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Yhdistysasiaa
Toiminnanjohtajan terveiset 

Hyvää uutta vuotta 2015 kaikille! Toiminta 
uusissa tiloissa Läntisellä Brahenkadulla on 
lähtenyt käyntiin mukavasti ja onkin ilo aloittaa 
uusi vuosi myös uusissa tiloissa. Kerholaiset, 
Ystiksellä kävijät, jäsenet, sekä tutut ja uudet 
vieraat ovat löytäneet meidät hienosti.

Alkaneen vuoden teemana yhdistyksemme 
toiminnassa on osallisuus kestävässä kehi-
tyksessä. Teemaa toteutamme toimissamme 
ja toivomme myös entistä suuremman joukon 
jäseniämme olevan osallisia yhdistyksemme 
hyvän nykyisyyden ja entistä paremman tu-
levaisuuden rakentamisessa. Uusia jäseniä 
toivomme saavamme mukaan sekä toimin-
taamme että tuomaan esille sellaisia toiveita ja 
tarpeita, joihin emme nyt kenties vastaa.

Tammikuussa ison osan ajastamme vie mie-
luisena tehtävänä KeMujen järjestelyt, ja 
tammikuun viimeisenä lauantaina tapaamme 
toivottavasti suuren määrän musiikin ja taiteen 
ystäviä Finlandia-talolla. Lippujahan saa toi-
mistoltamme, yhteyshenkilönä jälleen Maria 
Kuosma. 

Yhdistyksen syyskokouksessa hallitukseen 
valittiin kaksi uutta jäsentä erovuoroisten 
tilalle: Hanna Piha ja Ilkka Liekari aloittavat 
hallitustyössä. Hallituksessa erovuoroiset Iiro 
Auterinen ja Helena Suosalmi jatkavat nyt hal-
lituksen varajäseninä. 

Hallitus 2015:
pj.  Riitta Johansson
jäsenet 
 Ilkka Liekari
Erkki Lönnrot
 Juha Martikainen
Hanna Piha
Kaj-Erik Sagulin
 Kristiina Vuori

varajäsenet 
 Iiro Auterinen
 Päivi Liimatta
Helena Suosalmi.

Seija Milonoff

Hallituksen vuoden viimeisessä kokouksessa 15.12. on käsitelty mm. seuraavia asioita:

1.  Yhdistyksen sisäinen tarkastus on tehty talousasioissa, asukkaiden rahavarojen säilytyskäy-
tännöissä ja leirien toteutumisessa. Kehitys- ja parannusehdotukset on laadittu ja käsitelty.

2.  Erkki Lönnrot jatkaa VAU:n hallituksessa ja Iiro Auterinen VAU:n valtuustossa. Kikka Talas-
kallio jatkaa Uudenmaan tukipiirin hallituksessa jatkavan Erkki Lönnrotin varajäsenenä.

3.  Yhdistyksen kaikkien toimintojen toimintasuunnitelmat on käyty läpi hallituksen ja laajenne-
tun johtoryhmän yhteisessä kehittämisillassa.

4.  Yhdistyksen strategia päivitetään hallituksen ensimmäisessä kokoontumisessa tammikuus-
sa.



4

Toimikunnat

Asumis- ja kiinteistötoimikunta
pj. Erkki Lönnrot p. 0400 501 859
siht. Sari Korhonen p. 040 511 4963

Oikeuksienvalvontatoimikunta
pj. Juha Martikainen p. 040 757 5198
siht. Seija Milonoff p. 040 835 3763

Perhetyön ja tilapäishoidon toimikunta
pj. Kristiina Vuori 
siht. Päivi Juvala p. 040 707 9967/
Minna-Mari Marjoniemi p. 040 522 2138

Työvaliokunta
pj. Riitta Johansson p. 040 580 7373
siht. Seija Milonoff p. 040 835 3763

Vapaa-ajan toimikunta
pj. Riitta Johansson p. 040 580 7373
siht. Jan Törnblom p. 040 835 0395

Ystävätupatoimikunta
pj. Kaj-Erik Sagulin p. 044 358 3566
siht. Marja Herala p. 040 521 0240

Mikäli olet kiinnostunut toimikuntatyösken-
telystä, ota yhteyttä toimikunnan sihteeriin. 
Osallistumalla toimikuntatyöhön voit vaikuttaa 
yhdistyksen toiminnan suunnitteluun. 

Yhdistyksen vuoden 2015 toimintasuunni-
telma ja talousarvio on luettavissa yhdistyk-
sen kotisivuilta kohdasta Tietoa yhdistyksestä 
-> Julkaisut.
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Pepe WillbergMukana myös

ja Resonaarigroup

31.1. 2015 klo 14.00 –16.30

aikuiset 28 €
alle 12-vuotiaat 14 €
ryhmien joka kymmenes lippu on ilmainen 
Lisätietoja ja lippuvaraukset www.kvtuki57.fi                          
Facebook ”KeMuT Finlandia-talolla”

Liput

KeMuT
KehiTysvaMMaisTen MuusiKoiden ja TaiTeiLijoiden 

TaPahTuMa FinLandia-TaLoLLa

TeRveTuLoa uudisTuneeseen TaPahTuMaan!
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Perheiden vertaistukitoiminta

Aikuisten vanhempien päiväkahvit laskiais-
tiistaina 17.2. klo 13, Läntinen Brahenkatu 2 
(4. krs)

Joulutapaamisessa oli puhetta siitä, että olisi 
mukava tavata uudelleen alkuvuodesta ja kat-
sastaa samalla yhdistyksen uudet tilat. Mikä 
olisikaan oivallisempi ajankohta kuin laskiais-
tiistai!

Aikuisten vanhemmat on ryhmä, joka kutsuu 
kaikkia vanhempia, joilla on aikuinen kehitys-
vammainen lapsi ja mahdollisuus päiväaikaan 
olla mukana.  
 
Miten on vuosi alkanut? Mitä sinulle kuuluu? 
Tervetuloa mukaan niin ensikertalaiset kuin 
tutut vanhemmat, vietetään mukava iltapäivä 
hyvässä seurassa!

Tervetuloa virkistäytymään kahvi/teekupposen 
äärelle!

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 12.2. Päiville 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Puhutaan sisaruksista -ilta vanhemmille 
ti 10.2. klo 17.30 

Tällä kertaa valokiilassa ovat perheen sisaruk-
set. Vammainen sisarus ei tee perheen lasten 
keskinäisestä vuorovaikutuksesta sen sopui-
sampaa tai riitaisampaa kuin perheissä yleen-
sä. Kiisteleminen, mustasukkaisuus, puolusta-
minen ja myötäeläminen ovat kaikki tunteita, 
jotka kuuluvat kaikenlaisiin sisarussuhteisiin.
  
Tuntuuko siltä, että meillä vanhemmilla on 
ainakin riittävästi haasteita, joskus jopa liikaa?  
Kun perheessä on monia erilaisia tarpeita, 
käyvät eväät joskus vähiin. Miten sisarusten 
tasa-arvoinen tai tasapuolinen kohtelu per-
heessä toteutuu? Joutuvatko sisarukset liian 
usein odottamaan omien tarpeittensa kanssa? 
Vaaditaanko sisaruksilta liiallista reippautta 
tai erityisen kohteliasta käytöstä? Minkälaisia 
ajatuksia ja kysymyksiä on muilla vanhemmil-
la? Kokemusten vaihto vertaisten vanhempien 
kanssa voi tuoda uusia ajatuksia ja joskus saa 
huomata, ettei ole yksin kysymystensä äärellä.

Aiheesta alustaa perheterapeutti/äiti Soile 
Jordan. Alustuksen pohjalta viritellään keskus-
telua ja jaetaan kokemuksia kahvi/teekuppo-
sen äärellä. Ilta pidetään Läntinen Brahenkatu 
2:ssa, 4. krs.

Ilmoittautumiset 4.2. mennessä Juvalan Päivil-
le p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Vanhempien ryhmiä

Toimiston uusi sijainti Läntisellä Brahenkadulla

Teemailtoja
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Vanhempien vertaisilta, Arjessa alkuun 
-projekti esittäytyy to 12.2. klo 17.30

Onko lapsellasi kysymyksiä, epävarmuutta tai 
epäselvyyttä kehitykseen liittyen? Kaipaatko 
vertaistukea näissä kysymyksissä? Ilta on 
tarkoitettu kaikille vanhemmille, joita askarrut-
tavat tämäntyyppiset kysymykset. Soittele, jos 
illan sisältö mietityttää niin kerron lisää.

Autismi- ja Aspergerliitto ry:n projektissa tavoit-
teina ovat mm. tiedon kerääminen arjen selviy-
tymiskeinoista, elämänlaadun kohentuminen 
ja voimaantuminen positiivisen vertaistuen 
avulla. Mm. näistä asioista illan meille alustaa 
projektipäällikkö Elina Vienonen. 

Tavoitteena ei ole neuvojen antaminen vaan 
kokemusten jakaminen. Valmiita vastauksia ei 
ole, mutta on kokemuksia siitä, kuinka toiset 
ovat selvinneet. 

Vietetään iltaa hyvässä vertaisessa seurassa 
kahvi- tai teekupposen äärellä. Tapaaminen on 
yhdistyksen tiloissa, Läntinen Brahenkatu 2, 
4. krs.
 
Ilmoittautumiset 5.2. mennessä Juvalan Päivil-
le p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Ilta vanhemmille to 26.2. klo 17.30
Mitä tarkoittavat seksuaalioikeudet 
kehitysvammaisen ihmisen elämässä? 

Ilta on tarkoitettu nuorten ja aikuisten van-
hemmille. ”Jokaisella on oikeus ajatuksen, 
mielipiteen ja ilmaisun vapauteen liittyen 
seksuaalisuuteen, sekä oikeus ilmaista omaa 
seksuaalisuuttaan esimerkiksi ulkonäöllä, vies-
tinnällä tai käyttäytymisellä asianmukaisella 
kunnioituksella toisten oikeuksia kohtaan.” 

Mm. näin todetaan seksuaalioikeuksien ju-
listuksessa. Onko tilanne toinen kehitysvam-
maisten ihmisten kohdalla? Miten suhtautua 
omaan lapseen, joka on jo aikuinen? 

Tämäntyyppisistä asioista keskustellaan ja 
vaihdetaan ajatuksia sosiaalikasvattaja/seksu-
aaliterapeutti Kirsimaria Örön alustuksen poh-
jalta. Usein ajatuksiin saa uutta näkökulmaa, 
kun kuulee muiden mielipiteitä ja kokemuksia.

Ilta pidetään yhdistyksen tiloissa, Läntinen 
Brahenkatu 2, 4. krs.

Ilmoittautumiset 19.2. mennessä Juvalan Päi-
ville p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.
fi.

Vanhempainparkki!

Ystävänpäivän disco on Ystävätuvalla lau-
antaina 14.2. klo 16-19, lue lisää sivulta 12. 

Vanhemmilla on samanaikaisesti vanhem-
painparkki toimiston puolella. Nyt on oiva 
tilaisuus  tutustua Ystikseen yksin tai kave-
riporukassa!  Annetaan nuorten bilettää rau-
hassa ja kokoonnutaan vanhemmat omalla 
porukalla kahvikupin äärelle.  

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä osallis-
tutko parkkiin. 
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Vertaistukea ja virkistystä

Nuoret ja vanhemmat ”laittavat lusikan 
soppaan” ti 3.3. klo 17–20
(Lapinlahdenkatu 3, 2. krs)

Pitkästä aikaa päästään kokkaamaan! Tämä 
kokkausilta on tarkoitettu nuorelle yhdessä 
äidin tai isän kanssa. Kaikki on valmiiksi mie-
titty, kokkaamisen hoidamme kuitenkin itse. 
Keittiössä on yhdessä kiva kokkailla ja aina 
oppii jotain uutta. Martta Inkeri on laatinut 
herkullisen menun ja on meidän apunamme 
keittiössä. Tällä kertaa valmistamme keittoja ja 
muita herkkuja! 

Hyvässä seurassa, kauniisti katetun pöydän ja 
itse tehdyn aterian äärellä on ihana istua kuu-
lumisia vaihtaen. Essut ovat talon puolesta, 
mutta ota mukaan omat sisäkengät.

Meillä on käytössämme iso keittiö, mukaan 
mahtuu 12 osallistujaa. Illan omavastuu 10 €/
hlö maksetaan paikan päällä. 

Ilmoittautumiset 24.2.mennessä Päiville 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Kurssit

Sopukka kutsuu kouluikäisten lasten 
perheitä pe–su 27.–29.3.

Tulossa viikonloppukurssi kouluikäisten lasten 
perheille 27.–29.3. Tärkeänä voimana viikonlo-
pussa on vertaisuus – samankaltaisissa elä-
mäntilanteissa olevien vanhempien kanssa on 
helppo jakaa kokemuksia. Viikonloppu tarjoaa 
myös lapsille ja nuorille vertaiskavereiden seu-
raa ja koko perheelle lepoa ja virkistystä.

Viikonlopun aikana jaetaan tarinoita arjesta. 
Etsitään erilaisia keinoja ja ratkaisuja arjen 
haasteisiin kouluttaja Niina Sillanpään kanssa. 

Laita minulle viestiä, jos kiinnostus heräsi ja 
jos teillä on tarvetta vertaistuelliseen tapaa-
miseen – jutellaan lisää. Kerro myös toiveitasi 
viikonloppua ajatellen.  

”Onnistunut ja voimaannuttava viikonloppu. 
Kotiin lähtee levänneenä ja uusia käytännön-
läheisiä työkaluja mukanaan. Samoin parempi 
kuva siitä, mitä tulevaisuudessa on odotetta-
vissa.” Palaute viime vuodelta.
  
Lapsilla ja nuorilla on omaa ohjelmaa, mukana 
on joukko kokeneita ohjaajia ja hoitajia.

Viikonloppu on perheille maksuton. Matkat 
jokainen hoitaa itse.

Valinnat kurssille tehdään ennakkoilmoitttautu-
misajan 6.3. mentyä umpeen. Päivi p. 
040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.Tulossa 24.3. kokkausilta vanhemmille: 

herkkuja pääsiäiseksi.
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Parkkitoiminta

Kaakon kammari

Kaakon kammari -illat ovat koko perheelle 
avointa toimintaparkkitoimintaa. Iltojen tavoit-
teena on tarjota kehitysvammaisille lapsille ja 
nuorille sisaruksineen vertaistukea ja virkistys-
tä ohjatun toiminnan ja vapaamuotoisen leikin 
tuella. Vanhemmille tarjoutuu tilaisuus hengäh-
tää kahvikupin äärellä toisia vanhempia tava-
ten. Olemme kaikki samoissa tiloissa, joten 
tunnelma illoissa on riemukkaan lämmin.

Mukaan voi tulla koko perhe tai osa perhees-
tä. Kaakon kammariin pääsee hyvin metrolla, 
Herttoniemen asemalta on n.10 min kävely-
matka. Omalla autolla tuleville löytyy myös 
parkkitilaa. Mukaan voi tulla mistä päin Helsin-
kiä tahansa.

Kevään tapaamiset

Maanantai 9.2. klo 17.30–20.00
Maanantai 9.3. klo 17.30–20.00
Maanantai 13.4. klo 17.30–20.00
Maanantai 11.5. klo 17.30–20.00

Tervetuloa! 

Leikkipuisto Herttoniemi, Karhutie 11, 00900 Hel-
sinki

Lisätietoja p. 040 522 2138 tai 
minna-mari.marjoniemi@kvtuki57.fi.

Jaksamista arkeen mindfulnessilla!

Kurssi on tarkoitettu isille ja äideille. Mind-
fulness eli tietoinen, hyväksyvä läsnäolo on 
todistetusti tehokas menetelmä stressinhal-
lintaan ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lähde 
mukaan kuuden viikon mindfulness-kurssille, 
jossa tietoisuustaitojen harjoittamisen kaut-
ta voit saada paremman 
yhteyden omaan itseesi ja 
kehoosi ja tulla tietoiseksi 
oman mielesi toimintata-
voista. Näin voit edistää 
jaksamistasi, hyvinvointiasi 
ja saada uudenlaisen nä-
kökulman elämääsi.

Kurssin vetää isä/mind-
fulness ohjaaja Juha Ta-
kanen. Kurssilla on myös 
vahva vertaistuellinen 
näkökulma.

Kurssin hinta materiaaleineen on 50 €/hlö.

Kurssi pidetään yhdistyksen toimiston entisis-
sä tiloissa, Bulevardi 34 a A 4:ssä klo 18–20 
maanantaisin. 

                     Aiheet ovat:
                      9.2.(esittely)
                     23.2. (mieli)

2.3.(keho)
9.3.(myötätunto)
16.3.(liike)
23.3. klo 17–20 (läsnäolo arjes-
sa). 

Mukaan mahtuu rajallinen mää-
rä vanhempia, osallistujat va-
litaan ilmoittautumisajan 30.1. 
mentyä umpeen. Päivi Juvala p. 
040 707 9967 tai paivi.juvala@
kvtuki57.fi.



10

Kotiparkkitoiminnan kautta perheen on mah-
dollista saada kotiinsa tilapäistä hoitoa ja 
ohjausta alle 20-vuotiaalle kehitysvammaiselle 
lapselle tai nuorelle ja hänen sisaruksilleen. 
Vanhempiensa luona asuvien vaikeavam-
maisten henkilöiden kohdalla ikärajaa ei ole. 
Hoitaja huolehtii lasten viihtyvyydestä ja turval-
lisuudesta vanhempien toiveiden mukaisesti. 
Kerrothan mahdolliset erityistoiveesi etukä-
teen.

Lisätietoja ma–to klo 9–14 p. 040 522 2138 
(Minna-Mari Marjoniemi/Päivi Juvala).

Voit ottaa vähemmän kiireellisissä tilanteissa 
yhteyttä myös sähköpostitse minna-mari.mar-
joniemi@kvtuki57.fi. Laitathan sähköpostiin 
myös puhelinnumerosi yhteydenottoa varten.

Kotiparkin hinnasto 

Klo         Arkisin   Lauantaisin     Sunnuntaisin
8.00–18.00       8,20 €/tunti  9,70 €/tunti     16,40 €/tunti 
18.00–21.00  9,20 €/tunti  11,10 €/tunti     18,40 €/tunti
21.00–24.00  10,20 €/tunti  15,00 €/tunti (klo 20–24)   20,40 €/tunti

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

Kotiparkki

Terveiset Tonttuparkista!

Lauantaina 13.12. järjestettiin Ystä-
vätuvan tiloissa jouluinen toiminta-
parkki lapsille ja nuorille. Hauskaan 
ja lämminhenkiseen päivään kuului 
monenmoista ohjelmaa. Tonttuparkissa 
tehtiin muun muassa joulukortteja ja 
-koristeita. 
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Ystävätupa
Osoite: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs
- Urheilutalo, Hotelli Cumuluksen 
viereinen ovi 
p. 0400 413 478 (aukioloaikoina)

Avoinna:  keskiviikkoisin klo 14–19
              sunnuntaisin klo 13–16
Ethän tule ennen kuin Ystis aukeaa!
Rappukäytävässä ei voi turvallisuussyistä 
odottaa Ystiksen ovien aukeamista.

Myytävänä kahvia, pullaa, limua, voileipiä ja 
muita herkkuja.
Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja tutustumaan 
uusiin ihmisiin!

Ystiksen nuorisosunnuntai 8.2. klo 13–16
Sovi kaverisi kanssa treffit Ystikselle. Tai 
tulkaa yhdessä useamman hengen 
porukalla. Myös nuorisosunnuntaina kaiken 
ikäiset asiakkaat ovat tervetulleita Ystikselle!

Ystiksen äksön -viikko lomalaisille 
16.–20.2. klo 9–15
Kaipaatko tekemistä talvilomaviikolla? 
Ilmoittaudu Ystiksen äksön -viikolle! Se on 
nuorille reippaille lomalaisille tarkoitettu 
tapahtumaviikko, joka sisältää monenlaista 
hauskaa tekemistä. Viikon ohjelmassa on 
muun muassa tutustumiskäynti Tropicarioon, 
hohtokeilausta, leffaa, ulkoilua ja pelejä.

Viikon hinta on 75 euroa. Hinta sisältää 
aamupalan, lounaan ja viikon ohjelman 
sisäänpääsymaksuineen. Aamupalat tehdään 
yhdessä Ystävätuvalla ja lounaat nautitaan 
lounasravintoloissa. Mukaan mahtuu 6–8 
osallistujaa. Osallistujat valitaan 
ilmoittautuneista. 
Ilmoittautumiset 6.2. mennessä Marjalle 
p. 040 521 0240 tai marja.herala@kvtuki57.fi.

Vapaa-ajan toiminta
Toimintaa kehitysvammaisille ihmisille

 

Sture 21:n Villiklubin kevät käynnistyy
torstaina 12.2. klo 19–22, jiihaa! 
Ravintola Sture 21, osoite Sturenkatu 21.
Musaa, kavereita ja mahtavaa menoa!
Kevään muut kerrat torstaisin 12.3., 9.4., 
7.5. ja 11.6.
Ilmainen sisäänpääsy.
Ikäraja 18 v.
Tervetuloa!
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240, 
marja.herala@kvtuki57.fi.
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      Hei nuori, tervetuloa viettämään

Ystävätuvalle, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs 
lauantaina 14.2. klo 16–19 yksin tai kaverin 
kanssa!

Ohjelmassa muun muassa
• disco
• biljardia
• leikkimielistä kisailua
• pientä syötävää ja juotavaa.

Ilmoittautumiset perjantaihin 6.2. mennessä 
Marjalle p. 040 521 0240, 
marja.herala@kvtuki57.fi 
tai Päiville p. 040 707 9967, 
paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Järjestäjinä opiskelijat Nora ja Tiina.

Huom! Vanhempainparkki toimiston puolella. 
Lue lisää s. 7.

 

Ystiksen senioriklubi eläkeläisille
- yhdessä suunniteltua ohjelmaa ja jutustelua 
Joka toinen tiistai klo 12–14. Alkanut 13.1.
Myytävänä kahvia, pullaa ja pientä suolaista.

Senioriklubille ei tarvitse ilmoittautua. 
Lisätietoa Marjalta p. 040 521 0240, 
marja.herala@kvtuki57.fi.
Tervetuloa!

Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä 
eläkeläisille
- yhdessäoloa ja jutustelua 

Keinutuoliryhmä kokoontuu Ystävätuvalla
• torstaina 12.2. klo 13–14.30
• torstaina 9.4. klo 13–14.30
• torstaina 7.5. 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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Vapaat kerhopaikat
Ilmaisupiiri, torstaisin klo 18–19.30, 
Kinaporinkatu 9 A. Ohjelmassa tarinoiden 
kerrontaa, ilmaisua, runojen tekemistä, 
teatterileikkejä, laulua… Ohjaajina toimii Satu 
Viitanen ja Eeva-Stiina Smolander. Ryhmä on 
tarkoitettu aikuisille. 
Leidien klubi, tiistaisin klo 18–19.30, 
Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. 
kerros. Nuorten naisten keskustelukerhossa 
keskustellaan mm. muodista, kulttuurista, 
matkailusta ja muista kiinnostavista aiheista. 
Ohjaajina Anni Marttinen ja Noora Nyström.
Tyttöjen liikuntakerho (Kuperkeikkakerho), 
sunnuntaisin klo 16–17, Soinisen koulu. Tule 
harrastamaan iloista ja monipuolista liikuntaa. 
Ohjaajina ovat Merja Airola ja Heidi 
Vihavainen.
Torstain muskariryhmiin klo 16.30–17.15 tai 
17.15–18 voi myös vielä mahtua. Paikka on 
Helsinginkatu 3–5.  Ohjaajana on 
musiikkiterapeutti Petriina Auramo.

Lisätietoja: Jani Törnblom p. 040 835 0395 
(arkisin klo 9–15), jan.tornblom@kvtuki57.fi

Teini-illat 
13–17-vuotiaiden omat perjantai-illat 
Ystävätuvan tiloissa, osoitteessa Läntinen 
Brahenkatu 2, 4. kerros.
Illoissa tavataan kavereita, kuunnellaan 
musiikkia, pelaillaan ja tehdään muita nuorten 
juttuja. Kevään illat ovat 6.3., 20.3. ja 17.4. 
Kellonaika on 17–19.30.
Illat ovat maksuttomia.
Ilmoittautumiset Janille p. 040 835 0395 tai 
jan.tornblom@kvtuki57.fi viimeistään 20.2.

Biljardin suomenmestaruuskisat
Vuoden 2015 kisat pidetään torstaina 5.2. 
klo 9 alkaen.
Paikka on Ritz-biljardi, Eteläinen 
Hesperiankatu 22.
Pelimuotona eli lajina on 8-pallo.
Naisilla ja miehillä on omat sarjansa ja 
mukaan voidaan ottaa enintään 64 pelaajaa.
Kisaan osallistuminen maksaa 7 euroa.
Ilmoittautumiset: Pekka Leisti p. 0400 846 
520 tai sähköpostilla osoitteella 
pekka.leisti@espoo.fi 
Kisat järjestää Riilahden Biljardiseura ja 
Suomen Biljardiliitto.

Liikuntaviraston erityisuimakoulut lapsille
Jakomäen uimahalli
11.3.–29.4.
Keskiviikko klo 18.30–19.00. 
Alkeisryhmä yli 5-vuotiaille.
Pirkkolan liikuntapuiston uimahalli
12.1.–9.3.
Maanantai klo 18.10–18.40. 
Jatkoryhmä yli 6-vuotiaille
Uimakoulujen maksu on 39 euroa.
Kyselyt vapaista paikoista ja lisätietoja: 
erityisliikunnan suunnittelija Saila Hänninen 
p. 09 3108 7509.

Liikuntaviraston vesiliikunta erityislapsille 
Ryhmä on suunnattu 5 vuotta täyttäneille 
liikunta- ja tai kehitysvammaisille lapsille ja 
nuorille. Tavoitteena on uinti- ja 
vesiliikuntataidon valmiuksien kehittäminen 
yksilöllisesti vamma-aste huomioiden. Allastila 
ja siinä tapahtuva opetus edellyttää jokaiselle 
omaa henkilökohtaista avustajaa (avustaja on 
hankittava itse).
Käpylinna
13.1.–28.4.
ti 17.00–17.45
Vesiliikunnan maksu on 41 euroa.
Kyselyt vapaista paikoista ja lisätietoja: 
erityisliikunnan suunnittelija Saila Hänninen 
p. 09 3108 7509.

Käsi kädessä 
Kevään tilaisuudet ovat Helsingin 
Saalemissa, Näkinkuja 3, 00530 Helsinki, 
seuraavina päivinä:
24.1., 28.2., 28.3. ja 25.4. klo 14.00–16.30.
23.5. suunnittelemme retkipäivää, josta 
tarkemmat tiedot myöhemmin.
Huomio! Retki toteutetaan ehkä 2-päiväisenä, 
jolloin retki kestää yhden yön yli.
Lisätietoja osoitteesta www.kasikadessa.net, 
www.facebook.com/kasikadessa tai Paula 
Plysjuk, p. 044 066 8867.

Huomio kaikki Läntiselle Brahenkadulle
kerhoihin tulevat!
Ethän tule etuajassa.
Rappukäytävässä ei turvallisuussyistä voi
odottaa ovien aukeamista.   
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Terveiset  Myllypuron Salibandykerhosta!

Salibandykerho on toiminut jo pitkään. Aloi-
timme melkein kaksikymmentä vuotta sitten 
Käpylinnan liikuntatiloissa ja sen jälkeen 
pelasimme muutaman vuoden Ruoholahden 
liikuntahallissa. Joukkueessa pelaa vieläkin 
muutama ”alkuperäinen” pelaaja.

Nyt pelipaikkamme sijaitsee Myllypuron 
Liikuntamyllyssä, jossa onkin loistavat tilat.; 
täyspitkä kenttä, kunnon maalit ja hyvät puku-
huoneet, mitkä antavat hyvät puitteet pelaa-
miselle. Pelaamme joka sunnuntai klo 13–14, 
joka on hyvä aika aamu-unisimmillekin.

Tällä hetkellä joukkueeseen kuuluu 18 pelaa-
ja, kaksi huoltajaa, jotka ovat entisiä pelaajia 
sekä lisäksi kaksi valmentajaa. 

Joka sunnuntai kerholaiset pelaavat tiukko-
ja paikallisotteluita (”Jokerit- HIFK”), joissa 
pelaajat ovat tunnistettavissa pelipaitoja 
myöten. Usein vielä kentän laidalla on joukko 
innokkaita kannustajia.

Olemme pelaamisen sääntöjen ja taitojen 
lisäksi opetelleet lihashuoltoa (lämmittelyt/ ve-
nyttelyt) sekä tänä syksynä kovasti kannusta-
neet joukkuetta peruskunnon parantamiseen.
Toki joukkueessa voi pelata myös iloinen sun-
nuntaipelaaja, jolle mukava seura ja pelaa-
minen ovat tärkeitä, vaikka liikunta ei muuten 
jokapäiväiseen elämään kuuluisikaan.
Vaihtelua toistemme kanssa pelaamiseen 
ovat tuoneet haasteottelut, joita on pelattu 
mm. Itä-Hakkilaa, Espoota ja Nordeaa 
vastaan (meille voi haasteita toimittaa). 

Pelikauden kohokohtiin kuuluu ehdotto-
masti joka vuosi Porvoossa ennen joulua 
pelattava Uudenmaan turnaus. Siellä on 
päässyt PELAAMAAN, tapaamaan muita 
pelaajia, kokemaan onnistumisia ja petty-
myksiä sekä suuria tunteita ja pelaamisen 
iloa.

Koska meitä on niin paljon ja kaikki halu-
avat pelata paljon, olemme osallistuneet 
aina kahdella aika lailla tasaväkisellä sekä 

hyvällä joukkueella. Vuosien varrella olemme 
jääneet pistesijoille, saaneet pronssia ja hope-
aa, mutta se kulta on jäänyt saamatta.
Nyt vuoden 2014 turnaukseen, jonne ilmoittau-
tui yhdeksän joukkuetta, jaoimme omat jouk-
kueemme tietoisesti pelaajien kanssa yhdessä 
sopien niin, että toisessa joukkueessa pelaa 
fyysisesti jaksavimmat pelaajat (joukkue VIRE) 
ja toisessa taas innokkaat, yritteliäät ja ”näp-
pärät” pallonkäsittelijät (joukkue VIPINÄ). 

Päivän aikana pelattiin äärettömän jänniä mat-
seja. VIRE jyräsi ja voitti kaikki alkusarjan neljä 
matsiaan raivaten tiensä finaaliotteluun. VI-
PINÄ taas ylsi kovassa lohkossaan huikeisiin 
suorituksiin ja näimme uskomattomia yllätyksiä 
monen pelaajan kohdalla. Finaaliottelu Tuusu-
lan Tulikettuja vastaan olikin sitten varsinaista 
jännitystä. Varsinaisella peliajalla peli päättyi 
tasan 2–2, joten rangaistuslaukauskisa rat-
kaisi! Ja sen voitti VIRE. Joten ensimmäisen 
kerran kulta tuli Helsinkiin!

Olisittepa nähneet ne tuuletukset, halaukset, 
hyppelyt ja ilon kiljahdukset. Parasta täs-
sä meidän joukkueessa onkin ehdottomasti 
mahtava yhteishenki! Kyllä oli paluumatkalla 
bussissa tunnelmaa ja joulutauolle lähdettiin 
tyytyväisellä mielellä.

Kiitos teille loistaville ja ennen kaikkea muka-
ville pelaajille, tästä on hyvä jatkaa.
 
T. Sirpa Lempiäinen ja Teemu Lempiäinen, 
kerho-ohjaajat
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Tule mukaan Vekkarin vertaisryhmiin!

Vertaisryhmiä suunnittelevat, vetävät ja arvioi-
vat Vekkarin koulutetut kokemusasiantuntijat 
eli kehitysvammaiset ihmiset itse.

Vapaa-aikaryhmä
Piirissä kuunnellaan hyvää ja leppoisaa mu-
siikkia ja jutellaan erilaisista urheilulajeista ja 
myös historiasta (eri aikakausista). Piirissä on 
mukava keskustella erilaisista asioista. Ryh-
mää vetävät Harri Broman ja Dimitri Baltzar 
Ystävätuvalla, osoitteessa Läntinen Brahenka-
tu 2, 4. krs. Kokoonnumme 12.1. alkaen joka 
toinen maanantai kello 18–19.

Piirustus- ja askarteluryhmä
Tervetuloa piirustus- ja askarteluryhmään! 
Ryhmää vetää Laura Loimaranta. Ryhmä 
kokoontuu 16.1. alkaen joka toinen perjantai 
klo 13–14 Ystävätuvalla. Ryhmässä tehdään 
monipuolisesti erilaisia juttuja, muun muassa 
maalataan, askarrellaan ja piirretään.

Jalkapalloryhmä
”Minä olen Janne Oskari Parkkonen. Harras-
tan jalkapalloa ja istumista tietokoneella ja 
kuuntelen musaa. Innostuin Vekkariin mukaan. 
Olen taitava, kun olen harrastanut vuodesta 
2006 alkaen jalkapalloa Puistolan Urheilijois-
sa.” Jalkapallon kokemusasiantuntija Janne 
sanoo.

Vekkari-projekti

Sinäkin pääset mukaan Vekkarin vertaisryh-
miin täyttämällä osallistumislomakkeen inter-
netissä.  Mene sivuille www.vekkariprojekti.fi ja 
klikkaa Vekkarin logosta Tule mukaan -lomake 
auki. Tai soita projektin koordinaattorille Tiinal-
le p. 050 564 4707 (ma–pe 9–15), niin lähe-
tämme sinulle paperilomakkeen. 

Alla olevissa kuvassa löhöilevät vertaiskaveri 
Saku ja vapaa-aikaryhmän toinen kokemusasi-
antuntija Dimitri. Toisessa kuvassa vapaa-aika 
ryhmän kokemusasiantuntija Harri ja karaoken 
kokemusasiantuntija Joonas hassuttelevat 
Vekkarin pikkujouluissa. Taustalla nauraa jal-
kapallon kokemusasiantuntija Janne.  

Laajennamme vuoden aikana vapaaehtois-
toimintaamme myös ei-kehitysvammaisten 
ihmisten pariin! Ota yhteyttä projektin koordi-
naattoriin, jos sinua kiinnostaa vapaaehtoistoi-
minta Vekkarissa.
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Vapaaehtoistoiminta

Keharikaveri 

Nyt kannattaa hakea keharikaveria, jonka 
kanssa pääsee leffaan, kävelylle, lätkämatsiin 
tai vaikka kokkailemaan yhdessä molempien 
herkkuja. Yhdessä kaverin kanssa voi tehdä 
itselleen mieluisia asioita. 

Keharikaveri on vapaaehtoinen vammaton 
kaveri, jonka kanssa voi viettää vapaa-aikaa 
haluamallaan tavalla. Keharikaverin voi saada 
jos on yli 12-vuotias. Keharikaveria voi hakea 
lomakkeella kotisivuiltamme www.keharikaveri.
fi. Sivuilta löytyy myös lisätietoja keharikave-
ritoiminnasta. Tarvittaessa voimme lähettää 
hakulomakkeen myös postitise.

Lisätietoja antaa mielellään Severiina Winqvis-
tiltä ma–to klo 9–15 numerosta 040 160 9017 
tai severiina.winqvist@kvtuki57.fi.

Yhdistyksen jäsenet, heidän omaisensa sekä muut tiedotteen lukijat ovat tervetul-
leita kirjoittamaan jäsenlehden lukijapalstalle! Sana on vapaa, voit kirjoittaa omas-
ta 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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Matkakertomus Tansaniasta

Sepposen Sannan kanssa Tansaniassa

Yhdistyksemme omat kehitysvammaiset akti-
vistit ovat vaikuttaneet Afrikassa saakka. Viime 
syyskuussa Sami Helle ja Kalle Havumäki 
vierailivat Tansaniassa, ja joulukuussa siellä 
kävivät Sanna ja allekirjoittanut. 

Matka liittyi Sannan yhteistyöhön Suomen 
Lähetysseuran kanssa, ja olimme Tansani-
assa runsaan viikon. Lensimme Kilimanjaron 
lentokentälle ja sieltä jatkoimme autolla useita 
tunteja Lusotho-nimiseen kaupunkiin. Oli kuu-
ma ja paljon kuoppaisia teitä. Näimme monen-
laisia maisemia, outoja kasveja ja ihmeellisiä 
eläimiä. Saimme myös kokea mieliinpainuvan 
vierailun Masai-heimon kylässä, jonka asuk-
kaat ottivat meidät vastaan laulaen ja tanssien. 
Meitä kohdeltiin siellä niin hienosti, että saim-
me ateriaksi vuohenlihaa. 

Suomen Lähetysseura auttaa vammaisia ja 
kehitysvammaisia perheitä avustamalla heitä 
konkreettisesti apuvälineiden ja muiden va-
rusteiden hankkimisessa. Siihen tarkoitukseen 
niitä lipaskeräysten rahoja käytetään. Tansa-
niassa suhtaudutaan vammaisuuteen kiel-
teisesti, häpeillen ja syrjien. Apua saatetaan 
hakea jopa poppamieheltä.  Jos perheessä 
on vammainen lapsi, on surullisen yleistä, että 
perheen isä poistuu perhepiiristä. Usein myös 
äiti lähtee, joten vammaisesta lapsesta huo-
lehtiminen jää isoäitien harteille.

Saimme seurata matkamme aikana läheltä, 
kuinka Lähetysseuran asiantuntijat tutustuivat 
syrjäisten kylien vammaisten lasten perheisiin, 
lasten terveydentilasta yritettiin saada selkoa, 
ja perheille annettiin konkreettisia neuvoja, 
miten lasten kanssa tulisi toimia. Samalla 
kerrottiin, että Sannakin on kehitysvammainen 
ja ihmiset näkivät konkreettisesti, että on myös 
toisenlaisia mahdollisuuksia.

Sanna uusien ystävien kanssa
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Sannan tehtävänä oli kertoa, millaista on olla 
suomalainen kehitysvammainen ihminen. Hän 
osallistui mm. Lusothon yliopiston yli 500 ihmi-
sen seminaariin, jossa hän kertoi elämästään. 
Näytimme seminaarin osallistujille myös pät-
kiä Toisenlaisista frendeistä. Ohjelma herätti 
paljon kiinnostusta, ja minäkin sain vastailla 
moneen kysymykseen. Sannaan suhtauduttiin 
suurella kunnioituksella, ja oli iloinen elämys 
saada äitinä nähdä sellainen juhlahetki. Lus-
hothon yliopistosta oli valmistunut hiljattain 
ensimmäiset erityisopettajat, mikä toivottavasti 
parantaa vammaisten ihmisten koulutusmah-
dollisuuksia.   

Matkalle osallistumisemme tarkoitus oli vaikut-
taa tansanialaisten ihmisten asenteisiin. Käsi-
tykseni mukaan vanhemmat eivät odota ei-
vätkä edellytä kehitysvammaisilta paljonkaan. 
Niinpä oppimisen mahdollisuuksia ei käytetä – 
enkä tarkoita pelkästään ”akateemisia” taitoja, 
vaan aivan tavallisia, arkisia asioita.

 Tansanialaisten vammaisten koulunkäynti-
mahdollisuudet ovat huonot. Jos koulu olisikin 
saavutettavissa, lyhyen etäisyyden päässä, 
opettaja saattaa lyödä vammaista oppilastaan, 
koska oppiminen ei edisty. Kaikilla opettajilla 
ei ole ammattitaitoa.  Kuka sellaista koulua 
haluaisi edes käydä? Niinpä vammaiset lap-
set eivät usein edes käy koulua. Tansaniassa 
kaikki lapset eivät muutoinkaan käy koulua, 
koska heidän täytyy osallistua kotitöihin ja mm. 
paimentaa karjaa.

Matkamme oli mielenkiintoinen. Saimme näh-
dä tansanialaisten vammaisten arkea, mikä 
poikkeaa suuresti suomalaisten vammaisten 
elämästä. Tansaniassa on kuitenkin vielä 
kovin  pitkä matka vammaisten ihmisten tasa-
arvoiseen elämään. Toivottavasti Sanna sai 
herätettyä uusia ajatuksia ja vaikutettua tapaa-
miemme ihmisten asenteisiin.

Sari Sepponen

Vierailulla kylässä
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