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Yhdistysasiaa
Hallituksen kokouksissa 16.5., 24.5. ja 20.6. käsiteltyjä asioita

1.  Kerhojen ja klubien toimintakauden pidentäminen vähintään toukokuun loppuun kevätkaudel-
la 2017.

2.  Strategiatyö syksyllä 2016.
3.  Läntisen Brahenkadun tilojen varausehdot.
4.  Toiminnanjohtajan sijaistaminen uuden toiminnanjohtajan rekrytointiprosessin aikana.

Toiminnanjohtaja Seija Milonoff on irtisanoutunut toimestaan 12.7. alkaen. Toiminnanjohtajan si-
jaisuutta hoitaa uuden toiminnanjohtajan rekrytointiprosessin ajan palveluvastaava Elina Raike-
Ojanen.

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 
24.11.2016 klo 18.00 yhdistyksen toimistolla, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 
00510 Helsinki.

Käsiteltäviä asioita:

Sääntöjen 11 §:n määräämät asiat
•  hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2017
•  määrätään vuoden 2017 jäsenmaksut
•  hyväksytään vuoden 2017 talousarvio
•  päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten 

tilalle
•  valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö tar-

kastamaan tulevan vuoden tilejä ja hallintoa

Muut yhdistyksen hallitukselle ennen 13.10. ilmoitetut asiat.

TERVETULOA!
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n hallitus

Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen toimistolta 17.11. alkaen.

 Yhdistyksen kevätkokouksessa 28.4. käsiteltyjä asioita

1.  Hyväksyttiin vuosikertomus 2015.
2.  Käsiteltiin tilinpäätös 2015 ja kirjanpitolain tarkoittama toimintakertomus 2015 sekä tilintarkas-

tajien lausunto ja vahvistettiin tilinpäätös 2015.
3.  Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
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Tervehdys!

Olen Johanna Junkkari, nelikymppinen jär-
jestöviestintäkonkari. Viestintä ja ihmisten 
välinen vuorovaikutus ovat lähellä sydäntäni. 
Vapaa-aikani vietän mieluiten perheeni kanssa 
luonnossa seikkaillen: kesäaikaan kanootilla, 
talvisin suksilla ja niiden väliin jäävän ajan 
vaelluskengät jalassa metsässä samoillen.
 
Aloitin työt kehittämis- ja viestintäkoordinaat-
torina kesäkuun puolivälissä. Tehtävä on uusi 
ja toimenkuvani varmasti muotoutuu ajan 
mittaan yhdistyksen tarpeiden mukaan. Nyt 
aluksi keskityn erityisesti yhdistyksen viestin-
nän ja markkinoinnin kehittämiseen. Syksyn 
aikana toteutettavassa jäsenkyselyssä tullaan 
kysymään jäsenistön toiveita ja ajatuksia myös 
viestintään liittyen, muistathan vastata kyse-
lyyn! 

Minut tavoittaa puhelimitse 040 594 7976 ja 
sähköpostitse johanna.junkkari@kvtuki57.fi. 

Osallistu jäsentiedotteen tekemiseen

Yhdistyksen toiminnassa mukana olevat ovat lämpimästi tervetulleita kirjoittamaan 
jäsenlehden lukijapalstalle! Jakaisitko kokemuksesi jostain tapahtumasta, johon 
olet osallistunut? Tai haluaisitko kertoa omasta elämästäsi, arjen iloista tai muuten 
mielen päällä olevista asioista? Sana on vapaa! Julkaisemme mielellämme myös 
lukijoiden piirroksia. 

Pyrimme julkaisemaan kirjoitukset sellaisenaan, mutta pidätämme oikeuden 
lyhentää tekstiä, jos lukijapalstalle varattu tila ei riitä. 

Kirjoituksia voi lähettää osoitteella: Johanna Junkkari, Helsingin Kehitysvammatuki 
57 ry, Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki tai johanna.junkkari@kvtuki57.fi.

Tietoa yhdistyksen kerhoihin, kursseihin ja muuhun toimintaan osallistumisen valin-
taperusteista löytyy yhdistyksen www-sivuilta kohdasta: Toiminta > Kehitysvammai-
sille ihmisille > Valintaperusteet toimintaan.
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15-vuotisjuhlat Marjaniemessä

Kesäkuun puolivälissä vietettiin Helsingin 
Kehitysvammatuki 57 ry:n Marjaniemen 
yksiköiden 15-vuotisjuhlaa.

Iloisia juhlijoita oli lähes 200, oman väen lisäk-
si entisiä työntekijöitä ja asiakkaita, eri yhteis-
työtahojen edustajia, omaisia, ystäviä 
ja naapureita.

Juhlatunnelmassa nautittiin kakkukahvit ja 
pihalle viritetystä grillipisteestä sai hakea 
vekkariporukan grillaamia makkaroita. 
Musiikista vastasi DJ Timo Laine sekä tans-
siorkesteri Duo Antti & Jorma (Antti Manner ja Jorma Saloranta). Tanssilattia olikin täynnä iloisia 
tanssijoita juhlien loppuun asti. Saimme nauttia myös Oskarinpuiston toimintakeskuksen Tango-
markkinoiden vasta kruunattujen kuninkaallisten Satu Selamaan ja Jorma Joupin yhteisesityk-
sestä.

Tunnelma oli sateisesta säästä huolimatta lämmin ja välitön.
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Muusikot, tanssijat, kuvataiteilijat, runoilijat...
Etsimme esiintyjiä 45. juhlavuoden KeMuT-tapahtumaan Finlandia-talolle 

28.1.2017.

Muusikot ja tanssijat, lähettäkää näyte taidoistanne DVD:llä, CD:llä, 
muistitikulla tai sähköpostilinkkinä 30.9. mennessä osoitteella:

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry
Marja Herala

Läntinen Brahenkatu 2
00510 Helsinki

marja.herala@kvtuki57.fi, p. 040 521 0240

Muut taiteilijat, ottakaa yhteyttä mieluiten sähköpostilla. Kuvailkaa taidettanne 
tai esitystänne tai lähettäkää näyte sähköpostilinkkinä.

Laittakaa mukaan yhteystietonne ja haluamaanne infoa esiintyjistä (pieni 
historiikki tms.) sekä tapahtuman markkinoinnissa käytettävä kuva.

Hakijoista valitaan 6–8 esiintyjää/esiintyjäryhmää.

Tehdään taas yhdessä upeat ja juhlavat KeMuT!
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Perheiden vertaistukitoiminta

Vanhempien tapaamisia

Vaikeavammaisten lasten vanhempien 
tapaaminen ti 30.8. klo 18–20 sekä 
la 8.10. klo 13–16 saman ryhmän vanhempi-
en tapaaminen, jossa lapsille lauantaiparkki 

Kokemusten ja ajatusten jakaminen on su-
juvaa omassa ”täsmävertaisryhmässä”. Ko-
kemuksia vaihtamalla saa uutta näkökulmaa 
asioihin ja hyvä seura virkistää!

Tapaamiset ovat tarkoitettuja vanhemmille 
yksin tai kaksin, ja lokakuun tapaamiseen 
yhteyteen on järjestetty lasten hoito perheen 
lapsille. Mukaan ovat tervetulleita ensikertalai-
set ja tutut vanhemmat! Kokoonnutaan Bra-
henkadulla. 

Tarjolla pientä suolaista kahvin ja teen kera. 
 
Ilmoittaudu mukaan ja kerro missä kokoonpa-
nossa tulet viimeistään 26.8. ja 30.9. Päiville 
p. 040 707 9967, paivi.juvala@kvtuki57.fi. 
Lasten ilmoittautumiset Katjalle 
p. 040 522 2138 tai katja.riikonen@kvtuki57.fi.

muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien 
kanssa? Mitä sinulle kuuluu ja missä mietteis-
sä matkaat kohti tulevaa?

Tavataan Brahenkadulla. Mukana vapaaehtoi-
sena on Vilma Kallion Pintasta, luvassa pientä 
kauneushemmottelua! Varaan meille aikuisil-
le salaattitarpeistoa, josta voimme yhdessä 
rakentaa maistuvaa iltapalaa. Lapset ja nuoret 
ovat hyvässä huomassa ohjaajien kanssa Ys-
tävätuvan puolella. 

Ilmoittaudu mukaan ja kerro missä kokoonpa-
nossa tulet viimeistään 31.8. Päiville p. 040 
707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi. Lasten 
ilmoittautumiset Katjalle p.040 522 2138 tai 
katja.riikonen@kvtuki57.fi.

Aikuisten vanhemmat lounaalla ravintola 
Weeruskassa ti 4.10. klo 13

Weeruska (Porvoonkatu 19) todettiin niin mu-
kavaksi lounaspaikaksi, että on syytä vierailla 
siellä uudestaan! Weeruska on perinteinen 
lounaspaikka Alppilassa, paikalla on hyvän 
ruokapaikan maine. Lounaaseen kuuluu läm-
min ruoka, keitto, salaattipöytä, itse tehty leipä 
ja kahvi/tee sekä jälkiruoka. 

Mukaan ovat tervetulleita kaikki aikuisten kehi-
tysvammaisten vanhemmat, joilla on mahdol-
lisuus päiväaikaan olla mukana. Vaihdetaan 
kuulumisia hyvässä seurassa herkutellen. Mi-
ten kesä meni? Mitä kuuluu ja mitä on mielen 
päällä?

Lounaan omavastuu on 7 €/hlö. Tervetuloa 
mukaan uudet ja tutut vanhemmat! 
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 27.9. Päiville 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Yksinhuoltajavanhemmat tapaavat ke 7.9. 
klo 17 – lapsille toimintaparkki

Arjen sujuminen on haastavaa monissa per-
heissä ja yhden vanhemman kantaessa vas-
tuuta se on usein vieläkin haasteellisempaa. 
Vertaisessa seurassa pääsee tuulettamaan 
tunteitaan ja ajatuksiaan. Ilo tuplaantuu ja huoli 
puolittuu jakamalla.

Elämäntilanteet vaihtuvat. Oletko tilanteessa, 
jossa kaipaat ajatusten ja kokemusten vaihtoa 
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Vertaistukiryhmä Kalliossa 

Uusi vertaistukiryhmä ja yhteistyö Leijonaemot 
ry:n kanssa alkaa syyskuussa.

Kymmenisen vuotta pyörinyt Kallion vertaistu-
kiryhmä jatkaa uusilla kasvoilla. Jatkossakin 
luvassa on kahvittelua vertaisessa seurassa, 
juttelua ja keskustelua elämän iloista ja suruis-
ta. Et ole yksin! 

Ryhmään ovat tervetulleita kaikki erityislasten 
vanhemmat. Ryhmästä kiinnostuneiden toi-
votaan ilmoittautuvan etukäteen. Lastenhoito 
järjestetään tarvittaessa (varaukset viikkoa 
ennen kokoontumispäivää), lastenhoitoon voi-
daan ottaa rajallinen määrä lapsia. 

Paikka: Teatteri Kallio, Siltasaarenkatu 28, 
00530 Helsinki

Aika: Sunnuntaisin 11.9., 2.10. ja 6.11. kello 
15–17

Yhteydenotot: Leijonaemot Heidi ja Katja: 
vertaistuki@leijonaemot.fi tai 
Katja Riikonen p. 040 522 2138

TERVETULOA MUKAAN!

Virkistystä ja vertaistukea

Vanhemmat teatteriin to 13.10. Rantarouvat 
– Kuule, kaikella rakkaudella klo 19

Rantarouvat on Lauri Nurksen ohjaama, Si-
nikka Sokan ja Jaana Saarisen tähdittämä 
lempeän oikukas komedia, jonka Anna-Leena 
Härkönen kirjoitti näitä naisia varten. Nämä 
rouvat tietävät ensikohtaamiselta, mikä toisten 
elämässä on vikana ja kuinka se korjataan.

Voipaperiin pakattujen voileipien äärellä käy-
dään keskustelu, jossa ikääntyvän naisen 
elämä, sen ilot, surut ja kysymykset kiteytyvät 
pintaan ja puheeksi kahden tuntemattoman 
kesken. Tämä tarina on kuin tosi, niin tunnis-
tettavia ovat rypyt sen kasvoilla.

Mennään yhdessä Aleksanterin teatteriin 
(Bulevardi 23–27) ja jatketaan esityksen jäl-
keen jutustelun merkeissä kadun toisella 
puolella yhdistyksen vanhassa toimitilassa 
pienen suolaisen äärellä. Omavastuu 40 €/hlö 
pitää sisällään teatterilipun, väliaikatarjoilun ja 
pienen suolapalan. 

Lippuja on rajoitetusti, varaa omasi 14.9. men-
nessä Päiviltä p. 040 707 99 67, paivi.juvala@
kvtuki57.fi.
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Isät teatteriin: Farmi kutsuu 28.10. klo 19 
– Ryhmäteatteri tarjoaa isille!

Uusi kotimainen näytelmä on saanut innoituk-
sensa George Orwellin ajattelusta, teksteistä 
ja elämästä sekä eläinsaduista ja musiikista. 
Farmi on soiva ja hauska esitys nykypäivän 
hämmennyksestä ja menneeseen haikailus-
ta sekä yrityksistä säilyttää jotain, mitä ei ole 
koskaan ollutkaan. 

Käsikirjoituksesta vastaavat Juha Hurme, Hen-
riikka Tavi, Sinna Virtanen ja Linda Wallgren. 
Ohjaus Linda Wallgren ja rooleissa ovat Joan-
na Haartti, Joel Mäkinen, Samuli Niittymäki, 
Milla-Mari Pylkkänen ja Tiina Weckström. Lue 
lisää www.ryhmateatteri.fi/ohjelmisto.

Isät joukolla teatteriin ja mahdollisesti jälki-
puinnille Kallion iltaelämään? Jaan liput Ryh-
miksen edessä klo 18.30. Paikkoja rajoitetusti 
– toimi pian!  

Ilmoittautumiset 12.10. mennessä Päiville 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Teemaillat

Ilta vanhemmille ti 6.9. klo 18–20
Mitä tarkoittavat seksuaalioikeudet kehitys-
vammaisen ihmisen elämässä? 

Maailman seksuaaliterveyspäivää vietetään 
4.9. Sen kunniaksi ympäri Suomea järjeste-
tään samanaikaisesti aiheeseen liittyviä tilai-
suuksia.
 
Ilta on tarkoitettu lasten, nuorten ja aikuisten 
vanhemmille. Illan alustajana toimii sosiaali-
kasvattaja/seksuaaliterapeutti Kirsimaria Örö, 
tavoitteena on alustuksen pohjalta virittää kes-
kustelua ja mielipiteiden vaihtoa. Usein ajatuk-
siin saa uutta näkökulmaa, kun kuulee muiden 
mielipiteitä ja kokemuksia.

Tilaisuus pidetään yhdistyksen tiloissa Länti-
nen Brahenkatu 2:ssa. lmoittautumiset 31.8. 
mennessä Päiville p. 040 707 9967 tai paivi.
juvala@kvtuki57.fi.

Omaishoidon uutisia ti 20.9. klo 17–19

Miten omaishoidon vapaat toteutuvat Helsin-
gissä? Mitä muutoksia on tulossa? 
Helsingin tilanteesta tulevat kertomaan ja 
keskustelemaan lah-koordinaattori Jaana Hovi 
sekä sosiaaliohjaaja Suvi Vähäsaari. 

Keskusteluillan tavoitteena on vaihtaa aja-
tuksia ja kokemuksia sekä päivittää Helsingin 
käytäntöjä muuttuvassa tilanteessa.

Tilaisuus pidetään yhdistyksen tiloissa Län-
tinen Brahenkatu 2:ssa. Ilmoittaudu mukaan 
14.9. mennessä Päiville p. 040 707 9967 tai 
paivi.juvala@kvtuki57.fi.
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Haastetta kerrakseen -päivä lauantaina 
24.9. kello 13–16 Helsingin Kehitysvamma-
tuki 57 ry:n tiloissa (Läntinen Brahenkatu 2, 
4. krs, 00510 Helsinki)

Oliko tänään taas se känkkäränkkä- tai jumi-
tuspäivä vai viekö impulsiivinen käytös lapsen 
kiipeliin kerta toisensa jälkeen? Erityislapsen 
perheen arjessa haasteet ovat moninaisia ja 
voimia vieviä. Vaikka lasten diagnoosit ero-
avat, ovat käytöksen ongelmat usein hyvin 
samantapaisia ja onneksi niihin löytyy myös 
hyviä apukeinoja. Päivän tarkoituksena on 
koota käytännön kokemusta omaavat vanhem-
mat ja asiantuntijat yhteen luomaan keskus-
televa sekä antoisa päivä teeman ympärille. 
Tuo mukanasi omat toimivat keinosi ja lähde 
kotiin mukanasi kourallinen uusia! Päivässä on 
mukana erityisopettaja ja koulunkäyntiavusta-
ja Papinmäen koulusta Kirkkonummelta sekä 
lastenneurologi Liisa Metsähonkala. 

Päivä toteutetaan yhteistyössä Helsingin 
Epilepsiayhdistys ry:n kanssa. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset perjantaihin 16.9. mennessä 
joko Katja Riikoselle, katja.riikonen@kvtuki57.
fi, p. 040 522 2138 tai Päivi Tihiselle Helsingin 
Epilepsiayhdistyksestä, hepy.toimisto@kolum-
bus.fi.

Tilaisuudessa on erillinen lastenhoito, ker-
rothan ilmoittautumisen yhteydessä lapsen 
nimen, iän ja erityistarpeet – näin osaamme 
varata riittävästi hoitajia. Mukaan mahtuu rajal-
linen määrä lapsia (ilmoitamme kaikille ilmoit-
tautumisajan mentyä umpeen).

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Kursseja

Viikonloppu äideille – pieni irtiotto arjesta 
la–su 29.–30.10. Kaisankodissa

Viikonlopputapaaminen kutsuu kaikenikäisiä 
äitejä: työssä käyviä, yksinhuoltajaäitejä, koti-
äitejä, suurperheen äitejä - siis ihan kaikenlai-
sia naisia!

Mitä sinulle kuuluu äitinä ja naisena? 

Viikonloppu pitää sisällään ajatusten, koke-
musten ja tarinoiden vaihtoa vertaisseurassa. 
Ryhmässä kerromme ja kuulemme tarinoita 
naiseudesta ja elämästä sekä pysähdymme 
niiden kysymysten äärellä, jotka nousevat 
esille. Kerromme toisillemme arjessa tarinoi-
ta päivittäin ja siten tarina voi olla ohikiitävä 
hetken kokemus tai jo pitkään elämässämme 
jatkunut. Tarinat ja kokemukset antavat meille 
samastumisen myötä elämän voimaa ja ver-
taistukea.

Tarinoita ja oleskelua ohjaamassa kanssamme 
on työnohjaaja/sosiaalipsykologi Anne Ves-
terinen. Viikonlopun omavastuu on 90 €/hlö, 
sisältäen täysihoidon ja ohjelman.

Ilmoittautumiset 11.10. mennessä Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi. 
Soita ja kysele lisää, valinnat kurssille tehdään 
ilmoittautumisajan mentyä umpeen. 
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Sisarusten oma viikonloppu la–su 5.–6.11.

Sisarusten leirihenkinen viikonloppu järjes-
tetään Läntisellä Brahenkadulla Ystävätuvan 
tiloissa. Mukaan voivat hakea noin 8–12-vuo-
tiaat sisarukset. Ryhmä muodostetaan sen 
mukaan, minkä ikäisiä sisaruksia ilmoittautuu.
 
Viikonlopun aikana tutustutaan uusiin kave-
reihin, jutellaan sisaruksen kehitysvamman 
herättämistä ajatuksista, ulkoillaan ja vietetään 
iloinen viikonloppu kivan tekemisen merkeissä. 
Olosuhteet ovat leirihenkiset. Yövymme omilla 
mukaan tuoduilla patjoilla/retkialustoilla ma-
kuupusseissa. Mukana koko viikonlopun ajan 
ovat Katja Riikonen, sisko Tiia Järvinen, Milla 
Bergman Erityinen sisaruus -projektista sekä 
Juvalan Päivi. 

Viikonloppu alkaa lauantaina klo 10.30 ja 
päättyy sunnuntaina yhteiseen kahvihetkeen 
noin klo 15, kun vanhemmat tulevat hakemaan 
lapsia ja kuulevat samalla kuulumisia viikon-
lopusta. Tarkempi ohjelma ja aikataulu lähete-
tään osallistujille. 

Viikonlopun omavastuu on 20 €/hlö.

Vapaamuotoiset hakemukset 24.10. mennes-
sä osoitteeseen paivi.juvala@kvtuki57.fi. Kerro 
sisaruksen nimi, ikä, yhteystiedot, ruokavaliot 
ja muut erityistarpeet sekä taustatiedot kehi-
tysvammaisesta sisaruksesta. Valinnat kurs-
sille tehdään ilmoittautumisajan mentyä um-
peen. Lisätietoa Päiviltä (lomalla 17.–24.10.) 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi ja 
Katjalta p. 040 522 2138 tai katja.riikonen@
kvtuki57.fi.  

Jaksamista arkeen mindfulnessilla – 
kuuden kerran kurssi vanhemmille

Haluatko löytää 
rennomman tavan 
elää, olla enem-
män läsnä arjessa 
ja alkaa voida pa-
remmin? Onko si-
nulla univaikeuksia 
tai kamppailetko 
stressin tai kipujen 
kanssa?

Mindfulness eli tietoinen, hyväksyvä läsnäolo 
on todistetusti tehokas menetelmä stressinhal-
lintaan ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lähde 
mukaan 6 kerran mindfulness-kurssille, jossa 
tietoisuustaitojen harjoittamisen kautta voit 
saada paremman yhteyden omaan itseesi, 
kehoosi ja tulla tietoiseksi oman mielesi toi-
mintatavoista. Näin voit edistää jaksamistasi, 
hyvinvointiasi ja saada uudenlaisen näkökul-
man elämääsi.

Kurssin vetää isä/mindfulness-ohjaaja Juha 
Takanen. Kurssilla on myös vahva vertaistuelli-
nen näkökulma.

Kurssin hinta materiaaleineen on 60 €/hlö ja 
se pidetään Malmilla Epilepsialiiton tiloissa, 
Malmin kauppatie 26.

Kurssi järjestetään yhteistyössä Epilepsialiiton 
ja Helsingin Epilepsiayhdistyksen kanssa maa-
nantaisin klo 18–20:  31.10. (perusteet), 7.11. 
(mieli), 14.11. (keho), 21.11. (myötätunto), 
28.11. (liike) ja 12.12. (läsnäolo arjessa). 

Mukaan mahtuu rajallinen määrä vanhempia, 
osallistujat valitaan ilmoittautumisajan 12.10. 
mentyä umpeen. Päivi Juvala p. 040 707 9967 
tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
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Toimiva perhe -teemaluento sekä kurssi 
syksyllä 2016

Toimiva perhe on yhdysvaltalaisen psykologin 
ja kouluttajan Thomas Gordonin kehittämä tut-
kittu ja vuosien kokemuksella kehitetty kurssi. 
Gordonin käytännön rauhantyötä pidetään kor-
keassa arvossa; hän on ollut kolmesti ehdolla 
Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi.

Toimiva perhe -kurssilla harjoitellaan raken-
tavaa vuorovaikutusta perheille tyypillisissä 
tilanteissa. Kurssi helpottaa kanssakäymistä ja 
lisää näin hyvinvointia rakkaiden kanssa. Kun 
vanhempien tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat 
kunnossa, kehittyvät myös lasten tunnetaidot.

Kurssikokonaisuus jakautuu neljälle viikonlo-
pulle. Kurssille voi osallistua vanhempi yksin 
tai yhdessä useampi vanhempi. Tehtävät 
tehdään yksin, pareittain muiden kurssilaisten 
kanssa ja pienryhmissä. Kurssille tullakseen 
perheen ei tarvitse edustaa kaikkein tavallisin-
ta ydinperhettä.

Lisätietoja: www.onnijahoiva.fi/toimiva-perhe/

Toimiva perhe -luento tiistaina 13.9. kello 
17.30–20.00

Perheen sisäinen vuorovaikutus vaikuttaa 
voimakkaasti kaikkien perheenjäsenten hyvin-
vointiin. Luento käsitte-
lee parempaa vuorovai-
kutusta ja sitä, kuinka 
haastaviakin tilanteita 
voi taitavalla vuorovai-
kutuksella helpottaa. 
Luento on maksuton.

Toimiva perhe -kurssi sunnuntaisin 25.9., 
9.10., 16.10., 23.10. kello 10.00–15.30 

Osallistumismaksu 60 €/hlö ja 90 €/pariskunta 
sisältää keittolounaan ja kahvit. Lisäksi tulee 
materiaalimaksu, joka on 35 €/hlö (normaali-
salkku) ja 42 €/pariskunta (puolisosalkku). 

Ilmoittautumisia ottaa vastaan ja lisätietoja 
antaa Katja Riikonen p. 040 522 2138 tai 
katja.riikonen@kvtuki57.fi. 

Ilmoittautuminen luennolle 8.9. mennessä ja 
kurssille 13.9. mennessä. Olisi tärkeää, että 
kurssille ilmoittautuneet pääsisivät osallistu-
maan kaikille kerroille. Vahvistamme osallis-
tumisen ilmoittautumisajan mentyä umpeen. 
Mikäli kurssille on enemmän tulijoita, kuin mitä 
mahtuu, osallistujat arvotaan.

Kurssin vetäjä Elina Kauppila on helsinkiläinen 
yrittäjä, äiti ja tunne- ja vuorovaikutuskoulutta-
ja, FM. 

Tule kuulemaan lisää, kysymään ja keskuste-
lemaan! Voit tulla vain luennolle tai kurssille tai 
molempiin. Tilaisuudet pidetään yhdistyksen 
tiloissa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs.
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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 huoleh-
tii myös perheen sisaruksista, silloin kun nämä 
ovat paikalla yhdessä erityislapsen kanssa. 
Kotiparkki on tarkoitettu alle 20-vuotiaalle lap-
selle, mutta vaikeavammaisten kohdalla ei ole 
ikärajaa.

Tilapäishoitajan käynnistä sovitaan aina aloi-
tus- ja lopetusaika. Uuden hoitajan tullessa 
perheeseen on erillinen tutustumiskäynti suo-
siteltavaa. On hyvä varata riittävästi aikaa 
tutustumiseen puolin ja toisin sekä käytännön 
asioiden läpikäymiseen. 

Kotiparkin hinnasto 

Klo           Arkisin    Lauantaisin  
8.00–18.00    13 €/tunti       16 €/tunti 
18.00–21.00    15 €/tunti       16 €/tunti
21.00–24.00    16 €/tunti        25 €/tunti
                  (klo 20–24)

      Arki- ja lauantaipyhänä
10.00–18.00     25 €/tunti

Kotiparkki

Parkkitoiminta

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 muka-
van 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 ka-
vereihin ja toimintaan. Lapsen voi myös ilmoit-
taa vain osaksi aikaa lauantaiparkkiin. Lapsi 
voi tulla myös oman avustajan tai tukihenkilön 
kanssa. Lauantaiparkin osallistumismaksu on 
20 €/lapsi. Osallistumismaksu pitää sisällään 
lounaan, materiaalit sekä osaavan henkilökun-
nan ohjauksen ja tuen. Ryhmä valitaan ilmoit-
tautumisajan mentyä umpeen, ilmoitamme 
kaikille.

Myös sisarukset ovat lämpimästi tervetulleita 
lauantaiparkkipäivään!

Seuraavat lauantaiparkit:

3.9. Retki Hakaniemen Leikkiluolaan
kello 10–15

Tällä kertaa suuntaamme Leikkiluolaan. Ta-
paamme kello 10 Ystävätuvalla, josta siir-
rymme raitiovaunulla uudistuneeseen Leikki-
luolaan Hakaniemeen (Sörnäisten Rantatie 
6) kello yhdeksitoista. Meillä on lastenjuhlat, 
eli tarjolla on Leikkiluolan mukaiset suolaiset 
ja makeat herkut! Olemme Leikkiluolassa 
klo 13 asti, minkä jälkeen siirrymme takaisin 
Ystävätuvalle. Ystävätuvalla vielä pelailem-
me, leikimme ja syömme välipalan ennen 
kotiinlähtöä. Mikäli lapsenne tulee suoraan 
Leikkiluolaan, lähtee aikaisemmin tai kulkee 
esim. kuljetuspalvelulla, otamme nämä huo-
mioon suunnitellessamme päivää. Muistathan 

Sovitun kotiparkkivarauksen voi perua veloituk-
setta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa. Lyhy-
emmällä aikavälillä peruutetusta varauksesta 
veloitetaan 5 €/tunti tilauksen mukaan.

Lisätietoja, kotiparkkivaraukset ja ilmoittautu-
miset perheiltoihin ja lauantaiparkkiin: Katja 
Riikonen p. 040 522 2138 (ti–pe 10–14) tai 
katja.riikonen@kvtuki57.fi.
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ilmoittaa myös mahdolliset allergiat. Ilmoittau-
tuminen Katjalle perjantaihin 26.8. mennessä, 
jonka jälkeen ryhmä valitaan (ilmoitamme kai-
kille). Osallistumismaksun (20 €/lapsi) lisäksi 
jokainen maksaa raitiovaunulippunsa.

8.10. Lauantaiparkki – Aistit kello 13–16 
(huomaa kellonaika)

Lauantaiparkissa tutustumme materiaaleihin 
ja tuntuihin eri aisteja hyödyntäen. Päivässä 
käytetään värikylvyn toimintaperiaatteen mu-
kaisesti elintarviketasoisia raaka-aineita, jolloin 
tutkiminen ja materiaaleihin tutustuminen 
kaikilla aisteilla on turvallista. Tämä lauantai-
parkki on tarkoitettu vaikeavammaisille lapsille, 
joiden vanhemmat osallistuvat samaan aikaan 
järjestettävään vanhempien tapaamiseen. 
Myös perheen sisarukset ovat tervetulleita, 
aistityöskentely sopii jokaiselle! Ilmoittautu-
miset Katjalle sunnuntaihin 2.10. mennessä, 
minkä jälkeen osallistujat valitaan (ilmoitamme 
kaikille). Muistathan ilmoittaa myös mahdol-
liset allergiat. Ilmoittautuminen vanhempien 
tapaamiseen Päiville 2.10. mennessä p. 040 
707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi. Osallis-
tumismaksu 10 €. 

Tulossa myös:

3.12. Lauantaiparkki – joulun tunnelmia kello 
10–15

Kaakon kammari

Kaakon kammari -iltojen tavoitteena on tar-
jota erityislapsille ja -nuorille sisaruksineen 
vertaistukea ja virkistystä ohjatun toiminnan 
ja vapaamuotoisen leikin tuella. Lasten toi-
minnan suunnittelussa otetaan huomioon 
tekemisen eri muodot ja jokainen voi osallistua 
oman mielenkiinnon ja jaksamisen mukaan. 
Jokaiselle kerralle olemme varanneet erilaisia 
materiaaleja ja teemoja taidepajatyöskentelyä 
varten. 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, 
Herttoniemen metroasemalta on noin 10 
minuutin kävelymatka. Omalla autolla tuleville 
löytyy myös hyvin parkkitilaa. Mukaan voi tulla 
mistä päin Helsinkiä tahansa. Ilmoittautumiset 
Katjalle edellisen viikon torstaihin mennessä, 
minkä mukaan varaamme hoitajia. Mukaan voi 
tulla myös ilman ennakkoilmoittautumista, näin 
toiminta pysyy mukavan vapaamuotoisena.

Syyskauden tapaamiset maanantaisin 
kello 17–20:
5.9. (ilm. 1.9. mennessä)
3.10. (ilm. 29.9. mennessä)
7.11. (ilm. 3.11. mennessä)
5.12. (ilm. 1.12. mennessä)

Tervetuloa mukaan!
Leikkipuisto Herttoniemi, Karhutie 11, 00900 
Helsinki.
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Ystis ja perhetyö yhdessä

Perheilta Ystävätuvalla

Perheilta on mukava ja rento viikonlopun 
aloitus! Lapsille on erilaista ohjelmaa kaverei-
den kanssa, vanhemmat ovat toisessa päässä 
taloa kahvikupin äärellä vertaisessa seurassa, 
pääpainon pysyessä vapaassa olemisessa. 
Lapset ovat perheillassa hoitajien vastuulla, 
minkä vuoksi perheiltaan on ennakkoilmoittau-
tuminen. Ilmoittaudu Ystävätuvan perheiltaan 
edellisen viikon perjantaihin mennessä, näin 
osaamme varata hoitajia riittävästi. Mukaan 
mahtuu rajallinen määrä lapsia, olemme yhtey-
dessä ja ilmoitamme kaikille ilmoittautumisajan 
päätyttyä.

Mukaan voi tulla mistä päin Helsinkiä tahansa, 
ja mukaan voi ilmoittautua koko perhe tai osa 
perheestä. 

Ystävätuvalle pääset parhaiten julkisilla kulku-
välineillä; raitiovaunut 3 ja 1 pysähtyvät oven 
edessä, raitiovaunu 8 kulman takana. Samoin 

bussi 51:n pysäkki on vieressä. Sörnäisten 
metroasemalta on noin 10 minuutin kävelymat-
ka Läntiselle Brahenkadulle, myös raitiovau-
nulla 8 pääsee Sörnäisistä viereiselle Urheilu-
talon pysäkille.

Syyskauden perheillat Ystävätuvalla:

26.8. klo 17–20 (ilm. 19.8. mennessä) 
Elokuun kerralle tulee vapaaehtoisena Vilma 
Kallion Pintasta ja tällöin on luvassa pientä 
kauneushemmottelua vanhemmille. Lapsille 
on omaa ohjelmaa; ulkoilua, leikkiä, pelejä, 
jättijääpala – yksilölliset toiveet ja tarpeet huo-
mioiden.

9.12. klo 17–20 (ilm. 2.12. mennessä)

TERVETULOA!

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n Ystä-
vätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 
Helsinki.

Risteily Helsingin edustalla lauantaina 27.8. 
klo 12–15

Lähde kanssamme viettämään hyviä hetkiä 
syyskesäisellä merellä sekä ihailemaan kau-
nista saaristoa Helsingin edustalla! 

Aalloille meidät vie pw/s Vispilä, oikea 
siipirataslaiva. 
Tarjolla on herkullista purtavaa. 
Viihteestä vastaa Duo Ylinen.

Tervetuloa mukaan aikuisten vanhemmat
yksin, kaksin tai lapsenne kanssa sekä 
itsenäisesti tai tukiasunnossa asuvat henkilöt!

Risteilyn omavastuuhinta on 5 euroa/henkilö. 

Perheiden ilmoittautumiset Päiville p. 040 707 
9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi ja muiden 
Marjalle p. 040 521 0240 tai marja.herala@
kvtuki57.fi. 

Tapaamme Kauppatorilla, laituri 20:n edessä. 

Keräämme siinä osallistujamaksut. Muista 
ottaa mukaan tasaraha 5 euroa. Ota rahaa 
myös juomia varten, sillä ruokajuomat eivät 
sisälly hintaan (laivalla on a-oikeudet).

Ilmoittaudu mukaan heti, sillä paikkoja on 
rajoitetusti!
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Vapaa-ajan toiminta
Toimintaa kehitysvammaisille ihmisille

Ystävätupa avataan keskiviikkona 14.9. 
Osoite: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros 
p. 0400 413 478 (aukioloaikoina) 
Avoinna:    keskiviikkoisin klo 14–19
                sunnuntaisin klo 13–16
Lisätietoa: Marja Herala, p. 040 521 0240 tai 
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 13–19-vuotiaille
Nuorison oma ”Teinari” jatkuu. Syksyn 
ensimmäinen kerta on lauantaina 17.9. klo 
13–16 Ystävätuvalla, Läntinen Brahenkatu 
2, 4. kerros. Teiniklubi kokoontuu joka toinen 
lauantai 10.12. saakka. Kevään ajat ilmoite-
taan myöhemmin.

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 tarkempaa 
valvontaa, 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

Syksyn aikana teinarilla järjestetään myös 
disko! Päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

Sture 21:n Villiklubi
aina kuukauden toisena torstaina klo 19–22 
Ravintola Sture 21:ssä, Sturenkatu 21. 
Syksyllä viihdymme Villiksellä hyvän musan 
ja hyvien tyyppien kanssa  8.9., 13.10., 10.11. 
ja 8.12. 
Ilmainen sisäänpääsy.
Ikäraja 18 v.
Tervetuloa!
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240 
marja.herala@kvtuki57.fi
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Tervetuloa Bragun Sateenkaariklubille! 
Bragun Sateenkaariklubi on kerran 
kuukaudessa avoinna oleva kohtauspaikka, 
joka on tarkoitettu seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluville 
kehitysvammaisille ja autismin kirjon 
henkilöille. Bragun Sateenkaariklubi sijaitsee 
Helsingissä Läntisellä Brahenkadulla. 

Bragun Sateenkaariklubilla voit
 � kohdata muita mukavia ihmisiä, jutella ja 

viettää aikaa yhdessä
 � nauttia edullisesti kahvia, teetä ja          

virvokkeita sekä pientä purtavaa
 � pelata lautapelejä tai löytää                   

biljardikaverin
 � osallistua kahvilassa pidettäviin           

teemailtoihin.
Klubille voi tulla vain poikkeamaan tai 
viihtymään pidemmäksi aikaa. 

Klubin avajaiset pidetään perjantaina 30.9. 
klo 15.30–18.00 osoitteessa Läntinen 
Brahenkatu 2, 4. kerros (Ystävätupa), 
Helsinki.
Klubin muut aukioloajat syyskaudella ovat 
28.10. ja 25.11. Kumpanakin päivänä klubi 
on avoinna klo 15.30–18.00. 
Lisätietoa: Klubilla ei tarjoilla alkoholia. 
Klubin toteuttavat yhteistyössä Helsingin 
seudun Seta ry, Helsingin Kehitysvammatuki 
57 ry, Autismisäätiön Yksin ja kaksin 
-seksuaalikasvatushanke ja Helsingin 
kaupunki. 

Ystiksen Senioriklubi 
Senioriklubi kokoontuu Ystävätuvalla 20.9. 
alkaen joka toinen tiistai klo 12–14. 
Syksyn muut päivät: 4.10., 18.10., 1.11., 
15.11., 29.11. ja 13.12.
Kevään ajat ilmoitetaan myöhemmin.
Ohjelma: Syksyn ohjelma suunnitellaan 
yhdessä ensimmäisellä kerralla.                          
Myytävänä kahvia ja pientä purtavaa.
Senioriklubille ei tarvitse ilmoittautua 
etukäteen.
Lisäksi järjestämme retkiä ja 
tutustumiskäyntejä. 
Lisätietoja Marjalta p.040 521 0240
marja.herala@kvtuki57.fi

Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä jatkuu 
syksyllä! 
Päivämäärät ilmoitetaan uutiskirjeessä, 
Ystiksen ilmoitustaululla, kotisivuillamme ja 
Facebookissa.

Kokkauskurssi senioreille 6.10. ja 13.10. 
klo 10–13
Itsenäisesti tai tukiasunnossa asuville 
senioreille on tarjolla kokkauskurssi. 
Järjestämme sen yhteistyössä Helsingin
Työväenopiston kanssa. Herkullisia hetkiä 
arkeen ja miksei juhlaankin. 
Kurssi järjestetään opistotalon 
opetuskeittiössä, Helsinginkatu 26. 
Opettajana Mirva Mäkipää.
Kurssin omavastuuhinta on 15 euroa. 

Ilmoittautumiset Marjalle p.040 521 0240 
tai marja.herala@kvtuki57.fi. 
Mukaan mahtuu 8 ensiksi ilmoittautunutta.
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Tanssiviikonloppu kutsuu jälleen!

Tanssillinen viikonloppukurssi pidetään 
jälleen la 3.–su 4.9. Kinaporin palvelukeskuk-
sen alakerran liikuntasalissa, Kinaporinkatu 
9. Kurssi on suunnattu nuorille n. 12–20-vuo-
tiaille (ikäsuositus on suuntaa antava). Mu-
kaan mahtuu 10 osallistujaa. Osallistumis-
maksu on 20 €.

Tanssi alkaa kumpanakin päivänä liikuntasa-
lissa klo 11.30 ja päättyy klo 14.30. Ohjaajat 
ovat paikalla 11.15–14.45 liikuntasalin luona. 
Oman avustajan voi mielellään ottaa mu-
kaan, mikäli on tarvetta.

Pidämme noin 20 minuutin tauon tanssitun-
tien välissä. Silloin on mahdollisuus syödä 
omia eväitä. 

Ilmoittautumiset puhelimitse tai sähköpostilla 
pe 26.8. mennessä vt. vapaa-ajan koordi-
naattori Noora Altiolle, p. 040 835 0395 tai 
noora.altio@kvtuki57.fi

Lisätiedot ja yhteydenotot ennen kurssia: 
heidi.m.havukainen@gmail.com. 
Kurssipäivinä voi tarvittaessa soittaa nume-
roon 0400 801 961.

Mukaan kurssille tarvitset:
• liikunnalliset vaatteet
• halutessa pehmeät sisätossut
• vesipullo
• pienet eväät
• iloisen mielen
•  reipasta ryhmähenkeä

Tanssilajeina:
• baletti
• hiphop
• nykytanssi
• afro

Tervetuloa mukaan!   
Toivottavat: Heidi Havukainen, Vera 
Bäckman ja Siiri Teerikangas

Kerhokausi 2016–2017 lähestyy

Kerhojen alku lähenee kovaa vauhtia. Tämän 
jäsentiedotteen mukana postitetusta vapaa-
ajan esitteestä sekä kotisivuiltamme löydät 
tarkat tiedot tulevista kerhoista. Pieniä muu-
toksia kerhotarjontaan on tullut verrattuna 
viime vuoden kerhoihin. Muutokset koskevat 
lähinnä kerhoaikoja, -paikkoja ja -ohjaajia. 

Uutena aluevaltauksena kerhokentällä ko-
keilemme sirkuskerhoa yhteistyössä Sirkus 
Magentan kanssa. Myös kuvataiteen ja lii-
kunnan puolella kokeilemme yhteistyötä alan 
ammattilaisten kanssa, yhteistyökumppanei-
na Pohjois-Helsingin Kuvataidekoulu sekä 
Pakilan Voimistelijat. Myös vekkaritoiminnan 
vertaisryhmät on esitelty esitteessä.

Ilmoittautuminen kerhoihin tapahtuu ko-
tisivuillamme olevasta Webropol-linkistä. 
Ilmoittautumisaikaa on tiistaihin 30.8. klo 
15.00 asti. Ryhmävalinnat tehdään 9.9. 
mennessä ja niistä tiedotetaan viikolla 37. 
Tarkempia tietoja kerhoista, ilmoittautumises-
ta, ryhmien muodostamisesta ja kerhopaikan 
vahvistamisesta voit lukea vapaa-ajan esit-
teestämme. 

Tervetuloa mukaan kerhotoimintaan! Teh-
dään tulevasta kaudesta mukava - kaikki 
yhdessä.

www.kvtuki57.fi > toiminta > kerhotoiminta
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Vapaa-ajan kysely

Yhdistyksemme vapaa-ajan toimikunta teetti 
alkuvuodesta kyselyn, jolla kartoitettiin eri-
tyistarpeisten lasten ja nuorten vapaa-ajan 
harrastuksiin liittyviä toiveita. Kysely suun-
nattiin heidän lähi-ihmisilleen ja opettajilleen. 
Kyselyn toteutti sosionomi AMK Laura Jaak-
kola. Seuraavassa lyhyt yhteenveto kyselyn 
tuloksista.

Vapaa-ajan toiminnan sisältövaihtoehdois-
ta selkeästi eniten kannatusta sai liikunta. 
Musiikki, luonto, eläimet ja ympäristö sekä 
kotitalous olivat melko tasaisesti seuraavina. 
Liikunnallisesta vapaa-ajan toiminnasta toi-
vottiin eniten vesiliikuntaa, tanssia, jumppaa, 
erilaisia pallopelejä sekä sirkuslajeja. Vapaa-
ajan toimintaa toivottiin niin 10–13-vuotiaille 
kuin 14–18-vuotiaillekin. Vähäisempää tar-
vetta vapaa-ajan toimintaan koettiin olevan 
alle 7-vuotiailla lapsilla. Lukukausijaksot 
koettiin selvästi parhaimpana kestona vapaa-
ajan harrastuksille. Suurin osa vastaajista 
voisi maksaa myös kohtuullista kurssi- /kau-
simaksua vapaa-ajan toiminnasta.

Avoimissa kysymyksissä pyydettiin ideoita 
vapaa-ajan toiminnan kehittämiseen ja jär-
jestämiseen. Vastauksista kohosi muutamia 
asioita ylitse muiden. Vapaa-ajan toimintaa 
toivottiin viikonloppuihin tai koululaisten ilta-
päiväkerhojen yhteyteen, koska arki-iltoina 
harrastaminen koettiin liikaa aikaa vieväksi ja 
jopa raskaaksi. Liikunnallisissa harrasteissa 

erityisen tärkeänä nähtiin kuntoa kohottava 
”hikiliikunta”. Esiin nousi myös vaikeammin 
vammaisille suunnattujen vapaa-ajan toimin-
tojen vähyys ja toivomuksena esitettiin, että 
vaikeammin vammaisten ihmisten osallisuus 
vapaa-ajan toiminnassa huomioitaisiin pa-
remmin.  Lisää toivottiin myös harrastusmah-
dollisuuksia, joihin lapsi tai nuori voisi osal-
listua perheenjäsenen tai muun lähi-ihmisen 
kanssa. Vastauksissa ehdotettiin myös ajan 
ja paikan järjestämistä lasten ja nuorten va-
paamuotoisille tapaamisille ja yhdessäololle 
– tilaisuuksia, joissa lapset ja nuoret voisivat 
tutustua toisiinsa sekä harjoitella sosiaalisia 
taitoja ja vuorovaikutusta toistensa kanssa 
ohjaajien avustuksella. Mainintoja oli nuoriso-
talotyyppisestä toiminnasta, tyttöjen ja poiki-
en omista ryhmistä, yhteisistä nuortenilloista, 
leffailloista ja diskoista.

Vapaa-ajan kyselyn perusteella on jo tehty 
joitain muutoksia tulevan kauden kerhotoi-
mintaan. Sirkus Magentan kanssa kokeil-
laan yhteistyötä sirkuksen saralla. Sirkus 
on lapsen ja hänen lähihenkilönsä yhteinen 
harrastus ja se ajoittuu viikonloppuun. Las-
ten liikuntaa vapaa-ajan toimintaan on myös 
lisätty tarjoamalla Pakilan voimistelijoiden 
kanssa yhteistyössä peli-ilta- ja motojumppa-
kursseja.

Vapaa-ajan toiminnan kehittämistyö jatkuu, 
kiitos kaikille vastanneille palautteesta ja 
ideoista!

Heittäydy rohkeasti mukaan uuteen harrastukseen! 
Sirkus etsii osallistujia!

Sirkuskerho on 11 kerran kurssi, joka on tarkoitettu lap-
selle ja hänen lähihenkilölleen yhteiseksi harrastuksek-
si. Sirkuksessa temppuillaan, leikitään, jongleerataan, 
pelleillään, tasapainoillaan ja rakennetaan ihmispyrami-
deja. Kurssi alkaa lauantaina 24.9. klo 12 Oskarinpuiston 
toimintakeskuksen salissa. Ohjaajina toimivat Sirkus Ma-
gentan ammattilaiset. Lisätiedot ja ilmoittautumiset yhdis-
tyksen kotisivuilta ja vapaa-ajan toiminnan esitteestä.
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Tunnelmia kesäleireiltä

Yhdistyksemme leirikesä on onnistuneesti 
takana. Iso iloinen kiitos kaikille leiriläisille ja 
ohjaajille!

Tässä vielä leiritunnelmia kuvin ja leiriläisten 
yhdessä runoilemin runoin ja tarinoin. 
Joukossa myös otteita saadusta leiripalaut-
teesta. Ensi kesään!

”Kuusten kuiske soi, kunnes oli aika lopettaa 
leiri
Ja tulla leirille takaisin
Tiistaisin ja lauantaisin katsottiin Salatut 
elämät
Salkkarit menee kesäks tauolle
Ampiaisia paljon metsässä
Ja korvissa surisee ja aurinko armas
Ilopäiviä, Luoja niitä antaa
Kalliolla on kiva seistä ja linnut laulaa
Nätit kuuset – Salatut on elämät”

”Mukava olo
Punaisia kukkia pensaassa
Voi kirjoittaa, kun näkyi vettä
Merivesi on sinistä ja kylmää
Huomasin, että kukka olikin kuin sydän
Virkistävä tuuli kasvoilla
Muistan kävelyretken kukkaset, kukka-
penkit
Jäkälää koivun rungossa, joka oli har-
maata
Minulla oli kukkasia kädessä”
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”Tääl olis ihana olla koko kesä
Syksyyn asti
Sininen järvi ja laivoja
Maisemia
Kuutamo
Linnut viheltää ja ihmiset on iloisia 
ja nauravaisia
Kivoja kedon kukkasia
Lennä mun lempeni laulu, maitten 
ja metsien taa
Kahvi on mun intohimo
Ja jäätelö siihen päälle”

Otteita leiripalautteista

Leirillä tykkäsin eniten: ”Saunomisesta, 
pallolla pelaamisesta, keinumisesta, mak-
karanpaistosta, esittämisestä, kavereista, 
tikanheitosta, musiikista, syömisestä, ul-
koilusta, diskosta, kahvittelusta, uimisesta, 
lettukesteistä, maalaamisesta, mölkystä, 
jalkapallosta, mustikoiden poimimisesta, 
kävelyistä, ruoasta, musikaalista, helmi-
töistä, Napakympistä, päivätansseista, 
ohjaajista, yhdessäolosta, kaikesta, tykkä-
sin olla iloinen!”

Leirillä en pitänyt: ”Kun makkaran kuori 
oli liian kova, sadesäästä, kun söin liikaa, 
erimielisyyksistä, kovista äänistä, jyrkistä 
mäistä, kiukuttelusta, salaatista, ukko-
sesta, leirin loppumisesta, ei ollut mitään 
sellaista mistä en pitänyt, pidin kaikesta!”
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Meillä kaikki voivat toimia vapaaehtoisina. 
Tervetuloa tutustumaan eri tapoihin tehdä 
hyvää. 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 kehitysvam-
maiselle ihmiselle, taustatukihenkilö tukee 
vertaisryhmän vetäjää, Ystävätuvan vapaaeh-
toinen toimii juttelu- ja peliseurana, perhetoi-
minnassa pääsee touhuamaan lasten kanssa, 
kerhokamu auttelee kerhoissa ja Vekkarin 
vapaaehtoiset toimivat erilaisissa tapahtu-
missa. Mahdollisuuksia on vielä lisää esim. 
ryhmäkodeissa ja päivätoiminnassa. Mikä olisi 
sinun juttusi?

Järjestämme koulutuksen yhdistyksemme va-
paaehtoisille 5.9. klo 17.00-20.30. Esittelemme 
vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia yhdis-
tyksessämme. Koulutukseen osallistuminen ei 
sido mihinkään.

Syksyn ensimmäinen koulutuspaketti kehari-
kavereille ja taustatukihenkilöille järjestetään 
maanantaisin 5.9.–22.9.  Keharikaveriksi tai 

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoisten koulutus

taustatukihenkilöksi haluavien tulee osallistua 
kahteen ensimmäiseen kertaan ja oman kiin-
nostuksen mukaan jatkaa keharikaverin tai 
taustatukihenkilön koulutusosioon.

Koulutus järjestetään Ystävätuvalla osoittees-
sa Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs.

5.9. klo 17.00–20.30 
Vapaaehtoistoiminta Helsingin Kehitysvamma-
tuki 57 ry:ssä. Tämä kerta on kaikille vapaa-
ehtoiseksi haluaville. 
12.9. klo 17.00–20.30 
Erilaisuuden kohtaaminen, kehitysvammai-
suus. Tämä kerta on tarkoitettu ei-kehitysvam-
maisille vapaaehtoisille.
19.9. klo 17.00–20.30 
Keharikaveritoiminta. Mitä se on käytännössä? 
Tämä kerta on keharikavereiksi haluaville.
22.9. klo 17.00–20.30 
Taustatukihenkilötoiminta. Tämä kerta on taus-
tatukihenkilöksi haluaville.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Severiina Win-
qvist p. 040 160 9017 tai severiina.winqvist@
kvtuki57.fi. 
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Vekkarin vapaaehtoistoiminta

Vekkarin vapaaehtoistoiminnassa kehitysvam-
maiset ihmiset toimivat vapaaehtoistoimijoina 
erilaisissa tapahtumissa. Tapahtumia on Hel-
singissä, Espoossa ja Vantaalla. Osallistumme 
tapahtumiin, jos niihin tulee tarpeeksi ilmoittau-
tumisia.

Vekkarin vapaaehtoisia tukevat tapahtumissa 
taustatukihenkilöt. Taustatukihenkilöt ovat ei-
kehitysvammaisia henkilöitä. Taustatukihenki-

Haemme vapaaehtoisia alla oleviin tapahtumiin: 

lauantai 20.8. Ravintolapäivä Ystävätupa (HELSINKI)
sunnuntai 21.8. Tikkurilan kesäteatteri kello 14–17 (Påkas, VANTAA)
keskiviikko 17.8.  Karaokedisko (Vernissa, VANTAA)
perjantai 26.8. Perheilta Ystävätuvalla kello 17–20 (HELSINKI)
lauantai 27.8. Pihapelit Espoopäivä,12-15 Silkkiniitty,Tapiola (ESPOO)      
perjantai 2.9.  Nuori at Vantaa, Myyrmäki monttu (VANTAA)
lauantai 3.9.  Nuori at Vantaa, Tikkurila nuorisotalo + Vernissa (VANTAA)
maanantai 5.9. Kaakon kammari kello 17–20, Herttoniemi (HELSINKI)
perjantai 9.9.  Matin fest, perhepäivä kello 15 – 18, Matinkylä (ESPOO)
keskiviikko 14.9. Karaokedisko, Vernissa (VANTAA)
17.–18.9. Rantamaraton, Otaniemi (ESPOO)
maanantai 3.10. Kaakon kammari kello 17–20, Herttoniemi (HELSINKI)
keskiviikko 19.10.  Karaokedisko, Vernissa (VANTAA)
27.–28.10 Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden seminaari (HELSINKI)
maanantai 7.11. Kaakon kammari kello 17–20, Herttoniemi (HELSINKI)
keskiviikko 23.11   Karaokedisko, Vernissa (VANTAA)
maanantai 5.12. Kaakon kammari kello 17–20, Herttoniemi (HELSINKI)
perjantai 9.12. Perheilta Ystävätuvalla kello 17–20 (HELSINKI)
keskiviikko 14.12 Karaokedisko, Vernissa (VANTAA)
sunnuntai 18.12. Seurasaaren joulupolku (HELSINKI)

lötoiminta on myös vapaaehtoistoimintaa 
ja uusia taustatukihenkilöitä otetaan mukaan 
ympäri vuoden. 

Ilmoittaudu tapahtumiin vertais- ja vapaaeh-
toistoiminnan koordinaattori Tiinalle 
tiina.herttuainen@kvtuki57.fi tai p. 040 837 
6273 (maanantai–perjantai klo 9–15).
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Ryhmien vetäjinä toimivat vekkaritoiminnan 
vertaisryhmien vetäjät. Vetäjät ovat koulutuk-
sen käyneitä kehitysvammaisia ihmisiä.
Vetäjällä voi olla tukena joko vapaaehtoinen 
taustatukihenkilö tai palkattu taustatukityönte-
kijä. Paikalla ei ole palkattua ryhmänohjaajaa.

Ryhmiä on Helsingissä, Espoossa sekä Van-
taalla ja ne on esitelty Helsingin Kehitysvam-
matuki 57 ry:n kauden 2016–2017 vapaa-ajan-
toiminnan esitteessä. 

Voit hakea ryhmiin täyttämällä osallistumislo-
makkeen osoitteessa www.kvtuki57.fi. Haku-
aikaa on 30.8. asti. Lisätietoja saat toiminnan 
koordinaattorilta Tiinalta p. 040 837 6273 
(maanantaista perjantaihin klo 9–15) tai
tiina.herttuainen@kvtuki57.fi.

Tervetuloa mukaan vertaisryhmätoimintaan!

Vertaisryhmätoiminta Syksyllä käynnistyvät vertaisryhmät ovat:

Karaokeryhmä 
kerran kuussa torstaisin kello 19–20 Kallion 
Oivassa (HELSINKI)
Kirjapiiri 
joka toinen maanantai kello 17.30–18.30 Pasi-
lan kirjastossa (HELSINKI)
 Kahvitteluryhmä 
kerran kuussa maanantaisin kello 18–19 Ystä-
vätuvalla (HELSINKI)
Perhosryhmä (eräily ja luonto) 
joka toinen torstai kello 18-19 Veräjäkodilla 
Oulunkylässä (HELSINKI)
Dooris naisten oma ryhmä 
kerran kuussa torstaisin kello 18–20 kaupun-
gilla (HELSINKI)
Tunneteatteri 
joka viikon torstai kello 9.30–12 Työväenopis-
tolla Kalliossa (HELSINKI)
Piirustus- ja askarteluryhmä 
joka perjantai kello 13–14 Ystävätuvalla (HEL-
SINKI)
Leivontaryhmä 
joka toinen maanantai kello 17–19.30 Taival-
lahden peruskoululla (HELSINKI)
Tiksi-jengi
joka toinen sunnuntai Tikkurilan nuorisotalolla 
kello 13-14 (VANTAA)
Toimintaryhmä 
joka toinen tiistai kello 18–20 Iso Omenassa 
(ESPOO)
Maalausryhmä 
joka toinen torstai kello 18–20 Unelma Tapio-
lassa (ESPOO)
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Muiden järjestämää toimintaa

Ei myytävänä!
Kannanotto vammaisten ihmisten asumispalveluiden kilpailutusta vastaan
torstaina 8.9. klo 14–16 Kansalaistorilla 
Helsingissä

Tule sinäkin mukaan osoittamaan tukesi vammaisten ihmisten ihmisarvoisen elämän puolesta! 

Ohjelmassa kannanottoja ja tervehdyksiä alan asiantuntijoilta ja mm. europarlamentaarikko 
Sirpa Pietikäiseltä ja Merja Kyllöseltä. 

Tapahtuman musiikista vastaavat Pertti Kurikan Nimipäivät, Tumppi Varonen, Kalle Salonen ja 
Kalle Havumäki.

Tapahtuman järjestävät Vammaisfoorumi ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 
(KVANK).

Ratkaisukeskeistä terapiaa opiskelijatyönä

●  Myönteinen työskentelytapa elämän haasteisiin
●  Hyvinvoinnin ja voimavarojen lisääminen
●  Tavoitelähtöisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus
●  Myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori
●  Yhteistyö

Opiskeluharjoittelukeskustelut toteutetaan ratkaisukeskeisen terapian (brief therapy) keinoin. 
Istunnot ovat kestoltaan 45 minuuttia ja keskustelua jatketaan seuraavalla kerralla, jos asiakas 
haluaa jatkaa.

Kriisi- ja erityistilanteiden YAMK Sairaanhoitaja
Psykoterapiaopiskelija
Terhi Kallio
terhi.kallio@outlook.com 

Ilmainen!
Ota yhteyttä sähköpostitse!

  “Ihmeitä ei pidä odotella, ihmeitä pitää tehdä.”
   -Tommy Tabermann 
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MATP (Motor Activity Training Program)    
-seminaari 

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry | Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki | 
puh. ( 09) 4257 9824 | fax (09) 4257 9825 | www.vammaisurheilu.fi

Liikuntakeskus PajuLahdessa 30.9.2016 kLo 10.00 – 17.00
hinta: 50€ (sisäLtää kouLutuksen, MotoaseMat-oPPaan ja Muun 
MateriaaLin sekä Lounaan)

Tavoitteena on kehittää motoasema-ajattelun pohjalta uusia 
toimintamalleja kehitysvammaisten ihmisten liikunnan tukemiseksi 
kouluissa, työkeskuksissa, ryhmäkodeissa ja tuetussa 
asumisessa. Seminaaripäivä on englanninkielinen ja tarkoitettu 
täydennyskoulutukseksi kehitysvammaistyössä tai soveltavassa 
liikunnassa toimiville opettajille ja ohjaajille. Päivän ohjelma koostuu 
teoriasta ja käytännöstä. Liikunnallinen vaatetus on suotava.

THEORY: 
Motor Activity Training Programme (MATP) – preparing athletes with 
severe or profound intellectual disability and significant physical 
disabilities for sport-specific activities appropriate for their ability 
levels. 

ACTIVITIES: 
Motor Activity Training Programme (MATP)  – how to apply theory into 
practice – how to structure and deliver MATP Training sessions, Come 
& Try events and Challenge Days.
 
Ilmoittautuminen 16.9.2016 mennessä sähköisellä lomakkeella: 
www.vammaisurheilu.fi ->palvelut->koulutus->tulevat koulutukset  
 
Lisätiedot: Piia Korpi, piia.korpi@vammaisurheilu.fi, 044 767 1368

   Liikuntakeskus Pajulahdessa 30.9.2016 

Seminaaripäivän 
pääkouluttaja Niamh-

Elizabeth Reilly 
työskentelee Britannian 

Youth Sport Trustissa ja on 
aktiivisesti mukana myös 
maansa Special Olympics 

-liikkeessä. 

Reilly on tutkijana 
erikoistunut motorisen 
oppimisen kysymyksiin 

kehitysvammaisten 
henkilöiden kohdalla. 
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Elokuu
26.8.  perheilta Ystävätuvalla
27.8.  risteily Helsingin edustalla
30.8.  vaikeavammaisten lasten vanhempien tapaaminen

Syyskuu
3.9.  lauantaiparkki: retki Hakaniemen Leikkiluolaan
3.–4.9. tanssillinen viikonloppukurssi
5.9.  Kaakon kammari
5.9.   vapaaehtoisten koulutus
6.9.  ilta vanhemmille
7.9.  yksinhuoltajavanhemmat tapaavat, lapsille toimintaparkki
8.9.  Sture 21:n Villiklubi
11.9.  Kallion vertaistukiryhmä
12.9.  vapaaehtoisten koulutus
13.9.  Toimiva perhe -luento
19.9.  vapaaehtoisten koulutus
20.9.  omaishoidon uutisia -keskusteluilta
22.9.  vapaaehtoisten koulutus
24.9.  haastetta kerrakseen -päivä
25.9. alk. Toimiva perhe -kurssi
30.9.  Bragun Sateenkaariklubin avajaiset Ystävätuvalla

Lokakuu
2.10.  Kallion vertaistukiryhmä
3.10.  Kaakon kammari
4.10.  aikuisten vanhemmat lounaalla ravintola Weeruskassa
6.10 ja 13.10. kokkauskurssi senioreille
8.10.  vaikeavammaisten lasten vanhempien tapaaminen
8.10.  lauantaiparkki: aistit
13.10.  vanhemmat teatteriin
13.10.  Sture 21:n Villiklubi
28.10.  isät teatteriin
29.–30.10. viikonloppu äideille
31.10. alk. mindfulness-kurssi

Marraskuu
5.–6.11. sisarusten oma viikonloppu
6.11.  Kallion vertaistukiryhmä
7.11.  Kaakon kammari
10.11.  Sture 21:n Villiklubi
24.11.   yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous

Joulukuu
3.12.  lauantaiparkki: joulun tunnelmia
5.12.   Kaakon kammari
8.12.  Sture 21:n Villiklubi
9.12.  perheilta Ystävätuvalla

Tapahtumakalenteri



Yhteystiedot
Ts. toiminnanjohtaja Elina Raike-Ojanen 040 835 3763
 Talouspäällikkö Sari Korhonen 040 511 4963
Talousassistentti Kirsi Aarnikare 040 160 9015
Vt. vapaa-ajan koordinaattori Noora Altio (kerhot ja leirit) 040 835 0395
Vapaa-ajan koordinaattori Marja Herala 040 521 0240
Vertais-ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Tiina Herttuainen 050 564 4707
Kehittämis- ja viestintäkoordinaattori Johanna Junkkari 040 594 7976
Perhetyön suunnittelija Päivi Juvala 040 707 9967
Toimistosihteeri Maria Kuosma 0400 345 369
Tilapäishoidon ohjaaja Katja Riikonen 040 522 2138
 Vertais-ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Severiina Winqvist 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

Palveluvastaava Elina Raike-Ojanen 0400 676 721

Oskarinpuiston toimintakeskus 3284 0471
Ohjaajat 040 837 6179
Faksi  3284 0470
 

Oskarinpuiston ryhmäkoti
Lehmus 040 837 6425
Vaahtera 040 160 9020
Tammi 040 160 9021
Faksi  3284 0492

Palveluvastaava Tiina Puranen 040 134 4204

Kankurinkulman ryhmäkoti
Poppana 040 837 6178
Pirta  040 160 9022
Alakerta 040 183 0404
Faksi  8254 4145

Myllykaaren ryhmäkoti
Ohjaajat 3424 1420, 040 837 6408
Faksi  3424 1421 


