
4 | 2022

ViisSeiska
 jäsentiedote

Suomenlinnassa  
luotiin uusia  
kansainvälisiä  
ystävyyksiä  
s. 12 
 
Jeremias
käyttää älykelloa  
yhteydenpitoon
s. 17

:n

Yhdistyksemme  
täyttää jo 65 vuotta  
s. 6



3Viisseiska | 4

KEHITYSVAMMAISILLA ihmisillä on yleensä  
harrastuksia. Ne antavat sisältöä elämään, ja 
niistä opitaan uusia asioita. Yhdistyksemme 
kerhotarjonta on tänäkin syksynä monipuolinen. 
Olen iloinen mm. jo päättyneestä tankotans-
sikurssista. Se oli raikas, ennakkoluuloton ja 
uusi kokemus monelle. Hienoa, että mukana 
oli myös yksi mies. Toivottavasti laji kiinnostaa 
tulevaisuudessa muitakin.

Somessa esitellään kuvia kehitysvammaisten 
leipurien ja kokkien aikaansaannoksista.  
Oppia on saatu kouluissa ja harrastus- 
kerhoissa. Kuvissa nähdään tuotoksia, jotka  
on tehty itsenäisesti alusta loppuun. Omat,  
vähäiset taitoni kalpenevat niihin verrattuina.

Liikuntaharrastusten lajivalikoima on laaja.  
On hyvä, että tavallisissa urheiluseuroissa on 
tarjolla valmennusta kehitysvammaisille  
urheilijoille. Pidän tärkeänä, että nuoremme 
liikkuvat eivätkä sohvaudu television ja  
somettimien ääreen.

Ajat ovat muuttuneet ilahduttavasti entistä 
parempaan suuntaan: kehitysvammaisista 
henkilöistä on tullut aktiivisia toimijoita, joihin 
luotetaan ja joille annetaan vastuuta.  
Niin pitää ollakin. Me vanhemmat saamme  
olla nuoristamme ylpeitä.

Kotiyhteisöissä ja asumisyksiköissä ei  
kuitenkaan harrasteta, koska niissä asutaan. 
Kun nuori muuttaa pois lapsuudenkodistaan, 
ohjaaja on usein se henkilö, joka auttaa  
valitsemaan asukkaille sopivat kerhot.  
Heillä on mahdollisuuksia ohjata kokeilemaan 
uusiakin kerhoja. 

Me vanhemmatkin vaikutamme kotoa pois 
muuttaneiden nuortemme harrastuksien  
valintaan, mutta meidän ”kolmen koon”  
velvoitteet – kuljeta, kustanna ja kannusta  
– vähenevät ainakin kuljettamisten osalta. 
Yhdistyksemme kerhot ovat kohtuuhintaisia, 
joiden maksamiseen nuorten rahojen pitäisi 
riittää. Heillä on myös oikeus käyttää omia 
rahojaan. On kalliitakin harrastuksia, joiden 
rahoittamiseen vanhemmat joskus osallistuvat. 
Toisin kuin tavisnuoren muuttaessa pois kotoa, 
kehitysvammaisen ihmisen vanhempien  
aktiivinen vanhemmuus jatkuu usein sen   
jälkeen, kun nuori muuttaa omilleen.

Monet liikuntaharrastukset avaavat  
mahdollisuuksia osallistua Paralympia- 
komitean  Special Olympics -toimintaan.  
Se järjestää lajileirejä, sen kautta on  
mahdollista osallistua kansainvälisiin  
kilpailuihin, ja leireillä saa uusia ystäviä.  
Yhdistyksemme jäseniä osallistuu ensi  
kesänä Berliinissä järjestettäviin  
Special Olympics -kesämaailmankisoihin.  
Onnea heille!

Liikkukaa ja harrastakaa!

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!

Tankotanssia, kaurasämpylöitä ja leirejä

Liity yhdistyksen jäseneksi

   3  Pääkirjoitus

   4  Ajankohtaista 

12  Mitä kuuluu? 

17  Minulla on asiaa 

20  Toiminta, tapahtumat   
 ja vertaistuki 

32  Vapaaehtoisille

35  Koulutukset

36  Tapahtumakalenteri

40  Yhteystiedot

Uutiskirje
Sähköinen uutiskirje lähetetään sinulle joka 
kuun ensimmäinen päivä. Liity postituslistalle 
osoitteessa: uutiskirje.kvtuki57.fi
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Sari Sepponen, puheenjohtaja

sari.h.sepponen@gmail.com
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Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntömääräinen  
syyskokous pidetään torstaina 17.11.2022 klo 18 
yhdistyksen toimistolla osoitteessa  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki.  
Kokoukseen on mahdollista osallistua  
etäyhteyden kautta. Pyydä osallistumislinkki  
Mari Monoselta (mari.mononen@kvtuki57.fi).

KÄSITELTÄVIÄ ASIOITA:
• Sääntöjen 11§:n määräämät asiat
 - hyväksytään toimintasuunnitelma 
  vuodelle 2023
 - määrätään vuoden 2023 jäsenmaksut
 - hyväksytään vuoden 2023 talousarvio
 - päätetään hallituksen jäsenten määrästä  
  ja valitaan hallituksen jäsenet 
  erovuoroisten tilalle
 - valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi  
  varatilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö 
  tarkastamaan tulevan vuoden tilejä ja hallintoa

• Sääntömuutos
 - 2 § Tarkoitus
 - 6 § Yhdistyksen jäseneksi liittyminen

• Muut yhdistyksen hallitukselle ennen  
 20.10. ilmoitetut asiat.

Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen  
toimistolta 10.11. alkaen. 

TERVETULOA!  
Kehitysvammatuki 57 ry:n hallitus

Ajankohtaista

Eläkkeelle pitkän 
työuran jälkeen

Ystävätupa ja  
leiritoiminta juhlivat!

OLEN HEINI LAHTINEN ja aloittanut uutena perhetyön-
tekijänä perheiden tuen tiimissä. Tiimi vastaa parkkitoi-
minnasta ja perheiden vertaistukitoiminnasta. Saan olla 
mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa perheille mm.  
virkistystoimintaa, teemailtoja ja toimintaparkkeja.  
Koulutukseltani olen lähihoitaja.

Kehitysvammatuki 57 ry tuli minulle tutuksi jo vuosia 
sitten, kun toimin keikkalaisena Oskarinpuiston ja Kanku-
rinkulman kotiyhteisöissä. Sieltä jäi kivat muistot ja tunne 
siitä, että järjestössä on vahva ja lämmin yhteishenki.

Vapaa-ajalla tykkään liikkua luonnossa yhdessä perheeni 
ja koiramme Tessan kanssa. Näin syksyllä seuraan  
tarkasti, kuinka luonto valmistautuu tulevaan muutokseen 
eli talveen. Se näkyy päivien pimenevissä ja kylmenevissä 
illoissa, sekä lehtien vaihtuvassa värikirjossa. Juuri nyt 
tunnen, kuinka syksy valmistaa myös minua siirtymään 
eteenpäin ja ottamaan uuden askeleen elämässäni. 
Olen ylpeä uudesta työstäni. Odotan innolla uuden  
oppimista, kokemuksien karttumista sekä hyvien hetkien 
jakamista niin perheiden, kuin muiden yhdistyksen  
toimintaan osallistuvien kanssa. 

Jään odottamaan yhteisiä kohtaamisia ja yhteydenottoja! 

MUISTUTUS

Aika: 10.12. klo 13—14.30 sekä 15—16.30

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

Lisätietoja: Marja Herala ja Petrus Koskimies

Ilmoittautuminen: 25.11. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Tervetuloa viettämään Ystävätuvan  
30- ja leiritoiminnan 60-vuotisjuhlaa.  
Täytekakun ja kahvin lomassa nautitaan  
erilaisesta ohjelmasta ja esillä on myös  
valokuvia sekä Ystävätuvalta ja leireiltä  
vuosien varrelta. Juhlissa on kaksi kattausta, 
joten voit ilmoittautua joko aikaisempaan  
tai myöhäisempään kattaukseen.

Lämpimästi tervetuloa!

MYLLYKAAREN kotiyhteisön ohjaaja 
AMK Taru Ljokkoi jäi eläkkeelle 
1.9.2022. Taru teki meillä Kankurin-
kulman ja Myllykaaren kotiyhteisöissä 
pitkän ja ansiokkaan reilun 21 vuoden 
työuran. Loppukesällä vietetyt eläke- 
juhlat olivat haikeuden tunteita täynnä, 
mutta päällimmäisenä oli ilo ja  
kiitollisuus yhteisistä hyvistä hetkistä!

Kuvassa oleva taulu on asukkaan itse 
taiteilema ja hän lahjoitti sen Tarulle 
muistoksi näistä yhteisistä vuosista.

Kiitos Taru ja leppoisia eläkepäiviä!

Heini

Tervetuloa
syyskokoukseen

Tervetuloa
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LÄHES KAIKKI Kehitysvammatuki 57:n  
toiminnassa tavalla tai toisella mukana  
olleet ovat kuulleet jonkin version  
seuraavasta esittelylauseesta: ”Me olemme  
Kehitysvammatuki 57 ja se viis-seiska tulee 
meidän perustamisvuodesta”. Numeron 
merkitys on kiva pikkutieto, jolla voi maus-
taa yhdistyksen esittelyä, mutta harvoin 
tulee ajateltua asiaa sen pidemmälle.  
Vuodesta 1957 on kulunut tänä vuonna  
65 vuotta ja yhdistys juhlii yhtä pitkää  
taivaltaan. 65 vuoteen mahtuu paljon.

Vuonna 1957 Suomi oli hyvin erilainen kuin 
nykyisin. Tieto siitä, että perheeseen syntyi 
erityistä tukea tarvitseva lapsi saattoi  
töksähtää synnytyslääkäriltä, eikä viesti  
välttämättä ollut rohkaiseva. Tietoa kehitys-
vammaisuudesta ei ollut juurikaan tarjolla, 
eikä liioin kotiin tarjottavaa tukea. Perhe 

Kehitysvammatuki 57 täyttää  

65 vuotta 
– Ikä ei ole pelkkä numero

saattoi jäädä yksin tilanteensa kanssa. 
Tähän maailmaan vanhemmat perustivat 
yhdistyksen, jonka kantavina voimina  
olivat vertaisille annettava tuki ja yhdessä 
tekeminen. Muiden samassa tilanteessa  
olevien tapaaminen auttoi ymmärtämään, 
ettei ole yksin. Yhdistyksen äitikerho  
kokoontui säännöllisesti joka maanantai 
jakamaan tukea ja neuvoja, sekä miettimään 
yhdessä lapsille parempaa tulevaisuutta. 
Siinä sivussa tehtiin käsitöitä, joita  
myymällä kerättiin varoja toiminnalle. 

Äitikerhosta toiminta on laajentunut vuosi-
kymmenten varrella: 1960-luvulla aloitettiin 
kesäsiirtola- ja laitostoiminta Kankurin- 
mäessä, joka ostettiin osin johtokunnan 
jäsenen Risto Orkon omilla rahoilla.  
70-luvulla haluttiin viettää kehitysvammais-
ten päivää puheiden sijaan kulttuurilla.  

Aloitettiin Finlandia-talon konsertit, jotka 
olivat huomattava riski, sillä taetta menes-
tyksestä ei ollut. Nykyjään KeMuT nimellä 
tunnetun tapahtuman 50-vuotisjuhlaa vietet-
tiin viime toukokuussa. Riskit kannattivat.

Asiat etenivät myös yhteiskunnan tasolla 
ja 1980-luvulla alettiin puhua integroitumi-
sesta, siis siitä, että erityistä tukea tarvitse-
va ihminen voisi osallistua yhteiskuntaan 
samaan tapaan kuin muutkin. Ennen tätä 
kaikilla ei esimerkiksi ollut oppivelvollisuut-
ta. Ilman oppivelvollisuutta ei myöskään  
ollut velvollisuutta järjestää opetusta. 
Omaan perheeseen jäänyt lapsi saattoi siis 
jäädä vaille virallista opetusta. Nykyisin  
oppivelvollisuus on kaikkien oikeus ja  
integraation sijaan puhutaan inkluusiosta.

Integraatioajattelu johti myös keskusteluun 
laitosten purkamisesta. Maijalan asukkaat 
saivat uuden kodin Myllykaaresta vuonna 
1997 ja seuraavaksi alettiin rakentaa  
Kankurinmäen asukkaille kotiyhteisöjä Mar-
janiemeen. Alkuun tämä herätti voimakasta 
vastustusta, sillä erityistä tukea tarvitsevien 
ihmisten läsnäolon pelättiin muun muassa 
laskevan alueen asuntojen arvoa. Valitus-

kierrokset olivat raskaita, mutta Oskarinpuis-
to ja Kankurinkulma valmistuivat ja aloittivat 
toiminnan 2001. Nykyään ne tarjoavat  
asukkaiden näköistä palvelua 31 henkilölle. 

Kun historiaa alkaa tällä tavoin vähänkin  
raaputtamaan, huomaa, että on vaatinut 
paljon rohkeutta ja pitkäjänteisyyttä sekä 
vanhemmilta, erityisihmisiltä itseltään, 
työntekijöiltä, sekä yhdistysaktiiveilta vaatia 
tasa-arvoa, sekä visioida hyvää tulevaisuut-
ta. Juhlavuoden kunniaksi raaputamme 
historiaa hieman enemmänkin tarinoiden 
muodossa, jotka tulevat sosiaalisen median 
kanavillemme joulukuussa.

Toinen yhdistysesittelyssä kerrottava  
lause on sloganimme: ”Hyvistä hetkistä hyvä 
elämä”. Lause leikkaa läpi toimintamme ja 
siihen pyritään niin arkisissa kohtaamisissa, 
kuin konserttilavan värivaloissakin.  
Kuten numeroa 57, myös tunnuslausettam-
me tulee käytettyä erityisemmin pohtimatta. 
Siinä on kuitenkin vahva sanoma, jos sitä 
pysähtyy miettimään pidempään. 

Se on sanoma, joka ei vanhene.

viestintäkoordinaattori Mikko Apell
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UUDEN strategiamme 2022–2026 ensimmäi-
nen vuosi alkaa olemaan lopuillaan ja on aika  
tarkastella, miten strategia on vaikuttanut  
yhdistyksemme toimintaan. 

Toiminnanjohtajan näkökulmasta toimintamme 
on tarkoituksenmukaista. Toimimme kehitys-
vammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja 
läheistensä oikeuksien valvojana sekä tukena 
ja edistämme kehitysvammaisten ihmisten 
mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhden-
vertaisina ja täysivaltaisina jäseninä. Miten 
tämä näkyy arjessa ja mitä konkreettista  
olemme saaneet aikaan kuluneen vuoden 
aikana? Tässä joitakin nostoja strategisten 
päämääriemme tarkastelun kautta.

Kehitysvammaisten ihmisten  
toimijuus vahvistuu ja  
vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät

Vekkarin vapaaehtoistoiminnassa vapaa- 
ehtoiset ovat osallistuneet vapaaehtois- 
tehtäviin kaikille kaupunkilaisille suunnatuissa 
tapahtumissa. Kaveritoiminnassa ja oma- 
ehtoisissa harrastusryhmissä erityistä tukea 
tarvitsevat henkilöt ovat tehneet omaan  
vapaa-aikaansa liittyviä päätöksiä ja  
toteuttavat toimintaa, joka vastaa heidän  
mielenkiinnon kohteitaan ja mahdollistaa  
yhdenvertaisia kohtaamisia. 

Tämän päämäärän edistämisessä keskiössä 
ovat lisäksi olleet sekä omat, että yhteistyö-

kumppaneiden hallinnoimat kehittämis- 
hankkeet. Näistä nostan esille muutaman  
esimerkin.

Vuosi 2022 on ollut Selkeästi meille -hankkeen 
viimeinen varsinainen vuosi, joskin toivomme 
saavamme hankkeelle rahoitusta vielä ensi 
vuodelle. Selkeästi meille -hankkeessa kaiken 
lähtökohtana on toimijuus, kansalaisvaikutta-
minen ja kokemusasiantuntijuus. Hankkeessa 
kehitysvammaiset tai erityistä tukea tarvitsevat 
ihmiset valtakunnallisesti vaikuttavat heille 
tärkeisiin verkkopalveluihin sekä palkkatyössä 
että vapaaehtoisina muiden hankkeen työnte-
kijöiden tuella. Tavoitteena on, että he voivat 
toimia yhdenvertaisesti ja itsenäisesti  
digitalisoituneessa yhteiskunnassa.

Tänä vuonna toimintansa on aloittaneen  
Hetkittäin-hankkeen toteuttamalla kurssilla 
ikäihmiset ovat muistelleet ja muistoista on 
koottu teos, jonka avulla he voivat kertoa  
toisillekin elämästään. Hetkittäin-valmennuk-
sessa on kotiyhteisöjen ohjaajien kanssa  
tutustuttu ikääntymiseen muistin, aivoter-
veellisen ravinnon, muuttuneiden tarpeiden ja 
tunteiden sekä historialliseen aikaan sidotun 
toimijuuden näkökulmista.

Oskarinpuiston toimijatalo osallistuu  
Savas-Säätiön hallinnoimaan Osalliseksi- 
hankkeeseen, jossa se toimii yhtenä viidestä 
kehittäjäryhmästä, jossa on mukana kehitys- 
vammaisia henkilöitä ja heidän kanssaan  
työskenteleviä.  Toimijatalon tavoitteena on 
tuottaa selkokielistä tukimateriaalia kahdesta 
osallisuusindikaattorista: ”Muut ihmiset  
luottavat minuun” ja ”Voin vaikuttaa siihen, 
mitä kotonani ja lähiympäristössä tapahtuu”.

Kehitysvammaisten ihmisten yksilöllisiä  
tarpeita vastaavat palvelut lisääntyvät

Uuden strategian myötä päätimme laajentaa 
palvelutoimintaamme ja teimme sopimuksen 

uuden tehostettua palveluasumista ja palvelu- 
asumista tarjoavan kotiyhteisön perustami-
sesta Helsinkiin. Kuten rakennushankkeissa 
usein käy, rakennusluvan saaminen on kestänyt 
odotettua pidempään. Toivoakseni asukkaat 
pääsevät muuttamaan uuteen kotiyhteisööm-
me syksyllä 2023. 

Vuoden aikana Haksulan toimijatalon toimi-
joiden määrää on lisätty. Toiminnan sisältöjä 
kehitetään yhdessä toimijoiden kanssa,  
jokaisella on mahdollisuus oman näköiseen 
toimintaan ja itsensä toteuttamiseen Haksu- 
lassa. Myllykaareen kotiyhteisöön olemme 
lisänneet kaksi uutta asuntoa, joihin asukkaat 
ovat jo muuttaneet.

Perheiden voimavarojen tukeminen vahvistuu
Perheiden tuen toiminta on yhdistyksemme 
ydintehtäväaluetta, jota toteutettiin aikaisem-
min rahoituksen reunaehtojen mukaisesti vain 
helsinkiläisille perheille. Yhdistys toteuttaa  
nykyään perheiden tuen toimintaa myös  
omarahoitteisesti, joka mahdollistaa toiminnan 
myös muille kuin helsinkiläisille. 

Saimme tälle vuodelle lisärahoitusta STEA:lta 
parkkitoimintaan, joka osaltaan mahdollistaa 
aikaisempaa laajemman tuen vanhempien  
voivarojen vahvistamiseen. Toisen uuden  
tämän vuoden alussa aloittaneen STEA:n  
rahoittaman kehittämishankkeemme Perhe- 
kamut-hankkeen tavoitteena on vahvistaa  
erityislapsiperheiden tukiverkostoa ja lisätä 
perheen voimavaroja vertaistukitoiminnan 
avulla.

Olen itsekin pystynyt tuomaan pienen osan 
uutta yhdistyksemme toimintaan tarjoamalla 
mahdollisuuksia osallistua sekä yksilö- että 
ryhmämuotoiseen psykoterapeuttiseen työs-
kentelyyn.

SANOISTA TEKOIHIN  
– kuinka uusi strategia on vaikuttanut toimintaamme?
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Vaikuttamistyö ja oikeuksien  
valvonta kohdentuvat paremmin

Yhdistyksemme tekee vaikuttamistyötä  
olemalla suoraan yhteydessä päättäviin  
tahoihin sekä osallistumalla erilaisten  
verkostojen toimintaan. Tärkeä osa vaikutta-
mistyötämme on vaikuttaminen arjessa, mikä 
tarkoittaa epäkohtiin reagoimista nopeasti ja 
tehokkaasti myös yksilötasolla.

Keskeistä vaikuttamistyössä on kohdentaa 
työskentely erityisesti Uudenmaan kehitysvam-
mapalveluiden ja kehitysvammaisten ja muuta 
laaja-alaista tukea tarvitsen ihmisten elämään 
vaikuttaviin asioihin. Olemme osallistuneet 
Uudenmaan kuntien yhteiseen Kehitysvamma-
palvelut Uudellamaalla, KEPA Uusimaan, pro-
jektityöryhmien työskentelyyn sekä järjestäneet 
asiakasosallisuustyöpajoja, joiden tavoitteena 
on tuoda projektin työskentelyyn asiakasnä-
kökulmaa. Olemme osallistuneet aktiivisesti 
järjestöyhteistyön kehittämiseen Helsingissä 
sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialuevalmis-
telussa.

Valtakunnallisella tasolla vaikuttamistyötä 
tekevät valtakunnalliset Selkeästi meille- ja 
Hetkittäin-hankkeet. Olemme mukana KVANK:n 
eli valtakunnallisen kehitysvamma-alan  
neuvottelukunnan verkostoissa. Yhdistys antoi 
oman lausunnon vammaispalvelulain  
lakiluonnoksesta.

Uudistamme parhaillaan yhdistyksemme 
vaikuttamistyön suunnitelmaa, jonka avulla 
vaikuttamistyö ja oikeuksien valvonta tulee 
tulevaisuudessa kohdentumaan entistä  
tehokkaammin ja siitä tulee näkyvämpi osa 
toimintaamme.

Kehitysvamma-alan toimijoiden  
osaaminen vahvistuu
Toteuttamalla itse laadukasta ja esimerkillistä 
järjestö- ja palvelutoimintaa ja jakamalla osaa-

mistamme myös oman toiminnan ulkopuolelle, 
voimme esimerkillämme vahvistaa myös 
muiden toimijoiden osaamista. Osaaminen ja 
hyvin tekeminen ei sosiaali- ja terveysalalla ole 
liikesalaisuus, vaan pääoma, joka on tarkoitettu 
jaettavaksi. Tämän takia henkilöstömme on 
käytettävissä asiantuntijaosallistujina ja  
kouluttajina verkostoissa ja tilaisuuksissa.

Konkreettisia osaamista vahvistavia tekoja on 
vuoden aikana tehty mm. Hetkittäin-hankkees-
sa, jonka yhtenä kohderyhmänä ovat ikäänty-
vien kehitysvammaisten kanssa työskentelevä 
henkilöstö. Selkeästi meille -hanke on vuoden 
aikana pitänyt useita koulutuksia kognitiivises-
ta saavutettavuudesta ja koulutamme jatku-
vasti uusia vapaaehtoistoimijoita ja jaamme 
tuetun vapaaehtoistoiminnan osaamistamme.

Strategia on meille yhdistyksen työntekijöille ja 
yhdistyksen luottamusjohdolle työkalu, jonka 
avulla toimintaa suunnitellaan ja myös arvioi-
daan. Kehitysvammatuki 57:ssa ideoiden ja 
yhteistyömahdollisuuksien kohdalla vallitsee 
runsauden pula, jonka takia olen kuullut itseni 
kysyvän kerran toisensa jälkeen: ”Miten tämä 
sopii strategiaamme?”. Ilahduttavaa on, että 
saman kysymyksen tekee meillä moni muukin, 
myös minulle. Ollaksemme visiomme  
mukaisesti rohkea järjestökentän edelläkävijä 
ja laadukas kehitysvamma-alan hyvinvointi- 
toimija, on meidän kyettävä valitsemaan  
lukuisista hienoista avauksista ja ideoista ne 
kaikkein timanttisimmat. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, ettemmekö säilöisi käyttämättö-
miä ideoita tulevaisuutta varten. Usein käy niin, 
että hiukan jalostuttuaan ja oikeaan aikaan  
boxista löytyy uusi timantti. Tämän takia jokai-
nen idea ja toive on meille arvokas. Olethan  
yhteydessä meihin, kun saat ajatuksen  
toiminnan sisällöistä tai havaitset asian, johon 
toivot meidän vaikuttavan.

Nina Korventaival
toiminnanjohtaja

Tiesitkö, että Kehitysvammatuki 57:lla on monta Facebook-sivua?  
Sivuja on useita, jotta voit tykkäämällä itse valita, mistä asioista haluat saada tietoa. 
Tykkää kaikista sinua kiinnostavista sivuista niin pysyt ajan tasalla!

Kehitysvammatuki 57 ry: pääsivumme, 
josta kaikkien kannattaa tykätä. Sivulta 
saat tietoa yhdistyksen monipuolisesta 
toiminnasta.

Ystävätupa ja kerhot – Kehitysvammatuki 
57 ry: Seuraa tätä sivua ja saat ajan- 
kohtaista tietoa vapaa-ajan toiminnastam-
me. Kuulet esimerkiksi, mitä Ystiksellä 
tapahtuu, mitä retkiä on suunnitteilla ja 
missä ryhmissä on tilaa. Sivulla jaetaan 
myös kivoja kuvia toiminnasta.

Perheille – Kehitysvammatuki 57 ry: 
Järjestämme vertais- ja virkistystoimintaa 
myös perheenjäsenille. Tätä sivua  
seuraamalla saat tiedon perheiden  
tapahtumista ja toiminnasta, ja muista 
perheenjäseniä koskevista asioista.

Vekkari – saavutettavaa vapaaehtoistoi-
mintaa: Kiinnostaako vapaaehtois- 
toiminta? Seuraa tätä sivua niin tutustut 
vapaaehtoisten yhteisöömme ja saat  
tietoa siitä, kuinka voit tulla mukaan.

Selkeästi meille: Hankkeessa lisätään 
verkkopalvelujen ja viestinnän kognitiivista 
saavutettavuutta yhteiskunnassa. Seuraa 
sivua ja opit varmasti uutta aiheesta!

Hetkittäin: Hankkeessa parannetaan 
ikääntyneiden ja muistisairaiden kehitys- 
vammaisten ihmisten elämänlaatua.  
Sivulla kuulet hankkeen kuulumisia.

Kaikilla palveluyksiköillämme on omat 
sivut, joilla toimijat, asukkaat ja työntekijät 
kertovat yksiköiden arjesta

• Haksulan toimijatalo

• Kankurinkulman kotiyhteisö

• Myllykaaren kotiyhteisö 

• Oskarinpuiston kotiyhteisö

• Oskarinpuiston toimijatalo

FACEBOOK-SIVUMME

Muut sosiaalisen median kanavat

Löydät Kehitysvammatuki 57 ry:n myös Instagramista, Twitteristä ja Youtubesta nimellä 
"kvtuki57". Voit seurata meitä myös niissä kanavissa.

Seuraatko meitä jo somessa?
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Lähtisitkö silloin kanssani Belgiaan?

 

Mitä kuuluu?
  Mitä kuuluu? -palstalla vieraillaan vuoden aikana kaikissa Kehitysvammatuki 57 ry:n   
         palveluyksiköissä ja tutustutaan järjestötoimintaan. Tällä kertaa kuulemme Oskarinpuiston  
toimijatalon halloween-valmisteluista, parkkitoiminnan sisarusviikonlopusta ja Vipinä-pelin  
etenemisestä. Saamme myös kuulla, miten kauan odotettu nuorisovaihto belgialaisten kanssa meni!

TÄTÄ VIIKKOA odotettiin kauan. Tarkem-
min sanottuna kolme vuotta. Jo syksyllä 
2019 haimme rahoitusta Erasmus+-nuoriso-
vaihtoon yhdessä belgialaisten yhteistyö-
kumppaneiden Mu-Zee-Umin ja Briek Vrije 
Tijd:n kanssa. Kun myönteinen rahoituspää-
tös tuli, ajattelimme, ettei mikään voi meitä 
estää.

Eikä estänytkään, mutta lukuisia hidastei-
ta tuli matkaan. Nuorisovaihtoa piti siirtää 
kaikkiaan kolme kertaa koronapandemian 
vuoksi ja aika tuntui pitkältä. 9.10.2022  
haaveista tuli viimein totta, kun 19 belgia-
laista ystäväämme saapui Suomeen.  
Ystävämme majoittuivat Suomenlinnan  
 hostelliin, jonne menimme itse heti  

seuraavana päivänä. Aurinkoisessa  
Suomenlinnassa yövyttiin keskiviikkoon asti, 
ja päivät olivat tohinaa täynnä. Tutustuimme 
toisiimme ja toistemme kulttuureihin  
mm. Suomi-Belgia maaottelun, luovan  
työskentelyn ja kansainvälisen illan  
merkeissä. Kun on yhteistä tekemistä,  
edes yhteinen kieli ei ole niin tärkeää.

Keskiviikkona edessä oli majapaikan vaihto 
ja siirryimme merellisestä Suomenlinnassa 
kaupungin sykkeeseen, Vallilassa sijaitse-
vaan hostelliin. Iltapäivällä ihmeteltiin Kaisa-
niemen puutarhan kukkaloistoa. Illalla osa 
porukasta jäi katsomaan futismatsia hostel-
lille ja ne, joilla energiaa vielä riitti poikkesi-
vat paikallisessa karaokeravintolassa!

Torstai oli täynnä taidetta. Aamupäivän  
Tunneteatterin vetämän työpajan jälkeen 
lähdettiin tekemään grafiikkataidetta 
HAM-taidemuseoon ja iltaa nautittiin  
yhdessä elokuvien parissa. Perjantaina osa 
belgialaisista uskaltautui Allas Sea Poolin 
viileisiin vesiin ja kuumiin löylyihin, kun loput 
porukasta otti mittaa toisistaan keila- 
hallissa. Loppupäivä kuluikin illan  
läksiäisbileitä valmistellessa ja viikko  
huipentui yhteisiin juhliin. 

Kun pohdimme yhdessä viikon kohokohtia, 
monia asioita nousi mieleen. Yksi nosti esiin 
hyvän yhteishengen, toinen uudet ystävät. 
Spontaani reissu karaokebaariin ja jalka- 
pallon pelaaminen olivat myös olleet  
hauskoja kokemuksia. Moitteita saivat 
lähinnä toisen hostellin kovat sängyt ja  
hostellin muut meluisat vieraat! Kieli- 
muurista selvittiin toinen toisiamme autta-
malla, ja useimmat kokivat, että alkuviikon 
jännitys vähentyi loppuviikkoa kohden.

Alusta asti haaveena on ollut tehdä vasta- 
vierailu Belgiaan. Viimeisenä päivänä  
kysyttäessä kuka lähtisi Belgiaan tämän  
viikon kokemusten perusteella, vastaus  
tulee kuin yhdestä suusta: ”Minä, minä, 
minä!”. Pientä väsymystä on jo ilmassa, kun 
alamme yhdessä laulaa Pave Maijasta  
mukaillen ”Lähtisitkö silloin kanssani  
Belgiaan?”.

Jutun kirjoitti kehittämisjohtaja Mari Mononen

OSKARINPUISTON toimijatalossa on 
erinäisten koronarajoitusten jälkeen päästy 
taas tekemään asioita yhdessä ja  
aloittamaan yhteiset toimintatuokiot.  
Toimijatalossa on viikon tai kahden välein 
toimijapalaveri, jossa voidaan yhdessä  
keskustella ja päättää yhteisistä asioista. 

Nyt syksyn aikana toimijoiden toiveista on 
äänestyksen perusteella tehty yhteinen 
viikko-ohjelma. Tällä hetkellä viikko- 
ohjelmassa on mm. paukepiiri, äänimalja-

Oskarinpuistossa  
valmistaudutaan  
Halloweeniin
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Syyskuun  
sisarus- 
viikonlopun  
tunnelmia
YHDISTYKSEMME parkkitoiminta tarjoaa 
niin erityislapsille kuin heidän sisaruksil-
leenkin teemapäiviä. Syyskuun lopussa oli 
vuorossa sisarusten oma viikonloppu.

Tunnelma oli innokkaan odottava, kun 12 
lapsen ja nuoren ryhmä kokoontui Ystävä- 
tuvalle. Osa sisaruksista oli jo aiemmin  
osallistunut sisarusviikonloppuun, joten  
Ystävätuvalla syntyi iloisia kohtaamisia. 
Uusi perhetyöntekijämme Heini Lahtinenkin 
pääsi heti ensimmäisenä työpäivänään  
tarttumaan toimeen. Hän oli menossa  
mukana koko sisarusviikonlopun ajan.  
Tutustumisen jälkeen suuntasimme raitio-
vaunulla toivottuun kohteeseen, Salmi- 
saaren Megazoneen. Siellä pelatessa  
hauskaa riitti! Megazonen jälkeen  
palasimme Ystikselle syömään sushia ja 
jakamaan ajatuksia pienryhmissä erityiseen 
sisaruuteen liittyen. 

Lauantai-iltana söimme pitsaa, pelasimme 
biljardia ja hengailimme yhdessä Ystiksellä 
sekä katsoimme Ace Ventura -elokuvan. 
Iltakymmeneltä vetäydyimme alakerran 
Scandic hotelliin nukkumaan hyvillä mielin 
tapahtumarikkaasta päivästä.

Sunnuntaiaamu alkoi maittavalla hotelli- 
aamupalalla, jonka jälkeen suuntasimme 
vielä Ystikselle keskustelemaan ja  
pelailemaan. Läheisessä Hesburgerissa 
syötyämme sisarukset saivat vielä laittaa 
toisistaan positiivisia asioita lapuille,  
jotka lähtivät jokaisen omassa kirjekuoressa 
muistoiksi kotiin. Lisäksi sisarukset antoivat 
palautetta ja toiveita viikonlopusta.  
Palautteista ilmeni, että lapset ja nuoret  
olivat saaneet viikonlopun aikana uusia  
tuttavuuksia sekä vertaistukea. 
Sisarukset kirjoittivat yhdessä leirikirjeen, 
joka lähetettiin viikonlopun päätteeksi  
vanhemmille. Leirikirje päättyi sanoin:

”Haluamme kuitenkin muistuttaa, että  
vaikka paljon pyydämme, niin aina ei ole 
pakko jaksaa. On ymmärrettävää, ettei aina 
jaksa.” Tämä armollinen lause on meistä 
jokaisen hyvä muistaa, kun illat pimenevät ja 
vuosi lähenee loppuaan joulukiireineen. 

Lämpimin terveisin,
parkkitoiminnan koordinaattori Heidi Rinta-Lusa 

Ps. Joulukuussa on sisarusten omat pikkujoulut 
3.12. sekä lauantaiparkin pikkujoulut 17.12. Näihin 
voi ilmoittautua tapahtumakalenterin kautta.

rentoutus, erilaisia musiikkijuttuja (esim.  
levyraati), leivontaa, keskusteluryhmä,  
vaihtuvia pajoja (esim. erilaisia pelejä, 
luontopaja, aistituokioita), kädentaitoja sekä 
projekteja. Lisäksi Osalliseksi-hankkeeseen 
kuuluva porukka tapaa viikoittain hankkeen 
tiimoilta. 

Viikko-ohjelma on joustava, siinä voidaan 
huomioida toimijoiden toiveita ja viikko- 
ohjelman sisältöä arvioidaan vielä yhdessä 
myöhemmin. Syyskauden yksi yhteinen iso 
projekti on ollut Oskarinpuiston Halloween-
polku, johon on pyritty keksimään moni- 
puolista tekemistä, johon jokainen voi omien 
kykyjensä mukaan osallistua:
 
”Oon tehnyt lepakkoja. Piirsin ja vähä leikka-
sin. Vähä liimasin glitteriä. Ja laitoin silmät.” 
”Mä oon askarrellu lepakoita, ja sitten laitoin 
silmiä yhdelle kummitukselle.”  
”Kurpitsalyhtyjä oon tehnyt.” 
”Suunniteltu, et mitä herkkuja voitais syödä.  
”Kuunneltiin jotain Halloween-musiikkia.” 
”Pölkkyjä laitettu.” 
 
Tämän lehden ilmestyessä Halloween on jo 
ohi ja Oskarinpuiston Halloweenpolku  
siivottu pois. Mielenkiinnolla odotamme, 
millaista projektia toimijat seuraavaksi  
haluavat alkaa tehdä. 

syysterveisin Marjo Iisakka sekä toimijat  
Ari, Minna ja Ville 

Syksy ilman 
liikunnallista  
VIPINÄ-
VUORI- 
peliä on kuin  
letut ilman  
kermavaahtoa  
ja hilloa!
Vipinävuori-peli on yhdistyksemme Vipinä- 
hankkeen (2018–2021) ehkä merkittävin 
lopputuotos ja lippulaiva. Viime syksynä 
tämä hyvän mielen peli tarjottiin kehitys- 
vammayksiköille kautta maan pelattavaksi. 
Halusimme tarjota jotain erilaista ja  
mielekästä tekemistä syksyn synkkyyteen. 
Olimme enemmän kuin iloisia, että peli 
sai niin hyvän vastaanoton. Mukana oli  
toistakymmentä asumis- ja päivätoiminta- 
yksikköä.

Viime vuoden menestyksen innoittamina, 
päätettiin kaivaa Vipinävuori-peli työkalu- 
pakista esiin myös tänä syksynä. Lyhyen 
mainoskampanjan jälkeen mukaan  
ilmoittautui kahdeksantoista yksikköä eri 
puolelta maata. Edustettuina ovat Helsinki, 
Vantaa, Espoo, Tuusula, Lahti, Hämeenlinna, 
Tampere, Kangasala, Varpaisjärvi, Lapinlahti, 
Halsua ja Sysmä. Komea maantieteellinen 
kattaus, eikös vaan. Mukaan lähteneiden 
yksiköiden kesken arvotaan kolmelle  
omavalintainen liikuntavälinepalkinto.  

Lisää pelijännitystä siis tiedossa.
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Peli pelataan tänä vuonna lokakuun  
aikana. Peli sisältää neljän viikon päivä-
tehtävät ja joka viikolle myös isomman 
viikkotehtävän. Tehtävät tehdään  
yksiköissä yhdessä, tehtäviä voi tehdä  
omassa tahdissa ja järjestyksessä, niitä 
voi vapaasti soveltaa ja tyyli on vapaa. 
Suoritettu tehtävä merkitään Vipinä- 
vuori-pelijulisteeseen, esimerkiksi tarroilla 
tai värittämällä. Kun peli päättyy tai  
vuoren huippu on saavutettu, on aika 
laittaa pöytä koreaksi, juhlia ja yhdessä 
muistella mukavia peliviikkoja.

Peli on helppo ja mielekäs, matalan- 
kynnyksen keino lisätä liikkumista  
yhteisöissä. Pelaaminen motivoi sekä 
antaa mahdollisuuden ajatella ja teh-
dä asioita toisin. Jos yksikkönne ei nyt 
ehtinyt mukaan, mutta kiinnostus pelaa-
miseen heräsi, niin tarvittava materiaali 
löytyy yhdistyksemme kotisivuilta.  
Odotukset voi myös jo varovaisesti  
suunnata ensi vuoteen. Olisiko Vipinäpeli 
jälleen tarjolla syksyn synkkyyden  
torjuntaan?

Jutun kirjoitti vapaa-ajan toiminnan koordinaattori 
Jan Törnblom, Vipinä-pelin pelimestari

Minulla on asiaa Minulla on asiaa -palstalla voit lukea juttuja,  
joissa samasta asiasta kirjoitetaan monesta  
näkökulmasta.Tällä kertaa aiheena on  
itsemääräämisoikeus. Jeremias kertoo siitä, 
miten älykello mahdollistaa liikkumista omien  
halujen mukaan ja Anne pohtii miten jokaisen  
perusoikeudet, kuten vapaa liikkuminen,  
suhteutuvat turvallisuuteen ja terveyteen.

Älykello  
ranteessa  
hevosia 
tervehtimään 
HAKSULAN TOIMIJATALON toimija  
Jeremias on intohimoinen eläinten ystävä. 
Niinpä toimijatalon läheisyydessä sijaitse-
vat hevosaitaukset laiduntavine hevosineen 
sekä lammashaka vetävät häntä puoleensa, 
kesällä mielellään jokaisena päivänä. Aina ei 
kuitenkaan ole ohjaajan mahdollista lähteä 
Jeremiaksen kanssa eläimiä tervehtimään, 
joten toisinaan hän lähteekin matkaan  
omatoimisesti ilman seuraa. Tämä on  
aiheuttanut huolta ohjaajissa, sillä hänellä  
ei ole ollut mukanaan puhelinta, jolla  
tavoittaa hänet.

Pulmasta käytiin Jeremiaksen isän kanssa 
keskustelua ja Jeremiakselle onkin nyt  
syksyllä hankittu isän toimesta älykello,  
jossa on myös puhelintoiminto.  
Ajatuksena on, että ohjaajat voivat soittaa 
hänelle kertoakseen, milloin pitäisi palata 
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takaisin toimijataloon, jottei reissu venähdä 
liian pitkäksi. Tätä toimintoa harjoittelemme  
nyt syksyn ja tulevan talven aikana. Kun 
kevät taas koittaa ja laitumet kutsuvat niin 
hevosia kuin Jeremiastakin, on meillä  
käytössä hyvä työkalu yhteydenpitoon.

Jeremias kertoo pitävänsä kellostaan, jossa 
on ajannäytön ja puhelinominaisuuksien 
lisäksi erilaisia pelejä. ”Koripalloa tykkään 
pelata”, Jeremias kertoo suosikkipelistään.  
Hän myös kertoo, että on turvallinen olo, kun 
tietää että ohjaajat voivat soittaa hänelle 
hänen ollessaan yksin ulkoilemassa.  
Älykellon avulla Jeremias kertoo pitävänsä 
yhteyttä myös isäänsä. Jeremias näyttää 
miten puheluun vastataan ja miten kättä  
pidetään korvan lähellä, jotta kuulee  
kunnolla soittajan puheen. Jeremias  
muistuttaa, että kelloa pitää muistaa ladata 
välillä.

Jeremias kertoo, että liikkuisi mielellään  
ulkona yksikseen. Hän kertoo osaavansa 
reitin hevosten luo ja sanoo muistavansa 
katsoa tietä ylittäessään molempiin  
suuntiin. Toki seuraksi kelpaavat myös 
ohjaajat ja kaverit, eritoten mieleiset ihmiset, 
kuten kaveri Abdi, tai oppisopimus- 
opiskelija Bruno. Haksulasta käsin hän  
kertoo aina menevänsä juuri hevosten  
luokse, ei koskaan muualle. ”Tykkään  
hevosista. Ne ovat kauniita”, toteaa  
Jeremias. Erityisesti laitumella eräs musta 
hevonen on hänen mieleensä. ”Hevoset ovat 
jännittäviä, mutta en pelkää niitä”, toteaa 
Jeremias.

Jutun kirjoitti Haksulan toimijatalon ohjaaja 
Maarika Suopanki

KUN YSTÄVÄNI loukkasi jalkansa, hän 
pyysi apuani päästäkseen harrastamaan. 
Harrastus ei ollut lääkärin suosituksen  
mukainen, mutta se ei menoa haitannut. 
Sairaslomallakin hän oli, mutta silti työn- 
antaja toivotti hänet tervetulleeksi töihin, kun 
kotiolot alkoivat pitkästyttämään. Toisaalta 
arki yksijalkaisena oli hieman haastavaa, 
joten ystäväni siirtyi vanhempiensa luokse 
asumaan. Ajattelen, että ystäväni sai  
tilanteeseen apua ja tukea monelta  
taholta, samalla säilyttäen oikeutensa  
päättää asioistaan itse ja elää oman  
näköistä elämää. Olisiko tämä toteutunut, 
jos ystävälläni olisi ollut kehitysvammasta 
johtuvaa tuen tarvetta ja hän olisi asunut 
asumisyksikössä?

Kehitysvammaisen ihmisisen oikeuteen 
hallita omaa elämäänsä vaikuttaa hänen 
kyvykkyytensä toimia itsenäisesti ja  
mahdollisuutensa tuoda esiin toiveensa. 
Sosiaalipalveluita käytettäessä kehitys- 
vammaisen ihmisen oikeus päättää  
asioistaan kilpailee usein henkilöstön  
hoidon ja huolenpidon velvollisuuksien  
kanssa. Viimesijaisesti myös vastuu  
turvallisuudesta on henkilöstöllä.  
Koska kehitysvammaisen ihmisen  
vapauteen ja oikeuksiin liittyvät toisten 
ihmisten vastuut ja velvollisuudet, ei perus-
oikeuksien toteutuminen olekaan aina  
aivan selvää.

Otetaan esimerkiksi perusoikeutemme 
liikkua vapaasti. Kehitysvammalaissa on 
mainittu rajoitustoimenpiteitä, joilla tätä  
vapautta voidaan joissakin palveluissa 
rajoittaa. Rajoitustoimenpiteitä voidaan 
käyttää, mikäli ihmisen itsemääräämiskyky 
on arvioitu ja sen jälkeen asiasta on tehty 
erillinen päätös. Jos palvelua käyttävä  
kehitysvammainen ihminen haluaa itse-
näisesti ulkoilemaan, olisi hänen saatava 
näin toimia, ellei tätä rajoittavaa päätöstä 
ole tehty. Henkilöstö on kuitenkin edelleen 
vastuussa siitä, että myös ihmisen oikeus 
turvallisuuteen ja riittävä hoito sekä huolen-

pito toteutuvat. Niinpä ulos lähtemisestä 
saattaakin muodostua ongelma. 
Positiivisessa riskienarvioinnissa itse- 
määräämistä arvioidaan suhteessa  
turvallisuuteen ja terveyteen. Ne ovat  
valtavan isoja asioita. Itsemääräämiskyvyn 
arviointi tukee henkilöstöä positiivisten riski-
arviointien tekemisessä. On hyvä  
huomata, että näiden kolmen asian, itse-
määräämisen, turvallisuuden ja terveyden, 
tulee olla tasapainoisessa suhteessa.  
Esimerkiksi itsenäisen liikkumisen ei  
tarvitse eikä se voi olla täysin turvallista. 
Meille kaikilla sattuu ja tapahtuu. Mutta  
millaisilla teoilla, harjoittelulla, tuella ja apu-
välineillä ihminen voisi liikkua itsenäisesti 
niin, että se olisi mahdollisimman  
turvallista?

Keskustelu itsemääräämisoikeudesta ja 
sen rajoittamisesta on tärkeää. Arkea on 
hyvä pohtia myös laajemmin itsenäisyyden 
näkökulmasta. Mahdollisuus oman elämän 
hallintaan lisää hyvinvointia. Hyvinvointi tuo 
turvallisuutta. Etsiessämme ratkaisua  
terveyden ja turvallisuuden haasteisiin,  
voisiko joskus vastauksena olla vapaus?

Kirjoittaja Anne Wallenius työskentelee Haksulan 
toimijatalon johtajana

Vapaus



Viisseiska | 420 21Viisseiska | 4

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 Aino Raikelta.

Parkkitoiminta

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

Ystävätupatoiminta ja retket

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

Kerhotoiminta 

Kerhotoiminnassa on tarjolla säännöllisesti kokoontuvia kerhoja  
ympäri pääkaupunkiseutua. Täältä voi löytää myös lyhytkursseja ja 
saada tietoa kotiin tuotavasta vapaa-ajan toiminnasta.  
Lisätietoja Severiina Winqvistiltä.
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tapahtumat.kvtuki57.fi. 

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

 Toiminta, tapahtumat 
 ja vertaistuki

Ilmoittautuminen

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

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

Yleiset peruutusehdot

• Maksun maksamatta jättäminen  
 ei ole sama asia kuin  
 peruuttaminen. 

• Sairastumisen sattuessa rahat   
 palautetaan vain lääkärin- 
 todistusta vastaan. 

• Mikäli joudut peruuttamaan  
 osallistumisesi, olethan  
 välittömästi yhteydessä  
 tapahtuman yhteyshenkilöön 

• Tarkemmat peruutusehdot on   
 kirjattu toiminnan tai  
 tapahtuman yhteyteen.

Perheiden vertaistukitoiminta

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

TEEMOITETUT TAPAAMISET

Opintomessut IPI Kulmakuppila

Aika: lauantaina 12.11. klo 11–15
Paikka: IPI Kulmakuppila, Porthaninkatu 
13, Helsinki

Ilmoittautuminen: tapahtumakalenterin 
kautta 4.11. klo 15 mennessä 

Lisätietoja: Aino Raike 

TELMA? TUVA? Mitä vaihtoehtoja nuorel-
lani on perusopetuksen jälkeen?
Mukana messuilla esittelemässä koulu-
tuksiaan ovat Ammattiopisto Live,  
Ammattiopisto Luovi, Ammattiopisto 
Spesia, Kiipulan ammattipisto ja Suomen 
Diakoniaopisto.
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VERTAISTAPAAMISET

Perhis 

Aika: torstaisin kello 10–13, katso päivä-
määrät kohtaamispaikkojen kohdalta  
Paikka: 

• Koivukylä: avoin kohtaamispaikka,  
Karsikkokuja 17, 10.11. klo 10–12  
(sirkusteema) 

• Kalasatama: Olohuone, Kauppakeskus 
Redi, 17.11. klo 10–12 

• Hakunilan yhteisötalo, Laukkarinne 6, 
8.12. klo 10–13 

Lisätietoja: Hanna Pyöriä ja Aino Raike

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. Toiminta on suunnattu  
pääkaupunkiseudulla asuville. 

Kaakon kammari - pikkujoulut  

Aika: sunnuntaina 20.11. klo 15–18 
Paikka: Oskarinpuiston toimijatalo,  
Marjaniemenranta 48, Helsinki 

Lisätietoja: Heidi Rinta-Lusa

Kaakon kammarin pikkujouluissa on  
piparkakkujen leipomista ja joulu- 
musiikkia! Ota oma tonttulakki mukaan! 

Tammikuun Kaakon kammari  

Aika: sunnuntaina 22.1.2023 klo 15–18  
Paikka: Oskarinpuiston toimijatalo,  
Marjaniemenranta 48, Helsinki 

Lisätietoja: Aino Raike tai Heini Lahtinen

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

Valoa vanhemmuuteen – moni-
kulttuuristen perheiden ilta

Aika: keskiviikkona 9.11., 23.11., 7.12. 
klo 17.30–19.30
Paikka: Suvelan asukaspuisto, Kirstintie 
20, Espoo 

Lisätietoja: Hanna Pyöriä 

Tervetuloa tapaamaan muita monikulttuu-

Perheiden vertaistukitoiminta

risia perheitä pääkaupunkiseudulta, joissa 
on erityistä tukea tarvitseva lapsi. Tarjolla 
iltapalaa. Yhteistyössä Espoon moni- 
kulttuuriset lapset ja nuoret ry:n kanssa. 

Vantaan vertaistukiryhmä

Aika: keskiviikkona 30.11. klo 18.30–20 
(joulukuussa ei ole ryhmää) 
Paikka: Zoom, linkki löytyy  
tapahtumakalenterista

Lisätietoja: Aino Raike

Ryhmä on tarkoitettu Vantaalla tai ym-
päryskunnissa asuville alakouluikäisten 
lasten vanhemmille ajatusten ja kokemus-
ten vaihtamista varten. Mukana on perhe-
toiminnan tiimin työntekijä. 

Somalinkielisten omaishoitajien 
ryhmä 

Aika: torstaina 24.11. ja 26.1.2023  
klo 17.45–19.45
Paikka: Itäkadun perhekeskus,  
Tallinnanaukio 1, Helsinki

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

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

Erityislasten isovanhempien  
vertaistapaaminen 

Aika: Torstaina 17.11. klo 17–19
Paikka: Ratamestarinkatu 7, 2. krs

Ilmoittautuminen:  14.11. mennessä,  
lea.lindqvist@polli.fi / 040 5440311

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

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

Tapaaminen järjestetään yhteistyössä 
Kehitysvammatuki 57 ry:n kanssa.  
Tarjolla on kahvia ja teetä suolaisen ja 
makean purtavan kera.

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

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 YouTu-
ben hakukenttään ”kvtuki57 omahetki”.

Ilonhetket vanhemmille 

Aika: Perjantaisin klo 12–12.30
Paikka: Zoom, linkki löytyy tapahtuma- 
kalenterista

Lisätietoja ja linkki: Aino Raike

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! 

Lounastapaaminen helsinkiläisille 
vanhemmille IPI Kulmakuppilassa  

Aika: torstaina 10.11. klo 11–13
Paikka: IPI Kulmakuppila, Porthaninkatu 
1, Helsinki

Ilmoittautuminen: Ei tarvitse ilmoittautua 
etukäteen.

Lisätietoja: Aino Raike

Kaikenikäisten lasten vanhemmille.  
Tule tapaamaan muita vanhempia  
maksuttoman salaattilounaan merkeis-
sä. Voit halutessasi tulla yhdessä lapsesi 
kanssa. Kahvilassa ei ole leikkipaikkaa. 

Lounastapaaminen vanhemmille 
Viikin Kartanossa 

Aika: keskiviikkona 23.11. klo 12–14 
Paikka: Ravintola Viikin Kartano, Viikin-
kaari 8

Ilmoittautuminen: 16.11. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Lisätietoja: Heini Lahtinen tai Aino Raike

Kaikenikäisten lasten vanhemmille. 
Lounas kustannetaan lahjoitusvaroilla. 
Paikkoja rajoitetusti. 

Perheiden luontokerho   

Aika: lauantaina 26.11. ja 28.1.2023  
klo 10–13 (joulukuussa ei ole  
luontokerhoa)
Paikka: Skatan tila, Uutelantie 30,  
Helsinki

Ilmoittautuminen: viikkoa ennen tapah- 
tumaa tapahtumakalenterin kautta

Lisätietoja: Aino Raike 

Perheiden luontokerho kokoontuu  
kerran kuukaudessa Skatan tilalla  
Uutelan ulkoilualueella. Tapahtuma on 
tarkoitettu pääkaupunkiseudun perheille.

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

Tapahtumat järjestetään yhteistyössä 
Mahdollisuus lapselle ry:n ja Autismi- 
yhdistys PAUT ry:n kanssa. 

Saiturin joulu -näytelmä  
vanhemmille 

Aika: torstaina 1.12. kello 19
Paikka:Musiikkiteatteri Kapsäkki,  
Hämeentie 68, Helsinki

Omavastuu: 15 €

Ilmoittautuminen: 20.11. mennessä. 
Ilmoittautuminen on sitova. 

Lisätietojai: Aino Raike

Helsinkiläisille erityislasten vanhemmille. 
Paikkoja rajoitetusti. 

Rento ilta helsinkiläisille  
vanhemmille: hohtokeilausta ja 
pitsaa Kalliossa 

Aika: perjantaina 9.12. klo 18.30–20.30
Paikka: Fun Bowling, Helsinginkatu 25 
(Urheilutalo)

Ilmoittautuminen:  1.12. mennessä ta-
pahtumakalenterin kautta

Lisätietojai: Aino Raike tai Heini Lahtinen

Tervetuloa viettämään rentoa iltaa 
muiden vanhempien kanssa. Ilta alkaa 
hohtokeilauksella, jonka jälkeen syömme 
yhdessä pitsat. Halutessaan vanhem-
mat voivat jatkaa iltaa yhdessä tämän 
jälkeen. Tapahtuma on helsinkiläisille 
vanhemmille, joilla on erityistä tukea  
tarvitseva lapsi. Paikkoja rajoitetusti.  



Viisseiska | 426 27Viisseiska | 4

Perheiden vertaistukitoiminta

Joululounas Töölönrannassa  
helsinkiläisille vanhemmille 

Aika: tiistaina 13.12. klo 12–14.30 

Paikka: Ravintola Töölönranta, Helsinki

Omavastuu: 10 €/hlö

Ilmoittautuminen: 27.11. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Lisätietoja: Aino Raike 

Tervetuloa nauttimaan joululounaasta 
Ravintola Töölönrantaan. Tapahtuma on 
tarkoitettu helsinkiläisille (kaikenikäisten 
kehitysvammaisten lasten) vanhemmille. 
Paikkoja rajoitetusti. 

Perheiden elokuva Rivierassa 
helsinkiläisille perheille

Aika: keskiviikkona 28.12. kello 13–16 

Paikka: Riviera, Harjukatu 2, Helsinki

Ilmoittautuminen: 11.12. mennessä 
tapahtumakalenterin kautta

Lisätietoja: Aino Raike

 
Elokuvateatteri Riviera Kallio on varattu 
koko perheelle sopivan Supermarsu2 
-elokuvan yksityisnäytökseen. Ennen 
elokuvaa on yhteinen lounas kello 13 ja 
elokuva alkaa kello 14. Tapahtumaan 
voi osallistua perheen tai avustajan 
kanssa. Paikkoja on rajoitetusti, joten 
ilmoittaudu hyvissä ajoin. Tapahtuma on 
suunnattu helsinkiläisille perheille, jossa 
erityistä tukea tarvitseva lapsi. 

Vantaalle on suunnitteilla tapahtumia perheille. 

Seuraa tapahtumakalenteriamme.

Parkkitoiminta

Parkkitoiminta

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

Hinnasto on voimassa vuoden 2022 loppuun.  
Lisätietoja: Heidi Rinta-Lusa

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  
vanhempi 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 
ilmoittautumisajan päätyttyä. Vahvistetun 
osallistumisen perjantai- tai lauantai-
parkkiin voi perua veloituksetta 12 tuntia 
ennen alkamisajankohtaa. Lyhyemmällä 
aikavälillä peruutetusta ilmoittautumises-
ta veloitetaan koko osallistumismaksu.

Ajantasaiset tiedot tapahtumista löytyvät 
tapahtumakalenterista yhdistyksen  
nettisivuilta. 

KOTIPARKKI

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

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

Kotiparkki on perheille maksullista  
toimintaa. Sovitun kotiparkkivarauksen 
voi perua veloituksetta 12 tuntia ennen  
alkamisajankohtaa. Lyhyemmällä aika- 
välillä peruutetusta varauksesta  
veloitetaan 5 €/tunti tilauksen mukaan.
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Sisarusten oma päivä  
– Pikkujoulut Ystiksellä

Aika: lauantaina 3.12. kello 10.30–15.30

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

Hinta: 20 €

Ilmoittautuminen: 21.11. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Lisätietoja:  
Heidi Rinta-Lusa ja Heini Lahtinen

Lauantaiparkki – Pikkujoulut 

Aika: lauantaina 17.12. kello 10–15
Paikka: Ystävätupa,  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs

Hinta: 20 €

Ilmoittautuminen: 7.12. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Lisätietoja: Heidi Rinta-Lusa  
ja Heini Lahtinen

Suunnitteilla alkuvuodelle  
lauantaiparkkeja.  
Seuraa tapahtumakalenteria! 

Ystävätupatoiminta ja retket

Ystävä- 
tupatoiminta 
ja retket

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

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs

Lisätietoja: Marja Herala

Ystävätuvan puhelin 0400 413 478  
(aukioloaikoina)  
 
Ystävätupa eli Ystis on kohtaamispaikka 
kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. 
Ystiksellä tapaat kavereita, voit pelata 
bilistä ja muita pelejä, laulaa karaokea tai 
vain viettää aikaa mukavassa seurassa.      
 
Ystiksellä on paikalla aina kaksi vastuu- 
ohjaajaa. Mikäli tarvitset henkilökohtaista 
apua tai vahvempaa tukea, olet tervetullut 
oman avustajan kanssa.

Tänä vuonna Ystiksellä ei ole erillistä  
joulujuhlaa, vaan joulutunnelmaa on  
tarjolla Ystiksen ja leirien yhteisessä  
vuosijuhlassa 10.12. Ystis täytti viime 
vuonna 30 vuotta ja leiritoiminta  
60 vuotta. Lue lisää juhlasta s.4.  
Syyskauden viimeinen Ystis on 14.12. 
Kevätkausi alkaa keskiviikkona 18.1.  
kello 14–19.

KLUBIT, RYHMÄT  
JA TAPAHTUMAT  
YSTÄVÄTUVALLA

Ystiksen teiniklubi  
– nuorten oma mesta 
Aika: joka toinen lauantai  
(parittomat viikot)

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs

Lisätietoja: Marja Herala

Teiniklubilla eli Teinarissa voit pelailla 
pelejä, askarrella, tavata kavereita,  
laulaa karaokea ja tutustua uusiin ihmi-
siin. Seurana ja pelikaverina on aina kaksi 
vastuuohjaajaa. Mikäli tarvitset henkilö-
kohtaista apua tai vahvempaa tukea, olet 
tervetullut oman avustajan kanssa.

Teinarilla ei ole erillistä joulujuhlaa, vaan 
joulutunnelmaa on tarjolla Ystiksen ja 
leirien yhteisessä vuosijuhlassa syys- 
kauden viimeisellä Teinarikerralla 10.12. 
Ystis täytti viime vuonna 30 vuotta ja  
leiritoiminta 60 vuotta.

Kevään ensimmäinen Teinari on  
lauantaina 21.1. klo 13–16.

Ystiksen Senioriklubi  
Aika: Ystiksen Senioriklubilla tavataan 
joka toinen tiistai (parilliset viikot)  
klo 12–14.

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs

Lisätietoja: Marja Herala

Senioriklubin loppusyksyn teemat ovat:

1.11. Tietokilpailu

15.11. Tehdään joulukortteja
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29.11. Leivotaan pipareita

13.12. Joulutunnelmaa

Myytävänä kahvia ja pullaa. Senioriklu-
bille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. 
Mikäli tarvitset henkilökohtaista apua tai 
vahvempaa tukea, olet tervetullut oman 
avustajan kanssa.

Kevään ensimmäisellä kerralla 24.1. 
suunnitellaan yhdessä kevätkauden  
ohjelma. 

Bragun Sateenkaariklubi 
Aika: torstaina 24.11. kello 15.30–17.00 

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs

Lisätietoja: Marja Herala

Bragun Sateenkaariklubi on kohtaamis-
paikka, joka on tarkoitettu seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin 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 ja pelata 
lautapelejä tai löytää biljardikaverin.

Juttuseurana klubilla ovat myös seksu-
aalineuvoja Kirsimaria Örö ja vapaa-ajan 

toiminnan koordinaattori Marja Herala. 
Voit osallistua halutessasi myös verkos-
sa. Lähetä viesti otsikolla Sateenkaariklu-
bi osoitteeseen marja.herala@kvtuki57.fi 
niin saat kutsun klubille.

Kevätkauden klubi-illat ilmoitetaan  
seuraavassa Viisseiskassa.

TAPAHTUMAT  
MUUALLA JA RETKET 

Villiklubi – jo kymmenen  
iloista vuotta!

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

Aika: maanantaina 28.11. klo 18–21 

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

Villiklubille ovat tervetulleita kaikki 18 
vuotta täyttäneet. Vuoden viimeisessä 
Villiklubissa on kolme esiintyjää: Rokka- 
soppa K-18 -duo, Sampsa Astala  
– Nahkatakkinen tonttu ja Rowaltz-Jerkku 
Experience. 

Kevään ensimmäinen kerta on  
maanantaina 23.1.

Ystävätupatoiminta ja retket

Ystiksen Senioriretki Porvoon  
Taidetehtaan joulumarkkinoille 
Aika: perjantaina 9.12.

Paikka: klo 9.30 Ystävätuvan edestä, 
Läntinen Brahenkatu 2

Hinta: 48 euroa

Lisätietoja: Marja Herala

Sitova ilmoittautuminen 15.11. mennessä 
tapahtumakalenterin kautta. Sairastumi-
sen sattuessa retken voi perua toimitta-
malla lääkärintodistuksen. Silloin retki-
maksua ei tarvitse maksaa.

Retken ohjelma:
• klo 9.30 lähtö 
• klo 11–12 lounas
• klo 12 alkaen markkinahumua    
• pistäydymme myös Brunbergilla
• noin klo 16.30 paluu Helsinkiin

Syksyn aikana kerhoissa ja lyhytkursseilla 
on laulettu, tankotanssittu ja harrastettu 
monenlaista mukavaa. 
Syyskausi päättyy pääosin viikoilla 
49–50. Syksyllä saatu kerhopaikka on 
voimassa myös kevätkauden eli kerho-
paikkaa ei tarvitse hakea uudestaan.  
Jos lopetat kerhossa, niin ilmoita siitä  
ennen kevätkauden alkua. Jos perut 
kerhopaikan ennen kevätkauden alkua, 
emme lähetä sinulle kerholaskua. 
Kevään kerhokauden aloitusajankohta 
ilmoitetaan osallistujille 5.1. mennessä 
sähköpostiin. 

Kokkauskurssi 1/23 

Aika: Lauantaisin 21.1. 11.2. 25.3. ja 
22.4. klo 10–13 

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

Hinta:  44 €

Ilmoittautuminen: tapahtumakalenterin 
kautta viimeistään 1.1

Lisätietoja  Severiina Winqvist

Kokataan yhdessä helppoa ja herkullisista 
ruokaa. Terveellisyys on myös tärkeää. 
Kurssilla saat vinkkejä ruoan hankintaan, 
valmistamiseen ja säilyttämiseen. Jos 
tarvitset apua kokkaamisessa, niin ota 
oma avustaja mukaan.

Kerhotoiminta
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Vapaaehtoisille
Tällä palstalla tiedotetaan tulevista tapahtumista ja vapaaehtoistoiminnan  
mahdollisuuksista nykyisille ja tuleville vapaaehtoisille. 

Tervetuloa mukaan  
vapaaehtoistoimintaan! 

VAPAAEHTOISENA VOIT ESIMERKIKSI

•  osallistua erilaisiin  
 kaupunkitapahtumiin talkooapuna

•  toimia lasten ja nuorten seurana

•  ilahduttaa kotiyhteisöä

•  hakea kaveria kaveritoiminnasta tai  
 toimia kaverivapaaehtoisena

•  perustaa oman harrastusryhmän

•  toimia taustatukena niille  
 vapaaehtoisille, joilla on suurempi  
 tuen tarve

•  tukea lapsiperhettä Perhekamuna

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

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

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

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

Mukaan vapaaehtoiseksi

Seuraava koulutus järjestetään  
talvella 2023. 
Tarkempi ajankohta julkaistaan  
vuoden vaihteessa. 
Jos haluat mukaan toimintaan jo  
aikaisemmin, voit sopia henkilökohtaisen  
perehdytysajan. 

Vapaaehtois- 
toiminnan  
kuulumisia

Perhekamu auttaa erityislapsiperhettä  
osallistumaan vertaistukitapahtumiin.

Mitä olisi Kallio Block Party ilman  
Vekkarin vapaaehtoisia? 
Tänä vuonna vaparit pitivät kadut  
siisteinä tapahtuman ajan ja saivat  
kovasti kiitosta yleisöltä.
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Ystävätupa sunnuntaisin kello 13–16
Ystävätuvalla voit toimia ovivahtina ja  
jakaa maskeja kävijöille.  
Ystävätupa sijaitsee Helsingissä osoitteessa  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros. 

Ystävätupa keskiviikkoisin kello 14–19
Ystävätuvalla voit toimia ovivahtina  
ja jakaa maskeja kävijöille.  
Ystävätupa sijaitsee Helsingissä osoitteessa  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros. 

Karaokedisko keskiviikkona 2.11.  
kello 17.30–19.30
Tule suosittuun karaokediskoon!  
Vapaaehtoisena voit esimerkiksi auttaa  
narikassa tai kerätä tyhjiä juomalaseja  
samalla, kun nautit mukavasta illasta.  
Karaokedisko järjestetään Vernissassa  
Vantaalla osoitteessa Tikkurilantie 36.

Hyvinvointimessut lauantaina 19.11.  
kello 10–16 välillä
Tule mukaan opastamaan osallistujia ja  
pitämään messualue siistinä. Hyvinvointi- 
messuilla järjestöt esittelevät toimintaa,  
joka edistää kaupunkilaisten hyvinvointia.  
Tapahtuma järjestetään Vantaan  
Energia-areenalla osoitteessa  
Rajatorpantie 23, Vantaa. 

Joulukorttipaja Kallio kipinöi-viikolla  
keskiviikkona 23.11. kello 15–17
Tule tekemään joulukortteja ikäihmisille.  
Toimitamme valmiit kortit Siskot ja Simot  
-yhteisön kautta Joulupostia ikäihmisille  
-kampanjaan. Joulukorttipaja pidetään  
Helsingissä Ystävätuvalla osoitteessa  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros.

Tulevat vapaaehtoistapahtumat

Karaokedisko keskiviikkona 7.12.  
kello 17.30–19.30
Tule suosittuun karaokediskoon! Vapaa- 
ehtoisena voit esimerkiksi auttaa narikassa  
tai kerätä tyhjiä juomalaseja samalla, kun  
nautit mukavasta illasta. Karaokedisko  
järjestetään Vernissassa Vantaalla  
osoitteessa Tikkurilantie 36.

Joulupolku sunnuntaina 11.12. kello 12–17
Seurasaaren joulupolku on ihanan jouluinen 
koko perheen tapahtuma. Vapaaehtoiset  
auttavat tapahtuman järjestämisessä ja  
pääsevät nauttimaan jouluisesta tunnelmasta.

Näin ilmoittaudut mukaan Vekkarin  
vapaaehtoistapahtumiin
Valitse listasta tapahtumat,  
joihin haluat mukaan.

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

Jos ilmoittautumisia ei ole tarpeeksi,  
osallistuminen tapahtumaan perutaan. 
Meillä on oikeus tehdä muutoksia.

Vapaaehtoisten pikkujoulut

Tule juhlimaan vapaaehtoisten pikkujouluja 
tiistaina 22. marraskuuta.  
Luvassa on jouluateria ja mukavaa meininkiä 
yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa.  
Ilmoittaudu Vekkarin  
puhelinnumeroon 040 837 6273. 

Koulutukset

Helpot ja  
havainnollistavat 
vinkit järjestösi 
selkeämpään  
verkkoviestintään 

Onko järjestösi huomioinut  
viestinnässään kognitiivisen  
saavutettavuuden eli selkeyden ja 
ymmärrettävyyden? Tervetuloa  
oppimaan vaikeasta sanasta, mutta 
monelle jokapäiväisestä asiasta.

Jokainen järjestö voi tehdä netti-
sivuistaan ja sosiaalisen median 
kanavistaan käyttäjilleen helpomman 
käyttää ja ymmärtää. Riittää, että 
haluat kiinnittää huomiota yksin- 
kertaisiin asioihin, esimerkiksi  
millaista tekstiä tuotat ja miten  
sijoitat tiedon sivustollesi.
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Selkeästi meille -hanke tarjoaa  
maksuttoman verkkokoulutuksen, josta 
saat yksinkertaisia ja helppoja neuvoja, 
mitä asioita ottaa huomioon järjestösi 
selkeässä verkkoviestinnässä.

”Nettimaailman pitää olla helppo kaikille, 
jotta kaikki voivat osallistua yhteis- 
kuntaan, eikä ketään harmittaisi.”  
Tätä mieltä on hankkeen kokemus- 
asiantuntija ja saavutettavuustestaaja 
Heikki Oksanen. Koulutuksessa kuulet, 
miten ja miksi nämä vinkit auttavat häntä 
ja samalla meitä kaikkia käyttämään 
nettiä helpommin.

Kuulet myös, miksi kognitiivista  
saavutettavuutta on myös tärkeää  
testata käyttäjillä ja saat vinkkejä  
käyttäjätestauksen järjestämiseen.

Koulutusten ohjelma

Tiistaina 13.9. kello 17–19.30
Aika: tiistai 29.11. kello 10–11
Paikka: verkossa (Teams) 
Ilmoittautuminen:  
tapahtumakalenterin kautta
Lisätietoa: Satu Timperi

Tapahtuma- 
kalenteri

Muutokset ovat mahdollisia.  
Ajankohtaisin tieto on netissä  
tapahtumat.kvtuki57.fi

Marraskuu
9.11.  Valoa vanhemmuuteen  
 | s. 22

10.11.  Koivukylän perhis | s. 22

10.11.  Lounastapaaminen IPI  
 Kulmakuppilassa| s. 24

12.11.  Teiniklubi | s. 29

12.11.  Opintomessut IPI  
 Kulmakuppila | s. 21

17.11.  Syyskokous | s. 4

17.11.  Kalasataman Perhis | s. 22

17.11.  Erityislasten isovanhempien  
 vertaistapaaminen | s. 23

20.11.  Kaakon kammari  
 – pikkujoulut | s. 22

23.11.  Lounastapaaminen  
 Viikin Kartanossa s. 24

24.11.  Somalinkielisten    
 omaishoitajien ryhmä  | s. 23

26.11.  Perheiden luontokerho | s. 25

26.11.  Teiniklubi | s. 29

29.11.  Helpot vinkit järjestösi   
 selkeämpään  
 verkkoviestintään | s. 35–36

30.11.  Vantaan  
 vertaistukiryhmä | s. 23

Joulukuu
1.12.  Saiturin joulu -näytelmä | s. 25

3.12.  Sisarusten oma päivä -  
 pikkujoulut | s. 28

8.12.  Hakunilan perhis| s. 22

9.12.  Ystiksen senioriretki Porvoon  
 joulumarkkinoille | s. 31

9.12.  Rento ilta vanhemmille | s. 25

10.12.  Ystävätupa 30 v ja leiritoiminta  
 60 v -juhlat | s. 4 

10.12.  Teiniklubi | s. 29

13.12.  Joululounas vanhemmille  
 Töölönrannassa | s. 26

17.12.  Lauantaiparkki  
 -pikkujoulut | s. 28

28.12.  Perheiden elokuva  
 Rivierassa | s. 26

Tammikuu
18.1.  Kevään ensimmäinen  
 Ystävätupa | s. 29

21.1.  Kokkauskurssi | s. 31

21.1.  Kevään ensimmäinen  
 Teinari | s. 29

22.1.  Kaakon kammari | s. 22

24.1.  Kevään ensimmäinen  
 Senioriklubi | s. 24
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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

Hymyä ja  
lämpöä  
loppuvuoteen! 

Toivoo 57:n väki



Nina Korventaival  
040 835 3763
toiminnanjohtaja 

Elina Raike-Ojanen 
0400 676 721
palvelujohtaja

Mari Mononen 
050 339 3794
kehittämisjohtaja

Katja Riikonen 
044 741 6259
perheiden tuen johtaja

Kirsi Aarnikare 
040 160 9015
henkilöstökoordinaattori

Maria Kuosma
0400 345 369 
hallinnon assistentti

Mikko Apell
044 715 2067
viestintäkoordinaattori

Heidi Rinta-Lusa
044 493 8083 
parkkitoiminnan  
koordinaattori 

Aino Raike 
040 522 2138
perhe- ja parkkitoiminnan  
koordinaattori

Heini Lahtinen 
040 707 9967
perhetyöntekijä

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

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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