
 

 

  

Toimintasuunnitelma 2022 
lyhennetty selkoversio 



 
 
 

1(16) 

 

 

Sisällysluettelo 
 

Kehitysvammatuki 57 ry ................................................................................................................. 2 

Strategia .......................................................................................................................................... 2 

Toimintasuunnitelma ..................................................................................................................... 3 

Vaikuttaminen ja verkostoyhteistyö .............................................................................................. 3 

Järjestötoiminta .............................................................................................................................. 4 

Palvelutoiminta ............................................................................................................................. 12 

Hallinto ja henkilökunta ................................................................................................................ 13 

Kiinteistöt ja huoneistot ............................................................................................................... 14 

Talous ............................................................................................................................................ 15 

 

 

  

Tämän toimintasuunnitelman  

lyhennetyn selkoversion on tehnyt  

suomen kielen maisteriopiskelija Outi Tulijoki. 
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Kehitysvammatuki 57 ry   
 

Kehitysvammatuki 57 ry on yhdistys, joka 

• huolehtii kehitysvammaisten ihmisten  

ja heidän perheidensä oikeuksista 

• järjestää kehitysvammaisille ihmisille  

asumisen palveluita ja mukavaa tekemistä vapaa-ajalle 

• järjestää toimintaa perheille,  

joissa on kehitysvammainen perheenjäsen. 

Yhdistys perustettiin vuonna 1957.  

 

Yhdistyksellä on järjestötoimintaa ja palvelutoimintaa. 

Palvelutoimintaan kuuluvat asumisen palvelut  

ja päiväaikaisen toiminnan palvelut. 

Teksti palvelutoiminnasta alkaa sivulta 12. 

Yhdistyksen muu toiminta on järjestötoimintaa. 

Siihen kuuluvat esimerkiksi kerhot, leirit ja hankkeet. 

Teksti järjestötoiminnasta alkaa sivulta 4. 

 

Strategia 
 

Strategia on suunnitelma, jossa lukee, 

millaisia tavoitteita yhdistyksellä on seuraaville vuosille. 

 

Kehitysvammatuki 57 ry teki uuden strategian vuonna 2021. 

Kun yhdistys teki strategiaa, 

se kysyi mielipiteitä monilta ihmisiltä: 

• kehitysvammaisilta 

• perheiltä, joissa jollakin perheenjäsenellä on kehitysvamma 

• ihmisiltä, jotka tekevät töitä kehitysvammaisten ihmisten kanssa. 
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Lisäksi se huomioi, mitä maailmalla tapahtuu. 

 

Syyskokous hyväksyy uuden strategian syksyllä 2021. 

Yhdistys käyttää uutta strategiaa vuosina 2022–2026. 

 

 

Toimintasuunnitelma 
 

Toimintasuunnitelmassa lukee, 

mitä yhdistys aikoo tehdä seuraavan vuoden aikana 

eli miten se aikoo toteuttaa strategian tavoitteita. 

 

Tässä toimintasuunnitelman tiivistelmässä lukee, 

mitä yhdistys aikoo tehdä vuonna 2022. 

 

 

Vaikuttaminen ja verkostoyhteistyö 
 

Kehitysvammatuki 57 ry huolehtii  

kehitysvammaisten ihmisten  

ja heidän perheidensä oikeuksista. 

Tätä työtä se tekee yhdessä muiden järjestöjen  

ja kuntien kanssa. 
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Järjestötoiminta  

 

Harrastukset ja kerhot 
 

Vuonna 2022 kerhotoiminnan kevätkausi on 10.1.–29.5.  

Syyskausi on 5.9.–18.12.  

 

Vuonna 2022 järjestämme Helsingissä  

• vähintään 21 kerhoa aikuisille keväällä ja syksyllä 

• 4–6 kerhoa lapsille ja nuorille 

• sosiaalipedagogista hevostoimintaa lapsille ja nuorille 

• lyhyitä kursseja. 

Järjestämme osan kerhoista ja kursseista  

yhdessä Helsingin liikuntapalveluiden  

ja Helsingin työväenopiston kanssa.  

 

Lisäksi järjestämme liikuteltavia kerhoja henkilöille, 

joiden on hankala harrastaa kodin ulkopuolella. 

Järjestämme liikuteltavan kerhon silloin,  

kun joku tilaa sellaisen.  

 

Järjestämme kerhoja myös Espoossa. 

Vuonna 2022 järjestämme 3–5 kerhoa Espoossa.  
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Leirit ja retket 
 

Järjestämme leirejä kehitysvammaisille ihmisille. 

Leiriläiset  

• saavat uusia kokemuksia 

• harjoittelevat itsenäistymistä  

• tutustuvat toisiin kehitysvammaisiin ihmisiin  

ja harjoittelevat yhdessä toimimisen taitoja. 

 

Vuonna 2022 on 14 leiriä.  

Suurin osa leireistä on kesällä. Leirit ovat erilaisia. 

 

Lisäksi järjestämme 6 erilaista retkeä vuonna 2022. 

Retkille voi tulla kehitysvammaisia ihmisiä,  

heille tärkeitä ihmisiä  

ja yhdistyksen vapaaehtoisia. 

 

Perheiden vertaistukitoiminta  
 

Perheiden vertaistukitoimintaan voivat osallistua perheet,  

joissa jollakin perheenjäsenellä on kehitysvamma  

tai muu vastaava laaja-alaisen tuen tarve. 

 

Helsingin kaupunki antaa toimintaan rahaa. 

Järjestämme helsinkiläisille perheille vuonna 2022 

• 10–20 tapahtumaa 

• 6–8 teemailtaa.  

Niissä annetaan tietoa kehitysvammaisuudesta. 

Perheet saavat myös tutustua toisiin perheisiin 

ja tukea omaan elämään. 
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Lisäksi järjestämme helsinkiläisille perheille  

3–4 ohjauksellista perhekurssia, 

jotka tukevat omaishoitajan tehtävässä. 

 

Vuonna 2022 haluamme saada mukaan varsinkin  

• uusia perheitä, joissa on alle kouluikäisiä lapsia  

• uusia maahanmuuttajataustaisia perheitä.  

 

Järjestämme vertaistukitoimintaa myös perheille,  

jotka asuvat 

• Espoossa 

• Vantaalla 

• Länsi-Uudellamaalla 

• Keski-Uudellamaalla. 

 

Järjestämme heille vuonna 2022 

• noin 40 tapaamista ryhmissä 

• 5 tapahtumaa. 
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Parkkitoiminta 
 

Parkkitoimintaan kuuluvat 

• kotiparkit 

• toimintaparkit 

• lasten teemapäivät 

• sisarustoiminta. 

 

Kotiparkki tarkoittaa,  

että työntekijä tulee perheen kotiin  

hoitamaan kehitysvammaista lasta. 

Vanhemmat saavat silloin levätä. 

Tavoitteena on löytää vähintään 7 uutta perhettä, 

jotka haluavat käyttää kotiparkkia. 

 

Toimintaparkki tarkoittaa,  

että työntekijä hoitaa lapsia tapahtuman aikana. 

Vanhemmat voivat mennä aikuisten ohjelmaan tapahtumassa. 

Järjestämme toimintaparkkeja tarpeen mukaan. 

 

Lasten teemapäivässä työntekijä järjestää mukavaa tekemistä 

kehitysvammaisille lapsille ja heidän sisaruksilleen. 

Yhdistys järjestää 8–12 lasten teemapäivää vuonna 2022. 

 

Sisarustoiminta on   

kehitysvammaisten lasten siskoille ja veljille.  

Sisarustoiminnassa he voivat tutustua toisiin lapsiin,  

joiden perheessä on kehitysvammainen lapsi.  
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Ystävätupatoiminta  
 

Ystävätupa on oleskelutila,  

jossa kehitysvammaiset ihmiset voivat tavata kavereita  

ja tutustua uusiin ihmisiin.  

Ystävätupa on avoinna 2 kertaa viikossa. 

 

Ystävätupatoimintaan kuuluu myös klubeja:  

• teiniklubi 

• senioriklubi  

• sateenkaariklubi 

• villiklubi. 

 

Lisäksi Ystävätupatoimintaan kuuluu  

• teemapäiviä 

• lyhytkursseja 

• retkiä 

• matkoja 

• tapahtumia.  

 

Ystävätupatoiminta jatkuu vuonna 2022  

melko samanlaisena kuin ennen koronaa. 

 

Vapaaehtoistoiminta  
 

Yhdistyksessä on erilaisia vapaaehtoistehtäviä. 

Vapaaehtoisena voi saada 

• uusia kavereita 

• kokemusta ryhmiin osallistumisesta 

• kokemusta ryhmien vetämisestä  

• kokemusta vapaaehtoisena toimimisesta  

erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. 
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Kehitysvammaiset ihmiset voivat toimia  

• vetäjinä Vekkari-ryhmissä 

• vapaaehtoisina tapahtumissa,  

kuten festivaaleilla ja messuilla. 

He saavat tukea ja apua taustatukihenkilöiltä. 

 

Ei-kehitysvammaiset ihmiset voivat toimia  

esimerkiksi vapaaehtoisina kavereina tai taustatukihenkilöinä. 

 

Yhdistyksen työntekijät tukevat vapaaehtoisia monin tavoin. 

Järjestämme heille esimerkiksi virkistystä. 

 

Vuonna 2022 on noin 25 Vekkari-ryhmää,  

joissa on 90 eri osallistujaa.  

Tällä hetkellä yhdistyksellä on 200 vapaaehtoista. 

Tavoitteena on saada 30 uutta vapaaehtoista vuonna 2022.  

Koulutamme uudet vapaaehtoiset tehtäviinsä. 
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Selkeästi meille  
 

Selkeästi meille -hankkeessa pyritään siihen, 

että verkkopalveluita olisi helppo käyttää ja ymmärtää. 

Silloin kaikilla on mahdollisuus käyttää niitä. 

Kun verkkopalvelut ovat kaikille ymmärrettävät, 

voidaan sanoa,   

että ne ovat kognitiivisesti saavutettavat. 

 

Jos organisaatio haluaa tietää,  

onko sen nettisivuja helppo käyttää, 

se voi hakea saavutettavuusarviointiin. 

Saavutettavuusarvioinnissa hankkeen kokemusasiantuntijat  

testaavat sivuja ja antavat niistä palautetta. 

Vuonna 2022 kokemusasiantuntijat tekevät tällaisen arvioin 

viiden organisaation nettisivuille.  

 

Hankkeeseen kuuluu myös kognitiivisen saavutettavuuden iskuryhmiä. 

Iskuryhmäläiset tekevät ”iskuja” organisaatioiden verkkosivuille. 

Isku tarkoittaa sitä,  

että iskuryhmäläiset antavat verkkosivuista palautetta. 

He kertovat organisaatiolle,  

jos verkkosivuja on vaikea käyttää ja ymmärtää. 

Toivomme, että organisaatio muuttaisi sivuja  

palautteen jälkeen. 

Vuonna 2022 perustamme 4 iskuryhmää.  

 

Vuonna 2022 Selkeästi meille -hanke järjestää  

organisaatioille koulutuksia. 

Koulutuksissa kerrotaan,  

miten nettisivuista voi tehdä voi tehdä sellaiset, 

joita on helppo käyttää ja ymmärtää. 
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Tietoa ja ohjeita löytyy myös hankkeen nettisivuilta. 

 

Hankkeessa työskentelee 5 työntekijää. 

Heistä 4 työskentelee Kehitysvammatuki 57 ry:ssä. 

Yksi heistä työskentelee Kehitysvammaliitossa. 

 

 

 

Uutta järjestötoiminnassa  
 

Yhdistyksellä on uusia suunnitelmia vuodelle 2022: 

1) Haluamme aloittaa 2 uutta hanketta. 

2) Haluamme palkata osa-aikaisen viestintäkoordinaattorin. 

3) Haluamme tukea pääkaupunkiseudun itäosissa perheitä, 

joissa on erityislapsi. 

Olemme hakeneet rahoitusta näitä suunnitelmia varten.  

Toteutamme suunnitelmat,  

jos saamme niihin rahoituksen. 

 

Kesäkuussa 2022 järjestämme KeMuT-tapahtuman 50-vuotisjuhlat. 

Juhlat järjestetään Messukeskuksen Siivessä.  
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Palvelutoiminta 
 

Yhdistyksellä on 3 kotiyhteisöä, 6 tukiasuntoa ja perhekoti. 

Vuonna 2022 yhdistys tarjoaa kodin noin 50 henkilölle. 

 

Yhdistys järjestää päiväaikaista toimintaa  

Haksulan toimijatalossa ja Oskarinpuiston toimijatalossa. 

Vuonna 2022 yhdistys tarjoaa toimintaa  

45–50 henkilölle eli toimijalle.  

 

Asukkaat ja toimijat  

saavat harjoitella itsenäisyyttä  

ja vaikuttaa oman elämänsä valintoihin. 

Henkilökunta antaa hoivaa ja apua silloin, 

kun sitä tarvitaan. 

 

Asukkaat ja toimijat  

käyvät lähialueen tapahtumissa ja käyttävät lähipalveluita. 

 

Pidämme tärkeänä,  

että asukkaat ja toimijat  

voivat viettää vapaa-aikaa 

omien toiveidensa mukaan. 

Meille on myös tärkeää,  

että asukkaat voivat pitää yhteyttä 

perheeseen  

ja muihin lähi-ihmisiin. 
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Hallinto ja henkilökunta  
  

Vuosikokous, hallitus ja toimikunnat 
 

Kaikki yhdistyksen jäsenet voivat osallistua vuosikokoukseen. 

Vuosikokous päättää yhdistyksen asioista. 

Se kokoontuu 2 kertaa vuodessa. 

 

Keväällä se hyväksyy vuosikertomuksen,  

jossa lukee, mitä yhdistys on tehnyt vuoden aikana. 

Vuosikokous hyväksyy myös tilinpäätöksen. 

Tilinpäätöksessä kerrotaan 

paljonko yhdistys on saanut ja käyttänyt rahaa 

vuoden aikana. 

 

Syksyllä vuosikokous hyväksyy suunnitelman, jossa kerrotaan  

mitä seuraavana vuonna tehdään  

ja mihin rahaa käytetään. 

Syksyn vuosikokouksessa valitaan myös yhdistykselle hallitus. 

 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 6–8 jäsentä. 

Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. 

Hallitus huolehtii siitä,  

että yhdistys noudattaa  

• strategiaa 

• kokousten päätöksiä 

• toimintasuunnitelmaa 

• talousarviota.  

Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa. 

Johtoryhmä valmistelee asiat,  

joista hallitus päättää kokouksissaan. 
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Vuonna 2022 johtoryhmään kuuluvat 

• toiminnanjohtaja 

• kehittämispäällikkö 

• perheiden tuen päällikkö 

• palvelujohtaja 

• 3 palveluyksikön johtajaa 

• henkilöstökoordinaattori. 

 

Hallitus nimeää toimikuntia. 

Myös ne valmistelevat asioita, 

joista hallitus päättää kokouksissaan. 

 

Henkilökunta 
 

Yhdistyksellä on yhteensä 77 kuukausipalkkaista työntekijää. 

Heistä 20 työskentelee toimistolla 

ja 57 kotiyhteisössä tai päiväaikaisessa toiminnassa. 

Yhdistys haluaa palkata noin 20 uutta työntekijää vuonna 2022. 

 

Yhdistyksessä työskentelee vuoden aikana noin 100 työntekijää 

lyhyemmissä työsuhteissa,  

esimerkiksi kerhossa, kursseilla ja leireillä. 

 

Yhdistys arvostaa työntekijöiden tietoja ja taitoja. 

He voivat saada myös lisää koulutusta. 

 

Kiinteistöt ja huoneistot      
 

Yhdistys omistaa lähes kaikki tilat,  

joissa se järjestää toimintaa ja palveluja. 
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Yhdistys on ostanut teknisen isännöinnin palveluita. 

Se tarkoittaa, että ammattilainen neuvoo, 

millaisia korjauksia ja remontteja rakennus tarvitsee. 

 

Talous 
Helsinki ja Espoo ostavat yhdistykseltä  

asumisen palveluita  

helsinkiläisille ja espoolaisille asukkaille. 

 

Helsinki ja Vantaa ostavat yhdistykseltä 

päiväaikaisen toiminnan palveluita 

helsinkiläisille ja vantaalaisille toimijoille. 

 

Kehitysvammatuki 57 ry saa rahaa myös muualta.  

 

STEA antaa rahaa: 

•  yhdistyksen viestintään ja tilakuluihin 

• Ystävätupatoimintaan 

• vapaaehtoistoimintaan 

• parkkitoimintaan 

• Selkeästi meille -hankkeeseen. 

 

Helsingin kaupunki antaa rahaa: 

• leireihin 

• kerhoihin 

• perheiden vertaistukitoimintaan.  

 

STEA ja Helsingin kaupunki kertovat joulukuussa 2021, 

kuinka paljon ne antavat rahaa näihin asioihin  

seuraavana vuonna. 
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Yhdistys voi saada rahaa myös esimerkiksi säätiöiltä, 

jotka antavat rahaa hyvään tarkoitukseen. 

Yhdistys saa rahaa myös jäsenmaksuista. 

Yhdistyksellä on rahankeräyslupa. 

 

Talousarvio 2022 
Talousarviossa kerrotaan, 

mihin yhdistyksen rahat menevät. 

 

 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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