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Ajankohtaista
Puheenjohtajan tervehdys
Oikein hyvää alkanutta vuotta 2017!
Vuosi on Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n
60. toimintavuosi. Juhlavuosi tulee näkymään
yhdistyksen toiminnassa monella eri tavalla
pitkin vuotta. Kannattaa siis seurata jäsentiedotetta, uutiskirjettä ja sosiaalisessa mediassa
kulkevaa viestintää.
Viime syksynä toteutetussa jäsenkyselyssä
kysyimme mielipiteitänne yhdistyksen toiminnasta ja tulevaisuuden toiveita toimintaamme
ja sen kehittämistä kohtaan. Kiitos kaikille
vastaajille arvokkaista ajatuksistanne ja halustanne vaikuttaa yhdistyksen tulevaisuuteen.
Yhteiskunnassamme tapahtuu isoja muutoksia, ja tässä muutoksessa yhdistyksemme
kehittämistyön on pysyttävä mukana.

Kiitos myös niistä lämpimistä palautteista, joissa kiititte yhdistyksen hyvää toimintaa ja toitte
esille toimintamme merkityksellisyyttä.
Yhdistyksen toiminnanjohtajaksi on valittu
sosionomi YAMK Nina Korventaival. Nina on
tehnyt pitkän työhistorian erilaisissa sosiaalialan ja kasvatuksen työtehtävissä. Nina tuo
yhdistykseen lisää osaamista toiminnan kehittämisestä, mitä tarvitsemme valmistautuessamme tulevaisuuden haasteisiin. Hän aloittaa
työt 6.2.2017. Ninan oman esittelyn voit lukea
seuraavasta jäsentiedotteesta, joka ilmestyy
maaliskuussa.

Riitta Johansson
hallituksen puheenjohtaja

LIITY YHDISTYKSEN JÄSENEKSI!
Jos et vielä ole Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n jäsen, liity mukaan nyt!
Yhdistyksen jäsenet kuuluvat myös Kehitysvammaisten Tukiliittoon, joka tarjoaa muun muassa lakineuvontaa ja erilaisia koulutuksia. Jäsenetuina ovat neljä kertaa vuodessa ilmestyvä yhdistyksen
jäsentiedote, Kehitysvammaisten tukiliiton Tukiviesti- tai Leija-lehti sekä edullisempi jäsenhinta
osaan yhdistyksen järjestämistä matkoista ja retkistä.
Jäsenenä sinulla on myös mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan osallistumalla yhdistyksen
kevät- ja syyskokouksiin, hakeutumalla hallitustyöskentelyyn ja esimerkiksi toimikuntien toimintaan.
Jäsenmaksut 2017: henkilöjäsen 25 €, yhteisöjäsen 90 €.
Liittymislomake netissä: www.kvtuki57.fi/yhdistys/liity-jaseneksi
Lisätietoa jäsenyysasioista voit kysyä toimistosihteeri Maria Kuosmalta, maria.kuosma@kvtuki57.fi
tai puhelimitse 0400 345 369.
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Kesä ja leirit lähestyvät!

Vapaaehtoisten koulutus 30.1.

Kesälle 2017 on suunnitteilla 12 leiriä. Toimintaa on tarjolla monen ikäisille, aina koululaisista senioreihin saakka. Yöleirejä on useita,
päiväleirejä muutama. Leiripaikkoina toimivat
viime kesältä tutut loma- ja kurssikeskukset.
Joillakin leireillä toiminta painottuu tietyn teeman mukaan: liikutaan, taiteillaan luovasti tai
retkeillään luonnossa. Tärkeintä leireillä on
kuitenkin yhdessä oleminen ja kesästä sekä
hyvästä ruoasta nauttiminen!

Meillä voivat kaikki toimia vapaaehtoisina.
Osaan vapaaehtoistehtävistä voi tulla vaikka
heti, mutta joihinkin vapaaehtoistehtäviin tarvitaan koulutus. Vuoden ensimmäinen koulutuspaketti on 30.1.–20.2. Lue lisää sivulta 18 ja
ilmoittaudu mukaan!

Tarkemmat tiedot leirien ajankohdista, paikoista ja teemoista tulevat seuraavaan jäsentiedotteeseen, joka ilmestyy 23.3. Tiedot päivitetään
tuolloin myös kotisivuillemme ja leireille haku
käynnistyy.

Aika: tiistai 25.4. kello 17.30–20.00
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs (Cumuluksen talo), 00510 Helsinki
Alustajana toimii neurologi Tarja Linnankivi
Toteutamme illan yhteistyössä Helsingin epilepsiayhdistyksen kanssa. Merkitse aika jo nyt
kalenteriisi, lisätietoa luvassa myöhemmin.

Leirille hakiessa on hyvä tutustua huolellisesti
jäsentiedotteesta sekä kotisivuiltamme
löytyviin leirin ja leiripaikan tietoihin. Kaikki
leiripaikkamme eivät esim. ole täysin esteettömiä. Jotkut leirit ovat tarkoitettuja nuoremmille aikuisille, toiset taas vanhemmalle väelle.
Joidenkin leirien toiminta saattaa vaatia jotain
tiettyä toimintakykyä. Yleisesti on hyvä huomioida, että leiritoiminta on ryhmämuotoista, joten sinun tulisi pystyä olemaan mukana ryhmämuotoisessa toiminnassa. Kun huomioimme
nämä seikat, saamme helpommin muodostettua toimivia leiriryhmiä, mikä parantaa toiminnan sujuvuutta ja leirien laatua. Näin voimme
entistä varmemmin ja paremmin tarjota kaikille
leiriläisillemme onnistuneen, hyvän mielen leirikokemuksen!

Harvinaiset geeni- ja kromosomipoikkeavuudet epilepsian ja kehitysvamman
taustalla -teemailta ti 25.4.

Perheentuki-sivustolta kaikki
helsinkiläisten lapsiperheiden palvelut
Perheentuki kokoaa tietoa ja kehittää uusia
palveluita helsinkiläisille lapsiperheille. Projektista vastaavat Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto ja varhaiskasvatusvirasto. Projektin
tavoitteena on parantaa kaupunkilaisille lapsiperheille suunnattuja verkkopalveluita sekä
sähköistä asiointia. Sivusto löytyy osoitteesta
www.hel.fi/perheentuki. Vammaispalveluille on
tulossa oma vastaavanlainen sivustonsa lähiaikoina.
VR:n maksuton vammaispalvelunumero
Vuoden alussa käyttöön otetusta palvelunumerosta saa hoidettua kaikki junamatkaan liittyvät
palvelut, junalipun ostamisesta asemien avustamispalvelun tilaamiseen. Uusi palvelunumero
on 08001-66888. Palvelu on avoinna päivittäin
klo 7–22.
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Kehitysvammaisten ihmisten toteuttamaa
musiikkia, kuvataidetta ja teatteria

28.1.2017 Finlandia-talolla
Menossa mukana muun muassa

MC KOO
Jonna Tervomaa & Jaakonaho Sähköduo
Katso koko ohjelma netistä, www.kvtuki57.fi!
Finlandia-talon ovet avautuvat kello 12.
Yleisölämpiössä on taidetta ym. ennen konsertin alkua.
Konsertti on kello 14.00–16.30.
Huomioithan, että konserttisalin ovet suljetaan konsertin
alkaessa. Myöhässä saapuvat päästetään saliin
esitysten välissä.

29,50 euroa
14,50 euroa (lapset alle 12 v.)
(sis. palvelumaksun)

Osta liput netistä www.lippu.fi
tai puhelimitse 0600 900 900!
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Ikkunakalenteri toi joulumieltä Kalliossa liikkuville
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n ikkunajoulukalenterin luukut avautuivat yhdistyksen toimitilojen ikkunoissa Läntisellä Brahenkadulla 1.12. alkaen joka päivä jouluaattoon
saakka. Joulukalenterin luukkujen toteuttamiseen osallistui syksyn aikana yhteensä yli
sata yhdistyksen toiminnassa mukana olevaa henkilöä, lapsista eläkeläisiin.
Ikkunakalenteri käynnisti joulun odotuksen
lisäksi myös valtakunnallisen Kehitysvammaisten viikon, jota vietetään vuosittain 1.–7.12.
Kehitysvammaisten viikon teemana oli YK:n
vammaisten oikeuksien yleissopimus. Sopimus vahvistaa, että ihmisoikeudet kuuluvat
kaikille. Teemaviikon tapahtuma ”Tärkeitä
teemoja karaoken kera” järjestettiin ravintola
Sture 21:ssä 1.12.
”Saa olla sitten oikein ylpeä itsestään ja
kerhosta”
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:ssä ensimmäistä kertaa toteutetun joulukalenterin takana
on tilapäishoidon ohjaaja Katja Riikonen. Kalenterin yhtenä kantavana ajatuksena oli tuoda
esille ihmiset ja yksilöt lähipiireineen kehitysvamman takaa.
”Joulukalenterin tekemisessä tärkeää on ollut
osallistujien mahdollisuus taiteen tekemiseen
ja luovaan työskentelyyn yhdessä. Kalenteri
on hyvä osoitus siitä, miten meillä kaikilla tulisi
olla mahdollisuus osallistua, jokaisella omalla tavallaan. Kalenteriprojekti on yksi meidän
tavoistamme mahdollistaa osallisuus ja tuoda
iloa”, sanoo Katja Riikonen.
Joulukalenteri esitteli yhdistyksen monipuolista
toimintaa. Kalenterin teko ilahdutti tekijöitään
muun muassa Malmin taidekerhossa. ”Saa
olla sitten oikein ylpeä itsestään ja kerhosta,
kun tämä tulee kaikkien nähtäville ikkunaan ja
nettiin”, iloitsi taidekerhon jäsen Ari työskentelyn lomassa hymyillen.
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Kalenterin nettiversio päästää kurkistamaan myös kulissien taakse
Joulukalenterin taideteosten tekemiseen osallistui syksyn aikana yhteensä yli sata yhdistyksen toiminnassa mukana olevaa henkilöä.
Kiitos kaikille taiteilijoille!
Luukkuja taiteiltiin muun muassa erilaisissa
tapaamisissa, teemailloissa, kursseilla, ryhmäkodeissa sekä yhdistyksen järjestämässä
kerhotoiminnassa.
Joulukalenterin luukut avautuivat päivittäin
Läntisen Brahenkadun lisäksi myös yhdistyksen nettisivuilla osoitteessa www.kvtuki57.fi.
Kalenterin nettiversiosta löytyy myös muuta
materiaalia, muun muassa runoja ja videoita.
Kalenterikuvat julkaistiin myös yhdistyksen
Facebook-sivulla.
Kaikki joulukalenterin taideteokset ovat
nähtävillä lauantaina 28.1. KeMuT-tapahtumassa Finlandia-talolla.
KeMuT on Helsingin Kehitysvammatuki
57 ry:n vuosittain tammikuun viimeisenä
lauantaina järjestämä kulttuuritapahtuma,
jossa esiintyvät kehitysvammaiset muusikot ja taiteilijat. Vuonna 2017 KeMuT järjestetään 45. kerran. Lippuja tapahtumaan saa
osoitteesta www.lippu.fi.

Suosituimmat kalenteriluukut Facebookissa

Luukku 5
3996 henkilöä tavoitettu, 49 tykkäystä

Luukku 4
2556 henkilöä tavoitettu, 24 tykkäystä

Luukku 13
1227 henkilöä tavoitettu, 47 tykkäystä

Luukku 6
1351 henkilöä tavoitettu, 32 tykkäystä

Luukku 20
1211 henkilöä tavoitettu, 34 tykkäystä

Luukku 24
1312 henkilöä tavoitettu, 15 tykkäystä
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Perheiden vertaistukitoiminta
Vanhempien tapaamisia
Vaikeavammaisten lasten vanhempien
tapaaminen ti 31.1. klo 17.30
Kokemusten ja ajatusten jakaminen on
sujuvaa omassa ”täsmävertaisryhmässä”.
Kokemuksia vaihtamalla saa uutta näkökulmaa asioihin ja hyvä seura virkistää!
Tapaamiset on tarkoitettu vanhemmille yksin
tai kaksin. Mukaan ovat tervetulleita ensikertalaiset ja tutut vanhemmat!
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs.
Tarjolla pientä suolaista kahvin ja teen kera.
Lastenhoito tälle illalle maksaa 10 euroa.
Ilmoittaudu mukaan 26.1. mennessä Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
Lastenhoitovaraukset Katjalle p. 040 522 2138
tai katja.riikonen@kvtuki57.fi.

Aikuisten vanhemmat tapaavat Brahenkadulla to 2.2. klo 13
Mukaan ovat tervetulleita kaikki aikuisten kehitysvammaisten vanhemmat, joilla on mahdollisuus päiväaikaan olla mukana.
Mukana on tällä kertaa projektipäällikkö Marjo
Rikkinen Kehitysvammaisten Palvelusäätiöstä.
Marjo kertoo Uudellamaalla alkavasta ikäperhetoiminnasta. Ikäperhetoiminta on toimintaa,
joka on suunnattu täysi-ikäisille kehitysvammaisille ihmisille vanhempineen. Toiminnassa
järjestetään vuoden 2017 aikana kolme erillistä kahden päivän tapaamista, jolloin samojen
perheiden kanssa pohditaan kunkin perheen
tulevaisuudensuunnitelmia: missä perhe
näkee tarvitsevansa tukea tulevaisuudessa
ja miten me voimme itsenäistää kehitysvammaista perheenjäsentä itsenäistymään kotona
ja kotoa. Nämä kolme tapaamista järjestetään
Kylpylähotelli Päiväkummussa Karjalohjalla
vuoden 2017 aikana.
Tervetuloa mukaan niin uudet kuin tututkin
vanhemmat! Päiväkahvin lomassa keskustelua käydään projektiesittelyn lisäksi siitä, mitä
kuuluu ja mitä on mielen päällä.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 27.1. Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
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Isille teemapäivä: Jaksamista arkeen
mindfulnessilla su 12.2. klo 11–16!
Mindfulness eli tietoinen, hyväksyvä läsnäolo
on tutkitusti tehokas menetelmä stressinhallintaan ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lähde
mukaan tutustumaan menetelmään, jonka
avulla voit saada paremman yhteyden itseesi,
tulla tietoiseksi mielesi toimintatavoista ja saada apua mm. univaikeuksiin. Näin voit edistää
jaksamistasi, hyvinvointiasi ja saada uudenlaisen näkökulman elämääsi.
Teeman lisäksi tarjolla on hyvää vertaista ”äijäseuraa”. Päivän päätteeksi on yhteinen ruokailu ravintola Döner Harjussa.
Päivän vetää isä ja mindfulnessohjaaja Juha
Takanen. Paikkana on Läntinen Brahenkatu 2,
4. krs. Omavastuu materiaaleineen ja ruokailuineen on 30 €/hlö.
Mukaan mahtuu rajallinen määrä isiä.
Ilmoittaudu 5.2. mennessä Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
Kallion vertaisryhmä sunnuntaisin
5.2., 5.3., 2.4. ja 7.5. kello 15–17
Teatteri Kallio, Siltasaarenkatu 28, Helsinki
Et ole yksin! Luvassa on kahvittelua vertaisessa seurassa, juttelua ja keskustelua elämän
iloista ja suruista. Saavuthan paikalle kolmeksi, näin ryhmäläisillä on mukavasti yhteistä
aikaa ilman keskeytyksiä. Ryhmään ovat
tervetulleita kaikki erityislasten vanhemmat yli
diagnoosirajojen. Ryhmästä kiinnostuneiden
toivotaan ilmoittautuvan etukäteen.

Virkistystä ja vertaistukea
Nuoret ja vanhemmat kokkaavat herkkuja
illanistujaisiin ke 15.2. klo 17–20
Tämä kokkausilta on tarkoitettu nuorelle yhdessä äidin tai isän kanssa. Kotitalousopettaja
Mirva Mäkipää on suunnitellut menun etukäteen ja valmistellut meille raaka-aineet valittuihin resepteihin. Lähdetään yhdessä kokkaamaan, herkuttelemaan, viihtymään ja usein
myös oppimaan jotain uutta!
Illan aikana valmistetaan yhdessä suolaisia
ja hieman makeitakin herkkuruokia helposti
ja nopeasti, tarjottavaksi rentoihin illanistujaisiin. Menu sisältää lämpimäisiä leipomuksia,
maukkaita salaatteja, piirakkaa ja paljon muuta
helppoa ja herkullista.
Tervetuloa tapaamaan uusia ja vanhoja kavereita ja tietenkin nautiskelemaan itse tehdyistä
herkuista!
Illan omavastuu 10 €/pari maksetaan paikan
päällä. Paikkana on Opistotalon opetuskeittiö,
Helsinginkatu 26.
Ilmoittaudu mukaan 7.2. mennessä Päiville,
p. 040 707 9967 paivi.juvala@kvtuki57.fi.
Muistathan ilmoittaa samalla erityisruokavaliosi.

Lastenhoito järjestetään tarvittaessa (varaukset viikkoa ennen kokoontumispäivää), lastenhoitoon voidaan ottaa rajallinen määrä lapsia.
Lastenhoidon vapaita paikkoja voi kysyä ilmoittautumisajan jälkeenkin. Vertaisryhmä toteutetaan yhteistyössä Leijonaemot ry:n kanssa.
Yhteydenotot: Leijonaemot Katja ja Erja:
vertaistuki@leijonaemot.fi
tai p. 040 522 2138/Katja Riikonen
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”Kasvikset kunniaan” on vanhempien
ruokateema ma 13.3. klo 17–20
Tämä kokkausilta Opistotalolla on tarkoitettu
äideille ja isille, yksin tai kaksin.
Kurssilla valmistetaan nopeita, helppoja ja
herkullisia kasvisruokia! Tutustutaan kauden
kasviksiin, palkokasveihin, nyhtökauraan ja
muihin ihaniin kasviskeittiön raaka-aineisiin.
Ruoissa ei käytetä lainkaan lihaa, mutta munia
ja maitotuotteita jonkin verran. Mausteina kokeillaan esim. tuoreita yrttejä ja haetaan myös
hieman vahvempia etnisiä makuja.
Erityistaitoja et tarvitse, Mirva on paikalla
opastamassa ja reseptit ja raaka-aineet odottavat kokkaajia!
Hyvä ruoka tuo hyvän mielen ja vertaisten
vanhempien kanssa vietetty mukava ilta virkistää. Usein myös kokemuksia vaihtamalla saa
uusia oivalluksia omaankin arkeen.
Halutessasi voit ottaa mukaan omat ruokajuomat. Illan omavastuu on 5 €/hlö. Paikkana
on Opistotalon opetuskeittiö, Helsinginkatu 26.
Ilmoittaudu mukaan 6.3. mennessä, muistathan ilmoittaa samalla erityisruokavaliosi: Päivi
p. 040 707 9967 paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Äidit konserttiin: Älä jätä Sinua yksin
la 4.2. klo 14
Konsertin teemana on ystävyys, toisen huomioon ottaminen, lämpö ja rakkaus.
Lavalla näemme Ritva Oksasen, joka laulaa
Aino Suholan ja Eva Klemanin sanottamia lauluja, kapellimestarina Pedro Hietanen. Vahva
tai hauras, älä jätä sinua yksin. Ole hyvä ja
armollinen itseäsi kohtaan, äläkä sulje ovia
toisiltakaan.
Mennään yhdessä Aleksanterin teatterin (Bulevardi 23–27) päivänäytökseen ja jatketaan
jutustelun merkeissä kadun toisella puolella
yhdistyksen vanhassa toimitilassa pienen
suolaisen äärellä. Omavastuu 35 €/hlö pitää
sisällään teatterilipun, väliaikatarjoilun ja pienen suolapalan.
Lippuja rajoitetusti.
Varaa omasi 26.1. mennessä Päiviltä,
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi
Vanhempien parkki Startti Hiihtolomaan
-diskon ohessa la 18.2. klo 13–16
Diskosta enemmän sivulla 16. Maistuisiko
vanhemmille oma parkki nuorten diskon
ohessa? Kaipaatko ajatusten vaihtoa muiden vanhempien kanssa? Juodaan yhdessä
päiväkahvit ja vaihdetaan kuulumisia rennossa hengessä!
Ilmoittaudu Päiville viimeistään 13.2.,
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
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Teemailta ke 8.3. klo 17.30–19.30:
Lapsen Oikeus Osallistua Kuntoutukseensa
(LOOK-hanke)
Lasten kuntoutuksessa on tärkeää lapsen
tarpeista lähtevä kuntoutus ja perhekeskeinen
yhteistoiminta. Lasten kuntoutuspalveluissa on
kuitenkin verrattain vähän kehitetty systemaattisia tapoja vahvistaa lapsen aktiivista toimijuutta ja osallistumista hänelle mielekkäisiin
arjen toimintoihin omassa kehitysympäristössään.
Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Lastensuojelun Keskusliiton LOOK-hankkeessa kehitetään uusia työvälineitä ja toimintatapoja, joita
eri alojen ammattilaiset ja lapset perheineen
voivat käyttää yhdessä. Tuloksena on lapsen
osallistumista, toimijuutta ja yhteistoimijuutta
tukevia toimintakäytänteitä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan lapsen edun arvioinnin keinoja.
”Lapsen kirjan käytön kautta erityisen tuen
tarpeessa olevan lapsen identiteetti ja oma
ilmaisu vahvistuu. Lapsen luonnollinen osallistuminen mahdollistuu ja oma ääni vahvistuu.
Lapselle mahdollistuu kokemus siitä, että minä
osaan ja pystyn. Lapsi on itsenäisempi omassa erilaisuudessaan.” (lapsen äiti)
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry on mukana
hankkeessa. Järjestämme 8.3. vanhemmille
aiheesta teemaillan, johon toivotamme kaikki kiinnostuneet mukaan. Mukana illassa on
hankkeen projektityöntekijä Nea Vänskä sekä
hankkeessa mukana ollut ja Book Creator
-menetelmää kokeillut vanhempi. Illan aikana
pääsee tutustumaan hankkeeseen ja materiaaliin. Tarvittaessa järjestämme uuden tapaamisen, jossa pääsemme jakamaan mahdollisia
tuotoksia ja kokemuksia.

Kurssit
Kotoa juuri muuttaneiden tai muuttoa
suunnittelevien lasten vanhempien viikonloppu la–su 25.–26.3.
Viikonloppukurssi vanhemmille, jotka ovat
siinä elämänvaiheessa, että nuori muuttaa tai
suunnittelee muuttoa omaan kotiin. Mistä voin
päästää irti? Mistä haluan edelleen pitää kiinni? Viikonloppuna on mahdollisuus jakaa omia
kokemuksia toisten kanssa.
Kehitysvammaliiton kouluttaja Niina Sillanpää
johdattaa yhteiskeskustelua ja tekemistä.
Laita viestiä, jos kiinnostus heräsi ja ajattelet
kuuluvasi joukkoon, niin kerron lisää viikonlopusta. Kaisankodin puitteet, hyvä ruoka ja
viehättävä ympäristö mahdollistavat onnistuneen viikonlopun vieton hyvässä vertaisessa
seurassa.
”Onnistunut ja voimaannuttava viikonloppu.
Kotiin lähtee levänneenä ja uusia käytännönläheisiä työkaluja mukanaan. Samoin parempi
kuva siitä, mitä tulevaisuudessa on odotettavissa.” Palaute vanhempien viikonlopulta.
Viikonlopun omavastuu 40 €/ hlö tai 70 €/pariskunta. Matkat jokainen hoitaa itse. Paikkana
Kaisankoti, Bodomintie 37, 02740 Espoo.
Valinnat kurssille tehdään 12.3. jälkeen ennakkoilmoitusajan mentyä umpeen. Päivi,
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Ilmoittautumiset Katjalle 28.2. mennessä
katja.riikonen@kvtuki57.fi tai p. 040 522 2138.
Ilmoitathan samalla mahdolliset ruoka-ainerajoitukset kahvitarjoilua varten, kiitos!
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HARVINAINEN VAILLA DIAGNOOSIA
vertaistapaaminen perheille, joissa
lapsella tai nuorella on epilepsia
ja/tai kehitysvamma, mutta
diagnoosi ei ole vielä selvinnyt
Aika:
Paikka:

lauantai 11.2.2017 klo 9.00–16.00
Rinnekoti-Säätiön Norio-keskus
Kornetintie 8 B, 2. ja 3. krs. HELSINKI
Alustava ohjelma:
9.00
Saapuminen ja lasten tutustuminen lastenohjaajiin
Tietojen vaihto lasten vanhempien ja lastenohjaajien kesken. Lapsille omaa ohjattua
toimintaa koko päivän ajan.
9.30

Tervetuloa! Vanhempien aamukahvi ja tutustuminen

10.00

Miksi diagnoosia ei aina löydy? Ajankohtaista harvinaissairauksien diagnostiikasta
Perinnöllisyyslääketieteen ja lastenneurologian erikoislääkäri Hannele Koillinen, HUS &
perinnöllisyyshoitaja Ulla Parisaari, Norio-keskus

12.00

Vanhempien lounastauko
Lapset ruokailevat lastenohjaajien seurassa klo 11–12

13.00

Miten harvinainen sairaus on koskettanut perhettämme ja mistä voimavarat arkeen
löytyvät?
Kokemuspuheenvuoro ja ohjattua vertaiskeskustelua vanhempien kesken

15.30

Iltapäiväkahvit, palautekeskustelua ja jatkosuunnitelmat

16.00

Päivän päätös

Hae mukaan 23.1.2017 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta http://goo.gl/Ab6mbb. Tilaisuuteen
mahtuu noin 10 perhettä. Ilmoitamme kaikille tilaisuuteen hakeneille perheille tarkempia tietoja hakuajan
jälkeen. Tilaisuus on maksuton, mutta matkakustannuksia ei korvata.
Kauempaa tulevilla perheillä on mahdollisuus yöpyä perjantain ja lauantain välinen yö Norio-keskuksen
perhehuoneissa, joissa on oma kylpyhuone. Iltapalaa on mahdollisuus valmistaa yhteiskeittiössä.
Majoituksen omakustannehinta on 30 €/huone. Ilmoita majoitustarpeesta ilmoittautumisen yhteydessä.
Majoittuvien toivotaan saapuvan perjantaina klo 17.00-20.00 välillä.
Lisätietoja: Vertaistoiminnan koordinaattori Sanna Kalmari, sanna.kalmari@rinnekoti.fi p. 044 770 0146
Järjestäjät:
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Parkkitoiminta
Kotiparkki
Parkkitoiminta ja sen osa kotiparkki ovat
RAY:n tukemaa voittoa tavoittelematonta
toimintaa perheille, joissa lapsella on kehitysvamma. Kotiparkin hoitaja huolehtii perheen
lapsista toiveiden mukaisesti. Kotiparkin hoitaja huolehtii myös perheen sisaruksista, silloin
kun nämä ovat paikalla yhdessä erityislapsen
kanssa. Kotiparkki on tarkoitettu alle 20-vuotiaalle lapselle, mutta vaikeavammaisten kohdalla ei ole ikärajaa.
Tilapäishoitajan käynnistä sovitaan aina aloitus- ja lopetusaika. Uuden hoitajan tullessa
perheeseen on erillinen tutustumiskäynti
suositeltavaa. On hyvä varata riittävästi aikaa
tutustumiseen puolin ja toisin sekä käytännön
asioiden läpikäymiseen.
Kotiparkin hinnasto
Klo
8.00–18.00
18.00–21.00
21.00–24.00
			

Arkisin
13 €/tunti
15 €/tunti
16 €/tunti

Lauantaisin
16 €/tunti
16 €/tunti
25 €/tunti
(klo 20–24)

		
10.00–18.00

Arki- ja lauantaipyhänä
25 €/tunti

Sovitun kotiparkkivarauksen voi perua veloituksetta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa.
Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta varauksesta veloitetaan viisi euroa/tunti tilauksen
mukaan.
Lisätietoja, kotiparkkivaraukset ja ilmoittautumiset: Katja Riikonen p. 040 522 2138 (ma–pe
9–15, voit myös jättää viestin vastaajaan) tai
katja.riikonen@kvtuki57.fi.
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Lauantaiparkki
Lauantaiparkki on erityislapsille ja heidän
sisaruksilleen suunniteltua yhteistä tekemistä
ohjaajien kanssa. Hoitajia varataan tarpeen
mukaan. Lauantaiparkkien tarkoitus on tuoda
lapsille ja sisaruksille onnistumisen ja mukavan tekemisen hetkiä vertaisessa seurassa
eri teemoilla. Toiminnassa otetaan huomioon
mukaan ilmoittautuneiden lasten vahvuudet.
Lapset ovat lauantaiparkissa pääsääntöisesti
ilman vanhempia, mutta toki vanhempi voi tulla
yhdessä lapsen kanssa tutustumaan uusiin kavereihin ja toimintaan. Lapsen voi myös ilmoittaa vain osaksi aikaa lauantaiparkkiin. Lapsi
voi tulla myös oman avustajan tai tukihenkilön
kanssa lauantaiparkkiin. Mukaan mahtuu rajallinen määrä lapsia, olemme kaikkiin yhteydessä ilmoittautumisajan mentyä umpeen.
Huom! Myös sisarukset ovat lämpimästi tervetulleita lauantaiparkkipäivään!
Lauantaiparkki – viidakko
Aika: 25.2. kello 10–15
Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2,
4. krs, 00510 Helsinki
Talvilomaviikko on hyvä lopettaa eksoottisiin tunnelmiin: helmikuinen lauantaiparkki
nimittäin rakentuu toivotun viidakkoteeman
ympärille. Päivässä on luvassa kasvomaalauksia, naamiaisasuja ja musiikkia Viidakkokirja
-elokuvan hengessä. Aikaa on myös muuhun
leikkiin ja rentoon olemiseen yksilölliset tarpeet
huomioiden.
Ilmoittautumiset Katjalle p. 040 522 2138
(ma–pe kello 9–15) tai sähköpostitse
katja.riikonen@kvtuki57.fi torstaihin 16.2.
mennessä, jonka jälkeen osallistujat valitaan.
Osallistumismaksu 20 € sisältää materiaalit,
osaavan ohjauksen ja tuen sekä keittolounaan
ja välipalan. Ilmoitathan erityisruokavaliot
ilmoittautumisen yhteydessä, kiitos!
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Kaakon kammari
Kaakon kammari -illat keväällä 2017
6.2., 6.3., 3.4. ja 8.5. kello 17–20
Herttoniemen leikkipuisto (Karhutie 11, Hki)
Kaakon kammari -iltojen tavoitteena on tarjota
erityislapsille ja -nuorille sisaruksineen vertaistukea ja virkistystä ohjatun taidepajatoiminnan
sekä vapaamuotoisen leikin tuella.
Päävastuu lapsista on vanhemmilla. Illat ovat
koko perheelle avoimia ja mukaan voi tulla
koko perhe tai osa perheestä. Istumme iltaa
rupatellen kahvin tai teen ääressä, kaikki samoissa tiloissa.
Kaakon kammariin pääsee hyvin metrolla,
asemalta on noin 10 minuutin kävelymatka.
Omalla autolla tuleville löytyy myös hyvin parkkitilaa. Mukaan voi tulla mistä päin Helsinkiä
tahansa.
Ilmoittautumiset Katjalle p. 040 522 2138 tai
katja.riikonen@kvtuki57.fi. edellisen viikon
torstaihin mennessä, varaamme hoitajia ilmoittautumisten mukaan. Mukaan voi tulla myös
ilman ennakkoilmoittautumista, näin toiminta
pysyy mukavan vapaamuotoisena.

Piparimuotteja ja kanelintuoksua
Itsenäisyyspäivän
alla joulukuussa
Kaakon kammarissa tuoksui ihanasti
kardemumma ja
kaneli. Tällä kertaa
pöytä, jonka ääressä on askarreltu
monet kerrat, täyttyi taikinasta, jauhoista ja
piparimuoteista. Kaulinkin pääsi innokkaisiin
pikkukäsiin taikinaa litistämään.
Monta piparia paistettiin ja vielä enemmän
maisteltiin. Lapset taiteilivat värikkäillä sokerikuorrutteilla pipareista mieleisiänsä. Kivaa
puuhaa kaikkien mielestä ja lopputuloskin
syötävän hyvää.
Vanhempia ja lapsia oli paikalla melkeinpä
ennätysmäärä. Sulassa sovussa konkareita,
vakivierailijoita ja taisi paikalla olla yksi uusikin
kävijä. Kahvikupin ääressä vanhempien juttu
luisti, niin jouluvalmisteluista kuin tukitarpeista,
vapaa-ajantoimintaa unohtamatta.
Teksti ja kuva: Johanna Krabbe, Kaakon kammari -toimintaan osallistuva äiti

TERVETULOA!

Perheilta Ystävätuvalla
Perheillat Ystävätuvalla kevätkaudella perjantaisin 10.2., 21.4. sekä 16.6. kello 17–20
Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki
Tervetuloa perheiltaan, rentoon viikonlopun aloitukseen! Vertaisessa seurassa saa porista kahvikupin äärellä, lapsia Ystävätuvalla odottavat tietenkin myös jättijääpala, Duplot ja leikkivarjo.
Pääpaino on vapaassa olemisessa yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioiden.
Lapset ovat hoitajien vastuulla, minkä vuoksi perheiltaan on ennakkoilmoittautuminen.
Ilmoittautumiset edellisen viikon torstaihin mennessä Katjalle p. 040 522 2138 tai sähköpostitse
katja.riikonen@kvtuki57.fi. Mukaan mahtuu rajallinen määrä lapsia, olemme yhteydessä kaikkiin
ilmoittautumisajan mentyä umpeen.
Mukaan voi tulla mistä päin Helsinkiä tahansa. Ystävätuvalle pääset parhaiten julkisilla kulkuvälineillä; raitiovaunut 3 ja 1 pysähtyvät oven edessä, raitiovaunu 8 kulman takana. Samoin bussi
51:n pysäkki on vieressä. Sörnäisten metroasemalta on noin 10 minuutin kävelymatka Läntiselle Brahenkadulle, myös raitiovaunulla 8 pääsee Sörnäisistä viereiselle Urheilutalon pysäkille.
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Vapaa-ajan toiminta
Toimintaa kehitysvammaisille ihmisille
Ystävätupa
Osoite:
Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros
p. 0400 413 478 (aukioloaikoina)
Avoinna: keskiviikkoisin klo 14–19
sunnuntaisin klo 13–16
Lisätietoa: Marjalta p. 040 521 0240,
marja.herala@kvtuki57.fi
Ystävätupa, tuttavallisesti Ystis, on
kohtaamispaikka kehitysvammaisille nuorille
ja aikuisille. Ystiksellä tapaat kavereita, voit
pelata bilistä ja muita pelejä, laulaa karaokea
tai vain viettää aikaa mukavassa seurassa.
Myytävänä kahvia, pullaa ja pientä suolaista.
Tervetuloa!

Ystiksen teiniklubi nuorille
Kevään ensimmäinen kerta on lauantaina
21.1. klo 13-16 Ystävätuvalla (Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros). Teiniklubi kokoontuu
joka toinen lauantai toukokuun loppuun saakka. Huom! 18.2. Teinarin sijasta on disco.
Katso erillinen ilmoitus.
Teiniklubilla voit pelailla pelejä, askarrella, tavata kavereita ja tutustua uusiin ihmisiin. Seurana ja pelikaverina on aina yksi vastuuohjaaja
ja yksi tai kaksi vapaaehtoista. Mikäli tarvitset
henkilökohtaista apua tai vahvempaa tukea,
olet tervetullut oman avustajan kanssa.
Myytävänä limua, mehua ja pientä purtavaa.
Esim. mehu ja pulla maksaa 1,50 euroa ja
limumukillinen 1 euron.
Lisätietoa Marjalta, marja.herala@kvtuki57.fi
tai p. 040 521 0240.

Sture 21:n Villiklubi kokoontuu seuraavan
kerran 16.2. klo 19–22.
Ravintola Sture 21, osoite Sturenkatu 21.
Esiintyjänä JJ & Rasvanäpit.
Silloin on myös talent-ilta. Osa illasta on
varattu omille esityksille. Voit laulaa, soittaa
tai vaikka kertoa vitsin. Jos soitat, ota oma
instrumentti mukaan.
Kevään muut kerrat torstaisin 9.3., 13.4.,
11.5. ja 8.6.
Ilmainen sisäänpääsy.
Ikäraja 18 v.
Tervetuloa!
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240,
marja.herala@kvtuki57.fi

Tervetuloa!
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Disko – startti hiihtolomaan 18.2.
Jippii, Ystiksellä bailataan ankarasti lauantaina
18.2. klo 13–16
 musaa laidasta laitaan
 pelihuone
 myytävänä limua ja karkkeja
Ilmoittaudu 13.2. mennessä Marjalle p. 040
521 0240, marja.herala@kvtuki57.fi. Toimiston
puolella on samaan aikaan vanhempainparkki.
Ilmoittautumiset Päiville, p. 040 707 9967,
paivi.juvala@kvtuki57.fi. Lue lisää sivulta 10.
Ystiksen senioriklubi eläkeläisille
Joka toinen tiistai klo 12–14. alkaen 10.1.
Ensimmäisellä kerralla on suunniteltu kevään
ohjelma. Se jaetaan toisella tapaamisella 24.1.
Myytävänä kahvia, pullaa ja pientä suolaista.
Tervetuloa!
Senioriklubille ei tarvitse ilmoittautua.
Lisätietoa Marjalta p. 040 521 0240,
marja.herala@kvtuki57.fi.

Tervetuloa Bragun Sateenkaariklubille!
Bragun Sateenkaariklubi on kohtauspaikka,
joka on tarkoitettu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville kehitysvammaisille ja
autismin kirjon henkilöille.
Bragun Sateenkaariklubilla voit:
 kohdata muita mukavia ihmisiä, jutella ja
viettää aikaa yhdessä.
 nauttia edullisesti kahvia, teetä ja
virvokkeita sekä pientä purtavaa.
 pelailla biljardia tai lautapelejä ja laulaa
karaokea.
 osallistua kahvilassa pidettäviin teemailtoihin.

Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä
eläkeläisille – yhdessäoloa ja jutustelua
Ensimmäinen tapaaminen on torstaina 2.2.
kello 13.00–14.30.
Seuraavat kerrat ilmoitetaan myöhemmin.
Myytävänä kahvia ja pullaa. Kahvi + pulla
maksaa 2 euroa.
Tervetuloa!
Keinutuoliryhmään ei tarvitse ilmoittautua.
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240.
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Klubi kokoontuu seuraavan kerran 17.2. klo
15.30–18.00 osoitteessa Läntinen Brahenkatu 2, 4.kerros (Ystävätupa), Helsinki. Kevään
muut kerrat sovitaan ensimmäisellä klubikerralla.
Klubille voi tulla vain poikkeamaan tai viihtymään pidemmäksi aikaa. Klubilla ei tarjoilla
alkoholia. Klubin toteuttavat yhteistyössä Helsingin seudun Seta ry, Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry ja Helsingin kaupunki.
Lisätietoa: Marja Herala p. 040 521 0240,
marja.herala@kvtuki57.fi

Tule mukaan kerhoon!
Jos olet vailla mukavaa harrastusta, niin muutamissa aikuisten kerhoissamme olisi vielä
paikkoja vapaana:
 Lehdistöklubissa, torstaisin klo 18.15 Ystävätuvalla, tutustutaan ajankohtaisiin asioihin ja ilmiöihin sekä tehdään omia lehtijuttuja kiinnostavista aiheista.
 Tietokonekerhossa, torstaisin klo 17.45
Paasitornin ATK-luokassa, tutustutaan
tietotekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin
ja opetellaan koneen käyttöä aina hiiren
käsittelystä sähköpostin saloihin asti.
 Keilaamaan, keskiviikkoisin klo 16–17 Talin
keilahalliin, mahtuu vielä joukkoon mukaan.
 Ilmaisupiirissä, torstaisin klo 18.30 Kinaporin palvelukeskuksessa, liikutaan, tanssitaan, runoillaan, tarinoidaan sekä tehdään
pieniä esityksiä.
 Musiikkikerhoihimme on myös mahdollista
ottaa muutamia uusia innokkaita laulajia ja
soittajia.
Lapsille ja heidän lähihenkilöilleen tarkoitettuja
yhteisiä harrastuksia on tarjolla:
 Erityismuskarissa, torstaisin klo 16.30 Ebeneser-talolla, kuvastruktuurin ja viittomien
tukemana laulua, soittoa, leikkiä ja tanssia
yhdessä.
 Sirkuskerhossa, lauantaisin klo 12 Oskarinpuiston toimintakeskuksessa, liikutaan ja
leikitään sekä harjoitellaan erilaisia sirkustemppuja yhdessä.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
vt. vapaa-ajan koordinaattori Noora Altio
17.2. 2017 asti, noora.altio@kvtuki57.fi tai
p. 040 835 0395
20.2.2017 toimeen palaa vapaa-ajan koordinaattori Jan Törnblom,
jan.tornblom@kvtuki57.fi tai p. 040 835 0395

Pääsiäisen iloksi – askartelukurssi
työväenopistolla huhtikuussa
Kahden kerran kurssilla luodaan pääsiäisen
tunnelmaa kotiin askartelemalla pöytä- ja ovikoriste.
Aika: ke 5.4. ja ke 12.4. kello 10.00–12.15.
Paikka: työväenopiston opistotalo Kalliossa
Osoite: Helsinginkatu 26, Helsinki, 150 Kerhosali (käsityö), 1. kerros
Kurssi- ja materiaalimaksu yhteensä 11 euroa.
Ilmoittautumiset 2.3. mennessä:
jan.tornblom@kvtuki57.fi tai p. 040 835 0395
(arkisin klo 9–14)

Tienviittoja tulevaisuuteen
-ikäperheseminaari 1.2. Helsingissä
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö käynnistää Uudellamaalla ikäperhetoiminnan.
Toiminta on tarkoitettu perheille, joissa
täysi-ikäinen kehitysvammainen perheenjäsen asuu lapsuudenkodissa vanhempiensa kanssa (tai on juuri muuttanut omaan
kotiin), lähityöntekijöille, opiskelijoille sekä
kaikille niille, jotka tukevat kehitysvammaista nuorta tai aikuista kohti aikuisuutta.
Toiminta käynnistyy Tienviittoja tulevaisuuteen -seminaarilla, joka pidetään
Helsingissä ke 1.2. klo 9.00–15.30.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen 23.1.
mennessä osoitteessa
www.kvps.fi/tapahtumat/tienviittojatulevaisuuteen-ikaperheseminaari-3
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Vapaaehtoistoiminta
Vapaaehtoisten koulutus
Haluatko sinäkin mukaan mahtavaan joukkoomme tekemään hyvää? Katso video
vapaaehtoistoiminnastamme Youtubesta
nimellä Vapaaehtoistoiminta Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:ssä ja tule mukaan vapariksi.
Meillä voivat kaikki toimia vapaaehtoisina.
Osaan vapaaehtoistehtävistä voi tulla vapaaehtoiseksi vaikka heti, mutta joihinkin vapaaehtoistehtäviin tarvitaan koulutus. Oma vapaaehtoisen koulutuspolkusi riippuu siitä, mikä
tehtävä sinua kiinnostaa.
Keharikaveri on kaverina yhdelle kehitysvammaiselle ihmiselle, taustatukihenkilö tukee vertaisryhmän vetäjää tai vekkarin vapaaehtoisia
tapahtumissa, ryhmäkotiin voi mennä vaikka
lukemaan tai soittamaan musiikkia, Ystävätuvan vapaaehtoinen toimii juttelu- ja peliseurana, perhetoiminnassa pääsee touhuamaan
lasten kanssa, päivätoimintakeskuksessa voi
auttaa vaikka ulkoilussa ja Vekkarin vapaaehtoiset auttelevat erilaisissa tapahtumissa. Mikä
olisi sinun juttusi?

Vuoden ensimmäinen koulutuspaketti on
30.1.–16.2. Keharikaveriksi tai taustatukihenkilöksi haluavien tulee osallistua kahteen
ensimmäiseen kertaan ja oman kiinnostuksen
mukaan valinnaiselle kolmannelle kerralle.
Koulutus järjestetään Ystävätuvalla osoitteessa Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs.
30.1. klo 17.00–20.00
Vapaaehtoistoiminta Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:ssä. Tämä kerta on kaikille vapaaehtoiseksi haluaville.
6.2. klo 17.00–20.00
Erilaisuuden kohtaaminen. Tämä kerta on tarkoitettu keharikavereille, taustatukihenkilöille,
Ystävätuvan, perhetoiminnan, ryhmäkotien ja
päivätoimintakeskuksen vapaaehtoisille.
13.2. klo 17.00–20.00
Kehitysvammaisen ihmisen aikuisuuden tukeminen. Keharikaveritoiminta, mitä se on
käytännössä? Tämä kerta on keharikavereiksi
aikoville.
16.2. klo 17.00–20.00
Taustatukihenkilötoiminta (vapaaehtoinen
tukijana vertaisryhmätoiminnassa ja tapahtumissa). Tämä kerta on taustatukihenkilöksi
haluaville.
Lisätietoja antaa mielellään
Severiina Winqvist, p. 040 160 9017 tai
severiina.winqvist@kvtuki57.fi.
Ilmoittautumiset:
www.kvtuki57.fi/vapaaehtoistoiminta/
vapaaehtoisten-koulutus

18

Vekkarin vapaaehtoistoiminta
Tuemme kehitysvammaisia ihmisiä toimimaan
vapaaehtoistoimijoina erilaisissa tapahtumissa.
Heidän tukenaan toimii ei-kehitysvammaisia
ihmisiä taustatukihenkilöinä.
Valitse alla olevasta listasta tapahtumat, joihin
haluat mukaan.

Ilmoittaudu tapahtumiin Tiinalle
tiina.herttuainen@kvtuki57.fi tai
p. 040 837 6273 (maanantaista perjantaihin
klo 9–15). Osallistumme tapahtumiin ilmoittautumisten mukaan. Jos ilmoittautumisia ei ole
tarpeeksi, osallistuminen tapahtumaan perutaan. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Haemme tällä hetkellä vapaaehtoisia alla oleviin tapahtumiin:
 tiistai 31.1.

Kahvittelun järjestäminen, kello 16.30–20.00
Seksuaalisuuden äärellä -ilta (lue lisää sivulta 22)
(Jaatinen ry, Vellikellonpolku 1, 00410 Helsinki)

 perjantai 10.2.

Lasten leikitys Perheillassa, kello 17–20
Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki

 lauantai 18.2.

Ovivahtina toimiminen, hiihtolomadisko, kello 12.30–16.00
Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki

 maanantai 6.3.

Lasten leikitys Kaakon kammarissa, kello 17–20
Herttoniemen asukaspuisto, Karhutie 11, 00900 Helsinki

 maanantai 3.4.

Lasten leikitys Kaakon kammarissa, kello 17–20
Herttoniemen asukaspuisto, Karhutie 11, 00900 Helsinki

 perjantai 21.4.

Lasten leikitys Perheillassa, kello 17–20
Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki

 maanantai 8.5.

Lasten leikitys Kaakon kammarissa, kello 17–20
Herttoniemen asukaspuisto, Karhutie 11, 00900 Helsinki

 lauantai 20.5.

Ravintola Laulava linssi kello 11.30–15.00
Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki

 keskiviikko 31.5.

Kerhojen kevätjuhla kello 16.30–20.00

 perjantai 16.6.

Lasten leikitys Perheillassa, kello 17–20
Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki

Tule lipasvahdiksi Pieni ele -keräykseen. Lisää tietoa seuraavalla sivulla.
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Lipasvahtina toimiminen, Pieni ele -keräys
Lipasvahti vahtii rahalipasta, johon ihmiset lahjoittavat rahaa
hyväntekeväisyyteen.
 torstai 16.3.

INFOILTA kello 18–19 (tämä on kaikille lipasvahdeille)

Lipasvahtina toimitaan kahden tunnin vuoroissa.
Valitse alla olevista päivämääristä sinulle sopivat ajat.
 keskiviikko 29.3.

ajalla 10–20, Kauppakeskus Malmin Nova,
Malminkaari 19

 torstai 30.3.

ajalla 10–20, Malmin posti, Hietakummuntie 19

 perjantai 31.3.

ajalla 10–20, Malmin posti

 lauantai 1.4.

ajalla 10–16, Malmin posti

 sunnuntai 2.4.

ajalla 12–16, Malmin posti

 maanantai 3.4.

ajalla 10–20, Malmin posti

 tiistai 4.4.

ajalla 10–20, Malmin posti

 sunnuntai 9.4.

ajalla 9–20, Oulunkylän työväenopisto, Kylänvanhimmantie 25

Ilmoittaudu mukaan Tiinalle, tiina.herttuainen@kvtuki57.fi tai

Vertaisryhmätoiminta
Keväällä jatkuvat vertaisryhmät ovat

Taidetta iloiten -kuvataidekurssi (ESPOO)











Tervetuloa tekemään taidetta yhdessä! Kurssin tavoitteena on tutustua taiteen tekemiseen
avoimella mielellä ilon kautta. Kokeillaan erilaisia piirtämisen ja maalaamisen tapoja sekä
kollaasia. Et tarvitse mitään aikaisempia tietoja
ja taitoja, vaan kiinnostus kuvien tekemistä
kohtaa riittää. Kurssi on suunnattu yli 16-vuotiaille, joilla on kehitysvamma.
Vertaisryhmän vetäjä: Seija Suokko yhdessä
Espoon työväenopiston opettajan kanssa.
Paikka: Espoo Suvela, Sokinsuonkuja 4,
02760 Espoo
Aika: torstaisin kello 17.30–20.00 (16.3.–27.4.
Opetusta ei ole viikoilla 7 ja 8.)
Huom.: Materiaalimaksu yhteensä 15 euroa/
henkilö.
Ilmoittautuminen: www.ilmonet.fi, kurssi löytyy
numerolla E170994; Taidetta iloiten kuvataidekurssi
Lisätiedot: tiina.herttuainen@kvtuki57.fi tai
040 837 6273 (ma–pe klo 9–15).
Järjestäjä: Espoon työväenopisto ja Helsingin
Kehitysvammatuki 57 ry

Toimintaryhmä Espoossa
Tiksi-jengi Vantaalla
Piirustus- ja askarteluryhmä Ystävätuvalla
Kirjapiiri Pasilan kirjastolla
Kahvitteluryhmä
Perhosryhmä
Dooris
Karaoke
Tunneteatteri

Mikä ryhmä puuttuu vielä? Voit perustaa oman
vertaisryhmän tuellamme!
Ota yhteyttä Tiinaan,
tiina.herttuainen@kvtuki57.fi tai
p. 040 837 6273 (ma–pe klo 9–15).
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Haluatko vertaisryhmän vetäjäksi?
Vekkari kouluttaa ja tukee kehitysvammaisia
ihmisiä toimimaan vertaisryhmien vetäjinä.
Vertaisryhmä on kiva porukka samanlaisia
ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita samasta
aiheesta.
Vertaisryhmän aihe voi olla mikä tahansa.
Aikaisemmin vertaisryhmiä on ollut esimerkiksi
aiheilla kahvittelu, lenkkeily, kuvataide, teatteri, kirjallisuus, valotaide, luonto ja kaupungilla
käynti.
Mikä aihe mielestäsi puuttuu? Tule perustamaan meidän tuellamme oma vertaisryhmä.
Koulutus kestää kahden kuukauden ajan
6.3.–15.5. Koulutus koostuu yhdeksästä koulutusillasta maanantai-iltaisin ja on osallistujille
maksuton. Vetäjät käyvät koulutuksen, jonka
jälkeen he perustavat oman vertaisryhmän
syksyllä 2017. Vetäjien toimintaa tukevat taustatukihenkilöt ja/tai työntekijät.
Hae mukaan koulutukseen 12. helmikuuta
mennessä ottamalla suoraan yhteyttä Tiinaan,
tiina.herttuainen@kvtuki57.fi tai p. 040 837
6273 (ma–pe 9–15) tai kotisivuilla täyttämällä
osallistumislomake www.kvtuki57.fi/vekkari/
vertaisryhmatoiminta.
Tule koulutuksen infotilaisuuteen
Ystävätuvalle kuulemaan ja kysymään lisää
keskiviikkona 1. helmikuuta klo 17
(Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs)
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Muiden järjestämää toimintaa
Kehitysvammaisten biljardin SM-kisat 7.2.
Paikka: Ritz-Biljardi, Eteläinen Hesperiankatu
22, 00100 Helsinki
Laji: 8-pallo
Osanottomaksu: 7 €
Sarjat: naiset (enintään 16 pelaajaa), miehet
(enintään 64 pelaajaa)
Ilmoittautumiset viimeistään 30.1.,
pekka.leisti@espoo.fi, p. 0400 846 520
Järjestäjät: Ritz-Biljardi, SBIL, Riilahden Biljardiseura

Seksuaalisuuden äärellä
Elä täysii! -klubi, Avaruus – pari- ja seksuaaliterapia sekä Jaatinen ry järjestävät yhteistyössä Seksuaalisuuden äärellä tapahtuman Jaatinen ry:llä tiistaina 31.1. klo 18–20.
Illan aikana keskustelemme seksuaalisuudesta, seksuaalioikeuksista sekä seurustelusta
ja parisuhteesta. Lisäksi kuulet, mikä on Elä
täysii! -klubi ja mitä se tekee.
Tapahtuma on tarkoitettu kehitysvammaisille
henkilöille, heidän läheisilleen sekä henkilökohtaisille avustajille.

Tutustu ErkkaJoogaan Joogafestivaaleilla
Erkkajooga on kehitysvammaisille suunnattua
kuntouttavaa joogaa, joka perustuu psykofyysiKeskustelua johdattelevat seksuaaliterapeutti
seen näkemykseen ja kehollisen tiedon vahJukka Aho sekä Elä täysii! -klubin palveluasivistamiseen.
Erkkajoogaan pääsee tutustumaan Kaapeliteh- antuntija Osku Timonen.
taan Joogafestareilla 25.2. klo 14–16.
Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Tapahtuman
Erkkajooga on erillistunti, joka ei ole varattavis- kahvitarjoilusta vastaavat Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n vekkaritoiminnan vapaaehsa lipunmyynnin kautta. Jos olet kiinnostunut
toiset. Tapahtuma löytyy myös Facebookista.
osallistumaan tunnille, otathan yhteyttä Joogafestivalien ohjelmatuottaja Antti Sipiseen, p.
0500 416 262. Lisätiedot www. joogafestival.fi. Saalemin Käsi kädessä -tilaisuudet 2017
Käsi kädessä -iltapäivät on tarkoitettu nuorille
ja aikuisille kehitysvammaisille. Perheenjäsenet ja avustajat ovat myös tervetulleita.
Kokoontumisajat löydät netistä, www.saalem.fi.
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Tapahtumakalenteri
Tammikuu
28.1.		
30.1.		
31.1.		

KeMuT
Vapaaehtoisten koulutus 1/2
Vaikeavammaisten lasten vanhempien tapaaminen

Helmikuu
1.2.		
2.2.		
2.2.		
4.2.		
5.2.		
6.2.		
6.2.		
10.2.		
11.2.		
12.2.		
13.2.		
15.2.		
16.2. 		
16.2.		
17.2.		
18.2.		
20.–24.2.
25.2.		

Vertaisryhmän vetäjä -koulutuksen infotilaisuus
Aikuisten vanhempien tapaaminen
Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä eläkeläisille
Äidit konserttiin: Älä jätä Sinua yksin
Kallion vertaisryhmä
Kaakon kammari
Vapaaehtoisten koulutus 2/2
Perheilta Ystävätuvalla
Harvinainen vailla diagnoosia -vertaistapaaminen
Isien teemapäivä: Jaksamista arkeen mindfulnessilla
Vapaaehtoisten koulutus: keharikaveritoiminta
Nuoret ja vanhemmat kokkaavat herkkuja illanistujaisiin
Sture 21:n Villiklubi
Vapaaehtoisten koulutus: taustatukihenkilötoiminta
Bragun Sateenkaariklubi
Disko – startti hiihtolomaan ja vanhempien parkki
Koululaisten talvileiri
Lauantaiparkki – viidakko

Maaliskuu
5.3.		
6.3.		
8.3.		
9.3.		
13.3.		
25.–26.3.

Kallion vertaisryhmä
Kaakon kammari
Teemailta: Lapsen Oikeus Osallistua Kuntoutukseensa (LOOK-hanke)
Sture 21:n Villiklubi
”Kasvikset kunniaan” -vanhempien kokkausilta
Kotoa juuri muuttaneiden tai muuttoa suunnittelevien lasten vanhempien viikonloppu

Huhtikuu
2.4.		
3.4. 		
13.4.		
21.4.		

Kallion vertaisryhmä
Kaakon kammari
Sture 21:n Villiklubi
Perheilta Ystävätuvalla

Toukokuu
6.5.		
7.5.		
8.5.		
11.5.		

Lauantaiparkki
Kallion vertaisryhmä
Kaakon kammari
Sture 21:n Villiklubi

Kesäkuu
8.6.		
10.6.		
16.6.		

Sture 21:n Villiklubi
Lauantaiparkki
Perheilta Ystävätuvalla
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Yhteystiedot
Toiminnanjohtaja Nina Korventaival (6.2. alkaen)
Talouspäällikkö Sari Korhonen
Talousassistentti Kirsi Aarnikare
Vt. vapaa-ajan koordinaattori, kerhot ja leirit Noora Altio (17.2. asti)
Vapaa-ajan koordinaattori, kerhot ja leirit Jan Törnblom (20.2. alkaen)
Vapaa-ajan koordinaattori Marja Herala
Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Tiina Herttuainen
Kehittämis- ja viestintäkoordinaattori Johanna Junkkari
Perhetyön suunnittelija Päivi Juvala
Toimistosihteeri Maria Kuosma
Tilapäishoidon ohjaaja Katja Riikonen
Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Severiina Winqvist

040 835 3763
040 511 4963
040 160 9015
040 835 0395
040 521 0240
050 564 4707
040 594 7976
040 707 9967
0400 345 369
040 522 2138
040 160 9017

Keskus p. 0400 345 369, faksi 698 1269
maanantai–torstai klo 9–15, perjantai klo 9–14
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kvtuki57.fi
Ystävätupa

0400 413 478

Oskarinpuiston toimintakeskus
Ohjaajat
Faksi		

3284 0471
040 837 6179
3284 0470

Oskarinpuiston ryhmäkoti
Lehmus
Vaahtera
Tammi
Faksi		

040 837 6425
040 160 9020
040 160 9021
3284 0492

Palveluvastaava Elina Raike-Ojanen

0400 676 721

Kankurinkulman ryhmäkoti
Poppana
Pirta		
Alakerta
Faksi		

040 837 6178
040 160 9022
040 183 0404
8254 4145

Myllykaaren ryhmäkoti
Ohjaajat
Faksi		
Palveluvastaava Tiina Puranen

3424 1420, 040 837 6408
3424 1421
040 134 4204

