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YHDISTYKSEMME ensimmäinen konsertti 
järjestettiin vuonna 1973 Finlandia-talossa. 
Se oli rohkeaa ja uutta, kehitysvammaiset 
ihmiset esiintyivät maan arvokkaimmassa 
paikassa. Esiintyjiä tuli eri puolilta Suomea. 
Finlandia-talo oli usein loppuunmyyty.  
Yleisöä tuli bussilasteittain satojen  
kilometrien päästä. 

Tapahtumissa on esiintynyt vuosikymmen-
ten aikana satoja musikantteja. Esiintyjien 
taidot ovat kehittyneet, osasta on tullut 
jopa ammattimuusikkoja. Olemme iloisia 
siitä, että konserttimallimme levisi  
muuallekin Suomeen. 

Tapahtuman konseptia on muutettu  
vuosien aikana. Se on nykyään moni- 
puolinen ja vuorovaikutteinen kulttuuri- 
tapahtuma, KeMuT. Messukeskukseen on 
helppo tulla, ja lipun hinta on kohtuullinen. 
Siellä on kiva tavata tuttuja. 

Tämä vuosi on KeMujen 50-vuotisjuhla-
vuosi. Tulkaa juhlimaan sitä lauantaina 
18.6.klo 15–17.30 Messukeskuksen  
Siipeen!

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 
tuli voimaan 1.1.1978, eli meille kaikille  
tuttu kehitysvammalaki. Se ei ehtine  
täyttää 50 vuotta kuten KeMuT, sillä  
kehitysvammalaki lakkaa, kun kaikkia  
vammaisia koskeva vammaispalvelulaki 
tullee voimaan ensi vuonna. Uutta lakia 
koskeva esitys on ollut lausunto- 
kierroksella, ja meidänkin yhdistyksemme 
antoi siitä lausunnon. Se on julkaistu  
mm. verkko- ja facebook-sivuillamme.

Kiinnitimme lausunnossamme huomiota 
lakiesityksessä olevaan ns. voimavara-
rajaukseen, joka on myös tällä hetkellä 
voimassa olevassa vammaispalvelulaissa. 
Voimavararajaus tarkoittaa sitä, että vam-
maisen henkilön pitää kyetä ilmaisemaan 
tahtonsa, jotta hän sai henkilökohtaista 
apua. Kuten tiedetään, se ei ole kaikille 
mahdollista. Lainkohta syrjisi voimaan 
tullessaan erityisesti kehitysvammaisia ja 
autismin kirjon ihmisiä.

Monet vammaisjärjestöt vastustivat  
ko. rajausta koko lain valmistelun ajan, 
mutta turhaan: teksti säilyi lakiesityksessä. 
Niinpä ei olisi voinut olla parempaa  
ajoitusta, kun YK:n vammaisten oikeuksien 
komitea antoi hiljattain historiallisen pää-
töksen, jossa se katsoi Suomen tulkitse-
van henkilökohtaisen avun saamista YK:n 
vammaissopimuksen vastaisesti. Päätös 
oli hieno ja oikeudenmukainen. Minua  
kuitenkin surettaa, että vammaisen  
henkilön oikeuksia ei tulkittu Suomessa 
oikein, vaan tulkintaa piti hakea YK:sta 
saakka. Mutta ratkaisu on hyvä.

Hyvää ja aurinkoista kevättä, tavataan 
KeMuissa!

Pääkirjoitus

Kehitysvammatuki 57 ry:n jäsenenä tuet 
työtämme kehitysvammaisten ihmisten 
hyväksi ja saat rahanarvoisia etuja.    
Yhdistyksen jäsenet kuuluvat myös Kehitys- 
vammaisten 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 2022: henkilöjäsen 25 €,  
yhteisöjäsen 90 €. Ole yhteydessä Maria  
Kuosmaan tai täytä liittymislomake netissä.

Lahjoittamalla rakennat  
kanssamme hyvää elämää
Osallistu ja lahjoita hyviä hetkiä! Järjestämme 
lahjoitusvaroilla tapahtumia ja virkistystoimintaa 
kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen. 

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

Juhlavuosi ja historiallisia hetkiä

Liity yhdistyksen jäseneksi

   3  Pääkirjoitus

   4  Ajankohtaista 

  8  Mitä kuuluu? 

14  Minulla on asiaa 

17  Toiminta, tapahtumat   
 ja vertaistuki 

40  Koulutukset

42  Tapahtumakalenteri

44  Yhteystiedot

Jäsentiedotteen aikataulu 2022 
numero  aineiston  postitus- 
 jättöpäivä  viikko

3 19.7. 31
4 18.10. 44

Uutiskirje
Sähköinen uutiskirje lähetetään sinulle  
joka kuun ensimmäinen päivä  
Liity postituslistalle uutiskirje.kvtuki57.fi.

SISÄLTÖ

2 |  2 0 2 2

Sari Sepponen 
puheenjohtaja   

sari.h.sepponen@gmail.com

Kansikuva: Mikko Apell
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KeMuT-kulttuuritapahtuma täyttää 50 vuotta! 
Tervetuloa juhlimaan lauantaina 18.6. klo 
15–17.30 Messukeskuksen Siipeen! 

KeMuT on Kehitysvammatuki 57 ry:n  
vuosittain järjestämä kulttuuritapahtuma,  
jossa esiintyy huikea kattaus taiteilijoita eri 
puolilta Suomea. Tänä vuonna KeMuja  
vietetään ensimmäistä kertaa kesällä.  
Esiintyjät julkaistaan tapahtumasivulla  
huhtikuun aikana.

Osta liput ennakkoon, niin saat  
ne edullisemmin. Lippujen hinnat: 
• 12 €, kun ostat lipun 31.5. mennessä 
• 15 €, kun ostat lipun 1.6.–12.6. 
• 17 €, kun ostat lipun  
tapahtumapäivänä ovelta 
• Lapset 0–12 v ja avustajat ilmaiseksi

Osta liput osoitteessa  
tapahtumat.kvtuki57.fi  
tai tämän qr-koodin kautta

Ajankohtaista

KeMuT  
täyttää 50 vuotta,  
TULE  
JUHLIMAAN! Juhlavuoden kunniaksi järjestämme ensimmäistä  

kertaa lapsiperheiden oman tapahtuman, Mini-KeMuT! 
Mini-Kemuja vietetään ennen varsinaista KeMuT 2022 
-tapahtumaa. Tervetuloa juhlimaan la 18.6. klo 14–15 
Messukeskuksen Siipeen! Alle 12-vuotiaat pääsevät  
tapahtumaan ilmaiseksi.

Päälavalla yleisöä villitsee lasten suosikit, Rokkasoppa  
ja Hassut Tassut. Lisäksi luvassa yllätyksiä ja  
mahdollisuus osallistua taiteen tekemiseen myös itse. 

Osa kävijöistä voi olla herkkiä koville äänille ja isoille  
väkijoukoille, joten tapahtuman desibelitaso pidetään 
matalana ja yleisömäärä pienenä.  

Osta liput ennakkoon, niin saat ne edullisemmin.  
Lippujen hinnat: 
• 12 €, kun ostat lipun 31.5. mennessä 
• 15 €, kun ostat lipun 1.6.–12.6. 
• 17 €, kun ostat lipun tapahtumapäivänä ovelta 
• Lapset 0–12 v ja avustajat ilmaiseksi

Mini-KeMujen osallistujat saavat halutessaan jäädä  
KeMuT 2022 -tapahtumaan ilman lisäveloitusta.

Osta liput osoitteessa  
tapahtumat.kvtuki57.fi  
tai tämän qr-koodin kautta: 
Lisätietoja: Marja Herala

Mini-KeMuT  
iloa perheen pienimmille  
ja vähän isommillekin!
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KEPA  
Uusimaa 
-hanke 
ERITYISHUOLTOPIIRIEN lakkautuessa on 
tärkeää turvata kehitysvammapalveluiden 
jatkuminen keskeytyksettä sekä alueellinen 
yhdenvertaisuus. Kehitysvammaisten  
palvelut Uudellamaalla (KEPA) -hanke 
suunnittelee ja organisoi palveluiden  
toteutuksen yhteistyössä hyvinvointi- 
alueiden ja HUS:n kanssa.

Kehitysvammatuki 57 ry:n koordinoimissa 
asiakasosallisuusryhmissä kerätään  
käyttäjätietoa hankkeen palveluiden  
suunnittelun tueksi. Työskentely pienryh-
missä on mahdollistanut tärkeän kokemus-
tiedon keräämisen. Esimerkkejä toimivista 
palveluista ja toimintatavoista on kertynyt, 
mutta myös korjattavia esimerkkejä.  
Hienoa on, miten asiakasosallisuusryhmien 
jäsenet ovat avoimesti kertoneet kokemuk-
sistaan eri kuntien eri palvelurakenteissa. 
Tämä tieto palvelee laajempaa joukkoa ja 
on erittäin tärkeää, että päätökset vastaa-
vat käyttäjien kokemuksia ja että ne ennen 
kaikkea otetaan huomioon suunnittelussa. 
Neljä kertaa kokoontuvat asiakasosalli-
suusryhmät ovat alkaneet hyvin, tästä on 
hyvä jatkaa!

Voit seurata hankkeen vaiheita ja uutisia 
hankkeen omilta nettisivulta: www.espoo.
fi/fi/tukea-arkeen/kepa-uusimaa

Lisätietoja: Nina Korventaival ja Katja Riikonen 

OSALLISTUJAVALINNOISTA on lähtenyt tieto 
kaikille hakijoille viikolla 17. Hakemuksia tuli jälleen 
todella paljon, ja valitettavasti kaikkiin toiveisiin 
emme pystyneet vastaamaan. Kuitenkin peruutus-
paikoista voi kysyä kevään ja kesän aikana Petrus 
Koskimieheltä. Pidätämme oikeuden muutoksiin ja 
leirin peruuntumiseen, mikäli koronapandemiaan 
liittyvät valtakunnalliset tai alueelliset rajoitukset ja 
suositukset näin vaativat.

OLEN Petrus Koskimies ja aloitin leiritoiminnan 
koordinaattorina nyt maaliskuussa. Siirryin nykyi-
seen tehtävääni Oskarinpuiston kotiyhteisöstä, 
jossa ehdin työskennellä ohjaajana vajaan kahden 
vuoden ajan. Koulutukseltani olen lähihoitaja ja 
viimeistelen parhaillaan kulttuurituottajan opintoja 
Humanistisessa ammattikorkeakoulussa.

Työnkuvani on mitä mieluisin; tarkoitukseni on 
suunnitella, että mitä kaikkea kivaa voisimme 
kesällä tehdä yhdessä, ja toteuttaa parhaat ideat! 
Odotan ennen kaikkea ihania kohtaamisia ja  
tutustumista uusiin ihmisiin, ja toivon, että  
pääsemme nauttimaan lämpöisestä kesäsäästä. 
Jos jokin leireihin liittyvä asia askarruttaa, niin  
minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia ja  
vastaan mielelläni kysymyksiin. 

Vapaa-aikani kuluu 
liikunnan, musiikin  
ja perheen parissa. 

NÄHDÄÄN  
KESÄLLÄ!

Leirivalinnoista on tiedotettu hakijoita

PETRUS KOSKIMIES  
leiritoiminnan koordinaattoriksi

YHDISTYKSEN uusi strategia määrittelee suuntaviivat tuleville viidelle 
vuodelle. Vaikka strategia suuntaa tulevaisuuteen, se pohjautuu jo  
tehdylle työlle. Tällä strategiakaudella jatkamme yhdenvertaisen  
yhteiskunnan rakentamista. Yhdistyksen toimintatarkoitus ja  
olemassaolon syy pysyvät samoina.

Lehden keskiaukeamalla strategia on esitetty kuvana.  
Voit halutessasi irrottaa keskiaukeaman julisteeksi. 

Kuvasta löytyy symboliikkaa, joka avaa strategiaa syvemmin.
•  Kuvan alareunassa ovat yhdistyksen toimintatarkoitus ja arvot.  
 Ne ovat kuvassa ”maaperässä”, koska kaikki toimintamme  
 rakentuu näiden perusperiaatteiden päälle.
• Keskellä kuvaa on kaupunki, jonka taloja rakennetaan yhdessä  
 korkeammiksi. Talot symboloivat strategisia päämääriä, joiden  
 edistämiseen osallistuu suuri joukko ihmisiä. Rakennettavat  
 ”talot” ovat saavutettavia erilaisille ihmisille.
•  Taivaalle sateenkaareen on sijoitettu visio: tavoite, jota  
 kohti pääsemme rakentamalla strategisia päämääriä.  
 Sateenkaari symboloi muun muassa  
 yhdenvertaisuutta ja rauhaa.
•  Aurinkoon on kirjattu sloganimme, ”Hyvistä  
 hetkistä hyvä elämä”. Tämä viesti ulottuu  
 ”säteillään” kaikkeen toimintaamme. Aurinko  
 on tuttu symboli vanhasta logostamme.
•  Taivaalla olevaan pilveen on kirjattu kriittiset  
 menestystekijämme, joista huolta pitämällä  
 varmistamme strategian toteutumisen.
•  Taustalle heijastuva varjo on logostamme 
  tuttu kaupunkisiluetti.

Lisätietoja: Mari Mononen

Keskiaukeaman strategiakuvan tarina

ELOKUUSSA voit hakea  
syksyn kerhoihin ja  
Vekkarin ryhmiin.  
Syksyn kerhot ja ryhmät 
julkaistaan kotisivuilla ja  
tapahtumakalenterissa 3.8. 
Samana päivänä  
alkaa hakuaika kerhoihin  
ja ryhmiin. Hakuaika  
päättyy sunnuntaina  
21.8. kello 23.00.

Jätä hakemus mieluiten 
netissä tapahtuma- 
kalenterin kautta.  
Jos lähetät hakemuksen 
postilla, hakemuksen  
täytyy olla perillä  
perjantaina 19.8.  
Osallistujia valitessa  
ovat hakuaikana  
tulleet hakemukset  
etusijalla. Vapaita  
kerho- ja ryhmäpaikkoja  
voi kysyä myös  
hakuajan jälkeen.

Lisätietoja: Severiina Winqvist

HAKU SYKSYN  
KERHOIHIN  
JA RYHMIIN
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Kun yhdessä  
tekee, niin  
hyvä tulee!

Mitä kuuluu?    Mitä kuuluu? -palstalla vieraillaan vuoden aikana kaikissa Kehitysvammatuki 57 ry:n 
  yksiköissä ja tutustutaan järjestötoimintaan. Tällä kertaa kuulemme värikkäästä  
       tuoliprojektista, pääsemme mukaan retkelle Sea Lifeen ja joraamme tauolta palanneella  
 Villiklubilla. Lisäksi tutustumme uusiin perhekamuihin ja kuulemme erään iskuryhmän tuloksista!

KEVÄÄN aikana Haksulan toimijatalon  
Nikkaripajassa entisöitiin roskalavalta  
löytynyt puutuoli. Projekti aloitettiin  
pesemällä tuoli. Sen jälkeen tuoli purettiin 
osiin. ”Puutuolin purkaminen oli ihan  
helppoa”, kertoi Tommi. Pohjatöiden  
tekeminen aloitettiin hiomalla tuolin osista 
pois vanha lakka. ”Oli ensimmäinen kerta, 
kun sain käyttää hiomapaperia. Hiominen  
oli helppoa ja kivaa”, kertoi Satu.   

Istuinpehmusteen tekemisessä hyödynnet-
tiin Haksulasta löytyneitä kankaita. Kankaan 
valinnut Stefan kertoi valinnan olleen  
helppo, koska sininen on hänen lempi- 
värinsä.  Kankaan kiinnittäminen istui-
nosaan tapahtui naulaamalla ja Stefan  
kertoi olevansa hyvä naulaamaan, koska 
hän on voimakas. 

Hiomisen jälkeen jokainen valitsi yhden 
osan tuolista ja yhden värin, jolla sen  
maalasi. Väreiksi valikoitui vaaleanpunainen, 
sininen, violetti, petrolinsininen, vaalean- 
sininen, keltainen, roosa, valkoinen,  
sähkönsininen, oranssi ja pinkki. Kaikki osat 
maalattiin kahteen kertaan, jotta saimme 
puuosat peitettyä. 

Maalin kuivumisen jälkeen tuoli kasattiin. 
Värikäs tuoli piristää nyt eteistämme ja 
kertoo sitä, että toivotamme kaikki tervetul-
leeksi sellaisena kuin ovat ja arvostamme 
jokaisen persoonallisuutta. Tervetuloa koe- 
istumaan värikäs tuolimme ja tutustumaan 
meihin!

Jutun kirjoittivat Haksulan toimijat ja ohjaajat

Oliko sinusta hauska käydä  
retkellä Sea Lifessa? 
Oli hauskaa, koska sain ostaa hylkeen  
muistoksi. Kalatkin oli kivoja.  
Tykkäsin paljon Erik-sähköankeriaasta. 

Mikä reissussa oli hauskinta?
Reissussa kaikkein hauskinta oli nähdä  
pikkukaloja. Myös isot kalat olivat kivoja.  
Ne eivät pelottaneetja olivat kivan näköisiä. 

Jäikö jokin vedenelävä erityisesti  
mieleen, lemppari?
Erik-sähköankerias

Minkä värisiä kaloja näit siellä?
Ruskeita kaloja näin. Myös värikkäitä kaloja. 
Ei ollut muita.

Oliko siellä muita eläimiä kuin kaloja?
Siellä oli sammakoita ja kilpikonnia.  
Ne olivat eri näköisiä. Tykkäsin molemmista.

Mikä oli jännittävintä?
Kävelin ison akvaarion alla. Se oli  
jännittävää. Siellä näkyi isoja kaloja.  
Oli kivaa kävellä.

Haluaisitko mennä Sea Lifeen uudestaan?
Haluaisin nähdä kaloja uudestaan.  
Haluaisin myös ostaa uuden hylkeen. 

Sea Life -retkestä riitti puheenaihetta  
moneksi päiväksi ja alettiin jo miettimään  
mihin mennään seuraaviksi.  

Suunnitelmissa on laivareissua, Heurekassa 
käyntiä, teatteria ja vaikka mitä muuta!

Oskarinpuiston kotiyhteisö toivottaa kaikille  
aurinkoista kevättä ja ihanaa kesän odotusta!

Cristinaa haastattelivat Oskarinpuiston  
kotiyhteisön ohjaajat

Kävelyä ison akvaarion alla
Pikkuhiljaa alkaa korona pyyhkiytymään pois ja pääsemme taas vapaammin nauttimaan  
ajasta yhdessä. Porukalla pohdimme vaihtoehtoja retkikohteelle ja mieleen tuli  
Sea Life! Tämä olikin onnistunut valinta ja oli mukava päästä yhdessä kodin  
ulkopuolelle. Haastatteluun napattiin Cristina, jolla oli paljon retkestä kerrottavaa:
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UUDESSA Perhekamut-hankkeessa tarjo-
taan erityislapsiperheille tukea vertaistuen 
piiriin pääsemiseksi. Lapsiperhe saa vapaa-
ehtoisen perhekamun avukseen kotoa  
lähtemiseen, matkan tekemiseen ja osallis-
tumiseen omien tarpeiden mukaan. Ensim-
mäiset perhekamut ja perheet ovat jo tavan-
neet: tässä Nuutin, Veeran ja Netin tarina.

Nuutti on kohta 5-vuotias tutkimusmatkai-
lija, joka rakastaa mm. pitkospuita, junan-
raiteita, teippiä ja ränniputkia. Nuutilla on 
nopeat jalat ja hän kiipeilee mielellään.  
Kun Nuutti innostuu, niin hänen on vaikea 
keskittyä varoituksen sanoihin. Nuutilla on 
paljon asiaa sille, joka kuuntelee.

Veera on Nuutin äiti ja he käyvät usein  
kaksistaan retkellä. Hän halusi tutustua 
toisiin erityislapsiperheisiin, sillä muuten 
alkaa tuntumaan siltä, että kaikilla muilla 
on helpompaa. Veera on kiinnostunut myös 
kaikesta uudesta kuntoutukseen liittyvästä 
tiedosta.

Netti on eläkkeellä oleva päiväkodin lasten-
hoitaja, jonka päivissä on liikaa hiljaisia tun-
teja. Netti tykkää ihmisistä ja tapahtumista. 
Kun Netti kuuli perhekamuista, hän innostui 
heti. Mukaan liittymistä helpotti se, että 

Perhekamu  
Netti tutustui  
Veeraan  
ja Nuuttiin

aikataulut saa itse sopia perheen kanssa ja 
sitoumus on lyhytaikainen. 

Sovittiin aika videopuhelulle. Netti kertoo, 
että puhelussa oli iloinen ja avoin tunnelma. 
Veera sanoo, että puhelussa oli niin ihanan 
rento fiilis, että hän alkoi heti odottamaan 
tapaamista.  Veera kiitti jo tässä vaiheessa 
siitä, että he saivat perhekamun ja nyt on 
paljon helpompi tulla ensimmäisen kerran 
mukaan. Tärkeintä on se, ettei tarvitse olla 
yksin niissä hassuissa tilanteissa, joita eri-
tyislapsen kanssa saattaa tulla reissussa.

Pian puhelun jälkeen tavattiin Villa Elfvikis-
sä. Paikka oli Nuutille tosi mieluinen ja ihan 
tuttu. Heti lähdettiin kohden pitkospuita, 
matkalla tutkittiin aurauskeppejä ja kaisloja. 
Netti sai heti monta roolia: hänen käsiinsä 
Nuutti uskoi aarteet mitä irrotti halkaistun 
kaislan sisältä ja Netti sai laittaa pieniä kiviä 
aurauskeppien sisälle. Netti ojensi Nuutille 
auttavan kätensä, kun Nuutti halusi tasapai-
noilla kaatuneen puun runkoa pitkin.  
Näkötornissa Nuutti näytti Netille piippuja. 
Ja silloin Nuutti katsoi Nettiä silmiin, hymyili 
ja sanoi ”Netti”. 

Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että retkellä oli 
hauskaa. Nuutti on muistellut retkeä paljon 
äidin kanssa ja seuraavalle retkelle lähde-
tään yhdessä mahdollisimman pian sopivan 
tilaisuuden tullen. 

Haluaisitko sinäkin oman perhekamun? Lue 
lisää www.kvtuki57.fi/perhekamut

Lisätietoja: Hanna Pyöriä

Me Itse  
Vantaan  
iskuryhmä  
vaikutti  
Kelan  
nettisivuihin!
ME Itse Vantaa osallistui Selkeästi  
meille -hankkeen iskuryhmätoimintaan,  
jossa pyritään vaikuttamaan nettisivujen 
käytettävyyteen. Iskun kohteeksi valitaan 
sivusto, johon ryhmä toivoo muutosta, jotta 
sitä voisi käyttää niitä paremmin ja itse-
näisemmin. Hankkeen työntekijät auttavat 
iskujen tekemisessä. 

Vantaan iskuryhmässä oli kolme  
osallistujaa ja taustatukihenkilö. Ryhmä  
kokoontui talven ja kevään aikana viisi 
kertaa, välillä etänä ja välillä kasvotusten. 
Aluksi iskuryhmä äänesti iskun kohteesta,  
ja valitsi yksimielisesti Kelan sivuston.

Hanna Laakkonen on yksi iskuryhmän  
vaikuttajista. Hanna kertoo, että aluksi  
iskuryhmässä tutkittiin yhdessä Kelan sivuja 
ja tehtiin havaintoja puutteellisista tiedoista. 
Havainnot kirjoitettiin ylös ja ne lähetettiin 
Kelaan sähköpostilla.
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Kuvassa Vantaan iskuryhmään osallistuneet  
vaikuttajat Hanna Laakkonen ja Lauri Kivelä.

28.3.2022 se tapahtui. Päästiin vihdoin 
kahden vuoden piinavan odotuksen jälkeen 
tapaamaan Villiklubilla eli ”Villiksellä”. 

Uusi alku, ja myös uusi paikka ja aika. Ravin-
tolan nimi on Bar & Restaurant Feltbay ja se 
sijaitsee Pikku Huopalahdessa, osoitteessa 
Tilkanvierto 7. Villiklubin ikäraja on 18 vuot-
ta ja Helsingin kaupunki on yhteistyökump-
panimme.

Heti ensimmäisellä kerralla uudelle Villik-
selle löysi kymmeniä bilettäjiä. Ja miksipä 
ei, sillä takseilla on tilaa pysähtyä ravintolan 
edessä ja ratikka- ja bussipysäkeiltä on vain 
muutaman minuutin kävelymatka. Tulivatpa 
reippaimmat jopa kotoa asti kävellen.

Iskuryhmä antoi palautetta Kelalle muun 
muassa seuraavista asioita:

•  Kelan taksimatkoista oli vaikea löytää  
 tietoa ja saada selvää.
•  Hakutulokset eivät olleet tarkkoja.
•  Tartuntapäivärahasta puuttui tieto,  
 voiko työkyvyttömyyseläkkeellä  
 saada korvausta.
•  Selkosivut oli vaikea löytää eikä isku- 
 ryhmä edes tiennyt, että sellaiset  
 sivuilla on.

Kelan työntekijät halusivat kuulla  
iskuryhmän mielipiteitä
Kela vastasi iskuryhmän palautteeseen ja 
ehdotti tapaamista, sillä he halusivat kuulla 
lisää ryhmän näkemyksiä Kelan sivuista. 
Etätapaamiseen osallistui Hanna tausta- 
tukihenkilön kanssa, hankkeen työntekijöitä 
sekä Kelasta neljä työntekijää, jotka vastaa-
vat Kelan nettisivuista ja saavutettavuudes-
ta. 

Hanna esitti keräämänsä palautteen Kelan 
sivuista. Lisäksi Hanna ja hankkeen saavu-
tettavuustestaajat kertoivat näkemyksiään 
Kelan kesällä uudistuvista nettisivuista,  
esimerkiksi missä tieto selkokielisistä  
sivuista tulisi sijaita. He myös kertoivat  
mielipiteitään sivuille suunnitelluista kuvista.  
Kela aikoo ottaa nämä asiat huomioon  
uudistuvilla sivuillaan.

Palautteen antaminen ja  
vaikuttaminen koettiin hyvänä
Vantaan iskuryhmän osallistujat olivat 
tyytyväisiä, että heitä kuultiin ja he kokivat 
vaikuttaneensa Kelan sivuihin. Ryhmä aikoo 
vaikuttaa jatkossakin nettisivuihin.

Hannasta oli mahtavaa, kun Kelan työnteki-
jät ottivat palautteen vakavasti ja he halusi-
vat kuulla lisää iskuryhmän näkemyksiä ja 
totesi: ”Kerrankin meitä kuunneltiin. Meidän 
näkemys otettiin tosissaan!” 

Villiklubi JATKUU!
Voi että, miten mahtavaa oli viettää Villis- 
iltaa yhdessä! Iloisia ilmeitä, juttuseuraa, 
hyvää musaa ja tanssia. Wellu Rowaltz soitti 
ja lauloi vanhoja tuttuja hittejä ja DJ Hella 
Lotta Loven soittolista pisti ihan väkisin 
tanssijalan vipattamaan.

Jutun kirjoitti yhteisökoordinaattori Marja Herala

PS: Kevään aikana on vielä  
kaksi Villiklubia. 
• 23.5. esiintyjänä on Power Plant. 
• 26.6. vuorossa on Pride-viikon  
 kunniaksi Pride-Villis. Silloin lavalla  
 nähdään High-D. 
• Seuraa tapahtumakalenteria niin  
 pysyt ajan tasalla! 
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Minulla on asiaa Minulla on asiaa -palstalta voit lukea juttuja, joissa samasta asiasta kirjoitetaan  
monesta näkökulmasta. Tällä kertaa aiheena on toimijuus. Haastattelussa Ville  
kertoo, kuinka hän käynnisti rahankeräyksen ukrainalaisten kehitysvammaisten  
hyväksi. Toisessa jutussa Mari kertoo, miksi toimijuus on tärkeä arvo yhdistykselle.

TÄMÄN lehden keskiaukeamalla on  
Kehitysvammatuki 57 ry:n uusi strategia. 
Kun tarkastelet sitä, huomaat, että sana  
toimijuus toistuu strategiassa kolme kertaa: 
visiossa, ensimmäisessä päämäärässä ja 
arvoissamme. Yksiköt, joissa tarjoamme 
päiväaikaisen toiminnan palvelua, ovat  
nimeltään toimijataloja. Tämä ei ole  
sattumaa.

Mutta mitä sana toimijuus tarkoittaa?
Jokainen ihminen on oman elämänsä 
päähenkilö, toimija. Jokainen meistä voi 
määritellä omaan hyvään elämään kuuluvat 
peruspalikat ja päämäärät, joita kohti  
haluaa kulkea. Jokaisen täytyy ottaa  
vastuuta omasta elämästään ja siihen  
liittyvistä valinnoista ja päätöksistä.  
Jokainen meistä tarvitsee välillä myös  
yhteisön tukea, neuvoja ja kannustusta.  
Yhteisöllisyys onkin erottamaton osa  
toimijuutta.

Toimija  
on oman  
elämänsä 
päähenkilö

Auttaminen 
tuntuu kivalta

”HEI, mä oon Ville Oskarinpuiston toimija- 
talosta, mä halusin aloittaa keräämään 
rahaa Ukrainan kehitysvammaisille ja niiden 
perheille. Rahat käytetään hyvään tarkoi-
tukseen, niillä ostetaan vaatteita, lääkkeitä, 
ruokaa ja hygieniatarvikkeita. Anna rahaa 
niin ne menee hyvään tarkoitukseen.  
Sota on paha juttu.
Terveisin Ville ja Oskarinpuiston toimijatalon 
toimijat”

Näin lukee erään rahankeräyssivun esittely-
tekstissä. Pottiin on tullut tätä kirjoittaessa 
(13.4.) jo 380 euroa, vaikka keräys on aloitet-
tu vasta kaksi päivää sitten.

Kuinka tämä on mahdollista? Otan Oskarin-
puiston toimijataloon videoyhteyden sel-
vittääkseni asian. Kuulen, että idea on ollut 
Ville Virtasen, ja haastattelen häntä.

Ville kertoo, että idea syntyi jo maaliskuus-
sa. ”Mua kiinnosti järjestää keräys sen takia, 
koska kehitysvammaisilla on suuri hätä 
Ukrainassa”, Ville kertoo. 

Ville otti yhteyttä toiminnanjohtaja Ninaan ja 
piti hänen kanssaan kaksi Teams-palaveria. 
Nina kannusti Villeä toteuttamaan keräyk-
sen. Rahankeräyssivu perustettiin Tukiliiton 
sivulle, jonne muutkin ovat perustaneet omia 
keräyksiä. ”Olen saanut ohjaajilta tukea, 
ohjaajat auttoivat soittamisessa ja tieto- 
koneasioissa”, Ville kertoo.

Osallistu Villen keräykseen lahjoittamalla rahaa. 
Rahat ohjataan ukrainalaisten kehitysvammais-
ten ihmisten ja heidän perheidensä auttamiseksi 
kansainvälisen Inclusion  
Europe -järjestön kautta.  
Pääset keräykseen  
Oskarinpuiston  
toimijatalon Facebookin  
kautta, tai lukemalla  
tämän qr-koodin  
puhelimellasi. 

Ville kertoo, että netissä olevan keräyssivun 
lisäksi Oskarinpuistossa on oma keräys- 
lipas, johon voi tehdä lahjoituksia. Tarkistus-
laskenta osoitti, että lippaassa oli 12.4. jo 
88,02 euroa, ja lahjoituksia on tullut senkin 
jälkeen.

Ville on innostanut projektiin myös mui-
ta toimijoita. Toimijat ovat muun muassa 
askarrelleet ilmoitustaululle auringonkukkia 
ja kirjoittaneet lahjoittamiseen kannustavia 
viestejä Oskarinpuistossa vieraileville ihmi-
sille. Uusia lahjoituksia ropisee lippaaseen. 

Rahankeräys on vasta alussa. ”Seuraavaksi 
aion tehdä toimijoille tiedotteen keräyksestä 
ryhmäkoteihin vietäväksi”, Ville kertoo.  
”Aiomme tehdä myös uuden päivityksen 
Facebookiin.” Se varmasti kannattaakin,  
sillä aiempi päivitys on tavoittanut tuhansia 
ihmisiä. 

”Tuntuu tosi kivalta, kun voi auttaa.  
Tämä on todella tärkeää minulle.”

Lopuksi Ville haluaa lähettää terveisiä 
Ukrainan kehitysvammaisille ihmisille:  
”Voikaa hyvin, iloa ja rakkautta!”

Ville Virtasta haastatteli Mari Mononen
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Perheiden vertaistukitoiminta

Toiminta on tarkoitettu perheille, joissa perheenjäsenellä on kehitys-
vamma tai muu vastaava laaja-alainen tuen tarve. Edistämme  
perheiden hyvinvointia tarjoamalla tukea ja tietoa eri elämän- 
tilanteissa. Tulemme myös tarvittaessa tueksi erilaisiin perheen  
palveluita koskeviin palavereihin.  
Lisätietoja Sari Jenulta ja Aino Raikelta. 

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 Aino Raikelta.

Ystävätupatoiminta ja retket

Hyviä hetkiä on tarjolla kohtaamispaikka Ystävätuvalla ja säännöllises-
ti kokoontuvilla klubeilla. Lisäksi järjestämme lyhytkursseja, kulttuuri- 
ja virkistysretkiä, matkoja ja tapahtumia. Lisätietoja Marja Heralalta.

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta 

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa mielekästä tekemistä omaksi ja muiden 
iloksi. Vekkari tarjoaa tukea niille vapaaehtoisille, joilla on erityisen 
tuen tarve. Vekkarin vapaaehtoiset tekevät vapaaehtoistehtäviä 
esimerkiksi tapahtumissa ja ohjaavat omia harrastusryhmiä. Vapaa-
ehtoiset, joilla ei ole tuen tarvetta, voivat muun muassa tukea Vekkarin 
vapareita tapahtumissa ja ryhmissä, vierailla kotiyhteisöissä tai toimia 
kaverina tukea tarvitsevalle henkilölle.  
Lisätietoja Veera Hietaselta ja Venni Turtiaiselta.

Kerhotoiminta

Kerhotoiminnassa on tarjolla säännöllisesti kokoontuvia kerhoja ym-
päri pääkaupunkiseutua. Täältä voi löytää myös lyhytkursseja ja saada 
tietoa kotiin tuotavasta vapaa-ajan toiminnasta. 
Lisätietoja Severiina Winqvistiltä.
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Toiminta, tapahtumat  
ja vertaistuki

tapahtumat.kvtuki57.fi. I L M OT TA U D U  
O S O IT T E E S S A

Tiedämme, että kehitysvammaisilla ihmisillä 
on muita suurempi riski joutua passiiviseen 
rooliin omaa elämää koskevassa päätöksen-
teossa. Joskus kehitysvammainen ihminen 
ei saa riittävästi omaa elämää koskevaa 
tietoa tehdäkseen omannäköisiä valintoja. 
Joko tietoa ei hänelle kerrota tai sitä ei ole 
esitetty ymmärrettävässä muodossa.  
Lisäksi kehitysvammaisella ihmisellä voi 
olla tarve saada toiselta ihmiseltä apua ja 
tukea, jotta voi päästä itseä kiinnostavien 
asioiden äärelle.

Onneksi asiassa on menty jo valtavasti 
eteenpäin. Itsemääräämisoikeuteen liittyvän 
lisääntyneen ymmärryksen lisäksi meillä 
työntekijöillä ja läheisillä on käytettävissä 
useita keinoja toimijuuden tukemiseen.  
Ymmärrämme, että toisen tukeminen ja  
kuuleminen ovat aivan eri asioita kuin  
puolesta tekeminen tai päättäminen.

Toimijuus ei ole tietenkään pelkkää kokouk-
sissa istumista ja jatkuvaa päätöksentekoa. 
Toimijuus kuuluu ihan tavalliseen arkeen  
liittyviin valintoihin: harrastuksiin, ystävyys- 
suhteisiin, työpaikalle ja omaan kotiin.  
Toimijuuden ja itsemääräämisoikeuden 
toteutumista edistetään poistamalla  
osallistumisen ja tiedon saamisen esteitä. 

Uskon, että sanoilla on voima muuttaa maa-
ilmaa. Kun kaiken toimintamme yksi läpi-
leikkaavista arvoista on toimijuus, emme voi 
sivuuttaa siihen liittyvää päämääräämme. 
Sana muuttuu teoiksi, joiden seurauksena 
maailma muuttuu pala kerrallaan. Kuljemme 
kohti visiotamme, joka on ”Kehitysvammais-
ten ihmisten hyvä elämä ja aito toimijuus 
toteutuvat”.

Kirjoittaja Mari Mononen työskentelee  
yhdistyksen kehittämispäällikkönä
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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

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. 

Perheiden vertaistukitoiminta

Perheiden  
vertaistuki- 
toiminta

Perhis  

Ystis on saanut kaverikseen Perhiksen. 
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.
Perhiksen toiminta kehittyy kävijöidensä 
mukana. Paikalla on aina perhetoiminnan 
työntekijä. Tarjolla on pientä syötävää, 
kahvia ja teetä. Perhikseen ei tarvitse 
ilmoittautua. 

Aika: torstaisin kello 10–13, katso päivä-
määrät kohtaamispaikkojen kohdalta 
Paikka: IPI Kulmakuppila, Porthaniankatu 
13, Helsinki, 12.5. ja 9.6.

Hakunilan yhteisötalo, Laukkarinne 6, 
Vantaa, 12.5.

Entressen kirjasto, Tila Aisti, Siltakatu 11, 
Espoo, 19.5. klo 10–12

Lisätietoja: Sari Jenu (Helsinki)  
ja Hanna Pyöriä (Vantaa ja Espoo)

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.

Kaakon kammari 

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  
liikuntasali ja liikuntavälineitä.   
Päävastuu lasten hoitamisesta on  
vanhemmilla. Mukana parkkitoiminnan 
koordinaattori ja vapaaehtoisia. Tapahtu-
ma on koko perheelle avoin eikä tarvitse 
ilmoittautua etukäteen. Tarjolla maksuton 
keittopäivällinen ja kahvia/teetä. 

Aika: sunnuntaina 15.5. klo 15–18 
Paikka: Oskarinpuiston toimijatalo,  
Marjaniemenranta 48, Helsinki

Lisätietoja: Aino Raike ja  
Heidi Rinta-Lusa

Valoa vanhemmuuteen – moni-
kulttuuristen perheiden ilta  

Tervetuloa tapaamaan muita moni- 
kulttuurisia perheitä, joissa on erityistä 
tukea tarvitseva lapsi. Tarjolla iltapalaa 
Yhteistyössä Espoon monikulttuuriset 
lapset ja nuoret ry:n kanssa. 

Aika: parillisen viikon keskiviikkona  
klo 17–19. Viimeinen kerta 8.6. 

Paikka: Perkkaan asukaspuisto,  
Majurinpolku, 02600 Espoo

Lisätietoja: Hanna Pyöriä 

Espoon vertaistukiryhmä  
 
Ryhmä on tarkoitettu espoolaisille  
erityislasten vanhemmille, jotka toimivat 
omaishoitajina tai vastaavassa tilantees-
sa. Toukokuussa ryhmän viimeinen kerta!

Aika: lauantaina 7.5. klo 14–17
Paikka: Me-talo Espoo, Terveyskuja 2 B 

Lisätietoja: Aino Raike

Vantaan vertaistukiryhmä 

Ryhmä on tarkoitettu Vantaalla tai ym-
päryskunnissa asuville alakouluikäisten 
lasten vanhemmille ajatusten ja kokemus-
ten vaihtamista varten. Mukana on aina 
perhetoiminnan koordinaattori ja usein 
kokemusasiantuntija Marianna Kuortti.

Aika: keskiviikkona 25.5. klo 18.30–20, 
jonka jälkeen tapaamme elokuussa. 
Paikka: zoom, linkki löytyy  
tapahtumakalenterista

Lisätietoja: Aino Raike

Somalinkielisten  
omaishoitajien ryhmä 

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

Aika: torstaina 19.5. klo 17.45–19.45
Paikka: Itäkadun perhekeskus,  
Tallinnanaukio 1, Helsinki

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

Aikuisten lasten vanhempien  
tapaaminen 

Aika: tiistaina 30.8. klo 10.00–11.30  
Paikka: verkossa 

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen 22.8. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta.

Tervetuloa mukaan tapaamaan muita 
vanhempia, joilla on täysi-ikäisiä lapsia. 

Ota kuppi kahvia ja yhdessä keskustellen 
pohdimme, miten haluan olla osa  
aikuisen lapseni elämää. 

Keskustelussa mukana myös  
Marjo Rikkinen Kehitysvammaisten  
Palvelusäätiöstä.

TULOSSA: 
Vertaistukiryhmä yli  
12-vuotiaana  
kehitysvammadiagnoosin  
saaneiden lasten vanhemmille

Aika: syksyllä kaksi tapaamiskertaa. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan! 

Lisätietoja: Aino Raike

VIRKISTYSTÄ PERHEILLE

Omahetki -jooga Youtubessa 

Kun sinulla on hetki aikaa itsellesi, niin 
muistathan ihanan joogaopettaja Anun 
meille tekemät Omahetki -joogavideot. 
Löydät ne helposti, kun kirjoitat YouTuben 
hakukenttään ”kvtuki57 omahetki”.

Ilonhetket vanhemmille

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

Aika: Perjantaisin klo 12–12.30  
(heinäkuun ilonhetket lomailee)

Paikka: zoom, linkki löytyy  
tapahtumakalenterista

Lisätietoja: Aino Raike 

KeMuT 2022
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VISIO
Kehitysvammaisten ihmisten hyvä  
elämä ja aito toimijuus toteutuvat.  
Olemme rohkea järjestökentän  
edelläkävijä ja laadukas  
kehitysvamma-alan hyvinvointitoimija.

Kehitys- 
vammaisten  
ihmisten  
yksilöllisiä  
tarpeita  
vastaavat  
palvelut  
lisääntyvät.

Perheiden  
voimavarojen  
tukeminen  
vahvistuu.

Vaikuttamistyö  
ja oikeuksien  
valvonta  
kohdentuvat  
paremmin.

Kehitysvamma- 
alan toimijoiden  
osaaminen  
vahvistuu.

Yhdistys toimii kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä  
ja läheistensä oikeuksien valvojana ja tukena sekä edistää  
kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia  
yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä.

ARVOT

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

STRATEGISET 
PÄÄMÄÄRÄT  
2022–2026 

Houkuttelevuus  
työnantajana

Vakaat  
resurssit

Laadukas  
viestintä

TOIMINTA- 
TARKOITUS

Kehitys- 
vammaisten  
ihmisten  
toimijuus  
vahvistuu ja  
vaikuttamis- 
mahdollisuudet
lisääntyvät.

1 2 3 4 5

1

2

3

• Rohkeus
• Hyvä elämä   

• Yhdenvertaisuus
• Toimijuus
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Perheiden vertaistukitoiminta

Perheiden luontokerho 

Perheiden luontokerho kokoontuu kerran 
kuukaudessa Skatan tilalla Uutelan ul-
koilualueella. Tapahtuma on tarkoitettu 
pääkaupunkilaisille perheille.

Tutkimme ja ihmettelemme yhdessä luon-
toa ja sen moninaisuutta. Joka kerralla on 
oma teemansa. Uutelan kota on käytös-
sämme ja siellä grillaamme yhdessä pien-
tä syötävää.  Luontokerhon vetäjänä on 
luonto- ja eräopas Jouni Viitala. Vastuu 
lapsista on vanhemmilla tai avustajalla.

Tapahtumat järjestetään yhteistyössä 
Mahdollisuus lapselle ry:n, Autismiyhdis-
tys PAUT ry:n ja Lasten omaishoitajat ry:n 
kanssa

Aika: lauantaina 28.5. ja 11.6. klo 10–13

Paikka: Skatan tila, Uutelantie 30,  
Helsinki

Lisätietoja: Sari Jenu  

Ilmoittautuminen: viikkoa ennen  
tapahtumaa tapahtumakalenterin kautta

Äitienpäiväbrunssi 

Juhlistamme äitienpäivää ja nautimme 
yhteisen brunssin Ystävätuvalla.  
Lämpimästi tervetuloa mukaan  
helsinkiläiset perheet! Meillä saa olla 
 juuri sellainen kuin on!

Äideille luvassa päivän sankarina  
intialaista päähierontaa. Hemmottelu- 
hoitoja on rajallinen määrä, joten  
ilmoittaudu nopeasti mukaan.  
Muut perheenjäsenet voivat osallistua  
yhteiseen Kohti unelmia -pajaan.

Aika: sunnuntaina 8.5. klo 11–14 
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2,  
4.kerros, Helsinki
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 2.5. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Erityislasten vanhempien  
kevätlounas

Tervetuloa nauttimaan lounaasta ja  
vertaistuesta Puotilan kartanoon.
Omavastuu 10e/hlö. Maksetaan käteisel-
lä. Tapahtuma on tarkoitettu helsinkiläi-
sille (kaikenikäisten kehitysvammaisten 
lasten) vanhemmille. 

Aika: tiistaina 24.5. klo 12–14 

Paikka: Puotilan kartano, Puotilantie 7, 
Helsinki

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 18.5. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Mini-KeMuT
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Puuhapäivä Porvoossa 

Hauska ja rento päivä Hamarissa. Tapah-
tuma on Porvoon ja lähikuntien perheille, 
joissa on erityistä tukea tarvitseva lapsi. 
Yhteistyössä Porvoon seudun kehitys-
vammaisten tuki ry:n kanssa. Paikalla 
myös Porvoon kaupungin vammais- 
palvelut. 

Aika: lauantai 14.5. klo 10–13 
Paikka: Hamarin työväentalo,  
Hamarintie 22, Porvoo

Lisätietoja: Aino Raike 

Sukella perheeseen -brunssi 

Nuorten itsensä tekemien tarjoilujen  
siivittämä rento iltapäivä ihan  
kaikenlaisille ja kaiken ikäisille perheille!

Brunssipöydän herkullisten tarjoilujen 
lisäksi pääset tutustumaan yhdistysten 
toimintaan. Luvassa on työpajoja lapsille, 
nuorille ja koko perheelle.

Tapahtuma on ilmainen, mutta voit  
halutessasi tukea nuorten brunssitiimiä 
vapaaehtoisella maksulla. Tapahtuma 
järjestetään yhteistyössä Mahdollisuus 
lapselle ry:n kanssa.

Aika: lauantai 21.5. klo 11–14 
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2,  
4.kerros, Helsinki

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 15.5. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta.

Piknik perheille  
Marketanpuistossa  
Tule mukaan iltapiknikille ja  
ihastelemaan puistoa! 
Pääkaupunkiseudulla asuville perheille. 

Aika: tiistaina 21.6. klo 17–19

Paikka: Marketanpuisto,  
Pehtorinkuja 3 Espoo 

Lisätietoja: Aino Raike 

Ilmoittautuminen: 16.6. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Perheiden retki Korkeasaareen

Lapsiperheiden retki Korkeasaareen 
helsinkiläisille perheille, joissa on kehitys- 
vammainen tai vastaavaa laaja-alaista 
tukea tarvitseva lapsi ja hänen sisaruksil-
leen! Retken hinta sisältää lipun ja pienen 
välipalan kahvilassa. 

Lapsi voi osallistua retkelle myös muun 
läheisen, hoitajan tai avustajan kanssa. 

Aika: torstaina 30.6. klo 13–16
Paikka: Korkeasaari

Hinta: 10 e/aikuinen, alle 18-vuotiaat 
lapset maksutta.

Lisätietoja: Aino Raike 

Ilmoittautuminen: 22.6. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Kesäkaakko – rento päivä  
perheille Marjaniemessä!  
Kaakon kammarin kesäpäivä Marjanie-
messä. Grillausta, pihapelejä ja mahdol-
lisuus omatoimiseen rannalla käyntiin. 

Hauska kesäpäivä pääkaupunki- 
seutulaisille! 

Aika: tiistaina 5.7. klo 12–15 

Paikka: Oskarinpuiston toimijatalo

Lisätietoja: Heidi Rinta-Lusa  
ja Aino Raike 

Ilmoittautuminen: 30.6. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Piknik lapsiperheille Kumpulan 
kasvitieteellisessä puutarhass 
Helsinkiläisille perheille

Aika: keskiviikkona 27.7. klo 16–19

Paikka: Kumpulan kasvitieteellinen  
puutarha 

Lisätietoja: Heidi Rinta-Lusa  
ja Aino Raike 

Ilmoittautuminen: 25.7. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

KURSSEJA
Viikonloppukursseja helsinkiläisille per-
heille, joiden lapsella on kehitysvamma 
tai muu vastaava laaja-alaisen tuen tarve. 
Kurssit ovat tarkoitettu perheille, joissa 
vanhempi toimii omaishoitajana tai on 
vastaava tilanne. Teemalliset viikonloppu-
kurssit tarjoavat yksilöllistä vertaistukea 
ja virkistystä sekä tietoa monipuolisesti.
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Isät ja lapset luontoviikonloppu

Viikonlopun ohjelmassa ulkoilua,  
luonnossa oloa ja yhdessä tekemistä. 

Aika: la-su 11.–12.6. 

Paikka: Rastilan leirintäalue

Lisätietoja: Heidi Rinta-Lusa  
ja Aino Raike 

Ilmoittautuminen: 15.5. mennessä

Lauantaina päivä alkaa Skatan tilalla - 
osallistumme luontokerhon toimintaan 
ja Uutelan ulkoilualueeseen. Iltapäivällä 
siirrymme Rastilaan, josta olemme varan-
neet meille hirsimökkejä. Illalla saunom-
me ja grillaamme herkkuja. Sunnuntaina 
ulkoiluohjelma jatkuu. 

Viikonlopun omavastuu on 25 €/aikuinen, 
10 €/ alle 18-vuotias lapsi, alle 3-vuotiaat 
ilmaiseksi. Matkat jokainen hoitaa itse. 
Matkoihin voi käyttää Helsingin matka-
korttia. 

Viikonloppu on tarkoitettu helsinkiläisille 
perheille, joissa on kehitysvammainen tai 
vastaavaa laaja-alaista tukea tarvitseva 
lapsi tai nuori.  Perhe voi itse päättää, 
ketkä lapsista tulevat isän mukaan. 

Vahvistetun osallistumisen voi perua ve-
loituksetta 18.5.2022 asti. Lyhyemmällä 
aikavälillä peruutetusta ilmoittautumises-
ta ilman lääkärintodistusta veloitetaan 
Rastila Campingin hinnaston mukaiset 
kustannukset. 

Pariskuntien viikonloppu

Aika: la-su 3.–4.9.2022

Paikka: kulttuurikeskus ja kokoushotelli 
Sofia, Kallvikinniementie 35, Helsinki

Ilmoittautuminen: tapahtumakalenterin 
kautta 7.8. mennessä

Lisätietoja: Sari Jenu

Tervetuloa nauttimaan autenttisesta 
70-luvun tunnelmasta ja upeasta luon-
nosta, jossa meri ja metsä kohtaavat! 
Kokoushotelli Sofia sijaitsee merellisen 
Kallvikinniemen maisemissa, jossa on 
mahdollisuus ulkoiluun ja rentoutumi-
seen. 

Viikonlopun omavastuu on 25 €/henkilö. 
Sisältää majoituksen ja ruokailut sekä 
ohjelmaan liittyvät aktiviteetit. Matkat 
jokainen pariskunta hoitaa itse. 

Viikonloppu on tarkoitettu helsinkiläisille 
pariskunnille, joilla on kehitysvammainen 
tai vastaavaa laaja-alaista tukea tarvitse-
va lapsi tai nuori. 

Vahvistetun osallistumisen voi perua 
veloituksetta 22.8.2022 asti.  Lyhyem-
mällä aikavälillä ilman lääkärintodistusta 
peruutetusta ilmoittautumisesta veloite-
taan 150 €/hlö. 

Alle kouluikäisten  
lapsiperheiden viikonloppu

Aika: pe-su 30.9.–2.10.

Paikka: Sopukka, Uusi Porvoontie 482, 
Sipoo

Hinta: 25 €/aikuinen, 10 €/ alle 18-vuoti-
as lapsi, alle 3-vuotiaat ilmaiseksi

Ilmoittautuminen: 15.8. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Vahvistetun osallistumisen viikon-
loppukurssille voi perua veloitukset-
ta 25.10.2022 asti. Lyhyemmällä  
aikavälillä ilman lääkärintodistusta  
peruutetusta ilmoittautumisesta veloi-
tetaan 3–13-vuotiailta 90 €/hlö ja yli 
13-vuotiailta 190 €/hlö. 

Kouluikäisten lapsiperheiden  
viikonloppu

Aika: pe-su 25.–27.11.

Paikka: Sopukka, Uusi Porvoontie 482, 
Sipoo

Hinta: 25 €/aikuinen, 10 €/ alle 18-vuoti-
as lapsi, alle 3-vuotiaat ilmaiseksi

Ilmoittautuminen: 10.10. mennessä ta-
pahtumakalenterin kautta

Vahvistetun osallistumisen viikon-
loppukurssille voi perua veloitukset-

ta 25.10.2022 asti. Lyhyemmällä aikavälillä 
ilman lääkärintodistusta peruutetusta ilmoit-
tautumisesta veloitetaan 3–13-vuotiailta 90 
€/hlö ja yli 13-vuotiailta 190 €/hlö. 

Vertaistukea ja virkistystä helsinkiläisille 
perheille Sopukassa!

Sopukka (ensijaturvakotienliitto.fi) on ko-
konaan varattu meille viikonlopun ajaksi. 
Paikka sijaitsee lähellä Helsinkiä Sipoossa. 
Viikonlopun aikana pääsee keskustelemaan 
tärkeistä aiheista muiden vanhempien 
kanssa. Ja toki viikonlopun aikana pääsee 
myös ulkoilemaan, lepäämään ja nauttimaan 
talon oman kokin valmistamista herkullisista 
ruuista. 

Tärkeänä voimana viikonlopussa on vertai-
suus, samankaltaisissa elämäntilanteissa 
olevien vanhempien kanssa on helppo jakaa 
kokemuksia. Viikonloppu tarjoaa myös 
lapsille vertaiskavereiden seuraa sekä koko 
perheelle lepoa ja virkistystä. Lapsilla ja 
sisaruksilla on omaa ohjelmaa, mukana on 
joukko kokeneita ohjaajia ja hoitajia. Kerrot-
han lapsesi erityisen tuen tarpeesta mahdol-
lisimman kattavasti. 

Viikonlopun omavastuu on 25 €/aikuinen, 10 
€/ alle 18-vuotias lapsi, alle 3-vuotiaat ilmai-
seksi. Matkat jokainen hoitaa itse. Matkoihin 
voi käyttää Helsingin matkakorttia

Valinnat kurssille tehdään ilmoittautu-
misajan mentyä umpeen. Muista ilmoittaa 
jokainen viikonloppuun osallistuva perheen-
jäsen erikseen ”lisää henkilö”-painikkeella.

Viikonlopun tarkempi ohjelma lähetetään 
mukaan valituille perheille. 
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KOTIPARKKI

Kotiparkki on tarkoitettu kehitysvam-
maisille tai vastaavaa laaja-alaista tukea 
tarvitseville alle 20-vuotiaille lapsille.  
Vanhempien kanssa asuvien vaikeavam-
maisten kohdalla ei ole ikärajaa. Koti-
parkin hoitaja huolehtii perheen lapsista 
perheen toiveiden mukaisesti. Kotiparkin 
hoitaja huolehtii myös perheen sisaruk-
sista 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. 

Kotiparkki on perheille maksullista toi-
mintaa. Sovitun kotiparkkivarauksen voi 
perua veloituksetta 12 tuntia ennen alka-
misajankohtaa. Lyhyemmällä aikavälillä 
peruutetusta varauksesta veloitetaan  
5 €/tunti tilauksen mukaan.

Parkkitoiminta

Parkkitoiminta

LASTEN TEEMAPÄIVÄT

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

Toiminnassa kiinnitetään huomiota  
lapsen voimavaroihin ja vahvuuksiin. 
Kommunikoinnissa ja toiminnan- 
ohjauksen tukena käytetään kuvia ja  
viittomia. Teemapäivillä lapsi tutustuu  
uusiin ihmisiin ja löytää mukavaa  
tekemistä vertaisessa seurassa.

Lapset osallistuvat teemapäiviin pää- 
sääntöisesti 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.

Lauantaiparkin osallistumismaksu on 
20 €/lapsi ja perjantaiparkin 10 €/lapsi. 
Osallistumismaksu sisältää lounaan tai 
iltapalan, ohjauksen ja materiaalit.  
Mukaan mahtuu rajallinen määrä lapsia 
ja olemme kaikkiin yhteydessä 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  
nettisivuilta. 

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 2022 loppuun.  
Lisätietoja: Aino Raike ja Heidi Rinta-Lusa

Lauantaiparkki  
- äitienpäivä-salaisuuksia

Aika: 7.5. kello 10–15

Paikka: Ystävätupa,  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs

Lisätietoja: Heidi Rinta-Lusa  
ja Aino Raike

Tiedustele vapaita paikkoja  
Heidiltä tai Ainolta.  

Lauantaiparkki – ulkoilua  
Helsinki-päivän hengessä 

Aika: 11.6. kello 10–15
Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 
2, 4. krs

Lisätietoja: Heidi Rinta-Lusa ja Aino 
Raike

Ilmoittautuminen: : 1.6. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Minipäiväleiri lapsille  
– toisena leiripäivänä  
retki Linnanmäelleä

Aika: 21.–22.6. kello 9–15.30

Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 
2, 4. krs

Hinta: 60 e 

Lisätietoja: Heidi Rinta-Lusa ja Aino 
Raike

Ilmoittautuminen: 1.6. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Parkkitoiminta

Lauantaiparkki – Suomen  
luonnon päivä 

Aika: 27.8. kello 10–15
Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 
2, 4. krs

Lisätietoja: Heidi Rinta-Lusa ja Aino 
Raike

Ilmoittautuminen: 17.8. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Sisarusten  
viikonloppukurssi  

Aika: 24.–25.9.
Paikka: Ystävätupa,  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs

Hinta: 20 e

Lisätietoja: Heidi Rinta-Lusa  
ja Aino Raike

Ilmoittautuminen:31.8. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Kotiparkki on suljettu 4.7.-31.7.2022.  
Heinäkuun kotiparkkikeikat on sovittava  
hyvissä ajoin etukäteen parkkitoiminnan  
koordinaattorin kautta.
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Ystävätupatoiminta ja retket

Ystävätupa –  
”Ystis”   
Aika: keskiviikkoisin klo 14–19 ja 
sunnuntaisin klo 13–16  
keskiviikkona 11.5. klo 17–19

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs

Lisätietoja: Marja Herala

Kevään viimeinen Ystis on keskiviikko-
na 11.5. klo 17–19. Se on samalla Va-
paa-ajan toiminnan kevätjuhla. Aluksi 
on tarjolla vohveleita. Sen jälkeen klo 18 
alkaen kerho-ohjaaja Ville laulaa ja  
laulattaa.

Ystiksen syyskausi alkaa keskiviikkona 
24.8.

KLUBIT, RYHMÄT  
JA TAPAHTUMAT  
YSTÄVÄTUVALLA

Ystiksen teiniklubi  
– nuorten oma mesta

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.

30.4. klo 13–16 on Teinarin Vappudisko.
14.5. klo 13–16 on kevään viimeinen  
kerta. Silloin leivotaan pikkuleipiä  
ja herkutellaan.

Syyskauden Teinarit alkavat  
lauantaina 3.9. 
Lisätietoa: Marja Herala

Ystiksen  
Senioriklubi  

Senioriklubi on tarkoitettu  
eläkeikäisille. Ilmoittautumista ei  
tarvita. Mikäli tarvitset henkilökohtaista 
apua tai vahvempaa tukea, olet  
tervetullut oman avustajan kanssa. 
Tapaamme vielä tiistaina 3.5. 
 klo 12–14. Silloin on kevätjuhla.  
Tervetuloa! Syyskauden ensimmäinen 
Senioriklubi on tiistaina 23.8. 

Lisätietoa: Marja Herala

Bragun  
Sateenkaariklubi 

Bragun Sateenkaariklubi on kohtaamis-
paikka, joka on tarkoitettu seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluville  
erityistä tukea tarvitseville henkilöille. 

Juttuseurana klubilla ovat myös  
seksuaalineuvoja Kirsimaria Örö ja  
yhteisökoordinaattori Marja Herala. 
Kevään aikana tapaamme vielä torstaina 
12.5. klo 15.30–17. Silloin teemana on 
euroviisut. Katso myös Villiklubit. 27.6. on 
Pride-Villiklubi 

TAPAHTUMAT  
MUUALLA  
JA RETKET 

Villiklubi  

Villiklubi jatkuu taas! Uusi paikka  
ja uusi aika.

Aika: Bar & Restaurant Feltbay Pikku 
Huopalahdessa. Osoite Tilkanvierto 7. 

Ikäraja 18 v. 

Maanantaina 23.5. klo 18–21 esiintyjänä 
Power Plant.

Maanantaina 27.6. klo 18–21 on Pri-
de-Villis! Esiintyjänä High-D.

Heinäkuussa Villiklubilla on kesätauko. 

Lue lisää tapahtumakalenterista ja Face-
book-sivulta Villiklubi.

Lisätietoja: Marja Herala

Ämyrin tanssit 
Aika: lauantaina 4.6. klo 11–18

Lähtö: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs 
Lisätietoja: Marja Herala 

Ilmoittautuminen: 13.5. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta.  
Paikkoja on rajoitetusti.

Hinta: 30 euroa, ryhmien ohjaajat ja  
palkatut henkilökohtaiset avustajat  
maksutta.

Hinta sisältää bussikuljetuksen ja lipun 
tansseihin. Paikkoja rajoitetusti.

Musiikista vastaavat upeaääninen Minna 
Saarinen ja Kuutamolla - orkesteri. Tans-
simusiikkia laidasta laitaan. Kahviosta ja 
ulkogrillistä voit ostaa suolaisia ja makei-
ta herkkuja.

• Lähtö klo 11.30 Ystävätuvalta, 
 Läntinen Brahenkatu 2
• Paluu samaan paikkaan noin klo 18. 

Piknik-päiväristeily 
Aika: keskiviikkona 29.6. klo 9.30 

Lähtö: Katajanokan terminaali

Lisätietoja: Marja Herala

Ilmoittautuminen: 15.5. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Paikkoja on rajoitetusti. 

Ilmoittautuminen on sitova. Sairausta-
pauksissa risteilyn voi peruuttaa  
lääkärintodistusta vastaan. 

Hinta: yhdistyksen jäsenille 45 euroa, 
muille 55 euroa.  
Hintaan sisältyy risteily, ruokailu sekä yh-
teinen hytti tavaroiden säilytystä varten.
Reissukavereina on myös yhdistyksen 
vapaaehtoisia sekä Vekkarin vertaisvetä-
jä Janne Parkkonen.

Ohjelma:
• tapaaminen Katajanokan  
 terminaalissa klo 9.30 
• Viking Gabriella lähtee klo 10.30. 
• ruokailu Viking Buffetissa klo 11
• viihdettä ja shoppailua
• saapuminen takaisin  
 Helsinkiin klo 16.50
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Mäntsälän kesätanssit 
Aika: sunnuntai 7.8. 

Lähtö: klo 12.30 Ystävätuvan edestä, 
Läntinen Brahenkatu 2

Paluu: Läntiselle Brahenkadulle  
noin klo 18.

Lisätietoja: Marja Herala

Ilmoittautuminen: 3.6. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Ilmoittautuminen on sitova. Sairaus- 
tapauksissa retken voi peruuttaa  
lääkärintodistusta vastaan. 

Hinta: 30 euroa/osallistuja, ryhmien  
ohjaajat ja palkatut henkilökohtaiset 
avustajat maksutta.

Hinta sisältää bussikuljetuksen ja lipun 
tansseihin. Paikkoja rajoitetusti.

Järjestäjä Mäntsälän Seudun Kehitys-
vammaisten Tuki ry. Lavalla on kahvila-
palvelut ja grillistä voit ostaa kuumaa 
makkaraa. 

Retki Hämeenlinnan  
kesäteatteriin 
Aika: lauantai 13.8. klo 11–18

Lähtö: bussilla Ystävätuvan edestä,  
Läntinen Brahenkatu 2

Lisätietoja: Marja Herala ja Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 3.6. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Retken hinta: jäsenet 50 euroa,  
muut 60 euroa

Retki järjestetään yhdessä perheiden 
toiminnan kanssa. Paikkoja on rajoitetus-
ti. Ilmoittautuminen on sitova. Sairausta-
pauksissa retken voi peruuttaa lääkärin-
todistusta vastaan. 

Kesäteatterikohde on Hämeenlinnan 
Uusi Kesäteatteri. Esityksen nimi on 
”Mitä kuuluu Marja-Leena?”. Tarinan  
päähenkilö tajuaa, että on koko  
elämänsä kaivannut nuoruuden  
rakastettuaan. Hän päättää etsiä  
Marja-Leenan käsiinsä. Niin alkaa usko-
maton seikkailu halki kesäisen Suomen. Tom Lahti / FoTom 

Ystävätupatoiminta ja retket

Mikko Kivisen ja Otto Kanervan kirjoit-
taman näytelmän punaisena lankana 
toimivat Gösta Sundqvistin laululliset  
tarinat. Tarinan päähenkilöä esittää  
Janne Raudaskoski. Muissa rooleissa 
nähdään Annika Eklund, Saara Lehtonen,  
Ilkka Merivaara ja Jani Koskinen.

Päivän ohjelma:

• lähtö klo 11

• tarjoilu (pientä suolaista ja makeaa) 
teatterilla klo 13

• esitys alkaen klo 14

• paluu Helsinkiin noin klo 18 

Intti tutuksi -kurssi
Aika: 3.–4.9.

Paikka: Santahamina

Hakuaika:  27.5. mennessä tapahtuma-
kalenterin kautta. Osallistujat valitaan 
ilmoittautuneista.

Kurssi tarjoaa elämyksiä ja kokemuksia 
sekä mahdollisuuden tutustua maan- 
puolustustoimintaan. Kurssilaiset  
tutustuvat varusmiehen arkeen ja  
harjoittelevat muun muassa metsässä 
liikkumista sekä majoittautuvat ja  
yöpyvät puolijoukkueteltoissa. 

Kurssinjohtajana toimii Paula-Riikka 
Viiru.

Mikäli tarvitset henkilökohtaista apua tai 
vahvempaa tukea, olet tervetullut oman 
avustajan kanssa. Saatat tarvita apua 
esimerkiksi metsässä liikkumiseen.  
Se voi olla vaikeaa, koska maasto on 
vaihteleva.

Ennakkoilmoittautumisten pohjalta jokai-
selle kurssille valitulle tulee sähköpostilla 
tieto kesäkuun aikana. 

Lisätietoja: Marja Herala ja Sari Jenu

Ystävätupatoiminta ja retket
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Vertais- ja vapaaehtoistoiminta

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  
mahdollisimman samankaltaista  
ihmistä, joista toisella on kehitysvamma 
ja toisella ei. Kaverit tapaavat toisiaan 
noin kerran kuukaudessa mukavan va-
paa-ajan tekemisen merkeissä. Kaverina 
toimiakseen ei tarvitse erityistaitoja, vaan 
tärkeintä on rehellisyys ja avoin mieli, hy-
vät 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 

Vekkarissa pääset toimimaan vapaa- 
ehtoisena erilaisissa tapahtumissa.

Vekkarista saat apua ja tukea vapaa- 
ehtoistehtävissä toimimiseen. 

Toimintaa on sekä netissä että livenä. 

Katso tapahtumalistauksesta, mihin 
tapahtumiin seuraavaksi osallistumme. 

Huomaathan, että koronavirus saattaa 
aiheuttaa muutoksia suunnitelmiin.

Vekkarin vapaaehtoiset voivat perustaa 
myös omia harrastusryhmiä, kun ovat 
käyneet vertaisryhmän vetäjän koulu-
tuksen. Koulutus järjestetään seuraavan 
kerran syksyllä. 

Muut vapaaehtoistoiminnan muodot 

www.kvtuki57.fi/vapaaehtoisille  

Mukaan vapaaehtoiseksi?  

Seuraava koulutus järjestetään syksyl-
lä. Toimintaan on mahdollista päästä 
mukaan jo aiemmin henkilökohtaisen 
perehdytyksen kautta. Koulutuspolkusi 
rakentuu sen mukaan, millaiset vapaa- 
ehtoistehtävät sinua kiinnostavat.  
Ota yhteyttä, niin sovitaan sinulle sopiva 
perehdytysaika.

Lisätietoja: Veera Hietanen

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

Kaikki tulevat tapahtumat, joissa voit toi-
mia vapaaehtoisena, löytyvät osoitteesta 
www.kvtuki57.fi/vekkaritapahtumat. 
Tapahtumia päivitetään lisää nettisivuille.

Lisätietoja: Venni Turtiainen

Tällä hetkellä voit ilmoittautua vapaa- 
ehtoiseksi seuraaviin tapahtumiin:  

Ystävätupa keskiviikkoisin kello 14–19 
Ystävätuvalla voit toimia ovivahtina ja 
jakaa maskeja kävijöille. Ystävätupa si-
jaitsee Helsingissä osoitteessa Läntinen 
Brahenkatu 2, 4. kerros. Ystävätupa on 
auki keskiviikkona 4.5.

Ystävätupa sunnuntaisin kello 13–16
Ystävätuvalla voit toimia ovivahtina ja 
jakaa maskeja kävijöille. Ystävätupa si-
jaitsee Helsingissä osoitteessa Läntinen 
Brahenkatu 2, 4. kerros. Ystävätupa on 
auki sunnuntaina 8.5.

Tunneteatterin esitykset
Tunneteatteri esittää uuden näytelmänsä 
vielä kerran tänä keväänä. Tule opasta-
maan katsojia ja jakamaan esitteitä kat-
sojille. Esityspaikka on Työväenopiston 
Opistotalo osoitteessa Helsinginkatu 26, 
torstaina 6.6. kello 12 (tule paikalle kello 
11.30–13.45)

Karaokedisko 1.6. kello 17.30–19.30
Tule suosittuun karaokediskoon! Va-
paaehtoisena voit esimerkiksi auttaa 
narikassa tai kerätä tyhjiä juomalaseja 
samalla, kun nautit mukavasta illasta. 
Karaokedisko järjestetään Vernissassa 
Vantaalla osoitteessa Tikkurilantie 36. 

Vantaan Mahdollisuuksien tori  
lauantaina 21.5. kello 11–17
Mahdollisuuksien torilla erilaiset järjestöt 
esittelevät toimintaansa vantaalaisille. 
Vapaaehtoisille on monenlaisia tehtäviä 
koko perheen tapahtumassa! Paikkana 
on Hakunilan urheilupuisto osoitteessa 
Luotikuja 2, Vantaa. Voit osallistua myös 
yhteislähtöön Ystävätuvalta. 

Kaakon kammari sunnuntaina 15.5.  
kello 15–18
Tule leikittämään lapsia Kaakon kamma-
rille. Kaakon kammari kokoontuu  
Helsingissä Oskarinpuiston toimija- 
talossa Marjaniemessä osoitteessa  
Marjaniemenranta 48. 

KeMut lauantaina 18.6. kello 14–18

Kesän parhaat bileet järjestetään tutussa 
Messukeskuksen Siivessä Pasilassa.  
Vapaaehtoisille on tarjolla sekä tuttuja 
että uusia tehtäviä. 

Ilmoittaudu KeMut-infoon tiistaina 14.6. 
kello 17–19! Info pidetään Ystävätuvalla 
osoitteessa Läntinen Brahenkatu 2, 4. 
kerros, Helsinki. 

Näin ilmoittaudut mukaan Vekkarin 
tapahtumiin

Valitse listasta tapahtumat, joihin haluat 
mukaan. 
Ilmoittaudu tapahtumaan, soita Vekkarin 
numeroon 040 837 6273 tai laita  
sähköpostia Vennille  
(venni.turtiainen@kvtuki57.fi). 
Osallistumme tapahtumiin  
ilmoittautumisten mukaan. 
Jos ilmoittautumisia ei ole tarpeeksi, 
osallistuminen tapahtumaan perutaan. 
Meillä on oikeus tehdä muutoksia.
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Huomioi turvallisuus

Kaikissa Vekkarin tapahtumissa huoleh-
ditaan, että kädet ovat puhtaat, noudate-
taan turvavälejä ja käytetään sisätiloissa 
kasvomaskia. 

Vekkari tarjoaa osallistujille suojaimet  
ja käsien desinfiointiaineet. 

Älä tule Vekkarin tapahtumiin, jos olet 
yhtään kipeä. 

Huolehditaan siitä, etteivät virukset leviä!

Hae Vekkarin ryhmiin

Voit hakea Vekkarin ryhmiin osallistujak-
si. Ota yhteyttä Venni Turtiaiseen.

Ryhmät ovat kevään osalta päättymäs-
sä, mutta vielä ehdit tulla tutustumaan. 
Ryhmät jatkuvat syksyllä.

KIRJA- JA RUNOPIIRI 

Ryhmä kirjallisuuden ystäville.  
Lukutaito ei ole välttämätön.

Paikka: Pasilan kirjasto, Kellosilta 9, 
Helsinki. 

Aika: Joka toinen maanantai kello 
17.30–19. Kevään viimeinen tapaaminen 
on 9.5.

LEFFARYHMÄ

Ryhmä 25–45-vuotiaille elokuvien  
ystäville.

Paikka: Ystävätuvalla osoitteessa  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros.

Aika: Kerran kuussa torstaisin  
kello 17.30–20. Kevään viimeinen  
tapaaminen on 19.5.

TANSSIRYHMÄ

Opetellaan yhdessä erilaisia tansseja.

Paikka: Ystävätuvalla osoitteessa Länti-
nen Brahenkatu 2, 4. kerros.

Aika: Joka toinen perjantai kello 17–18. 
Kevään viimeiset tapaamiset ovat 29.4. 
ja 13.5.

THUYN JA SEPON  
TAIDE- JA KÄSITYÖRYHMÄ

Kokeillaan erilaisia taide- ja  
käsityötekniikoita.

Paikka: Kampin Mereon ravintolatila 
osoitteessa Leppäsuonkatu 4, Helsinki.

Aika: Kerran kuussa torstaisin kello 
18–19. Kevään viimeinen tapaaminen 
on 19.5.

TIETOTEKNIIKKARYHMÄ (ESPOO)

Tutustutaan netin käyttöön älypuheli-
mella, tietokoneella tai tabletilla. Oma 
laite ei ole pakollinen.

Paikka: Naapuruustalo Matinkylässä 
osoitteessa Matinkatu 7, Espoo.

Aika: Kerran kuussa tiistaina kello 
18–20. Kevään viimeinen tapaaminen 
on 3.5. 

TOIMINTARYHMÄ (ESPOO) 

Toimintaryhmässä tehdään joka maa-
nantai erilaisia asioita, mm. pelataan, 
ulkoillaan, katsotaan elokuvia tai teh-
dään muuta mukavaa. Mitä sinä haluai-
sit tehdä? Tule mukaan ryhmään ja kerro 
toiveesi. Ryhmä kokoontuu maanantai-
sin kello 18–19 Naapuruustalo Matinky-
lässä osoitteessa Matinkatu 7, Espoo. 
Kevään viimeiset tapaamiset ovat 2.5., 
9.5. ja 16.5.

Kerhotoiminnat

KESÄN KERHOT
Kesällä järjestetään muutama kerho 
aikuisille helsinkiläisille.

Alla olevien lisäksi alkaa jalkapallokurssi 
toukokuussa. Kurssin ilmoittautumisaika 
on jo umpeutunut jäsentiedotteen ilmes-
tyessä. Voit kuitenkin kysyä Severiinalta 
mahdollisia vapaita paikkoja, jos  
jalkapallo kiinnostaa. 

Lisätietoja: Severiina Winqvist

Patsaskerho – Helsinki tutuksi

Aika:Torstaisin 2.6., 9.6. ja 16.6.  
kello 17.00–19.15

Paikka: Ympäri Helsinkiä erikseen osal-
listujille ilmoitettavan ohjelman mukaan.

Hinta: 25 €

Ohjaajat: Liisa Laajoki ja Päivi Häkkinen. 
Lisäksi vertaisryhmän vetäjä  
Pyry Haukkavaara.

Ilmoittautuminen: Tapahtumakalenterin 
kautta viimeistään 15.5.

Tervetuloa kesäiseen kerhoon tutkimaan 
Helsinkiä. Kävellään rauhallisessa tah-
dissa ympäri Helsinkiä katsellen patsaita 
ja arkkitehtuuria. Tutustakin kadusta ja 
kaupunginosasta voi löytyä uusia näkö- 
kulmia, kun taidetta löytyy nykyisin 
maalattuna sähkökaappeihinkin. Kerhon 
lopuksi levähdetään kahvilla tai jäätelöllä 
(kuuluu kerhon hintaan).

Luontokerho 

Aika: Maanantaisin 6.6, 27.6, 1.8. ja 22.8. 
kello 17.45–20.00

Paikka: Vanhankaupunginlahti Pornais-
tenniemellä, Verkatehtaanpolku 1.

Hinta: 25 €

Ohjaajat: Jouni Viitala ja Kaisu Järvelin

Ilmoittautuminen: Tapahtumakalenterin 
kautta viimeistään 18.5.

Mukavaa yhdessäoloa luonnossa eräop-
paiden vetämänä. Tutustutaan helppo-
kulkuisiin luontokohteisiin, erätaitoihin, 
havainnoidaan luontoa. Jos mahdollista, 
niin keitämme nokipannukahvit ja pais-
tamme makkaraa.  Tässä kuitenkin pitää 
ottaa huomioon esim.  mahdollinen 
metsäpalovaroitus. Jokaisella kerhoker-
ralla juodaan termoskannusta kahvit ja 
syödään jotain pikkupurtavaa.

Luontokerho on ensisijaisesti tarkoitettu 
helsinkiläisille aikuisille, mutta mukaan 
voi tulla myös yli 10-vuotias lapsi oman 
aikuisen toimiessa tukihenkilönä. Kerho 
voi siten toimia mukavana yhteisenä 
retki-iltana vaikkapa vanhemmalle ja 
lapselle.
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Tanssin lyhytkurssi 
Aika: Lauantaina 28.5.  
kello 18.00–19.30, sunnuntaina 29.5.  
kello 12.00–14.15,  
tiistaina 31.5. kello 18.00–19.30  
ja sunnuntaina 2.6. 18.00–19.30.  
Kenraaliharjoitus perjantaina 17.6.  
kello 18.00–19.30.

Paikka: Ystävätupa,  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs

Hinta: 25 €

Ohjaajat: Iiris Hilden, Vilhelmiina Jokinen 
ja apuohjaaja Siiri Tiilikka 

Ilmoittautuminen: Tapahtumakalenterin 
kautta viimeistään 11.5.

Teemme tanssillisia harjoitteita ja  
valmistamme yhdessä osallistujien  
kanssa esityksen, joka esitetään  
KeMujen kulttuuri- ja vapaa-ajan torin 
yhteydessä lauantaina 18.6.2022.

Kurssi on tarkoitettu erityisesti esiinty-
misestä kiinnostuneille helsinkiläisille 
aikuisille ja aiempi kokemus tanssista 
on hyödyksi, mutta ei pakollista. Kurssin 
aikana harjoiteltava esitys on sellainen, 
johon jokainen voi osallistua omista 
lähtökohdistaan käsin. Tavoitteena on 
päästä nauttimaan tanssin ilosta, saada 
kokemusta esiintymisestä sekä tutustua 
uusiin samanhenkisiin ihmisiin. 

Koulutukset

Kehitysvammatuki 57 ry:ltä voi tilata  
erilaisia asiantuntijaluentoja. Voitte  
hyödyntää pitkää kokemustamme ja 
asiantuntijuuttamme kehitysvamma- 
alalta ja tilata asiantuntijaluennon tai  
kokemuksellisen toimintatuokion.  
Asiantuntijaluentoja pitävät kokeneet  
alan ammattilaiset.

Yhdistyksellä on asiantuntijuutta  
kehitysvamma-alalla mm. itsemäärää-
misoikeudesta, erityislasten perheiden 
tarpeista, leiri- ja ryhmätoiminnasta, 
haastavasta käyttäytymisestä, tuetusta 
vapaaehtoistoiminnasta, asumisesta, 
osallisuutta tukevasta päiväaikaisesta 
toiminnasta ja seksuaalisuudesta.

Pyydä tarjous!

Lisätietoja: Mari Mononen

TILAUS- 
KOULUTUKSET

19.5. vietetään kansainvälistä saavutet-
tavuuspäivää. Sen kunniaksi Selkeästi 
meille -hanke järjestää tietoiskun siitä, 
miten parannetaan verkkopalveluiden 
kognitiivista saavutettavuutta.

Tietoiskussa saat vinkkejä, miten pienillä 
asioilla voit vaikuttaa verkkopalveluiden 
helppokäyttöisyyteen ja ymmärrettävyy-
teen. Saat myös vinkkejä, mitä asioita 
ottaa huomioon selkeässä somepostauk-
sessa. Kuulet hankkeen saavutettavuus-
testaajien kokemuksia, miten nämä vinkit 
auttavat heitä ja samalla meitä kaikkia 
käyttämään nettiä helpommin. Tietoisku 
on suunnattu kaikille saavutettavuudesta 
kiinnostuneille.

Aika: torstaina 19.5.  
kello 10.00–10.45
Paikka: verkossa (Teams) 
Ilmoittautuminen:  
tapahtumakalenterin kautta
Lisätietoa: Satu Timperi

TIETOISKU:  
Sekavasta selkeäksi –  
helpot vinkit kognitiivisesti  
saavutettavaan  
verkkoviestintään

Onko sinulla jokin nettisivu, josta halu-
aisit antaa palautetta? Selkeästi meille 
-hankkeessa vaikutetaan nettisivuihin! 

Koulutuksessa opit antamaan palautetta 
nettisivuista ja pääset kokeilemaan Tut-
kitaan nettisivua -lomaketta. Viimeisellä 
kerralla tehdään yhdessä somepäivitys 
vaikuttamisesta ja juhlitaan ryhmän vai-
kuttamistyötä. Saat todistuksen ja lahjan 
koulutukseen osallistumisesta. Ota mu-
kaan oma puhelin, tietokone tai tabletti, 
jolla voit tutkia nettisivuja. Koulutus on 
suunnattu ihmisille, joilla on kehitysvam-
ma tai muu erityisen tuen tarve. 

Koulutukseen valitaan 4–6 osallistujaa 
hakemuksien perusteella. Koulutuksessa 
on pientä tarjoiltavaa.

Aika: ma 23.5., ma 13.6.  
ja to 16.6. kello 15–17
Paikka: Ystävätupa,  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs
Ilmoittautuminen: tapahtumakalenterin 
kautta 17.5. mennessä
Lisätietoa: Satu Timperi

KOULUTUS:  
Opi vaikuttamaan  
nettisivuihin!
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Toukokuu
30.4.  Teinarin vappudisko | s. 32
3.5.  Senioriklubin  
 kevätjuhla | s. 32
7.5. Lauantaiparkki:  
 äitienpäiväsalaisuuksia | s. 31
7.5.  Espoon vertaistukiryhmä | s. 19
8.5.  Äitienpäiväbrunssi | s. 25 
11.5.  Vapaa-ajan toiminnan  
 kevätjuhla | s. 32
12.5.  Perhis Helsinki | s. 18
12.5.  Perhis Vantaa | s. 18
12.5.  Sateenkaariklubi:  
 euroviisut | s. 32
14.5.  Teinari | s. 32
14.5.  Puuhapäivä Porvoossa | s. 26
15.5.  Kaakon kammari | s. 19
19.5.  Perhis Espoo | s. 19
19.5.  Somalinkielisten  
 omaishoitajien ryhmä | s. 19
21.5.  Sukella perheeseen  
 -brunssi | s. 26
22.5.  Vantaan vertaistukiryhmä | s. 19
23.5.  Villiklubi | s. 33
24.5.  Erityislasten vanhempien  
 kevätlounas | s. 18
28.5.  Perheiden luontokerho | s. 20

Kesäkuu
4.6.  Ämyrin tanssit | s. 33
8.6.  Valoa vanhemmuuteen | s. 19
9.6.  Perhis Helsinki | s. 19
11.6.  Lauantaiparkki: ulkoilua | s. 31
11.6.  Perheiden luontokerho | s. 20
11.–12.6.  
 Isät ja lapset  
 luontoviikonloppu | s. 28
21.6.  Piknik perheille   
 Marketanpuistossa | s. 26
21.6.–22.6.  
 Minipäiväleiri | s. 31
26.6.  Pride-Villiklubi | s. 33
29.6.  Piknik-päiväristeily | s. 33
30.6.  Perheiden retki 
 Korkeasaareen | s. 27

Heinäkuu
5.7.  Kesäkaakko | s. 27
27.7.  Piknik lapsiperheille | s. 27

Elokuu
7.8.  Mäntsälän kesätanssit | s. 34
13.8.  Retki Hämeenlinnan  
 kesäteatteriin | s. 34

Tapahtumakalenteri

Muutokset ovat mahdollisia muuttuvan koronatilanteen vuoksi. 
Ajankohtaisin tieto on netissä tapahtumat.kvtuki57.fi.

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

kvtuki57

Seuraa meitä somessa

kehitysvammatuki57

27.8.  Lauantaiparkki:  
 Suomen luonnon  
 päivä | s. 31
30.8.  Aikuisten lasten  
 vanhempien  
 tapaaminen | s. 20

Tulossa syksyllä mm.
3.–4.9.  Intti tutuksi | s. 35
3.–4.9.  Pariskuntien  
  viikonloppu | s. 28
24.–25.9.  Sisarusten  
  viikonloppukurssi s. 21
30.9.–2.10.  
  Alle kouluikäisten  
  lapsiperheiden  
  viikonloppu | s. 29
25.–27.11.  Kouluikäisten  
  lapsiperheiden  
  viikonloppu | s. 29



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

Heidi Rinta-Lusa
044 493 8083 
parkkitoiminnan  
koordinaattori 1.2. alkaen

Aino Raike 
040 522 2138
perhe- ja parkkitoiminnan  
koordinaattori

Sari Jenu
040 707 9967 
perhetoiminnan  
koordinaattori

Marja Herala 
040 521 0240 
yhteisökoordinaattori 

Severiina Winqvist
040 835 0395 
vapaa-ajan toiminnan   
koordinaattori

Jan Törnblom
044 740 7829
vapaa-ajan toiminnan  
koordinaattori 

Petrus Koskimies
044 493 4614
leiritoiminnan koordinaattori 

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

Veera Hietanen
040 160 9017  
vapaaehtoistoiminnan  
koordinaattori

Satu Timperi
044 901 3213
hankepäällikkö  
(Selkeästi meille)

Petra Saarinen
044 491 4006 
saavutettavuuskoordinaattori 
(Selkeästi meille)

Maija Rimpiläinen
044 740 6693 
hankepäällikkö (Hetkittäin)

Mari Salovaara
044 714 3380
hanketyöntekijä (Hetkittäin)

Hanna Pyöriä
044 491 4779
hankekoordinaattori  
(Perhekamut)

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
Jenni Morottaja 044 700 1061
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 

Sanni Toivonen 044 493 4615
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
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