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Yhdistysasiaa
Hallituksen kokous 16.12.2013
1. Hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014.
2. Päätettiin, ettei jäsenmaksua koroteta. Vuoden 2014 jäsenmaksuksi hyväksyttiin 25 euroa
henkilöjäseneltä ja 90 euroa yhteisöjäseneltä.
3. Vuoden 2014 hallituksen jäseninä toimivat puheenjohtaja Riitta Johansson, Iiro Auterinen,
Erkki Lönnrot, Juha Martikainen, Kaj-Erik Sagulin, Helena Suosalmi ja Kristiina Vuori. Lisäksi
on kolme varajäsentä, jotka ovat Päivi Liimatta, Mia Puttonen ja Jari-Matti Vuorio.
4. Tilintarkastusyhteisöksi valittiin PriceWaterhouseCoopers.
Hallituksen vuoden 2014 ensimmäinen kokous pidetään 20.1.

Toimikunnat
Asumis- ja kiinteistötoimikunta
siht. Sari Korhonen p. 040 511 4963
Oikeuksienvalvontatoimikunta
siht. Päivi Aalto-Rauhala p. 040 835 3763
Perhetyön ja tilapäishoidon toimikunta
siht. Päivi Juvala p. 040 707 9967/Minna-Mari
Marjoniemi p. 040 522 2138

Työvaliokunta
siht. Päivi Aalto-Rauhala p. 040 835 3763
Vapaa-ajan toimikunta
siht. Jan Törnblom p. 040 835 0395
Ystävätupatoimikunta
siht. Marja Savolainen p. 040 521 0240
Mikäli olet kiinnostunut toimikuntatyöskentelystä, ota yhteyttä toimikunnan sihteeriin.
Osallistumalla toimikuntatyöhön voit vaikuttaa
yhdistyksen toiminnan suunnitteluun.

Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014
on luettavissa yhdistyksen kotisivuilta kohdasta
Tietoa yhdistyksestä -> Julkaisut.
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Jäsentiedotteen toimitustapa

Konsertin nimikilpailu

Jos et enää halua jäsentiedotetta paperisena
versiona postitse, voit ilmoittaa siitä Maria
Kuosmalle, maria.kuosma@kvtuki57.fi.

Nimikilpailun voitti Minna-Mari Marjoniemen
ehdotus Finlandia-talon Kemut
(kehitysvammaisten muusikoiden konsertti).

Jos haluat, että jäsentiedote lähetetään
sähköpostiisi pdf-muodossa, ilmoita myös
tästä Marialle.

Onnea Minna-Marille ja suuret kiitokset kaikille
nimikilpailuun osallistuneille!

Jäsentiedotteen voi lukea värillisenä versiona
yhdistyksen kotisivuilta www.kvtuki57.fi.
Etusivulla on linkki ’Lue uusin jäsentiedote’.
Yhdistyksen laskut e-laskuina
Yhdistyksen lähettämät laskut on nyt
mahdollista saada sähköisinä e-laskuina.
Jos haluat siirtyä e-laskutukseen, tee
verkkopankissasi e-laskusopimus Helsingin
Kehitysvammatuki 57 ry:n kanssa.

Kuvia Tonttuparkista 14.12.
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HUOM!

HUOM!

HUOM!

Ystävänpäivän talvirieha 14.2.
Sinebrychoffin puistoon suunniteltu
tapahtuma on siirretty.
Lisätietoja tapahtumasta ja uudesta
ajankohdasta seuraavassa
jäsentiedotteessa maaliskuussa.

Perhetyö
Kurssit
Sisarusten oma viikonloppu la-su 8.-9.2.
Erilaiset samanlaiset sisarukset!
Sisarusten viikonloppu järjestetään Park Hotelli Käpylässä, Pohjolankatu 38. Mukaan voivat
hakea noin 8–12-vuotiaat sisarukset. Ryhmä
muodostetaan sen mukaan, minkä ikäisiä sisaruksia ilmoittautuu.
Viikonlopun aikana tutustutaan uusiin kavereihin, jutellaan sisaruksen kehitysvamman herättämistä ajatuksista, retkeillään ja vietetään
iloinen viikonloppu kivan tekemisen merkeissä.
Mukana koko viikonlopun ajan ovat perheterapeuttiopiskelija/äiti Soile Jordan, Juvalan Päivi
sekä ohjaajina Essi ja Arttu.

Viikonloppu perheille, joissa lapsella on
monimuotoinen kehityshäiriö/laaja-alainen
kehitysviive tai muuta määrittelemätöntä
lapsen kehityksen suhteen la-su 8.-9.3.
Toiveiden pohjalta järjestetään viikonloppu
perheille, joissa kysymysmerkkejä lapsen kehitysvamman suhteen on ollut tai on edelleen.
Kurssi painottuu arjen asioihin ja vertaistukeen. Samankaltaisia kokemuksia, mutta erilaisia tarinoita. Niiden äärellä on Anne Vesterinen, sosiaalipsykologi ja työnohjaaja.
Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa. Riittävän ohjaajaporukan järjestämiseksi kerrothan
ilmoittautumisen yhteydessä perheen lapsista
ja nuorista ja heidän tuen tarpeistaan.

Viikonloppu alkaa lauantaina klo 10.30 ja päättyy sunnuntaina yhteiseen kahvihetkeen klo
15, kun vanhemmat tulevat hakemaan lapsia
ja kuulevat samalla kuulumisia viikonlopusta.
Viikonloppu on maksuton, matkakustannuksista jokainen vastaa itse.
Vapaamuotoiset hakemukset 30.1. mennessä
osoitteeseen paivi.juvala@kvtuki57.fi. Kerro
sisaruksen nimi, ikä, yhteystiedot, ruokavaliot
ja muut erityistarpeet sekä taustatiedot kehitysvammaisesta sisaruksesta. Valinnat kurssille tehdään heti ilmoittautumisajan mentyä
umpeen. Lisätietoa Päiviltä p. 040 707 9967
tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Viikonlopun tavoitteena on saada pieni irtiotto
arjesta keskustellen, leväten, valmiin ruokapöydän ääressä nauttien ja omia tarpeita
kuunnellen niin aikuisten kuin lasten ja nuorten
näkökulmasta.
Viikonloppu järjestetään Sopukassa ja on perheille maksuton. Matkat jokainen hoitaa itse.
Ajo-ohjeet ja tarkempaa tietoa Sopukasta
www.ensijaturvakotienliitto.fi/sopukka. Matkoihin voi käyttää Helsingin maksukorttia.
Mukaan mahtuu rajallinen määrä perheitä, valinnat tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän
13.2. jälkeen. Ilmoittautumiset Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
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Perheiden viikonloppu pe-su 28.-30.3.
Sopukka kutsuu kouluikäisten lasten perheitä.
Viikonlopun aikana jaetaan tarinoita arjesta.
Etsitään erilaisia keinoja ja ratkaisuja arjen
haasteisiin kouluttaja Niina Sillanpään kanssa.
Pohditaan yhdessä tunteita ja mietitään, miten
ne vaikuttavat meidän toimintaamme arjessa.
Miksi pännii, jurppii ja potuttaa?
”Meillä kotona ollaan joka ikinen aamu saman
ongelman edessä: mikään ei kelpaa. Aamulla
vaatteet eivät mene päälle, ruoka ei maistu,
hampaita ei jakseta pestä. Se alkaa raivostuttaa ja väsyttää.”
Tärkeänä voimana viikonlopussa on vertaisuus. Samankaltaisissa elämäntilanteissa
olevien vanhempien kanssa on helppo jakaa
kokemuksia. Viikonloppu tarjoaa myös lapsille
ja nuorille vertaiskavereiden seuraa ja koko
perheelle lepoa ja virkistystä.
Lapsilla ja nuorilla on omaa ohjelmaa, mukana
on joukko kokeneita ohjaajia/hoitajia.
Viikonloppu on perheille maksuton. Matkat
jokainen hoitaa itse.
Kysele lisää ja ilmoittaudu mukaan 5.3. mennessä. Valinnat kurssille tehdään ennakkoilmoitusajan mentyä umpeen. Ilmoittautumiset
Päiville p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@
kvtuki57.fi.

Teemapäivä
Tunteet pinnassa – päivä vanhemmille
la 1.3. klo 11-16
Vanhemmuus haastaa toisinaan monella
tapaa. Lapsen ja nuoren tunteet painaltavat
vuoristoradalla! Viha - rakkaus - suru – pelko!
Mistä oikein on kysymys tällä kertaa? Valmiita vastauksia emme päivän aikana etsi vaan
ajatuksena on jutella yhdessä tunteista.
Päivässä tutustutaan sosiaalisiin tarinoihin,
joiden avulla voidaan auttaa kehitysvammaista lasta ja nuorta opettelemaan yhdessä oloa
toisten kanssa ja tunteiden tunnistamista. Tarinoiden äärellä on kouluttaja Niina Sillanpää
Kehitysvammaliitosta ja paikkana Ystävätupa,
Abrahaminkatu 7. Päivän aikana nautimme
lounaan ja iltapäiväkahvit.
Lastenhoito tälle ajalle kotiin järjestettynä
maksaa 10 €, varaukset hyvissä ajoin MinnaMarille p. 040 522 2138 tai minna-mari.marjoniemi@kvtuki57.fi.
Ilmoittaudu Päiville 14.2. mennessä p. 040 707
9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Vanhempien tapaamisia
Isien teatteri- ja ideointi-ilta, Seitsemän kielen kitara kutsuu isiä ke 19.3. klo 19
Isien oma ilta alkaa teatterilla ja jatkuu pizzan
äärellä kadun toisella puolella ravintola Dennisissä.
Aleksanterin teatterissa nähdään narsistinen
parodia elämän keilahallissa! Kabareenäytelmä Seitsemän kielen kitaralla on modernin
ajan kuvauksellinen episodi vähemmistöistä.
Roolihenkilöt käyvät vuoropuhelua kauneuden
puolesta rumuutta vastaan. Tajunnan räjäyttävä, kulttuurien rajoja rikkova kabaree ei jätä
kylmäksi.
Esityksen ohjaus, käsikirjoitus ja taiteellinen
suunnittelu: Veijo Baltzar sävellys: Kiureli
Sammallahti, Toni Edelmann ja Drom-orkesteri. Esityksen kesto on n. 1 h 20 min.
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Etsintäkuulutan isäjoukkoa ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaankin ” juttuja”.
Villinki on sulkenut ainakin tällä erää laiturinsa, joten perinteinen viikonloppu ei siellä
tänä vuonna onnistu. Viime vuoden isien oma
viikonloppuhan peruuntui juuri tähän melko
äkkiseltään tulleeseen päätökseen. Mitä toivotaan tilalle? Mitä isien/miesten juttuja olisi
mukava tehdä tällä porukalla?

Ilmoittautumiset 14.2. mennessä Päiville p.
040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
Ryhmä muodostetaan ilmoittautumisajan mentyä umpeen.

Innostukaa isät liikkeelle!
Omavastuu illalle on
20 €/hlö. Kysele lisää
ja ilmoittaudu mukaan
13.2. mennessä Päivi p.
040 707 9967 tai paivi.
juvala@kvtuki57.fi

Naisten ryhmä – kevyttä irtiottoa arjesta!
Syksyn ajan toimineen naisten ryhmän hyvien
palautteiden perusteella on syytä käynnistää
uusi ryhmä. Ensimmäinen tapaaminen on ma
3.3. klo 18-20.30 Bulevardilla.
Naisten ryhmässä kuljemme tarinoiden kohti
kevättä yhdessä sovittujen asioiden äärellä.
Ryhmässä kerromme ja kuulemme tarinoita naiseudesta ja elämästä. Pysähdymme
erilaisten kysymysten äärelle tutkimaan niitä
ohjatusti. Toisten ryhmäläisten kokemukset
ja tarinat ovat meille myös ”peileinä” omien
tarinoiden tutkimiseen. Tarinat antavat meille
samaistumisen myötä elämän voimaa ja vertaistukea.
Ryhmän ohjaajana toimii Anne Vesterinen,
sosiaalipsykologi, psykodraamaohjaaja ja
työnohjaaja. Ryhmä sopii kaikenikäisille. Tule
sellaisena kuin olet!
Naisten ryhmä kokoontuu säännöllisesti viisi
kertaa kevään aikana (ma 3.3. Bulevardilla ja
maanantait 24.3., 7.4., 5.5. ja 12.5. Ystävätuvalla).

Kaakon kammari -illat on tarkoitettu vertaistapaamisiksi vanhemmille, erityislapsille ja
sisaruksille. Vanhemmat keskustelevat mahdollisuuksien mukaan omassa ryhmässään
kahvin tai teen ääressä, ja lapsille ja nuorille
on omaa ohjelmaa. Olemme kaikki samoissa
tiloissa, joten tunnelma illoissa on riemukkaan
lämmin.
Mukaan voi tulla koko perhe tai osa perheestä. Kaakon kammariin pääsee hyvin metrolla,
Herttoniemen asemalta on n. 10 min. kävelymatka. Omalla autolla tuleville löytyy myös
parkkitilaa. Mukaan voi tulla mistä päin Helsinkiä tahansa.
Kevätkauden 2014 tapaamiset:
maanantai 3.2. klo 17.30-20.00
maanantai 3.3. klo 17.30-20.00
maanantai 7.4. klo 17.30-20.00
maanantai 12.5. klo 17.30-20.00
HUOMIOITHAN UUDEN ALOITUS- JA LOPETUSAJAN!
Leikkipuisto Herttoniemi, Karhutie 11, 00900
Helsinki
Lisätietoja voit kysyä Minna-Mari Marjoniemeltä, p. 040 522 2138 tai minna-mari.marjoniemi@kvtuki57.fi.
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Tilapäishoito
Kotiparkki
Kotiparkkitoiminnan kautta perheen on mahdollista saada kotiinsa tilapäistä hoitoapua alle
20-vuotiaalle kehitysvammaiselle lapselle tai
nuorelle ja hänen sisaruksilleen. Vanhempiensa luona asuvien vaikeavammaisten henkilöiden kohdalla ikärajaa ei ole. Hoitaja huolehtii lasten viihtyvyydestä ja turvallisuudesta
vanhempien toiveiden mukaisesti. Kerrothan
mahdolliset erityistoiveesi etukäteen.

Lisätietoja ja hoitoapua voit tiedustella MinnaMari Marjoniemeltä ma-pe 9-14 p. 040 522
2138.
Voit kysellä hoitoapua myös sähköpostitse
minna-mari.marjoniemi@kvtuki57.fi, jos puhelinajat eivät sinulle sovi. Laitathan sähköpostiin
myös puhelinnumerosi yhteydenottoa varten.
Palaamme kotiparkin väliaikaisesti voimassa olleista hinnoista takaisin vanhaan
hinnastoon helmikuun alusta alkaen!

Kotiparkin hinnasto 1.2.2014 alkaen.
Klo
		
8.00-18.00
18.00-21.00		
21.00-24.00		

Arkisin
8,20 €/tunti		
9,20 €/tunti		
10,20 €/tunti		

Lauantaisin			
9,70 €/tunti			
11,10 €/tunti			
15,00 €/tunti (la klo 20-24)

Sunnuntaisin
16,40 €/tunti (klo 18 asti)
18,40 €/tunti
20,40 €/tunti

Sovitun hoitajavarauksen voi perua veloituksetta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa. Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta varauksesta veloitetaan 5 €/tunti tilauksen mukaan.

Tonttuparkki järjestettiin
14.12. Ystävätuvan tiloissa.
Päivä oli täynnä lämpöä,
iloa ja riehakasta joulutunnelmaa.
Suuret kiitokset kaikille
osallistujille!
Kuvia Tonttuparkista sivulla
4 ja yhdistyksen Facebooksivuilla.
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Vapaa-ajan toiminta
Toimintaa kehitysvammaisille ihmisille
Ystävätupa
Osoite: Abrahaminkatu 7
p. 0400 413 478 (aukioloaikoina)
Avoinna: keskiviikkoisin klo 14-19
sunnuntaisin klo 13-16
Myytävänä kahvia, pullaa, limua, voileipiä ja
muita herkkuja.
Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja tutustumaan
uusiin ihmisiin!

Sture 21:n Villiklubi jälleen tiistaina 4.2.
klo 19-22, jei jei jeeee!
Ravintola Sture 21:ssä, osoitteessa
Sturenkatu 21.

Ystävätupa on suljettu sunnuntaina 20.4.
Ystiksen äksön –viikko 17.-21.2. klo 9-15
Vietätkö lomaa viikolla 8 ja kaipaat
mukavaa tekemistä? Ilmoittaudu
Ystiksen äksön –viikolle! Viikko on
nuorille reippaille lomalaisille tarkoitettu
tapahtumaviikko, joka sisältää
monenlaista hauskaa tekemistä, muun
muassa vierailun Sealifeen, leffaa, ulkoilua,
valopajaa, biljardia ja muita pelejä.
Viikon hinta on 75 euroa. Hinta sisältää
aamupalan, lounaan ja viikon ohjelman
sisäänpääsymaksuineen.
Aamupalat tehdään Ystävätuvalla ja lounaat
nautitaan lounasravintoloissa. Mukaan
mahtuu 6-8 osallistujaa. Osallistujat valitaan
ilmoittautuneista.
Ilmoittautumiset 7.2. mennessä
Marjalle p. 040 521 0240 tai
marja.savolainen@kvtuki57.fi.
Ystiksen äksön –viikon järjestävät
Ystävätupa- ja leiritoiminta yhdessä.

Tule ja näe
”Lordinaattori” Jonas Hietalan esitys
(n. klo 19.30).
Kevään muut kerrat tiistaisin 4.3., 1.4.,
6.5. ja 3.6.
Ilmainen sisäänpääsy.
Ikäraja 18 v.
Tervetuloa!
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240,
marja.savolainen@kvtuki57.fi
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Ystiksen senioriklubi eläkeläisille
- yhdessä suunniteltua ohjelmaa ja jutustelua
Joka toinen maanantai klo 12-14.
Alkanut 13.1.
Myytävänä kahvia, pullaa ja pientä suolaista.
Senioriklubille ei tarvitse ilmoittautua.
Tervetuloa!

Vapaat kerhopaikat
- Aikuisten ilmaisupiiri. Ohjelmassa on
tarinoiden kertomista, ilmaisua ja draamaa,
teatterileikkejä ja laulua. Ryhmä kokoontuu
torstaisin klo 18-19.30 Kinaporin
palvelukeskuksessa, Kinaporinkatu 9 A.
Kerho on maksuton.
- Aikuisten luontokerho. Kerhossa
tutustutaan maailman pieniin ja suuriin
asioihin toiminnan ja kokemuksien kautta.
Kokoontuu keskiviikkoisin klo 18-19.30
Haavikossa, Metsäpurontie 13 i. Kerho on
maksuton.
- Itämaisen tanssin ryhmä nuorille ja
aikuisille. Pari paikkaa vapaana! Kokoontuu
joka toinen perjantai klo 18-19.30
Ystävätuvalla 17.1.-25.4. (8 kertaa). Maksu
on 52 euroa.
- Tyttöjen (7–16-vuotiaat) kuperkeikkakerho
sunnuntaisin klo 15.30-16.30. Paikka on
Soinisen koulun jumppasali. Kerho on
maksuton.
- Lasten ja nuorten Sherborne-liikunta,
maanantaisin klo 18-18.45. Marjattakoulussa, Poutuntie 12, Pohjois-Haaga.
Kerho on maksuton.
Lisätietoja: Jani Törnblom p. 040 835 0395
Talviloma
Kerhoilla on talviloma viikolla 8.
Poikkeuksena on Kinaporin Seniorikerho,
joka kokoontuu silloinkin.

Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä
eläkeläisille
- yhdessäoloa ja jutustelua
Keinutuoliryhmä kokoontuu Ystävätuvalla
• torstaina 6.2. klo 13-14.30
• torstaina 3.4. klo 13-14.30
• torstaina 15.5. klo 13-14.30
Myytävänä kahvia ja pullaa. Kahvi + pulla
maksaa 2 euroa.
Keinutuoliryhmään ei tarvitse ilmoittautua.
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240.
Tervetuloa!
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Kehitysvammaisten ihmisten biljardin
SM-kisat
Vuoden 2014 kisat pidetään torstaina 6.2.
klo 9 alkaen.
Paikka on Ritz Biljardi, Eteläinen
Hesperiankatu 22.
Lajina on 8-pallo.
Naisilla ja miehillä on omat sarjansa.
Kisaan osallistuminen maksaa 7 euroa.
Kyselyt: Pekka Leisti p. 0400 846 520 tai
sähköpostilla pekka.leisti@espoo.fi.
Kisat järjestää Riilahden Biljardiseura ja
Suomen Biljardiliitto.

Erityislasten uimakoulu Pirkkolan
uimahallissa
Maanantaisin 10.3.-28.4. klo 17.20-17.50.
Kyseessä on alkeisuimakoulu ja se on
tarkoitettu yli 5-vuotiaille.
Maksu on 38 euroa.
Kyselyt vapaista paikoista ja lisätietoja:
erityisliikunnan suunnittelija Saila Hänninen
p. 09 3108 7509.
Eläintarhan yleisurheilukisat
Kisat järjestetään jälleen muutaman vuoden
tauon jälkeen. Alustava ajankohta on 16.5.
klo 9-12. Käytännön järjestelyistä vastaa
Metropolian fysioterapiaopiskelijat ja kisat on
tarkoitettu työikäisille. Tarkemmat tiedot mm.
ilmoittautumisesta ja lajeista on luettavissa
seuraavassa jäsentiedotteessa.

Kuvat aikaisemmista Eläintarhan kisoista.
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Vekkari-projekti
Vekkari toivottaa kaikille innostusta
ja uusia kokemuksia vuodelle 2014!
Kiinnostavatko kirjat?
Kirjapiirissä esitellään kirjoja, esitetään kysymyksiä, suositellaan kirjoja ja keskustellaan
kirjoista sekä niiden hahmoista eli kirjamaailmasta. Kirjapiirissä myös kuunnellaan äänikirjoja ja lainataan kirjoja yhdessä. Kirjapiirin
kokemusasiantuntijana toimii Veli-Pekka
Venho. Ilmoittaudu mukaan täyttämällä osallistumislomake internetissä osoitteessa www.
vekkariprojekti.fi.

Seuraa Vekkarin toimintaa, lue tulevista tapahtumista ja katso lisää kuvia internetissä osoitteissa www.vekkariprojekti.fi
ja www.facebook.com/vekkari.

Haluatko kokemusasiantuntijaksi?
Vekkari-projekti kouluttaa ja tukee kehitysvammaisia ihmisiä toimimaan kokemusasiantuntijoina.
Kokemusasiantuntijat vetävät vertaisryhmiä
ja toimivat vastuutehtävissä aiheissa, joista
heillä on kokemusta.
Ensimmäiset kokemusasiantuntijat valmistuivat toukokuussa 2013. Aiheina heillä oli
lenkkeily, politiikka, teatteri, kirjallisuus ja
naisten menot.
Toinen kokemusasiantuntijakoulutus järjestetään maalis-toukokuussa 2014. Koulutus
tapahtuu pääsääntöisesti iltaisin.
Hae mukaan koulutukseen täyttämällä
osallistumislomake internetissä osoitteessa
www.vekkariprojekti.fi
(klikkaa sivulla Vekkarin logosta lomake
auki).
Tule kuulemaan kokemusasiantuntijoiden
kokemuksia ja kertomaan lisää ryhmäideastasi infotilaisuuteen lauantaina 8.3. klo 14
Ystävätuvalla (Abrahaminkatu 7).
Lisätietoja Annikalta p. 040 521 0242 tai
osoitteesta www.facebook.com/vekkari.
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Kuvassa keskellä lenkkiryhmän kokemusasiantuntija Tarja Lampinen

Ryhmäkodit

Monen unelma toteutui ennen joulua,
kun Oskarinpuiston ryhmäkodin väki
kävi marraskuussa Rovaniemellä.
Matkan ohjelmassa oli käydä tervehtimässä suurta idolia joulupukkia.
Matka oli hieno ja jännittävä kokemus.
Lentomatka Rovaniemelle oli osalle
ensimmäinen lentokokemus koko elämänsä aikana. Siitä ja joulupukista on
riittänyt kerrottavaa joulun jälkeenkin.
Muistoksi reissusta jokainen sai
halutessaan kuvata itsensä yhdessä
joulupukin kanssa. Tällä hetkellä upea
yhteiskuva komeileekin monen huoneen seinällä
Olemme iloisia siitä, että Vartiokylän
seurakunta avustuksellaan mahdollisti meille tämän unelman ja toiveen
toteutumisen.
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Tiedoksi
Lyhytaikaisasumista (tilapäishoitoa) ja asumisharjoittelua
Yhteiselo-kodit Villa Aallokko ja Villa Savanni
ovat aloittaneet toimintansa Ruskeasuon koulun entisissä oppilaskodeissa. Kodit tarjoavat
lyhytaikaisasumista liikunta- ja kehitysvammaisille sekä erityistä tukea tarvitseville lapsille,
nuorille ja aikuisille. Asiakkaan ikä voi olla n.
10–25 vuotta.
Lyhytaikaisasuminen tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden arkirytmin säilyttämiseen siten,
että koulunkäynti, opiskelu- ja työ- sekä päivätoiminta jatkuvat normaalisti. Asiakkaan avun
tarve voi vaihdella täysin autettavasta tuettuun.
Asumisjakson pituus voi vaihdella asiakkaan ja
perheen tarpeiden mukaan muutamasta vuorokaudesta useampaan viikkoon. Mahdollista
on sopia myös muutaman tunnin kestävistä
hoitoajoista.
Asiakkaaksi Yhteiselokotien lyhytaikaisasumiseen tai asumisharjoitteluun voi hakeutua:
• oman kunnan vammaispalvelun sosiaalityöntekijän tai omaishoitajien lakisääteisten vapaiden järjestämisestä vastaavan henkilön kautta
maksusitoumuksella tai palvelusetelillä
• itse maksavana asiakkaana.
Lyhytaikaisjaksojen varaukset ja lisätiedot vastaava ohjaaja p. 040 180 4505.
Lisätietoja: www.yhteiselo.fi

Tiesitkö, että voit lukea jäsentiedotteen värillisenä
yhdistyksen kotisivuilta www.kvtuki57.fi?
Etusivulta löytyy linkki ’Lue uusin jäsentiedote’.

14

Tapahtumakalenteri
Tammikuu
25.1.		

kehitysvammaisten taiteilijoiden konsertti Finlandia-talolla

Helmikuu
3.2.		
6.2.		
6.2.		
8.-9.2.		
17.-21.2.
17.-22.2.

Kaakon kammari
kehitysvammaisten ihmisten biljardin SM-kisat
keinutuoliryhmä Ystävätuvalla
sisarusten oma viikonloppu
Ystiksen äksön -viikko
koululaisten talvileiri Högsandissa

Maaliskuu
1.3.		
3.3.		
3.3.		
4.3.		
8.3.		
8.-9.3.		
		
19.3.		
24.3.		
28.-30.3.

tunteet pinnassa - päivä vanhemmille
naisten ryhmä - kevyttä irtiottoa arjesta
Kaakon kammari
Villiklubi
Vekkarin kokemusasiantuntijakoulutuksen infotilaisuus Ystävätuvalla
viikonloppu perheille, joissa lapsella on monimuotoinen kehityshäiriö/laaja-alainen
kehitysviive tai muuta määrittelemätöntä lapsen kehityksen suhteen
isien teatteri- ja ideointi-ilta
naisten ryhmä
perheiden viikonloppu Sopukassa

Huhtikuu
1.4.		
3.4.		
7.4.		
7.4.		

Villiklubi
keinutuoliryhmä Ystävätuvalla
naisten ryhmä
Kaakon kammari

Toukokuu
5.5.		
6.5.		
12.5.		
12.5.		
15.5.		
16.5.		

naisten ryhmä
Villiklubi
naisten ryhmä
Kaakon kammari
keinutuoliryhmä Ystävätuvalla
Eläintarhan yleisurheilukisat

Kaikki yhdistyksen jäsenet, heidän omaisensa sekä muut tiedotteen lukijat ovat
tervetulleita kirjoittamaan jäsenlehden lukijapalstalle! Sana on vapaa, voit kirjoittaa
omasta elämästäsi, kertoa tapahtumista, joihin olet osallistunut, tai sanoa mielipiteesi erilaisista asioista.
Pyrimme julkaisemaan kirjoitukset sellaisenaan, mutta pidätämme oikeuden
lyhentää tekstiä, jos lukijapalstalle varattu tila ei riitä.
Kirjoituksia voi lähettää osoitteella: Kirsi Aarnikare, Helsingin Kehitysvammatuki
57 ry, Bulevardi 34 a A 4, 00120 Helsinki tai kirsi.aarnikare@kvtuki57.fi.
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Yhteystiedot
Toiminnanjohtaja Päivi Aalto-Rauhala
Talouspäällikkö Sari Korhonen
Talousassistentti Kirsi Aarnikare
Projektikoordinaattori Tiina Herttuainen
Perhetyön suunnittelija Päivi Juvala
Projektityöntekijä Annika Kiiskilä
Toimistosihteeri Maria Kuosma
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Heidi Lokki
Tilapäishoidon ohjaaja Minna-Mari Marjoniemi
Vapaa-ajan koordinaattori Marja Savolainen
Vapaa-ajan koordinaattori Jan Törnblom (kerhot ja leirit)
Koordinaattori Severiina Winqvist (projekti ja leirit)

040 835 3763
040 511 4963
040 160 9015
050 564 4707
040 707 9967
040 521 0242
0400 345 369
040 160 9017
040 522 2138
040 521 0240
040 835 0395
040 837 6273

Keskus p. 0400 345 369, faksi 698 1269
maanantai-torstai klo 9-15
perjantai klo 9-14
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kvtuki57.fi
Ystävätupa

0400 413 478

Oskarinpuiston toimintakeskus
Vastaava ohjaaja Teija Manninen
Ohjaajat
Faksi		

3284 0471
040 134 4204
040 837 6179
3284 0470

Asumispalvelujen esimies Elina Raike-Ojanen

0400 676 721

Oskarinpuiston ryhmäkoti
Lehmus
Vaahtera
Tammi
Faksi		

040 837 6425
040 160 9020
040 160 9021
3284 0492

Kankurinkulman ryhmäkoti
Poppana
Pirta		
Faksi		

040 837 6178
040 160 9022
8254 4145

Myllykaaren ryhmäkoti
Ohjaajat
Faksi		

3424 1420, 040 837 6408
3424 1421

