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Celia ja Kehitysvammatuki 57 ry järjestävät 
yhdessä koskettelukirjatyöpajoja 

Saavutettavan kirjallisuuden asiantuntijakeskus Celian ja Kehitysvammatuki 57 ry:n 

työntekijät järjestävät syksyllä 2019 sarjan avoimia tapahtumia, joissa tehdään 

yhdessä koskettelukirjoja. 

Kehitysvammatuki 57 ry:n perhepajoissa osallistujat pääsevät tekemään 

koskettelukirjan, joka lisätään Celian kokoelmiin kaikkien lainaajien iloksi. Aiempaa 

kokemusta ei tarvita. Mukana on asiantuntija Celiasta auttamassa kirjan tekemisessä. 

Lisäksi järjestämme Kallio kipinöi -viikolla 24.11. yhteisen koskettelukirjatyöpajan, 

jossa syntyy Kallion kaupunginosalle omistettu ja siitä kertova koskettelukirja. 

Mitä koskettelukirjat ovat? 

Koskettelukirjat ovat värikkäitä, erilaisista materiaaleista valmistettuja, 

tunnusteltavia kuvakirjoja. Kirjojen avulla voi harjoittaa mm. hienomotorisia 

taitoja. Koskettelukirjat sopivat näkö- ja monivammaisille, autistisille ja 

kehitysvammaisille lapsille, sekä kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Celian 

kokoelmissa on noin 1000 koskettelukirjaa. 

Celia ja Kehitysvammatuki 57 ry 

Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tukee 

yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa. Celia tuottaa ja välittää saavutettavaa 

kirjallisuutta (mm. äänikirjoja, pistekirjoja ja koskettelukirjoja) yhteistyössä 

kirjastojen ja kustantajien kanssa. Celia on osa opetus- ja kulttuuriministeriön 

hallinnonalaa. 

Noin 40 000 kirjan kokoelma on maksutta saatavilla kaikille, joille tavallisen kirjan 

lukeminen on sairauden tai vamman tai vastaavan syyn vuoksi vaikeaa. 
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Kehitysvammatuki 57 ry on kansalaisjärjestö, joka toimii kehitysvammaisten 

ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä edunvalvonta- ja tukiyhdistyksenä sekä 

edistää kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-

arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä. Nimessä oleva luku 57 viittaa yhdistyksen 

perustamisvuoteen, joka kertoo siten toiminnan pitkästä historiasta. 

Perhepajat 

Keskiviikkoisin 5.9., 3.10. ja 7.11. klo 10-13 

Tapaamme syyskuussa Bulevardilla (Bulevardi 34 a A), muiden kertojen 

tapaamispaikka tarkentuu lähempänä.                                                       

Ilmoittaudu saman viikon maanantaihin mennessä osoitteeseen 

katja.riikkonen@kvtuki57.fi tai 044 741 6259 

Kallio kipinöi -työpaja 

Lauantaina 24.11. klo 13-16 

Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs. 

Lisätietoa 

Viestintäasiantuntija Johannes Koski, johannes.koski@celia.fi, 0295 333 075 

Perheiden tuen päällikkö Katja Riikonen, katja.riikonen@kvtuki57.fi, 044 741 6259 

Lisätietoa Celiasta ja asiakkaaksi liittymiseen tarvittavat ohjeet löydät www.celia.fi -

verkkosivuilta.  

 

Asiakaspalvelu 

puh. 0295 333 050 

palvelut@celia.fi 
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