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Kehitysvammatuki 57 ry:n jäsenenä tuet  
työtämme kehitysvammaisten ihmisten  
hyväksi ja saat rahanarvoisia etuja.  
Yhdistyksen jäsenet kuuluvat myös Kehitysvam-
maisten Tukiliittoon, joka tarjoaa muun muassa  
lakineuvontaa ja erilaisia koulutuksia. Jäsenenä 
Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen  
toimintaan osallistumalla yhdistyksen kevät-  
ja syyskokouksiin, hakeutumalla hallitus- 
työskentelyyn ja esim. toimikuntien toimintaan.

Tarjoamme jäsenille seuraavat jäsenedut:
• neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsentiedote
• Kehitysvammaisten Tukiliiton Tukiviesti-  
 tai Leija-lehti
• ohjausta ja neuvontaa
• mahdollisuus vaikuttaa
• edullisempi jäsenhinta osaan yhdistyksen   
 järjestämistä tapahtumista ja retkistä
• yhteistyökumppaniemme tarjoamia etuja.

Jäsenmaksut 2021: henkilöjäsen 25 €,  
yhteisöjäsen 90 €. Ole yhteydessä Maria  
Kuosmaan tai täytä liittymislomake netissä.

Lahjoittamalla rakennat  
kanssamme hyvää elämää
Osallistu lahjoittamalla hyvien hetkien  
tarjoamiseen. Lahjoitusvaroilla järjestetään  
tapahtumia ja virkistystoimintaa kehitys- 
vammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen.

Voit lahjoittaa haluamasi summan yhdistyksen  
tilille FI59 8000 1600 2036 58. Käytäthän  
viitettä "57". Lämmin kiitos lahjoituksestasi!

Liity yhdistyksen jäseneksi

   3  Pääkirjoitus

   4  Ajankohtaista 

10  Mitä kuuluu? 

14  Viisseiskan kolumni 

15  Toiminta, tapahtumat   
 ja vertaistuki 

33  Koulutukset

34  Tapahtumakalenteri

36  Yhteystiedot

Jäsentiedotteen aikataulu 2021 
numero  aineiston  postitus- 
 jättöpäivä  viikko

2 13.04. 17
3 19.07. 31
4 20.10. 40

Uutiskirje
Sähköinen uutiskirje ilmestyy noin  
kerran kuukaudessa.  
Liity postituslistalle uutiskirje.kvtuki57.fi.
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Uusi vuosi jatkuu koronavirusepidemian 
takia valitettavasti samalla tavalla kuin 
edellinen loppui. Yritetään silti jaksaa,  
rokoteuutiset ovat onneksi rohkaisevia. 

Monen Kehitysvammatuki 57 ry:n jäsenen 
elämässä tapahtui muutoksia viime vuon-
na. Harrastusten keskeytyminen on yksi 
ikävimmistä. Harrastukset eivät ole kaik-
kien ulottuvilla verkonkaan kautta, vaikka 
koulutusta on tarjottu ja on myös opittu 
paljon. Olen huolissani ihmisten yksinäi-
syydestä ja sen vaikutuksesta henkiseen 
jaksamiseen. Pystyykö yhdistyksemme 
lieventämään tilannetta riittävästi omilla 
toimillaan?

Kehitysvammatuki 57 ry:n strategia  
tehtiin vuosiksi 2017–2022, ja nyt on  
aika päivittää se. Voimassa olevan  
strategian painopisteet ovat: 
•  yhdistys kasvaa ja on aktiivinen  
 jäsentoiminnassa ja edunvalvon- 
 nassa
•  monipuolinen vertais- ja vapaa-ajan  
 toiminta tavoittaa yhä useamman
•  asumisen palveluista elämisen  
 tukemiseen
•  palvelujen kehittäminen ja tuotteis- 
 taminen sekä rahoituspohjan  
 laajentaminen

Yhdistyksemme visiona on olla pää- 
kaupunkiseudun vaikuttavin kehitys- 
vamma-alan järjestötoimija ja luotettavin 
palveluntarjoaja. Haluamme kulkea  
kehitysvammaisten ihmisten ja heidän 
läheistensä mukana tarjoten yksiköllistä 
tukea ja palveluja kaikkiin elämänvaiheisiin.

Yhdistyksemme arvojen mukaan  
haluamme olla asiantunteva edunvalvoja, 
rohkea edelläkävijä ja hyvän elämän  
mahdollistaja.

On tullut aika miettiä, ovatko strategian pai-
nopisteet toteutuneet, olemmeko saavut-
taneet visiomme ja toimineet arvojemme 
mukaisesti? Koska Kehitysvammatuki 57 
on jäsentensä yhdistys, olisin iloinen, jos 
te, hyvät jäsenet, kertoisitte mielipiteenne, 
esittäisitte toiveitanne ja antaisitte halli-
tukselle evästyksiä ja palautetta strategian 
päivittämiseen. Se tuodaan hyväksyttäväk-
si syyskokoukselle.

Hallituksen kokoonpanossa tapahtui 
vaihdoksia syyskokouksessa. Timo Mar-
teliuksen toimikausi päättyi. Arto Hujanen 
ja Vesa Tiilikka aloittivat uusina hallituk-
sen jäseninä. Lämpimät kiitokset Timolle 
ja tervetuloa mukaan Arto ja Vesa! Oma 
puheenjohtajakauteni jatkuu myös, kiitos 
luottamuksesta! Kiitän yhdistyksemme 
henkilökuntaa ja vapaaehtoisia hyvästä 
työstä ja jaksamisesta haasteellisina  
aikoina.

Pääkirjoitus

Hyvää alkanutta uutta vuotta

Lämpimin terveisin

Sari Sepponen 
sari.h.sepponen@gmail.com,  

040 5050 530
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Monelle keväiseksi perinteeksi muodostunut  
KeMuT-tapahtuma on päätetty siirtää syksyyn.  
Siirrolla pyritään varmistamaan se, että tapahtuma  
voidaan toteuttaa turvallisesti.

Laita KeMujen uusi päivämäärä lauantai 25.9.2021  
kalenteriisi ja ala valmistautua syksyn parhaisiin  
kemuihin. Aloitamme lippujen myynnin alkuvuodesta.

Esiintyjähaku 31.3. mennessä

Muusikot ja tanssijat, lähettäkää näyte taidoistanne  
tiedostona tai sähköpostilinkkinä 31.3. mennessä  
osoitteeseen marja.herala@kvtuki57.fi. Hakijoista  
valitaan 6–8 esiintyjää tai esiintyjäryhmää. Esiintyjien 
kohtuulliset matkakulut korvataan tarvittaessa.
Lisätietoja:Marja Herala

KeMuT 2021 pidetään  
25.9.2021  
Messukeskuksen Siivessä

Etsimme
perhehoitajia  
lyhytaikaiseen 
perhehoitoon

Haluatko jakaa arkesi ja kotisi erityistä tukea  
tarvitsevan lapsen, nuoren tai aikuisen kanssa?

Perhehoitajana toiminen edellyttää sosiaali- ja  
terveydenhuollon koulutusta tai vankkaa kokemusta eri-
tyistä tukea tarvitsevien ihmisten kanssa toimimisesta.

Lyhytaikaisen perhehoidon pituus voi olla muutamasta 
päivästä pariin viikkoon.

Perhehoitajana teet sopimuksen Kehitysvammatuki 57 
ry:n kanssa, sinulle maksetaan hoitopalkkio ja saat kor-
vauksen hoidosta aiheutuneista kustannuksista. Järjes-
tämme sinulle ennen aloittamista perhehoitajan ennakko-
valmennuksen ja annamme sinulle tuen  
toimiessasi lyhytaikaisena perhehoitajana.
Lisätietoja: Elina Raike-Ojanen

Ajankohtaista



Viisseiska | 1 5

Alkuvuodesta ryhmätoiminnan fyysiset tapaamiset 
ovat tauolla ja suuri osa toiminnasta on siirretty  
verkkoon.

Seuraamme aktiivisesti pääkaupunkiseutua  
koskevia suosituksia liittyen koronatilanteeseen  
ja päivitämme oman ohjeistuksemme suositusten mu-
kaiseksi. Verkkosivuillamme on aina ajankohtainen, 
voimassa oleva ohjeistus.

Kun tilanne sallii jälleen ryhmätoiminnan järjestä-
misen, noudatamme järjestötoiminnassa seuraavia 
turvallisuusohjeita. Tarkastelemme ohjeiden  
riittävyyttä päivittäin ja päivitämme ohjeistusta  
viranomaisohjeiden muuttuessa.

•  Voit osallistua tilaisuuksiimme ja toimintaamme  
  vain täysin terveenä. Jos toteamme sinulla olevan  
  flunssan oireita, ilmoitamme asiasta kotiin ja  
  huolehdimme, että pääset turvallisesti kotiin.
•   Jos olet saanut viranomaisen määräämän  
  karanteenipäätöksen, et voi osallistua toimintaan.
•   Suu-nenäsuojaimien käyttö on pakollista  
  kaikessa vapaa-ajan toiminnassamme.  
  Jaamme toimintaan osallistuville  
  suu-nenä-suojaimet ja opastamme niiden  
  käytössä.
•   Työntekijät ja vapaaehtoiset käyttävät  
  myös suu-nenäsuojaimia tai visiirejä.
•   Kiinnitämme erityistä huomiota  
  käsienpesuun ja käsidesin käyttöön.
•   Emme kättele tai halaile ketään ja  
  tervehdimme toisiamme sanallisesti.
•   Huomioimme turvavälit.
•   Desinfioimme yhteistilat päivittäin.
•   Maksamme tasarahalla, koska emme  
  käsittele vaihtorahaa.
•   Jos kuulut riskiryhmään, harkitse  
  ryhmätoimintaan osallistumista tarkasti   
  yhdessä läheisten ihmisten kanssa.

 
Henkilökunta antaa lisätietoja asiasta.  
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Järjestötoiminnan  
turvallisuusohjeet

Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntö-
määräinen kevätkokous pidetään 
torstaina 29.4.2021 klo 18.00 
 yhdistyksen toimistolla, osoitteessa 
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  
19.3.2021 ilmoitetut aloitteet. 

Kokousmateriaali on saatavilla  
yhdistyksen toimistolta  
22.4.2021 alkaen. 

Tervetuloa! 
Kehitysvammatuki 57 ry:n hallitus

kevät
Tervetuloa 

kokoukseen
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Tukilinja myöntää vuosittain apurahoja toimin-
tarajoitteisille henkilöille ja heitä edustaville 
yhteisöille. Vuoden Toimija -tunnustusapura-
hoja myönnetään toimijoille, joiden toiminta 
on alallaan uraauurtavaa ja sellaista, mitä 
juuri nyt yhteiskunnassa kaivataan. 

Viime vuonna käynnistynyt Kehitysvamma-
tuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton Selkeästi 
meille -hanke on valittu Tukilinjan yhdeksi 
vuoden toimijaksi 2020. Hankkeen tavoittee-
na on vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten 
itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta lisää-

mällä viestinnän ja verkkopalvelujen kognitii-
vista saavutettavuutta. Hanke sai 5000 euron 
apurahan.

Apurahaa käytetään siihen, että hankkeen 
järjestämiin verkkopalveluiden testauspajoi-
hin osallistuvat kehitysvammaiset ihmiset 
saavat palkkion. Apurahaa käytetään myös 
tiedottamiseen kognitiivisen saavutettavuu-
den tärkeydestä. 

Lue lisää Selkeästi meille -hankkeesta verk-
kosivuiltamme.
Lisätietoja: Satu Timperi

Selkeästi meille -hanke on valittu  
Tukilinjan Vuoden Toimijaksi 2020

Olen Maija Rimpiläinen ja tulin jatkamaan Vipinä-hanketta Janin työpa-
rina. Tulin tehtävään Rinnekodista, jossa viimeksi työskentelin Aktii-
visuutta kehitysvammaisten arkeen -hankkeessa. Vipinässä saadun 
kokemuksen mukaan henkilökunta on avainasemassa liikunnan lisää-
misessä kotiyhteisön arkeen. Tämän vuoksi tehtäväni on kolkutella 
oppilaitoksien ovia ja koettaa päästä kertomaan liikkumisen tärkeydes-
tä tuleville ohjaajille. Toukokuussa voin sitten tarkemmin kertoa, miten 
ovet avautuivat ja miten Vipinä-viesti otettiin vastaan.

Maija

Uusia työntekijöitä
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Selkeästi meille -hanke tarjoaa orga-
nisaatioille mahdollisuuden hakea 
mukaan verkkopalveluiden kognitiivi-
sen saavutettavuuden arviointeihin. 
Voisiko teidän verkkopalvelunne olla 
helpompi käyttää ja ymmärtää?

Teemme kevään 2021 aikana 
kognitiivisen saavutettavuuden ar-
vioinnin neljän organisaation verk-
kopalvelulle. Mukaan voivat hakea 
kaikenlaiset organisaatiot, kuten 
yhdistykset, yritykset tai julkiset 
toimijat. Arvioinnit ovat maksuttomia 
ja arvioinnin tekeminen kestää noin 
kuukauden.

Hakijoilta odotamme sitoutumista 
arviointiprosessin alkutapaamiseen 

ja lopputapaamiseen, jotka vievät 
muutaman tunnin. Odotamme myös, 
että valitut organisaatiot ovat val-
miita tekemään verkkopalveluihin 
parannuksia mahdollisuuksiensa 
mukaan, kun hanke on antanut suo-
situksensa. 

Arviointiin osallistuneet ja kognitii-
viseen saavutettavuuteen myöntei-
sesti suhtautuvat tahot voivat saada 
käyttöönsä hankkeen antaman 
”Tämä palvelu on selkeästi meille” 
-tunnuksen.

Hakulomake löytyy verkkosivuil-
tamme.
Lisätietoja: Petra Saarinen

Haemme verkkopalveluita kognitiivisen 
saavutettavuuden arviointeihin

Olen Aino Raike ja aloitin parkkitoiminnan koordinaattorina lokakuun lo-
pussa. Siirryin tähän tehtävään Oskarinpuiston toimijatalosta, jossa aloitin 
ohjaajana vuonna 2012. Olen työskennellyt myös yhdistyksen kaikissa 
kotiyhteisöissä. On ollut mielenkiintoista hypätä palvelutoiminnan puolelta 
järjestötoiminnan puolelle ja olen oppinut paljon uusia asioita. Parkkitoimin-
nan koordinaattorina vastaan muun muassa kotiparkkitoiminnasta ja lasten 
teemapäivien suunnittelusta. Vapaa-aikani menee yhdessä perheeni kanssa 
touhutessa ja tammikuussa aloitin uuden harrastuksen joogan. Odotan, että 
maailmantilanne normalisoituu ja pääsen taas osallistumaan erilaisiin kult-
tuuri- ja urheilutapahtumiin. Aino

Uusia työntekijöitä
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Lasten oikeuksien viikolla julkaistuun  
Turvallista elämää -podcastsarjaan kuuluu 
seitsemän jaksoa. Podcastsarjassa tarkastel-
laan arjen voimavaroja ja haasteita. Jaksois-
sa pääsevät ääneen erityislasten vanhemmat 
sekä asiantuntijat. Sarjaa on ollut tekemässä 
usea eri järjestö Pähkinänsärkijät-verkos- 
tosta. 

SARJAN JAKSOT OVAT:
• Erityinen lapsi perheessä, äidin kokemuksia
• Erota vai ei? – mitä eroa pohtiva tarvitsee
• Parisuhde voimavarana
• Kun lapsi haastaa käytöksellään
• Palvelujärjestelmän kuopissa?
• Voimaa vanhemmuuteen
• Meillä vauvavaihe kesti kahdeksan vuotta

Kehitysvammatuki 57 ry vastasi ensimmäi-
sen jakson toteutuksesta. Jaksossa keskus-
tellaan siitä, mitä äiti käy läpi tilanteessa, 
jossa lapsen käytös on haastavaa ja aggres-
siivista. Kuulemme, miltä äidistä tuntui silloin, 
miten asiat etenivät, kuka auttoi ja mitä 
perheelle kuuluu tänään.  

Voit kuunnella sarjan jaksoja mm. Spotifyn 
ja iTunesin kautta, löydät sen nimellä ”Turval-
lista perhe-elämää”. Löydät jaksot ja myös 
niiden tekstiversiot KVPS:n nettisivulta.

Toteutuksessa mukana ovat olleet seu-
raavat järjestöt: Ensi- ja turvakotien liitto, 
Tampereen ensi- ja turvakotiyhdistys ry, Pa-
risuhdekeskus Kataja ry, Kehitysvammatuki 
57 ry, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry, 
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry sekä Kehitys-
vammaisten Palvelusäätiö.
Lisätietoja: Katja Riikonen

Podcast-sarja perhe-elämästä
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Hyviä hetkiä ja kohtaamisia, lämpöä ja hauskaa tekemis-
tä, niistä on kesäleirit tehty. Alustavat suunnitelmamme 
kesälle ovat samankaltaiset kuin viime vuonna. Päivä- ja 
yöleirejä lähellä ja vähän kauempana.

Tällä hetkellä emme kuitenkaan pysty varmuudella sa-
nomaan, onko kesällä mahdollista toteuttaa leirejä. Jos 
koronatilanne sallii leirien toteutuksen, teemme mukau-
tuksia ja huomioimme vallitsevat olosuhteet, jotta leiriko-
kemus olisi mahdollisimman hyvä ja turvallinen kaikille. 
Seuraamme Valtioneuvoston ja terveysviranomaisten 
ohjeistuksia ja suosituksia.

Seuraa nettisivujamme, päivitämme sinne tiedon leiri-
kesästä heti, kun asiasta on päätös.
Lisätietoja: Katja Riikonen

Näyttääkö kädessäsi oleva jäsentiedote erilai-
selta kuin aiemmin? Se johtuu siitä, että olem-
me hiukan uudistaneet Kehitysvammatuki 57 
ry:n ilmettä.

Käytössämme on uudet versiot logosta, 
sloganista ja muista elementeistä. Myös fontti 
on muuttunut ja värimaailma päivittynyt. Tavoit-
teenamme on tehdä selkeää viestintää, jota on 
miellyttävä seurata. 

Päivitämme materiaaleja eri viestintäkanavis-
sa uuden ilmeen mukaiseksi pikkuhiljaa. Siksi 
alkuvuodesta vastaan voi tulla uuden ja vanhan 
muotoilun mukaista ilmettä.

Myös yhdistyksen verkkosivut uudistuvat. 
Olemme toteuttaneet nykyisille verkkosivuillem-
me saavutettavuustestauksia ja uusilla sivuil-
lamme saavutettavuuslain vaatimukset ja  
testauksista saadut suositukset on huomioitu. 
Sivujen rakenne pysyy suunnilleen  
samana, mutta niiden ulkoasu ja sisältö ovat 
aiempaa selkeämmät.  
Uudet nettisivut julkaistaan tammikuun aikana. 
Osoite on vanha tuttu www.kvtuki57.fi. 

Palautetta viestinnästä ja verkkosivuista voi 
lähettää sähköpostilla kehittämispäällikkö  
Mari Monoselle.

LEIRIKESÄ 2021

Yhdistyksen visuaalinen ilme uudistuu
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Mitä kuuluu?

Mitä kuuluu? -palstalla  
vieraillaan vuoden aikana  
kaikissa Kehitysvammatuki  
57 ry:n yksiköissä ja  
tutustutaan järjestö- 
toimintaan.  
Tällä kertaa jaetaan  
muistoja Kankurinkulman  
kotiyhteisön syysretkestä,  
kuullaan, mikä on  
Oskarinpuiston toimija- 
talon ”Lehtisanomat”  
ja nautitaan Särkyneen  
Enkelin runoista.

Harmiksemme kesän perinteinen mökkireissu peruun-
tui vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Toiveissa kuiten-
kin oli pieni irtiotto kotiympyröistä nimenomaan mök-
keilyn merkeissä. Niinpä kirpeänä lokakuisena päivänä 
Kankurinkulman alakerran porukka ottikin Fordin alle ja 
suunnan tällä kertaa kohti Itäistä Suomea.

Ford alle  
ja kohti itää
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Perillä Punkaharjulla meitä odotti mahtavat maise-
mat ja upea Villa Pihlaja, joka osa Mannilan maatila-
matkailu tilaa. Villa ja sen ympäristö oli mielestämme 
meille täydellinen, tasaisilla pihoilla oli kaikkien helppoa 
liikkua. Testasimme niin rantasaunan kuin villassa ole-
vat kaksi muuta saunaa.

Villassa meillä oli käytössä viisi isoa makuuhuonet-
ta, joissa melkein jokaisessa oli vieläpä oma tv. Kaksi 
oleskelutilaa ja niiden sohvat takasivat, että kaikille riitti 
hyvin paikkoja. Keittiön ison pöydän ääreen mahtuivat 
kaikki ruokailemaan yhdessä. Osassa makuuhuoneis-
ta löytyi myös kerrossänkyjä. Yhden asukkaan haave 
toteutuikin, kun sai kokeilla yläsängyssä nukkumista.

Pääsimme tutustumaan läheisen hevostallin toimin-
taan. Hevosten harjaus ja talutus oli monelle ensimmäi-
nen ja ikimuistoinen kokemus. 

Teimme retken myös Savonlinnaan. Osa meistä kävi 
tutustumassa Olavinlinnaan. Torilta ei näin myöhään 
syksyllä odotettuja mustikkalörtsyjä saanut, mutta hy-
vät torikahvit ja perinteiset lörtsyt kuitenkin.

Paluumatkalla pysähdyimme Parikkalan patsaspuis-
toon, joka oli vaikuttava paikka. Koko puistosta löytyy 
lähemmäs 600 patsasta ja itse Joogapuistossa löytyy 
255 patsasta eri asanoissa. 

Edes pieni syksyinen harmaus ja tihkusade ei vienyt 
iloista retkimieltä ja reissu oli onnistunut. Matkat me-
nivät sujuvasti omalla autolla ajamalla paikasta toi-
seen. Ilman yhdistyksen autoa olisi tämäkin retki ollut 
hankala toteuttaa. Meillä ovat jo uudet suunnitelmat ja 
seikkailut aluillaan, muillekin rohkeaa mieltä kohti uusia 
elämyksiä meidän mahtavalla matka-fordilla. 
Jutun kirjoittamiseen ovat osallistuneet  
Kankurinkulman alakertalaiset

Lehti- 
sanomien  
toimituksesta,  
hyvää päivää!

Syyskaudella 2020 Oskarinpuiston 
toimijatalossa pyörähti käyntiin toimi-
joiden oman lehden toimittamistyö. 
Toimituksesta vastaa yhden ryhmän 
toimijat ja ohjaajat, mutta kaikki voi-
vat kantaa kortensa kekoon ja tehdä 
lehteen omia juttujaan. 

Ensimmäinen Lehtisanomat julkais-
tiin syyskuussa ja viimeisin, kolmas 
numero ilmestyi juuri joulun alla. Leh-
tisanomissa jokainen toimija pääsee 
halutessaan jakamaan muille itseä 
kiinnostavia asioita omanlaisella taval-
la ja omia vahvuuksiaan sekä kommu-
nikointikeinojaan käyttäen. Lehtijutun 
teko mahdollistaa tuttuunkin aihee-
seen syventymisen ja sen tarkastelun 
uusista näkökulmista. Ja kavereihinkin 
pääsee tutustumaan aiempaa lähem-
min, kun haastattelee heitä lehtijuttua 
varten. Onpa jutuissa tehty yhteistyötä 
Haksulan toimijatalon toimijoidenkin 
kanssa. 

Tähän mennessä lehdessä on ollut 
mm. leivontaohjeita ja -arvosteluja, 
matkailuvinkkejä, elokuva-, musavi-
deo- ja kirja-arvosteluja, sporttikorneri, 
jumppaohjeita, haastatteluja, Usko tai 
älä -osio, kuukauden taiteilijan esittely 
askarteluvinkkejä, arvoituksia, toimijan 
oma jatkotarina ja paljon muuta.
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Diman keppijumppa
Ylös… Alas…
Kova puristus…
Ylös… Alas…
Hymy!

Lehtisanomien toimitus on saanut 
paljon positiivista palautetta työstään, 
mikä on lisännyt entisestään innos-
tusta juttujen tekoon. Ja mikäs sen 
mukavampaa näin korona-aikana, kun 
emme voi joukolla tavata, niin voimme 
jakaa omastamme sekä lukea ja kuulla 
toisistamme Lehtisanomien välityk-
sellä. Osallisuutta parhaasta päästä! 
Tässä Lehtisanomissa ilmestynyt help-
po Diman keppijumppa jäsenlehden 
lukijoille tehtäväksi.
Jutun kirjoittaja Noora Altio työskentelee 
Oskarinpuiston toimijatalossa tiimikoordinaat-
torina

”Suvaitsevaisuus  
tuo kauneutta  
maailmaan”
Helsinkiläinen Laura Soveri kirjoittaa 
runoja taiteilijanimellä Särkynyt Enke-
li. Laura on mukana Vekkarin Kirja- ja 
runopiirissä, joka kokoontuu joka  
toinen maanantai Pasilan kirjastossa. 

– Olen kirjoittanut lapsesta asti,  
Laura kertoo.  
– Ennen runojen kirjoittamista kirjoitin Rin-
nekodin Marttis-lehteen satuja ja tarinoita 
sekä asia-artikkeleita esimerkiksi musiikista. 

Laura on kirjoittanut runoja noin neljän 
vuoden ajan. Kirjoittamisen lisäksi hän on 
myös lausunut runojaan Kansalaistorilla, 
Taiteiden yönä Kansallisteatterissa, Caisa 
soi -tapahtumassa sekä open mic -tapahtu-
massa Kauppatorilla. 

Millaiset asiat innoittavat  
kirjoittamaan runoja?  

– Kristinusko sekä rakkausaiheet, jän-
nitys, kauhu ja fantasia. Pidän esimerkiksi 
Edgar Allan Poen ja H.P. Lovecraftin kirjois-
ta. Kirjoitan myös lapsille. 

– Olen avoimesti kristitty. Mielestäni kris-
tinusko vaatii olemaan suvaitsevainen kans-
saihmisiä kohtaan. Suvaitsevaisuus kannat-
taa, sillä se tuo kauneutta maailmaan.

Mistä tulee taiteilijanimesi Särkynyt Enkeli?
– Minulla on ystävältä saatu enkelipatsas, 

joka putosi lattialle ja siitä murtui yksi siipi.  
Siitä keksin nimen.
Lauraa haastatteli vertais- ja vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori Venni Turtiainen
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Katsoo korppi peiliin painajaisiin!  
Kohti valoa huomista!
Korpin unesta synkästä, pimeästä 
heräten! Nukkuja iänikuinen!
Herää elämään, pudottaen mustat 
sulat korpin sen!
Siipien mustien iskiessä yhteen,  
hetkessä korpin!     

Särkynyt Enkeli

Lilanlumen valkoisia porkkanoita Haagan 
hassu pupu söi ja keijukaishaltiatarnoitien 
lasten kanssa piirileikkejä leikki ja  
Taikamörköpeikkomehua joi ja  
käärmeennahkatakkia kiinni piteli
Taikamörköpeikkoavaruusolio  
muotoaan muutti sinikirpuksi
ja Keisarin vanhimmaksi tyttäreksi, 
taikurinkuninkaan vanhemmaksi tyttäreksi
ja kuutamossa hevonen 
hyppäsi hyppynarua tonttutyttöjen kanssa. 
Esiliinan naruista taian avulla tehdyssä, 
jonka teki Haagan hassu pupu!                

Särkynyt Enkeli

KORPIN HETKI Haagan hassu pupu           

Haluaisitko sinäkin osallistua  
Vekkarin kirja- ja runopiiriin?
Ryhmässä keskustellaan kirjoista  
ja kirjoitetaan esimerkiksi runoja.
Lisätietoja: Venni Turtiainen
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ähköistä tunnistautumista tarvi-
taan kaikkeen asiointiin ja kulu-
neen vuoden aikana toimiminen 
digiverkoissa on entisestään 

lisääntynyt. Vaikka lähes jokainen aikui-
nen ihminen on jonkin pankin asiakas, 
tunnistautumiseen tarvitaan lisäksi verkko-
pankkitunnukset. Pankin asiakkuuden saa 
jokainen, mutta verkkopankkitunnuksia ei. 
Kuitenkin kaikilla ETA-valtioissa asuvilla yk-
sityishenkilöillä on oikeus peruspankkipal-
veluihin, joihin kuuluvat digitaaliset palvelut 
mukaan lukien e-tunnistepalvelu.

Ristiriita lainsäädännön ja pankkien 
toiminnan välillä on käsittämätön ja tiedos-
tettu ongelma, jonka uhreja ovat lukuisat 
etenkin vaikeammin kehitysvammaiset 
ihmiset. En tässä lyhyessä tekstissä lähde 
avaamaan kokonaisuutta yksityiskohtai-
sesti, mutta pankkien oikeus kieltäytyä 
myöntämästä pankkikortteja ja verkko-
tunnuksia perustuu siihen, että tunnusten 
luovuttaminen toisen henkilön käyttöön ei 
ole sallittua. Kehitysvammainen ihminen 
tarvitsee elämässään laaja-alaista tukea, 
myös raha-asioiden ja muiden henkilökoh-
taisten asioiden hoitamiseen. Tuen tarve 

S

Nina Korventaival 
toiminnanjohtaja

ei kuitenkaan voi olla syy ihmisoikeuksien 
kumoamiseen sähköisen tunnistautumisen 
osalta. Itse asiassa mikään ei anna oikeut-
ta ihmisoikeuksien huomiotta jättämiseen, 
kuten kaikki hyvin tiedämme.

Kyseessä on valtava epäkohta, jonka 
vammaisjärjestöt ovat nostaneet esille vii-
me vuosina useamman kerran. Kannanotot 
eivät ole tuottaneet tulosta, eikä pankki-
maailman käytänteisiin ole tullut muutos-
ta. Suunnitteilla oleva valtion hallinnoima 
tunnistautumisjärjestelmä saattaa korjata 
aikanaan tämän epäkohdan, mutta järjes-
telmän luomiseen ja käyttöönottoon kuluu 
aikaa. Olemme kokeneet huikean digiloikan 
kuluneen vuoden aikana ja oletettavasti 
tämä on vasta alkua tulevalle. Nyt on aika 
nostaa pankkien hallinnoimien tunnistau-
tumisjärjestelmien ongelmat uudelleen 
keskusteluun. Heitän nyt haasteen niin 
päättäjille kuin muillekin järjestöille asian 
tiimoilta. Kuka ottaa kanssamme asiasta 
kopin?

Oikeus sähköiseen tunnistautumiseen

Kolumni
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Toiminta,  
tapahtumat ja  

vertaistuki

Perheiden vertaistukitoiminta

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

Parkkitoiminta

Parkkitoiminta koostuu kotiin vietävästä lastenhoidosta (kotiparkki)  
sekä lasten teemallisista päivistä (lauantai- ja perjantaiparkki).  
Lisäksi järjestämme lastenhoitoa erilaisiin perheille suunnattuihin  
tapahtumiin (toimintaparkki). Parkkitoiminta on arjen tilapäistä tukea 
pääkaupunkiseudulla asuville perheille, joissa lapsella on kehitys- 
vamma tai muu vastaava laaja-alaisen tuen tarve.  
Lisätietoja Aino Raikelta.

Ystävätupatoiminta ja retket

Hyviä hetkiä tarjolla kohtaamispaikka Ystävätuvalla ja säännöllisesti 
kokoontuvilla klubeilla. Lisäksi tarjolla mm. lyhytkursseja, kulttuuri- ja 
virkistysretkiä, matkoja ja tapahtumia. Lisätietoja Marja Heralalta.

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta 

Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on lisätä kehitys- 
vammaisten ihmisten mahdollisuutta osallistua aktiivisesti yhteis- 
kunnan eri toimintoihin, tukea heidän itsenäisyyttään ja ennaltaehkäis-
tä syrjäytymistä. Toimintaan osallistuu sekä kehitysvammaisia että 
vammattomia henkilöitä. Lisätietoja Jenna Luodolta ja  
Venni Turtiaiselta.

Kerhotoiminta

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

Yhteistyötapahtumat

Tällä palstalla tiedotamme yhteistyökumppaneiden järjestämästä  
toiminnasta. Osassa tapahtumista olemme mukana järjestäjinä.

16
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26

28

30

32
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Useimpiin Kehitysvammatuki 57 ry:n 
tapahtumiin voit ilmoittautua tapah-
tumakalenterimme kautta tapah-
tumat.kvtuki57.fi. Tarvittaessa ole 
yhteydessä toiminnan koordinaatto-
riin (yhteystiedot takakannessa).

Yhdistyksen yleiset 
peruutusehdot
Yhdistyksen yleiset peruutusehdot 
ovat voimassa kaikissa yhdistyk-
sen järjestämissä tilaisuuksissa ja 
tapahtumissa ellei toisin mainita. 

Voit peruuttaa osallistumisen kuluit-
ta 30 vrk ennen tapahtuman alkua. 

Perimme 50 % kuluista, jos peruutus 
tapahtuu 29–15 vrk ennen tapahtu-
man 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 osallis-
tumisesi, olethan välittömästi yhtey-
dessä tapahtuman yhteyshenkilöön.

Ilmoittautuminen VANHEMPIEN TAPAAMISIA

Kaakon kammari 

Aika: maanantaina 8.2., 8.3.,  
12.4., 10.5. kello 17–20 
Paikka: Leikkipuisto Orava,  
Karhutie 11, Herttoniemi

Lisätietoja: Aino Raike

Ilmoittautuminen: tapahtumakalenterin 
kautta. Toistaiseksi max. 10 osallis- 
tujaa/ilta. 

Kaakon kammari-illat tarjoavat vanhem-
mille, erityislapsille ja -nuorille sisaruksi-
neen vertaistukea ja virkistystä ohjatun 
toiminnan ja vapaamuotoisen leikin 
tuella. Leikkipuistosta löytyy paljon leluja 
erilaisiin leikkeihin. Myös puiston keittiö 
tarvikkeineen on käytössä.

Päävastuu lapsista on vanhemmilla, mut-
ta tarjoamme mielellämme apua lasten 
kanssa olemisessa ja leikkimisessä. 
Mukaan voi tulla koko perhe tai osa per-
heestä. Istumme iltaa rupatellen kahvin 
tai teen ääressä. Illan aikana on lapsille 
ohjattua askartelutoimintaa ja lisäksi mu-
kana on vapaaehtoisia leikkimässä lasten 
kanssa.

!

tapahtumat.kvtuki57.fi. 

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

Perheiden vertaistukitoiminta
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Perheiden vertaistukitoiminta

Kaakon kammariin pääsee hyvin metrolla 
ja asemalta on noin 10 minuutin kävely-
matka. Omalla autolla tuleville löytyy hy-
vin parkkipaikkoja. Mukaan voi tulla mistä 
päin Helsinkiä tahansa.

Helsingin vertaistukiryhmä  
– UUSI RYHMÄ päiväaikaan  

Aika: torstaina 18.2. kello 11–13
Paikka: IPI-Kulmakuppila,  
Porthaniankatu 13, Helsinki

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 16.2. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Ryhmä on tarkoitettu erityislasten van-
hemmille. Tapaamisen punaisena lankana 
kulkee vertaistuki. Tapaamme lounasai-
kaan ja käymme yhdessä syömässä ja 
samalla on mahdollisuus jutella vertais-
ten kanssa. Yhdistys tarjoaa vanhemmille 
lounaan.

Espoon vertaistukiryhmä  

Aika: lauantaisin 13.2., 10.4., 8.5.  
kello 13–16  
Paikka: Me-talo, Terveyskuja 2,  
02770 Espoo tai etänä

Lisätietoja, lastenhoitokyselyt ja  
ilmoittautuminen viikkoa ennen:  
Katja Riikonen

Ryhmän punaisena lankana kulkee ver-
taistuki. Tapaamisiin on järjestetty lasten-
hoito, mukaan mahtuu rajallinen määrä 
lapsia. Tule rohkeasti mukaan! Ryhmä on 
avoin ryhmä, eli voit tulla niille kerroille, 
jotka itsellesi sopivat. 

Erityislapsi on lahja -ryhmä  
somalinkielisille äideille  

Aika: torstaisin 25.2., 25.3., 29.4. ja 27.5. 
kello 18–19.45  
Paikka: Itäkadun perhekeskus, Tallinna-
naukio 1, tila 106–107.

Lisätietoja: Katja Riikonen (yhteystiedot 
takakannessa) tai Tuulikki Hakala tuulik-
ki.hakala@polli.fi, p. 046 922 3590.

Onko sinulla lapsi, jolla on jokin vamma, 
sairaus tai muu erityisen tuen tarve? 
Tervetuloa tapaamaan muita samassa 
tilanteessa olevia somalinkielisiä äitejä!  
Kerran kuukaudessa kokoontuva Ilmaha 
gaarka ah waa hadyad –ryhmä on ilmai-
nen ja siellä on tarjolla pieni iltapala. Voit 
osallistua niille kerroille, joille haluat. 
Ryhmään ei tarvitse erikseen ilmoittautua, 
voit vain tulla paikalle klo 18.
Tapaamiset toteutetaan yhteistyössä 
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n  
ja Helsingin kaupungin vammais- 
palvelujen kanssa.
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Ilmaha gaarka ahi waa hadiyad 
- kooxda loogu talagalay hooyoo-
yinka afka soomaaliga ku hadla

Ma heysataa cunug qaba naafo, jirro ama 
kaalmo u baahan? Ku soo dhowow oo la 
kulan hooyooyin afka soomaaliga ku had-
la oo ku jira xaaladdaada mid lamid ah! 
Kooxda Ilmaha gaarka ahi waa hadiyad 
– ee bishiiba halmar kulanta waa lacag 
la’aan waxaana la bixinayaa casho fudud. 
Waxaad ka soo qeybgeli kartaa wakhtiy-
ada aad dooneyso.

Wakhtiga: Khamiis 25.2.; 25.3.; 29.4.; 
27.5. saacadda 18
Goobta: ITÄKADUN PERHEKESKUS,  
Tallinnanaukio 1, dabaqa 1aad, Helsinki. 

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

VIRKISTYSTÄ JA  
VERTAISTUKEA

Nuoren muutto omaan  
kotiin osa 2  
Aika: tiistaina 16.2. kello 17.30–19.30

Paikka: verkossa

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 15.2. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta.

Erityisnuoren muuttaminen pois kotoa voi 
aiheuttaa paljon erilaisia tuntemuksia. Se 
voi olla helpotusta, iloa, pelkoa, surua tai 
huolta.  Vanhemmat ovat monen vuoden 
ajan hoitaneet nuoren asioita ja nyt pitäisi 
päästää irti ja osata luottaa siihen, että 
asumisyksikön henkilökunta tarjoaa juuri 
sen tuen, mitä nuori tarvitsee.

Tänä iltana kokemusasiantuntijat Pirkko 
Huuhka ja Minna Kedonoja kertovat oman 
tarinansa lapsen kotoa muuttamisesta.

Vanhemmuuden voimavarat  

Aika: maanantaisin yhteensä 6 kertaa, 
1.3.; 15.3.; 29.3.;12.4.; 26.4. ja 10.5.  
kello 17–19.30

Perheiden vertaistukitoiminta
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Perheiden vertaistukitoiminta

Paikka: Pääkaupungin Omaishoitajat ry, 
Ratamestarinkatu 7 A, Helsinki

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 15.2. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Miten olla itseään kohtaan realistinen 
ja lempeä - riittävän hyvä vanhempi? 
Jokainen vanhempi kaipaa välillä tukea 
ja armollisuutta itseään kohtaan arjen 
haasteissa. Tervetuloa mukaan Vanhem-
muuden voimavarat-hahmoterapeuttiseen 
ryhmään.

Ryhmä on tarkoitettu erityislasten van-
hemmille ja omaishoitajille oman jaksa-
misen tueksi. Ryhmässä hyödynnetään 
hahmoterapiaa oman itsetuntemuksen 
lisäämiseksi sekä vuorovaikutuksen 
parantamiseksi. Ryhmäläisten vertaisuus 
antaa myös osallistujille mahdollisuuden 
jakaa ja kuulla toisten kokemuksia.

Ryhmän teemoina oma jaksaminen, 
parisuhde, vanhemmuus, vuorovaikutus, 
stressi, rajat, mielen puolustusmeka-
nismit, henkilökohtainen kasvu, tunteet, 
kehotietoisuus.

Osallistujilla ei tarvitse olla kokemusta te-
rapeuttisesta työskentelystä, vaan riittää, 
että on kiinnostusta oman hyvinvoinnin 

edistämiseen. Ryhmään voi tulla yksin 
tai pariskuntana. Osallistujilta toivotaan 
sitoutumista olemaan mukana jokaisella 
kerralla. Ryhmä on suljettu ja siihen ote-
taan maksimissaan 12 osallistujaa.

Ryhmän vetäjinä hahmoterapian opiske-
lija (3. vuosikurssi), mindfulness-ohjaa-
ja ja erityislapsen isä Juha Takanen ja 
hahmoterapian opiskelija (4. vuosikurssi), 
TRE-ohjaaja ja leikki-ikäisen lapsen äiti 
Elina Hietala.

Ryhmän järjestävät yhdessä Kehitys-
vammatuki 57 ry ja Pääkaupunkiseudun 
Omaishoitajat ry.

Aikuisten sisarusten  
vertaistukiryhmä   
Aika: tiistaina 2.3. klo 17–19.30 

Paikka: IPI Kulmakuppila, Porthaninkatu 
13, 00530 Helsinki.   

Lisätietoja: Sari Jenu 

Ilmoittautuminen: 25.2. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Uusi vertaistukiryhmä aikuisille sisaruksil-
le, joilla on kehitysvammainen tai erityistä 
tukea tarvitseva sisarus. Kehitysvamma-
tuki 57 ry:llä on ollut useamman vuoden 
ajan toimintaa nuoremmille sisaruksille, 
joilla on erityistä tukea tarvitseva sisko 



Viisseiska | 120

Nuoren muutto omaan  
kotiin osa 3

Aika: tiistaina 9.3. klo 17.30–19.30

Paikka: verkossa

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 3.3. mennessä tapah-
tumakalenterin kautta.

Erityisnuoren muuttaminen pois kotoa voi 
aiheuttaa paljon erilaisia tuntemuksia.  
Se voi olla helpotusta, iloa, pelkoa, surua 
tai huolta. 

Tänä iltana vieraanamme on Katja Mar-
jamäki KVPS:ltä. Illan teemana on, miten 
vanhempi voi valmistautua lapsensa 
muuttoon ja miten voi aloittaa suunnitte-
lemaan muuttoa. 

Erityislasten vanhempien  
parisuhdepäivä 

Aika: lauantaina 24.4. klo 11–16

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2,  
4.kerros, Helsinki. 

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 14.4. mennessä tapah-
tumakalenterin kautta. Muista ilmoittaa 
jokainen tapahtumaan osallistuva per-
heenjäsen erikseen ”lisää henkilö”-painik-
keella

Ohjelma: 
11–12 Hemmottelubrunssi 
12–15 Pari asiaa parisuhteesta;  
 parisuhdekeskus Kataja ry
15–16 Kranssipaja; Riia Koivisto

tai veli. Nyt on tarjolla vertaistukea myös 
aikuisille (yli 18-vuotiaille) sisaruksille. 
Tapaamme ensimmäisen kerran IPI Kul-
makuppilassa, jossa kahvin ja teen äärellä 
vaihdamme ajatuksia ja yhdessä mietim-
me tulevaa toimintaa. 

Lämpimästi tervetuloa!

Kansainvälinen naistenpäivä  
– hemmottelua äideille 

Aika: maanantai 8.3. klo 17–20

Paikka: Suomen kosmetologikoulu,  
Hietaniemenkatu 7, Helsinki

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 22.2. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta.

Hemmotteluilta äideille Suomen kosme-
tologikoululla. Tapahtuma järjestetään 
yhteistyössä Kehitysvammatuki 57 ry:n, 
Leijonaemot ry:n, Pääkaupunkiseudun 
Omaishoitajat ry:n ja Vammaisperheyh-
distys Jaatinen ry:n kanssa. 

Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä.  
Ilmoittaudu siis heti hemmotteluiltaan!

Perheiden vertaistukitoiminta
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Peruutusehdot: osallistumisen voi perua 
veloituksetta 19.4.2020 asti, jonka jälkeen 
perimme peruutusmaksun 10 €/hlö. 
Tapahtuman järjestävät yhdessä Kehi-
tysvammatuki 57 ry, Leijonaemot ry, ja 
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry, 
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry.

Herkkuja kesäpiknikille 

Aika: tiistaina 4.5. klo 17–20

Paikka: Opistotalon opetuskeittiö, Helsin-
ginkatu 26, Helsinki.

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 19.4. mennessä tapah-
tumakalenterin kautta

Kesä on jo ovella ja on aika suunnitella 
kesäpiknikin ruokia. Tule mukaan hake-
maan vinkkejä ja kokkailemaan herkkuja 
kesäpiknikille.

Omavastuu on 10 €/pari, joka maksetaan 
käteisellä/kortilla paikan päällä. Paikkoja 
on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautu-
misjärjestyksessä.
 

Läheinen ja nuori  

Aika: lauantai 8.5. klo 11–14

Paikka: Vanhankaupunginkosken  
suvanto, Helsinki.

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 2.5. mennessä tapah-
tumakalenterin kautta

Tervetuloa mukaan nauttimaan kauniista 
Vanhankaupunginkosken alueesta. Voit 
kokeilla onkimista, meitä on opastamas-
sa onkimisen saloihin vapaa-ajankalasta-
jista Tapani, joka tuo mukanaan onget ja 
syötit. 

Lähellä on myös Lammassaari, jossa voi 
käydä kävelemässä. Reitti Lammassaa-
reen on esteetön. 

Lisäksi alueella on tekniikan museo. 

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä 
Kehitysvammatuki 57 ry:n, Mahdollisuus 
lapselle ry:n ja PAUT ry:n kanssa.

Perheiden vertaistukitoiminta
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Isovanhempien  
vertaistapaaminen  

Aika: maanantai 17.5. klo 17–19

Paikka: Pääkaupungin Omaishoitajat ry, 
Ratamestarinkatu 7 A, Helsinki

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 12.5. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Lapsenlapsen kehitysvamma ja/tai sai-
raus yhdistää isovanhemmat saman 
pöydän ääreen keskustelemaan. Illan 
aikana keskustellaan vapaamuotoisesti 
mielen päällä olevista asioista, vertaises-
sa seurassa ja nautitaan kahvitarjoilusta. 
Mukaan ovat tervetulleita kaikki isovan-
hemmat, isotädit, -sedät, bonusmummit 
ja -vaarit, joskus aiemmin vastaavissa 
tapaamisissa mukana olleet sekä ensi 
kertaa osallistuvat.

Tapaaminen järjestetään yhteistyössä 
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry:n 
kanssa. 

Lämpimästi tervetuloa mukaan.

Sukella perheeseen -brunssi 

Aika: lauantai 22.5. klo 12–15

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4.kerros, 
Helsinki.

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 17.5. mennessä tapah-
tumakalenterin kautta.

Nuorten itsensä tekemien tarjoilujen 

siivittämä rento iltapäivä tulee taas! Tule 
viettämään toukokuista lauantai-iltapäi-
vää perheen kanssa. 

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

Ihan kaikenlaisille ja kaiken ikäisille  
perheille!

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Ke-
hitysvammatuki 57 ry:n ja Mahdollisuus 
lapselle ry:n kanssa. 

Tervetuloa!

Liikkeelle luontoon 

Aika:la 29.5. klo 13–17

Paikka: Salmen ulkoilualue, Nuuksio

Lisätietoja: Sari Jenu

Päivän aikana on mahdollista kokeilla eri-
laisia apu- ja toimintavälineitä sekä har-
rastuksia. Kahvila Pohjoisessa Pirtissä 
voit nauttia omakustanteisen keittolou-
naan. Tapahtumassa on tarjolla ohjausta 
ja neuvontaa toimintavälineiden soveltu-

Perheiden vertaistukitoiminta
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vuudesta ja hankinnasta sekä mahdolli-
suus tutustua eri järjestöjen toimintaan 
mukavan toiminnallisen tekemisen 
lomassa. Tapahtuma järjestetään yhteis-
työssä Malikkeen ja muiden yhdistysten 
kanssa. Lisätietoja luvassa myöhemmin.

Kursseja
Järjestämme viikonloppukursseja helsin-
kiläisille perheille, joiden lapsella on kehi-
tysvamma tai muu vastaava laaja-alaisen 
tuen tarve. Kurssit ovat tarkoitettu per-
heille, joissa vanhempi toimii omaishoita-
jana tai on vastaava tilanne. Teemalliset 
viikonloppukurssit tarjoavat yksilöllistä 
vertaistukea ja virkistystä sekä monipuo-
lisesti tietoa.

Viikonloppu yksinhuoltaja- 
vanhempien perheille  
Sopukassa 

Aika: pe-su 19.–21.3.

Paikka: Sopukka, Uusi Porvoontie 482, 
01120 Sipoo

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 18.2. mennessä tapah-
tumakalenterin kautta. Muista ilmoittaa 
jokainen viikonloppuun osallistuva per-
heenjäsen erikseen ”lisää henkilö”-painik-
keella.

Vertaistukea ja virkistystä helsinkiläisille 
perheille!

Sopukka (ensijaturvakotienliitto.fi) on 
kokonaan varattu meille viikonlopun 
ajaksi. Paikka sijaitsee lähellä Helsinkiä 

Sipoossa. Viikonlopun aikana pääsee kes-
kustelemaan tärkeistä aiheista muiden 
vanhempien kanssa. Ja toki viikonlopun 
aikana pääsee myös ulkoilemaan, lepää-
mään ja nauttimaan talon oman kokin 
valmistamista herkullisista ruuista. 
Tärkeänä voimana viikonlopussa on 
vertaisuus, samankaltaisissa elämänti-
lanteissa olevien vanhempien kanssa on 
helppo jakaa kokemuksia. Viikonloppu 
tarjoaa myös lapsille vertaiskavereiden 
seuraa ja koko perheelle lepoa ja virkis-
tystä. 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 matka-
korttia.

Valinnat kurssille tehdään ilmoittautu-
misajan mentyä umpeen.

Viikonlopun tarkempi ohjelma lähetetään 
mukaan valituille perheille. 

Peruutusehdot: Vahvistetun osallistu-
misen Sopukan viikonloppukurssille voi 
perua veloituksetta 26.2.2021 asti. Ly-
hyemmällä aikavälillä peruutetusta ilmoit-
tautumisesta veloitetaan 3–13-vuotiailta 
90 €/hlö ja yli 13-vuotiailta 190 €/hlö. 

Tulossa!
Alle kouluikäisten lapsiperheiden  
viikonloppu 29.–31.10.
Lue lisää seuraavasta jäsentiedotteesta  
ja tapahtumakalenterista.

Perheiden vertaistukitoiminta
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Parkkitoiminta on tilapäistä kuormitusta 
helpottavaa toimintaa, joka on suunnattu 
pääkaupunkiseudun erityislapsiperheille. 
Parkkitoiminta koostuu kotiin vietävästä 
lastenhoidosta (kotiparkki), lasten teema-
päivistä (perjantai- ja lauantaiparkit) sekä 
muiden tapahtumien yhteyteen järjeste-
tyistä lastenhoitomahdollisuuksista (toi-
mintaparkki). Toimintaa rahoittaa STEA ja 
se on voittoa tavoittelematonta.

KOTIPARKKI

Kotiparkin hoitaja huolehtii perheen 
lapsista toiveiden mukaisesti. Kotiparkin 
hoitaja huolehtii myös perheen sisa-
ruksista silloin, kun nämä ovat paikalla 
yhdessä erityislapsen kanssa. Kotipark-
ki on tarkoitettu kehitysvammaisille tai 
vastaavaa laaja-alaista tukea tarvitseville 
alle 20-vuotiaille lapsille. Kotona asuvien 
vaikeavammaisten kohdalla ei ole ikära-
jaa. 

Tilapäishoitajan käynnistä sovitaan aina 
aloitus- ja lopetusaika. Uuden hoitajan 
tullessa perheeseen on erillinen tutustu-
miskäynti suositeltavaa. On hyvä varata 
riittävästi aikaa tutustumiseen puolin ja 
toisin sekä käytännön asioiden läpikäymi-
seen. Perheille toimitetaan taustatietolo-
make, joka pidetään täytettynä näkyvillä 
hoitajan ollessa perheessä. Lääkityksen 
osalta vastuu on aina vanhemmilla.

Sovitun kotiparkkivarauksen voi perua ve-
loituksetta 12 tuntia ennen alkamisajan-
kohtaa. Lyhyemmällä aikavälillä peruute-
tusta varauksesta veloitetaan 5 €/tunti 
tilauksen mukaan. 

LASTEN TEEMAPÄIVÄT

Lasten teemapäivien on tarkoitus tuoda 
lapsille ja sisaruksille onnistumisen ja 
mukavan tekemisen hetkiä vertaises-
sa seurassa. Hoitajia varataan tarpeen 
mukaan. Toiminnassa otetaan huomioon 
mukaan ilmoittautuneiden lasten vahvuu-
det. Käytämme teemapäivissä kuvia ja 
viittomia kommunikoinnin ja toiminnanoh-
jauksen tukena.

Lapset osallistuvat teemapäiviin pääsään-
töisesti ilman vanhempia, mutta  
vanhempi voi tulla yhdessä lapsen kanssa 
tutustumaan uusiin kavereihin ja toimin-
taan. Lapsen voi myös ilmoittaa mukaan 
vain osaksi aikaa. Teemapäiviin voi myös 
tulla oman avustajan tai tukihenkilön 
kanssa.

Lauantaiparkin osallistumismaksu on  
20 €/lapsi, perjantaiparkin 10 €/lapsi. 
Osallistumismaksu sisältää lounaan/ilta-
palan, materiaalit sekä osaavan  
henkilökunnan ohjauksen ja tuen.  
Mukaan mahtuu rajallinen määrä lapsia 
ja olemme kaikkiin yhteydessä ilmoittau-
tumisajan päätyttyä. Vahvistetun osal-
listumisen perjantai- tai lauantaiparkkiin 

KOTIPARKIN HINNASTO
Klo  arkisin  lauantaisin 
08:00-18:00 10 €/h 13 €/h
18:00-21:00 12 €/h 13 €/h
21:00-24:00 13 €/h 20 €/h

Sunnuntaisin ja muina pyhäpäivinä 
8:00-18:00 hinta on 20 €/h. 

Päivitetty hinnasto on voimassa 1.1.2021 alkaen.

Parkkitoiminta
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voi perua veloituksetta 12 tuntia ennen 
alkamisajankohtaa.  Lyhyemmällä aika-
välillä peruutetusta ilmoittautumisesta 
veloitetaan koko  
osallistumismaksu.

Keväälle on suunnitteilla kaksi ylimääräis-
tä lasten teemapäivää. Seuraa tapahtu-
makalenteria ja yhdistyksen Facebook- 
sivuja. 

Lauantaiparkki  
– Ystävänpäivädisko 

Aika: 13.2. klo 10–15

Paikka: Ystävätupa, Läntinen  
Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki

Lisätietoja: Aino Raike

Ilmoittautuminen: 2.2. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Perjantaiparkki – Leffailta 

Aika: 5.3. klo 17–20

Paikka: Ystävätupa, Läntinen  
Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki

Lisätietoja: Aino Raike

Ilmoittautuminen: 17.2. mennessä tapah-
tumakalenterin kautta.

Lauantaiparkki sisaruksille  
– pitsaa ja pelejä 

Erityislasten sisarusten oma päivä.

Aika: 10.4. klo 10–15

Paikka: Ystävätupa, Läntinen  
Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki

Lisätietoja: Aino Raike

Ilmoittautuminen:25.3. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta.

Perjantaiparkki  
– Musiikkia,  
soitetaan yhdessä! 

Erityislasten sisarusten oma päivä.

Aika: 21.5. klo 17–20

Paikka: Ystävätupa, Läntinen  
Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki

Lisätietoja: Aino Raike

Ilmoittautuminen:11.5. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta.

Parkkitoiminta
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Ystävätupa – ”Ystis” 

Aika: 20.1. alkaen keskiviikkoisin klo 
14–19 (suljettu pääsiäisenä 4.4.)  
ja sunnuntaisin klo 13–16 

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2,  
4. kerros, Helsinki

Lisätietoja: Marja Herala

Ystis on avoinna myös hiihtolomaviikolla!
  
Ystävätupa eli Ystis on kohtaamispaikka, 
jossa voit tavata kavereita ja tutustua uu-
siin ihmisiin, pelata bilistä ja muita pelejä, 
käyttää Yeti-tablettia tai vain viettää aikaa 
mukavassa seurassa.

Myytävänä kahvia, pullaa ja pientä  
suolaista.

Jos Ystistä ei voida pitää Ystävätuvalla, 
se järjestetään verkossa.

Seuraa Ystävätupa ja kerhot verkossa 
-Facebook-sivua ja tapahtumakalenteria. 
Voit myös kysyä asiasta puhelimitse  
Marjalta arkisin klo 9–15.

KLUBIT, RYHMÄT JA  
TAPAHTUMAT  
YSTÄVÄTUVALLA

Ystiksen Teiniklubi  
– nuorten oma mesta 

Aika: 23.1. alkaen joka toinen lauantai 
(parittomat viikot) klo 13–16 (suljettu 
pääsiäislauantaina 3.4.) 

Teiniklubilla eli ”Teinarissa” voit pelail-
la 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, 
limua, mehua ja pientä purtavaa.

Jos Teinaria ei voida pitää Ystävätuvalla, 
se järjestetään verkossa.

Seuraa Ystävätupa ja kerhot verkossa 
-Facebook-sivua ja tapahtumakalenteria. 
Voit myös kysyä asiasta puhelimitse Mar-
jalta arkisin klo 9–15.

Ystiksen Senioriklubi  

Aika: joka toinen tiistai (parilliset viikot) 
26.1.–18.5., klo 12–14  

Keskusteluja ja toimintaa eri teemojen 
mukaan. Ohjelma suunnitellaan yhdessä 
ensimmäisellä kerralla. Myytävänä kahvia 
ja pientä purtavaa. 

Senioriklubille ei tarvitse ilmoittautua etu-
käteen. Jos tarvitset vahvempaa tukea, 

Ystävätupatoiminta ja retket
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Seuraa Ystävätupa ja kerhot verkossa -Face-
book-sivua ja tapahtumakalenteria. Voit myös 
kysyä asiasta Marjalta arkisin klo 9–15.

KURSSIT

Tulossa on ainakin kaksi kurssia. Viime vuodelta 
siirtynyt Arjen turvallisuus -kurssi sekä Sosiaalis-
ten taitojen kurssi. Niistä tiedotetaan myöhem-
min lisää.

TAPAHTUMAT  
MUUALLA JA RETKET 

Villiklubi 

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

Retket 

Alustavasti kesälle on suunniteltu noin kuuden 
tunnin risteily (ei maissakäyntiä), yksi päiväretki, 
tanssiretki Ämyrin lavalle 5.6. ja retki Mäntsälän 
kesätansseihin 1.8. 

Retkistä tiedotetaan lisää uutiskirjeessä, 
nettisivullamme, Facebookissa ja jäsen- 
tiedotteessa 2/21.

olet tervetullut oman avustajan kanssa.

Jos Senioriklubia ei voida pitää Ystävä-
tuvalla, se järjestetään verkossa. Verkos-
sa Senioriklubin nimi on ”Päivälähetys 
senioreille”. Seuraa Ystävätupa ja kerhot 
verkossa -Facebook-sivua ja tapahtu-
makalenteria. Voit myös kysyä asiasta 
Marjalta arkisin klo 9–15.

Bragun  
Sateenkaariklubi 

Aika: torstaina 11.2., 11.3.,  
15.4. ja 20.5. klo 15.30–17.30 

Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 
2, 4. kerros, 00510 Helsinki

Bragun Sateenkaariklubi on kohtaamis-
paikka, joka on tarkoitettu seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluville 
erityistä tukea tarvitseville henkilöille. 
Sateenkaariklubilla voit kohdata muita 
mukavia ihmisiä, jutella ja viettää aikaa 
yhdessä. Juttuseurana ovat myös seksu-
aalineuvoja Kirsimaria Örö ja vapaa-ajan 
toiminnan koordinaattori Marja Herala.

Voit osallistua Sateenkaariklubille myös 
verkossa. Lähetä sähköposti osoittee-
seen marja.herala@kvtuki57.fi, niin lähe-
tämme sinulle osallistumislinkin. Laita 
viestin otsikoksi Sateenkaariklubi. 

Jos koronatilanne jatkuu, Sateenkaa-
riklubi järjestetään kokonaan verkossa. 

Ystävätupatoiminta ja retket
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Tervetuloa mukaan vapaaehtoistoimin-
taan! Vapaaehtoisena voit toimia lasten 
tai aikuisten parissa, ryhmissä tai kave-
rina yhdelle henkilölle. Voit valita itse, 
millaisia tehtäviä teet ja kuinka usein. 
Vapaaehtoiselle ei makseta palkkaa eikä 
toiminnasta tule kuluja.  

VAPAAEHTOISTOIMINNAN  
MUODOT  
Kaveritoiminta 

Toiminta yhdistää kavereiksi kaksi mah-
dollisimman samankaltaista ihmistä, 
joista toisella on kehitysvamma ja toi-
sella ei. Kaverit tapaavat toisiaan noin 
kerran kuukaudessa mukavan vapaa-ajan 
tekemisen merkeissä. Kaverina toimiak-
seen ei tarvitse erityistaitoja, vaan tär-
keintä on rehellisyys ja avoin mieli, hyvät 
kohtaamistaidot sekä huumorintaju.  

Taustavaparitoiminta 

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

Vekkarin tuettu vertais-  
ja vapaaehtoistoiminta 

Vekkari tukee kehitysvammaisia ihmisiä 
löytämään omat vahvuutensa vertaisryh-
mien vetäjinä ja vapaaehtoistoimijoina 

erilaisissa tapahtumissa. Katso seuraa-
valta sivulta, mihin tapahtumiin seuraa-
vaksi osallistumme.  

Vekkarin vertaisryhmissä toiminnan 
suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat 
vertaisryhmän vetäjät. Koulutuksen 
käymisen jälkeen vetäjät voivat perustaa 
oman vertaisryhmän aiheesta, joka heitä 
kiinnostaa. 

Vekkarin ryhmät ja vapaaehtoisten ta-
paamiset ovat tauolla ainakin 31.1.2021 
saakka koronaviruksen takia. Seuraa 
tiedotustamme.

Muut vapaaehtoistoiminnan muodot 

Katso lisää  
www.kvtuki57.fi/vapaaehtoisille  

Mukaan vapaaehtoiseksi? 

Toimintaan pääset mukaan vapaaehtois-
toiminnan koulutuksen kautta. Koulutus-
polkusi rakentuu sen mukaan, millaiset 
vapaaehtoistehtävät sinua kiinnostavat. 
Seuraava vapaaehtoisten peruskoulutus 
järjestetään helmikuussa 2021, katso 
lisää lehden sivulta 33. 

VEKKARIN  
TUETTU  
VAPAAEHTOIS- 
TOIMINTA 
Vekkari tukee kehitysvammaisia ja 
erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä toimi-
maan vapaaehtoisina erilaisissa tapah-
tumissa. Vekkarin vapaaehtoisilla on 
tukenaan taustatukihenkilöitä. 

Voit ilmoittautua vapaaehtoiseksi  
seuraaviin tapahtumiin:  

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta 
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Tee oma Facebook-live. Haluaisitko  
esitellä jonkun hienon paikan ulkona,  
kiinnostavan nettisivuston tai kertoa 
omasta harrastuksesta? Facebook-livellä 
voit kertoa kaikille yhdistyksen  
Facebookia seuraaville kiinnostavista 
asioista. Koordinaattorit auttavat sinua 
toteutuksessa. Ota yhteyttä ja kerro  
ideastasi!

Uusien vapaaehtoisten koulutus  
lauantaina 6.2.2021 kello 10–15  
verkossa. Tule kertomaan uusille va-
pareille, millaista Vekkarin toiminta on. 
Koulutus järjestetään netissä. Jos sinulla 
ei ole omaa tietokonetta tai älypuhelinta, 
voit osallistua koulutukseen Ystävätuval-
ta koordinaattorin kanssa. 

Tutustumisretki Kaupungintalolle  
tiistaina 23.3. kello 13–15. Kuntavaaleis-
sa valitaan taas päättäjiä. Mutta miten 
Helsingissä tehdään päätöksiä? Kuka 
niitä päätöksiä oikein tekee? Tule tutustu-
maan päätöksenteon keskukseen, Hel-
singin kaupungintaloon Senaatintorilla.

Tapahtumia päivitetään lisää nettisivuille.

NÄIN ILMOITTAUDUT MUKAAN 
VEKKARIN TAPAHTUMIIN 
 
Valitse listasta tapahtumat, joihin  
haluat mukaan.

Ilmoittaudu tapahtumaan soittamalla 
Vekkarin numeroon 040 837 6273 tai 
laittamalla sähköpostia Vennille  
(venni.turtiainen@kvtuki57.fi).

Osallistumme tapahtumiin  
ilmoittautumisten mukaan.

Jos ilmoittautumisia ei ole tarpeeksi, 
osallistuminen tapahtumaan perutaan. 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

HUOMIOI TURVALLISUUS 
Kaikissa Vekkarin tapahtumissa pidetään 
kädet puhtaina, noudatetaan turvavälejä 
ja käytetään aina sisätiloissa suu-nenä-
suojainta. 

Vekkari tarjoaa osallistujille suojaimet ja 
desinfiointiaineet. 

Ethän tule Vekkarin tapahtumiin, jos olet 
yhtään kipeänä. 

Huolehditaan siitä, etteivät virukset leviä

HAE VEKKARIN RYHMIIN 
Ryhmät ovat tauolla ainakin 31.1.2021 
saakka. Tarkista tilanne nettisivuilta.

Seuraavissa Vekkarin ryhmissä on tilaa.

Voit hakea mukaan ryhmiin netissä osoit-
teessa tapahtumat.kvtuki57.fi tai soitta-
malla Vennille.

Kirja- ja runopiiri
Ryhmäkerrat: Joka toinen maanantai 
1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 
10.5. ja 24.5. kello 17.30–19.00 

Paikka: Pasilan kirjasto, Kellosilta 9, 
00520 Helsinki

Ryhmässä keskustellaan kirjoista ja  
kirjoitetaan esimerkiksi runoja.  
Tervetuloa mukaan!

Leffaryhmä 
Ryhmäkerrat: Kerran kuussa torstaisin 
4.2., 4.3., 1.4. ja 6.5.2021 kello 17-19.30 

Paikka: Ystävätupa, Läntinen  
Brahenkatu 2, 4. kerros. 00510 Helsinki.

Hei sinä 25–45-vuotias elokuvien  
ystävä! Tule uuteen Vekkarin  
leffaryhmään 4.2.2021 alkaen.

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta 
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Kerhotoiminta

Kerhokausi alkaa koronatilanteen vuoksi 
helmikuussa. Noudatamme kerhotoimin-
nassa voimassa olevia koronaan liittyviä 
rajoituksia eli muutokset ovat mahdolli-
sia.

Syyskaudella saatu kerhopaikka on voi-
massa vielä kevään eli keväälle ei tarvit-
se ilmoittautua erikseen. Osassa kerhoja 
on tilaa ja niihin otetaan uusia osallis-
tujia. Tiedot kaikista kerhoista löytyvät 
nettisivuiltamme. Keväällä alkaa myös 
kolme uutta yhteistyökurssia Helsingin 
työväenopiston kanssa. Hae mukaan!

Lisätietoja voi kysyä Severiina Winqvistil-
tä, severiina.winqvist@kvtuki57.fi tai  
040 835 0395.

Kokkauskurssi aikuisille
Aika: lauantaisin 6.3., 10.4. ja 22.5.  
kello 11–14

Paikka: Helsingin työväenopisto, Opisto-
talo, Helsinginkatu 26, kotitalousluokka

Hinta: 34 €

Kokataan helppoa, herkullista ja terveel-
listä ruokaa Opistotalon keittiössä. Kol-
men kerran kurssilla annetaan vinkkejä ja 
opastetaan ruoan hankinnassa, valmista-
misessa ja säilyttämisessä. Kunkin kerran 
lopussa katetaan ruokapöytä kauniiksi, 
syödään rauhassa ja huolehditaan yhdes-
sä jälkisiivouksesta.

Lisätietoja ja kurssille haku tapahtumaka-
lenterista.

Tutustutaan älypuhelimeen  
– alkeet
Aika: maanantaisin 1.3., 8.3., 15.3. ja 
22.3 kello 18.15–19.45 .

Paikka: Helsingin työväenopisto, Opisto-
talo, Helsinginkatu 26, 401 Blomstedt

Hinta: 12 €

Tutustutaan älypuhelimen peruskäyttöön 
hitaassa tahdissa ja aivan alkeista. Ase-
tellaan sopivat helppokäyttötoiminnot 
tarvitseville. Opitaan yhdessä, miten 
puhelimesta huolehditaan ja miten sillä 
viestitään. Lisäksi harjoitellaan pienessä 
ryhmässä puhelimen perushuoltoon liitty-
viä asioita kuten lataamista, päivittämistä, 
opimme internetin ja puhelimen eroista ja 
perehdytään yleisiin ilmaisiin viestinnän 
sovellusten käyttöön (esimerkiksi What-
sApp ja Facebook).

Lisätietoja ja kurssille haku tapahtuma- 
kalenterista.

Mediataitoja iPadilla          

Aika: keskiviikkoisin 5.5., 12.5., 19.5.  
ja 26.5. kello 17.30–19.00.
Paikka: Helsingin työväenopisto, Opisto-
talo, Helsinginkatu 26, 238 kirjasto

Hinta: 12 €

Tutustutaan rauhallisessa tahdissa iPadin 
käyttöön tiedonhaussa. Opitaan, miten In-
ternetistä löytää osallistujia kiinnostaville 
sivustoille. Harjoitellaan pienessä ryh-
mässä iPadin käyttöä Internetin selailuun, 
miten internetissä haetaan tietoa ja tutus-
tutaan turvallisiin lähteisiin opiskelijoita 
kiinnostavissa aiheissa. Tavoitteena on 
tukea osallistujien mahdollisuuksia löytää 
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itseään kiinnostavaa tekemistä Internetis-
tä ja oppia medialukutaidon perusteita.
Kurssilla käytetään työväenopiston  
iPadeja.

Lisätietoja ja kurssille haku tapahtumaka-
lenterista

Sosiaalipedagoginen  
hevoskerho kouluikäisille
Aika: Jotta säät mahdollistavat ulkona 
olon, jakautuu kurssi keväälle ja syksyl-
le. Keväällä kerhokerrat ovat lauantaisin 
27.3, 10.4, 24.4, 15.5 ja 29.5. klo 14.30–
16.30. Kesätauon jälkeen kerho jatkuu 
14.8. 28.8.,11.9., 25.9. ja 9.10.  

Paikka: AiKa-talli, Lakeansuontie 175, 
04150 Martinkylä (Sipoo)

Hinta: 200 €,  
kerho laskutetaan kahdessa erässä. Hin-
taan kuuluu pieni välipala ja kerhovihko, 
johon kerätään omia kokemuksia valo-
kuvien avulla. Tallilla on kaikille kypärät, 
joita voi lainata.

Uusi sosiaalipedagogisen hevostoimin-
nan kerho alkaa AiKa-tallilla, joka on pieni 
kotoisa talli, jossa hevoset ja ponit ovat 
tehtäväänsä soveltuvia ja kilttejä. Sosiaa-
lipedagogisen hevostoiminnan tavoittee-
na on tukea itsetuntoa tarjoamalla ilon 
ja onnistumisen kokemuksia ponien ja 
hevosten avulla talliympäristössä. 
 
Kerhossa tutustutaan hevoseen, talliym-
päristöön ja erilaisiin tallitöihin yhteis-
toiminnallisilla harjoituksilla ja leikeillä, 
joiden avulla vahvistetaan sosiaalisia tai-
toja. Tallilla harjoitellaan hevosen/ponin 
hoitamista ja harjaamista ja taluttamista. 
Ryhmäkertojen loppupuolella päästään 
kokeilemaan ratsastusta ja ajamista. 
Kerho on vahvasti strukturoitua ja kuva-
tuettua. Hevosten kanssa työskentely 
edellyttää rauhallisuutta ja malttia, jolloin 
itsesäätelykyky ja toiminnanohjauksen 
taidot saavat harjoitusta ja vahvistusta. 
 
Matkapalvelua voi käyttää Sipooseen 
mentäessä.

Kerhotoiminta
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Yhteistyötapahtumat

. 

Laki-ilta  
itsemääräämisoikeudesta

Aika: 10.3. klo 17–19

Paikka: Zoom, saat linkin ilmoittautues-
sasi

Ilmoittautuminen: 8.3. mennessä  
akseli@jaatinen.info tai 09 477 1002

Mitä itsemääräämisoikeudesta sääde-
tään perustuslaissa, YK:n vammaissopi-
muksessa ja kehitysvammalaissa?  
Milloin rajoitustoimenpiteitä voi käyttää?
Asiantuntijana toimii Kehitysvammaisten 
Tukiliiton lakimies Tanja Salisma.
Webinaari on maksuton.

Keskusteluilta  
itsemääräämisoikeudesta

Aika: 24.3. klo 17–19

Paikka: Zoom, saat linkin  
ilmoittautuessasi

Ilmoittautuminen:  22.3. mennessä,  
akseli@jaatinen.info tai 09 477 1002.

Mitä itsemääräämisoikeus tarkoittaa 
käytännössä? Keskustelussa käsitellään 
itsemääräämisoikeuden toteutumista ih-
misen oman toimijuuden ja osallisuuden 
tukemisen näkökulmasta.

Asiantuntijoina toimivat Mari Hakola ja 
Kari Vuorenpää Kehitysvammaisten  
Tukiliitosta.

Webinaari on maksuton.

Tulossa: Vaalipaneeli
Kuntavaalien lähestyessä järjestämme 
maaliskuussa vaalipaneelin yhteistyössä 
Kehitysvammaisten Tukiliiton kanssa. 
Tiedotamme asiasta tarkemmin myö-
hemmin.

Jaatinen ry ja Kehitysvammatuki 57 ry järjestävät  
keväällä kaksi itsemääräämisoikeuteen liittyvää webinaaria Zoomissa
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Koulutukset

KOHTI UUSIA  
KOKEMUKSIA!

Helmikuussa koulutamme uusia  
vapaaehtoisia. Koulutuskokonaisuus 
toteutuu verkkokoulutuksena ja  
koostuu kahdesta lauantaista.  
Oma vapaaehtoisen polkusi riippuu siitä, 
mitkä tehtävät sinua kiinnostavat.  
Kaveriksi ja taustatukihenkilöksi  
haluavan tulee osallistua molempiin  
koulutuspäiviin. Koulutukset  
järjestetään verkkokoulutuksena 
Zoom-ohjelman avulla. 

KOULUTUKSEN OHJELMA: 

Lauantai 6.2. klo 10–15   
Vapaaehtoistoiminta Kehitysvammatuki 
57 ry:ssä, vapaaehtoistoiminnan  
periaatteet ja tavoitteet, vapaaehtoisuus 
verkossa.

Tämä kerta on kaikille vapaaehtoiseksi 
haluaville. Päivään sisältyy lounastauko 
sekä lyhyempiä taukoja.

Lauantai 20.2. klo 10–15   
Mitä kehitysvammaisuudella tarkoitetaan? 
Kaveritoiminta, taustatukihenkilötoiminta.

Tämä kerta on tarkoitettu kaveritoimin-
nasta, taustatukihenkilönä toimimisesta, 
Ystävätuvasta ja perhetoiminnasta kiin-
nostuneille vapaaehtoisille.

Koulutusohjelmaan voi tulla vielä pieniä 
muutoksia. 

Koulutus on ilmainen eikä osallistumi-
nen vielä sido sinua mihinkään, mutta 
ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. 
Ilmoitathan, jos et pääsekään osallistu-
maan.

Voit ilmoittautua koulutukseen netti- 
sivuillamme, lähettämällä sähköpostia 
jenna.luoto@kvtuki57.fi tai soittamalla  
040 160 9017. 

Jos tarvitset apua Zoom-videoyhteyden 
käyttämisessä, voit sopia tapaamisen 
toimistolla tai kokeilla etäyhteyttä omalta 
laitteeltasi perjantaina 5.2. klo 14–17 ai-
kana. Saat Zoom-linkin ilmoittautuessasi.
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Helmikuu
6.2. Vapaaehtoisten  
 koulutus, osa 1 | s. 33

8.2. Kaakon kammari | s.16

9.2. Isät sushia tekemään 

11.2. Bragun sateenkaariklubi | s. 27

13.2.  Lauantaiparkki  
 – Ystävänpäivädisko | s. 25

13.2.  Espoon vertaistukiryhmä | s.17

16.2. Nuorten muutto  
 omaan kotiin, osa 2 | s.18

18.2.  Helsingin vertaistuki- 
 ryhmä | s.17

20.2. Vapaaehtoisten koulutus,  
 osa 2 | s. 33

Maaliskuu
1.3. Vanhemmuuden  
 voimavarat -ryhmä alkaa | s.18

2.3. Aikuisten sisarusten  
 vertaistukiryhmä | s.19

5.3. Perjantaiparkki  
 – Leffailta | s. 25

8.3.  Kaakon kammari | s.16

8.3. Kansainvälinen naistenpäivä  
 – hemmottelua äideille | s. 20

9.3. Nuorten muutto  
 omaan kotiin, osa 3 | s. 20

10.3. Laki-ilta itsemääräämis- 
 oikeudesta | s. 32

11.3. Bragun sateenkaariklubi | s. 27
19.–21.3.  
 Viikonloppu yksinhuoltaja- 
 vanhempien perheille  
 Sopukassa | s. 23

23.3. Vekkarin tutustumisretki  
 kaupungintalolle | s. 29

24.3. Keskusteluilta  
 itsemääräämisoikeudesta | s. 32

Huhtikuu
10.4. Lauantaiparkki sisaruksille  
 – pitsaa ja pelejä! | s. 25

10.4. Espoon vertaistukiryhmä | s.17

12.4.  Kaakon kammari | s.16

15.4. Bragun sateenkaariklubi | s. 27

24.4. Erityislasten vanhempien  
 parisuhdepäivä | s. 20

29.4.  Yhdistyksen  
 kevätkokous | s. 5

Toukokuu
4.5. Herkkuja kesäpiknikille | s. 21

8.5.  Läheinen ja nuori | s. 21

8.5. Espoon vertaistukiryhmä | s.17

10.5.  Kaakon kammari | s.16

17.5. Isovanhempien  
 vertaistapaaminen | s. 22

20.5. Bragun  
 sateenkaariklubi | s. 27

21.5. Perjantaiparkki  
 – Musiikkia,      
 soitetaan yhdessä! | s. 25

22.5.  Sukella perheeseen  
 -brunssi | s. 22

29.5. Liikkeelle luontoon | s. 22

Tapahtumakalenteri



Hyvää alkanutta vuotta 2021  
kaikille lukijoillemme.  
Toivomme, että viihdyt  
kanssamme läpi vuoden.



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

Kirsi Aarnikare 
040 160 9015
henkilöstökoordinaattori

Maria Kuosma
0400 345 369 
hallinnon assistentti

Aino Raike 
040 522 2138
parkkitoiminnan koordinaattori

Sari Jenu
040 707 9967 
perhetoiminnan  
koordinaattori

Marja Herala 
040 521 0240 
vapaa-ajan toiminnan  
koordinaattori

Severiina Winqvist
040 835 0395 
vapaa-ajan toiminnan   
koordinaattori

Venni Turtiainen
044 792 2752 
vertais- ja vapaaehtois- 
toiminnan koordinaattori

Jenna Luoto
040 160 9017 
vapaaehtoistoiminnan  
koordinaattori

Maija Rimpiläinen
044 740 6693 
hankepäällikkö (Vipinä)

Jan Törnblom
044 740 7829
hanketyöntekijä (Vipinä) 

Satu Timperi
044 901 3213
hankepäällikkö (Selkeästi 
meille)

Petra Saarinen
044 491 4006
saavutettavuuskoordinaattori  
(Selkeästi meille)

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
Toimiston aukioloajat:
ma-to klo 8.30–15.30,  
pe klo 8.00–14.30.  
Sovi käynnistäsi etukäteen.

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

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

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

Tiina Toivonen 040 134 4204
palveluyksikön johtaja
MYLLYKAAREN KOTIYHTEISÖ
Ohjaajat  040 837 6408 

Tiina Toivonen 040 134 4204
palveluyksikön johtaja

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

PERHEKOTIASUMINEN 
Elina Raike-Ojanen 0400 676 721
palvelujohtaja

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
Sirpa Volanen

kvtuki57     kehitys-
     vammatuki57
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Seuraa meitä somessa


