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Kehitysvammatuki 57 ry
Kehitysvammatuki 57 ry:n on kansalaisjärjestö, joka toimii kehitysvammaisten ihmisten,
heidän perheidensä ja läheistensä edunvalvonta- ja tukiyhdistyksenä sekä edistää kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina
jäseninä. Nimessämme oleva luku 57 viittaa yhdistyksen perustamisvuoteen, joka kertoo
siten toimintamme pitkästä historiasta.
Yhdistyksen toiminta koostuu kehitysvammaisille ihmisille, perheille ja vapaaehtoisille toimijoille tarjottavasta monipuolisesta virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta sekä päiväaikaisesta
toiminnasta ja pysyvän asumisen palveluista.

Yhdistys edistää YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista yhteiskunnassa vahvistaen vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.
Toimintamme tavoitteita ovat:
•
•

•
•

•

toimia jäsenistön edunvalvojana ja vaikuttajana yhteiskunnan palveluita kehitettäessä
tukea perheitä, joissa on kehitysvammainen perheenjäsen, tarjoamalla mahdollisuuksia vertaistukeen, kahdenkeskisiin keskusteluihin, virkistäytymiseen ja koulutukseen
tukea kehitysvammaisia ihmisiä itsenäiseen ja hyvään elämään
edistää ja kehittää palveluita tuottamalla yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa asumispalvelua, päivätoimintaa, leiri- ja kerhotoimintaa ja erilaista tuki- ja vapaa-ajan toimintaa
kehitysvammaisille ihmisille
jakaa kehitysvammaisuuteen liittyvää tietoa

Visio
Olemme pääkaupunkiseudun vaikuttavin kehitysvamma-alan järjestötoimija ja luotettavin
palveluntarjoaja. Kuljemme kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä mukana
tarjoten yksilöllistä tukea ja palveluja kaikkiin elämänvaiheisiin.
Arvot
•
•
•

Asiantunteva edunvalvoja
Rohkea edelläkävijä
Hyvän elämän mahdollistaja
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Vuosi 2017 oli yhdistyksen 60-vuotisjuhlavuosi
Yhdistys toi juhlavuotta esille tapahtumien, kampanjoiden ja videoiden keinoin. Jäsenistölle tarjottiin kaksi juhlavuoden tapahtumaa; kesäjuhlat Oskarinpuistossa sekä joulujuhlat Kaupungintalon ravintolassa. Kaikille avoimien ovien ja brunssin lisäksi juhlistimme
tärkeää vuotta useiden erilaisten tapahtumien merkeissä. Hyviä hetkiä vietettiin mm. lapsiperheiden elokuvapäivässä Rivierassa ja vanhempien ja vapaaehtoisten ”Erityisen äiti”
-esityksessä Ryhmäteatterissa. Teimme neljä juhlavuoden videoita ja ne julkaistiin Youtubessa ja jaettiin sosiaalisessa mediassa.
Vapaaehtoistoiminta markkinoi toimintaansa Maailma kylässä -festivaaleilla järjestäen
valokuvakampanjan, jossa pyrittiin kuvaamaan 60 valokuvaa juhlavuoden kunniaksi. Kuvia ottivat yhdistyksen tuetun vapaaehtoistoiminnan toimijat. Kuvia tulikin kampanjan
seurauksena 162 kappaletta ja upeita kohtaamisia sitäkin enemmän.
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Puheenjohtajan puheenvuoro
Yhdistyksemme 60. toimintavuosi sisälsi juhlimisen lisäksi paljon monipuolista toimintaa, kuten toimintakertomuksesta ilmenee. Nostan suuresta määrästä esiin muutaman
asian.
Osallistuimme aktiivisesti valtakunnalliseen, Ei myytävänä -kansalaisaloitteen edistämiseen. Kansalaisaloitteen tarkoituksena on muuttaa hankintalakia, jotta vammaisten
asumiseen liittyviä palveluja ei kilpailutettaisi. Asia sai julkisuutta mm yhdistyksemme
järjestämän Ratikka 57 -tempauksen ansiosta. Kehitysvammaiset aktivistimme edistivät
asiaa hienosti ja keräsivät runsaasti allekirjoituksia hankkeeseen. Tätä kirjoittaessani
asian eduskuntakäsittely on alkamassa. Kehitysvammaiset ihmiset ja me, heidän läheisensä, toivomme lain muuttuvan eduskuntakäsittelyssä.
Vuonna 2018 tapahtuva asumispalvelujen kilpailuttaminen huolestutti paljon toimintavuoden aikana. Suhtaudumme kuitenkin luottavaisesti tulevaisuuteen. Keskusteluyhteydet kaupungin luottamusmiesjohtoon ja virkamiehiin ovat olleet asialliset ja rakentavat.
Palveluosaamisemme täyttää vaadittavat laatuvaatimukset. Yhdistykseemme luotetaan, ja osaamistamme arvostetaan. Toivottavasti olemme jatkossakin sen arvoisia.
On ollut ilo seurata yhdistyksemme toiminnan laajentumista kuluneiden vuosien aikana.
Olemme verkostoituneet ja aktivoituneet yhteiskunnan monella tasolla. Kv-tuki 57 on
mukana mielenkiintoisissa hankkeissa ja projekteissa.
Toimintavuotena järjestettiin runsaasti ohjelmaa kaikille yhdistyksen kohderyhmille. Kerhotoimintaa ja muita tapahtumia on ollut paljon. Ystävätupa toimii kapasiteettinsa ylärajalla, Ystiksessä on jopa useita tilaisuuksia päivässä. Olen iloinen kehitysvammaisten
ihmisten aktiivisuuden lisääntymisestä.
Yhdistyksemme jäsenmäärä ei ole kasvanut viime vuosina. Syynä on ehkä se, että eri
vammaryhmien edustajat muodostavat mm someen omia yhteisöjä, joiden kautta saadaan tiiviit vertaisryhmien kontaktit. Näen tärkeänä haasteena saada kasvatettua jäsenmäärää. Mitä suurempi yhdistys, sen enemmän painoarvoa on edunvalvonnassa.
Kun lukee yhdistyksen jäsentiedotetta ja facebook-sivuja, ei voi kuin kiittää aktiivista ja
innovatiivista henkilökuntaa, kerhojen ohjaajia ja vapaaehtoisia. Kiitän myös kotiyhteisöjen ja päivätoiminnan henkilökuntaa kuluneesta vuodesta. Arvostan innostunutta ja
eettistä asennettanne. Olen tyytyväinen myös siihen, että yhdistyksen talous on vakaa.

Sari Sepponen
puheenjohtaja
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Toiminnanjohtajan katsaus

Vuosi 2017 oli yhdistyksen uuden strategian ensimmäinen toimintavuosi (strategia 2017–
2020). Vuoden aikana yhdistyksen toimintaa kehitettiin yhdistyksen strategian mukaisesti
ja myös yhdistyksen organisaatiorakennetta vahvistettiin toimialueiden päälliköiden ja
henkilöstökoordinaattorin nimeämisen myötä. Organisaatiorakenteen uudistus koettiin
tarpeelliseksi ja se avulla yhdistys voi vastata jatkossakin laajentuneen toiminnan, jäsenistön, muiden toimijoiden, avustustahojen ja yhteistyötahojen tarpeisiin, sekä vammaisalan yleisiin laatuvaatimuksiin.
Vuonna 2017 yhdistyksen sääntömuutoksen myötä otimme käyttöömme kahdeksan vuoden tauon jälkeen nimen Kehitysvammatuki 57 ry. Vaikka nimestämme poistuikin sana
Helsingin, jatkamme edelleen pääkaupunkiseudun edunvalvonta- ja tukiyhdistyksenä.
Yhdistyksen 60-vuotista taivalta juhlittiin useaan otteeseen ympäri vuoden. Juhlavuoden
teemalla toteutetut tilaisuudet keräsivät mukaan yhdistyksen toiminnassa vuosikymmeniä mukana olleita henkilöitä siinä missä uudempiakin yhdistystoimijoita. Vaikka vuoden
2017 aikana emme tehneet juhlajulkaisua, ajatus sellaisen koostamisesta tulevaisuudessa alkoi itämään.
Vuoden 2017 aikana yhdistys teki aktiivisesti vaikuttamistyötä yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa muun muassa Helsingin omaishoidon kehittämiseen liittyvissä asioissa
sekä valtakunnallisen Ei myytävänä -kansalaisaloitteen vaikuttajaverkostossa. Osallistuimme hankekumppanina Helsingin ja Uudenmaan näkövammaisten hallinnoimaan Kumaja -kumppanuusverkostohankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä järjestöjen vaikuttamismahdollisuuksia maakuntauudistuksessa.
Itä-Helsingissä sijaitsevissa palvelutoiminnan yksiköissämme elämä ja toiminta jatkui rikkaana ja monipuolisena läpi vuoden yhteiskunnallisesta epävarmuudesta huolimatta.
Aloitimme vuoden 2017 aikana Helsingin järjestöavustuksella tuotettavan tukihenkilötoiminnan. Tukihenkilötoiminnassa koulutetaan tukihenkilöitä ja saatetaan heitä yhteen tuettavan kanssa. Tukihenkilötoiminta on osoittautunut erittäin toimivaksi ja suosituksi, kiitos siitä osaaville asiantuntijoillemme.
Aloitin toiminnanjohtajana yhdistyksessä helmikuussa 2017. Olen kiitollinen niistä lukuisista hienoista hetkistä, jolloin olen saanut kohdata jäsenistöä ja muita toimintaan osallistuvia eri tilanteissa. Erityisen vaikuttunut olen siitä, että saan olla osa osaavaa ja sydämellään työtä tekevää Kehitysvammatuki 57 ry:n yhteisöä.

Nina Korventaival
toiminnanjohtaja
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Hallinto

Jäsenet
Vuosi 2017 oli yhdistyksen 60. toimintavuosi. Yhdistyksellä oli 758 jäsentä, joista kolme
oli yhteisöjäseniä: Marjatta-koulu, Ristola-yhteisö ja Taksikuljetus Oy. Jäsenmäärän
kasvu edellisestä vuodesta oli 5 jäsentä. Jäsenmaksu oli henkilöjäseniltä 25 euroa ja
yhteisöjäseniltä 90 euroa vuodessa. Jäsenet saivat valintansa mukaan Kehitysvammaisten Tukiliiton Tukiviesti- tai Leija-lehden. Yhdistyksen jäsenet saivat osallistua osaan toiminnoista jäsenhinnalla. Jäsenille lähetettiin vuoden aikana neljä jäsentiedotetta, vapaaajan toiminta -esite, kahdeksan sähköistä uutiskirjettä, sekä erilaisia kutsuja yhteisiin tilaisuuksiin.
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset
Ylintä päätäntävaltaa yhdistyksen asioissa käyttää kahdesti vuodessa kokoontuva yhdistyksen kokous. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 27.4.2017. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, esim. vuosikertomus 2016, tilinpäätös ja toimintakertomus
2016 sekä tilintarkastuskertomus. Kevätkokous hyväksyi myös yhdistyksen strategian
vuosille 2017 – 2022 ja yhdistyksen sääntömuutoksen.
Syyskokous pidettiin 30.11.2017. Syyskokouksessa käsiteltiin mm. toimintasuunnitelma
ja talousarvio vuodelle 2018 sekä valittiin yhdistyksen hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.
Hallitus
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:tä edustaa ja sen asioita hoitaa toimeenpanoelimenä
hallitus, huolehtien niistä tehtävistä, jotka sille lain ja yhdistyksen sääntöjen mukaan kuuluvat. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Hallituksen asioita valmistelivat työvaliokunta ja johtoryhmä. Hallituksen kokousten esittelijänä ja sihteerinä toimi tammikuussa
Erkki Lönnrot ja 6.2.2017 lähtien Nina Korventaival. Talousasioissa esittelijänä toimi talouspäällikkö 30.4.2017 asti ja sen jälkeen Rantalainen Oy:n taloushallinnon asiantuntija
Elina Borgenström tai Nina Korventaival
Hallituksen kokoonpano vuonna 2017:
Riitta Johansson
puheenjohtaja
Päivi Liimatta
varapuheenjohtaja
Timo Martelius
varapuheenjohtaja
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Sari Sepponen
jäsen
Elina Lipasti
jäsen
Erkki Lönnrot
jäsen
Juha Martikainen
jäsen
Yhdistyksen toiminnallinen johto
Yhdistyksen toiminnallisesta johdosta vastasi vs. toiminnanjohtaja Elina Raike-Ojanen
5.2.2017 saakka ja 6.2.2017 lähtien uusi toiminnanjohtaja Nina Korventaival. Johtoryhmään kuuluivat toiminnanjohtajan ja talouspäällikkö Sari Korhosen lisäksi palveluvastaavat Elina Raike-Ojanen ja Tiina Puranen, perhetyön suunnittelija Päivi Juvala ja vapaaajan koordinaattori Marja Herala alkuvuonna 2017. Keväällä 2017 organisaatiomuutoksen yhteydessä johtoryhmän kokoonpano muuttui niin, että siihen kuului toiminnanjohtajan lisäksi palvelupäällikkö Elina Raike-Ojanen, kehittämispäällikkö Tiina Herttuainen ja
henkilöstökoordinaattori Kirsi Aarnikare.
Tarkastustoiminta
Varsinaisena tilintarkastajana toimi Johanna Ala-Härkönen ja hänen varatilintarkastajanaan KHT Merja Prihti PriceWaterhouseCoopersilta.
Toimikunnat
Kiinteistö- ja asumistoimikunta
puheenjohtaja Erkki Lönnrot, sihteeri Sari Korhonen 30.4.2017 asti, 1.5.2017 lähtien
Elina Raike-Ojanen.
Työsuojelutoimikunta
puheenjohtaja Marja Herala, sihteeri Pia Solla
Työvaliokunta
puheenjohtaja Riitta Johansson, sihteeri Nina Korventaival
Vapaa-ajan toimikunta
puheenjohtaja Päivi Liimatta, sihteeri Tiina Herttuainen
Perheiden tuen toimikunta
puheenjohtaja Sari Sepponen, sihteeri Nina Korventaival
Jäsenyydet
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Kehitysvammatuki 57 ry on kuulunut jäsenenä seuraaviin liittoihin: Kehitysvammaisten
Tukiliitto ry, Kehitysvammaliitto ry, Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri ry, Suomen
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry ja Elinkeinoelämän Keskusliitto: Sosiaalialan Työnantajat. Vuonna 2017 yhdistys liittyi SOSTE:n yhteistyöjäseneksi.
Kehitysvammatuki 57 ry:n edustaja Timo Martelius valittiin jatkokaudelle Helsingin vammaisneuvostoon kehitysvammajärjestöjen edustajana.

Edunvalvonta ja vaikuttamistoiminta
Vuoden 2017 edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan keskeisiä painopisteitä olivat edelleen Helsingin kaupungin viranhaltijoiden, päättäjien ja pääkaupunkiseudun muiden toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö ja verkostoituminen. Vuoden 2017 aikana yhdistys
seurasi tarkasti Helsingin omaishoidon tuen muutoksia ja osallistui helsinkiläisten omaishoitajien edunvalvontaan.
Yhdistys osallistui erilaisiin tilaisuuksiin ja työryhmiin, joiden tavoitteena on jakaa tietoa
tulevasta Sote-uudistuksesta ja tulevasta maakuntahallinnosta. Vuonna 2017 käynnistyi
KUMAJA-kumppanuusverkosto Veikkauksen tuella. Olemme hankekumppaneita ja aktiivisia toimijoita verkostossa. Yhdistyksen toimijat tekivät yhteistyötä myös Uusimaa 2019
hankkeen kanssa.
Yhdistys oli edustettuna mm. kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan laatu- ja
työvaliokunnissa. Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta on kehitysvamma-alan
järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto. Neuvottelukunta edistää YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa ja tekee työtä asumiseen liittyvien palveluiden laadukkaan järjestämisen puolesta. Itsemääräämisoikeus, täysi osallisuus ja valinnan mahdollisuudet kuuluvat myös kehitysvammaisille ihmisille. Olimme osallisena myös kehitysvamma-alan työ- ja päivätoiminnan valiokunnassa, jonka edellisenä vuonna valmistuneita työ- ja päivätoiminnan laatusuosituksia
on jalkautettu käytäntöön vuonna 2017.
Vammaisfoorumin ja Kehitysvamma-alan asumisen valokunnan yhteinen Ei myytävänä
-kansalaisaloite vammaisten ihmisten elämänmittaisten palveluiden kilpailutuksen lopettamiseksi keräsi vuoden 2017 aikana yli 70 000 allekirjoitusta. Yhdistys osallistui aktiivisesti kansalaisaloitteen taustalla tehtyyn strategiatyöhön ja sen käytännön markkinointiin.
Viestintä ja markkinointi
Kehitysvammatuki 57 ry:n viestinnän tavoitteena on tiedottamisen lisäksi vaikuttaa
asenteisiin ja päätöksentekoon. Yhdistyksen viestintäkanavissa kerrotaan jäsenistölle
sekä yhdistyksen että yhteistyökumppaneiden järjestämästä toiminnasta.
Vuonna 2017 yhdistyksen toiminnasta ja kehitysvamma-alaan liittyvistä asioista tiedotettiin jäsentiedotteessa, uutiskirjeissä, yhdistyksen kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
Jäsentiedote ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana. Tiedotteen levikki oli 1000-1200 numerosta riippuen. Jäsentiedote löytyi myös kotisivuiltamme. Uutiskirje lähetettiin niinä
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kuukausina, jolloin jäsentiedote ei ilmestynyt. Uutiskirjeen tilaajarekisterissä oli vuoden
lopussa 749 henkilöä.
Yhdistyksen kotisivut toimivat tärkeänä viestinnän välineenä sekä jäsenille että muille
kehitysvammaisuuteen liittyvistä asioista kiinnostuneille. Vuoden aikana sivustolla oli
15 801 kävijää. Myös sosiaalisessa mediassa tiedotettiin toiminnasta. Yhdistyksen
Facebook kanavalle tuli vuoden aikana yhteensä 336 uutta tykkääjää. Lisäksi
yhdistyksellä on Twitter- ja Instagram tilit.
Yhdistyksen toimintaa markkinoitiin myös erilaisissa kaupunginosatapahtumissa, messuilla ja oppilaitoksissa. Lisäksi vuosittaista KeMuT-tapahtumaa ja vapaaehtoistoimintaa
markkinoitiin julistein ja flyerein. Yhdistyksen edustajat toimivat myös asiantuntijoina alan
julkaisuissa (esim. Tuetun vapaaehtoistoiminnan julkaisu).

Kehittämistoiminta ja yhteistyökumppanuudet
Yhdistys osallistui edellisten vuosien tapaan vuonna 2017 aktiivisesti Kehitysvammaisten
Tukiliitto ry:n, Uudenmaan Kehitysvammaisten tukipiiri ry:n, Kehitysvammaliiton, Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU
ry:n sekä muiden valtakunnallisten alan järjestöjen toimintaan.
Yhteistyö muiden tukiyhdistysten, tukipiirien, Me Itse ry:n, alan työntekijöiden ja alueen
oppilaitosten kanssa oli tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Yhteistyötä eri järjestöjen ja
organisaatioiden kanssa tehtiin mm. Suomen Diakoniaopiston, Helsingin- ja Espoon työväenopiston, Autismi-, ja Aspergerliitto ry:n, Jaatinen ry:n, Leijonaemot ry:n, Rinnekotisäätiön Norio-keskuksen, Helsingin Epilepsiayhdistyksen, Kallio-Liikkeen, Epilepsialiiton, Helsingin kaupungin Herttoniemen leikkipuiston, sekä erilaisten kulttuurialan- ja tapahtumatuottajien kanssa. Yhteistyökumppaneita kuvataan lisää toimintojen alla. Myös
ensitukityö jatkui Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa.
Pitkäaikainen yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa jatkui ja heidän kanssaan kehitettiin
yhteistyössä aiemmin kaupungin ylläpitämää tukihenkilötoimintaa. Yhdistys etsii uusia
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tukihenkilöitä, tarjoaa tukihenkilöille koulutuksen, tuettavan henkilön sekä koordinaattorin
tuen ja virkistyksen toimintaan kaupungin avustuksella.
Solmimme yhteiskumppanien kanssa yhdeksän aiesopimusta vuoden aikana. Näistä
käynnistyikin yhteistyö Uudenmaan sosiaali- ja terveysalan kumppanuusverkostoa luovassa Kumaja-hankkeessa, Aula työkodin Vertaistaiteilija hankkeessa, Autismi- ja Aspergerliiton PAUT-hankkeessa ja Rinnekodin Aktiivisuutta Arkeen-hankkeessa.
Yhdistyksen rahoituskanavia kartoitettiin ja avustushakuja laajennettiin säätiöihin. Tuloksena vuodelle 2018 myönnettiinkin pieni avustus (5000 euroa) senioritoimintaan. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) haettiin rahoitusta myös Perhepolku nimiseen hankkeeseen erillisessä hankehaussa sekä rahoitusta vapaa-ajantoimintaan. Rahoituksia ei myönnetty. Lisäksi STEA:lta haettiin rahoitusta uuteen kolmivuotiseen kehittämishankkeeseen Vipinään (2018-2020). Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on edistää arjen aktiivisuutta ja lisätä liikunnallisuutta asumisyksiköissä. Hankkeeseen myönnettiin haettu kolmivuotinen rahoitus.

Tukitoiminta
Yhdistyksen tukitoiminnan muodostavat perheiden vertaistukitoiminta, leiritoiminta, kerhotyö, Ystävätupa, tukihenkilö-, vertais- ja vapaaehtois- sekä parkkitoiminta. Tukitoiminnan tavoitteena on tarjota kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille sekä heidän
perheilleen tukea, tietoa ja ohjausta sekä mahdollisuuksia tärkeäksi ja antoisaksi koettuun vertaistukeen, virkistäytymiseen ja mielekkääseen vapaa-aikaan.

Tukitoiminnan osallistumiset vuonna 2017
606

231
1344

2258
7509

ryhmätoiminta (kerhot, kurssit ja vertaisryhmät)
avoin toiminta (Ystävätupa ja klubit, pois lukien Villiklubi)
perheiden tuen tapaamiset, virkistykset ja tapahtumat
vekkaritoiminnan tuettu vapaaehtoistoiminta
Käytettyä kotiparkkituntia tai lauantaiparkkia

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus tuki Veikkauksen tuotoilla yhdistyksen toimintaa kolmella Ak-avustuksella, joiden avulla toteutimme Ystävätupatoimintaa, perheiden virkistystoimintaa, vertais- ja vapaaehtoistoimintaa sekä parkkitoimintaa. Leiri- ja
kerhotoimintaa, perheiden vertaistukitoimintaa sekä tukihenkilötoimintaa tuotettiin Helsingin kaupungin myöntämällä järjestöavustuksella.
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Lisäksi toiminnassa mukana…
75

174

121

315

Leiriläisiä

Retkiläistä

Vapaaehtoistoimijaa

Vekkarin tuettua vapaaehtoistoimijaa

Tänäkin vuonna näin moni uusi ihminen halusi antaa aikaansa vapaaehtoistoimintaan tai
tukihenkilötoimintaan:

PERHEIDEN VERTAISTUKITOIMINTA
Perheiden vertaistukitoiminta tarjoaa perheille tukea, tietoa ja ohjausta eri elämänvaiheissa. Kyseessä on perheiden tukitoiminta, jonka tarkoituksena on tukea helsinkiläisten
perheiden jaksamista kuormittavan arjen haasteissa. Parkkitoiminta jakautuu kotiin vietävään kotiparkkitoimintaan, erillisiin toimintaparkkeihin sekä perheen lapsille suunnattuihin teemapäiviin eli nk. lauantaiparkkeihin.

12

Vertaistukitapaamiset
Vertaisryhmätapaamisia järjestettiin seuraaville ryhmille: vaikeavammaisten lasten ja
nuorten vanhemmat, nuorten vanhemmat, aikuisten kehitysvammaisten vanhemmat, sisarukset sekä isovanhemmat. Tapaamisia oli myös
kaikille vanhemmille, ilman
erittelyitä sekä koko perheelle yhdessä. Äideille ja
isille järjestettiin toimintaa
myös erikseen.
Kohdennettuja vertaistapaamisia järjestettiin 8 ja niihin
osallistui 82 henkilöä. Teemallisia
vertaistapaamisia
järjestettiin 5, niihin osallistui
94 henkilöä. Teemat liittyivät itsemääräämisoikeuteen, epilepsiaan, lapsen osallisuuden
tukemiseen, vanhemmuuteen yms.
Toiminnallisia ryhmiä kokoontui 5, osallistujia oli 64 henkilöä. Vertaistuelliset ryhmät kokoontuivat vuoden aikana yhteensä 20 kertaa. Osallistujia oli yhteensä 223 (ml. lapset).
Vanhemmille järjestettiin virkistystapaamisia 4 teatterin ja illanistujaisen tiimoilta, osallistujia yhteensä 114.
Kurssit, tutustumiskäynnit ja yhteistyö
Toimintavuonna järjestettiin:
•
•
•
•
•
•

Viikonlopun pituinen sisaruskurssi, mukana 13 sisarusta. Palaute: ”Tuntui kuin
olisi ollut omassa yhteisössä. Se oli hyvä tunne.”
Vanhempien viikonloppuun Kaisankodissa osallistui 16 vanhempaa. Palaute:
”Odotukset ylittyivät. Muiden perheiden kokemusten kuuleminen ja heidän ratkaisut eri ongelmiin antaa itselle voimaa ja uskoa tulevaisuuteen”.
Tutustumiskäynti Käpytikkaan
Yhteistyössä Ystävätupatoiminnan kanssa järjestettiin retki Fazerille, perheiden
vertaistukitoiminnan puolelta oli mukana 27 henkilöä
Mustikkamaan kevätiltamissa oli perheiden puolelta 16 osallistujaa
Parkkitoiminnan kanssa perheiden retki katsomaan Onneli ja Anneli -elokuvaa,
jossa oli 30 osallistujaa.

Ensitukityö
Ensitukityö ja sen kehittäminen jatkui hyvässä yhteistyössä HUS:n kanssa. Toiminnassa
ovat mukana myös vauvakuolemaperheet ja sen myötä tiivis yhteistyö Käpy ry:n kanssa.
Lisäksi olemme mukana valtakunnallisessa ensitietoverkostossa.
Toimintavuoden aikana järjestettiin neljä työnohjauksellista tapaamista ensitukiryhmäläisille, joita on n. 35 sairaalan puolelta, yhdistyksen vertaisvanhempia on neljä aktiivisesti
toimivaa vanhempaa sekä Käpy ry:n puolelta neljä äitiä. Syyskaudella järjestettiin myös
kehittämispäivä yhdistyksen tiloissa.
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PARKKITOIMINTA

Parkkitoiminta on tarkoitettu perheille, joissa on kehitysvammainen lapsi tai muu vastaava laaja-alaisen tuen tarve. Toimintamuotoja ovat kotiparkki (kotiin vietävä lastenhoito), lauantaiparkki (teemallinen lastenpäivä) sekä muihin yhdistyksen tapahtumiin ja
mm. perheiltoihin järjestettävä lastenhoito (toimintaparkki).
Lauantaiparkki
Lauantaiparkit ovat toiminnallisia ja teemallisia lasten omia päiviä. Lauantaiparkkien tarkoitus on tuoda lapsille ja sisaruksille onnistumisen ja mukavan tekemisen hetkiä vertaisessa seurassa eri teemoilla. Vuonna 2017 järjestettiin yhteensä viisi lauantaiparkkia,
jotka olivat hyvin suosittuja. Osallistujamäärä oli yhteensä 50.
Kotiparkki
Kotiparkissa hoitaja tulee perheen kotiin ja 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. Kotiparkkipalvelua voi käyttää maanantaista lauantaihin klo 8–24. Kotiparkkitoiminta on voittoa tavoittelematonta. Vuonna
2017 perheitä, jotka käyttivät kotiparkkia, oli 36 (2016: 46) kokonaistuntimäärän ollessa
1 294 (2016: 1 855) ja käyntien määrän ollessa 388 (2016: 598).
Toimintaparkki
Järjestimme yhteensä 11 toimintaparkkia perheiltojen yhteyteen (Kaakon kammari ja
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Perheilta Ystävätuvalla) sekä kaksi erillistä toimintaparkkia.
Parkkitoiminnan listoilla oli 21 hoitajaa, joista vuonna 2017 aloittaneita oli neljä. Hoitajat
tekivät vaihtelevasti sekä kotiparkkia, lauantaiparkkeja että muita toimintaparkkeja. Hoitajien työssä jaksamista huomioitiin tarjoamalla vuoden aikana yhteinen virkistysmahdollisuus ja tukea mm. kehityskeskustelujen muodossa.
Parkkitoiminta oli mukana järjestämässä sisaruskurssia marraskuussa 2017. Järjestimme myös Onneli ja Anneli -elokuvaretken perheille yhdessä perheiden vertaistukitoiminnan kanssa sekä Matka maailman ympäri -teemapäivän Teiniklubin kanssa.

LEIRI- JA KERHOTOIMINTA
Leiritoiminta järjestää eri-ikäisille kehitysvammaisille ihmisille toiminnallisia lomajaksoja,
jotka toteutetaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Toiminnalla tuetaan myös perheiden
jaksamista ja vanhempien sekä sisarusten mahdollisuutta omaan aikaan. Kerhotoiminta
mahdollistaa kaikenikäisille kehitysvammaisille ihmisille erilaiseen virikkeelliseen kerhotoimintaan osallistumisen omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta.

Leirit
Vuosi 2017 oli leiritoiminnan 56. toimintavuosi. Talvella järjestettiin talvileiri 11 koululaiselle Loma- ja kurssikeskus Högsandissa, Lappohjassa. Kesän aikana järjestettiin 12
leiriä. Leiripaikkoina toimi tänä kesänä Rastilan leirintäalue Itä-Helsingissä, Loma- ja
kurssikeskus Högsand Lappohjassa, Koulutuskeskus Sopukka Sipoossa ja Enä-Sepän
kurssikeskus Vihdissä. Leirien kohderyhminä olivat koululaiset, nuoret aikuiset, aikuiset,
seniori-ikäiset sekä enemmän tukea tarvitsevat ihmiset. Neljä leireistä toteutettiin päiväleireinä. Päiväleiripaikkoina toimi yhdistyksen Ystävätupa. Kaiken kaikkiaan vuoden
2017 leireillä oli mukana 174 leiriläistä.
Osa kesän 2017 leireistä olivat teemaleirejä – luontoa, liikuntaa ja luovaa toimintaa.
Luontoleirillä liikuttiin Rastilan lähiluonnossa ja tutustuttiin luonnon antimiin. Liikuntaleirillä oli mm. leiriolympialaiset, sirkustemppuja ja jalkapalloa. Yhdellä luovan toiminnan
leirillä tehtiin näytelmä, johon liittyi tarinankerrontaa, rooliasujen ja lavasteiden tekoa, musiikkinumeroiden suunnittelua ja harjoittelua sekä tietenkin leirin huipennuksena esitys.
Toisella luovan toiminnan leirillä oli aiheena graffitit. Graffiti-leirin asiantuntijana toimi alan
kuuluisa katutaide-taiteilija. Teemaleireillä toiminnan ideointi, suunnittelu ja toteutus oli
leiriläisiä osallistavaa. Toimintaan osallistuminen oli täysin vapaaehtoista ja aikaa oleiluun ja lomailuunkin jäi mainiosti.
Lomaleirien ohjelma oli monipuolista ja jokaiselle leiriläiselle löytyi sopivia aktiviteetteja.
Ohjelman suunnittelussa huomioitiin eri ikäryhmien tarpeet. Leiriohjelma sisälsi pääasiassa ulkoilua, pelejä, kisailuja, musiikkia, kädentaitotöitä, rentoutumista ja mukavaa yhdessäoloa. Saunominen, uiminen ja makkaranpaisto kuuluivat luonnollisesti kaikkien yöleirien ohjelmaan.
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Kesäleireillä työskenteli 15 ohjaajaa ja muutamia
tuntityöntekijöitä.
Ohjaajille järjestettiin kesän aluksi kolme koulutus- ja perehdytyspäivää. Koulutuksen aiheita olivat epilepsia, diabetes ja autismi. Näiden päivien
aikana ohjaajat myös alustavasti suunnittelivat
leirien toimintaa.
Leiriläisiltä kerättiin palautteet ja suurin osa osallistujista antoi leireistä hyvän tai erinomaisen arvosanan. Parasta leiriläisten mielestä oli kavereiden tapaaminen, hyvä ruoka, monipuolinen leiriohjelma, saunominen ja uiminen sekä kivat ja
osaavat leiriohjaajat. Teemaleireistä tuli myös
positiivista palautetta ja niitä toivottiin vastaisuudessa lisää. Teeman ympärillä toteutuneen leirijaksot yhdistivät ja ryhmäytti leiriläisiä ehkä paremmin, kuin pääosin perinteisiä loma-aktiviteetteja sisältävien leirien.

Kerhot
Kerhotoimintaa rahoitettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämällä järjestöavustuksella. Keväällä 2017 toimi 20 ja syksyllä 18 kerhoa. Kerhot kokoontuivat keväällä
keskimäärin 17 ja syksyllä 14 kertaa. Ryhmäkoko oli 5–15 henkilöä. Kerhoissa työskenteli kaksi ohjaajaa/kerho, poikkeuksena lasten erityismuskari, joissa työskenteli yksi musiikkiterapeutti. Kerhokäyntejä vuodessa oli yhteensä 4130, joista keväällä 2330 ja syksyllä 1800.
Keväällä lapsille ja nuorille oli kaksi tukimuskariryhmää, luovan toiminnan kerho, pienten liikuntakerho ja sirkuskerho. Aikuisille oli viisi musiikkikerhoa, kolme taide/askartelukerhoa, ilmaisupiiri, luontokerho, lehdistöklubi, tietokonekerho sekä leidien klubi. Iäkkäiden kehitysvammaisten ihmisten senioriklubi kokoontui joka toinen viikko Kinaporin palvelukeskuksessa.
Syksyllä lapsille ja nuorille oli tukimuskariryhmä, luovan toiminnan kerho, sirkuskerho,
kuvataidekerho Värisevät Varpaat sekä liikuntakerho. Värisevät Varpaat toteutettiin yhteistyössä Annantalon kanssa. Aikuisille oli viisi musiikkikerhoa, kolme taide/askartelukerhoa, luontokerho, mediaklubi, leidien klubi ja taidemuseot tutuksi-ryhmä. Iäkkäiden
kehitysvammaisten ihmisten seniorikerho kokoontui edelleen joka toinen viikko.
Valomaalauskerho ei toteutunut liian vähäisen kiinnostuksen vuoksi.

Yhteistyökerhot sekä tapahtumat
Kuusi ryhmää toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin liikuntaviraston kanssa, ns.
yhteistyökursseina. Ne rahoitettiin mm. osallistumismaksuilla ja liikuntaviraston ohjaajapalkkiotuella. Ryhmät kokoontuivat keväällä ja syksyllä ja olivat itämaisen tanssin kerho
Ystävätuvalla, liikuntakerho Stadin ammattioppilaitoksessa Malmilla, salibandykerho Liikuntamyllyssä, lasten ja nuorten luistelukerho Pirkkolan jäähallissa, aikuisten vesiliikuntaryhmä Itäkeskuksen uimahallissa ja keilailukerho Talin keilahallissa. Ryhmien koko oli
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8–25 henkilöä. Käyntikertoja kertyi vuoden aikana yhteensä 1820.
Työväenopiston kanssa yhteistyökerhona järjestettiin lukemisen ja kirjoittamisen kurssi,
johon ilmoittautuminen ja ryhmänjako tapahtuivat yhdistyksen kautta. Kurssi kokoontui
12 kertaa niin kevät- kuin syyskaudella. Kurssilaisia oli keväällä ja syksyllä 10. Työväenopiston kanssa yhteistyössä järjestettiin myös keväällä yksi kädentaitokurssi. Aiheena oli pääsiäisaskartelu. Muiden tahojen järjestämästä harrastustoiminnasta tiedotettiin yhdistyksen vapaa-ajan toiminnan esitteessä.
Toukokuussa järjestettiin Kinaporin palvelukeskuksessa kevätjuhlat. Ohjelmassa oli yhteislauluja, Hevijätkä Aria ja imitaattori Tuomo Heikkilän hahmot. 100-vuotiaan Suomen
kunniaksi juotiin juhlakahvit. Kauneimpia joululauluja laulettiin Vanhassa kirkossa lauantaina 3.12. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Helsingin seurakuntien kehitysvammatyön kanssa. Tilaisuudessa urkurina toimi Kalle Salonen ja pianisti Jouko Hälinen
säesti. Tilaisuuden juonsi kehitysvammaistyön pastori Heli Ojalehto. Päätteeksi nautittiin glögi- ja piparitarjoilusta Bulevardin seurakuntasalilla. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä n. 100 henkilöä.
YSTÄVÄTUPATOIMINTA
Ystävätuvan toiminta-ajatuksena on lisätä kehitysvammaisten ihmisten sosiaalisia suhteita ja aktiivista osallistumista sekä estää syrjäytymistä. Kohtaamispaikka Ystiksen, Ystiksen senioriklubin ja Teiniklubin toimintakausia pidennettiin noin kahdella kuukaudella
verrattuna edelliseen vuoteen.
Kohtaamispaikka Ystis
Kohtaamispaikka sijaitsee Läntisellä Brahenkadulla yhdistyksen toimistotilojen yhteydessä. Ystis oli avoinna kaksi kertaa viikossa 11.1.–28.5. ja 23.8.–13.12. Käyntikertoja
oli 1493 (2016: 1296). Ystiksellä työskenteli sunnuntaisin kaksi tuntityöntekijää ja keskiviikkoisin yksi tuntityöntekijä ja tuetussa työssä oleva toimistoapulainen. Suurena apuna
toiminnassa olivat vapaaehtoiset, jotka toimivat avustajina myös retkillä ja muussa ystävätupatoiminnassa.
Ystiksen senioriklubi
Ystiksen senioriklubi kokoontui joka toinen tiistai yhteensä 20 kertaa (11 kertaa kevät- ja
yhdeksän kertaa syyskauden aikana). Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä kokoontui kuusi
kertaa. Käyntejä oli yhteensä 497 (2016: 399). Senioriklubin ohjelma suunniteltiin yhdessä asiakkaiden kanssa kevät- ja syyskauden ensimmäisellä kerralla. Samalla kartoitettiin toiveet Suomen Diakoniaopiston kanssa yhteistyössä järjestettävälle senioritoiminnalle. SDO:n lähihoitajaopiskelijoiden järjestämänä toimintana toteutettiin toimintatuokioita kohtaamispaikka Ystiksellä ja senioriklubilla sekä lähiretki Ateneumiin. Lisäksi järjestettiin retki Kiljavan opistolle, jossa erä- ja luonto-opasopiskelijat järjestivät ohjelmaa,
mm. ulkoilua, makkaranpaistoa ja jousiammuntaa. Senioriklubilla vapaa-ajan koordinaattorin apuna oli kerrallaan 1–2 vapaaehtoista, keinutuoliryhmä toteutettiin kokonaan vapaaehtoisvoimin.

17

Teiniklubi
Vuosi 2017 oli Teiniklubin eli ”Teinarin” ensimmäinen täysi toimintavuosi. Klubi kokoontui
joka toinen lauantai 21.1.–27.5. ja 2.9.–9.12., yhteensä 17 kertaa. Toiminta ”Teinarissa”
oli vapaamuotoista ajanviettoa kavereiden kanssa, pelaillen, askarrellen ja jutustellen.
Käyntikertoja vuoden aikana oli 218. Paikalla oli jokaisella aukiolokerralla yksi vastuuohjaaja apunaan yksi vapaaehtoinen. Toiminta on osoittautunut tarpeelliseksi, sillä syyskauden keskimääräinen kävijämäärä oli 11/kerta (28 eri hlöä).
Villiklubi
Ravintola Sture 21:ssä jatkettiin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa
yhteistyössä järjestettävää erittäin suosittua Villiklubi-toimintaa. Klubi-illat ovat kaikille
avoimia ravintolailtoja, joiden mainonta kohdennetaan kehitysvammaisille ihmisille. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden harjoitella turvallisissa puitteissa aikuiselämässä tarvittavia
taitoja ja käyttäytymistä ja ulos yhteiskuntaan lähtemistä sekä luoda uusia ihmissuhteita.
Vuoden aikana klubikertoja oli 11. Monet artistit ja bändit tukivat toimintaa esiintymällä
ilmaiseksi Villiklubilla. Jokaisella klubikerralla oli tarjolla elävää musiikkia.

Vuoden loppupuolella käynnistettiin Villiklubitoiminnan laajentaminen muualle Suomeen.
Mallin jalkauttajana toimii Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Jotta kukaan ei jäisi yksin
-hanke. Jo ennen sitä, toukokuussa, järjestettiin Lappeenrannassa ensimmäinen mallin
mukainen ravintolailta Arjen tukikeskus Artun toimesta.
Bragun Sateenkaariklubi
Sateenkaariklubi on kohtaamispaikka, joka on tarkoitettu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville kehitysvammaisille ja autisminkirjon henkilöille. Klubi kokoontui Ystävätuvan tiloissa 10 kertaa. Vapaamuotoisen keskustelun ohessa virkistyttiin kahvitellen,
karaokea laulaen, askarrellen ja lautapelejä pelaillen. Lisäksi osallistuttiin Helsinki Pride
tapahtumaan. Klubin toteuttivat yhteistyössä Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry, Helsingin kaupunki ja Helsingin seudun Seta ry.
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Muu toiminta
Retkiä järjestettiin neljä, joista yksi yhdessä perheiden virkistystoiminnan kanssa (retki
Fazerilaan) Lisäksi järjestettiin Viking Linen piknik päiväristeily. Ystävätupatoiminnan
osallistujia retkillä oli yhteensä 242.
Ystävätuvalla järjestettiin Startti hiihtolomaan -disco 18.2., työllisyysiltapäivä 29.3., yhdistyksen juhlavuoden kunniaksi Kuusikymppisten kakkukahvit 30.3., Ystiksen ja Teinarin yhteiset vappujuhlat 29.4., biljardikisat marraskuussa ja joulujuhlat 13.12.
Parkkitoiminnan kanssa järjestettiin Toisenlainen Teinari eli Elämysmatka maailman ympäri 1.4. ja perheiden virkistystoiminnan kanssa virkistysilta Mustikkamaalla 11.4.

Pingviinit olivat osa Matka maailman ympäri -teemapäivää, jossa Laurean opiskelijat loivat Ystävätuvalle moniaistisia retkikohteita.

31.8.-5.10. järjestettiin Työkkääjät – kurssi työelämätaidoista. Kurssin suunnittelivat ja
toteuttivat opinnäytetyönään kaksi Metropolia-ammattikorkeakoulun opiskelijaa. Kurssille
osallistujia oli 12. Lisäksi osallistuttiin Kehitysvammaisten Palvelusäätiön järjestämän
Santahaminan Intti tutuksi -leirin järjestelyihin ja vapaa-ajan koordinaattori oli leirin yövahtina yhdessä Ystävätuvan vapaaehtoisen kanssa.
Me Itse - Helsingin toimintaa tuettiin tarjoamalla maksuttomat kokoontumistilat Ystävätuvassa. Vapaa-ajan koordinaattori toimi yhteyshenkilönä Me Itse ry:n Tampereella ja auttoi alajaosta erilaisissa toimistotehtävissä ja ryhmän tapahtumissa, retkissä ja kokouksissa. Yhteistyössä Me Itse Helsingin kanssa järjestettiin toukokuussa pop up-ravintola
”Laulava linssi” ja kehitysvammaisten viikon tapahtuma ”Oma elämä, oma koti” kauppakeskus Sellossa. Tapahtuman yhteistyöjärjestäjinä olivat myös Me Itse Espoo ja Rinnekodin Me Itse -ryhmä.
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VERTAIS- JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuutta osallistua aktiivisesti yhteiskunnan eri toimintoihin, tukea heidän itsenäisyyttään ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä.
Vapaaehtoistoiminnan koulutuspaketteja järjestettiin vuoden aikana neljä. Yksi koulutuspaketeista sisälsi vain toiminnan yleisen esittelyn kaveri- ja taustatukihenkilöosuuden
jäädessä pois liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Taustatukihenkilökoulutus järjestettiin kerran vuoden aikana.
Palaute toteutuneista koulutuskerroista oli hyvää: ”Innostava ja informatiivinen. Sain paljon lisää tietoa ja vahvistusta siihen, että tätä haluan tehdä.” Kaiken kaikkiaan vertais- ja
vapaaehtoistoiminnan koulutuksiin osallistui 45 henkilöä.
Toimintaa esiteltiin sekä Helsingissä että Espoossa Vapaaehtoistoiminnan messuilla,
Humanistisen ammattikorkeakoulun Hurrikaani-tapahtumassa, Metropolian ammattikorkeakoululla kevätkarnevaaleissa, Laurean Anna hyvän kiertää -yhdistystoreilla ja IBM:n
järjestöpäivässä sekä Maailma Kylässä -festivaalilla. Lisäksi suunniteltiin kahta Startti
vapaaehtoistoimintaan – tilaisuuksia Espoossa muiden espoolaisten toimijoiden kanssa,
mutta nämä tilaisuudet peruttiin liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Vekkaritoimintaa esiteltiin Espoossa Rinnekodin vapaa-ajan kerhossa sekä Espoon Kehitysvammatuen kevätkokouksessa sekä Etevan Espoon toimipisteessä. Vekkarin toimintaa esiteltiin
myös Rinnekodin Kommunikaatiomessuilla. Toiminnan esittelyissä on ollut mukana Vekkarin vapaaehtoisia kertomassa omia kokemuksiaan vapaaehtoisena- vertaisryhmän vetäjänä toimimisesta.
Osallistuimme Maailma Kylässä -festivaaleille ensimmäistä kertaa esittelemään toimintaa 60 vuotta, 60 kuvaa, 60 kohtaamista -kampanjan voimin. Vekkarin vapaaehtoiset toimivat samalla festivaalien vapaaehtoisina jakaen ohjelmalehteä sekä toimivat yhdistyksen pisteessä yhdistyksen esittelypisteen kampanjassa kuvaajina.
Ystävätuvalla vapaaehtoisia on ollut 1–3/kerta. Ystävätupa on auki kaksi kertaa viikossa
keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Lisäksi Vekkarin vapaaehtoiset ovat toimineet ovivahteina sunnuntaisin Ystävätuvalla. Kankurinkulmassa oli 20 vapaaehtoiskäyntiä (vapaaehtoinen koiransa kanssa). Perheille tarkoitetussa Kaakon Kammarissa oli yhteensä 8
Vekkarilaisten vapaaehtoiskäyntiä. Perheilloissa oli 4 Vekkarilaisten vapaaehtoiskäyntiä. Lauantaiparkeissa vapaaehtoiskäyntejä oli 11.
Vapaaehtoisille
järjestettiin
kuusi
virkistystä,
joista
osa
oli
yhteisvirkistyksiä
ja
osa
vain
kaveripareille tarkoitettuja. Kaveritoiminta sai lisäksi Zodiak Finland Oy:ltä 7
elokuvalippua, jotka annettiin halukkaille
kaveripareille. Taulukossa kuvataan
osallistujat toiminnoittain. Lisäksi juhlistimme
vapaaehtoisten
kanssa
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kansainvälisenä vapaaehtoisten päivänä Ei Myytävänä! -kiitosjuhlassa kansalaisaloitteen suurta kannatusmäärää ja etenemistä eduskunnan käsiteltäväksi. Kiitosjuhlassa oli
myös kertomassa kampanjasta Vekkarin vapaaehtoiset.
Uusia kaveripareja muodostettiin vuoden aikana 16. Kaveriparin ensimmäinen tapaaminen on pääasiassa yhdistyksen toimistolla ja tässä tapaamisessa on läsnä vertais- ja
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, uusi kaveripari ja kaverinhakijan lähihenkilö. Kaveripareja on tällä hetkellä 98, lopettaneita oli vuoden aikana 16. Kaveriparien omia raportoituja tapaamisia oli 267. Kaveripareja tuettiin toiminnassa sähköpostitse, puhelimitse ja
vapaaehtoisten kavereiden suljetussa Facebook-ryhmässä.
Palautetta toiminnasta kerättiin kaikilta vapaaehtoisilta ja kaveripareilta joulukuussa.
Vastauksia saimme 69 kpl ja suurimmasta osasta vastauksista tuli esille: "uusia ystäviä
ja hyvää mieltä".
Ei Myytävänä! -kampanja
Vekkarin vapaaehtoiset ja taustatuet keräsivät tapahtumissa myös aktiivisesti kesäkuussa 2017 käynnistyneeseen Ei Myytävänä! -kansalaisaloitteeseen kannatusilmoituksia. Kehitysvammatuki 57 ry:n vapaaehtoistoiminta vuokrasi järjesti Ei
Myytävänä! -ratikkatempauksen 27.10. Vuokrasimme
perinneratikan linjanumerolla 57, keräsimme vapaaehtoisten porukan ja lähdimme keräämään kannatusilmoituksia Helsingin keskustaan. Päivästä tuli valtakunnallisesti Ei Myytävänä! -kansalaisaloitteen kampanjapäivä.
Ratikka kiersi 1,5 tunnin
ajan Helsingin keskustassa
ja siitä pystyi hyppäämään
kyytiin tai jäämään pois keräämään nimiä aloitteeseen. Lisäksi ratikassa tunnelmaa ylläpitivät Oskarinpuiston toimijoita ja asukkaita henkilökunta. Syksyn
aikana Vekkarin vapaaehtoiset keräsivät kannatusilmoituksia itsenäisesti ympäri pääkaupunkiseutua. Aktiiviset Ei
Myytävänä! -kampanjassa toimineet vapaaehtoiset kutsuttiin
keskusteleen Huomenta Suomi -ohjelmaan yhdessä toiminnanjohtajan kanssa kehitysvammaisten tasa-arvoisesta elämästä
sekä tempauksesta. Ei Myytävänä! -ratikkatempauksesta kirjoitettiin myös joulukuun Kehitysvammaliiton Ketju-lehdessä. Helsingin vapaaehtoismessuilla joulukuussa Vekkarin vapaaehtoisia ja toiminnan koordinaattoria haastateltiin Radio Suomi Yle Helsinkiin vuoden vapaaehtoisen lisäksi.
Vekkarin vertaisryhmät
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Vertaisryhmien vetäjiä tuettiin toiminnan toteuttamiseen kevätkaudella kymmenessä eri
ryhmässä ja syyskaudella ryhmiä oli 12. Vertaisryhmän vetäjät ovat kehitysvammaisia
ihmisiä, jotka käyvät vertaisryhmän vetäjien koulutuksen ja perustavat oman vertaisryhmän. Heitä tukevat
joko palkatut taustatukityöntekijät, varsinkin toiminnan
aluksi sekä vapaaehtoiset taustatukihenkilöt. Vertaisryhmiä oli kevätkaudella 10 (ilmoittautuneita ryhmäläisiä 75 ja vertaisryhmän vetäjiä 14 henkilöä) ja syyskaudella 12 (ilmoittautuneita ryhmäläisiä 98 ja aktiivisia vertaisryhmän vetäjiä 20 henkilöä). Keväällä valmistui 7 uutta vertaisryhmän vetäjää toimintaan ja syksyllä perustettiin neljä uutta ryhmää. Uusia ryhmäläisiä tuli toimintaan 32 henkilöä.
Vertaisryhmät kokoontuivat yhteensä 165 kertaa. Osallistumisia ryhmiin oli yhteensä
1487 kappaletta. Ryhmäkoot ja kokoontumiskertojen määrät vaihtelivat. Suurin osa ryhmistä kokoontui joka toinen viikko, muutama ryhmä kokoontui vain kerran kuukaudessa.
Sen sijaan Helsingin ja Espoon työväenopistojen kanssa yhteistyössä toteutetut ryhmät
kokoontuivat kerran viikossa, tosin niissä ryhmäkausi oli lyhyempi.
Syksyllä 2017 ryhmiin haki 99 ryhmäläistä, joista 2 ei päässyt toivomaansa ryhmään,
mutta heille tarjottiin toista ryhmää. Helsingin ja Espoon työväenopistojen kanssa yhteistyössä toteutettuihin ryhmiin ilmoittauduttiin suoraan työväenopistojen kautta (Tunneteatteri ja Taidetta iloiten). Yksi ryhmistä toimi avoimena ryhmä Ystävätuvan yhteydessä,
joten siihen ei tarvinnut ilmoittautua erikseen (Dimitrin avoin kahvittelu- ja keskusteluryhmä).
Vertaisryhmän vetäjät suorittivat vertaisryhmissä kausiarvioinnit keskustelumattoa apunaan käyttäen. Arviointien palautteet olivat hyviä; ryhmäläiset olivat viihtyneet ryhmissä.
Paikat, ajankohdat ja toiminta saivat hyvää palautetta: ”Tykkään ryhmästä, oikeudenmukaisia ja hyviä ihmisiä, jotka ovat olleet kanssani taivaan ja tuulen tiellä.”
Vertaisryhmän vetäjältä tuli palautteena: ”Niitä, kun on pidetty omia ryhmiä on tukenut
meitä. On päässyt tukemaan meitä siinä, joku joka on toimistossa siihen aikaan töissä,
että saadaan tietokoneesta ääntä niin, että saadaan kovaääninen lainaan ja musiikki
kuuluu hyvin.”
Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin lisäksi ryhmissä toimi tukena 4 palkattua taustatukityöntekijää ja 6 aktiivista vapaaehtoista taustatukihenkilöä. Ryhmien lisäksi
vertaisryhmän vetäjät ovat toimineet kaikille avoimien toimintapajojen vetäjinä ja toiminnan esittelijöinä. Pajoja oli mm. Laulavan Linssin yhteydessä karaoke-, lautapeli-, piirustuspajat, Korjaamolla sekä DIDA:n tapahtumassa maalauspaja. Yhteistyössä Miitti-hankkeen kanssa Osaamisfestareilla Lapinlahden Lähteellä Vekkarin vertaisryhmän vetäjät
opettivat maalausta sekä kalastuksen saloja. Osaamisfestareiden osallistujista suurin
osa oli monikulttuurisia ja maalauspajassa maalattiin mm. eri maiden lippuja. Upeita kohtaamisia, vaikkei samaa kieltä puhuttu.
KeMuT-tapahtumassa oli esiintymässä Vekkarin vertaisryhmä Tunneteatteri. Tunneteatteri piti kahdet avoimet treenit osana Kallio Kipinöi -viikkoa, jonne sai tulla kuka vain sekä
sinne kutsuttiin Franzenian eskarilaisia tekemään teatteria yhdessä kehitysvammaisten.
Lisäksi Tunneteatteri järjesti Kallio Kipinöi -viikon kunniaksi joululaulukierroksen Kalliossa.
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Vekkarin tuettu vapaaehtoistoiminta
Vekkarin vapaaehtoistoiminnassa kehitysvammaisia ihmisiä tuettiin toimimaan vapaaehtoistoimijoina erilaisissa tapahtumissa. Vuoden 2017 aikana kehitysvammaiset vapaaehtoistoimijat toimivat yhteensä 41:ssä (kevät 16, syksy 32) tapahtumassa yhdistyksen
omien vakituisten tapahtumien Ystävätuvan ja Kaakon kammarin lisäksi. Tapahtumista
14 oli Vantaalla, 4 Espoossa ja 23 Helsingissä. Vekkarin vapaaehtoisten osallistumisia
tapahtumiin oli yhteensä 231 kappaletta. Uusia vapaaehtoisia tuli mukaan toimintaan
vuoden aikana 20 henkilöä. Yhteensä rekisterissä on 117 vekkarin vapaaehtoista (vapaaehtoisista 31 on Vantaalta, 14 Espoosta ja loput Helsingistä). Vekkarin vapaaehtoisista 49 toimi vuoden aikana aktiivisesti mukana. Vekkarin tapahtumissa toimi 6 aktiivis
ta taustatukihenkilöä sekä 5 taustatukityöntekijää tai/ja vertais- ja vapaaehtoistoiminnan
koordinaattorin.
Tehtävänkuvat vaihtelivat tapahtumittain: Pieni
ele -keräyksessä vapaaehtoiset toimivat lipasvahteina, Kallio Block Partyssä vastasivat lasten
alueesta ohjelmanumeroina esimerkiksi onnenpyörä ja kasvomaalaus, Espoon vapaaehtoistoiminnan messuilla vapaaehtoiset esittelivät toimintaa ja yksi Vekkarin vapaaehtoinen veti avointa
Taidetta iloiten -maalauspajaa, Helsingin vapaaehtoistoiminnan messuilla vapaaehtoiset jakoivat
messujen esitettä ja toivottivat ihmiset tervetulleiksi sekä esittelivät yhdistyksen toimintaa, Tikkurila Festivaaleissa vapaaehtoiset pitivät siistinä festivaalialuetta, josta he saivat erityisen paljon kiitosta. Festivaalin tuotantoassistentti halusi tulla erikseen tapaamaan vapaaehtoisia Ystävätuvalle ja jakamaan työtodistukset henkilökohtaisesti. Erityisen äiti -teatteriesityksen aikana vekkarilaiset vastasivat narikasta Ryhmäteatterin tiloissa, kuten
myös Rikotaan rajoja! -tapahtumassa Vantaalla. Vekkarin vapaaehtoisten tehtäviin on
kuulunut myös mm. juontaminen, somevastaavana toiminen. Kallio Kipinöi -viikon yhteyteen järjestettiin myös Latinomix-tapahtuma Ystävätuvan Teiniklubin yhteydessä, jossa
Vekkarin vapaaehtoiset olivat tanssimassa yhdessä tanssiopettaja Jorge Pachecon
kanssa muiden vapaaehtoistehtävien lisäksi.
Toimintaa on järjestetty yhteistyössä usean eri alueen toimijan kanssa. Keskeisimmät
kumppanit olivat Helsingin, Espoon ja Vantaan vammaispalvelut, Espoon ja Helsingin
työväenopisto, Vantaan nuorisotoimi ja Vantaan Kehitysvammaisten Tuki ry.
Tapahtumissa yhteistyökumppaneita olivat: Kansalaisareena, Jaatinen ry, Miitti-hanke,
Velmu ry, Tikkurilan kesäteatteri, Ravintola Populus, Kallio-Liike, Kallion kulttuuriverkosto, Franzenian esikoulu, Maailma Kylässä -tiimi, Tikkurila Festivaali, Matinkylä-Seura
ry, Kulttuurikeskus Vernissa, Malmin Novan Citymarket, Kahvi Charlotta, Tikkurila Festivaali, Espoon ja Helsingin Me Itse ry, Joulupolku ry sekä Valikko-verkostot Espoossa ja
Helsingissä.
Lisäksi Kansalaisareenan marraskuussa 2017 julkaistussa Tuettu vapaaehtoistoiminta avain osallisuuteen -oppaassa on Tiina Herttuaisen kirjoittaman artikkelin Vekkarin tuetusta vapaaehtoistoiminnasta.
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Tukihenkilötoiminta
Tukihenkilötoiminnan tarkoituksena on kouluttaa ja perehdyttää tukihenkilöitä kehitysvammaisille henkilöille. Tukihenkilön tehtävänä on tukea kehitysvammaista henkilöä sosiaalisissa suhteissa, itsenäistymisessä, harrastus- ja vapaa-ajantoiminnoissa. ”Tukihenkilötoiminnassa on parasta se, että voi olla tukihenkilön kanssa. Saan sitä sekä iloa että
turvallisuutta.” (Tuettava)
Vuonna 2017 järjestettiin yhteensä kolme tukihenkilökoulutusta. Ensimmäinen koulutus
järjestettiin toukokuussa ja siihen osallistui 13 henkilöä. Toinen koulutus oli syyskuussa
ja siihen osallistui 9 henkilöä. Kolmas ja viimeinen koulutus järjestettiin marraskuussa ja
siihen osallistui 8 henkilöä. Koulutusten lisäksi haastateltiin toimistolla kolmea tukihenkilöksi haluavaa. ”Koulutus oli erittäin valaiseva ja koen saaneeni hyvää sekä arvokasta
tietoa. Avarsi maailmankuvaani.” (Tukihenkilökoulutuksen palaute)
Vuoden 2017 aikana on solmittu yhteensä 25 tukihenkilösopimusta.
Kaksi sopimusta on vielä vireillä, koska aikataulullisista syistä johtuen
tapaamisaikaa ei saatu sovittu loppuvuodelle. Kaksi tukihenkilö on
lopettanut toiminnan henkilökohtaisten syiden takia, mutta heidän tuettavilleen on nopeasti löytynyt uudet tukihenkilöt.
Tukihenkilöille järjestettiin syyskuussa vertaistukitapaaminen, johon
osallistui 4 tukihenkilöä. Tapaaminen oli kuitenkin osallistujien mielestä hyödyllinen ja vastaavalle toiminnalle koettiin tarvetta. Tukihenkilöparien yhteinen virkistystapahtuma järjestettiin marraskuussa ja
siihen osallistui yhteensä 20 henkilöä. Osallistujat pitivät kovasti tapahtumasta ja toivoivat samankaltaisia tapahtumia järjestettävän vastaisuudessakin. Tukihenkilöiden työnohjaus aloitettiin joulukuussa, ensimmäiseen työnohjaukseen osallistui
5 tukihenkilöä. Työnohjaus jatkuu tammikuussa ja on suunniteltu, että kaikkiaan yhteensä olisi 5 työnohjauskertaa. Työnohjaus koettiin erittäin hyödylliseksi. Tukihenkilötoiminnan pikkujoulut järjestettiin joulukuussa ja niihin osallistui 20 henkilöä. ”Hienoa, kun
on tällaista toimintaa.” (Tuettavan lähihenkilö)

Palvelutoiminta
Kehitysvammatuki 57 ry järjestää asumista ja päiväaikaista toimintaa aikuisille kehitysvammaisille ihmisille. Palvelutoiminnan tavoitteena on sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen sekä ohjauksen keinoin mahdollistaa yksilöllinen tuki niin, että asiakas selviytyisi mahdollisimman itsenäisesti arkipäivän toiminnoissa. Toiminnassa huomioimme ihmisten itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden toteutumisen omaan elämään liittyvissä
asioissa ja valinnoissa.
Palvelutoiminnan henkilöstö koostui sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista, joiden lisäksi lyhytaikaisina sijaisina ja keikkatyöntekijöinä oli alan opiskelijoita. Kotiyhteisöissä
työntekijöitä oli yhteensä 26 ja toimintakeskuksessa 13. Palvelutoiminnolla oli yhteinen
laitoshuoltaja. Lisäksi palvelutoiminnoille oli palkattu tukityöllistettynä hoitoapulainen.
Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin omaisille ja läheisille loppuvuodesta 2017. Kysyimme läheisiltä mm. toiminnan sisällöstä, toiminnan tavoitteellisuudesta sekä yhteistyöstä ja tiedonkulusta. Kiitos palautteista, jotka ovat tärkeä osa toimintamme
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kehittämistä!
Asumispalvelut
Yhdistyksellä on kolme kotiyhteisöä: Kankurinkulman, Myllykaaren ja Oskarinpuiston kotiyhteisöt. Yksiköissä on yhteensä 8 ohjatun asumisen ja 31 autetun asumisen paikkaa.
Jokaisella asukkaalla on yhteisen keittiötilan ja olohuoneen lisäksi oma huone kylpyhuoneineen. Kankurinkulman kotiyhteisössä on lisäksi neljä tilavaa kaksiota ja yksi kolmio.
Yhdistyksellä on myös viisi yksiötä, jotka toimivat tukiasuntoina kehitysvammaisille ihmisille. Tukiasunnot sijaitsevat Myllypurossa ja tukipalvelut niihin tuotetaan Myllykaaren kotiyhteisöstä.
Asumisessa huolehditaan turvallisesta asumisympäristöstä sekä tuetaan yksilöllisesti kehitysvammaisten ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia omassa kodissa. Toiminnassa
huomioidaan asukkaiden erilaiset tarpeet, kuten vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät ja vuorovaikutus, liikuntavamma tai muu erityinen tuen tarve.
Osa asukkaista käy päivisin joko päivä- tai työtoiminnassa tai tuetussa työssä.
Eläkkeellä oleville asukkaille järjestettiin toimintakykyä tukevaa ja ylläpitävää sekä virikkeellistä toimintaa. Useille asukkaille oli myönnetty henkilökohtaista apua, joka mahdollisti yksilölliset toiveet ja tarpeet vapaa-aikana. Kotiyhteisöissä suunniteltiin asukaspalavereissa kotiyhteisöjen omaa vapaa-ajan toimintaa. Omien tavoitteidensa ja toiveidensa
mukaan asukkaat osallistuivat myös yhdistyksen, seurakunnan tai muiden järjestöjen järjestämään vapaa-ajan toimintaan.
Lisäksi toiminnassa oli huomioitu ikääntyvät kehitysvammaiset senioritupa toiminnalla.
Senioritupa kokoontui kevään joka maanantai ja keskiviikko. Asiakkaat ovat yli 60-vuotiaita kehitysvammaisia ihmisiä, jotka ovat jääneet eläkkeelle varsinaisesta työ- tai päivätoiminnasta.
Koko henkilökunnalle järjestettiin henkilöstöpäivä, jossa koulutettiin henkilöstöä itsemääräämisen tukemiseen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen. Lisäksi työntekijät osallistuivat
yksittäisiin ammatillisuutta kehittäviin koulutuspäiviin. Työntekijöille järjestettiin koulutusta ensiapuun, lääkehoitoon ja paloturvallisuuteen. Yhdistyksen 60 vuotista taivalta juhlittiin 16.6.2017 kesäjuhlien merkeissä. Kesäjuhlat järjestettiin Oskarinpuiston toimijatalon pihalla ja tiloissa. Ohjelmassa siellä oli tanssia, musiikkia, makkaraa, kakkua ja kahvia. Juhlat olivat menestys, niihin osallistui lähemmäs 200 juhlijaa.
Kankurinkulman kotiyhteisö
Kankurinkulmassa on toisessa kerroksessa kaksi viiden hengen ryhmäkotia, Pirta ja Poppana, ja rakennuksen alakerrassa on viisi yksilöllistä asuntoa. Kotiyhteisössä tarjotaan
ympärivuorokautista autettua asumispalvelua. Asukkaita ryhmäkodissa on 16. Asukkaiden ikä vaihtelee 25:sta 76:een.
Kotiyhteisön asukkaista eläkkeellä on yhdeksän asukasta. Muut asukkaat käyvät arkipäivisin töissä, päivätoiminnassa tai koulussa. Eläkeläisten toimintakykyä pidettiin yllä yksilöllisen viikko-ohjelman avulla. Ohjelma suunniteltiin yhdessä asukkaan kanssa ja osa
toiminnasta tapahtui ryhmäkodin ulkopuolella henkilökohtaisten avustajien avulla. Moni
asukas harrastaa ja osallistuu talon ulkopuolisiin tapahtumiin. Asukkaiden itsemääräämisoikeutta korostettiin monessa toiminnassa
Asukaspalavereissa asukkaat saivat itse ehdottaa ja suunnitella mitä toimintaa talossa
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järjestetään.

Asukkaat

osallistuivat

myös

toiminnan

järjestelyihin.

Asukkaat tekivät useita retkiä ja vierailuja, osa tehtiin pienellä porukalla ja osaan osallistui
kaikki asukkaat. Retkiä tehtiin myös yhdessä Myllykaaren asukkaiden kanssa. Tarvittaessa apuna retkillä oli omaisia tai henkilökohtaisia avustajia. Perinteisiä retkiä tehtiin tammikuussa KeMuT- tapahtumaan ja kesällä käytiin lavatansseissa Mäntsälässä. Asukkaat
vierailivat myös Tallinnassa ja ennen joulua tehtiin Porvoon retki. Yksi asukas kävi jopa
Tukholmassa tapaamassa omaisiaan. Kesällä osa asukkaista kävi Tikkurila Festivaaleilla. Myös Helsingin edustalla olevilla saarilla retkeiltiin. Keväällä asukkaat ja ohjaajat
järjestivät
ravintolapäivän
Kankurinkulman
takapihalla.
Toisenlaiset Frendit sai jatkoa, kun kesällä kuvattiin uusia jaksoja. Jaksot olivat katsottavissa Yle-Areenassa. Kesällä vietettiin myös yhdistyksen juhlavuotta kesäjuhlien merkeissä Oskarinpuistossa. Kankurinkulmassa viriketoimintaa järjesti ohjaajien lisäksi
säännöllisesti talossa vieraileva vapaaehtoistyöntekijä. Ennen joulua hän järjesti asukkaiden kanssa taidenäyttelyn Vuosaaren kirjastoon.
Henkilökunta on sitoutunutta ja vaihtuvuutta ei vuoden aikana juurikaan tapahtunut. Yksi
Kankurinkulman ohjaaja siirtyi toimistolle tukihenkilökoordinaattoriksi, hänen tilalleen palkattiin sijainen. Yksi ohjaaja palasi pitkältä perhevapaalta. Loppuvuodesta työntekijät
suorittivat
Pro
Edun
lääkekoulutuksen
tentteineen.

Myllykaaren kotiyhteisö ja tukiasunnot
Myllykaaren ohjatussa kotiyhteisössä on kahdeksan asukasta. Asukkaiden ikä on 3162 vuotta. Myllykaaren asukkaista kaksi on eläkkeellä. Eläkeläisen päivät kuluivat erilaisten seniorikerhojen ja harrastusten merkeissä. Myllykaaressa he osallistuivat arjen
pyörittämiseen yhdessä ohjaajan kanssa. Työikäiset asukkaat käyvät työtoiminnassa
tai päivätoiminnassa. Syksyllä 2017 kaksi asukasta aloitti koulunkäynnin, toinen Helsingin Diakoniaopistolla Telma- ryhmässä ja toinen asukas aloitti Haavikon opetus- ja aikuiskasvatuskeskuksella Haiko- ryhmässä.
Asukkaiden arki-illat kuluivat osittain erilaisten harrastusten ja kerhojen parissa. Harrastus- ja vapaa-ajantoiminta on suunniteltu asukkaan omien toiveiden mukaan. Osalle
asukkaista oli myönnetty kaupungin tarjoamaa henkilökohtaista apua, joita he käyttivät
omiin henkilökohtaisiin menoihinsa. Viikonloppuihin oli suunniteltu yhteistä toimintaa.
Osalle asukkaista oli mahdollista vierailla viikonloppuisin omaisten tai ystävien luona.
Vuoden aikana järjestettiin retkiä ja osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin. Tammikuussa
asukkaat osallistuivat KeMuT-tapahtumaan ja kesäkuussa osallistuttiin Mäntsälän tansseihin. Keväällä ryhmäkodin asukkaat ja osa tukiasukkaista matkusti Ahvenanmaalle.
Ennen joulua Myllykaaren asukkaat retkeilivät Porvoossa yhdessä Kankurinkulman
asukkaiden kanssa.
Kaikki palvelutoiminnan työntekijät suorittivat Pro Edun lääkekoulutuksen tentteineen.
Yksi vakituinen ohjaaja jäi eläkkeelle vuoden 2017 lopussa. Kaksi Myllykaaren asukasta muutti pois, toinen asukas muutti yhteen naisystävänsä kanssa ja toinen asukas
muutti tukiasuntoon. Pois muuttaneiden tilalle muutti uudet asukkaat kesän aikana.
Kotiyhteisön yhteydessä on 5 tukiasuntoa, joissa asuu kehitysvammainen henkilö. Asiakkaiden yksilölliset palvelut tuotettiin Myllykaaren kotiyhteisöstä. Tukiasuntojen asukkailla oli mahdollisuus myös tulla Myllykaareen syömään, saunomaan tai muuten aikaa
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viettämään.
Oskarinpuiston kotiyhteisö
Oskarinpuiston kotiyhteisö tarjoaa autettua asumispalvelua kolmessa viiden
hengen kodissa: Tammi, Lehmus ja
Vaahtera. Asukkaat ovat ikäjakaumaltaan 33–74 -vuotiaita.
Henkilökunta vaihdoksia vuoden aikana oli muutama. Palveluvastaava
toimi Oskarinpuiston kotiyhteisön ja toimijatalon esimiehenä. Uutena palveluvastaavana aloitta kesäkuussa sairaanhoitaja AMK Anne Wallenius.
Saimme hyvästellä pitkäaikaisen asukkaamme ikiuneen huhtikuussa. Ryhmäkotiin
muutti uusi asukas heinäkuussa.
Oskarinpuistossa vietettiin kesäjuhlia 16.6.2017 yhdistyksen 60 v. teeman mukaisesti,
jolloin saimme herkutella aiheen mukaisilla herkuilla ja tanssia helteisessä säässä.
Omaisten ja läheisten kanssa vietetyt yhteiset juhlat ja tapahtumat ovat tärkeitä ryhmäkodissa asuville ihmisille. Ryhmäkodin henkilökunnalle ne antavat mahdollisuuden yhteiseen keskusteluun ja tutustumiseen.

Oskarinpuiston toimijatalo
Oskarinpuiston toimijatalo on Kehitysvammatuki 57 ry:n päivätoimintayksikkö, joka tarjoaa toimijoiden yksilölliset tarpeet huomioonottavaa ryhmätoimintaa helsinkiläisille kehitysvammaisille ihmisille. Toiminta painottuu erityisesti asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseen, kommunikaation ja osallisuuden tukemiseen. Toimijatalon toimijat ovat kaikki
laaja-alaista tukea tarvitsevia aikuisia kehitysvammaisia. Toimintakeskuksen asiakastyössä ja toiminnan suunnittelussa on huomioitu erityisesti yksilökeskeinen elämänsuunnittelu -toimintamalli.
Tammikuussa 2017 Oskarinpuiston toimijatalossa aloitti 2 toimijaa ja syyskauden loputtua toimijoita oli 28. Omien ryhmien lisäksi toimijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaan
muodostettiin eri aiheiden teemaryhmiä, joita kutsutaan myös pajaryhmiksi (draamapaja,
kohtaamistaidepaja, keskusteluryhmä, lukupiiri, musiikki, liikunta). Vuonna 2017 juhlimme yhdistyksen 60 vuotista taivalta musiikkiin ja kohtaamistaiteeseen liittyvin projektein. Keväällä projekti toteutettiin muusikko Olli Heleniuksen kanssa. Toimijat osallistuivat
yhteisen kappaleen valmistamiseen ja kappale "Hyviä hetkiä" ilmestyi kesäkuussa. Juhlavuoden kohtaamistaide projekti huipentui taidenäyttelyn avajaisiin 5.12. Projektissa näkyi yhdistyksen juhlavuosi ja Suomi100 teema.
Osallistuimme hyväntekijänä tunnettu Brother Christmasin järjestämään diskoon Vantaan tulisuudelmassa ja saimme myös mahdollisuuden viilettää huvijahdilla Helsingin
saaristossa.
Keväällä aloimme valmistella Oskarinpuiston jo perinteiseksi muodostuneita kesäjuhlia.
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Tämän vuoden kesäjuhlien teemana oli yhdistys 60v. Kesäjuhlissa julkaistiin musiikkikappale "Hyviä hetkiä". Kesäjuhlissa oli ohjelmana musiikkia, tanssia, makkaran paistoa ja kakkukahvia. Kesäjuhlat saivat suuren suosion ja osallistujia oli melkein 200 henkeä.
Toimijatalon toimijoille järjestettiin säännöllisesti pauke piiri -toimintaan. Siinä on tarkoitus tuottaa musiikkia yhdessä, niin että jokaisen on mahdollisuus olla vuorollaan toiminnan vetäjä. Toiminta antaa mahdollisuuden onnistumisen kokemukseen ja kokemuksen
ryhmän ohjaamisesta itsenäisesti. Toimintakeskuksen ohjaaja on ryhmässä taustatukena.
Asiakkaiden suunnittelema "Stadin Slörde" -nakkikioski pop-up henkeen avautui päiväksi. Ravintola oli menestys ja sitä oli mukava järjestellä ja suunnitella.
Vuoden lopulla joulukuussa toimijatalolla vietettiin perinteisiä puurojuhlia. Paikalle oli kutsuttu omaisia ja ystäviä nauttimaan tunnelmasta ja joulupuurosta. Juhlissa esiintyi Olli
Helenius ja saimme myös toivoa jukeboxista toivejoulukappaleita.
Läheistyytyväisyyskyselyt tehtiin loppuvuodesta 2017. Kyselyjen perusteella voidaan todeta, että toimijoiden läheiset ovat tyytyväisiä Oskarinpuiston päivätoimintaan ja kehittämiskohteisiin kiinnitetään huomiota toimintaa kehitettäessä.
Henkilökuntaan kuuluu ohjaajat, palveluvastaava, keittiöhenkilökunta, laitoshuoltaja ja
henkilökohtaiset avustajat. Laitoshuollosta on huolehtinut osa-aikainen laitoshuoltaja ja
tukityöllistetty hoitoapulainen. Kesällä pitkäaikainen työntekijämme jäi eläkkeelle oltuaan
melkein 40 vuotta yhdistyksen palveluksessa.
Moniammatillinen yhteistyö ryhmäkotien, eri terapeuttien ja kehitysvammapoliklinikan
kanssa sekä asiakkaiden omaisten ja sosiaalityöntekijöiden kanssa koettiin tärkeäksi.
Toimijatalon ohjaajat osallistuivat myös tarvittaessa asiakkaiden kuntoutussuunnitelmapalaveriin, jotka pidettiin kehitysvammapoliklinikalla. Vuoden 2017 aikana toimijatalossa
oli työssäoppimisjaksoilla opiskelijoita TET -jaksolla yläasteelta, lähihoitajaopiskelijoita
Stadin ammattiopistosta ja Helsingin Diakoniaopistosta sekä sosionomiopiskelija Laureasta.
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9 HENKILÖKUNTA

Toimintavuoden 2017 lopussa yhdistyksellä oli vakinaisessa tai pitkässä
määräaikaisessa työsuhteessa 55 työntekijää. Lisäksi yhdistyksellä on noin 175
lyhytaikaista työntekijää (mm. sijaiset, kerhonohjaajat ja leirityöntekijät).
Työterveyspalvelut, joihin kuuluu lakisääteisen toiminnan lisäksi yleislääkäritasoiset palvelut, olivat edelleen Terveystalossa. Henkilökunnan jaksamista ja omasta kunnosta
huolehtimista tuettiin liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Työnantaja on vakuuttanut henkilökuntansa lakisääteisten vakuutusten lisäksi vapaaehtoisella vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella ja hoitoturvavakuutuksella. Hoitoturvavakuutus mahdollistaa erityislääkäreiden palveluiden käytön.
Henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus kehittää osaamistaan koulutuksissa. Yhdistyksen
työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä ja heidän työsuhteet Kehitysvammatuki 57 ry:ssä
ovat keskimääräistä pidempiä.

10 TALOUS
Yhdistyksen kokonaistuotot olivat 3 952 908,65 € ja kokonaismenot 3 840 873,57 €. Tilikauden tulos osoittaa 112 035,08€ € ylijäämää. Rahoitusasema tilikauden aikana ja lopussa oli hyvä.
Kirjanpitolain mukainen tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, on tehty ja tarkastettu erikseen.
RAHOITUS
Yhdistys teki kilpailutuksen tuloksena v. 2014 nelivuotiset puitesopimukset Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa Marjaniemen yksiköistä ja Myllykaaren kotiyhteisöstä. Meillä on myös ostopalvelusopimus Espoon kaupungin kanssa yhdestä kotiyhteisön asukkaasta.
Raha-automaattiyhdistys myönsi kohdennettua toiminta-avustusta (Ak-avustus) Ystävätupatoimintaan, tilapäishoitotoimintaan, Keharikaveri ja vapaaehtoistoimintaan yhteensä 282 826,00 €. Edelliseltä vuodelta siirtyneitä Ak avustuksia käytettiin 12 558,00
€.
Kerhojen, leirien, tukihenkilötoiminnan ja perheiden vertaistukitoiminnan järjestämistä
varten saatiin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämää järjestöavustusta 390 000 €.

VARAINHANKINTA JA LAHJOITUKSET
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Varainhankintatuotot koostuvat jäsenmaksutuotoista 17 112,50€ ja tapahtuman järjestämistuotoista 19 443,11€. Varainhankinnan kulut koostuivat jäsenhankinnan kuluista
8 125,00€.

KIINTEISTÖT JA HUONEISTOT
Marjaniemen kiinteistöt
Marjaniemenranta 48:n kiinteistössä toimii Oskarinpuiston kotiyhteisö ja Oskarinpuiston
toimijatalo. Palopirtintie 10:n kiinteistössä toimii Kankurinkulman kotiyhteisö. Kiinteistöt
ovat käytössä kuudettatoista toimintavuottaan. Oskarinpuiston kotiyhteisössä on aloitettu pintaremontointia. Kesällä 2016 saimme remontoitua yhden kotiyhteisön ja kesällä
2018 on tarkoitus remontoida loput kaksi kotia. Kesälle 2017 suunniteltu remontti peruuntui.
Kiinteistöistä huolehtii sekä ulkopuolinen isännöintitoimisto että kiinteistöhuolto.
Osakehuoneistot
Kivensilmänkuja 7:ssä toimii Myllykaaren kotiyhteisö, jossa tavanomaisesta ylläpidosta
poikkeavia korjauksia ei ollut tarpeen tehdä. Myllykaaren kotiyhteisön läheisyydessä on
viisi yksiötä, joista kaikissa asuu tukiasukas.
Bulevardi 34:n osakehuoneistot koostuvat kahdesta huoneistokokonaisuudesta. Pienempi on vuokrattu asuinkäyttöön ja isommassa tilassa oli pääasiassa perheiden vertaistukitoiminnan tapahtumia ja satunnaisia kokoontumisia.
NÄKYMÄT VUODELLE 2018
Helsingin kaupungin vuodelle 2017 suunnittelema palvelutoiminnan kilpailutus siirtyi vuodelle 2018. Epävarmuus palveluiden jatkuvuudesta on vaihtunut luottamukseen tulevaisuutta kohtaan, koska Helsinki pyrkii valmistelemaan kilpailutuksen niin, ettei kilpailutuksen tuloksena koidu muutoksia palveluita käyttävien ihmisten elämään.
Toimintaympäristön jatkuva muutos on kuitenkin arkea ja epätietoisuus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustusten jatkuvuudesta on asia, joka uuden
toiminnan suunnittelussa ja olemassa olevan toiminnan turvaamisessa on jatkuvasti huomioitava.
Yhdistyksen elinvoimaisuuden säilyttäminen ja vahvistaminen tulevaisuudessa vaatii ennakkoluulottomuutta niin työtekijöiltä kuin muiltakin toimijoilta. Uutta luodaan yhdessä
muiden toimijoiden kanssa ja vuosi 2018 tuleekin olemaan edelleen verkostojen vahvistamisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen vuosi samoin kuin vuosi 2017. Vuonna 2018
yhdistys tulee myös laajentamaan rahoituspohjaansa ja kokeilemaan uusia innovatiivisia
markkinointikeinoja.
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TULOSLASKELMA

VARSINAINEN TOIMINTA
Varsinainen toiminta
Tuotot
Vuokrat
Avustukset
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Palkkojen oikaisuerät
Sosiaalimenot
Henkilöstökulut yhteensä
Varsinaisen toiminnan muut kulut
Vapaaehtoiset henkilösivukulut
Matkakulut
Huoneisto- ja kiinteistökulut
Tarvikkeet ja muut toimintakulut
Toimisto- ja ostopalvelut
Poistot kalustosta
Varsinaisen toiminnan muut kulut yhteensä
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
Tuotto-/kulujäämä
VARAINHANKINTA
Tuotot
Kulut
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ
Tuotto-/kulujäämä
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Kulut
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Tilikauden ja aiempien tilikausien verot
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

1.1.- 31.12.2017

1.1. 31.12.2016

3.289.821,30
290.455,49
335.735,45
3.916.012,24

3.336.401,93
288.400,90
280.316,51
3.905.119,34

-2.210.637,16
13.606,10
-459.414,26
-2.656.445,32

-2.259.737,66
12.036,12
-551.810,93
-2.799.512,47

-131.970,43
-25.125,08
-338.525,00
-300.967,94
-257.250,48
-64.531,24
-1.118.370,17
-3.774.815,49
141.196,75
141.196,75

-88.394,89
-33.968,35
-389.068,67
-300.077,02
-257.488,73
-163.997,95
-1.232.995,61
-4.032.508,08
--127.388,74
--127.388,74

36.571,61
-8.125,00
28.446,61
169.643,36

51.260,40
-7.550,00
43.710,40
-83.678,34

324,80
-10.442,87
-10.118,07
159.525,29

42.854,54
-55.360,23
-12.505,72
-96.184,06

-47.490,21
112.035,08

-20.673,95
-116.858,01
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TASE
31.12.2017

31.12.2016

56.395,70
56.395,70

88.258,57
88.258,57

45.290,14
700.653,44
10.423,40
756.366,98

45.290,14
729.847,33
13.897,88
789.035,35

717.120,72
399.871,95
1.116.992,67
1.116.992,67
1.929.755,35

717.120,72
399.871,95
1.116.992,67
1.116.992,67
1.994.286,59

252.996,50
35.916,65
54.188,86
343.102,01
343.102,01

256.622,74
0,00
72.701,56
329.324,30
329.324,30

901.669,83
1.244.771,84
3.174.527,19
–––––––––––––

808.425,74
1.137.750,04
3.132.036,63
–––––––––––––

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet, Omistuskiinteistöt
Omistusrakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Käyttöomaisuusosakkeet
Toimistohuoneistot
Muut toimitilat
Käyttöomaisuusosakkeet yhteensä
Sijoitukset yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset yhteensä
Saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
V a s t a a v a a yhteensä
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TASE
31.12.2017

31.12.2016

0,00
1.262.627,36
481.330,20

781.297,16

750.890,36
112.035,08

770.513,02
-79.858,01

2.125.552,80

1.953.282,37

533.055,52
533.055,52

639.666,64
639.666,64

Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Rahastot
Vapaat rahastot

Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden yli/alijäämä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Pitkäaikainen yhteensä
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
V a s t a t t a v a a yhteensä

106.611,12
106.611,12
69.250,19
45.536,34
40.642,06
46.284,69
299.415,50
340.655,47
515.918,87
539.087,62
1.048.974,39
1.178.754,26
3.174.527,19
3.132.036,63
––––––––––––– –––––––––––––
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Yhteystiedot 2017
Toimisto
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs
Toiminnanjohtaja
Nina Korventaival
Palvelupäällikkö
Elina Raike-Ojanen 1.5. alkaen
Kehittämispäällikkö
Tiina Herttuainen 1.5. alkaen
Henkilöstökoordinaattori
Kirsi Aarnikare
Vapaa-ajan koordinaattori
Marja Herala
Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Satu Timperi
Perhetyön suunnittelija
Päivi Juvala
Toimistosihteeri
Maria Kuosma
Tilapäishoidon ohjaaja
Katja Riikonen
Vapaa-ajan koordinaattori
Jan Törnblom
Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Severiina Winqvist
Toimistoapulainen
Saana Renvall
Ystävätupa
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs
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Oskarinpuiston toimintakeskus
Marjaniemenranta 48, 00930 Helsinki
Palveluvastaava Elina Raike-Ojanen
Oskarinpuiston ryhmäkoti
Marjaniemenranta 48, 00930 Helsinki
Palveluvastaava
Elina Raike-Ojanen
Kankurinkulman ryhmäkoti
Palopirtintie 10, 00930 Helsinki
Palveluvastaava
Tiina Puranen
Myllykaaren ryhmäkoti
Kivensilmänkuja 7, 00920 Helsinki
Palveluvastaava
Tiina Puranen
etunimi.sukunimi@kvtuki57.fi
www.kvtuki57.fi
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Yhdistyksen edustukset
Yhdistyksen edustukset Kehitysvammaisten Tukiliitossa
Iiro Auterinen: hallituksen jäsen
Riitta Johansson: varajäsen
Erkki Lönnrot: varajäsen
Uudenmaan Tukipiiri:
Esa Lahtomaa: hallituksen jäsen
Suomen Vammaisurheilu ja – liikunta VAU ry
Erkki Lönnrot: puheenjohtaja
Iiro Auterinen: valtuuston jäsen
Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta
Seija Milonoff: työvaliokunta ja työ- ja päivätoiminnan valiokunta
Elina Raike-Ojanen: työvaliokunta ja työ- ja päivätoiminnan valiokunta
Helsingin kaupunki
Timo Martelius: vammaisneuvoston jäsen
YTRY
Päivi Juvala: osallistui toimintaan
Omaisena edelleen ry
Päivi Juvala: hallituksen jäsen
Selkokeskuksen neuvottelukunta
Jan Törnblom: jäsen 13.3. asti, Noora Altio 14.3. alkaen
Marja Herala: varajäsen
Selko-Verneri
Marja Herala: työryhmän jäsen
Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma
Marja Herala: maahanmuuttajaverkoston jäsen
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Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
www.kvtuki57.fi
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