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

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

Jäsenmaksut 2023: henkilöjäsen 28 €,  
yhteisöjäsen 100 €. Ole yhteydessä Maria  
Kuosmaan tai täytä liittymislomake netissä.

Lahjoittamalla rakennat  
kanssamme hyvää elämää
Osallistu ja lahjoita hyviä hetkiä! Järjestämme 
lahjoitusvaroilla tapahtumia ja virkistystoimintaa 
kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen. 
Voit lahjoittaa haluamasi summan yhdistyksen 
tilille FI59 8000 1600 2036 58. Käytäthän viitettä 
"57". Lämmin kiitos lahjoituksestasi!
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kuun ensimmäinen päivä. Liity postituslistalle 
osoitteessa: uutiskirje.kvtuki57.fi
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MITÄHÄN KAIKKEA vuosi 2023 tuo tuokaan 
tullessaan? Tätä kysymystä huomaan pohtivani 
enemmän, kuin normaalisti vuoden alussa.  
Yhdistyksemme toimintaa ohjaa totuttuun 
tapaan syyskokouksessa hyväksytty toiminta-
suunnitelma ja nyt tiedämme, että avustustaso 
vuodelle 2023 on samaa luokkaa kuin viime 
vuonnakin. Tästä huolimatta olemme uuden 
edessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja  
pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueiden 
vastuulle on nyt todellisuutta. On mahdotonta 
ennustaa, miten tämä vaikuttaa kehitys- 
vammapalveluihin tulevaisuudessa.  
Muutos on aina mahdollisuus. Toivotun loppu-
tuloksen eteen pitää kuitenkin tehdä lujasti töitä 
ja tämän takia toimimme aktiivisesti erityisesti 
Helsingin ja Vantaan ja Keravan hyvinvointi-
alueen järjestöverkostoissa.

Erityisen huomiomme kohteena tänä vuonna 
tulee olemaan osaamisen vahvistaminen ja 
asenteisiin vaikuttaminen. Sote-alan työvoima- 
pulan kasvaessa henkilöstön liikkuvuus alalla 
on suurta ja tämä tarkoittaa väistämättä sitä, 
että riittävän osaamistason ylläpitäminen  
edellyttää työnantajilta vieläkin enemmän  
panostusta, kuin aiemmin. Mikä sitten on  
riittävä osaamistaso? Kehitysvamma-alan  
osaamista ei juurikaan sote-alan oppilaitok-
sista valitettavasti opeteta, vaikka ohjaus- ja 
hoitotyöhön alan ammattilaisilla onkin hyvät 
valmiudet. Tarvitaan perehdytystä ja lisäkoulu-
tusta, jonka järjestäminen on aina työnantajan 
vastuulla. Näiden lisäksi saumaton yhteistyö 
palvelunkäyttäjän ja hänen läheistensä kanssa 
on tärkeää. Oppiminen ja oivaltaminen  
mahdollistuu vuorovaikutuksessa, kysymysten 
ja aidon kuuntelemisen avulla. Kokemustakin 
arvokkaampaa on positiivinen asenne. Kun 
kohtaamme ihmisen ihmisenä, kehitysvamma 
on vain yksi henkilön yksilöllinen ominaisuus 

muiden ominaisuuksien joukossa. Se ei  
määrittele ihmistä, eikä se poissulje muita yksi-
löllisiä ja arjessa huomioitavia ominaisuuksia.

Ilman tekijöitä on kuitenkin mahdotonta  
vahvistaa osaamisesta ja palveluiden laatua. 
Osallistumme usean kehitysvamma-alan  
toimijan yhteiskampanjaan Arjen tärkein  
tyyppi, jonka tavoitteena on kannustaa sote- 
alan ammattilaisia ja opiskelijoita suuntautu-
maan kehitysvamma-alalle. Kampanjaa voi 
seurata Instagramissa @arjentarkeintyyppi.

Kehittämisen saralla jatkamme ikäihmisten 
hyvinvoinnin parissa tekemällä Hetkittäin- 
hanketta ja vapaaehtoistoimintaamme  
kehitetään edelleen Perhekamut-hankkeessa. 
Iloksemme kognitiivista saatavuutta edistävä 
Selkeästi meille -hanke sai STEA:lta rahoituksen 
lisävuodelle, joten tästäkin tulemme saamaan 
paljon uutta ja tärkeää valtakunnallisesti  
jaettavaksi. Olemme lisäksi aloittamassa  
hankeyhteistyötä muun muassa Suomen  
Venäjänkielisten keskusjärjestö ry:n  
Kielikaverit-hankkeen kanssa. 

Kevään aikana julkaistaan yhdistyksemme  
Turvallisemman tilan periaatteet, jotka ovat 
muokattavissa myös muiden käyttöön.  
Tarjoamme myös osaamisalueisiimme liittyviä 
tilaajan tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia.  
Olethan yhteydessä, mikäli tarvitset osaami-
sen vahvistamiseen tukijoukkoja. Kaikenlaista 
innostavaa ja hyödyllistä on siis luvassa tällekin  
vuodelle. 

Toivon sinulle hyvistä  
hetkistä hyvää elämää  
vuoteen 2023!

Nina Korventaival

Pääkirjoitus

Muutos on osaavalle mahdollisuus
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Ajankohtaista

Energian säästöä ja  
ketterämpää kierrätystä
ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN ja ympäristö- 
ystävälliset valinnat ovat nousseet  
merkittäväksi puheenaiheeksi paitsi  
yhteiskunnassa yleensä, niin myös  
yhdistyksen sisällä. Loppuvuodesta 2022 
ympäristövastaavat jokaisesta yksiköstä 
kerääntyivät pohtimaan, kuinka näitä 
asioita voitaisiin edistää entistäkin  
paremmin toiminnassamme. 

Päätimme aloittaa jokaisessa yksikössä 
ympäristöaiheisen haasteen, jonka  
tavoitteen ja palkinnon jokainen yksikkö 
toimijoittensa kanssa määrittelee itse. 
Kisailu käynnistyy vuoden 2023 alussa. 
Silloin pääsemme kaikki jännittämään, 
millaisia upeita tuloksia saavutamme.  
Luvassa on toivottavasti paljon myös 
hyviä hetkiä palkintojen parissa.  
Ympäristöhaaste on tuottanut hienoja 
ideoita ja nostanut positiivista kisahenkeä 
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Haasteiden aiheiksi ovat nousseet  
kierrätys, uusiomateriaalit ja energian-
säästö. Esimerkiksi Kankurin sähköiset 
hattivatit vertaavat sähkön kulutusta  
kuukausitasolla vuoden 2022 kulutuk-
seen. Jos kulutusta onnistutaan  
vähentämään, päästään nauttimaan  
yhdessä sovitusta palkinnosta, joka voi 
olla esimerkiksi yhteinen herkkuhetki tai 
retki. Oskarinpuiston toimijatalossa  
materiaalien tehokkaampaan hyödyntä-
miseen tähtää askartelukilpailu, jossa 
hyödynnetään kierrätysmateriaaleja ja 
äänestetään omaa suosikkiteosta. 

Kilpailut toteutetaan hyvää yhteishenkeä 
ylläpitäen. Yhdessä voimme onnistua ja 
kantaa kortemme kekoon tämän erittäin 
ajankohtaisen asian eteen. Mikäpä olisi-
kaan mukavampi keino pyrkiä tähän kuin 
pieni kilpailu, jossa voimme kannustaa 
toinen toistamme ja nauttia yhdessä  
ansaituista palkinnoista.
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SELKEÄSTI MEILLE -hanke sai iloisia  
uutisia rahoittajalta STEA:lta ja hanke sai 
vuoden jatkorahoituksen. Hanke edistää 
vuoden aikana tehokkaammin sähköisten 
palvelujen ja itsepalvelupäätteiden  
kognitiivista saavutettavuutta eli helppo- 
käyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä. Lisäksi 
hanke rummuttaa käyttäjien ja kokemus-
asiantuntijoiden mukaan ottamista, kun  
sähköisiä palveluita suunnitellaan,  
kehitetään tai päivitetään.

Vuoden aikana tehdään vahvemmin  
vaikuttamistyötä, jotta yhä useamman 
ihmisen on mahdollista osallistua ja toimia 
itsenäisemmin digitalisoituvassa yhteis-
kunnassa. Hanke on kerännyt kokemuksia, 
tuottanut tietoa, ja materiaalia kognitiivises-
ta saavutettavuudesta vuosien 2020–2022 

aikana. Tietoa ja kokemuksia levitetään 
päättäjille ja viranomaisille sekä järjestetään 
kohtaamisia heidän ja kognitiivisesta  
saavutettavuudesta hyötyvien ihmisten 
kanssa.

Vuonna 2023 tehostetaan kognitiivisen  
saavutettavuuden arviointeja sekä  
koulutetaan sähköisten palveluiden  
tekijöitä ja sisällöntuottajia. Lisäksi hanke 
tukee kehitysvammaisia ihmisiä käyttämään 
monipuolisemmin ja itsenäisemmin  
sähköisiä palveluita ja vaikuttamaan niiden 
helppokäyttöisyyteen ja ymmärrettävyyteen.

Seuraa hanketta somessa  
@selkeastimeille ja hankkeen verkkosivuilta 
www.selkeästimeille.fi.

SELKEÄSTI MEILLE  
-hanke jatkaa vuonna 2023
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Kehitysvammatuki 57 ry:n  
sääntömääräinen kevätkokous  
pidetään lauantaina 20.4.2022  
klo 18.00 yhdistyksen toimistolla,  
osoitteessa  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs,  
00510 Helsinki. 

KÄSITELTÄVIÄ ASIOITA:
• Sääntöjen 11§:n 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 23.3. ilmoitetut  
 aloitteet

Kokousmateriaali on saatavilla  
13.4.2023 alkaen. Laita sähköpostia  
osoitteeseen toimisto@kvtuki57.fi.

TERVETULOA!  
Kehitysvammatuki 57 ry:n hallitus

Tervetuloa
kevät- 
kokoukseen

   OLEN  
   TEIJA MYYRY  
   ja olen aloittanut  
   Kehitysvammatuki  
   57:ssa  
   marraskuussa  
   2022 keittiötyön- 
   tekijänä.  
   Työskentelen  
   Oskarinpuiston  
   toimijatalossa.

Työkokemusta minulle on kertynyt 30 vuoden 
ajalta ja koulutukseltani olen kokki/kylmäkkö ja 
suurtalousesimies. Pitkän työurani varrella olen 
hankkinut monenlaista ammattiosaamistani 
täydentävää lisäkoulutusta. Tiivistettynä voisin 
sanoa, että olen monessa liemessä keitetty ja 
vielä riittää innostusta uusiin haasteisiin.  

Alan kokemusta minulta löytyy mm. henkilös-
töravintoloista, hoivapaikoista, kuntouttavasta 
työtoiminnasta ja nyt olen uusien ja mielen-
kiintoisten haasteiden parissa Oskarinpuiston 
toimijatalossa.

Vapaa-aikana värkkäilen mieluiten käden töiden 
parissa kuten huovutushassutukset, sokeri-
massaluomukset, lyijylasivärkkäykset, puutyöt, 
mosaiikkikukerrukset ja kotini moninaiset tuu-
naukset. Kauhan lisäksi myös ruuvinväännin ja 
vasara pysyvät kädessäni.

Käsitöiden lomassa paistuvat kotiruuat ja  
leipomukset, joiden paras fani ja armoton  
kriitikko on oma tytär, 14 v. Perhekuntaani  
kuuluu myös olennaisesti jaloissa hyrräävä  
Sulo-kissa, joka edustaa ylväästi ragdoll- 
kissarotua. Kesällä seilaan Hulmun  
rauhoittavassa kyydissä. Hulmu-vene on  
perheemme yhteinen harrastus ja stressin  
lievittäjä tai oikeastaan poistaja. 
 
Näkemisiin ja mukaviin kohtaamisiin!

Teija
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Mitä kuuluu?
Mitä kuuluu? -palstalla vieraillaan vuoden aikana  
kaikissa Kehitysvammatuki 57 ry:n palveluyksiköissä  
ja tutustutaan järjestötoimintaan. Tällä kertaa  
kuulemme Perheiden luontokerhosta, Vekkarin  
uusista ryhmänvetäjistä, sekä Ystävätupatoiminnan 
vuodesta 2022.

Perheiden  
luontokerhossa 
on rento ilmapiiri 
ja mukavaa  
tekemistä!

PERHEIDEN LUONTOKERHO on yksi  
perhetoiminnan suosituimmista  
toistuvista tapahtumista, jossa perheet  
kohtaavat toisiaan luonnossa Uutelan  
ulkoilualueella Vuosaaressa. Jokaisella  
kerralla on mukana erä- ja luonto-opas 
Jouni, joka suunnittelee luontoaiheista 
tekemistä. Kotakummi Ersan huolehtii, että 
perheet saavat nauttia elävästä tulesta  
makkaraa paistaen. Etenkin syksyisin ja 
talvisin kodan lämpö on tuntunut erityisen 
hyvältä. 

”Lapset tykkäävät olla kodassa ja syödä 
keksejä. He tykkäävät myös vaihtuvista 
erilaisista askarteluhetkistä, joita luonto- 
kerhossa on. Meistä vanhemmista on  
mukavaa ulkoilla lasten kanssa rennossa 
ilmapiirissä ja tavata muita perheitä.  
Olla ja viettää aikaa seurassa, jossa  
erilaisuus nähdään rikkautena eikä esteenä”, 
kertoo Kati, jonka perhe on ollut mukana 
lähes joka kerralla.

Monta kertaa mukana ollut Oromkhon pitää 
tärkeänä, että viikonloppuisin on puuhaa 
hänen aktiiviselle pojalleen Samirille. Poika 
tulee aina mielellään luontokerhoon äidin 
kanssa tapaamaan kavereita ja hän tykkää 
kokeilla uusia asioita luontokerhossa. 
Muutaman kerran paikalla on ollut eläin- 
vierailijoita. Uutelassa on myös metsän- 
eläimiä ja paljon lintuja, joita voi tavata  
luontopolulla matkalla merenrantaan. 
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Luontopolku on joka kerralla erilainen ja  
se ei koskaan tunnu samanlaiselta  
vuodenaikojen vaihtelun vuoksi. 

Perheiden luontokerho järjestetään kerran 
kuukaudessa lauantaina. Perheet voivat 
ilmoittautua mukaan haluamilleen kerroille. 
Seuraava perheiden luontokerho on 25.2. 
kello 10–13. Joskus liikkeelle lähteminen 
voi tuntua työläältä eri syistä.  
Yhdistyksen Perhekamut-hanke auttaa  
osallistumaan lapsiperheiden tapahtumiin. 
Voit ilmoittautumisen yhteydessä ”muuta 
huomioitavaa” -kohdassa ilmaista  
kiinnostuksesi Perhekamut-toimintaa  
kohtaan. 

Toteutamme perheiden luontokerhon  
yhteistyössä Mahdollisuus lapselle ry ja 
Autismiyhdistys PAUT ry.

Kaikenikäiset ja kaikenlaiset perheet  
– nähdään luontokerhossa! 

Jutun kirjoitti Aino Raike ja Katja Riikonen

JOULUKUUN 1. PÄIVÄNÄ Ystävätuvalla 
juotiin kuohujuomaa ja kilisteltiin laseja. 
Seitsemän uutta ryhmänvetäjää valmistui 
ryhmänvetäjän koulutuksesta. Koulutus 
kesti kahdeksan iltaa. Kurssilaiset tapasivat 
torstaisin Ystävätuvalla ja oppivat ryhmän-
vetäjän taitoja.

Ryhmänvetäjät ovat vapaaehtoisia, jotka  
voivat ohjata omia harrastusryhmiä.  
Vekkarin harrastusryhmissä vetäjä päättää 
ryhmän aiheen. Aihe liittyy yleensä  
asioihin, joista vetäjä on itse innostunut.  
Tämän vuoden koulutuksessa musiikki oli 
aihe, joka yhdisti monia.

Mitä ryhmänvetäjä tekee?
Ryhmänvetäjä ja osallistujat päättävät  
yhdessä, mitä tapaamisissa tehdään.  
Jos ryhmän aiheena on musiikki, eri  
tapaamiskerroilla voidaan esimerkiksi  
soittaa tai kuunnella musiikkia.  
Ryhmänvetäjällä on kuitenkin vastuuta ja 
tehtäviä, joita osallistujilla ei ole.  
Ryhmänvetäjä huolehtii, että kaikki  
osallistujat pysyvät mukana. Tarvittaessa 
vetäjä neuvoo ja auttaa osallistujia. 
– On tärkeää huolehtia, että kaikki ryhmä- 
läiset tietävät, mitä tehdään, kertoi Leffa- 

Seitsemän uutta  
ryhmänvetäjää 
valmistui  
Vekkarin  
koulutuksesta



9Viisseiska | 1

ryhmän vetäjä Laura. Laura on toiminut  
vapaaehtoisena ryhmänvetäjänä jo  
seitsemän vuotta. Hän vieraili Annin ja  
Outin kanssa koulutuksessa kertomassa 
omista kokemuksistaan. 

Mikä ryhmänvetäjänä  
toimimisessa on parasta?
– Siinä saa uusia ystäviä ja pääsee  
tekemään mukavia asioita yhdessä,  
kertoivat Anni ja Outi. Anni on toiminut  
ryhmänvetäjänä seitsemän vuotta.  
Outi on vetänyt Tunneteatteria jo kymmenen 
vuotta, Vekkarin alkuajoilta asti.

Ryhmänvetäjän ei tarvitse olla vastuussa 
kaikesta. Ryhmää voi vetää yhdessä toisen 
vetäjän kanssa. Lisäksi apuna on tausta-
tukihenkilö. Koordinaattori varaa ryhmälle 
tapaamispaikat ja ottaa vastaan  
ilmoittautumiset.

Mitä koulutuksen jälkeen?
Vapaaehtoistoiminta on siitä mukavaa, että 
vapaaehtoisena saa itse päättää, mitä tekee. 
Koulutuksen jälkeen voi miettiä rauhassa, 
millaisen ryhmän haluaisi ehkä perustaa. 
Osalla valmistuneista oli heti mielessä  
suunnitelmia, osa taas halusi vielä  
pohdiskella. Kaikki kertoivat kuitenkin 
saaneensa uusia tietoja ja taitoja. Vieläkin 
hienompaa oli, että koulutuksen aikana  
osallistujista muodostui upea ryhmä.

– Meistä on tullut aika mahtava porukka, 
totesi Pyry toiseksi viimeisellä  
koulutuskerralla. 

Tästä ei voi olla eri mieltä. Onnea uusille 
ryhmänvetäjille!

Tule osallistujaksi Vekkarin  
harrastusryhmiin
Vekkarin harrastusryhmissä on vielä vapaita 
paikkoja kevätkaudelle 2023. Ryhmissä pääset 
esimerkiksi vierailemaan taidenäyttelyissä,  
keskustelemaan kirjoista ja tarinoista,  
tekemään kuvia tai kokeilemaan erilaisia  
harrastuksia. Useimpiin ryhmiin osallistuminen 
ei maksa mitään. Lue lisää nettisivuilta  
osoitteesta kvtuki57.fi/vekkari tai Vekkarin 
puhelimesta (040 837 6273).

Jutun kirjoittaja Venni Turtiainen työskentelee  
vertais- ja vapaaehtoistoiminnan  
koordinaattorina.

Pyry Nopsanen valmistui Vekkarin ryhmänvetäjäksi 
joulukuussa 2022.
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Ystävätupatoiminnan vuosi 2022
VUOSI 2022 alkoi vielä verkkotoimintana, 
mutta jo helmikuun alussa päästiin takaisin 
oikealle Ystikselle Läntiselle Brahenkadulle. 
Olipa mukava tavata taas ihan kasvokkain! 
Jutella kahvimukin ääressä, pelailla bilistä  
ja muita pelejä, viihtyä yhdessä. 

Senioriklubilaisilla ei ikä paina, kun pääsee 
yhdessä suunnittelemaan jokaiselle  
kerralle oman teeman ja tekemään kaikkea 
kivaa. Senioriklubilla tapasi iso joukko  
eläkeikäistä porukkaa. Jotkut kävivät silloin 
tällöin, monet olivat mukana kaikilla kerroil-
la. Paljon odotettu ”muistojen matkalaukku”  
-vierailukin saatiin toteutettua pitkästä  
aikaa. Sateenkaariklubi kokoontui tuttuun  

tapaan Bragulla ja kerran tavattiin myös  
ravintola Kvääristössä. Se olikin viihtyisä  
paikka, hyvää kahvia ja herkkuja.  
Sinne mennään uudelleen! Myös helteisessä 
Pride-kulkueessa oltiin mukana  
iloisin mielin.

Yksi odotetuimmista toiminnoista, Villiklubi, 
päästiin aloittamaan uusissa tiloissa Bar & 
Restaurant Feltbayssa maaliskuussa.  
Makee paikka katutasossa, hyvien  
yhteyksien päässä. Bussi- ja ratikkapysäkit 
ovat lähellä ja taksit pääsevät aivan ovelle.  
Huippuesiintyjiä ja mahtava meno heti  
alusta saakka. Palautteiden perusteella  
musiikin äänenvoimakkuuskin saatiin  



11Viisseiska | 1

sovittua mukavalle tasolle, niin että  
myös juttelu sujui, vaikka musa soi. 

Myös retkiä ja matkoja päästiin kahden  
vuoden tauon jälkeen toteuttamaan.  
Tanssireissuilla käytiin Ämyrin ja  
Mäntsälän lavalla, kesäteatterissa isolla  
porukalla, perinteisellä risteilyllä, neljän 
päivän matkalla Punkaharjulla ja vielä 
joulukuussa senioreiden kanssa Porvoon 
Taidetehtaan joulumarkkinoilla. Lisäksi 
leiritoiminnan kanssa toteutettiin kaksi 
viikonloppuleiriä, ”Eläinystävät ja vesipedot” 
Heinolassa ja ”Arjen turvallisuus”  
Järvenpäässä.

Syyskauden lopuksi pidettiin joulukuussa 
Ystiksen 30-vuotisjuhlat yhdessä leirien 
60-vuotisjuhlien kanssa.

Tästä on hyvä jatkaa. Paljon on tiedossa 
hyviä hetkiä myös tänä vuonna.  
Ystävätupatoiminta on avointa toimintaa, 
jonne ovat tervetulleita myös muut kuin  
helsinkiläiset. Ilmoittautua tarvitsee vain 
retkille ja esimerkiksi tapahtumiin, joihin 
mahtuu rajoitettu määrä osallistujia.

Jutun kirjoitti yhteisökoordinaattori  
Marja Herala

Lainauksia Ystävätupatoiminnan  
palautekyselyistä:

”Kiva meininki! Voi saada uusia ystäviä.  
Ystiksellä on kaikenikäisiä kävijöitä.  
On kivaa, kun oma ystävä tulee  
välillä mukaan.”   
”Kivat ohjaajat. Mulla on hauskaa, iloa.”

”Tietovisa. Sai leipoa, sai laulaa karaokea. 
Kotimaisten elokuvien katselu.”

”Ajanvietto muiden kanssa.  
Uusia kavereita. Musiikki.  
Vaikka musiikki välillä liian kovalla.”

”Toiminnasta on saanut vinkkejä omaan 
arkeen. Retkellä on ollut mukavaa.  
Kesäteatteriretki Hämeenlinnaan oli  
hyvä ja Mäntsälän tanssit oli hyvä.” 

”Laivaristeily on ollut yksi parhaista.  
Siellä sai syödä ja juoda ja tanssia niin 
paljon kuin sielu sietää.”

”Pidin siitä, kun sain hoitaa hevosia.  
Museokäynti oli hyvä.  
Pidin paljon metsäkoneista siellä.”  

”Matkakohde oli mukava ja hieno.  
Nautin matkasta paljon.”
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Minulla on asiaa 

Tavoitteeseen  
nappi  
kerrallaan

HETKITTÄIN-VALMENNUS kotiyhteisöjen 
ammattilaisille koostuu kahdesta etäval-
mennusjaksosta ja kahdesta omaseuranta-
jaksosta. Ensimmäisen etävalmennusjakson 
aiheena on ammattiosaamisen  
kartuttaminen kehitysvammaisen ihmisen 
ikääntymiseen liittyvissä asioissa.  
Valmennuskertojen teemoja ovat muisti- 
sairaus, aivoterveellinen ruoka, tarpeet ja 
tunteet sekä ammattilaisen toimijuus  
sote-alalla. Näiden neljän valmennuskerran  
päätteeksi jokainen valmennukseen  
osallistuva suunnittelee itselleen  
ammatillisen SMART-tavoitteen ja seuraa 
sen toteutumista kahden kuukauden ajan.
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Hanketyössä tavoitteet ohjaavat toimintaa. 
Myös palvelutoiminnassa toiminnalle a 
setetaan tavoitteita: kotiyhteisöissä ja päivä-
aikaisessa toiminnassa ne kirjataan erilai-
siin suunnitelmiin. Kokemuksen  
mukaan sekä palvelutoiminnassa että 
omassa elämässä tulee helposti laatineeksi 
tavoitteita, jotka ennemminkin ovat herkästi 
liian suuria ja epämääräisiä kuin pienin  
askelin toimintaa ohjaavia konkreettisia 
toimenpiteitä. Tavoitteena itsenäinen  
pukeminen voi kehitysvammaiselle ihmiselle 
olla liian vaikea. Oman takin kolmen napin 
napittaminen sen sijaan voivat  
sujua harjoittelun jälkeen ongelmitta.  
Realististen tavoitteiden saavuttaminen  
tukee henkilön pystyvyyttä, motivoi  
oppimaan uutta ja yrittämään lisää. 

Mitä tarkemmin pystyy määrittämään  
kehittämisen tavoitteen, sitä helpompi on 
tehdä oikeita ja vaikuttavia tekoja tavoit-
teen saavuttamiseksi. Hetkittäin-valmen-
nuksessa ammatillinen tavoite määriteltiin 
SMART-tavoitteena, joka auttoi myös  
arvioimaan, oliko haluttu tavoite saavutettu. 
SMART-tavoitteen tuli olla selkeästi mää-
ritelty (S), mitattavissa (M), aikaan sidottu 
(A), realistinen (R) ja tavoittelemisen arvoi-
nen (T). Ohjaajat täyttivät Sitran Lupa tehdä 
toisin -sivuilta löytyvän tavoitelomakkeen. 
Lomake ohjasi tavoitteen asettamista niin, 
että ohjaaja joutui sanallistamaan jokaisen 
asian omassa työarjessaan: mitä tämä asia  
merkitsee käytännössä. 

Jokainen valmennukseen osallistuva  
ohjaaja suunnitteli oman kehittämis- 
tavoitteen, jota muovasimme yhdessä henki-
lökohtaisissa tapaamisissa. Ohjaajat  
miettivät tarkasti oman ammatillisen  
kehittämiskohteen ja se vastasi arjen  
todelliseen tarpeeseen.  

Yhteisessä SMART-katselmuksessa  
ohjaajat esittelivät toisilleen  
asettamansa tavoitteet ja tavoitteisiin  
pääsemisen. Saimme kuulla syvällistä  
itsearviointia ja hienoja oivalluksia.  
Vaikka kahden kuukauden  
omaseurantajakso oli lyhyt, saattoi  
siinä ajassa saada muutoksen alkuun.  
Tärkeintä tavoitteisiin pääsemisessä on 
määrätietoisuus ja luottamus siihen,  
että muutos tapahtuu pienin askelin.  
Ammattilaisen näkökulmasta on tärkeää, 
että tavoitteesta ja siihen pyrkivistä  
toimenpiteistä tulee näkyviä. Täsmällinen  
ja säännöllinen kirjaaminen ja työyhteisön  
perehdyttäminen sitoutti koko kotiyhteisön 
yhden ammattilaisen kehittämis-
hankkeeseen.

Teksti Maija Rimpiläinen ja Mari Salovaara, 
Hetkittäin-hanke

Minulla on asiaa -palstalla voit lukea juttuja, joissa samasta asiasta kirjoitetaan  
monesta näkökulmasta. Tällä kertaa aiheena on tavoitteiden asettaminen.  
Hetkittäin-valmennuksessa ohjaajat asettivat itselleen SMART-tavoitteita, joiden  
avulla pystyi kehittämään omaa ammatillista osaamista. Valmennukseen osallistunut  
Päivi kertoo, mitä havaintoja hän teki omasta SMART-prosessistaan.
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Yhdessä piirrettyjä ääriviivoja
LÄHDIN TOTEUTTAMAAN HYP-hetkiä 
ikääntyneen herrasmiehen kanssa. Mies ei 
oikein tartu itsenäisesti mihinkään tekemi-
seen ja usein hakee huomiota äänekkäästi. 
Mies ei puhu, mutta ääntelee omalla  
tavallaan. Mies saa huomiota, mutta  
huomiointi tapahtuu helposti ohi mennessä, 
keskittynyt huomioiminen puuttuu.

Päätin järjestää rauhallisia yhteisiä HYP-
hetkiä miehen kanssa. Lähdimme kävele-
mään yhteisistä tiloista, joissa hän viettää 
aina aikaa, kohti hänen omaa huonettaan 
ja siinä jo alkoi jo syntyä yhteyttä. Katseltiin 
valokuvia ja piirrettiin yhdessä, sillä hän 
pitää piirtämisestä. Hän piirsi ja välillä antoi 
minulle kynän ja minäkin piirsin. Mies otti 
kynän ja piirsi minun piirrokseni ääriviivoja. 

Istuimme vierekkäin täysin keskittyneinä. 
Me molemmat nautittiin toistemme  
seurasta ja rauhallisesta tilanteesta.

Mies ei osannut pyytää itse HYP-hetkiä.  
En voinut pitää hetkiä niin usein, kuin  
suunnittelin. Huomasin, että haastavan  
tilanteen sai katkaistua HYP-hetkellä.  
Järkevä tekeminen ja henkilökohtaisen  
huomion saaminen katkaisi rutiinin ja  
jumittuneen ajatuksen, vaihtelu ja läsnäolo 
loivat myönteistä ilmapiiriä ja rauhaa.

Kahdessa kuukaudessa miehen äänekkää-
seen käytökseen ei ehtinyt tulla muutosta. 
Kahdenkeskiset hetket olivat kuitenkin  
onnistuneita, sillä vuorovaikutus hänen 
kanssaan toimi niissä hyvin. Ympäristö oli 
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rauhallinen ja minäkin pysyin olemaan  
aidosti läsnä. Tämä vaati työntekijältä  
pysähtymisen taitoa ja ajan ottamista,  
työyhteisöltä ymmärrystä ja ”lupaa” poistua 
yhden kanssa HYP-hetkeen.

Haastavaa itselle oli pysyä paikallaan ja 
rauhoittua. Tapa mennä, tulla ja touhuta jää 
helposti päälle. Välillä pohdin, pitäisikö  
hetkessä ”tehdä enemmän”, vai riittääkö 
”vain vuorovaikutukseen heittäytyminen”? 
Mietin, että tätä olisi meidän jokaisen hyvä 
jatkaa miehen kanssa arjessa. Oikeasti ei 
ole ongelma löytää kymmentä minuuttia 
aikaa tälle. Rauhoittuminen vuorovaiku-
tukseen on asukkaalle ja työntekijälle yhtä 
tärkeää. HYP-hetket olisivat ehdottomasti 
hyviä ihan jokaiselle meidän asukkaalle. 

SMART-tavoite tuli kirjattua aika suureksi. 
Kirjoitin nimittäin, että tavoite on saavutettu, 
kun ”Asiakas on tyytyväinen ja rauhoittunut, 
äänekäs olemus vähentynyt ja mieliala on 
parantunut.” Parempi SMART-tavoite olisi 
ollut: ”Asiakkaan äänekäs käyttäytyminen 
vähentyy ja hän kiinnittyy mukavaan  
yhteiseen tekemiseen.” Nyt jälkeen päin  
katsottuna tavoitteen asettaminen  
hymyilyttää, sillä ajattelin muuttaa  
miehen luonteen kaksi kuukautta kestävän 
SMART-tehtävän aikana. 

Teksti Päivi Palmunen,  
Pajukujan asumisyksikkö
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Perheiden vertaistukitoiminta

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

Parkkitoiminta

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

Ystävätupatoiminta ja retket

Avoin kohtaamispaikka Ystävätupa, sekä säännöllisesti kokoontuvat 
klubit tarjoavat hyviä hetkiä vapaa-aikaan. Lisäksi järjestämme  
lyhytkursseja, kulttuuri- ja virkistysretkiä, matkoja ja tapahtumia.  
Lisätietoja Marja Heralalta.

Leiritoiminta

Leiritoiminnassa on tarjolla lyhyitä päiväleirejä, sekä pidempiä  
yöleirejä Helsingissä ja ympäristökunnissa. Leiriohjelmistoon kuuluu 
taidetta, musiikkia ja liikuntaa, sekä luonnosta nauttimista.  
Saunaa ja makkaraa unohtamatta!  
Lisätietoja Petrus Koskimieheltä (21.2. alkaen) ja Marja Heralalta.
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tapahtumat.kvtuki57.fi. 

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

 Toiminta, tapahtumat 
 ja vertaistuki
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Ilmoittautuminen

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

Huom! Koronatilanne voi  
aiheuttaa muutoksia tapahtumiin.  
Tarkista ajankohtainen tieto  
nettisivujen tapahtumakalenterista 
kyseisen tapahtuman kohdalta. 

Yleiset peruutusehdot

• Maksun maksamatta  
 jättäminen ei ole sama asia  
 kuin peruuttaminen. 

• Sairastumisen sattuessa 
 rahat palautetaan vain  
 lääkärintodistusta vastaan. 

• Mikäli joudut peruuttamaan  
 osallistumisesi, olethan  
 välittömästi yhteydessä  
 tapahtuman yhteyshenkilöön 

• Tarkemmat peruutusehdot  
 on kirjattu toiminnan tai  
 tapahtuman yhteyteen.

Perheiden vertaistukitoiminta

Perheiden  
vertaistuki- 
toiminta
Moneen perhetoiminnan tapahtumaan  
voi vanhempi osallistua yhdessä  
lapsensa kanssa lapsen iästä  
riippumatta. Vanhempien virkistys- ja  
vertaistapahtumiin ovat tervetulleita  
kaikki vanhemmat, myös aikuisten  
lasten vanhemmat. Rajaamme joissakin  
tapahtumissa kohderyhmää, mutta se 
kerrotaan selkeästi tapahtuman  
ilmoituksessa. 

Erityislapsen vanhempi!  
Haluatko kokemustoimijaksi?
Lue lisää sivulta 32. 

TEEMOITETUT TAPAAMISET

72 tuntia –koulutus 

Aika: lauantaina 15.4. klo 13–15.30
Paikka: Oskarinpuiston toimijatalo,  
Marjaniemenranta 48, Helsinki

Ilmoittautuminen: 2.4. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta  

Lisätietoja: Hanna Pyöriä ja Aino Raike 

Koulutus on tarkoitettu erityislasten  
vanhemmille ja koulutetuille vapaa- 
ehtoisille, jotka haluavat toimia  
lapsiperheiden kanssa. 
Jokaisen meistä kannattaa varautua 
erilaisiin häiriötilanteisiin. Kodeissa tulisi 
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varautua pärjäämään itsenäisesti  
ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen  
sattuessa. Tärkeää on tuntea  
varautumisen perusteet eli tietää  
esimerkiksi, mistä saa oikeaa tietoa  
häiriötilanteessa ja miten pärjätä  
kylmenevässä asunnossa. 72 tuntia on 
viranomaisten ja järjestöjen laatima  
varautumissuositus kotitalouksille. 
Tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan, 
mitä kaikkea kotona olisi hyvä olla ja mitä 
kaikkea jokaisen pitäisi osata, jos  
esimerkiksi myrsky katkaisisi sähköt. 
Koulutuksen jälkeen osaat varautua  
olemaan turvallisesti kotona 72 tuntia 
omin avuin ja kotivaran turvin. Koulutus 
järjestetään Oskarinpuiston toimija- 
talossa, joka on lapsiystävällinen tila 
(LYT).

Koulutus järjestetään yhteistyössä  
Kehitysvammaliiton, Suomen  
pelastusalan keskusjärjestön ja  
Pelastakaa lapset ry:n kanssa. 

Lapsiystävällinen tila (LYT): Lapsi- 
ystävällinen tila on toimintamalli lasten 
tukemiseen erilaisissa häiriötilanteissa. 
Lapsiystävällisessä tilassa lapsi voi  
leikkiä, pelailla, askarrella ja oleilla  
turvallisen aikuisen kanssa. Paikalla on 
Pelastakaa lapset ry:n koulutettuja vapaa-
ehtoisia ja työntekijöitä. Lapsiystävälli-
seen tilaan ovat tervetulleita kaikki lapset! 

VERTAISTAPAAMISET

Perhis 

Aika: kello 10–12, katso päivämäärät 
kohtaamispaikkojen kohdalta  
Paikka: 

•  Helsinki: Kallion perhekeskus,  
 Toinen linja 4 c, 13.1., 3.2., 3.3.,  
 14.4. ja 5.5. 

•  Koivukylä: Koivukylän avoin  
 kohtaamispaikka, Karsikkokuja 17,  
 12.1., 9.3. ja 11.5.

•  Hakunila: Hakunilan yhteisötalo,  
 Laukkarinne 6, 9.2., 13.4. ja 8.6. 

Lisätietoja: Aino Raike ja Heini Lahtinen

Perhis on erityislapsiperheiden oma  
kohtaamispaikka, jonne voi tulla  
tapaamaan muita lapsiperheitä ja  
tutustumaan samankaltaisessa elämän-
tilanteessa oleviin ihmisiin. Toivotamme 
lämpimästi tervetulleiksi myös aikuisten 
lasten vanhemmat yksin, ystävänsä tai 
aikuisen lapsensa kanssa.
Paikalla on aina perhetoiminnan tiimin 
työntekijä. Tarjolla on pientä syötävää, 
kahvia ja teetä. Perhikseen ei tarvitse 
ilmoittautua. Toiminta on suunnattu  
pääkaupunkiseudulla asuville. 

Perheiden vertaistukitoiminta
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Perheiden vertaistukitoiminta

Kaakon kammari – perheiden 
oma iltapäivä   

Aika: sunnuntaisin 22.1., 19.2., 19.3., 
23.4., 21.5. klo 15–18 (katso eri kertojen 
teemat tapahtumakalenterista) 
Paikka: Oskarinpuiston toimijatalo,  
Marjaniemenranta 48, Helsinki 

Lisätietoja: Aino Raike ja Heini Lahtinen

Kaakon kammarissa on ovet auki pää-
kaupunkiseudulla asuville erityistä tukea 
tarvitsevien lasten ja nuorten perheille. 
Lapsille ja nuorille järjestetään ohjattua 
puuhaa, jonka aikana vanhemmat voivat 
jutella keskenään. Käytössä on iso lii-
kuntasali ja liikuntavälineitä.  Päävastuu 
lasten hoitamisesta on vanhemmilla. 
Mukana perhetoiminnan tiimin työntekijä 
ja vapaaehtoisia. Tapahtuma on koko 
perheelle avoin eikä tarvitse ilmoittautua 
etukäteen. Tarjolla maksuton keittopäiväl-
linen ja kahvia/teetä. 

Äitikerho  

Aika: tiistaisin 7.2., 7.3., 4.4., 2.5. ja 6.6. 
klo 17.30–19.30
Paikka: Oskarinpuiston toimijatalo,  
Marjaniemenranta 48, Helsinki

Ilmoittautuminen: Viimeistään päivää 
ennen tapahtumaa tapahtumakalenterin 
kautta 

Lisätietoja: Aino Raike tai Heini Lahtinen

Äitikerho on vertaisryhmä kaikille pää-
kaupunkiseudun äideille, joilla on erityistä 
tukea tarvitseva lapsi (myös täysikäis-
ten lasten äideille). Ensimmäinen kerta 
Oskarinpuiston toimijatalossa. Tarjolla 
pientä syötävää. Voit tulla niille kerroille, 
joille pääset. Paikka saattaa vaihtua eri 
kerroilla. 

Toiminnallinen ryhmä  
isille ja erityislapsille 

Aika: maanantaina 6.3. klo 18–20 
(ensimmäinen tapaaminen)
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs

Ilmoittautuminen: 28.2. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Lisätietoja: Aino Raike

Toiminnallinen ryhmä helsinkiläisille isille 
ja kaikenikäisille erityislapsille. Kokoon-
numme viisi kertaa. Ensimmäisellä kerral-
la kokoonnumme ilman lapsia, tutustum-
me ja keskustelemme toiveista koskien 
ryhmän tapaamisia. Ryhmä on suljettu ja 
osallistujien toivotaan sitoutuvan jokaisel-
le kerralle. 

Jatkossa ryhmä kokoontuu Vanhankau-
punginlahdella ja/tai Uutelassa. Viimei-
selle kerralle suunnitellaan isille toiveiden 
mukainen rento tapahtuma (esim. kulttuu-
ria, liikuntaa). Ryhmänohjaajina toimivat 
luonto- ja eräopas Lauri Meurman ja ver-
taisisä sekä perheterapeutti Pekka Jylhä. 

VAIN  
ISILLE
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Perheiden vertaistukitoiminta

Valoa vanhemmuuteen  
– monikulttuuristen  
perheiden ilta

Aika: torstaisin 19.1., 16.2., 16.3. ja 20.4. 
kello 17.30–19.30
Paikka: Me-talo Espoo, Terveyskuja 2 B
Lisätietoja: Hanna Pyöriä ja Aino Raike 
 
Tervetuloa tapaamaan muita moni- 
kulttuurisia perheitä pääkaupunki- 
seudulta, joissa on erityistä tukea  
tarvitseva lapsi. Tarjolla iltapalaa.  
Yhteistyössä Espoon monikulttuuriset 
lapset ja nuoret ry:n kanssa. 

Somalinkielisten  
omaishoitajien ryhmä 

Aika: torstaisin 26.1., 23.2., 30.3., 27.4.  
ja 25.5. klo 17.45–19.45
Paikka: Itäkadun perhekeskus,  
Tallinnanaukio 1, Helsinki

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Tuulikki 
Hakala, Polli 0469223590 ja Aino Raike  

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

Ryhmä on tarkoitettu erityislasten  
äideille. Osallistuminen ei edellytä 
omaishoidontuen sopimusta. 

Erityislasten isovanhempien  
vertaistapaaminen 

Aika: torstaina 16.3. klo 17–19

Paikka: Ratamestarinkatu 7, 2. krs

Ilmoittautuminen: 14.3. mennessä,  
lea.lindqvist@polli.fi / 040 5440311

Lapsenlapsen kehitysvamma ja/tai  
sairaus yhdistää isovanhemmat  
saman pöydän ääreen keskustelemaan. 
Illan aikana keskustellaan vapaa- 
muotoisesti mielen päällä olevista  
asioista vertaisessa seurassa ja  
nautitaan kahvitarjoilusta.

Mukaan ovat tervetulleita kaikki pää- 
kaupunkiseudulla asuvat isovanhemmat, 
isotädit, -sedät, bonusmummit ja -vaarit, 
joskus aiemmin vastaavissa  
tapaamisissa mukana olleet sekä ensi 
kertaa osallistuvat.

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry  
järjestää tapahtuman yhteistyössä  
Kehitysvammatuki 57 ry:n kanssa.  
Tarjolla kahvia ja teetä suolaisen ja  
makean purtavan kera.”

Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä 
mahdollisista erityisruokavalioistasi.
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Perheiden vertaistukitoiminta

Vertaistukiryhmä yli 12-vuotiaana 
kehitysvammadiagnoosin  
saaneiden lasten vanhemmille
Ryhmä on suljettu. Ole yhteydessä  
Aino Raikeen, jos toivot pääseväsi  
mukaan ryhmään. 

VIRKISTYSTÄ PERHEILLE 

Ilonhetket vanhemmille 

Aika: perjantaisin klo 12–12.30
Paikka: Zoom, linkki löytyy  
tapahtumakalenterista

Lisätietoja ja linkki: Aino Raike

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

Perheiden luontokerho  

Aika: lauantaisin 28.1., 25.2., 25.3., 29.4. 
klo 10–13 
Paikka: Skatan tila/Uutelan kota,  
Särkkäniemi, Helsinki

Ilmoittautuminen: viikkoa ennen  
tapahtumaa tapahtumakalenterin kautta

Lisätietoja: Aino Raike ja Heini Lahtinen

Perheiden luontokerho kokoontuu  
kerran kuukaudessa Uutelan ulkoilu- 
alueella kodalla. Tapahtuma on  
tarkoitettu pääkaupunkiseudun perheille.

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

Luontokerho järjestetään yhteistyössä 
Mahdollisuus lapselle ry:n ja  
Autismiyhdistys PAUT ry:n kanssa. 
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Perheiden vertaistukitoiminta

Mukavaa meininkiä perheille 
Metropoliassa! 

Aika: keskiviikkoisin 25.1., 15.2. 
ja 1.3. kello 17–18.30 
Paikka: Metropolia AMK, Myllypurontie 1, 
00920 Helsinki

Ilmoittautuminen: viikkoa ennen  
tapahtumaa tapahtumakalenterin kautta

Lisätietoja: Aino Raike

Perhetapahtuma yli diagnoosi- ja kunta-
rajojen yhteistyössä eri alojen  
opiskelijoiden, Leijonaemojen ja Autismi-
yhdistys PAUT ry:n kanssa. 

Perhejuhlat Pasilassa   

Aika: perjantaina 10.2. klo 16–19 
Paikka: Naapuruustalo Pasila,  
Asemapäällikönkatu 2 b

Ilmoittautuminen: 5.2. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Lisätietoja: Aino Raike ja Hanna Pyöriä

Tervetuloa viettämään hauskaa iltaa 
yhdessä muiden pääkaupunkiseudun 
perheiden kanssa. Kehitysvammatuki  
57 ry:n vapaaehtoiset laittavat tarjolle  
juhlaherkkuja! 

 

Retki Ratikkamuseoon ja  
lounas helsinkiläisille perheille 

Aika: keskiviikkona 22.2. kello 11–14
Paikka: Ratikkamuseo, Töölönkatu 51 A

Omavastuu: 15 €

Ilmoittautuminen: 15.2. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta 

Lisätietojai: Heini Lahtinen

Hiihtolomapuuhaa perheille. Paikkoja 
rajoitetusti.

Lounastapaaminen helsinkiläisille 
vanhemmille IPI Kulmakuppilassa  

Aika: torstaina 16.2. ja 6.4. klo 11–13
Paikka: IPI Kulmakuppila,  
Porthaninkatu 1, Helsinki

Ilmoittautuminen:  Ei tarvitse  
ilmoittautua etukäteen.

Lisätietojai: Aino Raike 

Kaikenikäisten lasten vanhemmille. Tule 
tapaamaan muita vanhempia maksut-
toman salaattilounaan merkeissä. Voit 
halutessasi tulla yhdessä lapsesi kanssa. 
Kahvilassa ei ole leikkipaikkaa.  
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Perheiden vertaistukitoiminta

Illallinen helsinkiläisille  
vanhemmille

Aika: torstaina 23.3. klo 18–20 

Paikka: varmistuu myöhemmin

Hinta: 20 €/hlö

Ilmoittautuminen: 16.3. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Lisätietoja: Aino Raike 

Kaikenikäisten lasten vanhemmille.  
Paikkoja rajoitetusti. 

Lounastapaaminen vanhemmille 
Puotilan kartanossa

Aika: torstaina 10.5. klo 12–14 

Paikka: Puotilan kartano, Puotilantie 7, 
Helsinki

Ilmoittautuminen: 3.5. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Lisätietoja: Heini Lahtinen tai Aino Raike
 
Kaikenikäisten lasten vanhemmille. 
Lounas kustannetaan lahjoitusvaroilla. 
Paikkoja rajoitetusti. 

Retki perhekamujen kanssa  
Talvipuutarhaan

Aika: lauantaina 1.4.2023 klo 12–14 

Paikka: Talvipuutarha, Hammarsköldin-
katu 1 A, Helsinki

Ilmoittautuminen: Tapahtumakalenterin 
kautta

Lisätietoja: Hanna Pyöriä
 
Tule tapaamaan muita perheitä, joilla on 
oma perhekamu tai tule tutustumaan 
perhekamut-toimintaan. Yhdistys tarjoaa 
eväät. 

VIIKONLOPPUKURSSI

Viikonloppukurssi helsinkiläisille 
yhden vanhemman perheille 

Aika: 12.-14.5.2023 

Paikka: Koulutuskeskus Sopukka,  
Uusi Porvoontie 482, Sipoo

Hinta: 35 €/aikuinen, 15 €/alle 18-vuotias 
lapsi, alle 2-vuotiaat ilmaiseksi

Ilmoittautuminen: 2.4. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Lisätietoja: Aino Raike ja Heini Lahtinen 

Vertaistukea ja virkistystä helsinkiläisille 
yhden vanhemman perheille, jossa on 
alle 18-vuotias kehitysvammainen tai 
vastaavaa laaja-alaista tukea tarvitseva 
lapsi. Perheet voivat hakea viikonloppuun 
haluamallaan kokoonpanolla. Täysi- 
ikäisen lapsen vanhempana voit itse 
hakea mukaan viikonloppuun, mikäli koet 
viikonlopun kutsuvan sinua. 

Tule viettämään äitienpäiväviikonloppua 
yhdessä muiden perheiden kanssa. 

Viikonlopun aikana on keskustelua, 
ulkoilua, lepoa sekä talon oman kokin 
valmistamaa ruokaa. Sunnuntaiaamuna 
on kakkukahvit äitienpäivän kunniaksi. 

Perheiden käytössä on Sopukan  
huoneistojen ja yleisten tilojen lisäksi 
myös sauna, lämmin poreallas ja grilli-
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Parkkitoiminta

KOTIPARKIN HINNASTO
viikonpäivä  kellonaika  tuntihinta 
maanantai -  
perjantai 8:00–24:00   7,50 €/h
lauantai 8:00–24:00 13,00 €/h
sunnuntai ja  
arkipyhät 8:00–18:00 13,00 €/h

Hinnasto on voimassa vuoden 2023 loppuun. 
Lisätietoja: Heidi Rinta-Lusa ja Heini Lahtinen

KOTIPARKKI

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

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä parkki- 
toiminnan koordinaattoriin.  
Hänen kanssaan voit käydä läpi  
perheenne toiveet ja suunnitella jatkoa. 

Kotiparkkia voi käyttää pääkaupunki- 
seudulla, sekä Kirkkonummella, Tuusulas-
sa ja Keravalla asuvat perheet. Kotiparkki 
on perheille maksullista toimintaa.  
Sovitun kotiparkkivarauksen voi perua  
veloituksetta 12 tuntia ennen alkamis- 
ajankohtaa. Lyhyemmällä aikavälillä pe-
ruutetusta varauksesta veloitetaan  
5 €/tunti tilauksen mukaan.

paviljonki. Jokaisella perheellä on oma 
huoneisto käytössään, eikä Sopukassa 
ole meidän perheiden lisäksi muita. 

Samankaltaisissa elämäntilanteissa 
olevien vanhempien kanssa on helppo 
jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea. 
Viikonloppu tarjoaa myös lapsille ver-
taiskavereiden seuraa. Kerrothan lapsesi 
erityisen tuen tarpeesta mahdollisimman 
kattavasti, jotta voimme suunnitella 
toimintaa mahdollisimman hyvin tarpeet 
huomioiden. Vanhemmilla ja lapsilla on 
lauantaina ja sunnuntaina päivällä erilli-
set ohjelmat. Tänä aikana lapsilla on  
hoitajat. Vastuu lapsista on muuna  
aikana vanhemmilla. 

Viikonlopun omavastuu on 35 €/aikuinen, 
15 €/alle 18-vuotias lapsi, alle 3-vuotiaat 
ilmaiseksi. Matkat jokainen perhe hoitaa 
itse. Sopukan koulutuskeskukseen on 
hyvät bussiyhteydet.

Paikkoja kurssille on rajallinen määrä ja 
valinnat kurssille tehdään ilmoittautumis- 
ajan päätyttyä. Ilmoitathan jokaisen 
viikonloppuun osallistuvan perheen- 
jäsenen erikseen ”lisää henkilö” 
-painikkeella. Vahvistetun osallistumisen 
viikonloppukurssille voi perua  
veloituksetta 14.4. asti. Lyhyemmällä 
aikavälillä ilman lääkärintodistusta  
peruutetusta ilmoittautumisesta  
veloitetaan 3–13-vuotiailta 113 €/hlö ja 
yli 13-vuotiailta 226 €/hlö. 

Viikonlopun tarkempi ohjelma lähetetään 
mukaan valituille perheille. 
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Parkkitoiminta

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

Toiminnassa kiinnitetään huomiota lap-
sen voimavaroihin ja vahvuuksiin. Kom-
munikoinnissa ja toiminnanohjauksen 
tukena käytetään kuvia ja viittomia. Tee-
mapäivillä lapsi tutustuu uusiin ihmisiin 
ja löytää mukavaa tekemistä vertaisessa 
seurassa.

Lapset osallistuvat teemapäiviin pääsään-
töisesti ilman vanhempia, mutta van-
hempi voi tulla yhdessä lapsen kanssa. 
Lapsen voi myös ilmoittaa mukaan vain 
osaksi aikaa. Teemapäiviin voi myös tulla 
oman avustajan tai tukihenkilön kanssa.

Lasten teemapäiviin voi osallistua pää-
kaupunkiseudulla, sekä Kirkkonummella, 
Tuusulassa ja Keravalla asuvat lapset ja 
nuoret. Lauantaiparkin osallistumismaksu 
on 20 €/lapsi ja perjantaiparkin 10 €/lap-
si. Osallistumismaksu sisältää lounaan 
tai iltapalan, ohjauksen ja materiaalit. 
Mukaan mahtuu rajallinen määrä lapsia 
ja olemme kaikkiin yhteydessä ilmoittau-
tumisajan päätyttyä. Vahvistetun osal-
listumisen perjantai- tai lauantaiparkkiin 
voi perua veloituksetta 12 tuntia ennen 
alkamisajankohtaa. Lyhyemmällä aika-
välillä peruutetusta ilmoittautumisesta 
veloitetaan koko osallistumismaksu.

Ajantasaiset tiedot tapahtumista löytyvät 
tapahtumakalenterista yhdistyksen netti-
sivuilta. 

Lauantaiparkki  
– Ystävänpäiväjuhlat

Aika: lauantaina 11.2. kello 10–15

Paikka: Ystävätupa, Läntinen  
Brahenkatu 2, 4. krs

Hinta: 20 €

Ilmoittautuminen: 2.2. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Lisätietoja:  
Heidi Rinta-Lusa ja Heini Lahtinen

Lauantaiparkki – Suklaatyöpaja 

Aika: lauantaina 11.3. kello 10–15
Paikka: Ystävätupa,  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs

Hinta: 20 €

Ilmoittautuminen: 2.3. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Lisätietoja: Heidi Rinta-Lusa ja  
Heini Lahtinen
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Perjantaiparkki –  
Pääsiäisaskarteluja 

Aika: perjantaina 31.3. kello 17–20
Paikka: Ystävätupa,  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs

Hinta: 10 €

Ilmoittautuminen: 23.3. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Lisätietoja: Heidi Rinta-Lusa ja  
Heini Lahtinen

Sisarusten oma päivä – Rush 
Trampoliinipuisto 

Aika: lauantaina 22.4. kello 10.30–17
Paikka: Ystävätupa,  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs

Hinta: 10 €

Ilmoittautuminen: 5.4. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Lisätietoja: Heidi Rinta-Lusa ja  
Heini Lahtinen

Perjantaiparkki – Vappudisco 

Aika: perjantaina 28.4. kello 17–20
Paikka: Ystävätupa,  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs

Hinta: 10 €

Ilmoittautuminen: 20.4. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Lisätietoja: Heidi Rinta-Lusa ja  
Heini Lahtinen

Lauantaiparkki – Äitienpäivä- 
salaisuuksia  

Aika: lauantaina 6.5. kello 10–15
Paikka: Ystävätupa,  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs

Hinta: 20 €

Ilmoittautuminen: 27.4. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Lisätietoja: Heidi Rinta-Lusa ja  
Heini Lahtinen
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Ystävätupatoiminta ja retket

Ystävä- 
tupatoiminta 
ja retket

Ystävätupa – ”Ystis”   
Aika: keskiviikkoisin kello 14–19 ja  
sunnuntaisin kello 13–16 

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs

Lisätietoja: Marja Herala

Ystiksen kevätkausi alkoi 18.1.  
Pääsiäisenä 9.4. Ystis on suljettu.

Ystävätuvan puhelin 0400 413 478  
(aukioloaikoina)  
 
Ystis on kohtaamispaikka kehitys- 
vammaisille nuorille ja aikuisille.  
Ystiksellä tapaat kavereita, voit pelata 
bilistä ja muita pelejä, laulaa karaokea  
tai vain viettää aikaa mukavassa  
seurassa. Ei tarvitse ilmoittautua.  
Myös muut kuin helsinkiläiset  
ovat tervetulleita.    
 
Ystiksellä on paikalla aina kaksi  
vastuuohjaajaa. Mikäli tarvitset  
henkilökohtaista apua tai vahvempaa 
tukea, olet tervetullut oman avustajan 
kanssa.

KLUBIT, RYHMÄT  
JA TAPAHTUMAT  
YSTÄVÄTUVALLA

Ystiksen teiniklubi –  
nuorten oma mestaa 
Aika: joka toinen lauantai  
(parittomat viikot) kello 13–16

Lisätietoja: Marja Herala

Teinarin kevätkausi alkoi 21.1.  
Kevään viimeinen kerta on 29.4. 

Teiniklubilla eli ”Teinarissa” voit  
pelailla pelejä, askarrella, tavata  
kavereita, laulaa karaokea ja tutustua 
uusiin ihmisiin. Seurana ja  
pelikaverina on aina kaksi  
vastuuohjaajaa. Mikäli tarvitset  
henkilökohtaista apua tai  
vahvempaa tukea, olet tervetullut  
oman avustajan kanssa.  
Myös muut kuin helsinkiläiset  
ovat tervetulleita.

Myytävänä limua, kahvia ja pientä  
purtavaa.
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Ystiksen Senioriklubi  
Aika: joka toinen tiistai  
(parilliset viikot)  
kello 12–14

Lisätietoja: Marja Herala

Kevätkausi alkoi 24.1. Kevään viimeinen 
Senioriklubi on 16.5.

Senioriklubi on tarkoitettu eläkeikäisille. 
Ohjelma suunnitellaan yhdessä kevään 
ensimmäisellä kerralla.

Tervetuloa mukaan! Ilmoittautumista ei 
tarvita. Mikäli tarvitset henkilökohtaista 
apua tai vahvempaa tukea, olet  
tervetullut oman avustajan kanssa.  
Myös muut kuin helsinkiläiset  
ovat tervetulleita.

Bragun  
Sateenkaariklubi 

Kevään ensimmäinen  
kokoontuminen oli  
torstaina 19.1.

Keväällä tavataan vielä kaksi kertaa 
joko Ystävätuvalla tai muussa yhdessä 
sovitussa paikassa. Lisätietoa tapahtu-
makalenterissa tai ota yhteyttä Marja 
Heralaan.

Bragun Sateenkaariklubi on kohtaamis-
paikka, joka on tarkoitettu seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluville 
erityistä tukea tarvitseville henkilöille. 
Klubille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. 
Myös muut kuin helsinkiläiset voivat 
osallistua.

Bragun Sateenkaariklubilla voit kohdata 
muita mukavia ihmisiä, jutella ja viettää 

aikaa yhdessä, nauttia kahvia, teetä ja 
virvokkeita sekä pientä purtavaa ja pelata 
lautapelejä tai löytää biljardikaverin.

Juttuseurana klubilla ovat myös seksuaa-
lineuvoja Kirsimaria Örö ja yhteisökoor-
dinaattori Marja Herala. Voit osallistua 
halutessasi myös verkossa. Lähetä viesti 
otsikolla Sateenkaariklubi osoitteeseen 
marja.herala@kvtuki57.fi niin saat kutsun 
klubille.

TAPAHTUMAT  
MUUALLA JA  
RETKET 

Villiklubi 
Aika: maanantaisin 23.1., 27.2., 27.3., 
24.4., 22.5. ja 26.6. klo 18–21 

Paikka: Bar & Restaurant Feltbay Pikku 
Huopalahdessa. Osoite Tilkanvierto 7, 
00300 Helsinki

Villiklubi on Kehitysvammatuki 57 ry:n 
järjestämää toimintaa yhdessä Helsingin 
kaupungin kanssa. Mahtavaa meininkiä 
hyvän musiikin ja ystävien sekä uusien 
tuttavuuksien parissa! 

Seuraa tapahtumakalenteria ja Villiklubin 
omaa Facebook-sivua. Niissä kerrom-
me esiintyjistä ja muista ajankohtaisista 
asioista.

”Villikselle” ovat kaikki tervetulleita!

Kevätkauden retket:  
Tanssiretki Ämyrin lavalle kesäkuussa
Kesäteatteriretki Heinolaan 18.6.
Piknik-risteily kesäkuussa

Seuraa tiedotusta jäsentiedotteessa, 
tapahtumakalenterissa ja Uutiskirjeessä.

Ystävätupatoiminta ja retket
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Leiritoiminta

AJANKOHTA PAIKKA KENELLE LEIRITYYPPI HINTA

5.–9.6.23
ma-pe

Ystävätupa Seniorit päiväleiri 140 €

12.–16.6.23
ma-pe

Ystävätupa Aikuiset päiväleiri 140 €

19.–22.6.23
ma-to

Nuorisokeskus 
Anjala

Nuoret  
Aikuiset

yöleiri 150 €

26.–30.6.23
ma-pe

Meriharjun  
leirikeskus

Nuoret  
Aikuiset

yöleiri 190 €

3.–7.7.23
ma-pe

Lasten puutarha
/Scandic Kallio

Koululaiset
yö- ja  
päiväleiri

190 € yöleiri
140 € päiväleiri

10.–13.7.23
ma-to

Oskarinpuiston  
toimijatalo

Enemmän tukea  
tarvitsevat

yö- ja  
päiväleiri

150 € yöleiri
110 € päiväleiri

17.–21.7.23
ma-pe

Sopukka Aikuiset yöleiri 190 €

24.–28.7.23
ma-pe

Haksulan  
toimijatalo

Aikuiset päiväleiri 140 €

31.7.–4.8.23
ma-pe

Sopukka Aikuiset yöleiri 190 €

7.–11.8.23
ma-pe

Sopukka Aikuiset yöleiri 190 €

Kesällä järjestämme helsinkiläisille kehitysvammaisille tai  
vastaavaa laaja-alaista tukea tarvitseville ihmisille leirejä.  
Leirien suunnittelussa on huomioitu saatu palaute ja muutamalle 
leirille voi osallistua joko päivien ajaksi tai yöpyä. Kaksi kesän  
leireistä on kestoltaan maanantaista torstaihin ja muut  
maanantaista perjantaihin. Leireistä tiedotetaan tarkemmin, kun 
niille voi ilmoittautua. Seuraa tapahtumakalenteriamme!

Kesällä 2023 on suunniteltu pidettäväksi seuraavat leirit:

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Lisätietoja Petrus Koskimies (22.2. jälkeen)
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Vapaaehtoisille

Vapaaehtoisena  
voit esimerkiksi

•  osallistua erilaisiin  
 kaupunkitapahtumiin talkooapuna
•  toimia lasten ja nuorten seurana
•  ilahduttaa kotiyhteisöä
•  hakea kaveria kaveritoiminnasta tai  
 toimia kaverivapaaehtoisena
•  perustaa oman harrastusryhmän
•  toimia taustatukena niille  
 vapaaehtoisille, joilla on suurempi  
 tuen tarve
•  tukea lapsiperhettä Perhekamuna

Lue lisää osoitteesta kvtuki57.fi/vapari
tai ota yhteyttä koordinaattoreihin:

Veera Hietanen,  
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori,   
veera.hietanen@kvtuki57.fi;  
p. 040 160 9017 

Venni Turtiainen,  
vertais- ja vapaaehtoistoiminnan  
koordinaattori,  
venni.turtiainen@kvtuki57.fi;  
p. 044 792 2752

Hanna Pyöriä,  
Perhekamut-hankkeen koordinaattori,  
hanna.pyoria@kvtuki57.fi;  
p. 044 491 4779

Tulevat  
vapaaehtoistapahtumat

Tapahtumia päivitetään nettisivuille 
osoitteessa kvtuki57.fi/vekkari.

Karaokedisko keskiviikkona  
1.2. ja 1.3. kello 17.30–19.30

Tule suosittuun karaokediskoon!  
Vapaaehtoisena voit esimerkiksi auttaa 
narikassa tai kerätä tyhjiä juomalaseja 
samalla, kun nautit mukavasta illasta. 
Karaokedisko järjestetään Vernissassa 
Vantaalla osoitteessa Tikkurilantie 36.

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

Mukaan vapaaehtoiseksi

Voit tulla mukaan toimintaan  
milloin vain.
Seuraava koulutus uusille  
vapaaehtoisille järjestetään  
28.2.2023 Helsingissä.
Lue lisää kohdasta Koulutukset.
 
Jos haluat mukaan toimintaan jo  
aikaisemmin, voit sopia  
henkilökohtaisen perehdytysajan  
toimistolla.  
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Tällä palstalla tiedotetaan tulevista tapahtumista ja vapaaehtoistoiminnan  
mahdollisuuksista nykyisille ja tuleville vapaaehtoisille,  

sekä kiitetään vapaaehtoistoimintaa tekeviä.

Vapaaehtoiset joulupolulla 

Seurasaaren perinteisellä joulupolulla oli  
monenlaista ohjelmaa koko perheelle.  
Sää oli jouluisen luminen sunnuntaina  
11. joulukuuta, kun saari täyttyi tontuista.  
Lapset saivat seikkailla olkipaalisokkelossa, 
nauttia ajelusta ponin vetämässä reessä  
ja katsella valosirkusta. 

Koko tapahtuma toteutettiin vapaaehtoisten 
voimin ja mukana oli jälleen myös  
vekkarilaisia. Vekkarin Hanna ja Håkan  
ovat jo Joulupolun konkareita: he ovat olleet 
mukana jo monena vuonna. 

Laura ilahdutti ikäihmisiä 
Joulun alla Vekkarin vapaaehtoiset kokoontuivat  
yhdistyksen toimistolle askartelemaan kortteja  
Joulupostia ikäihmisille -kampanjaa varten.  
Kortit toimitetaan Siskot ja Simot -yhdistyksen  
kautta ikäihmisille, erityisesti niille, joille hyvän  
joulun toivotuksia tulee vähän. 

Vapaaehtoinen Laura tuli askartelemaan kortteja, 
koska se vaikutti niin kivalta tehtävältä.  
”Onhan se kiva, kun pystyy vaikka Vekkarin  
tai jonkun muun kautta muistamaan.  
Varmaan ne ajattelee, että onpa kiva, että  
joku viittii tämmöistä tehdä ja tulee varmaan  
iloiselle mielelle siitä”, Laura pohtii.

Seuraavaa Vekkarin vapaaehtoistehtävää Laura ei 
ole vielä päättänyt. ”Ilmoittaudun sitten, kun tulee 
joku sopiva. Tikkurila-festarit on ainakin yksi.”

Kiitos Laura ja muut Vekkarin vapaaehtoiset!

Vapaaehtois- 

toiminnan  

kuulumisia
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Koulutukset

KOHTI  
UUSIA  
kokemuksia  
vapaa- 
ehtoisena!

Tule mukaan parantamaan maailmaa. 
Vapaaehtoisena voit olla mukana  
esimerkiksi järjestämässä  
tapahtumia tai ilahduttamassa  
yksinäisiä. Järjestämme uusille  
vapaaehtoisille koulutuksen  
tiistaina 28.2. kello 17–19.30. 

Koulutukset järjestetään  
Kehitysvammatuki 57 ry:n  
Ystävätuvalla osoitteessa  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, Helsinki.
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Kokemus- 
toimijakoulutus 
erityislapsen  
vanhemmille.
Kokemustoimijan tehtävä on käytännön  
tiedon ja ymmärryksen lisääminen eri 
alojen ammattilaisille ja opiskelijoille, 
sekä muulle yleisölle. Kokemustoimija ei 
ole vertaistukija. Kokemustoimijan tuoma 
näkökulma on arvokasta tietoa  
palveluiden ja toiminnan kehittämisessä.

Haemme nyt tulevaan koulutukseen  
vanhempia, joilla itsellään on erityislapsi 
ja vakaa elämäntilanne. Koulutuksessa on 
yksi lähiviikonloppu ja viisi Teams- 
tapaamista sekä ennakko- ja välitehtävä. 
Ensimmäinen tapaamiskerta on 6.3.2023, 
muut kerrat vahvistuvat kevään aikana.
Koulutus toteutetaan yhteistyössä AGU-yh-
distyksen, JNCL-perheiden tukiyhdistyksen 
ja Leijonaemot ry:n kanssa.

Koulutus on maksuton, ja tarkoitettu pää-
kaupunkiseudulla asuville. Haku aukeaa 
pian!

Hae mukaan, jos koet kokemustoimijana 
toimimisen tärkeäksi ja pystyt sitoutumaan 
koulutukseen!

Lisätietoja: Heini Lahtinen

MITÄ JA MILLOIN?
Tiistaina 28.2. kello 17–19.30
Aihe: vapaaehtoisena toimiminen  
Kehitysvammatuki 57 ry:ssä.

Kenelle: tämä koulutuskerta on  
kaikille vapaaehtoiseksi haluaville. 

Lauantaina 4.3. kello 10–16
Aiheet: kaveritoiminta, Perhekamut- 
toiminta ja taustavaparina toimiminen. 
Lisäksi opit perustietoa  
kehitysvammaisuudesta. 

Kenelle: vapaaehtoisille, jotka haluavat 
toimia tukena toisille ihmisille.

Koulutus on ilmainen eikä  
osallistuminen vielä sido sinua  
mihinkään. 

Koulutuksen yhteydessä tarjoamme 
aamukahvit, lounaan ja välipalaa. 
Ilmoitathan, jos et pääsekään paikalle 
tai sinulla on jokin erityisruokavalio. 

Voit ilmoittautua koulutukseen netti-
sivuillamme: www.kvtuki57.fi/vapari, 
laittaa sähköpostia:  
veera.hietanen@kvtuki57.fi tai soittaa 
Veeralle, p. 040 160 9017
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TAMMIKUU
28.1.  Perheiden luontokerho  
 | s. 21
29.1.  Ystis | s. 27

HELMIKUU
3.2. Kallion Perhis | s. 18
4.2.  Ystiksen teiniklubi | s. 27
5.2.  Ystis | s. 27
7.2.  Ystiksen Senioriklubi | s. 28
7.2.  Äitikerho | s. 19
9.2.  Hakunilan Perhis | s. 18
10.2.  Perhejuhlat Pasilassa | s. 22
11.2.  Lauantaiparkki  
 – Ystävänpäiväjuhlat | s. 25
15.2.  Mukavaa meininkiä  
 perheille Metropoliassa!  
 | s. 22
16.2.  Lounastapaaminen  
 IPI kulmakuppilassa  
 | s. 22
19.2.  Kaakon kammari  
 - Ystävänpäivädisko  
 | s. 19

22.2.  Retki ratikkamuseoon  
 helsinkiläisille perheille  
 | s. 22
27.2.  Villiklubi | s. 28

MAALISKUU
6.3.  Toiminnallinen ryhmä  
 isille ja erityislapsille  
 | s. 19
11.3.  Lauantaiparkki – Suklaa- 
 työpaja | s. 25
16.3.  Erityislasten isovanhempien  
 vertaistapaaminen | s. 20
19.3.  Kaakon kammari  
 – Pääsiäisoksien tekoa  
 | s. 19
23.3.  Illallinen helsinkiläisille  
 vanhemmille | s. 23
27.3.  Villiklubi  | s. 28
31.3.  Perjantaiparkki  
 – Pääsiäisaskarteluja | s. 26

HUHTIKUU
1.4.  Retki perhekamujen  
 kanssa talvipuutarhaan  
 | s. 23

Tapahtumakalenteri

Muutokset ovat mahdollisia.  
Ajankohtaisin tieto on netissä tapahtumat.kvtuki57.fi
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Nettisivut: 
www.kvtuki57.fi

Sähköposti:      
etunimi.sukunimi@kvtuki57.fi,   
toimisto@kvtuki57.fi

Ystävätupa: 0400 413 478

Osoite: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs,  
00510 Helsinki

kvtuki57

Seuraa meitä somessa

kehitysvammatuki57
15.4.  72 tuntia -koulutus  
 | s. 17
22.4.  Sisarusten oma päivä  
 – Rush-trampoliinipuisto  
 | s. 26
23.4.  Kaakon kammari  
 –Vappudisko ja naamiaiset  
 | s. 19
24.4.  Villiklubi | s. 28
28.4.  Perjantaiparkki 
 – Vappudisko | s. 26

TOUKOKUU
10.5.  Lounastapaaminen  
 vanhemmille Puotilan  
 kartanossa | s. 23
12.-14.5.  
 Viikonloppukurssi  
 helsinkiläisille yhden  
 vanhemman perheille | s. 23
22.5.  Villiklubi | s. 28
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