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Vuosi lähestyy loppuaan ja juuri nyt vai-
kuttaa siltä, että poikkeukselliselle ajalle 
aivan vielä näy loppua. Olemme joutuneet 
mukauttamaan toimintaamme asteittain, 
mutta ainakin nyt voimme valtioneuvos-
ton linjauksia rikkomatta tarjota verkon 
lisäksi toimintaa myös livenä. Tämän 
jäsentiedotteen julkaisun aikaan tilanne 
toki voi jo olla toinen. Paljon mukavaa ja 
odotettua olemme joutuneet perumaan-
kin, mutta tässä ajassa on meidän kaikkien 
kannettava oma osamme vastuullisuu-
desta. Erityisen surulliselta tuntuu se, että 
tilanne ei mahdollista tänä vuonna yhdis-
tyksen perinteisen joulujuhlan viettoa.

Koska ryhmämuotoiseen toimintaan 
osallistuminen on rajoitetumpaa kuin 
aiemmin ja koska liikkuminen kodin ulko-
puolella edellyttää erityistä varovaisuutta, 
mielekkään vapaa-ajan toteutuminen 
vaatii erityisjärjestelyjä. Juuri nyt henkilö-
kohtaisen avun palveluiden merkitys on 
vaikeavammaisille ihmisille entistäkin tär-
keämpää. Henkilökohtainen apu vahvis-
taa itsemääräämisoikeuden ja itsenäisen 
elämän toteutumista. Myös asumispalve-
luissa asuvalla ihmisellä on oikeus henkilö-
kohtaiseen apuun, eikä asumispalveluiden 
piirissä asuminen saa vaikuttaa henkilö-
kohtaisen avun tuntimäärään. Henkilö-

kohtaisen avun tuntimäärän arvioinnin 
tulee aina olla yksilöllistä ja sen käyttämi-
sen ajankohdan määrittelee ihminen itse. 
Tarvittaessa henkilökohtaista apua tulee 
saada käyttää myös sunnuntaisin, vaikka 
se on henkilöstökulujen takia kalliimpaa 
kuin arkisin.

Yhdistyksen syyskokous pidetään tors-
taina 19.11.2020 erityisin turvallisuusjär-
jestelyin. Kokouksen yhteydessä on aikaa 
myös keskustelulle. Järjestämme lisäksi 
vielä tämän vuoden puolella yhdistyksen 
puheenjohtajan johdolla keskusteluhet-
ken jäsenistölle verkon kautta. Myös minä 
ja toimiston muut työntekijät olemme 
käytettävissänne edunvalvontaan liittyvis-
sä asioissa.

PÄ Ä K I R J O I T U S

Sisältö

4  |  2 0 2 0

  3  –  Pääkirjoitus

  4  –  Ajankohtaista 

  8  –  Mitä kuuluu? 

15  –  Viisseiskan kolumni 

16  –  Toiminta, tapahtumat   
  ja vertaistuki 

33  –  Koulutukset

35  –  Tapahtumakalenteri

36  –  Yhteystiedot

JÄSENTIEDOTTEEN AIKATAULU 2020 

numero  aineiston jättöpäivä  postitusviikko

1  14.1. 4
2 13.4. 17
3 19.7. 31
4 20.10. 40

UUTISKIRJE
Sähköinen uutiskirje ilmestyy noin kerran 
kuukaudessa. 
Liity postituslistalle uutiskirje.kvtuki57.fi.

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 erilaisia koulutuksia. Jäsenenä  
Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen  
toimintaan osallistumalla yhdistyksen kevät- ja  
syyskokouksiin, hakeutumalla hallitustyöskentelyyn 
ja esim. toimikuntien toimintaan.

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

Jäsenmaksut 2020: 
henkilöjäsen 25 €, yhteisöjäsen 90 €.
Ole yhteydessä Maria Kuosmaan tai 
täytä liittymislomake netissä.

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

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

HENKILÖKOHTAISEN AVUN 
MERKITYS POIKKEUKSELLISENA AIKANA

Lämpimin terveisin

Nina Korventaival 
toiminnanjohtaja

LIITY 
YHDISTYKSEN 

JÄSENEKSI
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A J A N KO H TA I S TA •  Loppuvuoden musiikki-, liikunta- ja senioriryhmät  
 ja -kerhot on peruttu turvallisuussyistä.

•  Emme järjestä yli 15 henkilön kokoontumisia.

•  Voit osallistua tilaisuuksiimme ja toimintaamme  
 vain täysin terveenä. Jos toteamme sinulla olevan  
 flunssan oireita, ilmoitamme asiasta kotiin ja  
 huolehdimme, että pääset turvallisesti kotiin.

•  Jos olet saanut viranomaisen määräämän  
 karanteenipäätöksen, et voi osallistua toimintaan.

•  Suu-nenäsuojaimien käyttö on pakollista  
 kaikessa vapaa-ajan toiminnassamme.  
 Jaamme toimintaan osallistuville suu- 
 nenäsuojaimet ja opastamme niiden käytössä.

•  Työntekijät ja vapaaehtoiset käyttävät  
 myös suu-nenäsuojaimia tai visiirejä.

•  Kiinnitämme erityistä huomiota 
 käsienpesuun ja käsidesin käyttöön.

•  Emme kättele tai halaile ketään ja tervehdimme  
 toisiamme sanallisesti.

•  Huomioimme turvavälit.

•  Desinfioimme yhteistilat päivittäin.

•  Maksamme tasarahalla, koska emme  

 käsittele vaihtorahaa.

•  Jos kuulut riskiryhmään, harkitse ryhmä- 
 toimintaan osallistumista tarkasti yhdessä  
 läheisten ihmisten kanssa.

Aloitamme lippujen myynnin joulukuussa.  
Tiedotamme tästä lisää lähempänä.
Tule toteuttamaan KeMuT kanssamme!

Muusikot ja tanssijat, lähettäkää näyte taidoistanne  
tiedostona tai sähköpostilinkkinä 31.12. mennessä 
osoitteeseen marja.herala@kvtuki57.fi.  
Hakijoista valitaan 6-8 esiintyjää tai esiintyjäryhmää.

Esiintyjien kohtuulliset matkakulut korvataan tarvittaessa.

Yhdistykset ja muut toimijat, tervetuloa esittelemään  
toimintaanne KeMujen kulttuuritorille. Ilmoittautumiset 31.12.  
mennessä sähköpostilla (paikkoja rajoitetusti).  
Esittelypaikan hinta 100 € sisältää kahden henkilön sisäänpääsyn  
KeMuihin. Sähkö tarvittaessa Messukeskuksen hinnaston mukaan.

Hyviä hetkiä kaiken ikäisille!
Lisätietoja: Marja Herala

Hae esiintyjäksi KeMuT 2021 -tapahtumaan
KeMuT järjestetään jälleen 6.3.2021 Messukeskuksen Siivessä. 

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN

Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen toimistolta 12.11. alkaen. 
Tervetuloa! Kehitysvammatuki 57 ry:n hallitus

Kehitysvammatuki 57 ry:n 
sääntömääräinen  
syyskokous pidetään  

 

yhdistyksen 
toimistolla osoitteessa  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs,  
00510 Helsinki.

Käsiteltäviä asioita:
• Sääntöjen 11§:n määräämät asiat
 >>  hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021
 >>  määrätään vuoden 2021 jäsenmaksut
 >>  hyväksytään vuoden 2021 talousarvio
 >>  päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen  
  jäsenet erovuoroisten tilalle
 >>  valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tai tilin- 
  tarkastusyhteisö tarkastamaan tulevan vuoden tilejä ja hallintoa
 >> yhdistyksen sääntömuutos etäosallistumisen mahdollistamiseksi  
  syys- ja kevätkokouksissa

torstaina 
19.11.2020 
klo 18

Kiristyvän koronatilanteen  
vuoksi olemme mukauttaneet  

järjestötoimintaamme.  
Arvioimme tilannetta päivittäin  

ja teemme tarvittaessa lisää  
mukautuksia huomioiden  

viranomaisohjeet.  
Pyrimme siirtämään toimintaa  

mahdollisimman paljon  
verkkoon ja etsimme muita  

keinoja tarjota vapaa-ajan toimintaa. 
Lue turvallisuusohjeet aina kun 
haluat osallistua toimintaamme.

Nämä ohjeet on päivitetty 16.10.2020. 
Uusin ohjeistus on aina saatavilla  

nettisivujemme etusivulla.

Henkilökunta antaa lisätietoja asiasta. 

Tervetuloa mukaan toimintaan!

JÄRJESTÖ-
TOIMINNAN 

TURVALLISUUS-
OHJEET
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A J A N KO H TA I S TA  j a t k u u

Hei! Olen Heikki Oksanen eli Hessu, ikä 
34 vuotta. Asun Helsingissä Jakomäessä ja 
olen töissä Kalliossa Kehitysvammatuki 57 
ry:ssä. Olen saavutettavuustestaaja Sel-
keästi meille -hankkeessa. Ennen sitä olen 
ollut siivooja ISS Suomella, rappusiivooja 
Ruoholahdessa ja Ruskeasuon hammaskli-
nikan välinehuoltaja. Harrastan kävelyä, lu-
kemista ja musiikin kuuntelua. Tulin tänne 
töihin elokuussa. Tulin tänne sen takia, että 
voin vaikuttaa nettisivujen helppouteen ja 
siihen, että kaikki löytäisivät nettiin.

Moro! Olen Roberto Polsa, 24 vuotta, 
ja asun Itä-Helsingissä. Olen töissä Kehi-
tysvammatuki 57 ry:ssä Selkeästi meille 
-hankkeessa. Olen saavutettavuustestaaja. 
Vahvuuteni on sosiaaliset taidot, esimer-
kiksi erilaisten ihmisten kanssa kommuni-
koiminen. Tulen toimeen niin vanhempien 
kuin samanikäisten kanssa. Minusta on 
kiva työskennellä täällä. Harrastan va-
paa-ajalla lenkkeilyä. Kuuntelen monen-
laista musiikkia, esimerkiksi ulkomaalaista 
räppiä ja poppia.
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Tule tutustumaan Kehitysvammatuki 57 
ry:n kerhojen ja Vekkarin ryhmien ainut-
laatuisiin teoksiin! 

Taidenäyttelyn avajaisia vietetään tiis-
taina 1.12.2020 kello 16–18. 

Ilmoittaudu avajaisiin puhelimitse 040 
83 76 273 tai sähköpostitse venni.turtiai-
nen@kvtuki57.fi 

Näyttely on avoinna kehitysvammais-
ten viikon kunniaksi koko viikon 1.–7.12. 
Lapinlahden Lähteellä osoitteessa Lapin-
lahdenpolku 8, Helsinki. 

Kerhojen ja  
Vekkarin 
taidenäyttely  
Lapinlahden  
Lähteellä 

Vipinä-liikuntahankkeen kolmas ja viimeinen vuosi 
lähestyy loppuaan. Hankkeessa on löydetty uusia 
tapoja lisätä arjen aktiivisuutta ja liikuntaa kotiyh-
teisöiden arkeen. Hankkeen aikana saatujen koke-
musten perusteella on kehitetty nelivaiheinen pro-
sessi, jonka avulla mikä vain yhteisö voi tarkastella 
oman aktiivisuutensa määrää ja löytää uusia ideoita 
liikuntaan. Tutustu menetelmiin Vipinän materiaali-
pankissa osoitteessa www.kvtuki57.fi/vipina. 

Tämän jäsentiedotteen keskiaukeamalla on 
hankkeessa kehitetty Vipinä-vuori-pelilauta. Pelissä 
edetään liikkumalla – päivittäisen liikuntasuorituk-
sen tekemällä pääset pelissä seuraavaan ruutuun. 
Irrota pelilauta, kiinnitä se seinällesi ja aloita kuu-
kauden kestävä liikuntahaaste. Lopussa sinua odot-
taa palkinto. Tarkemmat peliohjeet löydät Vipinän 
materiaalipankista.

Materiaalipankista löytyy myös Vipinä-hankkees-
ta toimitettu lehti. Lehdestä löytyy paljon kuvia ja 
juttuja hankkeen eri vaiheista ja yhteistyökump-
paneista sekä sama pelijuliste kuin tässä lehdessä. 
Lehden voi myös tilata perinteisessä painetussa 
muodossa lähettämällä sähköpostia hankepäällik-
kö Anna-Riikka Murtoselle. Ilmoita tilauksen yhtey-
dessä, montako lehteä haluat tilata (max 3/tilaus) ja 
haluatteko tilata myös painettuja Vipinä-pelijulistei-
ta (max 20/tilaus).
Lisätietoja: Anna-Riikka Murtonen,  

www.kvtuki57.fi/vipina 

Työnantaja – oletko kiinnostunut osatyökykyisen 
ihmisen työllistämisestä yritykseesi? Tiedätkö, mistä 
saada osaavaa työvoimaa ja tukea työllistämiseen? 

Webinaarissa kuulet puheenvuoroja niin työn-
antajan, työntekijän kuin työhönvalmennuksen 
näkökulmasta, ja pääset esittämään paneelille 
kysymyksiä.

Tervetuloa webinaariin keskustelemaan aiheesta! 
Ilmoittaudu tapahtumaan tapahtumakalenterimme 
kautta osoitteessa tapahtumat.kvtuki57.fi. 
Lisätietoja: Mari Mononen

VIPINÄ- 
hankkeen lehti ja peli 

ovat valmistuneet

W E B I N A A R I
TYÖLLISTYMISESTÄ 

25.11.2020 
klo 17–18.30
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M I TÄ  K U U LU U ?

MITÄ KUULUU? -PALSTALLA VIERAILLAAN VUODEN AIKANA KAIKISSA KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N YKSIKÖISSÄ  

JA TUTUSTUTAAN JÄRJESTÖTOIMINTAAN. TÄLLÄ KERTAA KUULLAAN TOIMISTOAPULAISEN MONIPUOLISESTA  

TYÖNKUVASTA JA HAKSULAN TOIMIJATALON TOIMINNAN RAKENTUMISESTA, SUKELLETAAN SYYSLOMALEIRIN  

TUNNELMIIN JA OPITAAN, MIKÄ IHME ON IKIKAVERI.

Haksulassa 
hommat rullaavat

Haksulan toimijatalossa olemme ideoineet 
ja rakentaneet toimintaympäristöä. Valit-
simme yhdessä seinämaalien värit ja ruo-
kasalin seinään tulevan tapetin. Halukkaat 
ovat osallistuneet seinien maalaukseen. 

Olemme pohtineet tiloissa kaikuvaa ään-
tä ja sen vaimentamista. Hankimme ääntä 
vaimentavaa paneelia. Sen väri ei sopinut 
tilaan, joten toimijat valitsivat kankaista 
mieluisia värejä. Niihin piirrettiin pyöreitä 
kuvioita, jotka leikattiin irti ja liimattiin 
paneeliin. Kaikki osallistuivat suunnitteluun 
ja toteutukseen. 

Viikkolukujärjestyksen tekeminen aloi-
tettiin kysymällä toimijoilta, mitä he ha-
luaisivat tehdä. Jokaisen toiveet otettiin 
huomioon. Osa toiminnoista on toistuvia 
tapahtumia, kuten kaupassakäynti ja 
ruokalistan suunnittelu, rentoutusryhmä ja 
etäyhteistyöt Oskarinpuiston toimijatalon 
kanssa. ”Lempitoimintani on ollut leipomi-
nen ja erityisesti sämpylöiden teko on ollut 
kivaa”, kertoo yksi toimijoistamme. 

Eteiseen loimme läsnäoloseinän, jo-
hon otimme kaikista kuvat. Toimijataloon 
tullessa jokainen kääntää oman kuvansa 
näkyviin. Näin kaikki tietävät, ketkä ovat 
toimijatalossa paikalla. Pois lähtiessä kuva 
käännetään seinään päin merkiksi muille, 
ettei ole enää paikalla. 

Olemme etsineet jokaiseen tilaan sopivat 
picto-kuvat. Niitä voimme käyttää toimin-
nan kuvittamiseen ja itseilmaisun mahdol-
listamiseen. Toimijat ovat etsineet kuvia 
Papunetistä. Kuvien järjestelyssä, tarroitta-

misessa ja lajittelussa on ollut paljon työtä. 
Kävelyretkillä olemme keränneet erilaisia 

luonnonmateriaaleja, kuten puiden ja kas-
vien lehtiä sekä maahan tippuneita oksia ja 
käpyjä.  Niitä olemme käyttäneet esimerkik-
si eteisen sisustukseen. ”Luonnonmateriaa-
lien näkeminen sisätiloissa tuntuu rauhoit-
tavalta”, sanoo toinen toimijoistamme. 

Odotamme innolla, että voisimme kutsua 
teidät kaikki kyläilemään ja katsomaan 
hienoja tilojamme!

 

Jutun kirjoittamiseen on osallistunut Haksulan toimija-

talon toimijat ja henkilökunta
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M I TÄ  K U U LU U ?  j a t k u u

Onnea 
ikikaverit 
– teitä on 
jo yli 100!

Vuosien varrella yhdistyksen kaveritoimin-
nan kautta jo sadat ihmiset ovat löytäneet 
elämäänsä uuden kaverin ja varsin moni 
heistä pysyy ystävinä kauan. Tälläkin het-
kellä toiminnassa on mukana yli 60 kave-
riparia, jotka ovat tunteneet toisensa jo 
yli kolme vuotta. Näille kaveripareille on 
myönnetty vuonna 2020 ”ikikaveri” -tun-
nustus ja heitä tullaan muistamaan loppu-
vuonna erikseen.

Ahti Lauren, 60 ja Anja Matikainen, 64 
lähtivät mukaan kaveritoimintaan kuusi 
vuotta sitten. Myös Ella Haapalehto, 23 ja 
Ella Rinne, 28 ovat tavanneet toisensa kave-
ritoiminnan kautta, vuonna 2015. 

Vuosien varrella kaveriparit ovat ehtineet 
viettämään yhdessä paljon aikaa. ”Pyrim-
me tapaamaan vähintään kerran kahdessa 
kuukaudessa. Lisäksi olemme yhteydessä, 
esimerkiksi WhatsAppin kautta. Yleensä 
näemme kahvin tai teen äärellä: yhteinen 
suosikkimme on kissakahvila Helkatti”, Ella 
ja Ella kertovat. 

Anja ja Ahti tapaavat noin kerran kuu-
kaudessa. ”Olemme ulkoilleet, olleet hau-
tausmaa-, puutarha- ja museokäynneillä 
ja käyneet toistemme kotona. Uutena 
molemmille osallistuimme pehmojoogaan”, 
Ahti kertoo. ”Lisäksi olemme osallistuneet 
KeMut-juhlaan vuosittain ja olleet vapaaeh-
toisten virkistystapahtumissa”, Anja lisää. 

Mieleenpainuvin muisto kaveruuden 
ajalta on Ahdille yhteinen ulkomaanmatka. 
”Sain matkalahjakortin. Anja oli miehen-
sä Timon kanssa mukana, se oli elämäni 
ensimmäinen Tallinnan matka.” Anjalle ovat 
jääneet mieleen arkiset kohtaamiset: ”Ah-
din kanssa olimme yhteisellä ruokakaup-
pareissulla kaveruutemme alussa. Myyjät ja 
asiakkaat tervehtivät ja juttelivat iloisesti, 
he olivat Ahdin lähes päivittäisiä tuttuja.” 

Myös Ella ja Ella ovat saaneet olla toisen-
sa elämässä pitkään. ”Olemme opiskelleet, 
valmistuneet, muuttaneet ja aloittaneet 
uudessa työssä kaverisuhteemme aikana. 
On aina mielenkiintoista kuulla mitä toiselle 
kuuluu. Näin pitkän kaverisuhteen aikana 
on ehtinyt tapahtua vaikka mitä!”

Miltä uusi nimitys kaveruudelle tuntuu? 
”Ikikaveruus tuntuu oudolta ainakin näin 
aluksi. Vaatii tottumusta omaksua uusi nimi 
kaveruudelle”, Ahti pohtii. ”Ikikaveruus tun-
tuu hienolta. Arvokkaalta”, Anja vastaa. 

”Vaikka tapaamisten välillä olisi pidem-
pikin väli, tietää ettei toinen katoa minne-
kään. Ystävyys on pysyvä asia,” Ella ja Ella 
kertovat.

Kirjoittaja Jenna Luoto on vapaaehtoistoiminnan 

koordinaattori
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Toimiston 
viihtyvyydestä 
vastaava Saana 
on myös kuvittaja

Kuka olet?
Olen Saana Renvall, Kehitysvammatuki 57 
ry:n toimistoapulainen

Mitä työtehtäviisi kuuluu?
Toimistolla minulla on monipuolisia tehtä-
viä esim. kaupassa käynti eri toiminnoille, 
postitan ja haen paketteja postista, hoidan 
perussiisteyttä toimistolla, korjaan astiat 
kaappiin ja hoidan lika-astiat pesuun. 
Ystävätuvan puolella hoidan viikoittaisiin 
toimintoihin tarjoilut, keitän kahvit ja val-
mistan sämpylät sekä katan pöydät valmiik-
si ja autan myös myyntipuolella. 

Olen myös päässyt piirtämään logoja  
Ystävätuvan eri toiminnoille sekä Vipinälle. 
Oli mielenkiintoista piirtää toiminnoille 
logot, työssä täytyi pohtia jokaiseen toimin-
taan sopiva kuva ja teema.

Mitä harrastat vapaa-ajallasi?
Vapaa-ajallani pidän lukemisesta, elokuvien 
katselusta, maalaamisesta ja piirtämisestä. 
Viime aikoina olen myös aloittanut kuto-
maan villahuivia. 

Saanaa haastatteli hallinnon assistentti Maria Kuosma

M I TÄ  K U U LU U ?  j a t k u u

Liikettä 
Pajulahden 

leirillä

Syksyinen sää ja aurinkoinen tunnelma val-
tasi leiribussin. Bussin kaarrettua Pajulah-
den pihaan lähdimme uteliaina etsimään 
omaa luokkaamme, minne väliaikaisesti 
jätimme laukkumme ja reppumme. Leiri 
alkoi tutustumisleikeillä ja kaikkien suosikil-
la levyraadilla. 

Osalle leiriläisistä paikka oli tuttu, ja 
heidän johdattamana lähdimme kohti ruo-
kalaa. Kyllä ruoka maistui kaikille bussimat-
kan jälkeen. Kaikille oli mieluista ruokaa ja 
vatsat saimme koko viikon täyteen erilaisilla 
herkuilla. 
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Ruokailun jälkeen lähdimme kohti ma-
jataloa kysymysten saattelemana. Milloin 
uimaan? Pelataanko korista? Kenen kanssa 
olen samassa huoneessa? Vihdoin päästiin 
purkamaan tavaroita ja hetkeksi lepää-
mään.  Huoneista oli hienot maisemat 
järvelle, mistä iltaisin näkyi ihana auringon-
lasku. 

Tiistaina leiri alkoi kunnolla. Ensimmäi-
nen yö oli nukuttu hyvin ja aamupalalta 
puuron voimin lähdimme kohti uutta 
päivää.  Tiedossa oli kangaskassien koriste-
lua ja tanssia. Tanssissa pääsimme 70-luvun 
diskomaailmaan ja Street Dancen askelei-

M I TÄ  K U U LU U ?  j a t k u u K O LU M N I

seimmille meistä netin käyttö on 
itsestäänselvyys. Hoidamme pank-

kiasiat, etsimme tietoa, pelaamme pelejä tai 
tapaamme ystäviä etäyhteydellä. Netin käyttö 
on lisääntynyt koronan aiheuttamien rajoi-
tusten takia, koska moni toiminto on siirtynyt 
nettiin. Netissä voi tehdä paljon erilaisia asioi-
ta, mutta kaikilla ihmisillä ei ole mahdollisuut-
ta käyttää nettiä itsenäisesti.

Suomessa on arviolta yli miljoona ihmistä, 
joiden on vaikeaa käyttää verkkopalvelu-
ja. Saavutettavuuslaki velvoittaa, että mm. 
julkisen sektorin verkkopalveluiden pitää olla 
teknisesti saavutettavia. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että nettisivustoa on mahdollista 
käyttää pelkällä näppäimistöllä ja että nä-
kövammaisten henkilöiden käyttämät luku-
laitteet toimivat sivustolla ilman ongelmia. 
Videoissa on tekstitykset ja kuvilla vaihtoeh-
toiset tekstit. Silloin yhä useamman ihmisen 
on mahdollisuus käyttää verkkopalveluja 
itsenäisesti ilman toisen ihmisen tukea. 

On kuitenkin paljon ihmisiä, joilla on 
haasteita esimerkiksi oppimisessa, muista-
misessa tai hahmottamisessa. Heille ei riitä, 
että tekninen saavutettavuus on kunnossa, 
vaan sivujen pitää olla myös helppoja käyttää, 
hahmottaa ja ymmärtää eli sivujen täytyy olla 
kognitiivisesti saavutettavia. Sivuilla tulee olla 
helposti luettavaa ja ymmärrettävää tekstiä, 
jota tuetaan selkeillä kuvilla ja videoilla sekä 
toimiva ja selkeitä hakutuloksia tuottava ha-
kutoiminto. Näitä asioita olemme havainneet 
Selkeästi meille –hankkeessa, jossa osatyöky-
kyiset kokemusasiantuntijat testaavat erilaisia 
nettisivuja.  

Verkkosivujen saavutettavuus 
ja digitaidot edistävät 
itsemääräämisoikeutta

U

Satu Timperi
hankepäällikkö, Selkeästi meille (2020–2022)

Lisäksi olemme havainneet, että asioinnin 
tiellä on muitakin esteitä kuin verkkosivujen 
saavutettavuus. Osalla tapaamistamme ih-
misistä esteenä on laitteen tai nettiyhteyden 
puute tai puutteelliset taidot käyttää laitteita 
ja sovelluksia. Osa ei edes koe tarvetta hoitaa 
omia asioitaan, koska on tottunut siihen, että 
joku muu hoitaa ne hänen puolestaan. 

Kaikkien asioiden hoitaminen ei ole kaikille 
mahdollista, mutta kaikki voivat oppia uusia 
taitoja. Onnistuisiko esimerkiksi kirjan varaa-
minen kirjastosta tai elokuvalipun ostaminen 
harjoittelun jälkeen itsenäisesti? Selkeät 
nettisivut helpottavat tätä tavoitetta, mutta 
harjoitteluvaiheessa toisen ihmisen tuki ja 
kannustus on yhtä tärkeää. 

Jokainen uusi taito, niin netin käytössä 
kuin muutenkin, lisää itsemääräämisoikeu-
den toteutumista ja vähentää riippuvuutta 
toisesta ihmisestä. Se lisää myös mahdolli-
suuksia osallistua ja vaikuttaa omiin asioihin 
– ja elää omannäköistä elämää.

hin. Kokeilimme myös, millaista on tanssia 
musikaaleissa. Leiriläiset tulivat posket 
punottaen ja nauraen päivälliselle, uusien 
opittujen askeleiden kuljettamana. Opittuja 
tanssiliikeitä näkyi myös leirin diskossa.

Sää suosi meitä koko viikon ja pääsim-
me tutustumaan Pajulahden ympäristöön. 
Saimme jalkapalloturnauksen pystyyn ja 
teimme kävelylenkkejä kauniissa ympäris-
tössä. Palloiluhalli ja kuntosali olivat leiri-
läisten suosikkeja. Iloisissa tunnelmissa har-
joittelimme uusia tapoja harrastaa liikuntaa. 

Perjantaina lähdimme kohti Ystävätupaa. 
Vastassa oli vanhempia ja kova puheensori-
na kävi siitä, mitä kaikkea on leirillä päässyt 
tekemään. Edellisen päivän disko tuntui ja-
loissa. Oli aika lähteä kotiin. Leirikavereiden 
kanssa sanottiin hyvästit ja sitten lähdettiin 
eri suuntiin – väsyneinä, mutta onnellisina 
syyslomaviikosta. 

Kirjoittaja Ninni Koskinen oli yksi syyslomaleirin  

ohjaajista
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TO I M I N TA ,  TA PA H T U M AT  J A  V E R TA I S T U K I

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

PARKKITOIMINTA

YSTÄVÄTUPATOIMINTA JA RETKET

17

VERTAIS- JA VAPAAEHTOISTOIMINTA  

24
26
28

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

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

Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuutta 
osallistua aktiivisesti yhteiskunnan eri toimintoihin, tukea heidän itsenäisyyttään ja ennaltaehkäistä 
syrjäytymistä. Toimintaan osallistuu sekä kehitysvammaisia että vammattomia henkilöitä. 
Lisätietoja Jenna Luodolta ja Venni Turtiaiselta.

LEIRITOIMINTA 32Leiritoiminta tarjoaa kehitysvammaisille tai vastaavaa laaja-alaista tukea tarvitseville ihmisille 
mahdollisuuden lepoon ja virkistykseen loma-aikana. 
Lisätietoja Aino Raikelta. 

KERHOTOIMINTA 32Kerhotoiminta muodostuu säännöllisesti kokoontuvista kerhoista, lyhyemmistä kursseista ja 
liikuteltavasta vapaa-ajan toiminnasta. 
Lisätietoja Severiina Winqvistiltä.

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

Yhdistyksen yleiset peruutusehdot 
ovat voimassa kaikissa yhdistyksen 
järjestämissä tilaisuuksissa ja  
tapahtumissa ellei toisin mainita. 

Voit peruuttaa osallistumisen kuluitta 
30 vrk ennen tapahtuman alkua. 
Perimme 50 % kuluista, jos peruutus 
tapahtuu 29–15 vrk ennen tapahtu-
man alkua. Perimme 100 % kuluista, 
jos osallistuminen peruutetaan alle 
15 vrk ennen tapahtuman alkua.

Maksun maksamatta jättäminen ei 
ole sama asia kuin peruuttaminen. 
Sairastumisen sattuessa rahat  
palautetaan vain lääkärintodistusta 
vastaan. 

Mikäli joudut peruuttamaan  
osallistumisesi, olethan välittömästi  
yhteydessä tapahtuman  
yhteyshenkilöön.

ILMOITTAUTUMINEN

YHDISTYKSEN YLEISET 
PERUUTUSEHDOT 

VANHEMPIEN TAPAAMISIA
Espoon vertaistukiryhmä  
Aika: lauantaisin 7.11. ja 5.12. kello 13–16    

Paikka: Me-talo, Terveyskuja 2, 02770 Espoo  

Lisätietoja lastenhoitokyselyt ja  
ilmoittautuminen viikkoa ennen: Sari Jenu

Ryhmä on tarkoitettu lasten ja nuorten 
erityislasten omaishoitajille tai vastaavas-
sa tilanteessa oleville. Ryhmän punaisena 
lankana kulkee vertaistuki. Tapaamisiin 
on järjestetty lastenhoito, mukaan mah-
tuu rajallinen määrä lapsia. Tule rohkeasti 
mukaan! Ryhmä on avoin, eli voit tulla niille 
kerroille, jotka itsellesi sopivat. 

Marraskuussa on luvassa hemmottelua hie-
ronnan muodossa ja joulukuussa pidämme 
pikkujoulut. Tilanteen niin vaatiessa tapaa-
miset järjestetään etäyhteyden kautta.

P E R H E I D E N  V E R TA I S T U K I TO I M I N TA 
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Ryhmä on tarkoitettu lasten ja nuorten eri-
tyislasten vanhemmille. Tapaamisen punai-
sena lankana kulkee vertaistuki. Tapaamme 
lounasaikaan ja käymme yhdessä syömässä 
ja samalla on mahdollisuus jutella vertais-
ten kanssa. Yhdistys tarjoaa vanhemmille 
lounaan.

Aikuisten lasten vanhempien  
tapaaminen 
Aika: torstaina 3.12. klo 12–14

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

Lisätietoja: Sari Jenu  
(voit myös jättää viestin vastaajaan)

Ilmoittautuminen:  30.11. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Helsinkiläiset vanhemmat – tervetuloa 
mukaan! Jutellaan ja virkistytään vertaisessa 
seurassa glögiä ja pipareita nauttien.

Jouluherkkuja lahjaksi 
Aika: torstaina 3.12. klo 17–20

Paikka: Opistotalon opetuskeittiö,  
Helsinginkatu 26, Helsinki.

Lisätietoja: Sari Jenu 

Ilmoittautuminen:  19.11. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta 

Nyt on mahdollisuus tehdä erilaisia  
herkkupaketteja joulupukin konttiin.

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

Sukellus vesijuoksun saloihin
Aika: lauantaina 12.12. klo 10.15–14.30

Paikka: Kallion Urheilutalo, Helsinginkatu 25

Lisätietoja: Sari Jenu 

Ilmoittautuminen: 25.11. mennessä 
tapahtumakalenterin kautta  

Tapaamme klo 10.15 Kallion urheilutalon 
aulassa, josta siirrymme suihkun kautta 
allasosastolle. Klo 10.50–11.30 on vesijuok-
sun opetusta. Mukaasi tarvitset uimapuvun, 
pyyhkeen ja henkilökohtaiset pesuvälineet. 

Peseytymisen ja saunomisen jälkeen  
siirrymme noin klo 13 yhdessä lounaalle. 
Lounaspaikka ilmoitetaan myöhemmin. 

Ryhmään mahtuu 10 henkilöä ja omavastuu 
on 10 €, joka pitää sisällään opetuksen sekä 
lounaan. Maksu paikan päällä.

P E R H E I D E N  V E R TA I S T U K I TO I M I N TA P E R H E I D E N  V E R TA I S T U K I TO I M I N TA 

Ilmaha gaarka ahi waa hadiyad  
- kooxda loogu talagalay hooyooyinka 
afka soomaaliga ku hadla

Ma heysataa cunug qaba naafo, jirro ama 
kaalmo u baahan? Ku soo dhowow oo la ku-
lan hooyooyin afka soomaaliga ku hadla oo 
ku jira xaaladdaada mid lamid ah! Kooxda 
Ilmaha gaarka ahi waa hadiyad – ee bishiiba 
halmar kulanta waa lacag la’aan waxaana 
la bixinayaa casho fudud. Waxaad ka soo 
qeybgeli kartaa wakhtiyada aad dooneyso.
 
Goobta: ITÄKADUN PERHEKESKUS, Tallinna-
naukio 1, dabaqa 1aad, Helsinki. 

Wakhtiga: Khamiis 12.11 .2020 saacadda 18, 
Khamiis 10.12 .2020 saacadda 18

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

VIRKISTYSTÄ JA VERTAISTUKEA
Helsingin vertaistukiryhmä  
– UUSI RYHMÄ päiväaikaan
Aika: keskiviikkona 18.11. klo 11–13

Paikka: IPI-Kulmakuppila,  
Porthaniankatu 13, Helsinki

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen:  12.11. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

P E R H E I D E N  V E R TA I S T U K I TO I M I N TA 

Erityislapsi on lahja -ryhmä  
somalinkielisille äideille
Aika: torstaina 12.11. ja 10.12. 

Kello: 18.00–19.45 

Paikka: Itäkadun perhekeskus,  
Tallinnanaukio 1

Lisätietoja: Tuulikki Hakala,  
tuulikki.hakala@polli.fi, p. 046 922 3590.

Onko sinulla lapsi, jolla on jokin vamma, 
sairaus tai muu erityisen tuen tarve? Ter-
vetuloa tapaamaan muita samassa tilan-
teessa olevia somalinkielisiä äitejä!  Kerran 
kuukaudessa kokoontuva Ilmaha gaarka ah 
waa hadyad –ryhmä on ilmainen ja siellä 
on tarjolla pieni iltapala. Voit osallistua niille 
kerroille, joille haluat. Ryhmään ei tarvitse 
erikseen ilmoittautua, voit vain tulla paikalle 
klo 18.

Tapaamiset toteutetaan yhteistyössä Pää-
kaupunkiseudun omaishoitajat ry:n ja 
Helsingin kaupungin vammaispalvelujen 
kanssa.
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P E R H E I D E N  V E R TA I S T U K I TO I M I N TA 

Yksinhuoltajavanhempien  
tapaaminen tammikuussa
Aika: maanantaina 11.1. klo 17.30–19.30

Paikka: IPI-Kulmakuppila,  
Porthaniankatu 13, Helsinki

Lisätietoja: Sari Jenu 

Ilmoittautuminen: 3.1. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta  

Helsinkiläiset yksinhuoltajavanhemmat – 
tällä kertaa menemme syömään IPI-Kulma-
kuppilaan. Tarjolla keskustelua, vertaistukea 
ja hyvä seuraa. Ei omavastuuta.

Nuoren itsenäistyminen  
ja muutto omaan kotiin 1
Aika: tiistaina 19.1. klo 17.30–19.30

Paikka: Kalliola, Sturenkatu11, Helsinki

Lisätietoja: Sari Jenu 

Ilmoittautuminen: 3.1. mennessä tapahtu-
makalenterin kautta  

Erityisnuoren muuttaminen pois kotoa voi 
aiheuttaa paljon erilaisia tuntemuksia. Se 
voi olla helpotusta, iloa, pelkoa, surua tai 
huolta.  Vanhemmat ovat monen vuoden 
ajan hoitaneet nuoren asioita ja nyt pitäisi 

päästää irti ja osata luottaa siihen, että asu-
misyksikön henkilökunta tarjoaa juuri sen 
tuen, mitä nuori tarvitsee.

Kevään aikana järjestetään kolme eri tee-
mailtaa. Voit osallistua juuri siihen iltaan, 
mikä sinulle tuntuu tärkeältä. Tällä en-
simmäisellä kerralla teemana on ”Lapsen 
vanhemmasta itsenäisen aikuisen vanhem-
maksi”. Tervetuloa!

Parisuhdepäivä
Aika: lauantaina 30.1. klo 11–16

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

Lisätietoja: Sari Jenu 

Ilmoittautuminen: 30.1. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta  

P E R H E I D E N  V E R TA I S T U K I TO I M I N TA 

Miten parisuhteesta voi pitää huolta erityis-
lapsiperheestä? Tervetuloa mukaan teema-
päivään! Puhutaan parisuhteesta ja päivän 
lopuksi tehdään pareittain kukkakranssi 
kotiin vietäväksi. 

Ohjelma:
 klo 11–12  yhteinen brunssi
 klo 12–15  parisuhdetyöpaja,  
   Parisuhdekeskus Kataja
 klo 15–16  kukkakranssityöpaja

Järjestetään yhteistyössä Leijonaemot ry, 
Kehitysvammatuki 57 ry, Parisuhdekeskus 
Kataja ry, Pääkaupunkiseudun omaishoita-
jat ry ja Vammaisperhe Jaatinen ry. 

Isät sushia tekemään
Aika: tiistaina 9.2. klo 17–20

Paikka: Opetustalon opetuskeittiö,  
Helsinginkatu 26, Helsinki

Lisätietoja: Sari Jenu 

Ilmoittautuminen: 22.1. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta 

Tähän isille suunnattuun kokkaustapahtu-
man teema on sushit. Tervetuloa mukaan 
viettämään mukavaa aikaa kokkauksen ja 
muiden isien parissa. Illan omavastuu 10 € 
maksetaan paikan päällä. Paikkoja on rajoi-
tetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Tervetuloa helsinkiläiset isät!

Nuoren itsenäistyminen  
ja muutto omaan kotiin 2
Aika: 16.2. klo 17.30–19.30

Paikka: Kalliola, Sturenkatu 11, Helsinki

Lisätietoja: Sari Jenu 

Ilmoittautuminen: 31.1. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta  

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

Kevään aikana järjestetään kolme eri tee-
mailtaa. Voit osallistua juuri siihen iltaan, 
mikä sinulle tuntuu tärkeältä. Tällä kerralla 
kokemusasiantuntijat Pirkko Huuhka ja 
Minna Kedonoja kertovat oman tarinansa 
lapsen kotoa muuttamisesta.

KURSSEJA

Olemme vuonna 2020 järjestäneet viikon-
loppuja helsinkiläisille perheille erilaisin 
sisällöin. Kohderyhmänä ovat perheet, 
joissa lapsella on kehitysvamma tai muu 
vastaava laaja-alaisen tuen tarve. Osallistu-
jilta ei myöskään edellytetä tiettyjä tukia tai 
esimerkiksi omaishoidon päätöstä - teem-
me valinnat kursseille hakuajan mentyä 
umpeen. Teemalliset viikonloppukurssit tar-
joavat yksilöllistä vertaistukea ja virkistystä 
sekä monipuolisesti tietoa. Kysy lisää Sarilta!
Olemme hakeneet jatkoa suosituille viikon-
loppukursseille ja mikäli saamme rahoituk-
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sen, jatkamme viikonloppukurssien järjes-
tämistä myös vuonna 2021. Esimerkkejä 
mahdollisista tulevista teemoista:
•  Alle kouluikäisten lasten 
 perheviikonloppu 
•  Yksinhuoltajalapsiperheiden viikonloppu
•  Vaikeasti vammaisten lapsiperheiden  
 viikonloppu
•  Pariskuntien viikonloppu

PA R K K I TO I M I N TA

PA R K K I TO I M I N TA

Parkkitoiminta on tilapäistä kuormitusta 
helpottavaa toimintaa, joka on suunnattu 
pääkaupunkiseudun erityislapsiperheille. 
Parkkitoiminta koostuu kotiin vietävästä 
lastenhoidosta (kotiparkki), teemallisista 
lastenpäivistä (perjantai- ja lauantaipar-
kit) sekä muiden tapahtumien yhteyteen 
järjestetyistä lastenhoitomahdollisuuksista 
(toimintaparkki). Toimintaa rahoittaa STEA 
ja se on voittoa tavoittelematonta.

KOTIPARKKI

Kotiparkin hoitaja huolehtii perheen lapsis-
ta toiveiden mukaisesti. Kotiparkin hoitaja 
huolehtii myös perheen sisaruksista, silloin 
kun nämä ovat paikalla yhdessä erityislap-
sen kanssa. Kotiparkki on tarkoitettu kehi-
tysvammaisille tai vastaavaa laaja-alaista 
tukea tarvitseville alle 20-vuotiaille lapsille, 
mutta kotona asuvien vaikeavammaisten 
kohdalla ei ole ikärajaa. 

Tilapäishoitajan käynnistä sovitaan aina 
aloitus- ja lopetusaika. Uuden hoitajan 
tullessa perheeseen on erillinen tutustumis-
käynti suositeltavaa. On hyvä varata riittä-

västi aikaa tutustumiseen puolin ja toisin 
sekä käytännön asioiden läpikäymiseen. 
Perheille toimitetaan taustatietolomake, 
joka täytettynä pidetään näkyvillä hoitajan 
ollessa perheessä. Lääkityksen osalta vastuu 
on aina vanhemmilla.

Sovitun kotiparkkivarauksen voi perua ve-
loituksetta 12 tuntia ennen alkamisajankoh-
taa. Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta 
varauksesta veloitetaan 5 €/tunti tilauksen 
mukaan. 

TEEMALLISET LASTENPÄIVÄT

Lastenpäivien on tarkoitus tuoda lapsille ja 
sisaruksille onnistumisen ja mukavan teke-
misen hetkiä vertaisessa seurassa. Hoitajia 
varataan tarpeen mukaan. Toiminnassa 
otetaan huomioon mukaan ilmoittautunei-
den lasten vahvuudet. Käytämme lastenpäi-
vissä kuvia ja viittomia kommunikoinnin ja 
toiminnanohjauksen tukena.

KOT I PA R K I N H I N N A S TO

Klo  arkisin  lauantaisin 
08.00–18.00  10 €/h   13 €/h

18.00–21.00  12 €/h  13 €/h

21.00–24.00  13 €/h  20 €/h

(huom. lauantaisin klo 20–24  
hinta 20 €/h)

Sunnuntaisin ja arki-tai  
lauantaipyhänä klo 8–18  
hinta on 20 €/h.

Lapset osallistuvat lastenpäiviin pääsääntöi-
sesti ilman vanhempia, mutta vanhempi voi 
tulla yhdessä lapsen kanssa tutustumaan 
uusiin kavereihin ja toimintaan. Lapsen voi 
myös ilmoittaa mukaan vain osaksi aikaa. 
Teemallisiin lastenpäiviin voi myös tulla 
oman avustajan tai tukihenkilön kanssa.
Lauantaiparkin osallistumismaksu on 20 €/
lapsi, perjantaiparkin 10 €/lapsi. Osallistu-
mismaksu pitää sisällään lounaan/iltapalan, 
materiaalit sekä osaavan henkilökunnan 
ohjauksen ja tuen. Mukaan mahtuu rajalli-
nen määrä lapsia, olemme kaikkiin yhtey-
dessä ilmoittautumisajan mentyä umpeen. 
Vahvistetun osallistumisen lauantaiparkkiin 
voi perua veloituksetta 12 tuntia ennen 
alkamisajankohtaa.  Lyhyemmällä aikavälillä 
peruutetusta ilmoittautumisesta veloite-
taan koko osallistumismaksu.

Perjantaiparkki – Pikkujoulut
Aika: 20.11. klo 17–20

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

Lisätietoja: Aino Raike

Ilmoittautuminen: 6.11. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Lauantaiparkki – Pikkujoulut 
Aika: 12.12. klo 10–15

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

Lisätietoja: Aino Raike

Ilmoittautuminen: 27.11. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta.

Perjantaiparkki – Taiteillaan savella 
Aika: 22.1. klo 17–20

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

Lisätietoja: Aino Raike

Ilmoittautuminen: 8.1. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta.
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Y S TÄVÄT U PATO I M I N TA  J A  R E T K E T

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

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros, 
Helsinki

Lisätietoja: Marja Herala

Huomio! Ystikselle voi nyt osallistua vain 
rajattu määrä ihmisiä. Siksi sinne täytyy 
ilmoittautua.  Ilmoittaudu osoitteessa 
tapahtumat.kvtuki57.fi. 

Osa Ystiksistä on myös verkossa Zoomin 
kautta. Lisätietoa Facebookissa Ystävätupa 
ja kerhot verkossa -sivulla.

Keskiviikkona 18.11. klo 16 alkaen Ystiksellä 
on Pyryn leffailta. Elokuvan lisäksi keskuste-
lua Pyryn johdolla.

Keskiviikkona 16.12. on vuoden viimeinen 
Ystis klo 15–17. Joulutunnelmaa paikan 
päällä ja verkossa!

Kevätkausi alkaa keskiviikkona 20.1.2021.

Ystävätuvan puhelin 0400 413 478  
(aukioloaikoina).

HUOM!
Muutokset toiminnassa mahdollisia. 
Lue järjestötoiminnan turvallisuusohjeet 
sivulta 5. 
Nettisivultamme www.kvtuki57.fi  
löydät ajankohtaisimmat ohjeet.

KLUBIT, RYHMÄT JA TAPAHTUMAT 
YSTÄVÄTUVALLA
Ystiksen Teiniklubi  
– nuorten oma mesta
Aika: joka toinen lauantai  
(parittomat viikot) klo 13–16

Teiniklubilla eli ”Teinarissa” voit pelailla pe-
lejä, 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, joka 
on tukenasi koko toiminnan ajan. Myytävä-
nä kahvia, limua, mehua ja pientä purtavaa.

Syksyn viimeinen kerta on 5.12. ja kevätkau-
den ensimmäinen lauantaina 23.1.  

Loppusyksyn ohjelma:

7.11.  Isänpäiväaskartelua

21.11.  Bingo ja tietovisa

5.12.  Joululaulu-karaoke ja tanssit

Ystiksen Senioriklubi 
Senioriklubi on joulukauden tauolla.

Keväällä tapaamme ensimmäisen kerran 
tiistaina 26.1. klo 12–14.

Bragun Sateenkaariklubi
Aika: torstaina 26.11. klo 15.30–17.30

Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 
Helsinki

Voit osallistua myös etänä lähettämällä 
viestin marja.herala@kvtuki57.fi.  
Lähetämme sen jälkeen kutsun sähköpos-
tiisi.

Bragun Sateenkaariklubi on kohtaamispaik-
ka, joka on tarkoitettu seksuaali- ja suku-
puolivähemmistöihin kuuluville erityistä 
tukea tarvitseville henkilöille. Klubille ei 
tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Bragun Sateenkaariklubilla voit:

•  kohdata muita mukavia ihmisiä,  
 jutella ja viettää aikaa yhdessä

• nauttia kahvia, teetä ja virvokkeita  
 sekä pientä purtavaa

Juttuseurana klubilla ovat myös seksuaali-
neuvoja Kirsimaria Örö ja vapaa-ajan toi-
minnan koordinaattori Marja Herala.

Y S TÄVÄT U PATO I M I N TA  J A  R E T K E T

TAPAHTUMAT  
MUUALLA JA RETKET
Villiklubi 
Sekä Helsingin että Järvenpään Villiklubit ovat 
toistaiseksi tauolla. Toiminta jatkuu heti, kun se on 
turvallista.

Retket
Retkiä järjestetään taas, kun se on turvallista.
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V E R TA I S -  J A  VA PA A E H TO I S TO I M I N TA

Tervetuloa mukaan vapaaehtoistoimintaan! 
Vapaaehtoisena voit toimia lasten tai aikuis-
ten parissa, ryhmissä tai kaverina yhdelle 
henkilölle. Voit valita itse, millaisia tehtäviä 
teet ja kuinka usein. Vapaaehtoiselle ei mak-
seta palkkaa eikä toiminnasta tule kuluja.  

VAPAAEHTOISTOIMINNAN  
MUODOT  
Kaveritoiminta 

Toiminta yhdistää kavereiksi kaksi mah-
dollisimman samankaltaista ihmistä, joista 
toisella on kehitysvamma ja toisella ei. 
Kaverit tapaavat toisiaan noin kerran kuu-
kaudessa mukavan vapaa-ajan tekemisen 
merkeissä. Kaverina toimiakseen ei tarvitse 
erityistaitoja, vaan tärkeintä on rehellisyys 
ja avoin mieli, hyvät kohtaamistaidot sekä 
huumorintaju.  

Taustavaparitoiminta 

Taustavapari toimii Vekkarin tuettujen 
vapaaehtoisten tukena. Taustavaparit ovat 

mukana esim. tapahtumissa ja vertaisryh-
missä, joihin osallistuu tukea tarvitsevia 
Vekkarin vapaaehtoisia. 

Vekkarin tuettu vertais-  
ja vapaaehtoistoiminta 

Vekkari tukee kehitysvammaisia ihmisiä löy-
tämään omat vahvuutensa vertaisryhmien 
vetäjinä ja vapaaehtoistoimijoina erilaisissa 
tapahtumissa. Katso seuraavalta sivulta, mi-
hin tapahtumiin seuraavaksi osallistumme.  

Vekkarin vertaisryhmissä toiminnan suun-
nittelevat, toteuttavat ja arvioivat vertais-
ryhmän vetäjät. Koulutuksen käymisen 
jälkeen vetäjät voivat perustaa oman ver-
taisryhmän aiheesta, joka heitä kiinnostaa. 

Muut vapaaehtoistoiminnan muodot 

Katso lisää  
www.kvtuki57.fi/vapaaehtoisille  

Mukaan vapaaehtoiseksi? 

Toimintaan pääset mukaan vapaaehtoistoi-
minnan koulutuksen kautta. Koulutuspol-
kusi rakentuu sen mukaan, millaiset vapaa-
ehtoistehtävät sinua kiinnostavat. Seuraava 
vapaaehtoisten peruskoulutus järjestetään 
helmikuussa 2021, katso lisää lehden  
Koulutukset-osiosta. 

V E R TA I S -  J A  VA PA A E H TO I S TO I M I N TA

VEKKARIN TUETTU  
VAPAAEHTOISTOIMINTA 
Vekkari tukee kehitysvammaisia ja erityistä 
tukea tarvitsevia ihmisiä toimimaan vapaa-
ehtoisina erilaisissa tapahtumissa. Vekkarin 
vapaaehtoisilla on tukenaan taustatukihen-
kilöitä.   

Haemme tällä hetkellä vapaaehtoisia 
seuraaviin tapahtumiin:

Kaikki pyörii -tapahtuma verkossa:  
videoiden tekoa 20.10.–25.11.  
välisenä aikana! 
Tänä vuonna Kaikki pyörii -tapahtuma 
järjestetään netissä. Vekkari osallistuu 
tapahtumaan videoilla, jotka kuvataan 
etukäteen marraskuun aikana. Videot voivat 
olla sisällöltään melkein mitä vaan! Haluai-
sitko esimerkiksi laulaa, tanssia, lukea runon 
tai kertoa jostain aiheesta, joka on sinulle 
tärkeä? Ilmoita 3.11. ideastasi! Saat apua 
videon tekemiseen.

Ovivahtina Ystävätuvan kohtaamispaikassa 
keskiviikkoisin ja sunnuntaisin  
Keskiviikkoisin klo 14–15.30 tai klo 17.30–19 
Sunnuntaisin klo 13–14.30 tai klo 14.30–16 
(Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, Helsinki.)  

Vekkarin toiminnan esittelyä keskiviikkona 
6.11. klo 10.15-14 Vallilan toimipisteellä 
Tule kertomaan Vekkarin toiminnasta  
Vallilan toimipisteelle! Voit kertoa kokemuk-
sistasi vaparina. (Kumpulantie 1, Helsinki)

Millaisen Helsingin haluat?  
Keskiviikkona 4.11. kello 14–19 Ystävätuvalla 
Tule Ystävätuvalle kertomaan, millaista toi-
mintaa sinä haluaisit toteuttaa Lapinlahden 
Lähteellä vuonna 2021! (Läntinen Brahenka-
tu 2, 4. kerros, Helsinki) 

Tietoa päihteistä Selvis-hankkeen työpajassa 
perjantaina 13.11. kello 15–17 Ystävätuvalla 
Ehkäisevä päihdetyö ry on tehnyt nettiin vi-
deoita ja oppaita, joissa kerrotaan selkokie-
lellä tupakasta, alkoholista ja rahapeleistä 
nuorille aikuisille. Oppaissa ja videoissa ker-
rotaan esimerkiksi miten voi saada apua, jos 
on tullut riippuvaiseksi tupakasta, alkoholis-
ta tai rahapeleistä. Vekkarin vapaaehtoiset 
on kutsuttu tutustumaan materiaaleihin. 

Työpajassa Ehkäisevä päihdetyö ry:n työn-
tekijät esittelevät oppaat ja videot. Vekkarin 
vapaaehtoiset saavat kertoa mielipiteensä 
oppaista ja videoista. Vapareiden mieli-
piteet ovat tärkeitä! Työpajaan toivotaan 
erityisesti 18–30-vuotiaita ja sellaisia yli 
30-vuotiaita, jotka ovat äskettäin muutta-
neet omaan kotiin. (Läntinen Brahenkatu 2, 
4. kerros, Helsinki)

Lasten leikitys Kaakon kammarissa  
maanantaina 9.11. kello 17–20  
(Herttoniemen leikkipuisto,  
Karhutie 11, Helsinki)
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V E R TA I S -  J A  VA PA A E H TO I S TO I M I N TA

Vekkarin ryhmien ja kerhojen taidenäyttelyn 
avajaiset tiistaina 1.12. kello 10–19  
Lapinlahden Lähteellä 
Tule auttamaan näyttelyn valmisteluissa 
osoitteessa Lapinlahdenpolku 8, Helsinki.

Vapaaehtoisille on seuraavia tehtäviä:

• taulujen ripustaminen ja tarjoilujen  
laittaminen esille klo 10–15

• näyttelyn esitteleminen vieraille klo 16–18

• siivoaminen avajaisten jälkeen klo 18–19.

Lasten leikitys Kaakon kammarissa  
maanantaina 14.12. klo 17–20 
(Herttoniemen leikkipuisto,  
Karhutie 11, Helsinki)

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

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

Osallistumme tapahtumiin  
ilmoittautumisten mukaan.

Jos ilmoittautumisia ei ole tarpeeksi,  
osallistuminen tapahtumaan perutaan. 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

V E R TA I S -  J A  VA PA A E H TO I S TO I M I N TA

HAE VEKKARIN RYHMIIN 

Seuraavissa Vekkarin ryhmissä on tilaa. 

Voit hakea loppukaudeksi mukaan ryhmiin 
netissä osoitteessa tapahtumat.kvtuki57.fi 
tai soittamalla Vennille.

Kirja- ja runopiiri
Ryhmäkerrat: Joka toinen maanantai 2.11., 
16.11., 30.11., 14.12. kello 17.30–19.00  

Paikka: Pasilan kirjasto, Kellosilta 9, 00520 
Helsinki

Valokuvausryhmä
Ryhmäkerrat: Kerran kuussa perjantaisin 
6.11. ja 4.12 kello 17–18. 

Paikka: Pasilan asukastalo, Topparikuja 2, 
Helsinki.

Värikästä taidetta -kurssi
Ryhmäkerrat: Torstaisin 5.11., 12.11.,  
19.11. ja 3.12. kello 10–12.30

Paikka: Stoa (Itäkeskus), taideluokka  
yläkerta, 2. krs, Turunlinnantie 1,  
00900 Helsinki

Hinta: Kurssimaksu on 14 euroa + 
materiaalimaksu 10 euroa.

Vapaaehtoisten ja  
kaveriparien pikkujoulut 
Hei vapaaehtoiset ja kaveriparit, tervetuloa 
mukaan pikkujouluihin!

Tänä vuonna pikkujoulujuhlaa vietetään 
netissä videopuhelulla 

keskiviikkona 9.12. kello 17–19. 

Tapahtuma toteutetaan Zoom-ohjelman 
avulla.

Tapahtumassa on luvassa rentoa ohjelmaa 
ja jouluista musiikkia. Haluaisitko sinä kek-
siä ohjelmanumeron pikkujouluihin? Kerro 
ideasi soittamalla Vekkarin puhelimeen 
040 837 6273 tai lähettämällä sähköpostia 
Vennille.

MITEN PÄÄSEN MUKAAN?

- Ilmoittaudu mukaan soittamalla Vekkarin 
puhelimeen 040 837 6273 tai lähettämällä 
sähköpostia venni.turtiainen@kvtuki57.fi

- Voit liittyä tapahtumaan tapahtumakalen-
terissa olevan linkin kautta tai osoitteessa 
https://zoom.us/j/97708921090.

- Voit tulla harjoittelemaan Zoomin käyttä-
mistä toimistolle Jennan ja Vennin opastuk-
sella keskiviikkona 25.11. kello 14–16.

- Voit kokeilla Zoomin käyttämistä kotoa 
maanantaina 30.11. kello 15–16 ja tiistaina 
8.12. kello 15–16. Silloin Venni ja Jenna päi-
vystävät Vekkarin puhelimessa ja auttavat 
sinua pääsemään mukaan Zoomin videopu-
heluun.

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

Vekkari tarjoaa osallistujille suojaimet ja desinfiointiaineet. 

Ethän tule Vekkarin tapahtumiin, jos olet yhtään kipeänä. 

Huolehditaan siitä, etteivät virukset leviä!
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KO U LU T U K S E T

VAPAAEHTOISTEN 
KOULUTUS 

HELMIKUUSSA

Aika: 
lauantaisin  

6.2. & 20.2. klo 10-16
Paikka: 

Ystävätupa,  
Läntinen Brahenkatu 2,  

4. krs, 00510 Helsinki

L E I R I TO I M I N TA

Talvileiri 
Aika: 22.-26.2.2021 

Hinta: 170 €

Paikka: Sopukka,  
https://ensijaturvakotienliitto.fi 

Kenelle: Aikuisille 

Lisätietoja: Viisi päivää kestävä talvileiri 
toteutetaan Sopukassa, jossa on mahdol-
lisuus monenlaiseen talviseen toimintaan 
niin sisällä kuin ulkona. Leirillä ohjaajina 
toimivat kokeneet leiriohjaajamme. Leiri on 
suunnattu aikuisille. Valinnat leireille teh-
dään hakuajan mentyä umpeen. Olemme 
yhteydessä kaikkiin. Ilmoittautumiset ja 
lisätietoja tapahtumakalenterin kautta.

K E R H OTO I M I N TA

Kokkauskurssi aikuisille
Aika: lauantaisin 30.1., 6.3. ja 10.4. klo 11-14

Paikka: Helsingin työväenopisto, Opistotalo, 
Helsinginkatu 26, kotitalousluokka 1. krs

Ilmoittautuminen:  viimeistään 6.1.  
tapahtumakalenterin kautta.

Hinta: 34 € 

Lisätietoja: Severiina Winqvist 

Kurssilla kokataan helppoa, herkullista ja 
terveellistä ruokaa Helsingin työväenopis-
ton Opistotalon keittiössä. Kurssilla ope-
tellaan ja kerrataan rauhassa sitä, miten 
tehdään hyvää arkiruokaa. Kunkin kerran 
lopussa katetaan ruokapöytä kauniiksi, 
syödään rauhassa ja huolehditaan yhdes-
sä jälkisiivouksesta. Lue tarkemmat tiedot 
tapahtumakalenterista. 

Kerhot jäävät joulukuun aikana joulu- 
tauolle. Kerhopaikka on voimassa koko  
kerhokauden eli kerhoon ei tarvitse  
ilmoittautua uudelleen kevääksi.  
Kerhojen kevätkauden aikataulu  
ilmoitetaan viimeistään viikolla 1 kaikille  
kerholaisille ilmoittautumisessa  
annettuun sähköpostiin. Tiedot löytyvät 
myös yhdistyksen kotisivuilta.

Millaiset vapaaehtois- 
tehtävät sinua kiinnostavat?  
Koulutamme uusia  
vapaaehtoisia  
helmikuussa 2021! 

OHJELMA
6.2. klo 10–16 (peruskoulutus) 

Vapaaehtoistoiminta Kehitysvammatuki  
57 ry:ssä, vapaaehtoisuuden periaatteet,  
kehitysvammaisuus, vapaaehtoistoiminnan 
tavoitteet ja vaikutukset. 

Aamupäivän osuus on kaikille vapaaehtoisiksi 
haluaville. Iltapäivän osuus on tarkoitettu  
kaveritoiminnasta, taustavaparina toimimisesta, 
Ystävätuvasta ja perhetoiminnasta  
kiinnostuneille vapaaehtoisille. 
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M a r r a s k u u
7.11.  
Espoon  
vertaistukiryhmä | sivu 17

7.11. 
Teiniklubi | sivu 27

12.11. 
Ryhmä somalinkielisille  
äideille | sivu 20

18.11. 
Helsingin  
vertaistukiryhmä | sivu 20

18.11.
Pyryn leffailta  
Ystiksellä | sivu 26

19.11.  
Syyskokous | sivu 4

20.11.
Perjantaiparkki  
– pikkujoulut  | sivu 25

21.11. 
Teiniklubi | sivu 27

25.11. 
Webinaari työllistymisestä | sivu 7

26.11.  
Bragun  
sateenkaariklubi | sivu 27

28.–29.11.
Vaikeavammaisten  
lapsiperheiden  
viikonloppu | sivu 00

J o u l u k u u
1.12. 
Taidenäyttelyn  
avajaiset | sivu 6

3.12.  
Jouluherkkuja  
lahjaksi | sivu 21

3.12.  
Aikuisten lasten  
vanhempien  
tapaaminen  | sivu 21

5.12  
Espoon  
vertaistukiryhmä | sivu 17

5.12. 
Teiniklubi | sivu 27

9.12. 
Vapaaehtoisten  
etä-pikkujoulu  | sivu 31

10.12.
Ryhmä somalinkielisille  
äideille | sivu 20

12.12. 
Lauantaiparkki  
– pikkujoulut | sivu 25

12.12.  
Sukellus vesijuoksun  
saloihin | sivu 21

16.12.
Vuoden  
viimeinen Ystis | sivu 26

T a m m i k u u
11.1.
Yksinhuoltajavanhempien  
tapaaminen | sivu 22

19.1.
Nuoren itsenäistyminen  
ja muutto omaan  
kotiin 1 | sivu 23

20.1.  
Vuoden ensimmäinen  
Ystis | sivu 26

30.1.
Parisuhdepäivä | sivu 22

H e l m i k u u
6.2.
Vapaaehtoisten  
koulutus, osa 1  | sivu 33

9.2.
Isät sushia  
tekemään | sivu 23

16.2.
Nuorten itsenäistyminen  
ja muutto omaan  
kotiin 2 | sivu 23

20.2.
Vapaaehtoisten  
koulutus, osa 2 | sivu 34

22.2.
Talvileiri alkaa | sivu 32

M a a l i s k u u
6.3.
KeMuT  | sivu 4

TAPAHTUMAKALENTERI
KO U LU T U K S E T  j a t k u u

20.2. klo 10–16 (jatkokoulutus) 

Tämä kerta on kaveritoiminnasta ja tausta-
vaparitoiminnasta kiinnostuneille. 

Oma vapaaehtoisen koulutuspolkusi riip-
puu siitä, mitkä tehtävät sinua kiinnostavat. 
Kaveriksi ja taustavapariksi haluavan tulee 
käydä myös jatkokoulutus.  

 Pienet muutokset koulutuksen ohjelmas-
sa mahdollisia. Koulutus on ilmainen eikä 
osallistuminen vielä sido sinua mihinkään, 
mutta ilmoittautuminen koulutukseen on 
sitova.  

Koulutuksen yhteydessä tarjoamme aamu-
kahvit, lounaan ja välipalaa. Ilmoitathan, jos 
et pääse paikalle tai sinulla on jokin erityis-
ruokavalio.  

Voit ilmoittautua koulutukseen nettisivuil-
lamme: www.kvtuki57.fi/vapaaehtoisille, 
lähettämällä sähköpostia  
jenna.luoto@kvtuki57.fi tai  
soittamalla 040 160 9017.   
Toimintaa tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen  

avustuskeskus (STEA) Veikkauksen tuotoilla. 

ILMOITTAUDU



Nina Korventaival  
040 835 3763
toiminnanjohtaja 

Elina Raike-Ojanen 
0400 676 721
palvelujohtaja

Mari Mononen 
050 339 3794
kehittämispäällikkö

Katja Riikonen 
044 741 6259
perheiden tuen päällikkö

Kirsi Aarnikare 
040 160 9015
henkilöstökoordinaattori

Maria Kuosma
0400 345 369 
hallinnon assistentti

Aino Raike 
040 522 2138
parkki- ja leiritoiminnan  
koordinaattori

Sari Jenu
040 707 9967 
perhetoiminnan koordinaattori

Marja Herala 
040 521 0240 
vapaa-ajan toiminnan koordinaattori

Severiina Winqvist
040 835 0395 
vapaa-ajan toiminnan   
koordinaattori

Venni Turtiainen
044 792 2752 
vertais- ja vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori

Jenna Luoto
040 160 9017 
vapaaehtoistoiminnan  
koordinaattori

Anna-Riikka Murtonen
044 740 669 
hankepäällikkö (Vipinä)

Jan Törnblom
044 740 7829
hanketyöntekijä (Vipinä) 

Satu Timperi
044 901 3213
hankepäällikkö (Selkeästi meille)

Petra Saarinen
044 491 4006
saavutettavuuskoordinaattori  
(Selkeästi meille)

Nettisivut: www.kvtuki57.fi

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

Keskus: 09 6899 8160

Ystävätupa: 0400 413 478

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

Toimiston aukioloajat:
ma-to klo 8.30-15.30,  pe klo 8.00-14.30

OSKARINPUISTON TOIMIJATALO
Ohjaajat     
040 837 6179 ja 040 160 9018
Kirsi Kanerva-Poranen 044 757 4108
palveluyksikön johtaja 

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

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

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

Tiina Toivonen 040 134 4204
palveluyksikön johtaja

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

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

PERHEKOTIASUMINEN 
Elina Raike-Ojanen 0400 676 721
palvelujohtajaK E H I T Y S V A M M A T U K I  5 7  R Y : N  H A L L I T U S

puheenjohtaja

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

Jäsenet

Eeva Virkkunen
Iiro Auterinen
Päivi Heiskanen
Sirpa Volanen
Timo Martelius
Minna Mattsson

kvtuki57     kehitys-
     vammatuki57
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