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1 Kehitysvammatuki 57 ry
Kehitysvammatuki 57 ry on kansalaisjärjestö, joka toimii ke-
hitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja läheisten-
sä edunvalvonta- ja tukiyhdistyksenä sekä edistää kehitys-
vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan 
tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä. Yhdistys on perus-
tettu vuonna 1957.

Yhdistyksen toiminta koostuu kehitysvammaisille ihmisille, 
perheille ja vapaaehtoisille toimijoille tarjottavasta monipuo-
lisesta virkistys-, vertais- ja vapaa-ajan toiminnasta sekä päi-
väaikaisesta toiminnasta ja pysyvän asumisen palveluista. 

Kehitysvammatuki 57 ry edistää YK:n vammaisten henki-
löiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista 
yhteiskunnassa ja vahvistaa vammaisten ja erityistä tukea 
tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. 

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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2 Puheenjohtajalta
Vuosi 2020 jää historiaan synkkänä vuotena, sillä lähes koko 
maailmaa ravisuttanut koronavirus levisi Suomeenkin. Sen 
takia yhdistyksemme kerhojen toiminta keskeytyi, tilaisuudet 
ja tapahtumat peruttiin. Koimme monta muutakin pettymys-
tä. Yhdistyksemme odotetuin vuosittainen tapahtuma, Ke-
Mut, ehdittiin sentään järjestää.

Yhdistyksemme toiminnalle on ominaista notkeus. Muuttu-
neeseen tilanteeseen kyettiin sopeutumaan nopeasti. Ope-
teltiin Teamsin ja Zoomin käyttäminen, ja opittiin toimimaan 
verkossa. Digitaidot kehittyivät, ja keksittiin uusia toiminta-
tapoja. Toteutettiin kerhoja ulkosalla, ja perustettiin nettiin 
keskusteluryhmiä. Kiitos kekseliäille kerho-ohjaajille ja vapaa-
ehtoisille.

Pidimme tärkeänä ylläpitää yhteyksiä kehitysvammaisiin 
ihmisiin ja heidän perheisiinsä. Suuri osa jäsenistä saatiin 
mukaan toimintoihin. Yhdistys teki voitavansa perheiden ja 
erityisesti pienperheiden tilanteen helpottamiseksi, mutta 
viruksen aiheuttamaa yksinäisyyttä ei varmasti voitu lievittää 
riittävästi.

Koronaepidemia vaikutti palveluihimme.  Kotiyhteisöissä oli 
vierailukielto ja niissä noudatettiin tarkkoja varotoimenpitei-
tä. Kasvosuojat tulivat asukkaillekin tutuiksi. Toimijatalojen 
toimintaa supistettiin, mutta päiväaikaista toimintaa voitiin 
kuitenkin tarjota. Haksulan toiminta vakiintui, ja uuteen per-
hekotiin saatiin asukkaat.

Yhdistyksemme saa toiminta-avustuksia kaupungilta ja 
valtiolta. Erityisesti valtion toiminta-avustuksiin on tulossa 
muutoksia veikkausvoittovarojen pienenemisen takia. Toivot-
tavasti löydetään korvaavia rahoituskanavia, jotta meidän ja 
muiden kolmannen sektorin yhdistysten toiminta voi jatkua 
kuten ennenkin. Mm. valtakunnalliset Selkeästi meille- ja Vi-
pinä-hankkeemme rahoitetaan STEA-avustuksilla, ja olemme 
saaneet niistä paljon kiitosta. Yhteistyö Espoon ja Vantaan 
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kaupunkien kanssa jatkui edelleen. Järjestökentässä tapah-
tuu tulevaisuudessa muutoksia, mutta pysykäämme niissä 
mukana.

Toimintakertomuksesta voi todeta, että yhdistyksemme toimi 
aktiivisesti vuonna 2020 koronapandemiasta huolimatta. 
Saatiin aikaan paljon ja hyviä asioita. Toiminnassa kiinnitet-
tiin huomiota itsemääräämisoikeuden lisäämiseen, ja ko-
rostettiin YK:n vammaissopimuksen merkitystä. Sen pitäisi 
olla kaikkien kehitysvammaisten ihmisten elämän perusta ja 
tukipilari. 

Olen iloinen työhönsä sitoutuneesta ja motivoituneesta hen-
kilökunnastamme sekä siitä, että meillä halutaan olla työssä. 
Kulunut vuosi oli henkisesti ja fyysisesti raskas kaikille mutta 
erityisesti toimijoiden ja asukkaiden kanssa lähityötä tekevil-
le henkilöille. Kiitän teitä jokaista lämpimästi.

Uskon edelleenkin, että hyvistä hetkistä tulee hyvä elämä.

Sari Sepponen
puheenjohtaja
sari.h.sepponen@gmail.com
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3 Toiminnanjohtajan katsaus
Vuosi 2020 lähti käyntiin vauhdikkaasti ja vuoden kohokohta 
KeMut 2020 juhlittiin Messukeskuksen Siivessä helmikuussa 
viikkoa ennen koronaviruspandemian vaikutusten alkamis-
ta.  KeMut juhlittiin onnekkaiden tähtien alla, tapahtumaan ei 
osallistunut tietämättään koronaan sairastuneita ihmisiä ja 
altistuksilta vältyttiin. KeMuista jäi taas kerran hienoja muis-
toja ja reppuun myös uusia ideoita tulevia KeMuja varten, 
joita juhlimme yhdessä, kunhan elämä taas normalisoituu.

Vuosi 2020 oli meille kaikille poikkeuksellinen. Kehitysvam-
matuki 57 ry:ssä tämä poikkeuksellinen aika toi mukanaan 
valtavan digiloikan, jonka otimme yhdessä jäsenistömme ja 
muiden toimintaan osallistuvien ihmisten kanssa. Digiyhteyk-
sin toteutettava toiminta paikkasi osin lähitapaamisia, mutta 
ei korvannut arvokasta fyysisesti samassa tilassa tapah-
tuvaa toimintaa.  Onneksemme kesällä saimme toteuttaa 
leirejä perinteiseen malliin, joskin pienemmällä ryhmäkoolla 
ja erityisin turvajärjestelyin.

Vaikka vuosi 2020 oli monella tavoin haastava, mahtui siihen 
paljon hyviä hetkiä arjessa. Uusi arki kotiyhteisöissä palautti 
päiviin aikaisempaa enemmän aitoa läsnäoloa ja yhdessä-
olon iloa. Kehittämistoiminnan saralla olemme saaneet oppia 
vauhdikkaasti startanneen ja jo nyt tuloksellisen Selkeästi 
meille –hankkeen tiimoilta kognitiivisen saavutettavuuden 
saloja.

On ollut uskomatonta seurata, miten henkilöstömme on 
joustanut ja mukautunut työskentelemään muuttuvissa 
olosuhteissa.  Työn henkinen kuormittavuus on vuonna 2020 
ollut suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Varsinkin ko-
tiyhteisöissämme ja toimijataloissa henkilöstö on kantanut 
valtavaa vastuuta asukkaiden ja toimijoiden turvallisuudesta 
ja hyvinvoinnista sen lisäksi, että huoli omasta terveydestä 
on väistämättä vaikuttanut jokaisen elämään. 
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Vuonna 2020 yhdistyksemme palvelutoiminnan tuotot piene-
nivät päiväaikaisen toiminnan ollessa rajoitetusti auki ke-
väällä. Vältyimme kuitenkin henkilöstön lomautuksilta, kiitos 
yhdistyksemme hyvin hoidetun talouden. Koronan vuoksi 
päädyimme kuitenkin siirtämään kesäksi suunnitellun Oska-
rinpuiston toimijatalon remontin seuraavalle vuodelle.

Kuten vuosi sitten, päätän kirjoitukseni toteamalla, että 
organisaatio toimii hyvin silloin, kun sen työntekijät voivat 
hyvin.  Kulunut vuosi yhdistyksessämme todistaa sen, että 
yhdessä pystymme mihin vain. Henkilöstön hyvinvointiin ja 
hyvään johtamiseen pitää panostaa nyt ja tulevaisuudessa 
vähintään yhtä paljon kuin ennen. 

Lämmin kiitos yhdistyksemme jäsenille ja hallitukselle, 
kotiyhteisöjemme asukkaille, toimijatalojen toimijoille, 
henkilökunnalle, perhekodille, sekä kaikille toimintaamme 
osallistuville ihmisille.  Kiitokset myös kymmenille aktiivisille 
yhteistyökumppaneillemme, joiden kanssa yhdessä olemme 
enemmän.

Nina Korventaival
toiminnanjohtaja
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4 Hallinto

JÄSENET
Vuosi 2020 oli yhdistyksen 63. toimintavuosi. Yhdistyksellä 
oli 752 jäsentä, joista kolme oli yhteisöjäseniä. Jäsenmaksu 
oli henkilöjäseniltä 25 euroa ja yhteisöjäseniltä 90 euroa vuo-
dessa. Jäsenet saivat valintansa mukaan Kehitysvammais-
ten Tukiliiton Tukiviesti- tai Leija-lehden. Jäsenille lähetettiin 
vuoden aikana neljä jäsentiedotetta, vapaa-ajan toiminta 
-esite, yksitoista sähköistä uutiskirjettä sekä erilaisia kutsuja 
yhteisiin tilaisuuksiin. 

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET  
KOKOUKSET
Ylintä päätäntävaltaa yhdistyksen asioissa käyttää kahdesti 
vuodessa kokoontuva yhdistyskokous. Sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin 25.8.2020 ja syyskokous pidettiin 
19.11.2020. Syyskokouksessa valittiin yhdistyksen hallituk-
sen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. 

HALLITUS
Kehitysvammatuki 57 ry:tä edustaa ja sen asioita hoitaa toi-
meenpanoelimenä hallitus. Hallituksen jäsenten toimikausi 
on kolme vuotta.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Hallituksen 
asioita valmisteli yhdistyksen työntekijöistä koostuva johto-
ryhmä. Hallituksen kokousten esittelijänä ja sihteerinä toimi 
Nina Korventaival. Talousasioissa esittelijänä toimi Nina 
Korventaival tai Rantalainen Oy:n taloushallinnon asiantuntija 
Elina Borgenström.
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Hallituksen kokoonpano vuonna 2020:

Sari Sepponen  
puheenjohtaja
Eeva Virkkunen
varapuheenjohtaja
Timo Martelius
varapuheenjohtaja 

jäsenet
Iiro Auterinen
Päivi Heiskanen
Sirpa Volanen
Minna Mattsson

YHDISTYKSEN TOIMINNALLINEN JOHTO
Yhdistyksen toiminnallisesta johdosta vastasi toiminnanjoh-
taja Nina Korventaival. Johtoryhmään kuuluivat toiminnan-
johtajan lisäksi palvelujohtaja Elina Raike-Ojanen, kehittä-
mispäällikkö Mari Mononen, perheiden tuen päällikkö Katja 
Riikonen ja henkilöstökoordinaattori Kirsi Aarnikare sekä 
palveluyksiköiden johtajat Anne Wallenius, Tiina Toivonen ja 
Kirsi Kanerva-Poranen.

TARKASTUSTOIMINTA
Varsinaisena tilintarkastajana toimi Susanna Saarnikari 
KMPG tilintarkastusyhteisöstä. 

TOIMIKUNNAT
Kiinteistö- ja asumistoimikunta
puheenjohtaja Sari Sepponen, sihteeri Elina Raike-Ojanen

Työsuojelutoimikunta 
työsuojelupäällikkö Nina Korventaival, työsuojeluvaltuutettu 
Marja Herala, Otto Selin, Johanna Hutri, Taru Ljokkoi,  
Noora Altio, Anne Tiilikka ja Elina Raike-Ojanen.

JÄSENYYDET
Kehitysvammatuki 57 ry on kuulunut jäsenenä seuraaviin 
liittoihin: Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Kehitysvammaliit-
to ry, Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri ry, Suomen 
Paralympiakomitea ry, SOSTEn yhteistyöjäsenyys, Kukunori 
ry, Suomalaisen Työn Liitto, Kansalaisareena ry ja Elinkeino-
elämän keskusliitto: Hyvinvointiala HALI ry.
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5 Vaikuttamistoiminta

EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN

Kehitysvammatuki 57 ry tekee yhteistyötä viranomaisten ja 
päättäjien kanssa, toimii useissa verkostoissa ja vaikuttaa 
yhdessä muiden järjestöjen kanssa mm. antamalla lausunto-
ja ja kannanottoja. Yhdistys osallistuu erilaisiin tilaisuuksiin 
ja työryhmiin, joiden tavoitteena on jakaa tietoa tulevasta 
sote-uudistuksesta ja maakuntahallinnosta.

Yhdistys tuo esiin kehitysvammaisten ihmisten ja heidän 
perheidensä ääntä ja lisää heidän vaikuttamismahdollisuuk-
siaan heitä koskevissa asioissa, esimerkiksi kuljetuspalvelu-
jen asiakastyöryhmässä. Osa vaikuttamistoimintaa on myös 
monipuolisen asiantuntijuuden jakaminen, esimerkiksi koulu-
tusten ja konsultoinnin muodossa. 

Vuoden 2020 edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan keskei-
siä painopisteitä olivat pääkaupunkiseudun viranhaltijoiden, 
päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö ja 
verkostoituminen. Koronapandemian aiheuttamien yhteis-
kunnallisten muutosten takia yhdistyksen vaikuttamistyö 
kohdistui erityisesti erityislapsiperheiden palveluiden ja 
tukitoimien edistämiseen. Syksyllä yhdistyksessä kokeiltiin 
lisäksi jäsenistölle suunnattua lakineuvontaa. 

Syksyllä 2020 Pähkinänsärkijät-verkoston kanssa toteutetus-
sa Turvallista perhe-elämää -podcastsarjassa tarkastellaan 
arjen voimavaroja ja haasteita. Jaksoissa pääsevät ääneen 
erityislasten vanhemmat sekä asiantuntijat.
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VIESTINTÄ

Yhdistyksen strategian mukaista toimintaa ja sen kasvun 
mahdollisuuksia tuetaan viestinnällä. Viestinnän suunnitte-
luun on nimetty viestintätiimi, joka kokoontuu kuukausittain. 
Vuonna 2020 verkkosivuille toteutettiin teknisen ja kogni-
tiivisen saavutettavuuden arvioinnit ja suositusten pohjalta 
luotiin saavutettavat verkkosivut vanhalle sivustopohjalle. 
Lisäksi yhdistyksen graafinen ilme uudistettiin osittain tuke-
maan saavutettavampaa viestintää.

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin jäsentiedotteissa, uutis-
kirjeissä, yhdistyksen kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. 
Neljä kertaa vuoden aikana ilmestyneen jäsentiedotteen 
levikki oli numerosta riippuen 1000–1200, minkä lisäksi se 
oli ladattavissa nettisivuilla. Sähköinen uutiskirje lähetettiin 
12 kertaa tilaajarekisterissä olleille 691 henkilölle. 

Yhdistyksen kotisivut ja sosiaalinen media ovat tärkeitä vies-
tinnän välineitä, ja seuraajien määrä on lisääntynyt eri kana-
vissa. Vuoden aikana yhdistyksen kotisivuilla oli yli 22 000 
kävijää. Yhdistyksen Facebookissa oli vuoden lopussa 2014 
tykkääjää, Instagramissa 1168 ja Twitterissä 368 seuraajaa. 
Yhdistyksen toimintaa markkinoitiin ja yhdistyksen asian-
tuntijat tarjosivat luentoja myös erilaisissa tapahtumissa, 
seminaareilla, messuilla ja oppilaitoksissa – vuonna 2020 
pääasiassa etäyhteyksiä hyödyntäen.
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6 Palvelutoiminta

Kehitysvammatuki 57 ry järjestää asumista ja päiväaikaista 
osallisuutta edistävää toimintaa aikuisille kehitysvammai-
sille ihmisille. Palvelutoiminnan tavoitteena on mahdollistaa 
yksilöllinen tuki niin, että asiakas selviytyisi mahdollisimman 
itsenäisesti arkipäivän toiminnoissa. Toiminnassa huomioi-
daan ihmisten itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden toteu-
tuminen omaan elämään liittyvissä asioissa ja valinnoissa. 
Palvelutoiminnan henkilöstö koostuu sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisista, joiden lisäksi lyhytaikaisina sijaisina ja tun-
tityöntekijöinä on alan opiskelijoita. Tarjoamme työtä myös 
tuetusti erilaisissa avustavissa tehtävissä. 

Yhdistyksellä on kolme asumisyksikköä: Kankurinkulman, 
Myllykaaren ja Oskarinpuiston kotiyhteisöt. Yhdistyksellä 
on myös viisi yksiötä, jotka toimivat tukiasuntoina kehitys-
vammaisille ihmisille. Tukiasunnot sijaitsevat Myllypurossa 
ja tukipalvelut niihin tuotetaan Myllykaaren kotiyhteisöstä. 
Perhekoti tarjoaa kodin neljälle asukkaalle Itä-Helsingissä. 
Asumisessa huolehditaan turvallisesta asumisympäristös-
tä sekä tuetaan yksilöllisesti kehitysvammaisten ihmisten 
kokonaisvaltaista hyvinvointia omassa kodissa. Osallisuutta 
tukevaa päiväaikaista toimintaa tarjotaan Oskarinpuiston 
ja Haksulan toimijataloissa. Palvelutoiminnan yksiköiden 
yhteisessä käytössä oli retkiauto, jonka käyttö oli ahkeraa ja 
monipuolista.

Covid-19-epidemia vaikutti sekä kotiyhteisöjen että toimijata-
lojen toimintaan. Asukkaiden kodin ulkopuolinen toiminta oli 
vähäisempää koronan tuomien rajoitusten vuoksi ja päiväai-
kaista toimintaa supistettiin. 
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KANKURINKULMAN KOTIYHTEISÖ

Kankurinkulman kotiyhteisö tarjoaa kodin ja ympärivuorokau-
tisen asumisen tuen 16 asukkaalle.  

Yläkerrassa on kaksi viiden hengen ryhmäkotia ja alakerras-
sa on viisi yksilöllistä asuntoa. Asukkaat ovat 29–82-vuotiai-
ta. Kotiyhteisön asukkaista eläkkeellä oli yhdeksän asukasta 
ja muut asukkaat kävivät arkipäivisin töissä tai päiväaikaises-
sa toiminnassa. Kotona olevien eläkeläisten kanssa suunni-
teltiin toimintakykyä ylläpitävää toimintaa heidän toiveittensa 
mukaan. Koronan vuoksi asukkaiden työt, koulu ja päiväaikai-
nen toiminta supistui niin, että moni asukas oli vuonna 2020 
kotona normaalia enemmän.

Koronaepidemia vaikutti myös asukkaiden liikkumiseen ja 
harrastamiseen. Osa asukkaista osallistui erilaisiin virtuaa-
lisiin kerhoihin, osalla harrastaminen siirtyi ulos tai loppui 
kokonaan. Jotkut asukkaat ovat opetelleet käyttämään 
tietotekniikkaa osallistuakseen erilaisiin verkkokerhoihin ja 
-tapaamisiin.  Henkilökohtaisten avustajien kanssa sovitut 
vapaa-ajan avustamiset jatkuivat läpi vuoden. Avustajien 
kanssa asukkaat lenkkeilivät lähiympäristössä tai tutustuivat 
lähialueen ulkoilupaikkoihin. Retkiä ohjaajien kanssa tehtiin 
mm. Paraisille, Punkaharjulle ja entisille kotikulmille Porvoon 
Kankurinmäkeen.
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MYLLYKAAREN KOTIYHTEISÖ 
JA TUKIASUNNOT

Myllykaaren kotiyhteisössä on yhdeksän asukasta, joiden 
ikä on 35–65 vuotta. Tukiasunnoissa asuu viisi asukasta. 
Työikäiset asukkaat kävivät päiväaikaisessa toiminnassa, 
töissä tai koulussa silloin, kun se oli koronatilanteen puolesta 
mahdollista. Myllykaaren asukkaista neljä on eläkkeellä, ja 
eläkeläisten päivät kuluivat erilaisten kotitöiden ja harrastus-
ten merkeissä. 

Koronan takia harrastukset jäivät tauolle ja niiden tilalle 
mietittiin vaihtoehtoista toimintaa. Asukkaat ulkoilivat ja ret-
keilivät lähiympäristössä. Lähialueen kansallispuistot tulivat 
tutuiksi ja uutena viikonloppuretkikohteena löytyi Rajamäel-
lä, Sääksjärven rannalla oleva vuokramökki, jossa retkeiltiin 
kahdesti. Henkilökohtaisten avustajien kanssa asukkaat 
liikkuivat pääkaupunkiseudulla, lenkkeillen ja tutustuen erilai-
siin virkistysalueisiin. Myös perinteinen Porvoon retki tehtiin 
ennen joulua.

Kaksi Myllykaaren asukasta jäi eläkkeelle, yksi asukas val-
mistui koulusta ja kaksi asukasta täytti pyöreitä vuosia. 
Oman väen voitiin juhlia koronasta huolimatta. Tukiasuk-
kaista yksi muutti vuoden aikana pois ja asunto remontoitiin 
seuraavaa asukasta varten.
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OSKARINPUISTON KOTIYHTEISÖ

Oskarinpuiston kotiyhteisö tarjoaa kodin ja ympärivuorokau-
tisen asumisen 15 asukkaalle. Asukkaiden ikä vaihtelee 25 
vuodesta 77 vuoteen. 

Vuosi 2020 toi haasteita Covid19 -epidemian takia. Asukkai-
den kodin ulkopuolinen toiminta on ollut vähäisempää rajoi-
tusten vuoksi esimerkiksi päiväaikaisen- ja vapaa-ajan toi-
minnan osalta. Työntekijät ovat noudattaneet tarkennettuja 
suojautumis- ja hygieniaohjeita, jotta asukkaat ja henkilöstö 
ovat pysyneet mahdollisimman terveenä. Kynnys digitaitojen 
käyttöön ja opetteluun madaltui kun harjoiteltiin päiväaikai-
seen toimintaan ja harrastuksiin osallistumista etäyhteyden 
avulla. 

Hyvä ohjaajaresurssi iltaisin on mahdollistanut paremman 
yksilöllisen tuen asukkaille. Vuoden 2020 aikana kotiyhtei-
sössä on ollut yksi oppisopimusopiskelija (lähihoitaja) ja 
sosionomiopiskelija työharjoittelussa.
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OSKARINPUISTON TOIMIJATALO

Oskarinpuiston toimijatalo tarjoaa osallisuutta edistävää 
päiväaikaista toimintaa. Toimijatalon toiminta on ryhmämuo-
toista. Toiminta painottuu toimijoiden osallisuuden, itse-
määräämisoikeuden ja kommunikaation tukemiseen. Toimi-
jatalon toimijat ovat laaja-alaista tukea tarvitsevia aikuisia 
kehitysvammaisia ihmisiä, joiden toimintakyvyn ylläpitämi-
nen on osa toimijatalon arkea.

Maaliskuussa Covid-19-epidemiasta seuranneiden poikkeus-
olojen alkaessa toimintaa supistettiin. Palvelua tarjottiin 
kotona asuville ja samassa kiinteistössä asuville toimijoille. 
Osa henkilökunnasta ohjattiin työkiertoon muihin yksiköihin, 
osa jatkoi työtään toimijatalossa. Kesän jälkeen tehtiin ryh-
mäjakoihin ja toimintaan muutoksia, jotta toimintaa pystyttiin 
jatkamaan turvallisesti. 

Vuoden 2020 alussa otettiin käyttöön uusi monikäyttöinen 
aistitila, josta on ollut paljon iloa. Kohtaamisten vähentyessä 
digitaalinen yhteydenpito lisääntyi ja säännöllinen yhteistyö 
Teamsin avulla alkoi esimerkiksi Haksulan toimijatalon kans-
sa. Syksyllä pyörähti käyntiin myös lehden toimittamistyö. 
Siihen jokainen toimija pääsi osallistumaan haluamallaan 
tavalla, omia vahvuuksiaan sekä kommunikointikeinojaan 
käyttäen.

Vuoden 2020 aikana toimijatalossa oli kaksi oppisopimus-
opiskelijaa ja työssäoppimisjaksoilla kaksi lähihoitajaa ja 
sosionomiopiskelija.
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HAKSULAN TOIMIJATALO

Haksulan toimijatalo avattiin tammikuun 2020 alussa. Koro-
napandemian vuoksi alkuvuodesta aloittaneet toimijat jäivät 
maaliskuussa koteihinsa, toimijatalon työntekijät siirtyivät 
työkiertoon yhdistyksen kotiyhteisöihin. Toiminta Haksulassa 
aloitettiin uudelleen kesän jälkeen. Syksyn aikana toimijoiden 
määrä kasvoi kymmeneen.  

Haksulan toimijatalon päämääränä on mahdollistaa toimi-
joiden mahdollisimman vahva osallisuus niin omassa toi-
minnassa kuin ympäröivässä yhteiskunnassa. Vuonna 2020 
toimintaa suunniteltiin ja toimintaympäristöä rakennettiin 
yhdessä toimijoiden kanssa. Yhdessä maalattiin seiniä ja 
kerättiin materiaalivarastoja. Viikko-ohjelma rakennettiin 
yhdessä toimijoiden kanssa, kunkin toiveiden ja tarpeiden 
pohjalta. Koronatilanteen ollessa rauhallisempi toteutettiin 
museokäyntejä ja lukuisia luontoretkiä.  Hakunilan liikunta-
puistossa järjestettiin olympialaiset ja lähikirjastossa käytiin 
säännöllisesti.   

Yhteistyö oppilaitosten kanssa toteutui vierailuina ja tutustu-
miskäynteinä Haksulaan sekä etäesittelyinä. Yhteyttä muihin 
pidettiin mm. toimijatalojen chat-ryhmien avulla ja osallis-
tumalla verkon välityksellä tapaamisiin. Toimijoiden kanssa 
harjoiteltiin myös some-kirjoittamista.  

PERHEKOTI

Perhekoti perustettiin 
vuoden 2020 alussa. Tilava 
perhekoti sijaitsee vehreällä 
tontilla Itä-Helsingissä ja se 
tarjoaa yhteisöllisen kodin 
neljälle aikuiselle ja perhe-
hoitajalle.  
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7 Järjestötoiminta

Järjestötoiminta tarjoaa kehitysvammaisille lapsille, nuorille 
ja aikuisille sekä heidän perheilleen tukea, tietoa ja ohjausta 
sekä mahdollisuuksia tärkeäksi ja antoisaksi koettuun ver-
taistukeen, virkistäytymiseen ja mielekkääseen vapaa-aikaan. 

Kehitysvammatuki 57 ry toteutti vuonna 2020 Helsingin kau-
pungin järjestöavustuksella perheiden vertaistukitoimintaa, 
kerhotoimintaa ja leiritoimintaa helsinkiläisille. Espoon kau-
pungin kohdeavustuksella järjestettiin omaishoidon tehtävää 
tukevaa toimintaa ja kerhotoimintaa espoolaisille. STEA:n 
Ak-avustuksella toteutettiin Ystävätupatoimintaa, vertais- ja 
vapaaehtoistoimintaa sekä parkkitoimintaa ja C-avustuksella 
valtakunnallisia Vipinä-hanketta (2018–2020) ja Selkeäs-
ti meille -hanketta (2020–2022). Lisäksi STEA:lta saatiin 
yleisavustusta kattamaan viestinnän ja kehittämistyön kuluja 
sekä toimitilakuluja.

Koronapandemia vaikutti järjestötoimintaan merkittäväs-
ti. Pääkaupunkiseutua koskevien kokoontumisrajoitusten 
vuoksi ryhmätoiminnan fyysisiä tapaamisia ei ollut lainkaan 
13.3.–31.5. ja 20.11.–31.12. välillä, minkä lisäksi seniori-, 
musiikki- ja liikuntaryhmät jäivät tauolle jo 16.10. alkaen. 
Muinakin ajankohtina osallistujamääriä rajattiin ja noudatet-
tiin turvallisuusohjeita. Toimintaa mukautettiin muun muassa 
siirtämällä osa toiminnasta verkkoon ja kehittämällä vaihto-
ehtoisia tuen ja toiminnan muotoja.

PERHEIDEN VERTAISTUKITOIMINTA  
JA ENSITUKITYÖ
Perheiden vertaistukitoiminta tarjoaa helsinkiläisille perheille 
tukea, tietoa ja ohjausta eri elämänvaiheissa ja arjen haas-
teissa. Vertaistuki kulkee toiminnan punaisena lankana. 
Vuonna 2020 järjestettiin virkistystapahtumia, teemoitettuja 
tapahtumia, kurssimuotoista omaishoidon tehtävää tukevaa 
viikonlopputoimintaa sekä vanhempien ja perheiden vertais-
tapaamisia. Toimintaa siirrettiin verkkoon koronan takia ja 
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mukauttamistoimia olivat mm. keväällä 2020 yhden vanhem-
man perheille järjestetty ruokajakelu (8 kertaa) sekä jouluruo-
kakassien tarjoaminen 31 perheelle. 

Yhteistyössä järjestetyt teematapahtumat olivat suosittuja. 
Aiheina olivat esimerkiksi voimavararyhmä, murrosikä ja sek-
suaalisuus, edunvalvonta sekä TELMA-koulutusilta. Vanhem-
mat ovat antaneet erityistä kiitosta samaan aikaan lapsille 
järjestetyistä toimintaparkeista, mikä mahdollistaa vanhem-
pien osallistumisen toimintaan. Uutena toimintana vuonna 
2020 oli elokuussa vanhemmille järjestetty parisuhdeviikon-
loppu ja päiväaikaan kokoontuva vertaistukiryhmä.

Perheiden vertaistukitoiminta lukuina
• virkistystapahtumien käynnit 151
• teemoitettujen tapahtumien käynnit 93
• vertaistapaamisten käynnit 43
• viikonloput eri kohderyhmille 3
• viikonlopputoiminnan osallistumiskerrat 247
• Yhteensä 534 osallistumiskertaa perheiden  

 eri toimintoihin.

”Oli mahtavaa, kun meille aikuisille 
jäi oikeasti monta tuntia aikaa poh-
tia keskenämme elämän ja arjen 
tärkeitä kysymyksiä. Ihanaa, että 
hoitajia oli riittävästi. Poikani eri-
tyistarpeet ruokailuissa huomioitiin 
hienosti ja sain paljon apua hänen 
kanssaan.”

”Pandemian aikana ruokajakelu oli 
ainoa todellinen tukitoimi ja tunne 
siitä, että joku välittää, tukee ja 
helpottaa arkea oli todellakin sekä 
oikea-aikaista että ennalta ehkäise-
vää. Tuki aloitettiin nopeasti.”
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OMAISHOIDON TEHTÄVÄÄ  
TUKEVA TOIMINTA
Espoon kaupungin myöntämällä kohdeavustuksella toteutet-
tiin alle 18-vuotiaiden lasten omaishoitajalle tai vastaavassa 
tilanteessa oleville tietoa ja tukea vertaisryhmän muodossa. 
Lastenhoito ja sen erityisosaaminen olivat oleellisia toimin-
taan osallistumisen mahdollistumisessa.

Vuonna 2020 toteutui yhdeksän tapaamista, joissa oli muka-
na toiminnan vetäjä ja vapaaehtoinen. Tapaamisiin osallistui 
vuoden aikana 11 eri aikuista ja kuusi eri lasta, käyntikertoja 
oli yhteensä 45.

Ennen koronapandemiaa tapaamisia ME-talolla ehti olla 
kaksi kertaa, minkä jälkeen tapaamiset toteutuivat sen hetki-
sen koronatilanteen mukaan etänä, paikan päällä tai näiden 
yhdistelmänä. Vain yksi tapaaminen peruuntui kokonaan 
koronapandemian vuoksi. 

Omaishoidon tehtävää tukeva toiminta lukuina
• 9 tapaamista
• 17 osallistujaa 
• 45 käyntikertaa

KERHOTOIMINTA
Kerhotoiminta on koostunut säännöllisesti kokoontuvista 
kerhoista, lyhytkursseista ja liikuteltavista kerhoista. Kerhot 
ovat säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä, lyhytkurssit taas ovat 
muutaman kerran kokoontuvia tietyn aihealueen kursseja ja 
liikuteltavat kerhot tilauksesta toteutettavia kuuden kerran 
kerhoja. Helsingin kerhojen lisäksi kerhotoiminta alkoi kesäl-
lä myös Espoossa. 

Keväällä suunniteltuja kerhokertoja oli 8–16, mutta koro-
natilanteen vuoksi kerhotoiminta siirrettiin maaliskuussa 
verkkoon kaikille avoimina verkkokerhoina kolmena päivänä 
viikossa. Lisäksi osa ohjaajista teki esim. videoita kerholai-
sille tai tuotti materiaalia Päivän puuhat -sarjaan yhdistyksen 
Facebook-sivuille. Lisäksi asumisyksiköille tarjottiin musiikki-
tuokioita ulkona/verkossa. 
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Syksylle suunniteltuja kerhokertoja oli 7–13 kertaa, mutta 
kaikki eivät toteutuneet koronatilanteen vuoksi. Syksyllä se-
niori-, liikunta- ja musiikkikerhojen lähitapaamiset sisätiloissa 
lopetettiin 16.10., ja loput 20.11. Osa suunnitelluista kerhois-
ta ei alkanut liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi (kaksi 
Helsingissä ja neljä Espoossa). Uutena toimintana Helsingis-
sä alkoi neljä kerhoa koulujen iltapäivätoiminnan yhteydessä.

Kerhotoiminta lukuina

Helsinki Espoo Yhteensä

kerhot 45 3 48

käyntimäärä 2859 71 2930

liikuteltavat kerhot 4 1 5

lyhytkurssit 7 2 9

musiikkituokiot 
asumisyksiköille 
ulkona/verkossa

18 5 23

”Sähköpostin välityksellä lähetetyt kerhomateriaalit ovat olleet 
suuri ilon aihe ja niitä on katseltu lukemattomia kertoja”
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LEIRITOIMINTA

Koronapandemiasta huolimatta vuoden aikana pystyttiin 
järjestämään kaikkiaan 13 leiriä, vain yksi joulun jälkeiselle 
väliviikolle suunniteltu leiri peruttiin pandemian kiihtymisen 
vuoksi.

Leirien järjestäminen koronatilanteesta huolimatta onnistui 
huolellisten mukautusten ansiosta. Leirien alkamista siirret-
tiin kuukaudella eteenpäin, ja kesäkuulle suunnitellut leirit 
siirrettiin elokuulle ja lokakuulle. Lisäksi ryhmäkokoa pie-
nennettiin. Leirikauden rakenteeseen, työntekijäresurssiin ja 
turvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Leirit pystyttiin 
toteuttamaan mukautusten ja muiden muutosten myötä tur-
vallisesti ja kuitenkin tärkeää vapaa-ajan toimintaa ja kesän 
tunnelmaa leiriläisille mahdollistaen. 

Yksi leiri oli suunnattu lapsille (8 osallistujaa), kaksi vaikea-
vammaisille (yhteensä 11 osallistujaa) ja kaksi syyslomalei-
riä (koululaisten ja nuorten aikuisten) yhdistettiin yhdeksi 
leiriksi, jolla oli yhteensä 11 osallistujaa. Leireille osallistui 
yhteensä 134 henkilöä vuoden aikana. 

Leiritoiminta lukuina
• 13 leiriä
• 134 osallistujaa
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YSTÄVÄTUPATOIMINTA

Ystävätupatoiminta koostuu kohtaamispaikka Ystävätuvasta 
eli ”Ystiksestä”, Teiniklubista, Senioriklubista, Villiklubista, 
Sateenkaariklubista, lyhytkursseista, retkistä, matkoista ja 
tapahtumista sekä yhteistoiminnasta Me Itse ry:n Helsingin 
paikallisryhmän kanssa.

Toiminta Aukiolokerrat Osallistumismäärät Toteutunut/Tavoite

Kohtaamispaikka Ystis 81 1084 13/20 osallistujaa/kerta

Teiniklubi 19 113 6/10 osallistujaa/kerta  

Senioriklubi 9 219 24/20 osallistujaa/kerta

Villiklubit 5 425 5/20 klubi-iltaa

Sateenkaariklubi 4 7 4/7 kokoontumiskertaa

Retket ja matkat 1 17 1/8 retkeä tai matkaa

Taulukossa esitellyn toiminnan lisäksi järjestettiin yksi Verk-
ko-Villiklubi, Sateenkaariklubin Meidän Pride -piknik sekä yksi 
Verkko-Senioriklubi. Me Itse Helsinki kokoontui kolme kertaa 
ja osallistui etänä Me Itse -päivään.
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Koronapandemia vaikutti huomattavasti Ystävätupatoi-
mintaan. Ennen koronan aiheuttamia rajoituksia toimintaa 
järjestettiin normaalisti ja syyskauden alussa tarkennetut 
turvallisuusohjeistukset huomioiden. Toiminta oli kokonaan 
verkossa 31.3.–31.5. ja 20.11.–31.12. Verkkotapahtumiin 
osallistujia oli kautta linjan vähemmän kuin kohtaamispai-
kassa tapahtuvaan toimintaan.

Osallistumismäärät olivat huomattavasti pienemmät kuin 
edellisenä vuonna. Asiakaskohtaamisia hoidettiin kokoon-
tumisrajoitusten vuoksi tavallista enemmän puhelimitse, 
etenkin niiden kohdalta, joille verkko-osallistuminen on mah-
dotonta. Toisaalta verkkotoiminta sai runsaasti positiivista 
palautetta. Se mahdollisti myös kauempana asuvien osal-
listumisen, rohkaisi tulemaan mukaan toimintaan ja poisti 
mahdollisia muista rajoitteista johtuvia osallistumisen estei-
tä. Verkkotoiminnalle toivottiin eri tahoilta jatkoa. 

VERTAIS- JA VAPAAEHTOISTOIMINTA 
 
Vertais- ja vapaaehtoistoiminta edistää kehitysvammaisten 
ihmisten mahdollisuutta osallistua aktiivisesti yhteiskunnan 
eri toimintoihin, päättää omasta vapaa-ajastaan ja edistää 
inkluusion toteutumista. Vapaaehtoiset osallistuvat vapaa-
ehtoistoiminnan tapahtumiin, muodostavat vertaisryhmiä ja 
toimivat kavereina. Vertais- ja vapaaehtoistoiminta tavoitti 
vuonna 2020 239 tukea tarvitsevaa henkilöä.
 
Vapaaehtoisten koulutuksia järjestettiin viisi ja osa koulu-
tuksista toteutui verkossa. Tämän lisäksi vapaaehtoisia tuli 
toimintaan henkilökohtaisen perehdytyksen kautta. Perus-
koulutuskokonaisuudesta muokattiin pandemiatilanteen 
mukautuksena digikaverikoulutus. Lisäksi Vekkariryhmän 
vetäjä -koulutus (20 h) toteutui ja syksyllä valmistui viisi uutta 
ryhmänvetäjää (tavoite oli kuusi). Yhteensä em. koulutusten 
ja perehdytysten myötä uusia vapaaehtoisia tuli toimintaan 
42 (tavoite 54), joista kaveritoiminnassa aloitti 15 (tavoite 20) 
ja yhdistyksen tapahtumissa neljä (tavoite 20). Muut koulute-
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tut vapaaehtoiset odottavat yhdistämistä kaverin kanssa ja/
tai koronatilanteen muuttumista, jolloin tapahtumiin ja toi-
mintaan pääsee taas osallistumaan. 

Uusia kaveripareja yhdistettiin pandemian sallimissa rajoissa 
ympäri vuoden sekä kaveripareiksi että digikavereiksi.  Kave-
riparit keksivät vaihtoehtoisia yhteydenpitotapoja tapaamis-
ten rinnalle tai niiden korvaamiseksi. Yhteisiä virkistystapah-
tumia kaveritoiminnassa mukana oleville järjestettiin kolme, 
jonka lisäksi heille tuotettiin virkistysvideoita verkkoon.   

Koronatilanne vaikutti vertais- ja vapaaehtoistoiminnan to-
teuttamiseen voimakkaasti, sillä fyysisiä tapaamisia ei ollut 
mahdollista järjestää lainkaan 11.3.–31.5. ja 20.11.–31.12. 
Muina aikoina tapaamisia pystyttiin järjestämään rajatus-
ti. Osa tehtävistä peruuntui ja joitakin vapaaehtoistehtäviä 
mukautettiin olosuhteisiin sopiviksi siirtämällä toimintaa 
verkkoon. 

Vuoden aikana Vekkarin vapaaehtoistoimijat osallistuivat 
tavoitteen mukaisesti 15 tapahtumaan pääkaupunkiseudulla 
ja verkossa. Osallistumiskertoja em. tapahtumissa oli 119. 
Lisäksi vapaaehtoisina toimittiin yhteensä 19 yhdistyksen 
omissa toiminnoissa, näissä tapahtumissa osallistumisker-
toja oli yhteensä 107. Vekkariryhmien suunnitelluista tapaa-
miskerroista toteutui 56 % ja ryhmien osallistujamäärä laski 
15 %. 94 % palautekyselyyn vastanneista osallistujista arvioi, 
että toteutuneeseen toimintaan osallistumisella oli heihin 
positiivinen vaikutus. Vekkariryhmien lisäksi vapaaehtoiset 
pitivät vuoden aikana työpajoja (5) ja toimivat vertaisohjaaji-
na kerhoissa (6). 

Vuonna 2020 oli tärkeää keskittyä pitämään toimijat muka-
na, vaikka osallistumisen mahdollisuuksia oli vähemmän. 
Vapaaehtoisille järjestettiin yhteensä seitsemän virkistys-
tapahtumaa ja kaveritoiminnan vapaaehtoisille lisäksi viisi 
työnohjauksellista tapaamiskertaa. Puhelinyhteydenpito 
etenkin tukea tarvitsevien vapaaehtoisten kohdalla oli lähes 
päivittäistä. Lisäksi toimijoiden valmiuksia osallistua verk-
kotoimintaan tuettiin Työväenopiston kanssa järjestetyllä 
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koulutuksella, avoimella neuvonnalla ja henkilökohtaisella 
opastuksella.  

Suullisen ja kirjallisen palautteen perusteella vapaaehtoiset 
kokevat toimintaan osallistumisen ja vapaaehtoisten yhtei-
söön kuulumisen tärkeäksi. Koronapandemiasta johtuva 
osallistumisen väheneminen on palautteen perusteella laske-
nut osallistujien elämänlaatua.  

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta lukuina  
 
Kaikki aktiiviset vapaaehtoiset 196, joista
 Vekkarin vapaaehtoisia 60,
 kaverivapareita 119 ja
 uusia vapaaehtoisia 42.

Vekkarin tapahtumia 34, joissa
 osallistumiskertoja 226.
 
Vekkari-ryhmiä 11, joissa
 vertaisryhmän vetäjiä 26,
 kokoontumiskertoja 67 ja
 osallistumiskertoja 361.
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PARKKITOIMINTA 

Parkkitoiminta on kehitysvammaisten ja vastaavaa laa-
ja-alaista tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoon sekä 
ohjaukseen perehtynyttä toimintaa. Toimintamuotoja ovat ko-
tiparkki (kotiin vietävä apu ja tuki perheelle), lasten teemapäi-
vät (perjantai- ja lauantaiparkki) sekä toimintaparkit lapsille 
yhdistyksen perheille suunnattujen tapahtumien yhteydessä 
ja sisarusviikonloppu vuosittain. 

Vuonna 2020 parkkitoiminnan listoilla oli 25 tilapäishoitajaa 
ja kotiparkkia käytti 20 perhettä yhteensä 520 tuntia. Per-
jantai- ja lauantaiparkit ovat erityislapsille sekä heidän sisa-
ruksilleen suunniteltua yhteistä tekemistä ohjaajien kanssa. 
Vuonna 2020 teemoina olivat mm. halloween, pikkujoulut ja 
satujen taikaa. Vuonna 2020 järjestettiin perjantai- ja lauan-
taiparkkeja, kesäparkkipäiviä, lasten minileiri, teemallinen 
verkkotapahtuma, toimintaparkkeja yhdistyksen tilaisuuksien 
yhteydessä, erityislasten sisaruksille viikonloppukurssi ja 
matalan kynnyksen vertaistukea tarjoava kaakon kammari.

Parkkitoiminta lukuina

Toiminta kpl osallistujat/
käyntikerrat

Kotiparkki 520 20 perhettä

Lasten teemapäivät 7 47 käyntikertaa

Kesäparkkipäivät 12 56 käyntikertaa

Lasten minileiri 1 6 osallistujaa

Kaakon kammari 2 17 käyntikertaa

Sisarusviikonloppu 
-kurssi 1 11 osallistujaa

Verkkotapahtumat 1 14 osallistujaa

Toimintaparkit - 12 käyntikertaa

”Lapsi on tykännyt käydä 57:n kivoissa parkeissa. 
On meille tärkeitä.”
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VIPINÄ 

Vipinä-hankkeessa (2018–2020) kehitettiin uusia tapoja 
aktivoida kotiyhteisöissä asuvia kehitysvammaisia ihmisiä 
liikkumaan ja tarjottiin ohjaajille uusia ideoita liikunnan lisää-
miseksi arkeen. 

Kolmas Vipinä-vuosi 2020 jatkui valtakunnallisena. Alku-
vuonna saatettiin loppuun yhteistyö kolmen edellisen vuoden 
Vipinä-yksikön kanssa. Uudet yhteistyöyksiköt sijaitsivat 
Sysmässä, Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Oulussa. Jokai-
sessa yksikössä järjestettiin 4–6 liikunta-aiheista työpajaa ja 
valmistettiin kuukauden kestävä Vipinä-peli, johon kerättiin 
mahdollisimman paljon liikuntapisteitä. Jakson lopuksi yksi-
köissä järjestettiin juhlat ja tuotiin esille aikaansaatuja muu-
toksia. Kaikilla paikkakunnilla tehtiin yhteistyötä paikallisten 
toimijoiden kanssa. Koronarajoitusten takia osa työpajoista 
toteutettiin ulkotyöpajoina tai etäyhteyksien avulla.

Toukokuussa järjestettiin kaikille yksiköille tarkoitettu haas-
tekuukausi, johon osallistui seitsemän yksikköä. Syyskuussa 
järjestettiin Vipinän loppuwebinaari yhdessä Rinnekodin 
AKA-hankeen kanssa. Webinaari sai vuoden loppuun men-
nessä 302 katselukertaa.

Materiaalipankkia kehitettiin vuoden 2020 loppuun saakka ja 
vuodelle 2021 myönnetyn jatkorahoituksen turvin toiminta-
mallia jalkautetaan myös seuraavana vuonna.

Vipinä lukuina
Kotiyhteisöjä  7
Osallistujia  90
Asukkaita  66
Ohjaajia  24
Työpajoja           17
Osallistumiskertoja  170
Asukkaita  123
Ohjaajia  47
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SELKEÄSTI MEILLE 

Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhdessä to-
teuttama valtakunnallinen Selkeästi meille -hanke käynnistyi 
maaliskuussa 2020. Hanke tukee kehitysvammaisten ihmis-
ten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta lisäämällä verk-
kopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta. Hanke järjestää 
kehitysvammaisille ihmisille saavutettavuuden iskuryhmiä, 
kehittää kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristöä 
ja arvioi verkkopalveluja.

Vuonna 2020 iskuryhmätoiminta toteutui neljässä ryhmäs-
sä (kaksi Me Itse ry:n ryhmää, Ammattiopisto Liven TEL-
MA-opiskelijat ja Vekkarin vapaaehtoiset). Osa iskuryhmistä 
järjestettiin etäyhteyksillä koronatilanteen vuoksi. Iskuryhmät 
toteuttivat yhteensä viisi iskua verkkosivuille, eli esittivät or-
ganisaatioille kognitiivista saavutettavuutta parantavia muu-
toksia. Kaikki organisaatiot reagoivat palautteeseen, kahden 
kanssa sovittiin tapaaminen ja yksi teki pyydetyt muutokset. 

Arviointipilotteja tehtiin kaksi: Kehitysvammatuki 57 ry:n ja 
Ammattiopisto Liven sivuille. Molemmat organisaatiot olivat 
tyytyväisiä hankkeelta saamiinsa suosituksiin ja tekivät nii-
den mukaisia muutoksia verkkosivuille. Keväälle suunnitellut 
pilotit tehtiin vasta syksyllä koronapandemian aiheuttaman 
viivästyksen vuoksi. Tämän vuoksi arviointeja ei ehditty tehdä 
muiden organisaatioiden sivuille. Hankkeen aikana tehdään 
yhteensä suunnitellut 15 arviointia. 

Hankkeen tuotosten kehitys on hyvällä mallilla. Arviointi-
kriteeristön ensimmäinen versio on valmis ja iskuryhmien 
toimintamalli kehittyy kokemusten karttuessa. 
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Selkeästi meille -hanke lukuina
Kognitiivisen saavutettavuuden arviointeja 2
Saavutettavuuden iskuryhmiä 4, joissa
 22 osallistujaa, 
 24 työpajaa,
 117 osallistumiskertaa ja 
 5 saavutettavuusiskua.
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8 Kehittämistoiminta

OMA KEHITTÄMISTOIMINTA

Vuonna 2020 yhdistyksellä oli kaksi valtakunnallista kehittä-
mishanketta: Vipinä ja Selkeästi meille, joiden toiminta on ku-
vattu edellisillä sivuilla. Yhdistys oli mukana myös HUN ry:n 
koordinoimassa Digiloikka-hankkeessa, jossa kehitettiin etä-
nä järjestettävää päiväaikaista toimintaa. Lisäksi aloitettiin 
kehittämisyhteistyö Liikuntatieteellisen seuran valtakunnal-
lisessa ”Erityisliikunnanohjaaja – Kohti soveltavan liikunnan 
kehityskumppanuutta” –hankkeessa Helsingin kaupungin 
kehittämiskumppanina.

STEA:n Ak-, C- ja Ay-avustuksille sekä Helsingin kaupungin 
järjestöavustukselle vuodelle 2021 saatiin jatkoa. Espoon 
kohdeavustukselle ei saatu jatkoa, mutta toimintaa voidaan 
jatkaa vuodelta 2020 säästyneellä avustuksella. THL:n Ter-
veyden edistämisen määrärahasta haettiin rahoitusta kehi-
tysvammaisten ikäihmisten terveellisen ruokavalion edistä-
miseen. Hankkeelle ei saatu rahoitusta, mutta sille haetaan 
rahoitusta STEA-haussa. Erasmus+ Youth in Action -rahoituk-
sesta haettiin belgialaisen Mu-Zee-Um-järjestön kumppanina 
rahoitus kansainvälisen nuorisovaihdon toteuttamiseksi ja 
rahoitus myönnettiin. Nuorisovaihtoa ei voitu toteuttaa vuon-
na 2020 pandemian vuoksi, joten se siirrettiin seuraavaan 
vuoteen.

KeMuT-kulttuuritapahtuma ehdittiin järjestää ennen korona-
pandemian aiheuttamia rajoituksia. Tapahtuma järjestettiin 
48. kerran, toista kertaa Messukeskuksen Siivessä. Tapahtu-
maan osallistui noin 600 kävijää. Vuoden 2021 tapahtuman 
suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin, mutta loppuvuodesta teh-
tiin päätös vuoden 2021 tapahtuman siirtämisestä syksyyn 
jatkuvan koronatilanteen vuoksi.
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YHTEISKEHITTÄMINEN JA KUMPPANUUDET

Yhdistys osallistui edellisten vuosien tapaan aktiivisesti 
valtakunnallisten järjestöjen toimintaan, kuului useihin ver-
kostoihin ja teki yhteistyötä eri järjestöjen, oppilaitosten ja 
muiden organisaatioiden kanssa.

Yhdistyksen työntekijöillä tai hallituksen jäsenillä oli edustus 
seuraavissa yhdistyksissä ja neuvottelukunnissa: 

• Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
• Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri ry
• Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
• Kehitysvammaliitto ry
• Suomen Paralympiakomitea ry
• Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta
• Helsingin kaupungin vammaisneuvosto
• Selkokeskuksen neuvottelukunta
• Selko-Vernerin työryhmä
• HUS:n harvinaisepilepsioiden asiakasraati
• Kuljetuspalveluiden asiakastyöryhmä
• Uudenmaan epilepsiayhdistys ry
• Autismiliiton liittohallitus
• Aula-Työkoti
• Lasten omaishoitajat ry

Lisäksi yhdistyksellä oli edustaja  
seuraavien hankkeiden ohjausryhmissä:
• Kumaja (2018–2020),  
 Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
•	 Vertaistaiteilijat	(2018‒2020),	Aula-Työkoti	ry
• PAUT (2018–2020), Helsingin  
 Autismi- ja Aspergeryhdistys ry
• Aktiivisuutta kehitysvammaisten  
 arkeen (2018–2020), Rinnekoti-Säätiö
• Tuleva (2018–2020), Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
• Verkko voittaa välimatkat (2019–2021),  
 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
• Yhteistyöllä parempi yhteisö (2020–2022), 
 Vantaan Monik ry
• Yhtä perhettä (2020–2022), Epilepsialiitto 
• Selvis (2018–2021), Ehyt ry
• Digiloikka (2020), Helsingin ja  
 Uudenmaan Näkövammaiset ry
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Muita yhteistyökumppaneita:

• Aivovammaliitto ry
• Ammattiopisto Live
• Aspa-säätiö
• Aula-Työkoti
• Autismiliitto ry
• Autismisäätiö
• Celia-kirjasto
• Diakonissalaitos
• DiDa-festivaali
• DuvTeatern
• Epilepsialiitto ry
• Espoon järjestöjen yhteisö ry
• Espoon kaupunki
• Espoon kehitysvammatuki ry
• Espoon työväenopisto
• Etelä-Espoon Eläkeläiset ry
• Helsingin ja Uudenmaan  
sairaanhoitopiiri
• Helsingin ja Uudenmaan  
näkövammaiset ry
• Helsingin kaupunki
• Helsingin taidemuseo
• Honkalampi-Säätiö
• Humak
• Joulupolku ry
• Kallio-Liike
• Kansalaisareena ry
• Kehitysvammaisten 
palvelusäätiö
• Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 
• Kehitysvammaisten Uudenmaan 
tukipiiri ry
• Kehitysvammaliitto ry
• Kehitysvammapoliklinikka
• KSL-opintokeskus
• Kukunori ry
• Käpy ry

• Lasten Omaishoitajat ry
• Laurea
• Leijonaemot ry
• Maanpuolustuskoulutusyhdistys
• Mahdollisuus Lapselle ry
• Malike ry
• Me Itse ry
• Metropolia
• Miina Sillanpään Säätiö
• Musiikkikeskus Resonaari
• Norio-keskus
• Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistys
• Pääkaupunkiseudun 
Omaishoitajat ry
• Ravintola Korona
• Ravintola TBA Suvilahti
• Rinnekoti-Säätiö
• Sirkus Magenta
• SOSTE ry
• Suomen Diakoniaopisto
• Suomen Paralympiakomitea ry
• Tikkurila Festivaali
• Treenaakotona.com
• Uudenmaan epilepsiayhdistys ry
• Vammaiskortti
• Vammaisperheyhdistys 
Jaatinen ry
• Vammaisten lasten ja nuorten 
tukisäätiö
• Vammaisten maahanmuuttajien 
Tukikeskus Hilma
• Vantaan kaupunki
• Vantaan  
kehitysvammaisten tuki ry
• What Matters to Me
• Workpilots

Yhdistys on osallistunut aktiivisesti mm. seuraaviin yhteistyö-
verkostoihin: Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto, PAUT-ver-
kosto, Special Voice -verkosto, Pähkinänsärkijät -verkosto, 
Mukana-verkosto, ensitietoverkosto, ETRI-ensitukityö, Va-
likko-verkosto, Hilma-verkosto, Erityinen sisaruus -verkosto, 
toiminnanjohtajaverkosto ja järjestöjen digiverkosto.
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9 Henkilökunta
Toimintavuoden 2020 lopussa yhdistyksellä oli vakinaisessa 
tai pitkässä määräaikaisessa työsuhteessa 72 työntekijää. 
Lisäksi yhdistyksellä oli 139 tunti- ja palkkiopalkkaista työnte-
kijää (mm. sijaiset, kerhonohjaajat ja leirityöntekijät).

Työterveyspalvelut, joihin kuuluu lakisääteisen toiminnan 
lisäksi yleislääkäritasoiset palvelut, olivat edelleen Terveys- 
talossa. Työnantaja on vakuuttanut henkilökunnan laki-
sääteisten vakuutusten lisäksi vapaaehtoisella vapaa-ajan 
tapaturmavakuutuksella sekä Työkykyvakuutuksella, joka 
mahdollistaa erityislääkäreiden palveluiden käytön. Henkilö-
kunnan jaksamista ja omasta kunnosta huolehtimista tuettiin 
Smartumin liikunta- ja kulttuuriedulla.

Henkilökunnan osaamisen kehittymistä tuettiin mahdollis-
tamalla osallistuminen erilaisiin koulutuksiin. Työntekijää 
kohden oli vuoden aikana keskimäärin kolme koulutuspäivää. 
Lisäksi osa työntekijöistä osallistui pidempiin koulutuskoko-
naisuuksiin.
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Henkilöstön koulutuspäivät
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10 Talous

Yhdistyksen kokonaistuotot olivat 5 300.277,37 € ja ko-
konaismenot 4 815 017,35 €. Tilikauden tulos osoittaa 
485.260,02 € ylijäämää. Ylijäämästä 410.566,76 € muodos-
tuu Bulevardin tilojen myynnistä. Ennakkoveroja maksoimme 
66.968,88 €. Rahoitusasema tilikauden aikana ja lopussa oli 
hyvä.
 
Kirjanpitolain mukainen tilinpäätös, joka sisältää toimintaker-
tomuksen, on tehty ja tarkastettu erikseen.

RAHOITUS

Yhdistys tuottaa palvelutoimintaa Helsingin ja Vantaan 
kaupungeille. Helsingissä palvelutoiminta kattaa asumisen 
palveluita ja päiväaikaista toimintaa ja vuonna 2020 avattiin 
päiväaikaista toimintaa tarjoava Haksulan toimijatalo Van-
taan Hakunilaan.
 
STEA eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus myönsi 
kohdennettua toiminta-avustusta (AK-avustus) Ystävätu-
pa-toimintaan, parkkitoimintaan sekä vertais- ja vapaaehtois-
toimintaan yhteensä 254 777 €. C-avustuksella toteutettava 
Vipinä-hanke sai avustusta 127 987 € ja uusi C-avustuksella 
toteutettava Selkeästi meille -hanke 173 400 €.

Vuonna 2020 yhdistys sai ensimmäistä kertaa STEA:n yleis-
avustusta 187 236 €.

Kerhojen ja leirien sekä perheiden vertaistukitoiminnan ja 
omaisille suunnattujen viikonloppujen järjestämistä varten 
saatiin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta 
järjestöavustusta 308 000 €. Espoon kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimi myönsi kohdeavustusta kerho- ja vapaa-ajantoi-
mintaan sekä omaishoitajille suunnattuun toimintaan  
20 000 €.
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VARAINHANKINTA JA LAHJOITUKSET
 
Varainhankinnan tuotot koostuivat jäsenmaksuista 8 763 € ja 
lahjoituksista 5 355 €.

KIINTEISTÖT JA HUONEISTOT
 
Marjaniemen kiinteistöt
Marjaniemenranta 48:n kiinteistössä toimii Oskarinpuiston 
kotiyhteisö ja toimijatalo Palopirtintie 10:n kiinteistössä 
toimii Kankurinkulman kotiyhteisö. Kiinteistöt ovat käytössä 
kahdettakymmenettä toimintavuottaan. 

Myllypuron osakehuoneistot 
Kivensilmänkuja 7 toimii Myllykaaren kotiyhteisö, jossa asuu 
8 asukasta. Myllykaaren ryhmäkodin läheisyydessä on 5 yk-
siötä, joista neljässä asuu tukiasukas. Vuonna 2020 yhdistys 
osti kuudennen tukiasunnon samalta alueelta.
 
Läntisen Brahenkatu 2 ja Bulevardi 34 huoneistot
Läntinen Brahenkatu 2 tiloissa on hallinnon ja järjestötoimin-
nan toimistotilat sekä Ystävätupa-kohtaamispaikka.

Bulevardi 34 osakehuoneistot koostuivat kahdesta huoneis-
tokokonaisuudesta. Näissä tiloissa ei ollut pysyvää toimintaa 
vuonna 2020. Yhdistys sai Bulevardin huoneistoille muuto-
sluvan niiden muuttamiseksi asumiskäyttöön. Bulevardin 
huoneisto osoitteessa Bulevardi 34 a 3 myytiin vuonna 2019 
ja huoneisto 4–5 myytiin vuonna 2020.

Juustilanpolku 10 As Oy Berghälla
Yhdistys omistaa perhekotikäytössä olevan kiinteistön 
Itä-Helsingissä. Kiinteistöä hallinnoi Kehitysvammatuki 57 
ry:n omistama As Oy Berghälla.
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TULOSLASKELMA
  1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019
 
VARSINAINEN TOIMINTA
Varsinainen toiminta 
Tuotot 4 085 261,90 3 890 111,82
Vuokrat 308 439,93 314 985,42
Avustukset 711 347,76 762 685,35
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä 5 105 049,59 4 967 782,59
Kulut  
Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2 853 316,55 -2 628 907,58
Palkkojen oikaisuerät 36 353,50 -81 217,23
Sosiaalimenot -533 681,68 -530 268,15
Henkilöstökulut yhteensä -3 350 644,73 -3 240 392,96
Varsinaisen toiminnan muut kulut  
Vapaaehtoiset henkilösivukulut -200 984,04 -167 429,82
Matkakulut -10 450,36 -31 349,80
Huoneisto- ja kiinteistökulut -485 513,78 -475 109,96
Tarvikkeet ja muut toimintakulut -323 393,19 -321 932,52
Toimisto- ja ostopalvelut -400 242,08 -302 845,38
Poistot kalustosta -52 149,48 -56 205,21
Varsinaisen toiminnan muut kulut yhteensä  
Kulut
Muut kulut 0,00 0,02
Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut yhteensä 0,00 0,02
Varsinaisen toiminnan muut kulut yhteensä -1 472 732,93 -1 354 872,67
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä -4 823 377,66 -4 595 265,63
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ 281 671,93 372 516,96
Tuotto-/kulujäämä 281 671,93 372 516,96
VARAINHANKINTA  
Tuotot 19 728,41 14 875,93
Kulut 0,00 -27,90
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 19 728,41 14 848,03
Tuotto-/kulujäämä 301 400,34 387 364,99
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot  
Rahoitustoiminta 89,15 78,67
Tuotot yhteensä 89,15 78,67
Kulut  
Sijoitustoiminta -8 598,33 -15 516,35
Rahoitustoiminta -543,17 0,00
Kulut yhteensä -9 141,50 -15 516,35
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ -9 052,35 -15 437,68
Tuotto-/kulujäämä 292 347,99 371 927,31
YLEISAVUSTUKSET
Yleisavustukset 175 410,22 0,00
YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ 175 410,22 0,00
TILINPÄÄTÖSSIIRROT   
Tilikauden ja aiempien tilikausien verot 17 501,81 -88 329,22
TILINPÄÄTÖSSIIRROT YHTEENSÄ 17 501,81 -88 329,22
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 485 260,02 283 598,09
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TASE
 31.12.2020 31.12.2019
Vastaavaa 
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 
Muut aineettomat hyödykkeet 26.514,20 35.724,80
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 26.514,20 35.724,80

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet,Omistuskiinteistöt 45.290,14 45.290,14
Omistusrakennukset ja rakennelmat 659.686,66 687.171,94
Koneet ja kalusto 46.360,43 55.215,60
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat  6.598,43
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 751.337,23 794.276,11

Sijoitukset Käyttöomaisuusosakkeet
Toimistohuoneistot 217.500,00 606.933,24
Muut toimitilat 1.312.074,12 1.194.774,12
Käyttöomaisuusosakkeet yhteensä 1.529.574,12 1.801.707,36
Sijoitusomaisuusosakkeet 350.000,00 
Sijoitukset yhteensä 1.879.574,12 1.801.707,36

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VAIHTUVAT VASTAAVAT 2.657.425,55 2.631.708,27

Saamiset Pitkäaikaiset
Muut saamiset 13.596,00 13.596,00
Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset yhteensä 13.596,00 13.596,00
Myyntisaamiset 328.370,39 285.262,11
Lainasaamiset 2.600,00 
Muut saamiset 8.609,27 13.207,17
Siirtosaamiset 77.354,06 5.704,21
Lyhytaikaiset yhteensä 416.933,72 304.173,49
Saamiset yhteensä 430.529,72 317.769,49
Rahat ja pankkisaamiset 993.361,96 692.590,85

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1.423.891,68 1.010.360,34
Vastaavaa yhteensä 4.081.317,23 3.642.068,61
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TASE 
 31.12.2020 31.12.2019
Vastattavaa  
OMA PÄÄOMA  
Vapaat rahastot 1.262.627,36 1.262.627,36
Toimintapääoma 
(ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) 1.113.346,71 829.748,62
Tilikauden yli/alijäämä 485.260,02 283.598,09

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2.861.234,09 2.375.974,07

VIERAS PÄÄOMA  
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 213.222,16 319.833,28
Pitkäaikainen yhteensä 213.222,16 319.833,28

Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 106.611,12 106.611,12
Ostovelat 126.198,37 124.750,20
Muut velat 70.299,50 101.044,57
Siirtovelat 703.751,99 613.855,37
Lyhytaikainen yhteensä 1.006.860,98 946.261,26

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1.220.083,14 1.266.094,54
Vastattavaa yhteensä 4.081.317,23 3.642.068,61
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11 Näkymät vuodelle 2021

Vuoden 2020 toimintaa jouduttiin mukauttamaan monilta 
osin johtuen koronapandemiasta. Järjestötoiminnassa teh-
tiin suuri digiloikka ja toiminta siirrettiin nopealla aikataululla 
osittain tai kokonaan verkkoon. Päiväaikaisen toiminnan 
tulokseen pandemia vaikutti siltä osin, että keväällä 2020 toi-
mintaan osallistui huomattavasti vähemmän toimijoita kuin 
normaalina aikana. Vuoden 2020 keskiössä on ollut asukkai-
den ja henkilökunnan terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät 
asiat. Tästä huolimatta toimintaa pystyttiin poikkeusajasta 
huolimatta tarjoamaan laadukkaasti. Vuoden 2021 näkymät 
koronapandemian varjostaessa elämää ovat epävarmat ku-
ten edellisenä vuotena.

Järjestötoiminnan rahoituksen riskinä voidaan pitää sitä, 
että avustukset myönnetään vuodeksi kerrallaan. STEA:n 
rahoituksen jatkuvuus lähivuosina aiheuttaa epävarmuutta 
aikaisempia vuosia enemmän, mutta rahoitus on turvattu 
kuitenkin vuodelle kuitenkin vuodelle 2021. Koska koronavi-
ruspandemian aiheuttama kriisi ei ole ohi ja sen vaikutukset 
yhdistyksen liiketoiminnan volyymiin ja kannattavuuteen ovat 
mahdollisia myös vuoden 2021 aikana. 

Yhdistyksen hallitus ja johto seuraavat tarkasti virustilanteen 
kehittymistä ja ryhtyvät tarvittaessa talouden sopeuttamis-
toimenpiteisiin. Sopeuttamistoimenpiteitä voivat olla mm. 
suunniteltujen investointien siirtäminen myöhäisemmäksi. 
Vuoden 2020 oppien ja kokemusten perusteella laadukkaalle 
ja tarpeisiin vastaavalle toiminnalle on kuitenkin edellytyksiä 
vuonna 2021.
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	Vuosi 2020 jää historiaan synkkänä vuotena, sillä lähes koko maailmaa ravisuttanut koronavirus levisi Suomeenkin. Sen takia yhdistyksemme kerhojen toiminta keskeytyi, tilaisuudet ja tapahtumat peruttiin. Koimme monta muutakin pettymystä. Yhdistyksemme odotetuin vuosittainen tapahtuma, KeMut, ehdittiin sentään järjestää.
	-
	-

	Yhdistyksemme toiminnalle on ominaista notkeus. Muuttuneeseen tilanteeseen kyettiin sopeutumaan nopeasti. Opeteltiin Teamsin ja Zoomin käyttäminen, ja opittiin toimimaan verkossa. Digitaidot kehittyivät, ja keksittiin uusia toimintatapoja. Toteutettiin kerhoja ulkosalla, ja perustettiin nettiin keskusteluryhmiä. Kiitos kekseliäille kerho-ohjaajille ja vapaaehtoisille.
	-
	-
	-
	-

	Pidimme tärkeänä ylläpitää yhteyksiä kehitysvammaisiin ihmisiin ja heidän perheisiinsä. Suuri osa jäsenistä saatiin mukaan toimintoihin. Yhdistys teki voitavansa perheiden ja erityisesti pienperheiden tilanteen helpottamiseksi, mutta viruksen aiheuttamaa yksinäisyyttä ei varmasti voitu lievittää riittävästi.
	Koronaepidemia vaikutti palveluihimme.  Kotiyhteisöissä oli vierailukielto ja niissä noudatettiin tarkkoja varotoimenpiteitä. Kasvosuojat tulivat asukkaillekin tutuiksi. Toimijatalojen toimintaa supistettiin, mutta päiväaikaista toimintaa voitiin kuitenkin tarjota. Haksulan toiminta vakiintui, ja uuteen perhekotiin saatiin asukkaat.
	-
	-

	Yhdistyksemme saa toiminta-avustuksia kaupungilta ja valtiolta. Erityisesti valtion toiminta-avustuksiin on tulossa muutoksia veikkausvoittovarojen pienenemisen takia. Toivottavasti löydetään korvaavia rahoituskanavia, jotta meidän ja muiden kolmannen sektorin yhdistysten toiminta voi jatkua kuten ennenkin. Mm. valtakunnalliset Selkeästi meille- ja Vipinä-hankkeemme rahoitetaan STEA-avustuksilla, ja olemme saaneet niistä paljon kiitosta. Yhteistyö Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa jatkui edelleen. Järjest
	-
	-
	-

	Toimintakertomuksesta voi todeta, että yhdistyksemme toimi aktiivisesti vuonna 2020 koronapandemiasta huolimatta. Saatiin aikaan paljon ja hyviä asioita. Toiminnassa kiinnitettiin huomiota itsemääräämisoikeuden lisäämiseen, ja korostettiin YK:n vammaissopimuksen merkitystä. Sen pitäisi olla kaikkien kehitysvammaisten ihmisten elämän perusta ja tukipilari. 
	-
	-

	Olen iloinen työhönsä sitoutuneesta ja motivoituneesta henkilökunnastamme sekä siitä, että meillä halutaan olla työssä. Kulunut vuosi oli henkisesti ja fyysisesti raskas kaikille mutta erityisesti toimijoiden ja asukkaiden kanssa lähityötä tekeville henkilöille. Kiitän teitä jokaista lämpimästi.
	-
	-

	Uskon edelleenkin, että hyvistä hetkistä tulee hyvä elämä.
	Sari Sepponen
	puheenjohtaja
	sari.h.sepponen@gmail.com
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	Vuosi 2020 lähti käyntiin vauhdikkaasti ja vuoden kohokohta KeMut 2020 juhlittiin Messukeskuksen Siivessä helmikuussa viikkoa ennen koronaviruspandemian vaikutusten alkamista.  KeMut juhlittiin onnekkaiden tähtien alla, tapahtumaan ei osallistunut tietämättään koronaan sairastuneita ihmisiä ja altistuksilta vältyttiin. KeMuista jäi taas kerran hienoja muistoja ja reppuun myös uusia ideoita tulevia KeMuja varten, joita juhlimme yhdessä, kunhan elämä taas normalisoituu.
	-
	-

	Vuosi 2020 oli meille kaikille poikkeuksellinen. Kehitysvammatuki 57 ry:ssä tämä poikkeuksellinen aika toi mukanaan valtavan digiloikan, jonka otimme yhdessä jäsenistömme ja muiden toimintaan osallistuvien ihmisten kanssa. Digiyhteyksin toteutettava toiminta paikkasi osin lähitapaamisia, mutta ei korvannut arvokasta fyysisesti samassa tilassa tapahtuvaa toimintaa.  Onneksemme kesällä saimme toteuttaa leirejä perinteiseen malliin, joskin pienemmällä ryhmäkoolla ja erityisin turvajärjestelyin.
	-
	-
	-

	Vaikka vuosi 2020 oli monella tavoin haastava, mahtui siihen paljon hyviä hetkiä arjessa. Uusi arki kotiyhteisöissä palautti päiviin aikaisempaa enemmän aitoa läsnäoloa ja yhdessäolon iloa. Kehittämistoiminnan saralla olemme saaneet oppia vauhdikkaasti startanneen ja jo nyt tuloksellisen Selkeästi meille –hankkeen tiimoilta kognitiivisen saavutettavuuden saloja.
	-

	On ollut uskomatonta seurata, miten henkilöstömme on joustanut ja mukautunut työskentelemään muuttuvissa olosuhteissa.  Työn henkinen kuormittavuus on vuonna 2020 ollut suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Varsinkin kotiyhteisöissämme ja toimijataloissa henkilöstö on kantanut valtavaa vastuuta asukkaiden ja toimijoiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista sen lisäksi, että huoli omasta terveydestä on väistämättä vaikuttanut jokaisen elämään. 
	-

	Vuonna 2020 yhdistyksemme palvelutoiminnan tuotot pienenivät päiväaikaisen toiminnan ollessa rajoitetusti auki keväällä. Vältyimme kuitenkin henkilöstön lomautuksilta, kiitos yhdistyksemme hyvin hoidetun talouden. Koronan vuoksi päädyimme kuitenkin siirtämään kesäksi suunnitellun Oskarinpuiston toimijatalon remontin seuraavalle vuodelle.
	-
	-
	-

	Kuten vuosi sitten, päätän kirjoitukseni toteamalla, että organisaatio toimii hyvin silloin, kun sen työntekijät voivat hyvin.  Kulunut vuosi yhdistyksessämme todistaa sen, että yhdessä pystymme mihin vain. Henkilöstön hyvinvointiin ja hyvään johtamiseen pitää panostaa nyt ja tulevaisuudessa vähintään yhtä paljon kuin ennen. 
	Lämmin kiitos yhdistyksemme jäsenille ja hallitukselle, kotiyhteisöjemme asukkaille, toimijatalojen toimijoille, henkilökunnalle, perhekodille, sekä kaikille toimintaamme osallistuville ihmisille.  Kiitokset myös kymmenille aktiivisille yhteistyökumppaneillemme, joiden kanssa yhdessä olemme enemmän.
	Nina Korventaival
	toiminnanjohtaja
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	JÄSENET
	Vuosi 2020 oli yhdistyksen 63. toimintavuosi. Yhdistyksellä oli 752 jäsentä, joista kolme oli yhteisöjäseniä. Jäsenmaksu oli henkilöjäseniltä 25 euroa ja yhteisöjäseniltä 90 euroa vuodessa. Jäsenet saivat valintansa mukaan Kehitysvammaisten Tukiliiton Tukiviesti- tai Leija-lehden. Jäsenille lähetettiin vuoden aikana neljä jäsentiedotetta, vapaa-ajan toiminta -esite, yksitoista sähköistä uutiskirjettä sekä erilaisia kutsuja yhteisiin tilaisuuksiin. 
	-
	-

	YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
	 

	Ylintä päätäntävaltaa yhdistyksen asioissa käyttää kahdesti vuodessa kokoontuva yhdistyskokous. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 25.8.2020 ja syyskokous pidettiin 19.11.2020. Syyskokouksessa valittiin yhdistyksen hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. 
	-

	HALLITUS
	Kehitysvammatuki 57 ry:tä edustaa ja sen asioita hoitaa toimeenpanoelimenä hallitus. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.
	-

	Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Hallituksen asioita valmisteli yhdistyksen työntekijöistä koostuva johtoryhmä. Hallituksen kokousten esittelijänä ja sihteerinä toimi Nina Korventaival. Talousasioissa esittelijänä toimi Nina Korventaival tai Rantalainen Oy:n taloushallinnon asiantuntija Elina Borgenström.
	-

	Hallituksen kokoonpano vuonna 2020:

	Sari Sepponen  
	Sari Sepponen  
	puheenjohtaja
	Eeva Virkkunen
	varapuheenjohtaja
	Timo Martelius
	varapuheenjohtaja 
	jäsenet
	Iiro Auterinen
	Päivi Heiskanen
	Sirpa Volanen
	Minna Mattsson
	YHDISTYKSEN TOIMINNALLINEN JOHTO
	Yhdistyksen toiminnallisesta johdosta vastasi toiminnanjohtaja Nina Korventaival. Johtoryhmään kuuluivat toiminnanjohtajan lisäksi palvelujohtaja Elina Raike-Ojanen, kehittämispäällikkö Mari Mononen, perheiden tuen päällikkö Katja Riikonen ja henkilöstökoordinaattori Kirsi Aarnikare sekä palveluyksiköiden johtajat Anne Wallenius, Tiina Toivonen ja Kirsi Kanerva-Poranen.
	-
	-
	-

	TARKASTUSTOIMINTA
	Varsinaisena tilintarkastajana toimi Susanna Saarnikari KMPG tilintarkastusyhteisöstä. 
	TOIMIKUNNAT
	Kiinteistö- ja asumistoimikunta
	puheenjohtaja Sari Sepponen, sihteeri Elina Raike-Ojanen
	Työsuojelutoimikunta 
	työsuojelupäällikkö Nina Korventaival, työsuojeluvaltuutettu Marja Herala, Otto Selin, Johanna Hutri, Taru Ljokkoi, Noora Altio, Anne Tiilikka ja Elina Raike-Ojanen.
	 

	JÄSENYYDET
	Kehitysvammatuki 57 ry on kuulunut jäsenenä seuraaviin liittoihin: Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Kehitysvammaliitto ry, Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri ry, Suomen Paralympiakomitea ry, SOSTEn yhteistyöjäsenyys, Kukunori ry, Suomalaisen Työn Liitto, Kansalaisareena ry ja Elinkeinoelämän keskusliitto: Hyvinvointiala HALI ry.
	-
	-



	5y獶慭浡瑵歩‵㜠特渠歵畬畮畴敮敮獥畲慡癩楮楩瑴潩桩渺⁋敨楴祳癡浭慩獴敮⁔畫楬楩瑴漠特Ⱐ䭥桩瑹獶慭浡汩楴瑯礬⁋敨楴祳癡浭慩獴敮⁕畤敮浡慮⁴畫楰楩物礬⁓畯浥渠偡牡汹浰楡歯浩瑥愠特Ⱐ协協䕮⁹桴敩獴秶櫤獥湹祳Ⱐ䭵歵湯物礬⁓畯浡污楳敮⁔秶渠䱩楴瑯Ⱐ䭡湳慬慩獡牥敮愠特愠䕬楮步楮潥泤淤渠步獫畳汩楴瑯㨠䡹癩湶潩湴楡污⁈䅌䤠特⸀楮愠呯楶潮敮愠䭩牳椠䭡湥牶愭偯牡湥渮t潩獴愠珤桫獴畵瑩獫楲橥瑴獥毤物污楳楡畴獵橡⁹桴敩獩楮⁴楬慩獵畫獩楮⸠r票淤歯潬污愠敲楴祩獩渠瑵牶慪橥獴敬祩渮e汬敥渮⁊橥獴
	 Vaikuttamistoiminta
	 Vaikuttamistoiminta
	5

	EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN
	Kehitysvammatuki 57 ry tekee yhteistyötä viranomaisten ja päättäjien kanssa, toimii useissa verkostoissa ja vaikuttaa yhdessä muiden järjestöjen kanssa mm. antamalla lausuntoja ja kannanottoja. Yhdistys osallistuu erilaisiin tilaisuuksiin ja työryhmiin, joiden tavoitteena on jakaa tietoa tulevasta sote-uudistuksesta ja maakuntahallinnosta.
	-

	Yhdistys tuo esiin kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä ääntä ja lisää heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan heitä koskevissa asioissa, esimerkiksi kuljetuspalvelujen asiakastyöryhmässä. Osa vaikuttamistoimintaa on myös monipuolisen asiantuntijuuden jakaminen, esimerkiksi koulutusten ja konsultoinnin muodossa. 
	-
	-
	-

	Vuoden 2020 edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan keskeisiä painopisteitä olivat pääkaupunkiseudun viranhaltijoiden, päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö ja verkostoituminen. Koronapandemian aiheuttamien yhteiskunnallisten muutosten takia yhdistyksen vaikuttamistyö kohdistui erityisesti erityislapsiperheiden palveluiden ja tukitoimien edistämiseen. Syksyllä yhdistyksessä kokeiltiin lisäksi jäsenistölle suunnattua lakineuvontaa. 
	-
	-

	Syksyllä 2020 Pähkinänsärkijät-verkoston kanssa toteutetussa Turvallista perhe-elämää -podcastsarjassa tarkastellaan arjen voimavaroja ja haasteita. Jaksoissa pääsevät ääneen erityislasten vanhemmat sekä asiantuntijat.
	-

	VIESTINTÄ
	Yhdistyksen strategian mukaista toimintaa ja sen kasvun mahdollisuuksia tuetaan viestinnällä. Viestinnän suunnitteluun on nimetty viestintätiimi, joka kokoontuu kuukausittain. 
	-

	Vuonna 2020 verkkosivuille toteutettiin teknisen ja kognitiivisen saavutettavuuden arvioinnit ja suositusten pohjalta luotiin saavutettavat verkkosivut vanhalle sivustopohjalle. Lisäksi yhdistyksen graafinen ilme uudistettiin osittain tukemaan saavutettavampaa viestintää.
	-
	-

	Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin jäsentiedotteissa, uutiskirjeissä, yhdistyksen kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Neljä kertaa vuoden aikana ilmestyneen jäsentiedotteen levikki oli numerosta riippuen 1000–1200, minkä lisäksi se oli ladattavissa nettisivuilla. Sähköinen uutiskirje lähetettiin 12 kertaa tilaajarekisterissä olleille 691 henkilölle. 
	-

	Yhdistyksen kotisivut ja sosiaalinen media ovat tärkeitä viestinnän välineitä, ja seuraajien määrä on lisääntynyt eri kanavissa. Vuoden aikana yhdistyksen kotisivuilla oli yli 22 000 kävijää. Yhdistyksen Facebookissa oli vuoden lopussa 2014 tykkääjää, Instagramissa 1168 ja Twitterissä 368 seuraajaa. Yhdistyksen toimintaa markkinoitiin ja yhdistyksen asiantuntijat tarjosivat luentoja myös erilaisissa tapahtumissa, seminaareilla, messuilla ja oppilaitoksissa – vuonna 2020 pääasiassa etäyhteyksiä hyödyntäen.
	-
	-
	-
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	Kehitysvammatuki 57 ry järjestää asumista ja päiväaikaista osallisuutta edistävää toimintaa aikuisille kehitysvammaisille ihmisille. Palvelutoiminnan tavoitteena on mahdollistaa yksilöllinen tuki niin, että asiakas selviytyisi mahdollisimman itsenäisesti arkipäivän toiminnoissa. Toiminnassa huomioidaan ihmisten itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden toteutuminen omaan elämään liittyvissä asioissa ja valinnoissa. Palvelutoiminnan henkilöstö koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista, joiden lisäksi lyhy
	-
	-
	-
	-

	Yhdistyksellä on kolme asumisyksikköä: Kankurinkulman, Myllykaaren ja Oskarinpuiston kotiyhteisöt. Yhdistyksellä on myös viisi yksiötä, jotka toimivat tukiasuntoina kehitysvammaisille ihmisille. Tukiasunnot sijaitsevat Myllypurossa ja tukipalvelut niihin tuotetaan Myllykaaren kotiyhteisöstä. Perhekoti tarjoaa kodin neljälle asukkaalle Itä-Helsingissä. Asumisessa huolehditaan turvallisesta asumisympäristöstä sekä tuetaan yksilöllisesti kehitysvammaisten ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia omassa kodissa.
	-
	-

	Covid-19-epidemia vaikutti sekä kotiyhteisöjen että toimijatalojen toimintaan. Asukkaiden kodin ulkopuolinen toiminta oli vähäisempää koronan tuomien rajoitusten vuoksi ja päiväaikaista toimintaa supistettiin. 
	-
	-


	KANKURINKULMAN KOTIYHTEISÖ
	KANKURINKULMAN KOTIYHTEISÖ
	Kankurinkulman kotiyhteisö tarjoaa kodin ja ympärivuorokautisen asumisen tuen 16 asukkaalle.  
	-

	Yläkerrassa on kaksi viiden hengen ryhmäkotia ja alakerrassa on viisi yksilöllistä asuntoa. Asukkaat ovat 29–82-vuotiaita. Kotiyhteisön asukkaista eläkkeellä oli yhdeksän asukasta ja muut asukkaat kävivät arkipäivisin töissä tai päiväaikaisessa toiminnassa. Kotona olevien eläkeläisten kanssa suunniteltiin toimintakykyä ylläpitävää toimintaa heidän toiveittensa mukaan. Koronan vuoksi asukkaiden työt, koulu ja päiväaikainen toiminta supistui niin, että moni asukas oli vuonna 2020 kotona normaalia enemmän.
	-
	-
	-
	-
	-

	Koronaepidemia vaikutti myös asukkaiden liikkumiseen ja harrastamiseen. Osa asukkaista osallistui erilaisiin virtuaalisiin kerhoihin, osalla harrastaminen siirtyi ulos tai loppui kokonaan. Jotkut asukkaat ovat opetelleet käyttämään tietotekniikkaa osallistuakseen erilaisiin verkkokerhoihin ja -tapaamisiin.  Henkilökohtaisten avustajien kanssa sovitut vapaa-ajan avustamiset jatkuivat läpi vuoden. Avustajien kanssa asukkaat lenkkeilivät lähiympäristössä tai tutustuivat lähialueen ulkoilupaikkoihin. Retkiä ohj
	-


	MYLLYKAAREN KOTIYHTEISÖ 
	MYLLYKAAREN KOTIYHTEISÖ 
	JA TUKIASUNNOT
	Myllykaaren kotiyhteisössä on yhdeksän asukasta, joiden ikä on 35–65 vuotta. Tukiasunnoissa asuu viisi asukasta. Työikäiset asukkaat kävivät päiväaikaisessa toiminnassa, töissä tai koulussa silloin, kun se oli koronatilanteen puolesta mahdollista. Myllykaaren asukkaista neljä on eläkkeellä, ja eläkeläisten päivät kuluivat erilaisten kotitöiden ja harrastusten merkeissä. 
	-

	Koronan takia harrastukset jäivät tauolle ja niiden tilalle mietittiin vaihtoehtoista toimintaa. Asukkaat ulkoilivat ja retkeilivät lähiympäristössä. Lähialueen kansallispuistot tulivat tutuiksi ja uutena viikonloppuretkikohteena löytyi Rajamäellä, Sääksjärven rannalla oleva vuokramökki, jossa retkeiltiin kahdesti. Henkilökohtaisten avustajien kanssa asukkaat liikkuivat pääkaupunkiseudulla, lenkkeillen ja tutustuen erilaisiin virkistysalueisiin. Myös perinteinen Porvoon retki tehtiin ennen joulua.
	-
	-
	-

	Kaksi Myllykaaren asukasta jäi eläkkeelle, yksi asukas valmistui koulusta ja kaksi asukasta täytti pyöreitä vuosia. Oman väen voitiin juhlia koronasta huolimatta. Tukiasukkaista yksi muutti vuoden aikana pois ja asunto remontoitiin seuraavaa asukasta varten.
	-
	-


	OSKARINPUISTON KOTIYHTEISÖ
	OSKARINPUISTON KOTIYHTEISÖ
	Oskarinpuiston kotiyhteisö tarjoaa kodin ja ympärivuorokautisen asumisen 15 asukkaalle. Asukkaiden ikä vaihtelee 25 vuodesta 77 vuoteen. 
	-

	Vuosi 2020 toi haasteita Covid19 -epidemian takia. Asukkaiden kodin ulkopuolinen toiminta on ollut vähäisempää rajoitusten vuoksi esimerkiksi päiväaikaisen- ja vapaa-ajan toiminnan osalta. Työntekijät ovat noudattaneet tarkennettuja suojautumis- ja hygieniaohjeita, jotta asukkaat ja henkilöstö ovat pysyneet mahdollisimman terveenä. Kynnys digitaitojen käyttöön ja opetteluun madaltui kun harjoiteltiin päiväaikaiseen toimintaan ja harrastuksiin osallistumista etäyhteyden avulla. 
	-
	-
	-
	-

	Hyvä ohjaajaresurssi iltaisin on mahdollistanut paremman yksilöllisen tuen asukkaille. Vuoden 2020 aikana kotiyhteisössä on ollut yksi oppisopimusopiskelija (lähihoitaja) ja sosionomiopiskelija työharjoittelussa.
	-


	OSKARINPUISTON TOIMIJATALO
	OSKARINPUISTON TOIMIJATALO
	Oskarinpuiston toimijatalo tarjoaa osallisuutta edistävää päiväaikaista toimintaa. Toimijatalon toiminta on ryhmämuotoista. Toiminta painottuu toimijoiden osallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja kommunikaation tukemiseen. Toimijatalon toimijat ovat laaja-alaista tukea tarvitsevia aikuisia kehitysvammaisia ihmisiä, joiden toimintakyvyn ylläpitäminen on osa toimijatalon arkea.
	-
	-
	-
	-

	Maaliskuussa Covid-19-epidemiasta seuranneiden poikkeusolojen alkaessa toimintaa supistettiin. Palvelua tarjottiin kotona asuville ja samassa kiinteistössä asuville toimijoille. Osa henkilökunnasta ohjattiin työkiertoon muihin yksiköihin, osa jatkoi työtään toimijatalossa. Kesän jälkeen tehtiin ryhmäjakoihin ja toimintaan muutoksia, jotta toimintaa pystyttiin jatkamaan turvallisesti. 
	-
	-

	Vuoden 2020 alussa otettiin käyttöön uusi monikäyttöinen aistitila, josta on ollut paljon iloa. Kohtaamisten vähentyessä digitaalinen yhteydenpito lisääntyi ja säännöllinen yhteistyö Teamsin avulla alkoi esimerkiksi Haksulan toimijatalon kanssa. Syksyllä pyörähti käyntiin myös lehden toimittamistyö. Siihen jokainen toimija pääsi osallistumaan haluamallaan tavalla, omia vahvuuksiaan sekä kommunikointikeinojaan käyttäen.
	-

	Vuoden 2020 aikana toimijatalossa oli kaksi oppisopimusopiskelijaa ja työssäoppimisjaksoilla kaksi lähihoitajaa ja sosionomiopiskelija.
	-


	HAKSULAN TOIMIJATALO
	HAKSULAN TOIMIJATALO
	Haksulan toimijatalo avattiin tammikuun 2020 alussa. Koronapandemian vuoksi alkuvuodesta aloittaneet toimijat jäivät maaliskuussa koteihinsa, toimijatalon työntekijät siirtyivät työkiertoon yhdistyksen kotiyhteisöihin. Toiminta Haksulassa aloitettiin uudelleen kesän jälkeen. Syksyn aikana toimijoiden määrä kasvoi kymmeneen.  
	-

	Haksulan toimijatalon päämääränä on mahdollistaa toimijoiden mahdollisimman vahva osallisuus niin omassa toiminnassa kuin ympäröivässä yhteiskunnassa. Vuonna 2020 toimintaa suunniteltiin ja toimintaympäristöä rakennettiin yhdessä toimijoiden kanssa. Yhdessä maalattiin seiniä ja kerättiin materiaalivarastoja. Viikko-ohjelma rakennettiin yhdessä toimijoiden kanssa, kunkin toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Koronatilanteen ollessa rauhallisempi toteutettiin museokäyntejä ja lukuisia luontoretkiä.  Hakunilan liik
	-
	-
	-

	Yhteistyö oppilaitosten kanssa toteutui vierailuina ja tutustumiskäynteinä Haksulaan sekä etäesittelyinä. Yhteyttä muihin pidettiin mm. toimijatalojen chat-ryhmien avulla ja osallistumalla verkon välityksellä tapaamisiin. Toimijoiden kanssa harjoiteltiin myös some-kirjoittamista.  
	-
	-


	PERHEKOTI
	PERHEKOTI
	Perhekoti perustettiin vuoden 2020 alussa. Tilava perhekoti sijaitsee vehreällä tontilla Itä-Helsingissä ja se tarjoaa yhteisöllisen kodin neljälle aikuiselle ja perhehoitajalle.  
	-
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	 Järjestötoiminta
	 Järjestötoiminta
	7

	Järjestötoiminta tarjoaa kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille sekä heidän perheilleen tukea, tietoa ja ohjausta sekä mahdollisuuksia tärkeäksi ja antoisaksi koettuun vertaistukeen, virkistäytymiseen ja mielekkääseen vapaa-aikaan. 
	-

	Kehitysvammatuki 57 ry toteutti vuonna 2020 Helsingin kaupungin järjestöavustuksella perheiden vertaistukitoimintaa, kerhotoimintaa ja leiritoimintaa helsinkiläisille. Espoon kaupungin kohdeavustuksella järjestettiin omaishoidon tehtävää tukevaa toimintaa ja kerhotoimintaa espoolaisille. STEA:n Ak-avustuksella toteutettiin Ystävätupatoimintaa, vertais- ja vapaaehtoistoimintaa sekä parkkitoimintaa ja C-avustuksella valtakunnallisia Vipinä-hanketta (2018–2020) ja Selkeästi meille -hanketta (2020–2022). Lisäks
	-
	-
	-

	Koronapandemia vaikutti järjestötoimintaan merkittävästi. Pääkaupunkiseutua koskevien kokoontumisrajoitusten vuoksi ryhmätoiminnan fyysisiä tapaamisia ei ollut lainkaan 13.3.–31.5. ja 20.11.–31.12. välillä, minkä lisäksi seniori-, musiikki- ja liikuntaryhmät jäivät tauolle jo 16.10. alkaen. Muinakin ajankohtina osallistujamääriä rajattiin ja noudatettiin turvallisuusohjeita. Toimintaa mukautettiin muun muassa siirtämällä osa toiminnasta verkkoon ja kehittämällä vaihtoehtoisia tuen ja toiminnan muotoja.
	-
	-
	-

	PERHEIDEN VERTAISTUKITOIMINTA JA ENSITUKITYÖ
	 

	Perheiden vertaistukitoiminta tarjoaa helsinkiläisille perheille tukea, tietoa ja ohjausta eri elämänvaiheissa ja arjen haasteissa. Vertaistuki kulkee toiminnan punaisena lankana. 
	-

	Vuonna 2020 järjestettiin virkistystapahtumia, teemoitettuja tapahtumia, kurssimuotoista omaishoidon tehtävää tukevaa viikonlopputoimintaa sekä vanhempien ja perheiden vertaistapaamisia. Toimintaa siirrettiin verkkoon koronan takia ja mukauttamistoimia olivat mm. keväällä 2020 yhden vanhemman perheille järjestetty ruokajakelu (8 kertaa) sekä jouluruokakassien tarjoaminen 31 perheelle. 
	-
	-
	-

	Yhteistyössä järjestetyt teematapahtumat olivat suosittuja. Aiheina olivat esimerkiksi voimavararyhmä, murrosikä ja seksuaalisuus, edunvalvonta sekä TELMA-koulutusilta. Vanhemmat ovat antaneet erityistä kiitosta samaan aikaan lapsille järjestetyistä toimintaparkeista, mikä mahdollistaa vanhempien osallistumisen toimintaan. Uutena toimintana vuonna 2020 oli elokuussa vanhemmille järjestetty parisuhdeviikonloppu ja päiväaikaan kokoontuva vertaistukiryhmä.
	-
	-
	-
	-

	Perheiden vertaistukitoiminta lukuina
	• virkistystapahtumien käynnit 151
	• teemoitettujen tapahtumien käynnit 93
	• vertaistapaamisten käynnit 43
	• viikonloput eri kohderyhmille 3
	• viikonlopputoiminnan osallistumiskerrat 247
	• Yhteensä 534 osallistumiskertaa perheiden  eri toimintoihin.
	 


	”Oli mahtavaa, kun meille aikuisille jäi oikeasti monta tuntia aikaa pohtia keskenämme elämän ja arjen tärkeitä kysymyksiä. Ihanaa, että hoitajia oli riittävästi. Poikani erityistarpeet ruokailuissa huomioitiin hienosti ja sain paljon apua hänen kanssaan.”
	”Oli mahtavaa, kun meille aikuisille jäi oikeasti monta tuntia aikaa pohtia keskenämme elämän ja arjen tärkeitä kysymyksiä. Ihanaa, että hoitajia oli riittävästi. Poikani erityistarpeet ruokailuissa huomioitiin hienosti ja sain paljon apua hänen kanssaan.”
	-
	-

	”Pandemian aikana ruokajakelu oli ainoa todellinen tukitoimi ja tunne siitä, että joku välittää, tukee ja helpottaa arkea oli todellakin sekä oikea-aikaista että ennalta ehkäisevää. Tuki aloitettiin nopeasti.”
	-


	OMAISHOIDON TEHTÄVÄÄ TUKEVA TOIMINTA
	OMAISHOIDON TEHTÄVÄÄ TUKEVA TOIMINTA
	 

	Espoon kaupungin myöntämällä kohdeavustuksella toteutettiin alle 18-vuotiaiden lasten omaishoitajalle tai vastaavassa tilanteessa oleville tietoa ja tukea vertaisryhmän muodossa. Lastenhoito ja sen erityisosaaminen olivat oleellisia toimintaan osallistumisen mahdollistumisessa.
	-
	-

	Vuonna 2020 toteutui yhdeksän tapaamista, joissa oli mukana toiminnan vetäjä ja vapaaehtoinen. Tapaamisiin osallistui vuoden aikana 11 eri aikuista ja kuusi eri lasta, käyntikertoja oli yhteensä 45.
	-

	Ennen koronapandemiaa tapaamisia ME-talolla ehti olla kaksi kertaa, minkä jälkeen tapaamiset toteutuivat sen hetkisen koronatilanteen mukaan etänä, paikan päällä tai näiden yhdistelmänä. Vain yksi tapaaminen peruuntui kokonaan koronapandemian vuoksi. 
	-

	Omaishoidon tehtävää tukeva toiminta lukuina
	• 9 tapaamista
	• 17 osallistujaa 
	• 45 käyntikertaa
	KERHOTOIMINTA
	Kerhotoiminta on koostunut säännöllisesti kokoontuvista kerhoista, lyhytkursseista ja liikuteltavista kerhoista. Kerhot ovat säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä, lyhytkurssit taas ovat muutaman kerran kokoontuvia tietyn aihealueen kursseja ja liikuteltavat kerhot tilauksesta toteutettavia kuuden kerran kerhoja. Helsingin kerhojen lisäksi kerhotoiminta alkoi kesällä myös Espoossa. 
	-

	Keväällä suunniteltuja kerhokertoja oli 8–16, mutta koronatilanteen vuoksi kerhotoiminta siirrettiin maaliskuussa verkkoon kaikille avoimina verkkokerhoina kolmena päivänä viikossa. Lisäksi osa ohjaajista teki esim. videoita kerholaisille tai tuotti materiaalia Päivän puuhat -sarjaan yhdistyksen Facebook-sivuille. Lisäksi asumisyksiköille tarjottiin musiikkituokioita ulkona/verkossa. 
	-
	-
	-

	Syksylle suunniteltuja kerhokertoja oli 7–13 kertaa, mutta kaikki eivät toteutuneet koronatilanteen vuoksi. Syksyllä seniori-, liikunta- ja musiikkikerhojen lähitapaamiset sisätiloissa lopetettiin 16.10., ja loput 20.11. Osa suunnitelluista kerhoista ei alkanut liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi (kaksi Helsingissä ja neljä Espoossa). Uutena toimintana Helsingissä alkoi neljä kerhoa koulujen iltapäivätoiminnan yhteydessä.
	-
	-
	-

	Kerhotoiminta lukuina
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	”Sähköpostin välityksellä lähetetyt kerhomateriaalit ovat olleet suuri ilon aihe ja niitä on katseltu lukemattomia kertoja”
	”Sähköpostin välityksellä lähetetyt kerhomateriaalit ovat olleet suuri ilon aihe ja niitä on katseltu lukemattomia kertoja”

	LEIRITOIMINTA
	LEIRITOIMINTA
	Koronapandemiasta huolimatta vuoden aikana pystyttiin järjestämään kaikkiaan 13 leiriä, vain yksi joulun jälkeiselle väliviikolle suunniteltu leiri peruttiin pandemian kiihtymisen vuoksi.
	Leirien järjestäminen koronatilanteesta huolimatta onnistui huolellisten mukautusten ansiosta. Leirien alkamista siirrettiin kuukaudella eteenpäin, ja kesäkuulle suunnitellut leirit siirrettiin elokuulle ja lokakuulle. Lisäksi ryhmäkokoa pienennettiin. Leirikauden rakenteeseen, työntekijäresurssiin ja turvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Leirit pystyttiin toteuttamaan mukautusten ja muiden muutosten myötä turvallisesti ja kuitenkin tärkeää vapaa-ajan toimintaa ja kesän tunnelmaa leiriläisille m
	-
	-
	-

	Yksi leiri oli suunnattu lapsille (8 osallistujaa), kaksi vaikeavammaisille (yhteensä 11 osallistujaa) ja kaksi syyslomaleiriä (koululaisten ja nuorten aikuisten) yhdistettiin yhdeksi leiriksi, jolla oli yhteensä 11 osallistujaa. Leireille osallistui yhteensä 134 henkilöä vuoden aikana. 
	-
	-

	Leiritoiminta lukuina
	• 13 leiriä
	• 134 osallistujaa

	YSTÄVÄTUPATOIMINTA
	YSTÄVÄTUPATOIMINTA
	Ystävätupatoiminta koostuu kohtaamispaikka Ystävätuvasta eli ”Ystiksestä”, Teiniklubista, Senioriklubista, Villiklubista, Sateenkaariklubista, lyhytkursseista, retkistä, matkoista ja tapahtumista sekä yhteistoiminnasta Me Itse ry:n Helsingin paikallisryhmän kanssa.
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	Taulukossa esitellyn toiminnan lisäksi järjestettiin yksi Verkko-Villiklubi, Sateenkaariklubin Meidän Pride -piknik sekä yksi Verkko-Senioriklubi. Me Itse Helsinki kokoontui kolme kertaa ja osallistui etänä Me Itse -päivään.
	Taulukossa esitellyn toiminnan lisäksi järjestettiin yksi Verkko-Villiklubi, Sateenkaariklubin Meidän Pride -piknik sekä yksi Verkko-Senioriklubi. Me Itse Helsinki kokoontui kolme kertaa ja osallistui etänä Me Itse -päivään.
	-

	Koronapandemia vaikutti huomattavasti Ystävätupatoimintaan. Ennen koronan aiheuttamia rajoituksia toimintaa järjestettiin normaalisti ja syyskauden alussa tarkennetut turvallisuusohjeistukset huomioiden. Toiminta oli kokonaan verkossa 31.3.–31.5. ja 20.11.–31.12. Verkkotapahtumiin osallistujia oli kautta linjan vähemmän kuin kohtaamispaikassa tapahtuvaan toimintaan.
	-
	-

	Osallistumismäärät olivat huomattavasti pienemmät kuin edellisenä vuonna. Asiakaskohtaamisia hoidettiin kokoontumisrajoitusten vuoksi tavallista enemmän puhelimitse, etenkin niiden kohdalta, joille verkko-osallistuminen on mahdotonta. Toisaalta verkkotoiminta sai runsaasti positiivista palautetta. Se mahdollisti myös kauempana asuvien osallistumisen, rohkaisi tulemaan mukaan toimintaan ja poisti mahdollisia muista rajoitteista johtuvia osallistumisen esteitä. Verkkotoiminnalle toivottiin eri tahoilta jatkoa
	-
	-
	-
	-

	VERTAIS- JA VAPAAEHTOISTOIMINTA 
	 
	Vertais- ja vapaaehtoistoiminta edistää kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuutta osallistua aktiivisesti yhteiskunnan eri toimintoihin, päättää omasta vapaa-ajastaan ja edistää inkluusion toteutumista. Vapaaehtoiset osallistuvat vapaaehtoistoiminnan tapahtumiin, muodostavat vertaisryhmiä ja toimivat kavereina. Vertais- ja vapaaehtoistoiminta tavoitti vuonna 2020 239 tukea tarvitsevaa henkilöä.
	-

	 
	Vapaaehtoisten koulutuksia järjestettiin viisi ja osa koulutuksista toteutui verkossa. Tämän lisäksi vapaaehtoisia tuli toimintaan henkilökohtaisen perehdytyksen kautta. Peruskoulutuskokonaisuudesta muokattiin pandemiatilanteen mukautuksena digikaverikoulutus. Lisäksi Vekkariryhmän vetäjä -koulutus (20 h) toteutui ja syksyllä valmistui viisi uutta ryhmänvetäjää (tavoite oli kuusi). Yhteensä em. koulutusten ja perehdytysten myötä uusia vapaaehtoisia tuli toimintaan 42 (tavoite 54), joista kaveritoiminnassa a
	-
	-
	-
	-

	Uusia kaveripareja yhdistettiin pandemian sallimissa rajoissa ympäri vuoden sekä kaveripareiksi että digikavereiksi.  Kaveriparit keksivät vaihtoehtoisia yhteydenpitotapoja tapaamisten rinnalle tai niiden korvaamiseksi. Yhteisiä virkistystapahtumia kaveritoiminnassa mukana oleville järjestettiin kolme, jonka lisäksi heille tuotettiin virkistysvideoita verkkoon.   
	-
	-
	-

	Koronatilanne vaikutti vertais- ja vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseen voimakkaasti, sillä fyysisiä tapaamisia ei ollut mahdollista järjestää lainkaan 11.3.–31.5. ja 20.11.–31.12. Muina aikoina tapaamisia pystyttiin järjestämään rajatusti. Osa tehtävistä peruuntui ja joitakin vapaaehtoistehtäviä mukautettiin olosuhteisiin sopiviksi siirtämällä toimintaa verkkoon. 
	-
	-

	Vuoden aikana Vekkarin vapaaehtoistoimijat osallistuivat tavoitteen mukaisesti 15 tapahtumaan pääkaupunkiseudulla ja verkossa. Osallistumiskertoja em. tapahtumissa oli 119. Lisäksi vapaaehtoisina toimittiin yhteensä 19 yhdistyksen omissa toiminnoissa, näissä tapahtumissa osallistumiskertoja oli yhteensä 107. Vekkariryhmien suunnitelluista tapaamiskerroista toteutui 56 % ja ryhmien osallistujamäärä laski 15 %. 94 % palautekyselyyn vastanneista osallistujista arvioi, että toteutuneeseen toimintaan osallistumi
	-
	-
	-

	Vuonna 2020 oli tärkeää keskittyä pitämään toimijat mukana, vaikka osallistumisen mahdollisuuksia oli vähemmän. Vapaaehtoisille järjestettiin yhteensä seitsemän virkistystapahtumaa ja kaveritoiminnan vapaaehtoisille lisäksi viisi työnohjauksellista tapaamiskertaa. Puhelinyhteydenpito etenkin tukea tarvitsevien vapaaehtoisten kohdalla oli lähes päivittäistä. Lisäksi toimijoiden valmiuksia osallistua verkkotoimintaan tuettiin Työväenopiston kanssa järjestetyllä koulutuksella, avoimella neuvonnalla ja henkilök
	-
	-
	-

	Suullisen ja kirjallisen palautteen perusteella vapaaehtoiset kokevat toimintaan osallistumisen ja vapaaehtoisten yhteisöön kuulumisen tärkeäksi. Koronapandemiasta johtuva osallistumisen väheneminen on palautteen perusteella laskenut osallistujien elämänlaatua.  
	-
	-

	Vertais- ja vapaaehtoistoiminta lukuina  
	 
	Kaikki aktiiviset vapaaehtoiset 196, joista
	 Vekkarin vapaaehtoisia 60,
	 kaverivapareita 119 ja
	 uusia vapaaehtoisia 42.
	Vekkarin tapahtumia 34, joissa
	 osallistumiskertoja 226.
	 
	Vekkari-ryhmiä 11, joissa
	 vertaisryhmän vetäjiä 26,
	 kokoontumiskertoja 67 ja
	 osallistumiskertoja 361.

	PARKKITOIMINTA 
	PARKKITOIMINTA 
	Parkkitoiminta on kehitysvammaisten ja vastaavaa laaja-alaista tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoon sekä ohjaukseen perehtynyttä toimintaa. Toimintamuotoja ovat kotiparkki (kotiin vietävä apu ja tuki perheelle), lasten teemapäivät (perjantai- ja lauantaiparkki) sekä toimintaparkit lapsille yhdistyksen perheille suunnattujen tapahtumien yhteydessä ja sisarusviikonloppu vuosittain. 
	-
	-
	-

	Vuonna 2020 parkkitoiminnan listoilla oli 25 tilapäishoitajaa ja kotiparkkia käytti 20 perhettä yhteensä 520 tuntia. Perjantai- ja lauantaiparkit ovat erityislapsille sekä heidän sisaruksilleen suunniteltua yhteistä tekemistä ohjaajien kanssa. Vuonna 2020 teemoina olivat mm. halloween, pikkujoulut ja satujen taikaa. Vuonna 2020 järjestettiin perjantai- ja lauantaiparkkeja, kesäparkkipäiviä, lasten minileiri, teemallinen verkkotapahtuma, toimintaparkkeja yhdistyksen tilaisuuksien yhteydessä, erityislasten si
	-
	-
	-

	Parkkitoiminta lukuina
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	Story
	”Lapsi on tykännyt käydä 57:n kivoissa parkeissa. 
	On meille tärkeitä.”

	VIPINÄ 
	VIPINÄ 
	Vipinä-hankkeessa (2018–2020) kehitettiin uusia tapoja aktivoida kotiyhteisöissä asuvia kehitysvammaisia ihmisiä liikkumaan ja tarjottiin ohjaajille uusia ideoita liikunnan lisäämiseksi arkeen. 
	-

	Kolmas Vipinä-vuosi 2020 jatkui valtakunnallisena. Alkuvuonna saatettiin loppuun yhteistyö kolmen edellisen vuoden Vipinä-yksikön kanssa. Uudet yhteistyöyksiköt sijaitsivat Sysmässä, Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Oulussa. Jokaisessa yksikössä järjestettiin 4–6 liikunta-aiheista työpajaa ja valmistettiin kuukauden kestävä Vipinä-peli, johon kerättiin mahdollisimman paljon liikuntapisteitä. Jakson lopuksi yksiköissä järjestettiin juhlat ja tuotiin esille aikaansaatuja muutoksia. Kaikilla paikkakunnilla tehti
	-
	-
	-
	-

	Toukokuussa järjestettiin kaikille yksiköille tarkoitettu haastekuukausi, johon osallistui seitsemän yksikköä. Syyskuussa järjestettiin Vipinän loppuwebinaari yhdessä Rinnekodin AKA-hankeen kanssa. Webinaari sai vuoden loppuun mennessä 302 katselukertaa.
	-
	-

	Materiaalipankkia kehitettiin vuoden 2020 loppuun saakka ja vuodelle 2021 myönnetyn jatkorahoituksen turvin toimintamallia jalkautetaan myös seuraavana vuonna.
	-

	Vipinä lukuina
	Kotiyhteisöjä  
	7

	Osallistujia  
	90

	Asukkaita  
	66

	Ohjaajia  
	24

	Työpajoja           
	17

	Osallistumiskertoja  
	170

	Asukkaita  
	123

	Ohjaajia  
	47


	SELKEÄSTI MEILLE 
	SELKEÄSTI MEILLE 
	Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhdessä toteuttama valtakunnallinen Selkeästi meille -hanke käynnistyi maaliskuussa 2020. Hanke tukee kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta lisäämällä verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta. Hanke järjestää kehitysvammaisille ihmisille saavutettavuuden iskuryhmiä, kehittää kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristöä ja arvioi verkkopalveluja.
	-
	-
	-

	Vuonna 2020 iskuryhmätoiminta toteutui neljässä ryhmässä (kaksi Me Itse ry:n ryhmää, Ammattiopisto Liven TELMA-opiskelijat ja Vekkarin vapaaehtoiset). Osa iskuryhmistä järjestettiin etäyhteyksillä koronatilanteen vuoksi. Iskuryhmät toteuttivat yhteensä viisi iskua verkkosivuille, eli esittivät organisaatioille kognitiivista saavutettavuutta parantavia muutoksia. Kaikki organisaatiot reagoivat palautteeseen, kahden kanssa sovittiin tapaaminen ja yksi teki pyydetyt muutokset. 
	-
	-
	-
	-

	Arviointipilotteja tehtiin kaksi: Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Ammattiopisto Liven sivuille. Molemmat organisaatiot olivat tyytyväisiä hankkeelta saamiinsa suosituksiin ja tekivät niiden mukaisia muutoksia verkkosivuille. Keväälle suunnitellut pilotit tehtiin vasta syksyllä koronapandemian aiheuttaman viivästyksen vuoksi. Tämän vuoksi arviointeja ei ehditty tehdä muiden organisaatioiden sivuille. Hankkeen aikana tehdään yhteensä suunnitellut 15 arviointia. 
	-

	Hankkeen tuotosten kehitys on hyvällä mallilla. Arviointikriteeristön ensimmäinen versio on valmis ja iskuryhmien toimintamalli kehittyy kokemusten karttuessa. 
	-

	Selkeästi meille -hanke lukuina
	Kognitiivisen saavutettavuuden arviointeja 2
	Saavutettavuuden iskuryhmiä 4, joissa
	 22 osallistujaa, 
	 24 työpajaa,
	 117 osallistumiskertaa ja 
	 5 saavutettavuusiskua.
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	 Kehittämistoiminta
	 Kehittämistoiminta
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	OMA KEHITTÄMISTOIMINTA
	Vuonna 2020 yhdistyksellä oli kaksi valtakunnallista kehittämishanketta: Vipinä ja Selkeästi meille, joiden toiminta on kuvattu edellisillä sivuilla. Yhdistys oli mukana myös HUN ry:n koordinoimassa Digiloikka-hankkeessa, jossa kehitettiin etänä järjestettävää päiväaikaista toimintaa. Lisäksi aloitettiin kehittämisyhteistyö Liikuntatieteellisen seuran valtakunnallisessa ”Erityisliikunnanohjaaja – Kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta” –hankkeessa Helsingin kaupungin kehittämiskumppanina.
	-
	-
	-
	-

	STEA:n Ak-, C- ja Ay-avustuksille sekä Helsingin kaupungin järjestöavustukselle vuodelle 2021 saatiin jatkoa. Espoon kohdeavustukselle ei saatu jatkoa, mutta toimintaa voidaan jatkaa vuodelta 2020 säästyneellä avustuksella. THL:n Terveyden edistämisen määrärahasta haettiin rahoitusta kehitysvammaisten ikäihmisten terveellisen ruokavalion edistämiseen. Hankkeelle ei saatu rahoitusta, mutta sille haetaan rahoitusta STEA-haussa. Erasmus+ Youth in Action -rahoituksesta haettiin belgialaisen Mu-Zee-Um-järjestön 
	-
	-
	-
	-
	-

	KeMuT-kulttuuritapahtuma ehdittiin järjestää ennen koronapandemian aiheuttamia rajoituksia. Tapahtuma järjestettiin 48. kerran, toista kertaa Messukeskuksen Siivessä. Tapahtumaan osallistui noin 600 kävijää. Vuoden 2021 tapahtuman suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin, mutta loppuvuodesta tehtiin päätös vuoden 2021 tapahtuman siirtämisestä syksyyn jatkuvan koronatilanteen vuoksi.
	-
	-
	-


	YHTEISKEHITTÄMINEN JA KUMPPANUUDET
	YHTEISKEHITTÄMINEN JA KUMPPANUUDET
	Yhdistys osallistui edellisten vuosien tapaan aktiivisesti valtakunnallisten järjestöjen toimintaan, kuului useihin verkostoihin ja teki yhteistyötä eri järjestöjen, oppilaitosten ja muiden organisaatioiden kanssa.
	-

	Yhdistyksen työntekijöillä tai hallituksen jäsenillä oli edustus seuraavissa yhdistyksissä ja neuvottelukunnissa: 
	• Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
	• Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri ry
	• Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
	• Kehitysvammaliitto ry
	• Suomen Paralympiakomitea ry
	• Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta
	• Helsingin kaupungin vammaisneuvosto
	• Selkokeskuksen neuvottelukunta
	• Selko-Vernerin työryhmä
	• HUS:n harvinaisepilepsioiden asiakasraati
	• Kuljetuspalveluiden asiakastyöryhmä
	• Uudenmaan epilepsiayhdistys ry
	• Autismiliiton liittohallitus
	• Aula-Työkoti
	• Lasten omaishoitajat ry
	Lisäksi yhdistyksellä oli edustaja seuraavien hankkeiden ohjausryhmissä:
	 

	• Kumaja (2018–2020),  Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
	 

	•.Vertaistaiteilijat.(2018‒2020),.Aula-Työkoti.ry
	• PAUT (2018–2020), Helsingin  Autismi- ja Aspergeryhdistys ry
	 

	• Aktiivisuutta kehitysvammaisten  arkeen (2018–2020), Rinnekoti-Säätiö
	 

	• Tuleva (2018–2020), Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
	• Verkko voittaa välimatkat (2019–2021),  Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
	 

	• Yhteistyöllä parempi yhteisö (2020–2022), 
	 Vantaan Monik ry
	• Yhtä perhettä (2020–2022), Epilepsialiitto 
	• Selvis (2018–2021), Ehyt ry
	• Digiloikka (2020), Helsingin ja  Uudenmaan Näkövammaiset ry
	 

	Muita yhteistyökumppaneita:

	• Aivovammaliitto ry
	• Aivovammaliitto ry
	• Ammattiopisto Live
	• Aspa-säätiö
	• Aula-Työkoti
	• Autismiliitto ry
	• Autismisäätiö
	• Celia-kirjasto
	• Diakonissalaitos
	• DiDa-festivaali
	• DuvTeatern
	• Epilepsialiitto ry
	• Espoon järjestöjen yhteisö ry
	• Espoon kaupunki
	• Espoon kehitysvammatuki ry
	• Espoon työväenopisto
	• Etelä-Espoon Eläkeläiset ry
	• Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
	 

	• Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry
	 

	• Helsingin kaupunki
	• Helsingin taidemuseo
	• Honkalampi-Säätiö
	• Humak
	• Joulupolku ry
	• Kallio-Liike
	• Kansalaisareena ry
	• Kehitysvammaisten 
	palvelusäätiö
	• Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 
	• Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri ry
	• Kehitysvammaliitto ry
	• Kehitysvammapoliklinikka
	• KSL-opintokeskus
	• Kukunori ry
	• Käpy ry
	• Lasten Omaishoitajat ry
	• Laurea
	• Leijonaemot ry
	• Maanpuolustuskoulutusyhdistys
	• Mahdollisuus Lapselle ry
	• Malike ry
	• Me Itse ry
	• Metropolia
	• Miina Sillanpään Säätiö
	• Musiikkikeskus Resonaari
	• Norio-keskus
	• Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistys
	• Pääkaupunkiseudun 
	Omaishoitajat ry
	• Ravintola Korona
	• Ravintola TBA Suvilahti
	• Rinnekoti-Säätiö
	• Sirkus Magenta
	• SOSTE ry
	• Suomen Diakoniaopisto
	• Suomen Paralympiakomitea ry
	• Tikkurila Festivaali
	• Treenaakotona.com
	• Uudenmaan epilepsiayhdistys ry
	• Vammaiskortti
	• Vammaisperheyhdistys 
	Jaatinen ry
	• Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
	• Vammaisten maahanmuuttajien Tukikeskus Hilma
	• Vantaan kaupunki
	• Vantaan kehitysvammaisten tuki ry
	 

	• What Matters to Me
	• Workpilots

	Yhdistys on osallistunut aktiivisesti mm. seuraaviin yhteistyöverkostoihin: Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto, PAUT-verkosto, Special Voice -verkosto, Pähkinänsärkijät -verkosto, Mukana-verkosto, ensitietoverkosto, ETRI-ensitukityö, Valikko-verkosto, Hilma-verkosto, Erityinen sisaruus -verkosto, toiminnanjohtajaverkosto ja järjestöjen digiverkosto.
	Yhdistys on osallistunut aktiivisesti mm. seuraaviin yhteistyöverkostoihin: Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto, PAUT-verkosto, Special Voice -verkosto, Pähkinänsärkijät -verkosto, Mukana-verkosto, ensitietoverkosto, ETRI-ensitukityö, Valikko-verkosto, Hilma-verkosto, Erityinen sisaruus -verkosto, toiminnanjohtajaverkosto ja järjestöjen digiverkosto.
	-
	-
	-


	Henkilökunta
	Henkilökunta
	9 

	Toimintavuoden 2020 lopussa yhdistyksellä oli vakinaisessa tai pitkässä määräaikaisessa työsuhteessa 72 työntekijää. Lisäksi yhdistyksellä oli 139 tunti- ja palkkiopalkkaista työntekijää (mm. sijaiset, kerhonohjaajat ja leirityöntekijät).
	-

	Työterveyspalvelut, joihin kuuluu lakisääteisen toiminnan lisäksi yleislääkäritasoiset palvelut, olivat edelleen Terveys-talossa. Työnantaja on vakuuttanut henkilökunnan lakisääteisten vakuutusten lisäksi vapaaehtoisella vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella sekä Työkykyvakuutuksella, joka mahdollistaa erityislääkäreiden palveluiden käytön. Henkilökunnan jaksamista ja omasta kunnosta huolehtimista tuettiin Smartumin liikunta- ja kulttuuriedulla.
	 
	-
	-

	Henkilökunnan osaamisen kehittymistä tuettiin mahdollistamalla osallistuminen erilaisiin koulutuksiin. Työntekijää kohden oli vuoden aikana keskimäärin kolme koulutuspäivää. Lisäksi osa työntekijöistä osallistui pidempiin koulutuskokonaisuuksiin.
	-
	-


	Henkilöstön koulutuspäivät
	Henkilöstön koulutuspäivät

	Työsuhteen kesto 31.12.2020 %
	Työsuhteen kesto 31.12.2020 %

	Ikäjakauma 31.12.2020 %
	Ikäjakauma 31.12.2020 %
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	Yhdistyksen kokonaistuotot olivat 5 300.277,37 € ja kokonaismenot 4 815 017,35 €. Tilikauden tulos osoittaa 485.260,02 € ylijäämää. Ylijäämästä 410.566,76 € muodostuu Bulevardin tilojen myynnistä. Ennakkoveroja maksoimme 66.968,88 €. Rahoitusasema tilikauden aikana ja lopussa oli hyvä.
	-
	-

	 
	Kirjanpitolain mukainen tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, on tehty ja tarkastettu erikseen.
	-

	RAHOITUS
	Yhdistys tuottaa palvelutoimintaa Helsingin ja Vantaan kaupungeille. Helsingissä palvelutoiminta kattaa asumisen palveluita ja päiväaikaista toimintaa ja vuonna 2020 avattiin päiväaikaista toimintaa tarjoava Haksulan toimijatalo Vantaan Hakunilaan.
	-

	 
	STEA eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus myönsi kohdennettua toiminta-avustusta (AK-avustus) Ystävätupa-toimintaan, parkkitoimintaan sekä vertais- ja vapaaehtoistoimintaan yhteensä 254 777 €. C-avustuksella toteutettava Vipinä-hanke sai avustusta 127 987 € ja uusi C-avustuksella toteutettava Selkeästi meille -hanke 173 400 €.
	-
	-

	Vuonna 2020 yhdistys sai ensimmäistä kertaa STEA:n yleisavustusta 187 236 €.
	-

	Kerhojen ja leirien sekä perheiden vertaistukitoiminnan ja omaisille suunnattujen viikonloppujen järjestämistä varten saatiin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta järjestöavustusta 308 000 €. Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi myönsi kohdeavustusta kerho- ja vapaa-ajantoimintaan sekä omaishoitajille suunnattuun toimintaan 20 000 €.
	-
	 


	VARAINHANKINTA JA LAHJOITUKSET
	VARAINHANKINTA JA LAHJOITUKSET
	 
	Varainhankinnan tuotot koostuivat jäsenmaksuista 8 763 € ja lahjoituksista 5 355 €.
	KIINTEISTÖT JA HUONEISTOT
	 
	Marjaniemen kiinteistöt
	Marjaniemenranta 48:n kiinteistössä toimii Oskarinpuiston kotiyhteisö ja toimijatalo Palopirtintie 10:n kiinteistössä toimii Kankurinkulman kotiyhteisö. Kiinteistöt ovat käytössä kahdettakymmenettä toimintavuottaan. 
	Myllypuron osakehuoneistot 
	Kivensilmänkuja 7 toimii Myllykaaren kotiyhteisö, jossa asuu 8 asukasta. Myllykaaren ryhmäkodin läheisyydessä on 5 yksiötä, joista neljässä asuu tukiasukas. Vuonna 2020 yhdistys osti kuudennen tukiasunnon samalta alueelta.
	-

	 
	Läntisen Brahenkatu 2 ja Bulevardi 34 huoneistot
	Läntinen Brahenkatu 2 tiloissa on hallinnon ja järjestötoiminnan toimistotilat sekä Ystävätupa-kohtaamispaikka.
	-

	Bulevardi 34 osakehuoneistot koostuivat kahdesta huoneistokokonaisuudesta. Näissä tiloissa ei ollut pysyvää toimintaa vuonna 2020. Yhdistys sai Bulevardin huoneistoille muutosluvan niiden muuttamiseksi asumiskäyttöön. Bulevardin huoneisto osoitteessa Bulevardi 34 a 3 myytiin vuonna 2019 ja huoneisto 4–5 myytiin vuonna 2020.
	-
	-

	Juustilanpolku 10 As Oy Berghälla
	Yhdistys omistaa perhekotikäytössä olevan kiinteistön Itä-Helsingissä. Kiinteistöä hallinnoi Kehitysvammatuki 57 ry:n omistama As Oy Berghälla.

	TULOSLASKELMA
	TULOSLASKELMA
	  1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019
	 
	VARSINAINEN TOIMINTA
	Varsinainen toiminta 
	Tuotot 4 085 261,90 3 890 111,82
	Vuokrat 308 439,93 314 985,42
	Avustukset 711 347,76 762 685,35
	Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä 5 105 049,59 4 967 782,59
	Kulut  
	Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2 853 316,55 -2 628 907,58
	Palkkojen oikaisuerät 36 353,50 -81 217,23
	Sosiaalimenot -533 681,68 -530 268,15
	Henkilöstökulut yhteensä -3 350 644,73 -3 240 392,96
	Varsinaisen toiminnan muut kulut  
	Vapaaehtoiset henkilösivukulut -200 984,04 -167 429,82
	Matkakulut -10 450,36 -31 349,80
	Huoneisto- ja kiinteistökulut -485 513,78 -475 109,96
	Tarvikkeet ja muut toimintakulut -323 393,19 -321 932,52
	Toimisto- ja ostopalvelut -400 242,08 -302 845,38
	Poistot kalustosta -52 149,48 -56 205,21
	Varsinaisen toiminnan muut kulut yhteensä  
	Kulut
	Muut kulut 0,00 0,02
	Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut yhteensä 0,00 0,02
	Varsinaisen toiminnan muut kulut yhteensä -1 472 732,93 -1 354 872,67
	Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä -4 823 377,66 -4 595 265,63
	VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ 281 671,93 372 516,96
	Tuotto-/kulujäämä 281 671,93 372 516,96
	VARAINHANKINTA  
	Tuotot 19 728,41 14 875,93
	Kulut 0,00 -27,90
	VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 19 728,41 14 848,03
	Tuotto-/kulujäämä 301 400,34 387 364,99
	SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
	Tuotot  
	Rahoitustoiminta 89,15 78,67
	Tuotot yhteensä 89,15 78,67
	Kulut  
	Sijoitustoiminta -8 598,33 -15 516,35
	Rahoitustoiminta -543,17 0,00
	Kulut yhteensä -9 141,50 -15 516,35
	SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ -9 052,35 -15 437,68
	Tuotto-/kulujäämä 292 347,99 371 927,31
	YLEISAVUSTUKSET
	Yleisavustukset 175 410,22 0,00
	YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ 175 410,22 0,00
	TILINPÄÄTÖSSIIRROT   Tilikauden ja aiempien tilikausien verot 17 501,81 -88 329,22
	TILINPÄÄTÖSSIIRROT YHTEENSÄ 17 501,81 -88 329,22
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 485 260,02 283 598,09
	TASE
	 31.12.2020 31.12.2019
	Vastaavaa 
	PYSYVÄT VASTAAVAT
	Aineettomat hyödykkeet 
	Muut aineettomat hyödykkeet 26.514,20 35.724,80
	Aineettomat hyödykkeet yhteensä 26.514,20 35.724,80
	Aineelliset hyödykkeet
	Maa- ja vesialueet,Omistuskiinteistöt 45.290,14 45.290,14
	Omistusrakennukset ja rakennelmat 659.686,66 687.171,94
	Koneet ja kalusto 46.360,43 55.215,60
	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat  6.598,43
	Aineelliset hyödykkeet yhteensä 751.337,23 794.276,11
	Sijoitukset Käyttöomaisuusosakkeet
	Toimistohuoneistot 217.500,00 606.933,24
	Muut toimitilat 1.312.074,12 1.194.774,12
	Käyttöomaisuusosakkeet yhteensä 1.529.574,12 1.801.707,36
	Sijoitusomaisuusosakkeet 350.000,00 
	Sijoitukset yhteensä 1.879.574,12 1.801.707,36
	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
	VAIHTUVAT VASTAAVAT 2.657.425,55 2.631.708,27
	Saamiset Pitkäaikaiset
	Muut saamiset 13.596,00 13.596,00
	Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset yhteensä 13.596,00 13.596,00
	Myyntisaamiset 328.370,39 285.262,11
	Lainasaamiset 2.600,00 
	Muut saamiset 8.609,27 13.207,17
	Siirtosaamiset 77.354,06 5.704,21
	Lyhytaikaiset yhteensä 416.933,72 304.173,49
	Saamiset yhteensä 430.529,72 317.769,49
	Rahat ja pankkisaamiset 993.361,96 692.590,85
	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1.423.891,68 1.010.360,34
	Vastaavaa yhteensä 4.081.317,23 3.642.068,61
	 
	TASE 
	 31.12.2020 31.12.2019
	Vastattavaa  
	OMA PÄÄOMA  
	Vapaat rahastot 1.262.627,36 1.262.627,36
	Toimintapääoma 
	(ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) 1.113.346,71 829.748,62
	Tilikauden yli/alijäämä 485.260,02 283.598,09
	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2.861.234,09 2.375.974,07
	VIERAS PÄÄOMA  
	Pitkäaikainen
	Lainat rahoituslaitoksilta 213.222,16 319.833,28
	Pitkäaikainen yhteensä 213.222,16 319.833,28
	Lyhytaikainen
	Lainat rahoituslaitoksilta 106.611,12 106.611,12
	Ostovelat 126.198,37 124.750,20
	Muut velat 70.299,50 101.044,57
	Siirtovelat 703.751,99 613.855,37
	Lyhytaikainen yhteensä 1.006.860,98 946.261,26
	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1.220.083,14 1.266.094,54
	Vastattavaa yhteensä 4.081.317,23 3.642.068,61
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	Vuoden 2020 toimintaa jouduttiin mukauttamaan monilta osin johtuen koronapandemiasta. Järjestötoiminnassa tehtiin suuri digiloikka ja toiminta siirrettiin nopealla aikataululla osittain tai kokonaan verkkoon. Päiväaikaisen toiminnan tulokseen pandemia vaikutti siltä osin, että keväällä 2020 toimintaan osallistui huomattavasti vähemmän toimijoita kuin normaalina aikana. Vuoden 2020 keskiössä on ollut asukkaiden ja henkilökunnan terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat. Tästä huolimatta toimintaa pystytt
	-
	-
	-
	-

	Järjestötoiminnan rahoituksen riskinä voidaan pitää sitä, että avustukset myönnetään vuodeksi kerrallaan. STEA:n rahoituksen jatkuvuus lähivuosina aiheuttaa epävarmuutta aikaisempia vuosia enemmän, mutta rahoitus on turvattu kuitenkin vuodelle kuitenkin vuodelle 2021. Koska koronaviruspandemian aiheuttama kriisi ei ole ohi ja sen vaikutukset yhdistyksen liiketoiminnan volyymiin ja kannattavuuteen ovat mahdollisia myös vuoden 2021 aikana. 
	-

	Yhdistyksen hallitus ja johto seuraavat tarkasti virustilanteen kehittymistä ja ryhtyvät tarvittaessa talouden sopeuttamistoimenpiteisiin. Sopeuttamistoimenpiteitä voivat olla mm. suunniteltujen investointien siirtäminen myöhäisemmäksi. Vuoden 2020 oppien ja kokemusten perusteella laadukkaalle ja tarpeisiin vastaavalle toiminnalle on kuitenkin edellytyksiä vuonna 2021.
	-






