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1 Kehitysvammatuki 57 ry

Kehitysvammatuki 57 ry on kansalaisjärjestö, joka toimii  
kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja  
läheistensä oikeuksien valvojana ja tukena sekä edistää  
kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia  
yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä. 
Yhdistys on perustettu vuonna 1957.

Yhdistyksen toiminta koostuu kehitysvammaisille ihmisille, 
perheille ja vapaaehtoisille toimijoille tarjottavasta moni- 
puolisesta virkistys-, vertais- ja vapaa-ajan toiminnasta  
sekä päiväaikaisesta 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. 
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2 Puheenjohtajalta

Myös vuosi 2021 jää historiaan koronapandemiavuotena.  
Se rajoitti jälleen yhdistyksemme toimintoja, mutta siihen 
osattiin mukautua jo paremmin kuin edellisenä vuotena.  
Huolimatta pandemiasta pystyimme tarjoamaan asumis-  
ja päivätoimintapalvelut lähes normaalisti sekä paljon  
mukavaa mutta sovellettua tekemistä toiminnassamme  
mukana olleille henkilöille.

Yhdistyksemme vaikutti paikallisesti ja valtakunnallisesti. 
Uutta, vuosien 2022–2026 strategiaa työstettiin hyvässä  
yhteistyössä jäsenten, hallituksen ja henkilöstön kanssa,  
ja uusi strategia hyväksyttiin syyskokouksessa. Sen mukaan 
on hyvä toimia seuraavat vuodet. Yhdistyksessä seurattiin 
aktiivisesti vammaispalvelulain valmistelua. Sen on tarkoitus 
tulla voimaan 1.1.2023 ja se korvaa nykyisen kehitys- 
vammalain.

Perheiden vertaistukitoiminta on yhdistyksemme ydin- 
toimintaa. Toiminnasta saatu palaute on yleensä positiivista, 
ja niin pitää ollakin. Yhdistyksemme vertais- ja vapaa- 
ehtoistoiminta tavoitti satoja henkilöitä, ja jo vuosien ajan 
vakiintunut kaveritoimintamme oli suosittua.

Kevätkaudella lähes kaikki järjestötoiminta toteutettiin  
koronatilanteen vuoksi etäyhteyksillä ja osa toiminnasta 
jouduttiin perumaan. Alkukesästä osa toiminnasta voitiin 
järjestää ulkoilmassa ja kesäkuun lopulla isosta osasta 
koronarajoituksista voitiin luopua. Leirikesä voitiin toteuttaa 
lähes suunnitelmien mukaisesti. Kesällä ja syksyllä päästiin 
nauttimaan myös kerhoista lähitoimintana.
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STEAn rahoittaman kotiparkin käyttäjiä oli yli odotusten.  
Koronapandemia lisäsi sen tarvetta, ja kykenimme myös 
alentamaan sen omavastuuhintoja. STEAn rahoittama  
Vipinä-hanke loi uusia liikuntakäytäntöjä asumisyksiköihin 
ympäri maata. Selkeästi meille -hanke vuorostaan  
kiinnostaa edelleen ja siihen halutaan osallistua enemmän 
kuin on mahdollista.

Joulukuussa kyettiin viimeinkin toteuttamaan meille  
kaikille tärkeä KeMut-tapahtuma, koronaturvallisesti, väljästi 
ja kasvosuojia käyttäen. Uusista rajoituksista huolimatta 
tapahtumaan tuli iloksemme yli 400 osallistujaa. Ohjelma oli 
monipuolinen, ja siellä oli lämpimiä jälleennäkemisiä.

Kaiken yllä kuvatun ja paljon muuta toteutti yhdistyksemme 
osaava henkilökunta, siitä lämpimät kiitokset jokaiselle.  
Erityiskiitokset myös kotiyhteisöjen ja toimijatalojen  
henkilökunnille. He tekivät työnsä raskaissa ja uuvuttavissa-
kin olosuhteissa. Asukkailla ja toimijoilla oli turvallinen olo 
pandemiasta huolimatta. 

Sari Sepponen | puheenjohtaja | sari.h.sepponen@gmail.com
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3 Toiminnanjohtajan katsaus

Vuosi 2021 elettiin koronapandemian varjossa yhdistyksen 
toiminnan kannalta vaihtelevissa olosuhteissa. Poikkeukselli-
sesta ajanjaksosta huolimatta yhdistyksemme toteutti  
tarkoituksensa mukaista toimintaa ja suunnitteli tulevaa. 
Vuoden aikana valmistelimme yhteistyössä toimintaan  
osallistuvien ihmisten, hallituksen ja henkilöstön kanssa 
uuden viisivuotisstrategian, jonka jäsenistö hyväksyi syys- 
kokouksessa. Strategiaprosessi oli antoisa ja loi uudenlaisia 
ja innostavia näkyviä tulevaan.

Päiväaikaisen toiminnan supistaminen ajoittain korona- 
tilanteen vuoksi kavensi kohderyhmämme ihmisten  
osallisuuden mahdollisuuksia. Toimijatalojen laskutuksen 
pieneneminen ja henkilöstökulujen suhteellinen nouseminen 
koronasta aiheutuvien poissaolojen takia näkyy myös  
yhdistyksen tilinpäätöksessä, mutta siitä huolimatta  
yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla. Sosiaali- ja  
terveydenhuollon henkilöstön heikentynyt saatavuus alkoi 
vuoden aikana vaikuttamaan rekrytointeihin myös meillä.  
Yhdistyksemme tärkeä menestystekijä on osaava ja  
hyvinvoiva henkilöstö. Etenkin palvelutoiminnan yksiköissä 
henkilöstön pysyvyys ja saatavuus on erityisen  
merkityksellistä laadukkaan asumisen ja päiväaikaisen  
toiminnan ylläpitämiseksi. Tämän takia henkilöstön  
palkkausta tarkistettiin vuoden aikana niin, että olemme  
kilpailukykyinen työnantaja pääkaupunkiseudulla.
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Vuoteen 2021 mahtui monia hienoja asioita, joista osasim-
me nauttia aiempaa herkemmin ja joiden näkyväksi tekemi-
nen lisäsi iloa. Järjestötoiminnan luovat ratkaisut toiminnan 
toteuttamisessa mahdollistivat toimintaan osallistumisen 
ilman fyysisiä tapaamisia. Kehittämistoiminta tuntui saavan 
lisäpotkua digitaalisten työskentelytapojen lisääntymisestä 
ja muutoinkin edellisen vuoden kankeus etätyöskentelyssä 
tuntui hävinneen. Innovatiivisuus ja onnistuneet avaukset 
STEA:n suuntaan palkittiin hyvillä avustuksilla seuraavalle 
vuodelle. Palvelutoiminnassa arjen pienet ilot niin  
asumisessa kuin päiväaikaisessa toiminnassa korostuivat, 
vaikka ystävien tapaamisia monilla olikin ikävä.

Toiminnanjohtajana haluan kiittää henkilöstöämme sitoutu-
misesta yhteisen tavoitteemme eteen haastavana aikana. 
Jokainen teistä on mahdollistanut hyviä hetkiä, joista  
koostuu hyvä elämä! Kiitokset kuuluvat myös luottamus- 
johdollemme viisaista ja kauaskantoisista päätöksistä, jotka 
ovat mahdollistaneet minulle ja johtoryhmälle  
mahdollisuuden hyvään operatiiviseen johtamiseen.

Nina Korventaival | toiminnanjohtaja
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4 Hallinto

JÄSENET
Vuosi 2021 oli yhdistyksen 64. toimintavuosi. Yhdistyksellä 
oli 747 jäsentä, joista kolme oli yhteisöjäseniä. Jäsenmaksu 
oli henkilöjäseniltä 25 euroa ja yhteisöjäseniltä 90 euroa  
vuodessa. Jäsenet saivat valintansa mukaan Kehitys- 
vammaisten 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 29.4.2021 ja syyskokous pidettiin 
25.11.2021. 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 10 kertaa. Hallituksen 
asioita valmisteli yhdistyksen työntekijöistä koostuva  
johtoryhmä. Hallituksen kokousten esittelijänä ja sihteerinä 
toimi Nina Korventaival. 
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Hallituksen kokoonpano vuonna 2021:

YHDISTYKSEN TOIMINNALLINEN JOHTO
Yhdistyksen toiminnallisesta johdosta vastasi toiminnan- 
johtaja 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
Kiinteistötoimikunta
puheenjohtaja Sari Sepponen, sihteeri Elina Raike-Ojanen, 
jäsenet Vesa Tiilikka, Arto Hujanen, Anne Wallenius, Kirsi 
Kanerva-Poranen ja Tiina Toivonen

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

JÄSENYYDET
Kehitysvammatuki 57 ry on kuulunut jäsenenä seuraaviin 
liittoihin: Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Kehitysvammaliitto 
ry, Suomen Paralympiakomitea ry, SOSTEn yhteistyöjäsenyys, 
Kukunori ry, Suomalaisen Työn Liitto, Kansalaisareena ry ja 
Elinkeinoelämän keskusliitto: Hyvinvointiala HALI ry.  
Yhdistys erosi Uudenmaan Tukipiirin jäsenyydestä vuonna 
2021.

puheenjohtaja
Sari Sepponen  
varapuheenjohtaja
Eeva Virkkunen

jäsenet:
Iiro Auterinen
Päivi Heiskanen
Sirpa Volanen  
Arto Hujanen
Minna Mattsson
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5 Vaikuttamistoiminta

OIKEUKSIEN VALVONTA  
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 varmistaa järjestöjen 
toimintaedellytykset tulevilla hyvinvointialueilla ja toisaalta 
valvoa kohderyhmän oikeuksien toteutumista ja palveluiden 
saatavuutta muutoksessa. 

Syksyllä 2021 alkoi KEPA Uusimaa -hanke, jota hallinnoi 
Espoo. Hankkeen tavoitteena on turvata kehitysvammais-
ten henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalveluiden 
jatkuvuus sekä tarjota yhdenmukaiset ja tarvetta vastaavat 
palvelut Uudellamaalla. Kehitysvammatuki 57 ry osallistuu 
hankkeeseen järjestöedustajana, jonka tehtävänä on välit-
tää hankkeelle asiakaskokemuksia ja toiveita. Hanke kestää 
vuoden 2022 loppuun.

Yhdistys tuo esiin kehitysvammaisten ihmisten ja heidän 
perheidensä ääntä ja lisää heidän vaikuttamismahdollisuuk-
siaan heitä koskevissa asioissa, esimerkiksi kuljetuspal-
velujen asiakastyöryhmässä. Tuomme viranhaltijoiden ja 
päättäjien tietoon epäkohtia ja kehittämisehdotuksia kehi-
tysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä palveluissa ja 
käytännön arjessa. Vuonna 2021 teimme mm. omaishoitoa 
koskevan aloitteen sekä vaatimuksen yksityisten pukutilojen 
rakentamisesta.
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Yhdistys toteutti myös laajalle yleisölle suunnatun asenne-
kampanjan. ”Kehitysvamma ei tartu, asennevamma periytyy” 
-kampanja herätti keskustelua kehitysvammaisten ihmisten 
kohtaamasta loukkaavasta kielenkäytöstä ja puhetavoista 
keväällä 2021. Julkaistuissa kampanjavideoissa esitettiin 
lapsen silmin kaksi arkista tilannetta, joissa oma vanhempi 
käyttäytyy häiritsevästi vammaisia ihmisiä kohtaan. Videot 
saivat kymmeniätuhansia katselukertoja ja laajan tukijajou-
kon.
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VIESTINTÄ

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

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin jäsentiedotteissa, 
uutiskirjeissä, yhdistyksen kotisivuilla ja sosiaalisessa me-
diassa. Neljä kertaa vuoden aikana ilmestyneen jäsentiedot-
teen levikki oli noin 1000, minkä lisäksi se oli ladattavissa 
nettisivuilla. Sähköinen uutiskirje lähetettiin kuukausittain 
tilaajarekisterissä olleille n. 800 henkilölle. Seuraajien määrä 
eri kanavissa lisääntyi myös vuonna 2021. Vuoden aikana 
yhdistyksen kotisivuilla oli noin 21 700 kävijää. Yhdistyksen 
Facebookissa oli vuoden lopussa 2389 tykkääjää, Instagra-
missa 1666 ja Twitterissä 453 seuraajaa.

Vuonna 2021 panostettiin erityisesti viestinnän selkeyteen ja 
saavutettavuuteen, eri viestintäkanavien suunnitelmallisuu-
teen ja tuloksellisuuden seuraamiseen. Laadukas viestintä 
tunnistettiin strategiatyössä kriittiseksi menestystekijäksi, 
johon tulee panostaa jatkossakin.
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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 kuusi 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.

Vuonna 2020 alkanut Covid-19-epidemia vaikutti sekä kotiyh-
teisöjen että toimijatalojen toimintaan edelleen vuonna 2021. 
Asukkaiden kodin ulkopuolinen toiminta oli vähäisempää 
koronan tuomien rajoitusten vuoksi ja päiväaikaista toimin-
taa jouduttiin supistamaan hetkellisesti keväällä 2021 ja 
joulukuun lopulla 2021.
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KANKURINKULMAN KOTIYHTEISÖ

Kankurinkulman kotiyhteisö tarjoaa kodin ja ympärivuoro-
kautisen asumisen tuen 16 asukkaalle. Yläkerrassa on kaksi 
viiden hengen yhteisöä ja alakerrassa on kuusi yksilöllistä 
asuntoa. Asukkaat ovat 30–83-vuotiaita. Kotiyhteisön  
asukkaista eläkkeellä oli yhdeksän asukasta ja muut  
asukkaat kävivät arkipäivisin töissä tai päiväaikaisessa  
toiminnassa. 

Vuotta 2021 varjosti edelleen koronatilanne, jonka vuoksi 
asukkaiden normaalia vapaa ajanviettoa tuli suunnitella 
uudelleen. Työssä, päiväaikaisessa toiminnassa ja koulussa 
käyvien asukkaiden arki rullasi jo normaalisti, mutta  
harrastukset vapaa-ajalla olivat melko rajoitettuja.  
Asukkaiden kanssa suunniteltiinkin toimintaa, jota pystyi 
terveysturvallisesti harrastamaan. Ulkoilu, retkeily ja oman 
porukan kanssa liikkuminen tulikin hyvin suosituksi.  
Asukkaat retkeilivät ohjaajien kanssa mm. Loviisassa,  
Kotkassa ja Porvoossa. Lähialueen lenkkipolut ja luonto- 
kohteet tulivat myös tutuiksi. Pahimpaan korona-aikaan  
osallistuttiin erilaisiin virtuaalikerhoihin.

Kankuriin saatiin yksi uusi asukas ja hänen kotiutumisensa 
yksikköön sujui hyvin. Kankurinkulman työntekijöiden  
sitoutuneisuudesta kertoo se, että useammalla Kankurin 
työntekijällä tuli täyteen pyöreitä virkavuosia vuoden 2021 
aikana.
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MYLLYKAAREN KOTIYHTEISÖ 
JA TUKIASUNNOT

Myllykaaren kotiyhteisössä on yhdeksän asukasta, joiden ikä 
on 36–67 vuotta. Tukiasunnoissa asuu kuusi asukasta.  
Asukkaat kävivät päiväaikaisessa toiminnassa, töissä tai 
koulussa silloin, kun se oli koronatilanteen puolesta  
mahdollista. Myllykaaren asukkaista kolme on eläkkeellä,  
ja eläkeläisten päivät kuluivat erilaisten kotitöiden ja  
harrastusten merkeissä. 

Vuoden aikana tehtiin asukkaiden kanssa useita päiväretkiä 
talon autolla mm. Nukarin koskelle, Porvoon Bosgårdille, 
Lahden Salpausselälle ja joulun alla kävimme tutustumassa 
Turun jouluvaloja ja markkinoita. Kesällä saimme toteutettua 
myös mökkiloman Jämijärvelle, missä Helvetinjärven kansal-
lispuisto tuli tutuksi.  Henkilökohtaisten avustajien kanssa 
asukkaat liikkuivat pääkaupunkiseudulla lähinnä lenkkeillen. 
Myllykaaren asukkaan pyöreitä vuosia vietettiin mökkilomalla 
ja samalla käytiin hänen toiveenaan Ikaalisten kylpylässä. 

Yhdistys remontoi uuden yksiön Myllypurosta, mihin muutti 
syksyllä uusi tukiasukas. Yhdessä asunnossa vaihtui  
tukiasukas. Lisäksi paloturvallisuuden lisäämiseksi Mylly- 
kaareen asennettiin sprinklerijärjestelmä.
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OSKARINPUISTON KOTIYHTEISÖ

Oskarinpuiston kotiyhteisö tarjoaa kodin ja ympärivuoro- 
kautisen asumisen 15 asukkaalle. Asukkaiden ikä vaihtelee 
26 vuodesta 78 vuoteen. 

Asukkaiden kodin ulkopuolinen toiminta on ollut vielä osittain 
vuonna 2021 vähäisempää rajoitusten vuoksi. Vuoden  
loppupuolella kuitenkin päästiin pikkuhiljaa osallistumaan 
talon ulkopuolisiin toimintoihin.

Työntekijät ovat noudattaneet suojautumis- ja hygienia- 
ohjeita, jotta asukkaat ja henkilöstö ovat pysyneet  
mahdollisimman terveenä. Hyvä ohjaajaresurssi iltaisin on 
mahdollistanut paremman yksilöllisen tuen asukkaille ja  
vapaa-ajan toiminnan mahdollistamisen rajoitukset  
huomioon ottaen
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OSKARINPUISTON TOIMIJATALO

Oskarinpuiston toimijatalo tarjoaa osallisuutta edistävää 
ryhmämuotoista päiväaikaista toimintaa. Toiminta painottuu 
toimijoiden osallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja kommu-
nikaation tukemiseen.

Vuonna 2021 juhlittiin Marjaniemen toimintayksiköiden 
20-vuotisjuhlavuotta. Covid-19-epidemia esti isojen juhlien 
järjestämisen ja epidemia vaikutti toimintaan muutenkin 
vuoden 2021 aikana. Toimintaa toteutettiin terveysturvalli-
sesti omissa ryhmissä ja ulkoillen. Digitaalista yhteydenpitoa 
jatkettiin ja yhteistyötä tiivistettiin Haksulan toimijatalon 
kanssa. Uutena toimintamuotona alkoi esim. toimijan ohjaa-
ma jumppa virtuaalisesti. 

Toimijatalo liittyi lokakuussa Savas-säätiön hallinnoimaan 
Osalliseksi-hankkeeseen. Toimijatalo on yksi viidestä kehittä-
järyhmästä, jossa on mukana kehitysvammaisia henkilöitä ja 
heidän kanssaan työskenteleviä. 

Loppuvuonna, Halloweenin  
aikoihin, Oskarinpuiston  
metsäpolulle järjestettiin  
yhteisöllinen elämyspolku,  
jota kävi viikon aikana  
ihastelemassa ja  
”kauhistelemassa” oma väki  
ja lähitienoon aikuiset  
ja lapset.

Vuoden 20201 aikana  
toimijatalossa oli yksi  
oppisopimusopiskelija ja  
työssäoppimisjaksoilla yksi  
sosionomi ja yksi  
Valman opiskelija.  
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HAKSULAN TOIMIJATALO

Vuonna 2021 Haksulan toimijatalossa kävi 17 toimijaa ja 
ohjaajia oli 8. Välillä toimintaa tarjottiin supistetusti koro-
napandemian vuoksi. Toimijoiden kanssa rakennettuun 
viikko-ohjelmaan kuului mm. hyvinvointiryhmä, siivousryh-
mä, nikkaripaja, English-club, kuvataideryhmä, mediaryhmä, 
draamaryhmä, tukiviittomaryhmä, liikuntaryhmiä, vaikutta-
misryhmä, viikkopalaveri ja luontoryhmä. Toimijat valitsivat 
viikoittain, mihin ryhmiin halusivat osallistua. 

Haksula kuului Vertaistaiteilijat-yhteisöön, joka kokoontui 
verkossa kuukausittain. Toimijat esittelivät taidetyöskente-
lyään verkostolle ja osallistuivat Kaarisilta Biennalen Outo 
metsä- yhteisteokseen. Teema jatkui Haksulassa ja toimijoi-
den hyönteispiirustuksista painettiin kesäkorttisarja. Vuoden 
aikana osallistuimme Facebook-retkihaasteeseen ja retkiä 
kertyi 27. Mediaryhmän tekemä Haksulan sanomat -lehti 
ilmestyi sähköisenä neljä kertaa. Seminaarien ja koulutuk-
sien siirtyminen nettiin tuki toimijoiden osallisuuden mahdol-
lisuuksia. Haksulan toimijatalo toimii Hakunilassa vuokrati-
loissa.

PERHEKOTI

Perhekoti perustettiin vuoden 
2020 alussa. Tilava perhekoti  
sijaitsee vehreällä tontilla 
Itä-Helsingissä ja se tarjoaa 
yhteisöllisen kodin kolmelle 
aikuiselle ja perhehoitajalle.   
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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  
vertaistukeen, virkistäytymiseen ja mielekkääseen  
vapaa-aikaan. 

Kehitysvammatuki 57 ry toteutti vuonna 2021 Helsingin  
kaupungin järjestöavustuksella perheiden vertaistuki- 
toimintaa, kerhotoimintaa ja leiritoimintaa helsinkiläisille.  
Espoon kaupungin kohdeavustuksella järjestettiin omais- 
hoidon tehtävää tukevaa toimintaa ja kerhotoimintaa  
espoolaisille. STEA:n Ak-avustuksella toteutettiin  
Ystävätupatoimintaa, vertais- ja vapaaehtoistoimintaa  
sekä parkkitoimintaa ja C-avustuksella valtakunnallisia 
Vipinä-hanketta (2018–2021) ja Selkeästi meille -hanketta 
(2020–2022). Lisäksi STEA:lta saatiin yleisavustusta  
kattamaan viestinnän ja kehittämistyön kuluja sekä  
toimitilakuluja.

Omalla rahoituksella toteutettiin oikeuksien valvontaa ja  
vaikuttamistoimintaa, sekä vahvistettiin perheiden tuen  
resurssia.

Toinen koronavuosi vaikutti järjestötoimintaan edelleen,  
mutta edellisenä vuonna opittuja toimintatapoja pystyttiin 
hyödyntämään ja toimintaa mukauttamaan. Järjestö- 
toiminnassa noudatettiin pääkaupunkiseutua koskevia  
kokoontumisrajoituksia ja turvallisuusohjeita päivitettiin 
säännöllisesti niiden mukaiseksi. 
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PERHEIDEN VERTAISTUKITOIMINTA  
JA ENSITUKITYÖ
Perheiden vertaistukitoiminta tarjoaa perheille tukea, tietoa ja 
ohjausta eri elämänvaiheissa ja arjen haasteissa. Vertaistuki 
kulkee toiminnan punaisena lankana. Vanhemmille tarjotaan 
sekä ryhmätoimintaa että henkilökohtaista tukea, ohjausta ja 
neuvontaa. Apua tarjotaan mm. erilaisten perheen muutos-
kohtien palvelukokonaisuuksien suunnitteluun sekä konkreet-
tista osallistumista perheiden toiveesta kouluissa, päiväko-
deissa tai perheen kotona tapahtuviin yhteistyöpalavereihin. 
Lisäksi perheiden vertaistukitoiminnassa järjestetään tee-
mailtoja, virkistys- ja vertaistapaamisia sekä omaishoitolain 
3 a §:n mukaisia omaishoitajan hoitotehtävää tukevia palve-
luja, esimerkkinä näistä perheiden viikonloppukurssit. Yhteis-
työtä muiden järjestöjen kanssa tehdään kohderyhmämme 
etua ajatellen niin lausuntojen kuin tapahtumien muodossa.

Helsinkiläisille perheille edellä mainittua toimintaa järjeste-
tään Helsingin kaupungin järjestöavustuksella. Lisäksi vuon-
na 2021 vahvistettiin perheille tarjottavaa tukea yhdistyksen 
omarahoitusosuudella. Toisen perhetoiminnan koordinaatto-
rin tehtävä on ollut laajentaa perheiden vertaistukitoimintaa 
ja järjestää sitä myös Länsi-Uudellamaalla, Espoossa, Van-
taalla ja Keravalla. Lisäksi Espoon kaupungin myöntämällä 
kohdeavustuksella toteutettiin alle 18-vuotiaiden lasten 
omaishoitajalle tai vastaavassa tilanteessa oleville tietoa ja 
tukea vertaisryhmän muodossa. 

Koronapandemia vaikutti suunnitelmiin, ja useita tapahtumia 
jouduttiin perumaan, lykkäämään tai siirtämään verkkoon. 
Uutena toimintana aloitettiin matalan kynnyksen ”perhik-
set”, joihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Perheiden tuen 
toiminnan laajeneminen Uudenmaan alueella mahdollisti 
uusien perheiden tavoittamisen ja mukaan tulemisen.
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Ensitukityö HUS:n kanssa oli pienimuotoista koronatilanteen 
ja sairaalan tiukkojen rajoitusten vuoksi. Etri-työntekijöiden 
tapaamiset siirtyivät verkkoon. Vuonna 2021 oli kaksi eri-
tyislapsen istuntoa, joista yhdistyksen työntekijä osallistui 
toiseen. Kehittämispäivä toteutettiin hybridimuodossa. Opin-
näytetyö liittyen ensitietoon on aloitettu ja sen osana vertais-
tuellinen opas valmistuu vuoden 2022 aikana.

Perheiden vertaistukitoiminta Helsingissä lukuina
• Teematapahtumia 23
• Vertaistapahtumia 25
• Virkistystapahtumia 37
• Viikonlopputapahtumia 2
• Toimintaparkkeja 4 
• Tapahtumia vuonna 2021 oli yhteensä 91 ja  

 osallistumiskertoja 837. 

Perheiden vertaistukitoiminta muissa kunnissa lukuina
• Teematapahtumia 1
• Vertaistapahtumia 18
• Virkistystapahtumia 5 
• Tapahtumia vuonna 2021 yhteensä 24 ja 

 osallistumiskertoja 110.

Omaishoidon tehtävää tukeva toiminta Espoossa
• Tapaamisia 6
• Eri osallistujia 7
• Kohtaamiskertoja 24

”Kiitos kun jaksatte korona-aikanakin järjestää ja soveltaa 
toimintaa perheille. Sillä on merkitystä jaksamiselle,  
kun saa vertaistukea ja valmiisi mietittyä toimintaa.  
Kun omat voimavarat vaihtelee ei aina jaksa lähteä itse 
keksimään kivaa tekemistä perheelle, varsinkin kun on  
yksinhuoltaja. On hienoa, kun lähitoiminta on  
jälleen alkanut ja voi osallistua paikan päällä.”
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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. Kerhotoimintaa oli Helsingissä ja Espoossa. 

Koronatilanteen vuoksi koko kevätkautena ei päästy  
aloittamaan kerhoja lähitoimintana. Vain osa kerhoista  
pystyttiin järjestämään etäyhteyksiä hyödyntäen. Korvaavana 
toimintana järjestettiin mm. kaikille helsinkiläisille avoimia 
verkkokerhoja ja verkkofestareita sekä asumisyksiköissä  
toteutettuja etämusiikkituokioita. Lisäksi tuotettiin  
materiaaleja kerholaisille.

”Tutustuu uusiin ihmisiin ja saa uusia ystäviä ja voi nähdä vanhoja ystäviä ja vaihtaa kuulumisia.”

”Aivan ihanaa toimintaa, sopiva porukka ja mukavat ohjaajat. Uudenlaista toimintaa nuorelle.”
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Kesällä koronatilanne helpottui ja pystyttiin järjestämään 
kesäkerhoja Helsingissä ja Espoossa. Helsingissä toteutuivat 
ulkotreenit luistelun tueksi, patsaskerho ”Helsinki tutuksi”,  
savityökurssi, luontokerho sekä jalkapalloa aikuisille  
yhteistyössä Helsingin liikuntapalvelujen kanssa.  
Espoossa toteutettiin luontokerho.

Syksyllä kausi toteutui jo normaalisti. Helsingissä toteutui  
27 kerhoa, 1 liikuteltava kerho ja 4 lyhytkurssia. Espoossa  
3 kerhoa ja 1 liikuteltava kerho. Tarkempaa tietoa alla  
olevassa taulukossa.

Syksyn kerhotoiminta lukuina

Helsinki Espoo Yhteensä

kerhot 27 3 30

käyntimäärä 2233 99 2332

liikuteltavat  
kerhot 1 1 2

lyhytkurssit 4 0 4

musiikkituokiot 
asumisyksiköille 10 0 10

LEIRITOIMINTA

Vuonna 2021 järjestettiin 11 leiriä kun suunnitelmissa oli 14. 
Koronapandemiasta johtuen leirikausi päästiin aloittamaan 
vasta kesäkuun lopussa. Lisäksi talvilomaleiri jouduttiin pe-
rumaan kokonaan ja joulun jälkeiselle väliviikolle suunniteltu 
leiri järjestettiin etänä. Pandemian vuoksi myös ryhmäkoot 
olivat alkuperäisiä suunnitelmia pienempiä. Leireillä oli yh-
teensä 109 osallistujaa.
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Näistä leireistä kahdeksan järjestettiin kesällä (kuusi yöleiriä 
ja kaksi päiväleiriä) ja ne kestivät maanantaista perjantaihin. 
Kesän leirien teemoina olivat mm. luonto, tanssi, jäätelökesä 
ja liikunta. Loppusyksystä järjestettiin yksi viikonloppuleiri ja 
yksi kolmen päivän leiri. 

Lähes kaikki leireille ilmoittautuneet pääsivät jollekin leirille. 
Jotkut leireistä olivat suositumpia kuin toiset, minkä vuoksi 
usean ilmoittautuneen kanssa keskusteltiin leirivaihdoksista. 
Usein sellainen sopi, sillä leiriläiselle tärkeintä oli päästä edes 
jollekin leirille. Pandemiasta huolimatta leirit pystyttiin toteut-
tamaan turvallisesti ja tärkeää vapaa-ajan toimintaa ja loma-
tunnelmaa leiriläisille mahdollistaen.

Leiritoiminta lukuina
• 11 leiriä
• 109 osallistujaa

”Minusta on ollut kivaa olla leirillä  
itseni kanssa.”

”Ohjaajat olivat suopeita.”

”Olen tyytyväinen, että tulin leirille.”
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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.

Koronapandemian vuoksi koko kevätkausi jouduttiin toteut-
tamaan verkossa. Kesällä päästiin jo järjestämään retkiä ja 
matkoja. Elokuussa käynnistynyt syyskausi voitiin järjestää 
kokonaisuudessaan lähitoimintana.

Keväällä etätoiminnassa käytettiin luovuutta, esimerkiksi 
kohtaamispaikkatoimintaa mukautettiin ulkoiluiksi ja teiniklu-
bitoimintaa verkkofestareiksi, senioreille järjestettiin päivälä-
hetyksiä ja lähetettiin postikortteja. 

Toteutuneet retket olivat neljän päivän kesämatka Turkuun, 
Järvenpäässä järjestettyyn karaoke- ja tanssikilpailuun sekä 
Hyökyvuoren kesäteatteriin. Toteutuneet lyhytkurssit olivat 
Ystävyyttä etsimässä -kurssi, senioreiden hyvinvointikurs-
si ja Tukiliiton kanssa yhteistyössä järjestetty Arjen huolet 
puheeksi -kurssi. Sateenkaariklubi osallistui kesällä Nuorten 
Pride House -tapahtumaan.

Koronapandemian vuoksi peruuntuivat kaikki Villiklubit sekä 
retket lavatansseihin, risteily ja Arjen turvallisuus -kurssi. 
Pandemia vaikutti myös toiminnan osallistujamääriin, joka jäi 
noin puoleen tavoitteista.

Me Itse Helsingin ryhmä kokoontui kuusi kertaa ja osallistui 
ryhmänä Ystävätuvalta Me Itse ry:n etänä järjestämiin vuosi-
kokoukseen ja Me Itse -päivään. Osallistumiskertoja ryhmän 
toimintaan oli 36.
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Toiminta Aukiolokerrat Osallistumismäärät

Kohtaamispaikka Ystis 66, joista 31 verkossa ja 4 ulkoiluna 610

Teiniklubi 16, joista 8 verkossa 160

Senioriklubi 17, joista 8 verkossa 152

Sateenkaariklubi 8, joista 4 verkossa 16

Retket ja matkat 3 100

Lyhytkurssit 3 kurssia, joissa 13 kokoontumiskertaa 68

”Paljon kiitoksia ihanasta  
matkasta. Haluaisin lissää 
matkoja tällaisia.” 

”Turku oli niin mahtava  
kaupunki --- Sekä oli mukavaa 
nähdä muita ihmisiä.” 

”On ollut ilo olla osana  
Ystisporukkaa.”
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VERTAIS- JA VAPAAEHTOISTOIMINTA 
 
Vapaaehtoistoimijoiden rekisterissä oli vuonna 2021 235 
aktiivista vapaaehtoistoimijaa, joista 74 toimijalla on erityisen 
tuen tarve. Kun kaverinsaajat ja Vekkari-ryhmien osallistujat 
lasketaan mukaan, vertais- ja vapaaehtoistoiminta tavoitti 
454 osallistujaa. Vapaaehtoisten ja osallistujien määrä ylitti 
tavoitteet.

Vapaaehtoisten koulutuksia järjestettiin kolme, joista kaksi 
etäyhteydellä ja yksi lähiopetuksena, minkä lisäksi vapaaeh-
toisille järjestettiin perehdytyksiä. Uusia vapaaehtoisia tuli 
koulutusten ja perehdytysten myötä toimintaan 44 (tavoite 
40). Vekkari-ryhmien vetäjille järjestettiin kertauskurssi, jota 
pidettiin hyödyllisenä.

Uusia kaveripareja yhdistettiin 12 (tavoite 20). Pandemia 
on vaikeuttanut kaveriparien tapaamisia, mutta monet ovat 
löytäneet uusia tapoja olla yhteydessä. Vuoden 2021 lopussa 
aktiivisia kaveripareja oli 121 (tavoite 100) ja uusia kaveriha-
kemuksia tuli vuoden aikana 22 (tavoite 20), joten toiminta 
on hyvin vetovoimaista. 

Vekkari-toiminnassa oli 26 aktiivista ryhmänvetäjää. Ryhmiä 
oli 13 ja ne kokoontuivat yhteensä 95 kertaa vuoden aikana. 
Ryhmissä oli 3–14 osallistujaa. Näiden lisäksi Vekkari-ryh-
mien vetäjät pitivät seitsemän työpajaa, joista viisi oli ver-
kossa. Vekkarin vapaaehtoiset osallistuivat 33 tapahtumaan, 
joista 17 oli verkossa. Tapahtumista 8 oli yhdistyksen omia 
ja loput muiden järjestämiä. Osallistumiskertoja oli yhteensä 
248. Vekkari-toiminnan määrälliset tavoitteet ylittyivät.
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Vapaaehtoisilta pyydettiin palautetta vuoden lopuksi, vas-
tauksia saatiin kaikkiaan 45. Positiivisia ja tavoitteen mukai-
sia muutoksia elämäänsä koki saaneensa 99 % vastaajista. 
Vastanneista 88 % koki yhteistyön koordinaattoreiden kanssa 
toimivaksi sekä saaneensa riittävästi koulutusta ja perehdy-
tystä vapaaehtoisena toimimiseen. Vapaaehtoisten virkistyk-
siin osallistuttiin 125 kertaa (tavoite 50), mikä kertoo luulta-
vasti pandemia-aikana kasvaneesta tarpeesta viettää aikaa 
muiden vapaaehtoisten kanssa.

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta lukuina  
 
Kaikki aktiiviset vapaaehtoiset 235, joista
 Vekkarin vapaaehtoisia 74,
 kaverivapareita 121 ja
 uusia vapaaehtoisia 44.

Vekkarin tapahtumia 33, joissa
 osallistumiskertoja 248.
 
Vekkari-ryhmiä 13, joissa
 vertaisryhmän vetäjiä 26,
 osallistujia 98,
 kokoontumiskertoja 95 ja
 osallistumiskertoja 554.

”Toiminnassa mukana oleminen  
on ollut todella antoisaa”

”On löytynyt tekemistä, ettei  
tarvitse olla turhaan yksin  
kotona 4 seinän sisällä”
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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.

Maaliskuussa 2021 perheiden omavastuuhintoja alennettiin 
kotiparkissa, jotta se tavoittaisi enemmän perheitä. Omavas-
tuuhinnan alennus ja parkkitoiminnan aktiivinen esittely yh-
teistyötahoille auttoivat ylittämään tavoitteet. Vuonna 2021 
17 uutta perhettä (tavoite 7) alkoi käyttää kotiparkkia. Koti-
parkkia käytettiin vuoden aikana 1034 tuntia (tavoite 750).

”Hienoa että kotiparkkitoiminta  
nähdään tärkeänä, ainakin  
meidän perheellemme se on 
ehdottomasti yksi arjen  
pelastajista. Kiitos!”  

”Oli hassuja juttuja toisen  
osallistujan kanssa!” 
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Toiminta kpl osallistujat/ 
käyntikerrat

Kotiparkki 1034 h 31 perhettä,  
joista uusia 17

Lasten teemapäivät 8 32 käyntikertaa

Minipäiväleiri 1 3 osallistujaa

Kaakon kammari 4 24 käyntikertaa

Sisarusviikonloppu -kurssi 1 10 käyntikertaa

Sisarusten päivä 1 5 osallistujaa

Verkkotapahtumat 6 26 osallistumiskertaa

Toimintaparkit 4 5 käyntikertaa

Koronapandemia vaikutti lasten teemapäiviin. Keväällä 
tapahtumat siirrettiin verkkoon, mutta lapsille suunnatut verk-
kotapahtumat eivät vastanneet perheiden tarpeisiin. Korvaa-
vana toimintana järjestettiin mm. ulkoilutapahtumia. Syksyllä 
lasten teemapäivät järjestettiin suunnitelman mukaisesti. 
Myös sisaruksille järjestettiin yksi oma viikonlopputapahtu-
ma ja oma teemapäivä. Perhetoiminnan tapahtumien pe-
ruuntumisen vuoksi tarve toimintaparkeille oli vuonna 2021 
vähäisempää. 

Parkkitoiminta lukuina
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SELKEÄSTI MEILLE 

Selkeästi meille on Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitys-
vammaliiton yhdessä toteuttama valtakunnallinen hanke. 
Hankkeessa tuetaan kehitysvammaisten ihmisten itsemää-
räämisoikeuden ja osallisuuden toteutumista lisäämällä 
verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta. Hankkeen 
keskeisiä toimintamuotoja ovat suoraan kansalaisvaikuttami-
seen tähtäävä iskuryhmätoiminta ja verkkosivuille toteutetta-
vat kognitiivisen saavutettavuuden arvioinnit.

Vuoden aikana toteutettiin kuusi saavutettavuuden iskuryh-
mää, jotka kokoontuivat 38 työpajassa. Iskuryhmät koos-
tuivat Me Itsen paikallisryhmistä (Turun Vilkut, Kauhajoen 
Kamut sekä Pohjois-Karjalan ja Oulun ryhmät), Ammattiopis-
to Liven Telma-opiskelijoista ja Vekkarin vapaaehtoistoimi-
joista. Osallistujia työpajoissa oli 51 ja osallistumiskertoja 
261 kpl. Iskuryhmät toteuttivat yhteensä seitsemän iskua eli 
antoivat kehittämisehdotuksia verkkosivujen saavutettavuu-
den parantamiseksi.

Kognitiivisen saavutettavuuden arviointeihin haki yhteensä 
53 organisaatiota, joista arviointi toteutettiin kahdeksalle. 
Arvioidut sivustot olivat Aspa-säätiö (aspa.fi), HSL (hsl.fi mo-
biilisovellus), Korkeasaari (korkeasaari.fi), Helmet (helmet.fi/
taskukirjasto), Autismiliitto (askelaikuisuuteen.fi), OP-ryhmä 
(op.fi), Opetushallitus (opintopolku.fi) ja Etelä-Suomen alue-
hallintovirasto (saavutettavuusvaatimukset.fi). 100 % organi-
saatioista koki yhteistyön hyödylliseksi ja ne tekivät verkkosi-
vuille pyydettyjä muutoksia. 

Vuonna 2021 perustettiin hankkeen nettisivut www.selkeas-
timeille.fi. Hanke on herättänyt kiinnostusta ja saanut näky-
vyyttä runsaasti. Työntekijöiden pitämät koulutukset tavoitti-
vat jopa 1400 kuulijaa.
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Selkeästi meille -hanke lukuina
Kognitiivisen saavutettavuuden arviointeja 8
Saavutettavuuden iskuryhmiä 6, joissa
 51 osallistujaa, 
 38 työpajaa,
 261 osallistumiskertaa ja 
 7 saavutettavuusiskua.

”Saimme useita konkreettisia ja helposti toteutettavissa  
olevia toimenpide-ehdotuksia sivuston saavutettavuuden  
parantamiseksi.”

”Nettisivuihin vaikuttaminen on tärkeää siksi, että  
jos ei vaikuta, ei tule muutosta, jos on tarvetta.” 
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VIPINÄ 

Vipinä-hankkeessa (2018–2021) kehitettiin uusia tapoja 
aktivoida kotiyhteisöissä asuvia kehitysvammaisia ihmisiä 
liikkumaan ja tarjottiin ohjaajille uusia ideoita liikunnan lisää-
miseksi arkeen. Vipinä-hanke saatettiin loppuun vuodelta 
2020 siirtyneen avustuksen ja STEA:n myöntämän pienen li-
särahoituksen turvin. Vuonna 2021 päätavoitteena oli levittää 
hankkeessa syntynyttä ”Vipinän treenikassia” perehdyttämäl-
lä työntekijöitä ja opiskelijoita materiaaleihin ja haastamalla 
yksikköjä liikunnan lisäämiseen. 

Keväällä perehdytyksiin osallistui 17 ohjaajaa. Vipinä-haas-
teen otti vastaan 25 asukasta kolmesta kotiyhteisöstä. 
Lisäksi Vipinä-menetelmiin perehdytettiin kolmesta ammat-
tioppilaitoksesta 27 lähihoitajaopiskelijaa, jotka sovelsivat 
oppimaansa harjoittelujaksoillaan. Vipinä-menetelmistä 
saatu palaute oli myönteistä.

Loppuvuodesta järjestettiin vielä yksi haastekuukausi, johon 
pääsi mukaan kymmenen ensiksi ilmoittautunutta yksikköä. 
Nämä yksiköt sijaitsivat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, 
Hämeenlinnassa, Nokialla ja Suonenjoella. Osallistujille tar-
jottiin kaikki haastekuukauteen liittyvä materiaali, työntekijän 
tuki ja palkinnoksi liikuntavälineitä. Myös muut 10 varasijalle 
päässyttä yksikköä halusi osallistua peliin omatoimisesti. 
Kyseiset yksiköt sijaitsivat Kangasalla, Halsuassa, Sysmässä, 
Rovaniemellä ja Helsingissä. Peli innosti kymmeniä asukkai-
ta ja ohjaajia lisäämään liikuntaa.

Hanke päättyy, mutta vipinä jatkuu, sillä hankkeen kaikki 
materiaalit ovat maksuttomasti kenen tahansa hyödynnettä-
vissä. Hankkeen lopputuotos löytyy sivulta www.kvtuki57.fi/
vipina. 
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8 Kehittämistoiminta

OMA KEHITTÄMISTOIMINTA

Vuonna 2021 yhdistyksellä oli kaksi valtakunnallista kehit-
tämishanketta: Vipinä ja Selkeästi meille, joiden toiminta on 
kuvattu yllä. STEA:lta haetuille Ak-, C- ja Ay-avustuksille sekä 
Helsingin kaupungin järjestöavustukselle vuodelle 2022 saa-
tiin jatkoa. Lisäksi STEA myönsi rahoituksen kahdelle uudelle 
hankkeelle. Perhekamut-hankkeessa (2022–2023) kehitetään 
yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa vastaamaan lapsiperhei-
den tarpeita ja Hetkittäin-hankkeessa (2022–2024) lisätään 
asumispalvelujen ohjaajien valmiuksia tukea ikääntyneitä ja 
muistisairaita kehitysvammaisia. 

Koronapandemian vuoksi pari kertaa siirretty KeMuT-kulttuu-
ritapahtuma pystyttiin järjestämään viimein 4.12.2021. Pan-
demian vuoksi tapahtuma järjestettiin suunniteltua pienem-
pänä. Käytössä oli turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä, kuten 
maskipakko ja istumapaikat.

Suunniteltua nuorisovaihtoa yhteistyössä belgialaisen Mu-
Zee-Um-järjestön kanssa ei voitu toteuttaa vuonna 2021 
pandemian vuoksi, joten se siirrettiin seuraavaan vuoteen. 
Kansainvälinen nuorisovaihto rahoitetaan Erasmus+ Youth in 
Action -rahoituksesta.
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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
• Selkokielen neuvottelukunta
• Selko-Vernerin työryhmä
• HUS:n harvinaisepilepsioiden asiakasraati
• Kuljetuspalveluiden asiakastyöryhmä
• Uudenmaan epilepsiayhdistys ry
• Lasten omaishoitajat ry
• Uudenmaan Sosiaaliturvayhdistys ry
• Järjestöjen Sote-muutostuki Uusimaan -hankkeen verkostot

Lisäksi yhdistyksellä oli edustaja seuraavien  
hankkeiden ohjausryhmissä:
• 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
• Osalliseksi (2021–2023), Savas-Säätiö
• Uusia säveliä etsimässä (2021–2023), Metropolia

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
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Yhdistys on osallistunut aktiivisesti mm. seuraaviin yhteistyö-
verkostoihin: 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.

• Espoon työväenopisto
• Etelä-Espoon Eläkeläiset ry
• Helsingin ja Uudenmaan  
 sairaanhoitopiiri
• Helsingin ja Uudenmaan  
 näkövammaiset ry
• Helsingin kaupunki
• Helsingin taidemuseo
• HelsinkiMissio
• Honkalampi-Säätiö
• Humak
• Joulupolku ry
• Kallio-Liike
• Kansalaisareena ry
• Kehitysvammaisten  
 palvelusäätiö
• Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 
• Kehitysvammaisten  
 Uudenmaan tukipiiri ry
• Kehitysvammaliitto ry
• Kehitysvammapoliklinikka
• KELA
• KSL-opintokeskus
• Kukunori ry
• Käpy ry
• Lasten Omaishoitajat ry
• Laurea
• Leijonaemot ry
• Maanpuolustuskoulutus- 
 yhdistys
• Mahdollisuus Lapselle ry
• Mannerheimin  
 Lastensuojeluliitto ry

• Malike ry
• Me Itse ry
• Metropolia
• Miina Sillanpään Säätiö
• Moniperheet ry
• Musiikkikeskus Resonaari
• Norio-keskus
• Pohjois-Savon Muisti ry
• Pääkaupunkiseudun  
 4H-yhdistys
• Pääkaupunkiseudun  
 Omaishoitajat ry
• Rinnekoti-Säätiö
• Sirkus Magenta
• SOSTE ry
• Suomen Diakoniaopisto
• Suomen Paralympiakomitea ry
•  Tikkurila Festivaali
• Treenaakotona.com
• Uudenmaan epilepsiayhdistys ry
• Vammaisfoorumi 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
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Henkilökunta
Toimintavuoden 2021 lopussa yhdistyksellä oli vakinaisessa 
tai pitkässä määräaikaisessa työsuhteessa 77 työntekijää. 
Lisäksi yhdistyksellä oli 145 tunti- ja palkkiopalkkaista työnte-
kijää (mm. sijaiset, kerhonohjaajat ja leirityöntekijät).

Työterveyspalvelut, joihin kuuluu lakisääteisen toiminnan 
lisäksi yleislääkäritasoiset palvelut, olivat edelleen Terve-
ystalossa. 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, jota laajennettiin otta-
malla mukaan hieronta ja fysioterapia.

Henkilökunnan osaamisen kehittymistä tuettiin mahdollis-
tamalla osallistuminen erilaisiin koulutuksiin. Työntekijää 
kohden oli vuoden aikana keskimäärin kaksi koulutuspäivää. 
Lisäksi osa työntekijöistä osallistui pidempiin koulutuskoko-
naisuuksiin.
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Työsuhteen kesto 31.12.2020  | %

Ikäjakauma 31.12.2021  |  %

< 5 vuotta

5–10 vuotta

> 10 vuotta

< 30 vuotta

30–50 vuotta

> 50 vuotta
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10 Talous

Yhdistyksen kokonaistuotot olivat 5.260.867,15 € ja ko-
konaismenot 5.243.847,66 €. Tilikauden tulos osoittaa 
17.019,49 € ylijäämää. Ennakkoveroja maksoimme  
59.699,28 €. Rahoitusasema tilikauden aikana ja lopussa  
oli hyvä.

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

RAHOITUS

Yhdistys tuottaa palvelutoimintaa Helsingin ja Vantaan 
kaupungeille. Helsingissä palvelutoiminta kattaa asumisen 
palveluita ja päiväaikaista toimintaa ja Vantaalla päiväaikais-
ta toimintaa.

STEA eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus myönsi 
kohdennettua toiminta-avustusta (AK-avustus) Ystävätupa-
toimintaan, parkkitoimintaan sekä vertais- ja vapaaehtois-
toimintaan yhteensä 245 494 €. C-avustuksella toteutettava 
Vipinä-hanke sai avustusta 10 000 €  Selkeästi meille -hanke 
173 400 €.

Vuonna 2021 yhdistys sai STEA:n yleisavustusta 178 223 €
Kerhojen ja leirien sekä perheiden vertaistukitoiminnan ja 
omaisille suunnattujen viikonloppujen järjestämistä varten 
saatiin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta 
järjestöavustusta 290 000 €. Espoon kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimen avustusta ei saatu vuodelle 2021.



40

VARAINHANKINTA JA LAHJOITUKSET
 
Varainhankinnan tuotot koostuivat jäsenmaksuista  
8.492,00 € ja lahjoituksista 5.000,00 € sekä konsertti- 
tuotoista 3321,00 €.

KIINTEISTÖT JA HUONEISTOT
 
Marjaniemen kiinteistöt
Marjaniemenranta 48:n kiinteistössä toimii Oskarinpuiston 
kotiyhteisö ja toimijatalo. Palopirtintie 10:n kiinteistössä toi-
mii Kankurinkulman kotiyhteisö. Kiinteistöt otettiin käyttöön 
vuonna 2001.

Myllypuron osakehuoneistot 
Kivensilmänkuja 7 toimii Myllykaaren kotiyhteisö, jossa asuu 
8 asukasta. Myllykaaren ryhmäkodin läheisyydessä on 6 
yksiötä, joista neljässä asuu tukiasukas. 
 
Läntisen Brahenkatu 2 
Läntinen Brahenkatu 2 tiloissa on hallinnon ja järjestötoimin-
nan toimistotilat sekä Ystävätupa-kohtaamispaikka.

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

Kannuskuja 2, Vantaa
Haksulan toimijatalo toimii yhdistyksen vuokraamissa  
tiloissa Hakunilassa.
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TULOSLASKELMA
  1.1. - 31.12.2021 1.1. - 31.12.2020
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot  3.953.217,85  4.085.261,90
Vuokrat  309.453,00  308.439,93
Avustukset  800.135,81  711.347,76
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä  5.062.806,66  5.105.049,59
Kulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot  -3.185.736,53  -2.853.316,55
Palkkojen oikaisuerät  100.008,87  36.353,50
Sosiaalimenot  -635.697,60  -533.681,68
Henkilöstökulut yhteensä  -3.721.425,26  -3.350.644,73
Varsinaisen toiminnan muut kulut
Vapaaehtoiset henkilösivukulut  -235.603,85  -200.984,04
Matkakulut  -11.168,95  -10.450,36
Huoneisto- ja kiinteistökulut  -476.508,57  -485.513,78
Tarvikkeet ja muut toimintakulut  -336.012,52  -323.393,19
Toimisto- ja ostopalvelut  -376.058,64  -400.242,08
Poistot kalustosta  -47.187,96  -52.149,48
Varsinaisen toiminnan muut kulut yhteensä  -1.482.540,49  -1.472.732,93
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä  -5.203.965,75  -4.823.377,66

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ  -141.159,09  281.671,93
Tuotto-/kulujäämä  -141.159,09  281.671,93

VARAINHANKINTA
Tuotot  16.813,00  19.728,41

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ  16.813,00  19.728,41
Tuotto-/kulujäämä  -124.346,09  301.400,34

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Rahoitustoiminta  -4,17  89,15
Tuotot yhteensä  -4,17  89,15
Kulut
Sijoitustoiminta  -7.075,20  -8.598,33
Rahoitustoiminta   -543,17
Kulut yhteensä  -7.075,20  -9.141,50

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ  -7.079,37  -9.052,35

YLEISAVUSTUKSET
Yleisavustukset  181.247,49  175.410,22

YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ  181.247,49  175.410,22

TILINPÄÄTÖSSIIRROT
Tilikauden ja aiempien tilikausien verot  -32.802,54  17.501,81

TILINPÄÄTÖSSIIRROT YHTEENSÄ  -32.802,54  17.501,81

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  17.019,49  485.260,02
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TASE
  31.12.2021 31.12.2020
Vastaavaa  

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Muut aineettomat hyödykkeet  17.303,60  26.514,20
Aineettomat hyödykkeet yhteensä  17.303,60  26.514,20

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet,Omistuskiinteistöt  45.290,14  45.290,14
Omistusrakennukset ja rakennelmat  633.299,26  659.686,66
Koneet ja kalusto  34.770,47  46.360,43
Aineelliset hyödykkeet yhteensä  713.359,87  751.337,23

Sijoitukset
Käyttöomaisuusosakkeet
Toimistohuoneistot  217.500,00  217.500,00
Muut toimitilat  1.338.096,54  1.312.074,12
Käyttöomaisuusosakkeet yhteensä  1.555.596,54  1.529.574,12
Sijoitusomaisuusosakkeet  350.000,00  350.000,00
Sijoitukset yhteensä  1.905.596,54  1.879.574,12
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  2.636.260,01  2.657.425,55

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Pitkäaikaiset
Muut saamiset  13.596,00  13.596,00
Pitkäaikaiset yhteensä  13.596,00  13.596,00
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset  336.641,64  328.370,39
Lainasaamiset  4.250,00  2.600,00
Muut saamiset  3.191,27  8.609,27
Siirtosaamiset  41.088,45  77.354,06
Lyhytaikaiset yhteensä  385.171,36  416.933,72
Saamiset yhteensä  398.767,36  430.529,72

Rahat ja pankkisaamiset  855.956,59  993.361,96
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ  1.254.723,95  1.423.891,68
Vastaavaa yhteensä  3.890.983,96  4.081.317,23
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TASE
  31.12.2021 31.12.2020
Vastattavaa  

OMA PÄÄOMA
Vapaat rahastot  1.262.627,36  1.262.627,36
Toimintapääoma  
(ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)  1.598.606,73  1.113.346,71
Tilikauden yli/alijäämä  17.019,49  485.260,02
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  2.878.253,58  2.861.234,09

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta  106.611,04  213.222,16
Pitkäaikainen yhteensä  106.611,04  213.222,16

Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta  106.611,12  106.611,12
Saadut ennakot  76.135,90
Ostovelat  145.857,29  126.198,37
Muut velat  79.779,72  70.299,50
Siirtovelat  497.735,31  703.751,99
Lyhytaikainen yhteensä  906.119,34  1.006.860,98

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  1.012.730,38  1.220.083,14
Vastattavaa yhteensä  3.890.983,96  4.081.317,23
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11 Näkymät vuodelle 2022

Vuosi 2022 on yhdistyksen 65. toimintavuosi, KeMut- 
tapahtuman 50-vuotisjuhlavuosi sekä Vekkari-toiminnan 
10-vuotisjuhlavuosi. Tästä johtuen kesäkuussa 2022  
vietetään juhlavat Kemut Messukeskuksen Siivessä. 

Vuoden aikana keskitytään uuden viisivuotisstrategian 
aktivointiin ja strategian mukaisen toiminnan suunnitteluun 
kaikissa yhdistyksen toiminnoissa ja palvelutoiminnan  
yksiköissä. Olemassa olevan toiminnan rinnalla  
suunnittelemme uuden kotiyhteisön toimintaa, jonka  
suunniteltu käynnistyminen tapahtuu syyskuussa 2023. 

Vaikuttamistoiminnan osalta yhdistys seuraa ja vaikuttaa 
Uudenmaan hyvinvointialueiden palveluiden suunnitteluun 
tekemällä yhteistyötä viranomaistahojen ja muiden  
toimijoiden kanssa. 

Ukrainan sota saattaa vaikuttaa yhdistyksen talouteen  
kustannustason nousun myötä, kuten myös mahdollinen  
koronapandemiatilanteen paheneminen. Yhdistys on  
kuitenkin huomioinut edelliset riskitekijät ja suhtaudumme 
luottavaisesti tulevaisuuden näkymiin.
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