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Kehitysvammatuki 57 ry  
 

Kehitysvammatuki 57 ry on vuonna 1957 perustettu kansalaisjärjestö. Yhdistys toimii kehi-
tysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä oikeuksien valvojana ja tukena 
sekä edistää heidän mahdollisuuksiaan toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltai-
sina jäseninä. Vuosi 2022 on Kehitysvammatuki 57 ry:n 65. toimintavuosi.  

Tavoitteenamme on edistää YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuk-
sen toteutumista yhteiskunnassa vahvistaen vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ih-
misten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Yhdistyksen toiminta koostuu kehitysvammaisille 
ihmisille, perheille ja vapaaehtoisille toimijoille tarjottavasta monipuolisesta virkistys-, ver-
tais- ja vapaa-ajan toiminnasta sekä päiväaikaisesta toiminnasta ja pysyvän asumisen palve-
luista. 

Uusi strategiakausi 2022–2026 
 

Vuonna 2021 on valmisteltu uutta viisivuotisstrategiaa vuosille 2022–2026. Strategiaa teh-
dessä on kuultu kehitysvammaisia ihmisiä, omaisia, työntekijöitä ja ammattilaisia työpa-
joissa ja kyselyllä. Uudessa strategiassa huomioidaan yhteiskunnan megatrendit, kuten vä-
estörakenteen muutokset, digitalisaatio, eriarvoistumisen lisääntyminen, mahdolliset pande-
miat sekä järjestörahoituksen mahdolliset muutokset. 

Uuden strategian hyväksyy syyskokous, minkä jälkeen yhdistyksen johto tarkentaa seuraa-
van vuoden toimintasuunnitelmaa strategisten painopistealueiden mukaisesti. 

Vuonna 2022 osallistamme jäsenistöä ja osallistujia uuden strategian mukaisten toimenpi-
teiden suunnitteluun työpajoissa. 

Vaikuttaminen ja verkostoyhteistyö 
 

Toimimme kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä oikeuksienvalvontajärjes-
tönä. Pyrimme saamaan aikaan muutoksia yksilöissä ja yhteiskunnassa, niin paikallisella, 
alueellisella kuin valtakunnallisella tasolla. Tavoitteen aikaansaamiseksi jatkamme hyvää yh-
teistyötä järjestöjen, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Valtakunnallisella tasolla osallis-
tumme esimerkiksi KVANK:n neuvottelukuntiin ja valiokuntaan.  

Vuonna 2022 verkostoyhteistyötä tehdään erityisesti sote-uudistukseen liittyvissä verkos-
toissa, joita ovat Järjestölähtöisen auttamistyön verkosto, Uudenmaan vammaisjärjestöjen 
vaikuttajaverkosto, Uudenmaan järjestöjen sote-verkosto, Kehitysvammaisten palvelut 
(KEPA) Uusimaa -hankkeen verkosto ja niihin liittyvät suppeammat työryhmät. Yhdistys on 
mukana Uudenmaan Sosiaaliturvayhdistyksessä, jonka tavoitteena on saada aikaiseksi sosi-
aalipoliittista keskustelua eri toimijoiden välillä. 
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Järjestötoiminta: toimintaa, tapahtumia ja vertaistukea 
Harrastus- ja kerhotoiminta 
 

Harrastus- ja kerhotoiminta muodostuu säännöllisesti Helsingissä kokoontuvista kerhoista, 
lyhyemmistä kursseista sekä liikuteltavasta vapaa-ajan toiminnasta. Liikuteltava toiminta 
mahdollistaa osallistumisen myös henkilöille, joiden on hankala lähteä kodin ulkopuolelle 
harrastamaan. Osana yhdistyksen kerhotoimintaa ovat myös Helsingin liikuntapalveluiden ja 
Helsingin työväenopiston kanssa yhteistyössä järjestettävät kerhot ja lyhytkurssit.  

Vuonna 2022 kerhotoiminnan kevätkausi on 10.1.–29.5. ja syyskausi 5.9.–18.12. Vuonna 
2022 järjestämme vähintään 14 kerhoa molempina lukukausina ja lisäksi seitsemän yhteis-
työkerhoa liikuntapalveluiden kanssa. Lapsille ja nuorille järjestämme iltapäiväkerhojen yh-
teydessä 4–6 harrastus- ja kerhoryhmää ja sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Liikutelta-
vaa toimintaa järjestämme tilauksesta, 2–5 kerhoa vuodessa.  

Espoossa toteutetaan vuonna 2022 3–5 kerhoa siirtyvällä Espoon kohdeavustuksella. 

 

Leiritoiminta 
 

Leiritoiminta antaa osallistujilleen uusia kokemuksia ja vahvistaa heidän sosiaalisia taitojaan 
sekä itsemääräämisoikeuden toteutumista turvallisessa ympäristössä. Leiriläiset saavat voi-
maantumisen ja osallisuuden kokemuksia leiriviikon aikana ja heillä on mahdollisuus harjoi-
tella sosiaalisia taitoja, itsenäistymistä sekä kotoa irtautumista vertaisessa seurassa. Leiri-
toiminta antaa leiriläisen perheelle mahdollisuuden lepoon ja voi myös vähentää tarvetta ly-
hytaikaishoidolle. 

Leirien suunnittelussa otetaan huomioon leiriläisten ja leiriohjaajien palautteet kuluneesta 
leirikesästä. Vuonna 2022 leirit teemoitetaan ja leirien 
ohjelmassa painottuu teemanmukainen työsken-
tely työpajojen, asiantuntijoiden ja sisältöjen 
suhteen. Vuonna 2022 toteutamme yhteensä 
14 leiriä, joista suurin osa painottuu kesä-
kauteen. Leirien kesto, osallistujamäärä, to-
teutustapa ja ohjaajaresurssi vaihtelevat 
osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaan. 
Lisäksi vuonna 2022 järjestämme 6 erilaista 
retkeä, joihin voi osallistua eri ikäisiä ja eri toi-
mintakyvyn omaavia kehitysvammaisia tai vas-
taavaa laaja-alaista tukea tarvitsevia ihmisiä ja 
heidän läheisiään sekä yhdistyksen vapaaehtoisia. 
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Perheiden vertaistukitoiminta 
 

Perheiden vertaistukitoiminta tukee perheen arjen sujuvuutta ja hyvinvointia tarjoamalla mo-
nipuolisesti mahdollisuuksia vertaistukeen, tietoa kehitysvammaisuuteen liittyvistä asioista, 
virkistystä ja tukea eri elämäntilanteissa. Toiminta on suunnattu helsinkiläisille perheille, 
joissa jollain perheenjäsenellä on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alaisen tuen tarve. 
Vuonna 2022 tavoitteena on tavoittaa uusia, alle kouluikäisiä sekä maahanmuuttajataustai-
sia perheitä. 

Helsingin myöntämällä järjestöavustuksella järjestetään 
vuonna 2022 helsinkiläisille perheille 10–20 vertais- ja vir-
kistystapahtumaa ja 6–8 teemailtaa. Lisäksi yhdistys 
jatkaa yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa ja to-
teuttaa omaishoitolain 3 a §:n mukaista omaishoita-
jan hoitotehtävää tukevia palveluja järjestämällä per-
heille 3–4 ohjauksellista perhekurssia. 

Tämän lisäksi yhdistys toteuttaa perheiden tuen toi-
mintaa omalla rahoituksella Espoon, Vantaan, Länsi-
Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan alueilla. Alueella toteu-
tuu vuonna 2022 noin 40 virkistys- ja vertaistukiryhmäker-
taa sekä 5 teematapahtumaa. 

 

Parkkitoiminta 
 

Parkkitoiminta on kehitysvammaisten ja vastaavaa laaja-alaista tukea tarvitsevien lasten ja 
nuorten hoitoon ja ohjaukseen perehtynyttä toimintaa. Toiminnassa on huomioitu perheiden 
erityistarpeet, unohtamatta vertaistuellista näkökulmaa niin erityislasten, heidän sisarus-
tensa kuin vanhempien osalta.  

Toiminta jakautuu kotiparkkeihin, lasten teemapäiviin ja toimintaparkkeihin. Kotiparkki on 
kotiin vietävää lapsiperheiden tukitoimintaa, joka tukee perheiden jaksamista kuormittavan 
arjen haasteissa. Lasten teemapäivät koostuvat perjantai- ja lauantaiparkeista, joissa yksilöl-
liset tarpeet on huomioitu. Yhdistyksen tapahtumien yhteydessä järjestettävät toimintaparkit 
mahdollistavat vanhempien oman osallistumisen toimintaan. 

Vuonna 2022 tavoitteena on pitää parkkitoiminnan käyttöaste samana kuin aiemmin (noin 
750 tuntia vuodessa) ja saada vähintään seitsemän uutta perhettä mukaan kotiparkin käyttä-
jiksi. Vuonna 2022 toteutetaan 8–12 lasten teemapäivää ja toimintaparkkeja tarpeen mu-
kaan. Lisäksi järjestetään sisarustoimintaa, joka mahdollistaa vertaisen kokemuksen lap-
selle, jonka sisaruksella on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alaisen tuen tarve.  
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Ystävätupatoiminta 
 

Ystävätupatoiminta on vakiintunutta toimintaa, jonka sisältöön ei vuodelle 2022 tule suuria 
muutoksia. Suunniteltu toiminta vastaa laajuudeltaan ennen koronapandemiaa toteutunutta 
toimintaa. Ystävätupatoiminnan kohderyhmänä ovat nuoret ja aikuiset kehitysvammaiset ih-
miset sekä perheet, joissa on kehitysvammainen nuori tai aikuinen. 

Kohtaamispaikka Ystävätupa on vapaamuotoinen oleskelutila omaehtoiseen toiminnallisuu-
teen. Ystävätupa on avoinna kahdesti viikossa. Ystävätuvalla kokoontuu myös eri kohderyh-
mille suunnattuja klubeja: teiniklubi, senioriklubi ja sateenkaariklubi. Lisäksi Ystävätuvalla 
järjestetään eri teemoihin liittyviä lyhytkursseja tai teemapäiviä. Ystävätupatoimintaan kuu-
luu myös kulttuuri- ja virkistysretkiä, matkoja ja tapahtumia. 

Vakiintunutta toimintaa ovat myös kuukausittain järjestettävät Villiklubit, joita järjestetään 
Helsingissä ja Järvenpäässä. Toiminnan koordinaattori toimii myös yhteyshenkilönä Me Itse 
ry:hyn Tampereella ja tukee Helsingin ryhmän toimintaa tarvittavissa määrin. 

 

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta 
 

Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan toimijoina ovat niin kehitysvammaiset kuin myös ei-kehi-
tysvammaiset ihmiset, joille toiminta mahdollistaa mm. uuden kaverin saamisen, kokemuk-
sia ryhmien vetämisestä ja niihin osallistumisesta sekä toimimisen vapaaehtoisena erilai-
sissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Vekkaritoiminta tukee kehitysvammaisia ihmisiä toimi-
maan Vekkari-ryhmien vetäjinä ja vapaaehtoistoimijoina pääkaupunkiseudun tapahtumissa, 
kuten festivaaleilla ja messuilla. Toiminta mahdollisestaan tarjoamalla toimintaan tausta-
tuki. Yhdistyksessä on lähes 200 vapaaehtoista edellä mainituissa tehtävissä. Vapaaehtoisia 
tuetaan toiminnassa pitämällä yhteyttä suoraan ja sosiaalisen median kautta sekä järjestä-
mällä yhteisvirkistyksiä ja työnohjauksellisia tapaamisia. 

Vuonna 2022 tavoitteena on saada toimintaan 30 uutta vapaaehtoista. Kaikki vapaaehtois-
toimijat tulevat toimintaan koulutuksen tai henkilökohtaisen perehdytyksen kautta.  

Vuonna 2022 toiminnassa on noin 25 
Vekkari-ryhmää, joissa on 90 eri 
osallistujaa. Tavoitteena on, että 
tapahtumiin osallistutaan vapaa-
ehtoisina noin 50 kertaa.  
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Selkeästi meille 
 

Selkeästi meille on valtakunnallinen kehittämishanke (STEA, 2020–2022), jossa vahvistetaan 
kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta parantamalla viestinnän 
ja verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta. Neljä hankkeen työntekijöistä työskente-
lee Kehitysvammatuki 57 ry:ssä ja yksi Kehitysvammaliitossa. 

Vuonna 2022 tehdään kokemusasiantuntijoiden toteuttamia saavutettavuusarviointeja vii-
delle organisaatiolle, ja annetaan niille suosituksia kognitiivisen saavutettavuuden paranta-
miseksi. Lisäksi perustetaan neljä kognitiivisen saavu-
tettavuuden iskuryhmää, joiden osallistujat 
tekevät tuetusti ”iskuja” organisaatioiden 
verkkosivuille. Iskut ovat toimenpiteitä, 
joilla pyritään kiinnittämään huomio kog-
nitiiviseen saavutettavuuteen ja saamaan 
aikaan muutoksia.  

Hankkeen viimeisenä toimintavuotena le-
vitetään hyviä käytäntöjä, toimintaohjeita 
ja arviointikriteerejä kognitiivisen saavutet-
tavuuden parantamiseksi hankkeen verkkosi-
vuilla ja koulutuksissa. 

 

 

Uutta järjestötoiminnassa 
 

Tavoitteenamme on järjestötoiminnan maltillinen kasvu. Olemme hakeneet rahoitusta kah-
teen strategian mukaiseen hankkeeseen, jotka käynnistyvät vuoden 2022 alussa, mikäli ra-
hoitus niihin myönnetään. Lisäksi olemme hakeneet yleisavustukseen lisärahoitusta, joka 
käytettäisiin osa-aikaisen viestintäkoordinaattorin palkkaamiseen. Päivikki ja Sakari Sohlber-
gin säätiöltä haettiin avustusta erityislapsiperheiden arjen tukemiseen itäisellä pääkaupunki-
seudulla. 

Kesäkuussa 2022 järjestetään KeMuT-tapahtuman 50-vuotisjuhlat Messukeskuksen Sii-
vessä. 
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Palvelutoiminta: hyvää asumista ja mielekästä päiväaikaista 
toimintaa 
 

Palvelutoiminta jakaantuu asumisen ja päiväaikaisen toiminnan palveluihin. Asumisen palve-
lut koostuvat kolmesta kotiyhteisöstä (Kankurinkulma, Myllykaari ja Oskarinpuisto), kuu-
desta tukiasunnosta ja perhekodista. Vuonna 2022 yhdistys tarjoaa kodin noin 50 henkilölle.  

Haksulan ja Oskarinpuiston toimijataloissa järjestetään osallisuutta, itsenäisyyttä ja itse-
määräämisoikeutta edistävää päiväaikaista ryhmämuotoista toimintaa. Vuonna 2022 yhdis-
tys tarjoaa päiväaikaista toimintaa 45–50 henkilölle.  

Kotiyhteisöissä ja toimijatalossa luodaan arjen keskelle hyviä hetkiä turvallisessa ympäris-
tössä. Palveluissa keskitytään löytämään keinoja yksilöllisen elämän toteutumiseen: itse-
määräämisoikeuden tukeminen ja itsenäisyyden vahvistaminen on tärkeää. Ihmisille anne-
taan tilaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämään liittyviin valintoihin.  

Kotiyhteisöissä ja toimijatalossa ohjataan, tuetaan ja annetaan hoivaa jokaisen yksilöllisen 
tarpeen mukaan. Ihmisiä kannustetaan ja tuetaan osallisuuteen ja osallistumaan ympäröi-
vään yhteisöön ja yhteiskuntaan.  

Palveluyksiköissä haetaan aktiivisesti mahdollisuuksia ja keinoja osallisuuden lisäämiseksi 
ja vahvistamiseksi jokaisen elämässä. Asukkaat, toimijat ja työntekijät osallistuvat aktiivi-
sesti lähialueen tarjoamiin tapahtumiin ja hyödyntävät lähipalveluita. Aktiivinen yhteydenpito 
lähi-ihmisiin ja omaisiin on tärkeää.  

Vuonna 2022 panostetaan asukkaiden ja toimijoiden mielekkään vapaa-ajan toteutumiseen 
ja kartoitetaan uusia mahdollisuuksia palvelutoiminnan tarjonnan laajenemiseen.  
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Hallinto ja henkilökunta 
 

Hallitus ja toimikunnat  
  

Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva vuosikokous. 
Kevätkokous hyväksyy edellisen vuoden vuosikertomuksen ja käsittelee kirjanpitolain tarkoit-
taman toimintakertomuksen sekä vahvistaa tilinpäätöksen. Syyskokous valitsee puheenjoh-
tajan ja hallituksen jäsenet sekä päättää seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja ta-
lousarviosta.  

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 6–8 muuta jäsentä. Hallitus kokoontuu vuosittain noin 
kymmenen kertaa. Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. Johtoryhmä valmistelee 
hallituksessa käsiteltävät asiat. 

Hallitus nimeää vuodelle 2022 kiinteistötoimikunnan sekä työsuojelutoimikunnan. Toimikun-
nat voivat täydentää itseään tarvittaessa. 

 

Henkilökunta  
  

Yhdistyksellä on yhteensä 77 kuukausipalkkaista työntekijää asiantuntija-, ohjaus-, tuki- ja 
avustustehtävissä. Toimistolla Läntisellä Brahenkadulla työskentelee 20 työntekijää ja palve-
lutoiminnan yksiköissä 57 työntekijää. Vuonna 2022 yhdistyksen henkilöstömäärä lisääntyy 
noin 20 henkilöllä, jos kasvutavoitteet toteutuvat.  

Lisäksi yhdistyksessä työskentelee vuoden aikana noin 100 työntekijää lyhyemmissä työsuh-
teissa, kuten kerho-, kurssi- ja leirityöntekijöinä, tuntisijaisina ja tilapäishoidon ohjaajina.   

Yhdistys toimii luotettavana ja kannustavana työnantajana luoden työntekijöitä ja heidän am-
mattitaitoaan arvostavan ja edistävän työilmapiirin. Koulutamme henkilökuntaa asiakkaiden 
ja onnistumiskeskusteluista nousseiden tarpeiden mukaan sekä täydennyskoulutusvelvoit-
teen perusteella. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain. 
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Organisaatiorakenne 2022 
 

 

Kiinteistöt ja huoneistot   
  

Yhdistys pääsääntöisesti omistaa kiinteistöt ja huoneistot, joissa se toteuttaa toimintaa. 
Kiinteistöjen ja huoneistojen hankintaan yhdistys on saanut vuosien varrella Raha-automaat-
tiyhdistyksen investointiavustuksia sekä ARA:n avustuksia. Yhdistys hankkii teknisen isän-
nöinnin palvelut ostopalveluna. Yhdistyksen kiinteistöasioita valmistelee kiinteistötoimi-
kunta. Kiinteistöjä remontoidaan tehdyn PTS:n mukaisesti. Lisäksi olemme vuokranneet 
käyttöömme yhden palvelutoiminnan käytössä olevista kiinteistöistä. 
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Talous 
 

Yhdistys osallistui syksyllä 2018 Helsingin kaupungin kehitysvamma- ja autismikirjon palve-
luiden kilpailutukseen ja jatkaa sopimus palveluntuottamisesta on voimassa vuoden 2022 
loppuun saakka. Espoolaisten asukkaiden palveluista on sopimus Espoon kaupungin 
kanssa. Päiväaikaisen toiminnan tuottamista koskeva sopimus Vantaan kanssa on voi-
massa vuoden 2022 loppuun saakka. 

STEA tukee Kehitysvammatuki 57 ry:n yleishyödyllisen toiminnan yleiskuluja, viestinnän ku-
luja ja tilakuluja Ay-avustuksella. Ystävätupatoiminta, vertais- ja vapaaehtoistoiminta ja park-
kitoiminta rahoitetaan STEA:n Ak-avustuksella ja Selkeästi meille -hanke C-avustuksella. Per-
heiden vertaistukitoiminnan, leiritoiminnan ja harrastus- ja kerhotoiminnan järjestämiseen on 
haettu avustusta Helsingin kaupungilta. Päätökset kaikista em. rahoituksista saadaan joulu-
kuussa 2021. 

Järjestötoimintaan käytettävä varainhankinta koostuu pääasiassa jäsenmaksuista. Yhdistyk-
sen oman varainhankinnan tärkeys korostuu omarahoitusosuuden merkityksen lisääntyessä 
tulevaisuudessa. Rahoituksia haetaan vuoden aikana kunnilta, säätiöiltä ja rahastoista. Yh-
distyksellä on voimassa oleva rahankeräyslupa.   
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Talousarvio 2022 
 

 2021 2022 
Varsinainen toiminta   
Tuotot   
    Palvelumyynti 4 126 695 4 259 055 
    Vuokrat 316 900 319 050 
    Avustukset 1 030 071 988 352 
Tuotot yhteensä 5 473 666 5 566 457 

   
Kulut   
   Henkilöstökulut -3 757 810 -3 989 248 
   Poistot  -39 813 -41 997 
   Vapaaehtoiset henkilösivukulut  -180 479 -195 128 
   Matkakulut -30 390 -24 384 
   Huoneisto- ja kiinteistökulut -524 504 -481 281 
   Tarvikkeet ja muut toimintakulut -375 373 -356 610 
   Toimistokulut ja ostopalvelut -340 224 -373 870 
Kulut yhteensä -5 248 593 -5 462 518 

   
Varsinainen toiminta yhteensä 225 073 103 939 

   
Varainhankinta 10 375 10 375 
Rahoitustuotot- ja kulut -7 400 -7 400 

   
TUOTTO- /KULUJÄÄMÄ 228 048 106 914 

   
Yleisavustukset 0 0 

   
Välittömät verot -50 000 -40 000 

   
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 178 048 66 914 
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