2019 -tapahtuma kello 12–19 
(Helsingin messukeskus, Messuaukio 1, 
HELSINKI)
• infotilaisuus tiistaina 26.2. kello 17 
Ystävätuvalla (Läntinen Brahenkatu 2)

11.3. Lasten leikitys Kaakon kammarissa 
kello 17–20 (Herttoniemen asukaspuisto, Kar-
hutie 11, HELSINKI)

16.3. Ystiksen disko kello 12.30–16.00
(Läntinen Brahenkatu 2, HELSINKI)

13.3. KaraokeDisco Vantaan Vernissassa 
kello 16.45–19.30 (Tikkurilantie 36, VANTAA)

Tuemme kehitysvammaisia ihmisiä toimimaan vapaaehtoistoimijoi-
na erilaisissa tapahtumissa. Heidän tukenaan toimii ei-kehitysvammaisia ihmisiä 
taustatukihenkilöt. 
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Vapaaehtoistoimijoiden ja kaveriparien 
pikkujouluja vietettiin merellisissä 
tunnelmissa

Tänä vuonna pikkujouluihin osallistui 90 upeaa 
ja ahkeraa yhdistyksemme vapaaehtoista ja 
kaveriparia. Ravintolaiva Grand Georgian 
alakannella riittikin iloista vilskettä ja 
puheensorinaa koko joulukuisen tiistai-illan 
ajan. Söimme maittavan georgialaisen 
buffet-illallisen, lauloimme joululauluja ja tulipa 
vieraaksemme myös joulupukki! Hymyjen 
määrästä päätellen ilta oli oikein onnistunut.

Pikkujouluissa keräsimme myös palautetta 
vertais- ja vapaaehtoistoiminnasta. 
Vastauksissa korostui toiminnan tuoma ilo ja 
sen kautta saadut uudet ystävät. 

Vapaaehtoisten porukassa vallitsee hyvä henki 
ja yhdessä tekemisen meininki.
 
Kaveritoiminnassa mukana olevat kertoivat, 
etteivät ennen toimintaan lähtemistään olleet 
edes osanneet aavistaa, kuinka paljon uusia 
kokemuksia kaveritoiminnalla on tarjottava-
naan. 

Vapaaehtoistoiminnasta saadaan uusien 
elämysten ja ystävien lisäksi iloa arkeen, 
perspektiiviä yhteiskunnalliseen tilanteeseen, 
vastapainoa omalle arjelle ja onnistumisen 
kokemuksia. 

Tutustu lisää www.kvtuki57.fi/vapari ja 
tule mukaan! 

Laita kalenteriin Tunneteatterin kevään 
esitysajankohdat!

Laita ylös Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Hel-
singin työväenopiston yhteistyössä toteutta-
ma Tunneteatterin kevään esitysajankohdat 
Helsingin työväenopistolla (Helsinginkatu 26). 
Esitykseen on vapaa pääsy. 

Esityspäivät ja -ajat:
• torstai 25.4. klo 12.00
• lauantai 27.4. klo 14.00
• torstai 2.5. klo 12.00

Tunneteatteri esiintyy myös 
KeMuT-tapahtumassa 3.2. 

Vekkarin vertaisryhmät 

Hae mukaan seuraaviin vertaisryhmiin:

•  Musaryhmä Vantaalla keskiviikkoisin kello 
18–19
•  Kirjapiiri Pasilan kirjastossa maanantaisin 
kello 17.30–19
•  Laitakaupunki yössä Ystävätuvalla keski-
viikoisin kello 17–18
•  Tanssiryhmä Ystävätuvalla perjantaisin 
kello 17–18

Ilmoittaudu mukaan ottamalla yhteyttä toi-
minnan koordinaattoriin: 
satu.timperi@kvtuki57.fi tai p. 040 837 6273.

Kiitos vapaaehtoisillemme!

Hae mukaan kevään vertaisryhmän vetäjän 
koulutukseen 8.2. mennessä! 
Lisätietoja saat seuraavan sivun mainoksesta. 

Tule mukaan KeMuT-tapahtumaamme!

Tapahtumassa Vekkarin vertaisryhmän vetäjät 
ovat järjestämässä ohjelmaa. Tule sinäkin!
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Tukihenkilötoiminta

Oletko  innokas,  luotettava,   

y l i  16-vuotias?

Severiina Winqvist   

Tukihenkilötoiminnan koordinaattori

Kehitysvammatuki 57 ry  

severiina.winqvist@kvtuki57.fi  

  040 835 0395 

Kehitysvammatuki  57  ry  kouluttaa  ja

perehdyttää  tukihenki löitä

kehitysvammaisi l le  henki löi l le.    

 

Seuraava  tukihenki lökoulutus  järjestetään  

  4.2.  &   5.2.2019   k lo  16.30-20.00  

  osoitteessa   

Läntinen  Brahenkatu  2,  4.  krs.  

 

Tutustu  toimintaamme nettisivui l lamme ja

i lmoittaudu  mukaan  koulutukseen.

Lisätietoja  www.kvtuki57.fi/tukihenki lo  

Ryhdy
tukihenkilöksi? 

Tiesitkö, että yhdistys kouluttaa ja tukee tukihenkilöitä? Tukihenkilötoiminta on tavoitteellista 
toimintaa, jossa tukihenkilö tukee kehitysvammaista henkilöä sosiaalisten suhteiden 
luomisessa, itsenäistymisessä ja vapaa-ajanvietossa. Tukihenkilön kanssa voi esim. käydä 
harrastuksissa tai ostoksilla.

Tukihenkilön myöntää sosiaalityöntekijä eli häneen tulee ehdottomasti olla ensin yhteydessä 
ennen oman tukihenkilön hakemista yhdistyksen kautta.

Tammikuusta alkaen tukihenkilötoimintaan liittyviin tiedusteluihin vastaa Severiina Winqvist 
numerossa 040 835 0395 tai sähköpostitse severiina.winqvist@kvtuki57.fi, 
Tiia Järvisen siirryttyä parkki- ja leiritoiminnan koordinaattoriksi.
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Helsingin kaupungin EasySport, FunAction 
ja NYT-liikunta kaikille helsinkiläisille

EasySport on helppoa, monipuolista ja 
mielekästä liikuntaa koululaisille. EasySport 
on edullista tai kokonaan maksutonta toimin-
taa alakoululaisille yhteistyössä helsinkiläisten 
urheiluseurojen kanssa. EasySport-erityisten 
ryhmässä liikuntataitojen harjoittelussa hyö-
dynnetään erilaisia toimintaratoja sekä lasten 
suosimia leikkejä, pelejä ja harjoituksia. 
Tavoitteena on mahdollistaa monipuolinen 
liikunta-, tasapaino- ja käsittelytaitojen 
harjoittelu. Tutustu lisää: easysport.fi/

FunAction on tarkoitettu 13–17 –vuotiaille. 
FunAction harrasteliikunnan tavoitteena on tar-
jota matalan kynnyksen liikuntamahdollisuus 
kaikille 13–17 –vuotiaille nuorille 
tuottamaan iloa ja virkistystä eri liikuntalajien 
ja ystävien seurassa ilman kilpaurheilullisia 
tavoitteita. FunAction liikunta on monipuolista 
ja hauskaa. Tunneilla liikutaan ammattitaitoi-
sen liikunnanohjaajan tai seurojen lajiohjaajien 
johdolla. Lisätietoja: funactionnuorille.fi.

NYT-liikunta on suunnattu 18–30 –vuotiaille. 
Lue NYT-liikunnasta ja Vipinän kokemuksista 
sivulta 36. Katso lisää: nytliikunta.fi.

Pääkaupunkiseudun autismiyhdistysten 
toimintaa

Aikuistuvien autistien vanhempien 
vertaisryhmä kevätkaudella 2019 kokoontuu 
Autismi- ja Aspergerliitto ry:n tiloissa 
osoitteessa Nuijamiestentie 3 B, 00400 Helsin-
ki 28.2., 21.3., 25.4. ja 23.5. kello 17.30–19.00. 

Onko autisminkirjon lapsesi lapsuus jo jäänyt 
taakse ja aikuisuuteen liittyvät asiat 
hämmentävät tai herättävät halua vaihtaa 
ajatuksia muiden samassa tilanteessa elävien 
vanhempien kanssa? Aikuistuvien autististen 
lasten vanhempien vertaisryhmän tavoitteena 
on voimaantua ja saada vertaistukea.Ryhmän-
ohjaajana on erityisopettaja, psykoterapeut-
tiopiskelija Maija Koski.

Autismiystävälliset perheuinnit kokoontuvat 
Siltamäen uimahallissa (Jousimiehentie 3) 
lauantaisin 2.2., 2.3., 6.4. ja 4.5. klo 18.30 
alkaen. Halli on varattu pelkästään 
autismiyhdistysten käyttöön ja allas on miellyt-
tävän lämmin. 

Ei ennakkoilmoittautumista. Maksu 5 euroa/
perhe. Maksetaan käteisellä paikan päällä. 
Varaathan tasarahan. 

Harrastuskerhot muksujumppa, alakoululais-
ten liikuntakerho, poikien liikuntapelikerho, 
NippaNappa, varhaisnuorten uusi kerho sekä 
muskari jatkuvat keväällä 2019. Ilmoita lapsesi 
kevään kerhoihin osoitteessa paut.fi -> Kerhot-
välilehti.

Mahdollisuus lapselle ry:n Toiminnan 
Huoneen harrastusryhmissä lapset ja nuoret 
voivat harjoitella itsenäisen elämän 
perustaitoja, kuten kädentaitoja, ruoanlaittoa, 
kaupungilla liikkumista ja ilmaisua. Pienissä 
ryhmissä jokainen lapsi ja nuori saa 
henkilökohtaista ohjausta ja ryhmissä opitaan 
myös sosiaalisia taitoja ja yhdessä toimimista. 
Kaikissa ryhmissä on ohjaustyössä mukana 
toimintaterapeutti. Mikäli lapsi tai nuori 
tarvitsee ryhmässä kokoaikaista valvontaa/
ohjausta, tulee oma avustaja ottaa ryhmiin 
mukaan. 

Uudet Käden käänteessä -ryhmät 
alakoululaisille alkavat tammikuussa. 
Ryhmissä muovaillaan, rakennellaan, 
tuunaillaan ja tehdään monipuolisesti erilaisia 
kädentöitä. Ryhmässä opitaan etenemään 
useampiosaisten ohjeiden mukaan, vahvis-
tetaan käsien käyttöä, hahmottamista ja saa-
daan tilaa oman luovuuden esille tuomiseen.  
MaLaRyllä on myös kokki-, tanssi- ja kaupun-
kiryhmiä. Lauantain kokkiryhmään mahtuisi 
vielä lisää innokkaita kokkaajia. 

Ryhmä kokoontuu joka toinen lauantai klo 
10–13. Ryhmä on tarkoitettu nuorille, 
12-vuotiaista ylöspäin. Kysy lisää 
toiminnanhuone@malary.fi, p. 050 347 6218.

Muiden järjestämää toimintaa
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Helmikuu
3.2.   Kallion vertaisryhmä 
7.2.  Kohdataan-bileet Hapessa
11.2.   Kaakon kammari
14.2.   Ystävänpäivä Kunnon ja Toiminnan Huoneella
14.2.   Villiklubi
15.2.   Nuoret ja vanhemmat kokkaavat yhdessä
16.2.   Ystäväbrunssi kouluikäisten lasten perheille
18.–22.2.  Talven taikaa -taideleiri
21.2.   Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä  eläkeläisille
22.2.   Ilmaha gaarka ah waa hadyad -ryhmä somalinkielisille äideille
23.2.   Lauantaiparkki 
25.2.–29.4.  Vertaisryhmän vetäjien koulutus 
28.2.   Vierailu vanhemmille YLE:n studiotalolle
28.2.   Bragun Sateenkaariklubi

Maaliskuu
2.3.   KeMuT 2019 
3.3.   Kallion vertaisryhmä
5.3.   Vaikeavammaisten lasten vanhempien tapaaminen
6.3.   HIFK vs. PELICANS
7.3.   Yhteiskehittämisen ilta
7.3.   Perheilta Musiikkitalossa
11.3.   Kaakon kammari
14.3.   Villiklubi
15.–17.3.  Viikonloppu aikuistuvien ja aikuisten lasten yksinhuoltajavanhempien perheille
16.3.   Teinarin disco
21.3.   Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä  eläkeläisille
23.3.   Lauantaiparkki – sisarukset
24.3.   Vanhemmat kokkaavat
28.3.   Vaalipaneeli
29.3.   Ilmaha gaarka ah waa hadyad -ryhmä somalinkielisille äideille
29.3.   Isien oma ilta perjantaina 
30.3.   Värikylpykurssi

Huhtikuu
4.4.   Bragun Sateenkaariklubi
6.4. ja 13.4.  Uusien vapaaehtoisten koulutus
7.4.   Kallion vertaisryhmä
8.4.   Kaakon kammari
11.4.   Villiklubi
13.4.   Värikylpykurssi
25.4.   Sääntömääräinen kevätkokous
25.4.   Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä  eläkeläisille
26.4.   Ilmaha gaarka ah waa hadyad -ryhmä somalinkielisille äideille
27.4.   Värikylpykurssi
27.–28.4.  Suomenlinna kutsuu isiä ja sisaruksia

Tapahtumakalenteri



Toiminnanjohtaja Nina Korventaival 040 835 3763
Kehittämispäällikkö Tiina Herttuainen (20.2.asti) 050 564 4707 
Palvelupäällikkö Elina Raike-Ojanen 0400 676 721 
Perheiden tuen päällikkö Katja Riikonen 044 741 6259
Henkilöstökoordinaattori Kirsi Aarnikare 040 160 9015
Toimistosihteeri Maria Kuosma 0400 345 369
 Perhetoiminnan koordinaattori 040 707 9967
 Parkki- ja leiritoiminnan koordinaattori Tiia Järvinen  040 522 2138
Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Satu Timperi 044 792 2752
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Veera Hietanen 040 160 9017
Vapaa-ajan toiminnan koordinaattori Marja Herala 040 521 0240
Vapaa-ajan toiminnan koordinaattori Severiina Winqvist 040 835 0395
Projektipäällikkö (Vipinä) Mari Mononen 044 740 6693
Projektityöntekijä (Vipinä) Jan Törnblom 044 740 7829

Keskus p. 09 6899 8160, faksi 09 698 1269
    maanantai–torstai klo 8.30–15.30, perjantai klo 8.00–14.30
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kvtuki57.fi

Ystävätupa 0400 413 478

Oskarinpuiston toimijatalo 3284 0471
Ohjaajat 040 837 6179
Faksi  3284 0470

Oskarinpuiston kotiyhteisö
Lehmus 040 837 6425
Vaahtera 040 160 9020
Tammi 040 160 9021
Faksi  3284 0492
Palveluyksikön esimies Anne Wallenius 041 546 6838

Kankurinkulman kotiyhteisö
Poppana 040 837 6178
Pirta  040 160 9022
Alakerta 040 183 0404
Faksi  8254 4145

Myllykaaren kotiyhteisö
Ohjaajat 3424 1420, 040 837 6408
Faksi  3424 1421 
Palveluyksikön esimies Tiina Toivonen 040 134 4204

Yhteystiedot


