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Yhdistysasiaa
Hallituksen kokous 20.1.2014

1.   Hallitus valitsi vuoden 2014 varapuheenjohtajiksi Iiro Auterisen ja Kristiina Vuoren.
2.   Sisäiseksi tarkastajaksi valittiin Helena Suosalmi.
3.   Hallitus päätti, että vuonna 2014 toimivat seuraavat toimikunnat ja puheenjohtajat: työvalio-

kunta puheenjohtajana Riitta Johansson, asumis- ja kiinteistötoimikunta puheenjohtajana 
Erkki Lönnrot, oikeuksienvalvontatoimikunta puheenjohtajana Juha Martikainen, vapaa-
ajan toimikunta puheenjohtajana Riitta Johansson, perhetyön ja tilapäishoidon toimikunta 
puheenjohtajana Kristiina Vuori ja Ystävätupatoimikunta puheenjohtajana Kaj-Erik Sagulin. 
Hallitus merkitsi tiedoksi työsuojelutoimikunnan jäsenet. 

4.   Hallituksen seuraavat kokoukset pidetään 24.2., 17.3. ja 19.5. Kevätkokous on 24.4. Laajen-
netun johtoryhmän ja hallituksen kehittämispäivä pidetään syksyllä.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Päivi Aalto-Rauhala on irtisanoutunut toimestaan 1.3. alkaen. 
Uuden toiminnanjohtajan rekrytointiprosessi on meneillään.

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään torstaina 24.4. klo 18.00 yhdistyksen toimistossa, Bulevardi 
34 a A 4, 00120 Helsinki.

Käsiteltäviä asioita:

* Sääntöjen §:n 11 määräämät asiat:
 - hyväksytään vuosikertomus edelliseltä vuodelta
 - käsitellään kirjanpitolain tarkoittama tilinpäätös  ja toimintakertomus   
   sekä tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta
 - päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 - päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
* Käsitellään muut yhdistyksen hallitukselle viimeistään 21.3. ilmoitetut
   aloitteet. 

Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen toimistolta 17.4. alkaen.

               Tervetuloa!
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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

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. Sari Korhonen p. 040 511 4963

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 Savolainen p. 040 521 0240

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

Hyvät jäsenet, asiakkaat, henkilökunta ja yh-
teistyökumppanit!

Haluan kiittää teitä kaikkia lämpimästi yhtei-
sistä vuosista siirtyessäni uusiin haasteisiin. 
Työni Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n 
toiminnanjohtajana on ollut todella antoisaa 
ja monipuolista. Näiden reilun kahdeksan 
vuoden aikana kehitysvamma-alalla on tapah-
tunut melkoisesti muutoksia. On ollut ilo olla 
kanssanne tekemässä vaikutustyötä ja kehit-
tämässä yhdistyksen toimintaa sekä järjestö-
puolella että palvelutoiminnassa. Luottamus ja 
avoimuus, jota olen saanut kokea kehitysvam-
maisten ihmisten ja heidän läheistensä tahol-
ta on antanut minulle voimia ja motivaatiota 
työhöni. Myös laaja yhteistyö eri verkostojen ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa on ollut todella 
antoisaa ja kiinnostavaa.

Haluan kiittää myös yhdistyksen työntekijöitä 
hyvästä yhteistyöstä ja sitoutumisestanne työ-
hönne. Te teette tätä työtä sydämellänne ja ha-
luatte pitää ammattitaitoanne ja osaamistanne 
korkealla tasolla ja sitä kautta kehittää työtän-
ne. Työskentelyilmapiiri eri toimipisteissämme 
on erittäin innostavaa ja toisiaan kunnioittavaa. 
Yhdessä te pidätte yhdistyksen palvelulaatua 
korkealla tasolla.

Toivotan teille kaikille oikein hyvää jatkoa!

Yhteistyöterveisin

Päivi Aalto-Rauhala

Hallituksen puheenjohtaja Riitta Johansson 
ja Päivi Aalto-Rauhala läksiäisissä toimistolla 
27.2.



5

Konsertti Finlandia-talolla 25.1.

Resonaarin muusikot
solistinaan Eeva Lusenius

Kaarisillan laulu

Toni Varis

Hannu Pikkarainen ja
Kalle Salonen

Kuvat: Mikko Käkelä
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Perhetyö

Tutustumiskäynti ja asumisen teemailta 
vanhemmille Oskarinpuiston toimintakes-
kuksessa (Marjaniemenranta 48) ti 1.4. 
klo 17 alkaen.

Klo 17-18 on mahdollisuus tutustua Oskarin-
puiston ryhmäkotiin asumispalvelujen esimie-
hen Elina Raike-Ojasen opastuksella. 

Varsinainen teemailta alkaa klo 18. Mikä on 
asumisen tilanne Helsingissä? Mitä lähitule-
vaisuus tuo tulessaan? Vammaistyön johtaja 
Tuula Poikonen johdattelee aiheeseen, ajatuk-
sena on viettää ilta keskustellen ja ajatuksia 
vaihtaen. Tarjolla kahvit/teet pienen suolaisen 
kera.

Pääsemme myös tutustumaan Oskarinpuiston 
toimintakeskukseen, jota esittelee meille vas-
taava ohjaaja Teija Manninen. 

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mitkä ovat 
sinun kiinnostuksen kohteesi! Ilmoittaudu mu-
kaan 24.3. mennessä Päiville p. 040 707 9967 
tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Teemailta ja tutustumiskäynti

Aikuisten vanhemmat Kiasmaan ke 2.4. 
klo 13

Aikuisten vanhemmat on ryhmä, joka on tar-
koitettu vanhemmille, joilla on aikuinen kehi-
tysvammainen lapsi ja mahdollisuus päiväai-
kaan olla mukana toiminnassa.

Kiasmassa on esillä näyttely Kiasma Hits, jos-
sa kotimaisen nykytaiteen klassikot nähdään 
rinnakkain Kiasman kokoelmien tunnettujen 
kansainvälisten teosten ja uusimpien hankin-
tojen kanssa. Kiasma Hits -kokoelmanäyttely 
juhlistaa 15-vuotiasta Kiasmaa ja suomalaista 
nykytaidetta. Kiasman kokoelmista valitut ”hitit” 
johdattavat meidät nykytaiteen perusasioiden 
pariin. Näyttely luo katsauksen Kiasman ko-
koelmiin ja samalla suomalaisen nykytaiteen 
historiaan.

Meille on varattu oma opastus – ei ihan taval-
linen sellainen! Kierroksella opas johdattelee 
keskustelemaan ja kertoo teosten taustoista ja 
me saamme valita taideteoksista suosikkimme 
ja inhokkimme. Tunnetko ystäväsi taidemaun 
– entä omasi? Mitä taideteos kertoo katsojan 
ajatusmaailmasta? Sitä voimme yhdessä poh-
tia kierroksen jälkeen salaattilounaalla Cafe 
Kiasmassa.

                        

                      Ihastu tai vihastu!
 

Vanhempien tapaamisia
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Virkistystä ja vertaistukea

Nuoret ja vanhemmat kokkaavat intialaisia 
herkkuja ti 29.4. klo 17-20
(Lapinlahdenkatu 3, 2 krs.)

Tämä kokkausilta on tarkoitettu nuorelle yh-
dessä äidin tai isän kanssa. Kaikki on taa-
sen valmiiksi mietitty, mutta kokkaamisen 
hoidamme me itse! Martta Inkeri on laatinut 
herkullisen intialaisen menun ja on meidän 
apunamme keittiössä. Valmistamme mm. 
pistaasi-kananpoikakormaa, peruna-kukkakaa-
licurrya, naan-leipää ja mangovaahtoa.

Hyvässä seurassa, kauniisti katetun pöydän ja 
omin käsin tehtyjen herkkujen äärellä on ihana 
istua ja vaihtaa kuulumisia. Essut ovat talon 
puolesta, mutta ota mukaan omat sisäkengät.

Meillä on käytössämme pieni keittiö, mukaan 
mahtuu 10 osallistujaa. Illan omavastuu 15 €/
pari maksetaan paikan päällä. 

Ilmoittautumiset 8.4. mennessä Päiville p. 040 
707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Kaakon kammari -illat on tarkoitettu vertais-
tapaamisiksi vanhemmille, erityislapsille ja 
sisaruksille. Vanhemmat keskustelevat mah-
dollisuuksien 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 perhees-
tä. Kaakon kammariin pääsee hyvin metrolla, 
Herttoniemen asemalta on n. 10 min. käve-
lymatka. Omalla autolla tuleville löytyy myös 
parkkitilaa. Mukaan voi tulla mistä päin Helsin-
kiä tahansa.

Loppukevään 2014 tapaamiset:

maanantai 7.4. klo 17.30-20.00
maanantai 12.5. klo 17.30-20.00

HUOMAATHAN UUDEN ALOITUS- JA LOPE-
TUSAJAN!

Leikkipuisto Herttoniemi, Karhutie 11, 00900 
Helsinki

Lisätietoja voit kysyä Minna-Mari Marjoniemel-
tä, p. 040 522 2138 tai minna-mari.marjonie-
mi@kvtuki57.fi.

Tervetuloa mukaan ensikertalaiset ja tutut van-
hemmat!  Omavastuu 15 €/hlö sisältää näyt-
telyn opastuksineen sekä lounaan noutopöy-
dästä. Tavataan Kiasman aulassa klo 12.45, 
kerään siinä omavastuun.

Tervetuloa virkistäytymään hyvässä seurassa!

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 25.3. Päiville 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Kaakon kammari

Lue myös teatteriretkestä ja 

Minun silmin -kurssista  

s. 9.

Huomioikaa ravintolapäivä s. 10.

Kannustusjoukkoja kaiva-
taan Eltsun kisoissa, lue 
lisää s. 14.
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Tilapäishoito
Kotiparkki

Kotiparkkitoiminnan kautta perheen on mah-
dollista saada kotiinsa tilapäishoitoa alle 
20-vuotiaalle kehitysvammaiselle lapselle tai 
nuorelle ja hänen sisaruksilleen. Vanhempi-
ensa luona asuvien vaikeavammaisten hen-
kilöiden kohdalla ikärajaa ei ole. Hoitaja huo-
lehtii lasten viihtyvyydestä ja turvallisuudesta 
vanhempien toiveiden mukaisesti. Kerrothan 
mahdolliset erityistoiveesi etukäteen.

Lisätietoja saat Minna-Mari Marjoniemeltä 
ma-pe 9-14 p. 040 522 2138.

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse minna-
mari.marjoniemi@kvtuki57.fi, jos puhelinajat 
eivät sinulle sovi. 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 (la klo 20-24)   20,40 €/tunti

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

Jäsentiedotteen toimitustapa

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

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

Jäsentiedotteen voi lukea värillisenä versiona yhdistyksen kotisivuilta www.
kvtuki57.fi. Etusivulla on linkki ’Lue uusin jäsentiedote’.

Minun silmin – kurssi senioreille ja 
alakouluikäisille 16.-19.6.
Lue lisää sivulta 9.
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Perhetyö ja Ystis yhdessä
Retki Krapin kesäteatteriin su 8.6.

Kesäteatterikohde on tänä vuonna Tuusulassa 
sijaitseva Krapin kesäteatteri ja siellä Milka 
Lehdon ohjaama Ulvova mylläri. Päärooleissa 
nähdään Sari Havas ja Jussi Lampi.

Arto Paasilinnan mukaan Ulvova mylläri on 
kapinoiva sissi, kansalaistottelemattomuuteen 
kasvava yksinäinen susi, jonka luonto ottaa 
hellään huomaansa. Kerhoneuvoja Sanelma 
Käyrämö tuo Huttuselle elämäniloa tähän yksi-
näisyyteen. Huttunen ulvoo öisin. Eivät kyläläi-
set sitä tietenkään siedä. He haluavat lähettää 
Gunnarin hullujenhuoneelle vaikka eivät tunnu 
itsekään ihan täyspäisiä olevan. Tarinasta ei 
puutu vauhtia eikä vaarallisia tilanteita. Kaiken 
hauskuuden takana on kuitenkin tärkeä kysy-
mys – erilaisuus. Näytelmä onkin humanismin 
ylistyslaulu!  

Päivän ohjelma:
•  lähtö Mikonkadun tilausajopysäkiltä klo 12 
•  ruokailu klo 13 
•  Ulvova Mylläri klo 15
•  paluu Helsinkiin noin klo 18. 

Retken hinta: jäsenet 55 euroa, muut 65 eu-
roa.

Sitovat ilmoittautumiset 23.4. mennessä.

Perheiden ilmoittautumiset Päiville p. 040 707 
9967, paivi.juvala@kvtuki57.fi.
Ystävätuvan porukan ilmoittautumiset Marjalle 
p.040 521 0240, marja.savolainen@kvtuki57.
fi.

Paikkoja rajoitetusti.

Minun silmin – kurssi senioreille ja alakou-
luikäisille 16.-19.6.
Kurssilla työskentelevät seniori ja ala-asteikäi-
nen yhdessä valokuvaten.
Kurssi on päiväaikaan. Kesto noin 4 tuntia 
kerrallaan.
Hinta: 20 euroa.
Ohjaajana toimii opiskelija Katja Riikonen.
Lisätietoa seuraavassa jäsentiedotteessa. 
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Ystävätupa
Osoite: Abrahaminkatu 7
p. 0400 413 478 (aukioloaikoina)
Avoinna: keskiviikkoisin klo 14-19
             sunnuntaisin klo 13-16

• keskiviikkona 26.3. klo 14 Jukan valopaja
• keskiviikkona 16.4. pääsiäisaskartelua

Ystävätupa on suljettu sunnuntaina 20.4. 
Ystiksen kevätjuhla on sunnuntaina 27.4. 
klo 13-16.

Tiedoksi: maaliskuun aikana Ystävätuvalla 
kerätään kävijätietoa. Ohjaajat kysyvät mm. 
ikäsi, missä olet työssä ja asumismuotosi. 
Teemme kysymykset kootaksemme 
taustatietoa ja jotta pystymme kehittämään 
toimintaamme. Myös rahoittaja on 
kiinnostunut asiakaskuntamme rakenteesta. 
Kenenkään nimiä ei anneta eteenpäin. 
Kiitos avusta! 

Ravintolapäivä 17.5. klo 12-15 
Ystävätuvalla
Ystävätuvalle perustetaan jälleen pop up 
-ravintola lauantaina 17.5. 
Laita päivämäärä kalenteriisi. Päivästä 
kerrotaan tarkemmin seuraa-
vassa 
jäsentiedotteessa. 
Lisätietoa Marjalta 
p. 040 521 0240 tai marja.
savolainen@kvtuki57.fi.

Vapaa-ajan toiminta
Toimintaa kehitysvammaisille ihmisille

Sture 21:n Villi-klubi
Vauhdikasta menoa Villiksellä
tiistaina 1.4., 6.5. ja 3.6. klo 19-22,
osoite Sturenkatu 21.
Musaa, kavereita, bilistä. 
Ilmainen sisäänpääsy.
Ikäraja 18 v.
Tervetuloa!
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240, 
marja.savolainen@kvtuki57.fi

 

Ystiksen senioriklubi joka toinen 
maanantai klo 12-14
Seuraavilla kerroilla:
24.3. klo 12-14    tuolijumppaa
7.4. klo12-14       tehdään pääsiäiskortteja
28.4. klo 12-14    kevätjuhla

Myytävänä kahvia ja pientä purtavaa.
Lisätietoa Marja Savolainen p. 040 521 0240.
Senioriklubi on tarkoitettu eläkeikäisille. 
Ei tarvitse ilmoittautua.

Minun silmin – kurssi senioreille ja 
alakouluikäisille 16.-19.6.
Lue lisää sivulta 9.
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Intti tutuksi-leiri 20.–21.9. 
Lähde mielenkiintoiselle leirille oppimaan ja 
kokemaan uusia asioita!
Kehitysvammaisille naisille ja miehille 
tarkoitettu Intti tutuksi -leiri pidetään 
Santahaminassa 20.–21.9.
Intti tutuksi -leirillä voi tutustua varusmiehen 
arkipäivään ja varuskunnan toimintaan. 
Leirillä opitaan myös ensiaputaitoja.

Haku leirille päättyy 30.4.
Leirille ilmoittaudutaan verkossa täytettävällä 
ilmoittautumislomakkeella (www.kvps.fi/ta-
pahtumat/intti-tutuksi-leirit-vuonna-2014).
Lomakkeen voi myös tulostaa itse tai hakea 
Kehitysvammatuen toimistolta arkisin klo 9-15 
tai tilata Marjalta p. 040 521 0240, marja.
savolainen@kvtuki57.fi.

Leirille voit tarvittaessa osallistua oman 
avustajan kanssa. Avustajalta ei peritä 
maksua.

Leirin hinta on 70 euroa.

Lisätietoja: Jan-Erik Pirhonen p. 040 6313 
321, jan-erik.pirhonen@kvps.fi
tai Petteri Kukkaniemi p. 0207 713 549, 
petteri.kukkaniemi@kvps.fi 

Retki Krapin kesäteatteriin 8.6.
Tämän kesän teatteriretki tehdään
Tuusulaan. Menemme katsomaan esityksen 
Ulvova mylläri.
Lue lisää sivulta 9.

Kesäretki 13.-17.8. Ähtäriin ja Parkanoon
Tervetuloa mukaan iloiselle kesäretkelle 
Ähtärin seudulle ja Parkanoon.

Alustava ohjelma:
13.8.
• lähtö Mikonkadulta kohti Ähtäriä 
aamupäivällä, ruokailu matkalla
• majoittuminen Honkiniemen 
kurssikeskukseen
• jousiammuntaa
• päivällinen ja iltapala Honkiniemessä
14.8.
• aamiainen

Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä 
eläkeläisille
- yhdessäoloa ja jutustelua 

Keinutuoliryhmä kokoontuu Ystävätuvalla
• 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! 

Risteily Tallinnaan sunnuntaina 4.5.
Tervetuloa mukaan päiväristeilylle Tallinnaan!
Ohjelma:
• tapaaminen Katajanokan terminaalissa klo 
10.30
• Viking XPRS lähtee klo 11.30.
• menomatkalla salaattibuffet 
• paluumatkalla ruokailu Bistro Buffetissa
• saapuminen takaisin Helsinkiin klo 19.

Risteilyn hinta on jäsenille 55 euroa ja muille 
68 euroa. 
Hintaan sisältyy risteily, ruokailut laivalla ja 
yhteinen hytti tavaroiden säilytystä varten. 

Ilmoittautumiset Marjalle p. 040 521 0240, 
marja.savolainen@kvtuki57.fi.
Paikkoja rajoitetusti. 
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• tutustumiskäynti Lehtimäen 
erityiskansanopistoon
• ruokailu matkan varrella
• ostoskäynti Tuurin kyläkaupassa
• päivällinen Honkiniemessä ja sään 
salliessa makkaranpaistoa iltapalaksi
15.8.
• aamiainen
• tutustuminen Honkiniemen kirkkoon
• lounas
• vierailu Ähtärin eläinpuistoon
• ajo Parkanoon ja majoittuminen hotelli 
Pestiin
• päivällinen
16.8.
• aamiainen
• opastettu risteily maisemalautta 
Vesipääskyllä ja tutustumiskäynti 
Metsämuseoon
• lounas retkipäivän aikana
• päivällinen lähellä hotellia
• illalla lavatanssit Käenkoskella
17.8.
• aamiainen
• kotiinlähtö
• lounas matkalla

Matkan hinta on 500-600 euroa. 
Tarkempi hintatieto ja varmistettu 
ohjelma seuraavassa jäsentiedotteessa.

Jos haluat, voit ilmoittautua jo nyt Marjalle p. 
040 521 0240, marja.savolainen@kvtuki57.fi.

Me Itse Helsinki
Me Itse Helsingin hallitus:
- Tea Tiainen, puheenjohtaja, sähköposti 
pauliina1@luukku.com
- Jari Helminen, varapuheenjohtaja
- Dimitri Baltzar, sihteeri
- Kaarina Särkiluoto, taloudenhoitaja
- Jari Nordström
- Arja Salo

Seuraava jäsenilta järjestetään Disco-teemalla 
toukokuussa. Tapahtumaan ovat tervetulleita 
kaikki Me itse Helsingin jäsenet. Jäsenillan 
aika ja paikka ilmoitetaan jäsenkirjeessä 
huhtikuussa.

Maisemalautta Vesipääsky

Ähtärin eläinpuisto
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Vapaat kerhopaikat
Loppukevään vapaista kerhopaikoista voi 
kysellä Jani Törnblomilta arkisin klo 9-15
p. 040 835 0395.

Kerhojen pääsiäisloma
Kaikilla kerhoilla on pääsiäisloma 17.-21.4.

Lasilyhtykurssi
Tiistai 22.-29.4. klo 9.30-12.
Paikka on Opistotalon kerhosali, 
Helsinginkatu 26. 
Koristellaan lasipurkista kynttilälyhty kevään 
ja kesän juhliin.
Maksu: 8,60 euroa
Opettaja: Kirsti Soukka
Järjestäjä: Helsingin kaupungin 
suomenkielinen työväenopisto
Ilmoittautumiset  Kehitysvammatuki 57 ry/ 
Jani Törnblom 
p. 040 835 0395 
(arkisin klo 9-15). 
Paikkoja 
rajoitetusti!

Kevään kerhokauden päättyminen
Kehitysvammatuen kerhokausi päättyy 
pääosin viikolla 17. Poikkeuksina ovat mm. 
itämainen tanssi, joka lopettaa 11.4. 
Kuperkeikkakerhot lopettavat 13.4. ja 
Kinaporin senioriklubi lopettaa 15.4. 
Kysele ryhmän ohjaajalta, jos et ole varma 
milloin on viimeinen kerta.
Työväenopiston lukemisen ja kirjoittamisen 
kurssi loppuu 29.3. 

Eläintarhan yleisurheilukisat
Kisat järjestetään jälleen muutaman vuoden 
tauon jälkeen perjantaina 16.5.* klo 9-12. 
Käytännön järjestelyistä vastaa Metropolian 
fysioterapiaopiskelijat ja kisat on tarkoitettu 
aikuisille. Tarkemmat tiedot mm. 
ilmoittautumisesta ja lajeista on luettavissa 
erillisessä mainoksessa sivulla 14.

*Muutos päivämäärän osalta mahdollinen, 
mutta ei kovin todennäköinen.

Kinaporin kevätkarkelot
Karkelot pidetään keskiviikkona 21.5. 
Kinaporin palvelukeskuksessa klo 18-19.30
Tarkempi ohjelma on luettavissa 
seuraavassa jäsenkirjeessä huhtikuun 
lopussa.

Luistelukerhon kuulumisia

Helsingin Kehitysvammtuki 57 ry:n luistelu-
kerhon luistelijat olivat kutsuvieraina muo-
dostelmaluistelun SM-kisakatsomossa. Ryh-
mässä luistelee 11 luistelijaa, joista nuorin on 
vasta 6-vuotias, vanhimman konkarin ollessa 
27. Suurin osa kerholaisista on luistellut ryh-
mässä jo useamman vuoden; yksi kerholai-
sista ryhmän perustamisesta saakka. Ryh-
män ohjaajina toimivat Team Uniquen entiset 
kapteenit, Rosa Lommi ja Aura Hilkamo, joilla 
on itsellään taustalla pitkä luistelu-ura sekä 
useamman vuoden kokemus kehitysvam-
maisten kanssa työskentelemisestä. 

Kerho kokoontuu kerran viikossa harjoitte-
lemaan Pirkkolan jäähalliin. Tällä hetkellä 
kerhossa harjoitellaan erityisesti taaksepäin 
sirklausta, mutta ohjelmassa ovat myös van-
hat suosikkiliikkeet ja -leikit, kuten hanskaleik-
ki ja banaanihippa. Erityisiä kehuja valmenta-
jilta ovat joulun jälkeen saaneet kerholaisten 
sisiliskoliu’ut. Harjoituskautta piristetään 
erilaisilla teemapäivillä. Syksyllä kerhossa 
juhlittiin Halloweenia naamiaisasuihin pukeu-
tumalla ja helmikuista ystävänpäivää vietettiin 
kaveriluistelun merkeissä. Kauden lopussa 
kaikki luistelijat palkitaan diplomein ja kunnia-
maininnoin.
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Lajit: 
   
100 m juoksu naiset ja miehet
pituushyppy naiset ja miehet
pesäpallonheitto naiset
kuulantyöntö (4 kg) miehet
sukkulaviesti sekajoukkue 4x50 m, 4 henkilöä/
joukkue, yksi joukkue/toimintapiste

Ikämiehet (yli 50-vuotiaat): kuulantyöntö (4kg)
Ikänaiset (yli 50-vuotiaat): pesäpallonheitto

Pyörätuolisarja: pesäpallonheitto  

Voimamieskilpailu: yksi osallistuja/toiminta-
piste

Kilpailija voi osallistua sukkulaviestin lisäksi 
vain kahteen yksilölajiin.

Ilmoittautuminen kisoihin kirjallisesti 
30.4.2014 mennessä osoitteeseen:
Anita Ahlstrand, Metropolia AMK, Vanha Vier-
totie 23, 00350 Helsinki tai
sähköpostilla  Anita.Ahlstrand@metropolia.fi. 
Ilmoita nimi, työpaikka/toimintapiste, sarja ja 
kilpailulajit, myös viestijoukkueeseen osallistu-
jien nimet on ilmoitettava.

Kisapäivänä osallistumisen varmistaminen ja 
numerolappujen jako Eläintarhan kentän rau-
tatien puoleisella portilla klo 8.30-9.15. Ava-
jaiskulkue lähtee samasta paikasta klo 9.15, 
avaus ja verryttely, tämän jälkeen n. klo 9.45 
alkavat kilpailulajit aikataulun mukaan. 

Huomioikaa, että tilaisuus on julkinen tapahtu-
ma, johon kaikilla on vapaa pääsy.
Paikalla voi olla myös mediaa ja valokuvaajia.

Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjien puo-
lesta.

Terveisin kisajärjestäjät: 
Metropolia Ammattikorkeakoulun fysioterapiao-
piskelijat, Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry ja 
Helsingin kaupungin liikuntavirasto.

* Kehitysvammatuesta johtumattomista syistä 
kenttävuorosta 16.5. ei ole saatu virallista vah-
vistusta ennen tämän jäsentiedotteen paina-
mista. Mahdollisesta muutoksesta ilmoitamme 
välittömästi kotisivuillamme www.kvtuki57.fi.

Eläintarhan kisat aikuisille

Perjantaina 16.5.* klo 9–12
Eläintarhan urheilukentällä
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Helsingin Kehitysvammatuen kesäleirit järjes-
tetään neljässä eri leirikeskuksessa: Loma- ja 
kurssikeskus Högsandissa, Rastilan leirintä-
alueella, Lomakoti Kotorannassa sekä Koulu-
tuskeskus Sopukassa. 

Leireillä on täysihoito sekä monipuolista oh-
jattua toimintaa (ulkoilua, lähiretkiä, pelejä 
ja leikkejä, saunomista ja makkaranpaistoa, 
luovaa toimintaa, rentoutumista). Ohjaajia on 
päivisin töissä 3-4 ja öisin valvoo yksi ohjaa-
jista. Osassa leiripaikoista yökkö valvoo eri 
rakennuksessa kuin missä leiriläiset nukkuvat 
ja hän kiertää leirirakennuksissa säännöllisin 
väliajoin. Kiertävästä yövalvojasta  on mer-
kintä leiripaikan kohdalla. Jos merkintää ei 
ole, valvoo yökkö leiriläisten kanssa samassa 
rakennuksessa. Lisäksi kaksi leiriä toteutetaan 
päiväleirinä Helsingissä.

Leireillemme voivat hakea kaikki helsinkiläi-
set kehitysvammaiset henkilöt. Aistivammat, 
epilepsia, liikuntavammat tms. eivät ole este 
hakemiseen. Katso kuitenkin eri leiripaikkojen 
soveltuvuus esim. liikuntaesteisille henkilöille 
alla olevista esittelyistä.

Diabetesta sairastavien kohdalla on myös huo-
mioitava, että henkilön on osattava pistää itse, 
sillä leiriohjaajilla ei ole pistolupaa.

Hakuaika päättyy 4.4.2014 klo 14. Tulostettava 
hakulomake löytyy Kehitysvammatuen koti-
sivuilta www.kvtuki57.fi kohdasta ajankohtais-
ta. Hakulomakkeita saa myös omalta sosiaali-
työntekijältä ja Kehitysvammatuen toimistolta.

Hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin 
Kehitysvammatuki 57 ry / leirihakemus, Bule-
vardi 34 a A 4, 00120 Helsinki.

Leiriläiset valitaan viikolla 17 ja valituille toimi-
tetaan saatekirjeessä tarkempaa tietoa sekä 
tavat ja tottumukset –lomake, vaate- ja lääke-
lista. 

Leirien osallistumismaksut ovat: 6 päivän leirit 
60 euroa, 5 päivän leirit 50 euroa ja 4 päivän 
leirit 40 euroa. 

Leirikesä
Lisätietoja Kehitysvammatuen kesäleireistä 
arkisin klo 9-15 Jan Törnblomilta p. 040 835 
0395 tai ma-to klo 9-14 Severiina Winqvistiltä 
p. 040 837 6273.

Lyhyen leirikeskuksen esittelyn jälkeen on mai-
nittu paikassa järjestettävät leirit.

Päiväleiri 12–18-vuotiaille 24.-27.6. klo 9-17. 
Päiväleirillä keskuspaikkana toimii Kehitys-
vammatuen Ystävätupa, josta käsin tehdään 
retkiä kesäiseen Helsinkiin. Yöksi kaikki mene-
vät omiin koteihinsa. Päivän aikana nautitaan 
lounas ja välipala. 10 leiripaikkaa. 
 
Päiväleiri Senioreille 30.6.-4.7. klo 9-15. 
Päiväleirillä keskuspaikkana toimii Kehitys-
vammatuen  Ystävätupa, josta käsin tehdään 
retkiä kesäiseen Helsinkiin. Yöksi kaikki mene-
vät omiin koteihinsa. Päivän aikana nautitaan 
lounas ja välipala. 10 leiripaikkaa.

Loma- ja kurssikeskus Högsand sijaitsee 
Lappohjassa, Tammisaaren ja Hangon väli-
maastossa. Koululaisten, aikuisten, seniorei-
den ja paljon tukea tarvitsevien leireillä wc:t 
ja suihkut ovat huoneissa ja autististen leirillä 
wc:t ja suihkut löytyvät käytävältä. Alueella on 
hyvät ja esteettömät toimintamahdollisuudet 
sekä sisällä että ulkona. Näille leireille järjeste-
tään yhteiskuljetus. 
Högsandin kotisivut: hogsand.bvif.fi/fin
 
• 2.-7.6. / aikuiset, 16 leiripaikkaa 
• 9.-14.6. / 10–16-vuotiaat koululaiset, 14 leiri-
paikkaa
• 16.-19.6. / enemmän tukea tarvitsevat nuo-
ret, 6 leiripaikkaa 
• 21.-26.7. / autistiset nuoret, 6 leiripaikkaa
• 28.7.-1.8. / seniorit, 16 leiripaikkaa 

Lomakoti Kotorannassa Nurmijärven Kil-
javalla järjestämme yhteistyössä Hyvinvoin-
tilomat ry:n kanssa kaksi tuettua lomaleiriä. 
Tuetulle lomalle on mahdollisuus päästä sosi-
aalisin, taloudellisin tai terveydellisin perustein. 
Tämän tuen voivat kaikki leirille hakevat kehi-
tysvammaisuuden perusteella saada. Leireille 



16

valituille toimitetaan Hyvinvointilomien loma-
tukihakemus, joka pitää täyttää ja palauttaa 
toimistollemme 6.5. mennessä.
Tuen voi kuitenkin saada enintään joka toinen 
vuosi, joten henkilöt jotka osallistuivat viime 
vuonna Hyvinvointilomien tai jonkun muun lo-
majärjestön tuetuille leireille, eivät tänä vuonna 
voi osallistua.
Kotorannan leireille järjestetään yhteiskuljetus.
Kotorannan kotisivut: www.kotoranta.fi

• 7.-12.7. / 18–30-vuotiaat, 16 leiripaikkaa
• 14.-19.7. / aikuiset, 16 leiripaikkaa

Rastilan kartano/camping, nykyaikainen 
leirintäalue meren rannalla lyhyen, vain 18 
minuutin metromatkan päässä Helsingin kes-
kustasta. Majoitus 3-5 hengen hirsimökeissä 
joissa wc ja suihku. Osa makuupaikoista sijait-
see parvella. Kiertävä yövalvoja. 
Rastilan campingin kotisivut: www.rastilancam-
ping.fi    

• 21.-26.7. / omatoimiset 16–30-vuotiaat, 15 
leiripaikkaa

Koulutuskeskus Sopukka sijaitsee Sipoon 
Östersundomissa meren läheisyydessä kau-
niissa ja rauhallisessa ympäristössä 23 km 
Helsingin keskustasta. Majoitus on huoneis-
toissa, joissa on 2 hengen huoneita. Huoneis-
toissa on wc ja suihku. Sopukkaan järjestetään 
yhteiskuljetus. Kiertävä yövalvoja.
Sopukan kotisivut: www.ensijaturvakotienliitto.
fi/sopukka/

• 28.7-1.8. / aikuiset, 16 leiripaikkaa

Muiden järjestämiä leirejä

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n järjestä-
mien leirien lisäksi kesäleiripaikkoja voi kysellä 
mm. seuraavilta järjestäjiltä: 

Raska on idyllinen lomapaikka omatoimisille 
kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille Sa-
takunnassa, Huittisissa. Lomailijoiden viihty-
vyydestä pitävät huolta talon emäntä ja isäntä 
ja lomailla voi eri vuodenaikoina. Lisätietoja 
löytyy osoitteesta www.vierastaloraska.net tai 

p. 040 755 8544 tai 040 594 5525.

Lasten Kesä ry järjestää eri vuodenaikoina 
leirejä lapsille ja nuorille. Leireille voidaan 
ottaa myös yksittäisiä omatoimisia kehitysvam-
maisia osallistujia joko yksin tai oman avusta-
jan kanssa. Lisätietoja www.lastenkesa.fi, 
p. 050 400 1992 tai toimisto@lastenkesa.fi.

Leirikesä ry järjestää lasten leiritoimintaa 
alakouluikäisille lapsille. Leireille otetaan myös 
kehitysvammaisia lapsia. Lisätietoja www.leiri.
fi tai Leirikesä ry:n toimistolta p. (09) 8865 
1280. 

Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö järjestää 
monipuolista loma- ja leiritoimintaa kehitys-
vammaisille ja autismin kirjon henkilöille ym-
päri vuoden. Lisätietoa www.uvps.fi tai p. 040 
304 7959 tai 040 304 7927.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö järjestää 
teema- ja harrastekursseja, joilla on teeman-
sa mukaisen toiminnan lisäksi monipuolista 
vapaa-ajan toimintaa. Kesäkauden kursseille 
haetaan 15.4. mennessä, lisätietoja www.kvps.
fi tai p. 0207 713 557 / Markku Vellas.

Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry 
järjestää kesän aikana leiritoimintaa lievästi 
tai keskivaikeasti kehitysvammaisille lapsille ja 
nuorille Kumpulan koulukasvitarhalla. 
Leirin tavoitteena on tuottaa onnistumisen 
kokemuksia, iloa ja elämyksiä puutarhatöiden 
ja ympäristötaiteen parissa. 
Kehitysvammaisten lasten Kuokka-leiri pide-
tään 30.6.-11.7.
Lisätietoja www.lastenpuutarha.fi tai 041 541 
0454. 

Laajasalon opisto Helsingissä järjestää mu-
siikkiaiheisia kesäleirejä aikuisille kehitysvam-
maisille henkilöille. Lisätietoja Pekka Lehto 
p. 09 6219 0012. 
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Vekkari hakee vapaaehtoistoimijoita Pieni 
ele -keräyksen lipasvahdeiksi

Pieni ele (ent. vaalikeräys) on EU-vaalien 
äänestyspaikoilla lipaskeräyksenä toteutettava 
keräys kotimaisen vammais- ja terveystyön hy-
väksi. Vekkari on keräysvastuussa  ennakko-
äänestyksen aikaan 14.–20.5. Malmin postilla 
sekä vaalipäivänä 25.5. Oulunkylän työväen-
opistolla. 

Voit osallistua keräykseen sinulle sopivana 
päivänä ja aikana. Ennen keräyksen alkua va-
paaehtoistoimijoille järjestetään infoilta, jossa 
käydään läpi lipasvahdin tehtävät ja sovitaan 
keräysajat. Voimme harjoitella yhdessä mat-
kustamisen keräyspaikalle.

Ilmoittaudu lipasvahdiksi 14.4. mennessä 
Annikalle p. 040 521 0242 tai annika.kiiskila@
kvtuki57.fi.

Jos haluat mukaan, mutta et ole vielä täyttänyt 
Vekkarin osallistujalomaketta, voit täyttää sen 
internetsivuilla www.vekkariprojekti.fi (klikkaa 
Vekkarin logosta lomake auki).

Vekkarin toimijapankki

Tarvitsetko tilaisuuteesi vapaaehtoistoimijoita? 
Haluaisitko koulutetun kokemusasiantuntijan 
vetämään ryhmää?  

Vekkarin internetsivuilta voit nyt tilata Vekkarin 
vapaaehtoistoimijoita tai koulutettuja koke-
musasiantuntijoita erilaisiin tapahtumiin tai 
tilaisuuksiin. Kokemusasiantuntijat voivat esi-
merkiksi vetää kävelylenkin porukalle, keskus-
telutilaisuuden politiikasta tai teatteri-ilmaisun 
harjoituksia vaikkapa ryhmäkodissa!
Pankki ja lomake löytyvät osoitteesta
www.vekkariprojekti.fi/toimijat/tilaa-toimija.  

Vekkari hakee opiskelijaa

Haemme opiskelijaa projektin loppuarvioinnin 
tekemiseen. Työn pitäisi olla valmis tammi-
kuussa 2015. Tutkimuksen kohteena ovat 
projektin tulokset ja vaikutukset. 

Ota yhteyttä projektin koordinaattoriin Tiinaan 
p. 050 564 4707 tai tiina.herttuainen@kvtu-
ki57.fi.

Vekkari-projekti

Kuvassa Vekkarin vapaaehtoistoimija 
Veli-Matti Kuusela Finlandia-talolla
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Vekkarin vertaiskaverit valmistuivat!

Vekkarin ensimmäiset koulutetut vertaiskaverit 
valmistuivat tammikuussa. Vertaiskaverit tule-
vat toimimaan kaverina vertaiselle, eli toiselle 
kehitysvammaiselle ihmiselle. Onneksi olkoon 
valmistuneille!

Seuraa Vekkaria Facebookissa 
www.facebook.com/vekkari.

Tunne teattEri esittää tulkintansa 
Shakespearen Kesäyön unelmasta

Ensinäytös 8.5. kello 12.00 Työväenopiston 
juhlasalissa osoitteessa Helsinginkatu 26.
Lisäesitykset varmistuvat myöhemmin. Tar-
kista aikataulut Vekkarin kotisivuilta www.
vekkariprojekti.fi.

Tunne teattEri on Helsingin työväenopiston, 
Vekkari-projektin ja Vallilan työ- ja valmen-
nuskeskuksen kanssa yhteistyössä toteutet-
tu kurssi. 

Kurssilla toimii vetäjinä Helsingin työväen-
opiston tuntiopettaja Riikka Herva, Vekkarin 
kokemusasiatuntija Outi Kero sekä Vekkarin 
taustatukihenkilö Hanna Häyhä.

Esitys on ilmainen, ennakkoilmoittautumista 
ei tarvita. Huom. pyörätuolipaikkoja on vain 
muutama. 

Lisätietoja osoitteesta tunneteatteri@gmail.
com.

Kuvassa Noora Hakala, Katariina Rönnemaa, Satu Haukanheimo, Marjo Rasinkangas, Håkan Eklund 
ja Jarmo Hoppa.
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Koulutusta
LUOTA MUHUN -konferenssi

14.-15.5. Paasitornissa, Paasitorninkatu 5 A, 
Helsinki

Konferenssin osallistumismaksu on 170 
euroa/1pv ja 290 euroa/2pv.

Eläkeläisten ja päätoimisten opiskelijoiden 
osallistumismaksu on 65 euroa/1 pv ja 130 
euroa/2 pv.

Osallistumismaksuista ei tule jäsenalennusta.

Osallistumismaksuun sisältyvät konferenssin 
ohjelman lisäksi kaikki ohjelman mukaiset 
tarjoilut (aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaat).

Sisältö
Konferenssin aikana pohditaan, miten oike-
us hyvään lapsuuteen ja nuoruuteen toteu-
tuu. Päivien aikana käsitellään kotimaisia ja 
kansainvälisiä esimerkkejä lasten ja nuorten 
vahvuuksien tukemisesta. Konferenssissa 
kuullaan nuorten omia elämäntarinoita sekä 
kokemuksia siirtymävaiheesta ja identiteetin 
tukemisesta.

Konferenssissa on ensimmäisenä päivänä 
14.5.2014 tulkkaus suomi-englanti-suomi.
 
Kohderyhmä
Vammaisten lasten ja nuorten parissa työtä 
tekevät, vammaiset henkilöt ja heidän lähei-
sensä, palvelujen suunnittelijat ja kehittäjät 
sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetuksessa ja 
nuorisotoimessa.

Pääesiintyjiä ovat Anne-Mari Ottridge (Iso-
Britannia): Miten ratkaista positiivisella tavalla 
haastavia tilanteita? Miten auttaa nuorta löytä-
mään oman elämänsä suunnan? 
ja Lou Rehnlund (Ruotsi): Lisää itsetuntoa 
catwalkilta. 

Konferenssin järjestää Kehitysvamma-alan 
asumisen neuvottelukunta yhdessä alan jär-
jestöjen kanssa. 

Ilmoittautumiset: www.kehitysvammaliitto.fi/
suomeksi/koulutus/koulutus-ja-tapahtumaka-
lenteri.
Lue lisää: www.facebook.com/luotamuhun.

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

TA LV I -
LIIKUNTA
KUULUU
KAIKILLE!
Toiminnallinen talviliikunta-
päivä liikuntavammaisille
lapsille ja nuorille ja heidän
lähihenkilöilleen!

Kutsumme liikuntavammaiset lapset ja nuo-
ret sekä heidän kanssaan toimivat lähihen-
kilöt (huoltajat, avustajat, opettajat) toimin-
nantäyteiseen talviliikuntapäivään Ruskis 
Oppimis- ja ohjauskeskukseen Helsinkiin.

Lapsille ja nuorille on tarjolla monipuolis-
ta talviliikuntaa, kuten hiihtoa, luistelua ja 
lumikenkäilyä. Malike tuo paikalle erilaisia 
ulkoliikuntaan tarkoitettuja toimintavälineitä 
kuten kelkkoja, pulkkia, rattaita ja maasto-
pyörätuoleja. 

Osallistujat saavat tietoa apuvälinevaihto-
ehdoista ja käytännön opastusta niiden 
käyttöön.

Sisällä on kokeiltavana kiipeilyseinä. Han-
kalan sään sattuessa luistelu siirtyy sisälle 
muovijäälle. Tervetuloa nauttimaan liikun-
nasta ja oppimaan uutta!

TOIMINNALLINEN TALVILIIKUNTAPÄIVÄ 27.3.2014

OPPIMIS- JA OHJAUSKESKUS – RUSKEASUON KOULU

Tenholantie 15, 00280 Helsinki, puh. 0295 335 300, ruskis.fi

Aika Torstai 27.3.2014 klo 10–14

Paikka: Ruskis, Tenholantie 15, Helsinki

Hinta: 30 € (sis. soppatykkilounaan)

Järjestäjä: Ruskis Oppimis– ja ohjauskeskus 
sekä yhteistyössä Metropolia ja Kehitys-
vammaisten Tukiliitto ry:n
MALIKE-toiminta.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:  
ruskis.fi/talviliikunta2014
Suunnittelija Peetu Toivonen
Puh. 0295 335 466
toivonen@ruskis.fi
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Puutarhaleiri kehitysvammaisille 
lapsille
Lasten ja nuorten puutarhayhdistys järjestää kesän aikana 
leiritoimintaa sosiaaliviraston rahoituksella lievästi tai kes-
kivaikeasti kehitysvammaisille lapsille ja nuorille Kumpulan 
koulukasvitarhalla, Vähänkyröntie 4, Helsinki.  

Puutarha on ainutlaatuinen ympäristö kaupunkilaislapselle 
kesän viettoon. Leirin tavoitteena on tuottaa onnistumisen 
kokemuksia, iloa ja elämyksiä puutarhatöiden ja ympäristö-
taiteen parissa. Leiriläiset toimivat omana ryhmänään yh-
dessä muiden Kumpulan lasten kanssa oppien sosiaalisia taitoja idyllisessä puutarhamiljöössä.

Kehitysvammaisten lasten Kuokka-leiri pidetään 30.6.-11.7. Ryhmään otetaan 6-8 lasta riippuen 
lasten tuen tarpeesta leirillä. Leirin hinta on perheille 60 euroa. Leiripäivä kasvitarhalla alkaa klo 
10 ja päättyy klo 14. Päivän aikana tarjotaan lämmin ruoka. 

Lataa hakulomake ja palauta se täytettynä 30.4. mennessä Lasten ja nuorten puutarhayhdistyk-
sen toimistoon: Hämeentie 154, rak J, 00560 HELSINKI tai liitetiedostona osoitteeseen toimis-
to@lastenpuutarha.fi. Hakulomakkeet: www.lastenpuutarha.fi.
 
Leirille ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä hakuajan päätyttyä ja leiripaikasta ilmoitetaan 15.5. 
mennessä.

Tiedustelut p. 041 541 0456 tai 041 541 0454

Matkalla kotiin –konsertti Kipparitalon hy-
väksi

Helmikuun 9. päivä järjestettiin Helsinkiin 
Savoy Teatterissa Kipparitalon hyväntekeväi-
syyskonsertti. Konsertin tuotto menee lyhentä-
mättömänä savulaisten Kipparitalon yhteisten 
tilojen tavaroiden hankintaan. Tuo konsertti 
oli todella upea! Keräsimme sillä hyvän asian 
puolesta rahaa. Koko projekti sai alkunsa 10 
vuotta sitten kahvipöytäkeskustelusta ”missä 
meidän nuoret asuisivat isona”.

Kipparitaloon muuttavat nuoret
www.savulaiset.fi
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Maaliskuu
19.3.  isien teatteri- ja ideointi-ilta
24.3.  naisten ryhmä
28.-30.3. perheiden viikonloppu Sopukassa

Huhtikuu
1.4.  tutustumiskäynti ja asumisen teemailta
2.4.  aikuisten vanhemmat Kiasmassa
3.4.  keinutuoliryhmä Ystävätuvalla
8.4.  Villiklubi
2.4.  aikuisten vanhemmat Kiasmaan
3.4.  keinutuoliryhmä Ystävätuvalla
7.4.  naisten ryhmä
7.4.  Kaakon kammari
22.-29.4. Lasilyhtykurssi
29.4.  nuoret ja vanhemmat kokkaavat

Toukokuu
4.5.  risteily Tallinnaan
5.5.  Resonaari soi -konsertti
6.5.  Villiklubi
7.5.  naisten ryhmä
8.5.  Tunne teattErin ensinäytös
12.5.  naisten ryhmä
12.5.  Kaakon kammari
15.5.  keinutuoliryhmä Ystävätuvalla
16.5.  Eläintarhan yleisurheilukisat
17.5.  ravintolapäivä Ystävätuvalla
21.5.  Kinaporin kevätkarkelot

Kesäkuu
3.6.  Villiklubi
7.6.  skräppäystä vanhemmille (lisää seuraavassa tiedotteessa)
8.6.  retki Krapin kesäteatteriin
16.-19.6. Minun silmin -kurssi senioreille ja alakouluikäisille

Tapahtumakalenteri

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 mielipi-
teesi 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.



Yhteystiedot
Toiminnanjohtaja 040 835 3763
 Talouspäällikkö Sari Korhonen 040 511 4963
Talousassistentti Kirsi Aarnikare 040 160 9015
Projektikoordinaattori Tiina Herttuainen 050 564 4707
Perhetyön suunnittelija Päivi Juvala 040 707 9967
Projektityöntekijä Annika Kiiskilä 040 521 0242
Toimistosihteeri Maria Kuosma 0400 345 369
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Heidi Lokki 040 160 9017
Tilapäishoidon ohjaaja Minna-Mari Marjoniemi 040 522 2138
 Vapaa-ajan koordinaattori Marja Savolainen 040 521 0240
 Vapaa-ajan koordinaattori Jan Törnblom (kerhot ja leirit) 040 835 0395
Koordinaattori Severiina Winqvist (projekti ja leirit) 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 3284 0471
Vastaava ohjaaja Teija Manninen 040 134 4204
Ohjaajat 040 837 6179
Faksi  3284 0470

Asumispalvelujen esimies Elina Raike-Ojanen 0400 676 721
         
Oskarinpuiston ryhmäkoti
Lehmus 040 837 6425
Vaahtera 040 160 9020
Tammi 040 160 9021
Faksi  3284 0492

Kankurinkulman ryhmäkoti
Poppana 040 837 6178
Pirta  040 160 9022
Alakerta 040 183 0404
Faksi  8254 4145

Myllykaaren ryhmäkoti
Ohjaajat 3424 1420, 040 837 6408
Faksi  3424 1421 


