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Yhdistysasiaa
Hallituksen kokouksissa 12.1. ja 9.2. käsiteltyjä asioita:
1.
2.
3.
4.

Yhdistyksen varapuheenjohtajiksi valittiin Ilkka Liekari ja Hanna Piha.
Yhdistyksen strategia on päivitetty vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.
Yhdistyksen sisäisestä tarkastuksesta vastaa Kristiina Vuori vuonna 2015.
Hallituksen ja laajennetun johtoryhmän kehittämispäivä sovittiin syyskuulle 2015.

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntömääräinen kevätkokous
pidetään torstaina 23.4. klo 18.00 yhdistyksen toimistossa, Läntinen
Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 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 19.3. ilmoitetut
aloitteet.
Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen toimistolta 16.4. alkaen.
			

		

Tervetuloa!

Tuula Poikoselle Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n kunniakirja ja
50-vuotisjuhlamitali
Helsingin vammaistyön johtajan tehtävästä vuoden vaihteessa eläkkeelle
jäänyt Tuula Poikonen on tehnyt pitkän
ja vaikuttavan uran kehitysvammaisten ihmisten ja perheiden hyväksi.
Kunnianosoituksena mittavasta ja
merkittävästä työstä Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry myönsi Tuula
Poikoselle kunniakirjan ja yhdistyksen 50-vuotisjuhlamitalin. Kunniakirja
ja mitali luovutettiin Finlandia-talon
KeMuT-tapahtumassa 31.1.
3

Muistamme Päivi Linnalaa
Saimme viestin Päivi Linnalan poismenosta
helmikuussa. Päivi Linnala muistetaan aktiivisena ja merkittävänä henkilönä mm. Helsingin
Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaisten Tukiliiton toiminnassa.
Nykyinen Finlandia-talon KeMuT-tapahtuma
on saanut aikoinaan alkunsa Päivin varauksettomasta kannustuksesta konsertin järjestämiseksi. Hänet tunnettiin myös taitavana puhujana ja kirjoittajana, mikä näkyi mm. Tukiliiton
toimittaman Tukiviestin uudistamisessa. Tukiliiton hallitustyön lisäksi Päivi Linnala oli kysytty
puhuja eri ammattiryhmien opintopäivillä ja
seminaareissa.

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

4

Päivi Linnala oli merkittävä yhteiskunnallinen
vaikuttaja ajaessaan kehitysvammaisten ihmisten asioita osallistuen mm. sosiaalihallituksen työryhmään keskuslaitosten purkamiseen
liittyen. Kansallisen vaikuttamistyön ohella
Päivi oli mukana sekä pohjoismaisissa että
eurooppalaisissa kehitysvamma- ja vanhempainjärjestöissä.
Merkittävästä työstään Päivi Linnala sai Tukiliiton kultaisen ansiomerkin vuonna 2011.
Päivi Linnalan muistoa kunnioittaen
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry

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 toimikuntatyöskentelystä, ota yhteyttä toimikunnan sihteeriin.
Osallistumalla toimikuntatyöhön voit vaikuttaa
yhdistyksen toiminnan suunnitteluun.

KeMuT-tapahtuma Finlandia-talolla 31.1.

Lisää kuvia nähtävissä yhdistyksen Facebook-sivuilla!
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Perheiden vertaistukitoiminta
Vanhempien ryhmiä
Aikuisten vanhempien tapaaminen –
teemana edunvalvonta to 23.4. klo 13
Aikuisten vanhemmat on ryhmä, joka on tarkoitettu vanhemmille, joilla on aikuinen kehitysvammainen lapsi ja mahdollisuus päiväaikaan olla mukana.
Viime tapaamisessa keskustelimme edunvalvontaan liittyvistä asioista. Kuka toimii edunvalvojana? Saatiin kuulla, että on monenlaisia
tapoja järjestää raha-asioita. Saatiin myös
kuulla, että yksi tapa sopii yhdelle ja toisenlainen toiselle. Toisten kokemusten kuuleminen
on arvokasta.
Pysytään vielä aiheen äärellä. Saamme
vieraaksemme eläkkeelle jääneen Tuula
Poikosen, jolla on pitkä kokemus Helsingin
kaupungin vammaispalvelun johtotehtävissä.
Helsingin Maistraatista paikalla on SirkkaLiisa Luoma, joka kertoo edunvalvonnasta
Maistraatin näkökulmasta. Lisäksi kuulemme
paikalla olevien vanhempien omakohtaisia
kertomuksia.
Tilaisuus pidetään Ystävätuvalla, Läntinen
Brahenkatu 2. Tervetuloa mukaan niin ensikertalaiset kuin tutut vanhemmat, vietetään yhteinen iltapäivä tärkeän teeman äärellä.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 17.4. Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
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Vanhempien kässäkahvit ke 29.4. klo 10–12
Onko piironginlaatikossasi kesken jääneitä
neule-, virkkaus- tai ompelutöitä? Tai kaipaatko
opastusta esim. kantapään neulomisessa tai
pipon kaventamisessa? Entäs kesken jääneet
puutyöt? Kaipaatko juttuseuraa päiväaikaan?
Kässäkahvit on juuri sinua varten! Olit sitten
äiti tai isä, nuori tai vanha. Tarkoituksena on
kokoontua vapaamuotoisesti kerran kuussa,
jos teema kutsuu. Käsitöiden mahdollinen
loppuunsaattaminen tai uuden aloittaminen
ovat toki hienoja asioita, mutta kyllä vertaisessa seurassa kädet puuskassakin on mukava
porista.
Tarjolla kahvia, teetä ja pullaa. Kässäkahvit
pidetään Ystävätuvalla.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 27.4. Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Ilta- ja viikonloppukurssit
Naisten ryhmä – kevyttä irtiottoa arjesta!

Sisarusten oma viikonloppu la–su 18.–19.4.

”Yleisön pyynnöstä” alkaa uusi ryhmä äideille!
Ensimmäinen tapaaminen on ti 31.3. klo
18–20 osoitteessa Bulevardi 34 a A 4, toimiston vanhoissa tiloissa.

Sisarusten leirihenkinen viikonloppu järjestetään Läntisellä Brahenkadulla Ystävätuvan
tiloissa. Mukaan voivat hakea noin 8–12-vuotiaat sisarukset. Ryhmä muodostetaan sen
mukaan, minkä ikäisiä sisaruksia ilmoittautuu.

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 tiistaisin viisi kertaa kevään aikana osoitteessa
Bulevardi 34 a A 4 (31.3., 14.4., 28.4., 12.4. ja
26.5.). Aloitusaika tarkennetaan ensimmäisessä tapaamisessa.
Ilmoittautumiset 24.3. mennessä Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
Ryhmä valitaan ilmoittautumisajan mentyä
umpeen.

Viikonlopun aikana tutustutaan uusiin kavereihin, jutellaan sisaruksen kehitysvamman
herättämistä ajatuksista, ulkoillaan ja vietetään
iloinen viikonloppu kivan tekemisen merkeissä.
Olosuhteet ovat leirihenkiset. Yövymme omilla
mukaan tuoduilla patjoilla/retkialustoilla makuupusseissa. Mukana koko viikonlopun ajan
ovat perheterapeutti/äiti Soile Jordan, Juvalan
Päivi sekä opiskelijat Marika ja Janika.
Viikonloppu alkaa lauantaina klo 10.30 ja päättyy sunnuntaina yhteiseen kahvihetkeen klo
15, kun vanhemmat tulevat hakemaan lapsia
kuullen samalla kuulumisia viikonlopusta.
Viikonloppu on maksuton.
Vapaamuotoiset hakemukset 30.3. mennessä
osoitteeseen paivi.juvala@kvtuki57.fi. Kerro
sisaruksen nimi, ikä, yhteystiedot, ruokavaliot
ja muut erityistarpeet sekä taustatiedot kehitysvammaisesta sisaruksesta. Valinnat kurssille tehdään ilmoittautumisajan mentyä umpeen.
Lisätietoa Päiviltä p. 040 707 9967 tai
paivi.juvala@kvtuki57.fi.
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Vertaistukea ja virkistystä
Herkkuja pääsiäiseksi -– vanhemmat kokkaavat ti 24.3. klo 17–20 (Uudenmaan Martat,
Lapinlahdenkatu 3, 2. krs)
Pääsiäinen lähestyy, onko menu mietittynä?
Hyviä vinkkejä ja ohjeita saat Marttojen keittiössä. Martta Inkerin menusta löytyy mm. hernesosekeittoa, sorsasämpylää, karitsanpaistia, viipaleperunoita, salaattia ja limepiirasta.
Erityistaitoja et tälläkään kertaa tarvitse, Inkeri
on paikalla opastamassa ja kaikki on huolella
mietitty etukäteen. Tuliaisena kotiin saat ohjeet
herkuista, virkistyneen mielen ja jos herkkuja
jää, ne pakataan mukaan!
Hyvä ruoka tuo jo hyvän mielen, mutta erityisen arvokasta on tavata muita vanhempia ja
viettää mukava ilta hyvässä seurassa! Mukaan
voi tulla yksin tai kaksin. Tällä kertaa meillä on
käytössä pieni keittiö eli mukaan mahtuu 10
vanhempaa. Halutessasi voit ottaa mukaan
omat ruokajuomat, ja omat sisäkengät tekevät
olostasi mukavamman. Illan omavastuu on
10 €/hlö.
Ilmoittaudu mukaan 19.3. mennessä ja muistathan ilmoittaa samalla erityisruokavaliosi.
Päivi p. 040 707 99 67 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Isät hohtokeilaamassa ke 15.4. klo 18–20
Täällä Kalliossa, yhdistyksen uusien toimitilojen läheisyydessä, löytyy kaikenlaista
kiinnostavaa niin kuin esimerkiksi hohtokeilaus! Varasin isille Fun Bowling -nimisestä keilahallista (Helsinginkatu 25) 3 rataa.
Viriääkö kiivasta kilpailua vai rentoa peliä
vertaistuen voimin? Pelikengät ovat talon
puolesta, mutta nesteytyksestä isät vastaavat itse.
Tervetuloa mukaan uudet, tutut, juniori- ja
seniori-ikäiset isät.
Ilmoittaudu mukaan 31.3. mennessä Päiville
p. 040 707 99 67 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Vanhemmat teatteriin to 16.4. klo 19
- Uusioperh(s)e Aleksanterin teatterissa
Mitä tapahtuu, kun neljä toisilleen tuntematonta ihmistä kohtaa itsensä ja toisensa uusperheiden tukiryhmässä? Rohkeita tunnustuksia
inhimillisyydestä, perhedynamiikan haastavuudesta, ulkopuolisuudesta, oman aseman
epämääräisyydestä, peloista, rakkaudesta ja
vanhemmuudesta. Aika tukeva paketti! Esitystä luonnehditaan tragikoomiseksi näytelmäksi.
Vietetään ajatuksia herättävä teatteri-ilta. Ilta
jatkuu jutustelun merkeissä kadun toisella puolella yhdistyksen vanhassa toimitilassa pienen
suolaisen äärellä. Lähde virkistäytymään!
Illan omavastuu on 30 €/hlö.
Ilmoittaudu mukaan
20.3. mennessä
Päiville
p. 040 707 99 67
tai
paivi.juvala@kvtuki57.fi.
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Tutustumiskäynnit
Miten sujuu arki ryhmäkodissa? Tutustumiskäynti Oskarinpuiston ryhmäkotiin ja
toimintakeskukseen to 7.5. klo 17.30
(Marjaniemenranta 48)

Ilmoittaudu mukaan 28.4. mennessä Päiville
p. 040 707 9967 tai
paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Vanhemmilta tulee aina silloin tällöin toiveita
päästä tutustumiskäynnille yhdistyksen omiin
ryhmäkoteihin. Tällä kertaa tutustumme Oskarinpuiston ryhmäkotiin asumispalvelujen esimiehen Elina Raike-Ojasen opastuksella sekä
toimintakeskukseen vastaavan ohjaajan Teija
Mannisen johdolla.
Kierroksen jälkeen istahdamme kahvikupposelle vaihtamaan ajatuksia asumisen arjesta.
Haluaisitko tietää jotain ryhmäkodin arjen
sujumisesta? Miten toimintakeskuksen päivä
kulkee? Miten harrastukset sujuvat? Yhteistyö
omaisten kanssa? Mitä muuta haluaisit kysyä?

Taidoista työpoluiksi -projekti kutsuu läheisiltaan
Mietityttävätkö läheisesi työllistymisasiat?
Duuniin, koulutukseen, eläkkeelle?
Miten läheiseni pärjää työelämässä?
Muuttuuko arki työllistymisen jälkeen liikaa?
Onko tukityöllistymisellä kuntouttavaa vaikutusta?
Rinnekoti-Säätiön kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä edistävä Taidoista työpoluiksi
-projekti (www.taidoistatyopoluiksi.fi) järjestää läheisillan torstaina 26.3. klo 17–19.
Tilaisuus järjestetään Helsingin Diakoniaopistolla, osoitteessa Alppikatu 2 A, Helsinki.
Illan aikana luvassa on kehitysvammaisten henkilöiden läheisille ohjattua vertaiskeskustelua ja
herkullista iltapalaa. Illan alustajana toimii Sara Paavolainen, jolla on omakohtaista kokemusta
siitä, mitä kaikkea mielessä liikkuukaan kun oma lapsi siirtyy työelämään.
Ilmoittaudu tilaisuuteen 16.3. mennessä sähköpostitse johanna.haaga@rinnekoti.fi tai puhelimitse 044 747 0026. Mainitse ilmoittautuessasi mahdollisista ruokarajoitteista.
Tervetuloa!
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Parkkitoiminta
Kaakon kammari
Kaakon kammari -illat ovat koko perheelle
avointa toimintaparkkitoimintaa. Iltojen tavoitteena on tarjota kehitysvammaisille lapsille ja
nuorille sisaruksineen vertaistukea ja virkistystä ohjatun toiminnan ja vapaamuotoisen leikin
tuella. Vanhemmille tarjoutuu tilaisuus hengähtää kahvikupin äärellä toisia vanhempia tavaten. 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.

Loppukevään tapaamiset
Maanantai 13.4. klo 17.30–20.00
Maanantai 11.5. klo 17.30–20.00
Tervetuloa!
Leikkipuisto Herttoniemi, Karhutie 11,
00900 Helsinki
Lisätietoja p. 040 522 2138 tai
minna-mari.marjoniemi@kvtuki57.fi

Kotiparkki
Kotiparkkitoiminnan kautta perheen on mahdollista saada kotiinsa tilapäistä hoitoa ja
ohjausta 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 ma–to klo 9–14 p. 040 522 2138
(Minna-Mari Marjoniemi/Päivi Juvala).
Voit ottaa vähemmän kiireellisissä tilanteissa
yhteyttä myös sähköpostitse minna-mari.marjoniemi@kvtuki57.fi. Laitathan sähköpostiin
myös puhelinnumerosi yhteydenottoa varten.

Kotiparkin hinnasto
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 (klo 20–24)

Sunnuntaisin
16,40 €/tunti
18,40 €/tunti
20,40 €/tunti

Sovitun kotiparkkivarauksen voi perua veloituksetta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa.
Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta varauksesta veloitetaan 5 €/tunti tilauksen mukaan.
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Perhetyö ja Ystis yhdessä
Päiväretki Special Olympics –karnevaaleihin Lohjalle la 9.5.
Lähdetään joukolla Lohjalle liikkumaan karnevaalitunnelmissa. Tapahtuma on avoin kaikille
kehitysvammaisille liikkujille. Tervetuloa mukaan koko perheen voimin, yksin tai kavereiden kanssa!
VAU ja Kisakallion Urheiluopisto järjestävät
Special Olympics -karnevaalit 8.–9.5. Lohjan
Kisakalliossa (Kisakalliontie 284). Karnevaalit
ovat käynnissä molempina päivinä klo 11–15.
Karnevaaleissa voi kokeilla lukuisia eri lajeja:
koripalloa, salibandya, mölkkyä, frisbeegolfia,
petankkia, boccea, tennistä, sulkapalloa, kirkkovenesoutua, melontaa, curlingia…
Paikan päällä voi osallistua myös tasapainoa
ja motorisia taitoja kehittävälle radalle sekä
tutustua Special Olympics -kisatunnelmaan
juoksukilpailussa, jossa jaossa on oikeat Special Olympics -mitalit.

Karnevaalit on kaikkien kehitysvammaisten
henkilöiden yhteinen tapahtuma. Se sopii niin
kokemattomille liikkujille kuin pitkään urheilun parissa olleille.
Helsingin Kehitysvammatuki järjestää ja tarjoaa yhteiskuljetuksen tapahtumaan.
Osallistumismaksu itse tapahtumaan on 20
euroa/henkilö, sisältäen lounaan.
Ilmoittautumiset 10.4. mennessä Marjalle
p. 040 521 0240 tai marja.herala@kvtuki57.fi.
Jos menet omalla autolla, ilmoittaudu
Virpi Palménille, p. 040 455 2852 tai
virpi.palmen@kisakallio.fi.
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Vapaa-ajan toiminta
Toimintaa kehitysvammaisille ihmisille
Ystävätupa
Osoite: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs
p. 0400 413 478 (aukioloaikoina)
Avoinna: keskiviikkoisin klo 14–19
sunnuntaisin klo 13–16
Ystävätupa on suljettu sunnuntaina 5.4.
Ystiksen kevätjuhla on sunnuntaina 26.4.
klo 13–16.
Ystiksen senioriklubi joka toinen tiistai
klo 12–14
Seuraavilla kerroilla:
24.3. klo 12–14 Emil-opiskelijan
yllätysohjelma
7.4. klo12–14 kuvavisa
21.4. klo 12–14 kevätjuhla!
Myytävänä kahvia ja pientä purtavaa.
Lisätietoja Marja Herala p. 040 521 0240.
Senioriklubi on tarkoitettu eläkeikäisille.
Ei tarvitse ilmoittautua.
Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä
eläkeläisille
- yhdessäoloa ja jutustelua
Keinutuoliryhmä kokoontuu Ystävätuvalla
• 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!

Sture 21:n Villi-klubi
Vauhdikasta menoa Villiksellä
torstaina 9.4., 7.5. ja 11.6. klo 19–22,
osoite Sturenkatu 21.
Musaa, kavereita, bilistä.
Ilmainen sisäänpääsy.
Ikäraja 18 v.
Tervetuloa!
Lisätietoja Marjalta
p. 040 521 0240,
marja.herala@kvtuki57.fi

Risteily Tallinnaan sunnuntaina 7.6.
Tervetuloa mukaan päiväristeilylle Tallinnaan!
Ohjelma:
• tapaaminen Katajanokan terminaalissa
klo 10.30
• Viking XPRS lähtee klo 11.30
• menomatkalla salaattibuffet
• private shopping laivan taxfree-myymälässä
• paluumatkalla ruokailu laivan Bistro
Buffetissa
• saapuminen takaisin Helsinkiin klo 19.
Emme käy maissa. Meille on varattu
yksityinen noin puolen tunnin ostoshetki
laivan taxfree-myymälässä laivan ollessa
satamassa.
Risteilyn hinta on jäsenille 55 euroa ja muille
68 euroa.
Hintaan sisältyy risteily, ruokailut laivalla ja
yhteinen hytti tavaroiden säilytystä varten.
Ilmoittautumiset Marjalle mieluiten
sähköpostilla marja.herala@kvtuki57.fi tai
p. 040 521 0240.
Paikkoja rajoitetusti. Paikat täyttyvät nopeasti,
joten ilmoittaudu pikaisesti!
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Intti tutuksi -leiri 19.–20.9.
Lähde mielenkiintoiselle leirille oppimaan ja
kokemaan uusia asioita!
Kehitysvammaisille naisille ja miehille
tarkoitettu Intti tutuksi -leiri pidetään
Santahaminassa 19.–20.9.
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/
tapahtumat/intti-tutuksi-leirit.
Lomakkeen voi myös tulostaa, noutaa
Ystävätuvalta aukioloaikoina (ke klo 14–19 ja
su klo 13–16) tai tilata Marjalta
p. 040 521 0240, marja.herala@kvtuki57.fi.

Kallavettä ja kalakukkoa – kesämatka
Kuopion seudulle 12.–16.8.
Syyskesäisen matkan suunta on tällä kertaa
Savo. Ohjelmassa muun muassa
sisävesiristeily, kotieläinpiha, Puijon torni,
tanssia, kulttuuria ja herkullisia ruokia. Tule
mukaan mukavalle ja monipuoliselle
bussireissulle mahtavien
matkakumppaneiden kanssa!
Matkan hinta on noin 500 euroa.
Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet
seuraavassa jäsentiedotteessa.

Hinta 70 euroa. Leirille voit tarvittaessa
osallistua oman avustajan kanssa.
Avustajalta ei peritä maksua.
Lisätietoja: Petteri Kukkaniemi p.
0207 713 549, petteri.kukkaniemi@kvps.fi.

Kallio kukkii -viikon ja Liikuta mua -kampanjan innostamana Ystävätupa, Keharikaveritoiminta
ja Vekkari järjestävät yhdessä

musiikki- ja valojamittelut Ystiksellä 13.5. kello 17–19
Luvassa improvisoitua jazz-musiikkia ja valomaalausta! Tule Sinäkin valomaalaamaan,
nauttimaan, kahvittelemaan ja jamittelemaan
kanssamme. Jamittelussa mukana
Paise korvassa -bändi.
www.kallionkulttuuriverkosto.fi/kalliokukkii/
kansalaisareena.fi/liikutaminua/
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Kerhot ja kurssit
Kerhojen pääsiäisloma
Kaikilla kerhoilla on pääsiäisloma 2.–6.4.
Kevään kolme pientä kivaa lyhytkurssia!
1. Tanssia tähtien kanssa
Aika ja paikka: lauantai ja sunnuntai
18.–19.4. klo 11–14 Kinaporin
palvelukeskuksen alakerran liikuntasalissa,
Kinaporinkatu 9.
Tanssillinen viikonloppu, jossa liikunnan iloa.
Opetellaan seuraavia tanssityylejä: afro,
nykytanssi/jazz, hip-hop ja ”baletti”.
Kokeillaan pienen koreografian
suunnittelemista. Paikalla mukana
”tähtivieraita”.
Osallistujat: noin 11–15-vuotiaat. Suositellaan
oman avustajan mukanaoloa, mikäli on tarve.
Tanssitaan paljain jaloin tai omilla kevyillä
jumppatossuilla.
Ota omaat eväät (esimerkiksi
sämpylä ja mehu) sekä juomapullo mukaan.
Ohjaajina toimiivat Heidi Havukainen ja
Vera Bäckman.
Osallistumismaksu on 10 euroa.
2. Äitienpäivän kukka-asetelma
Aika ja paikka: lauantai 9.5. klo. 12–15
Kumpulan koulukasvitarhan tiloissa,
osoitteessa Vähänkyröntie 4.
Osallistujat: äiti ja lapsi toimivat työparina ja
suunnittelevat ja valmistavat itse
kukka-asetelman äitienpäivän juhlapöytään.
Lapsen iällä ei ole väliä.
Osallistujat voivat valmistautua kurssille
keräämällä esim. sammalta ja käpyjä.
Paikalta on mahdollista ostaa virvokkeita.
Ohjaajina toimivat Laura Jaakkola ja
puutarhuri Annika Volama.
Osallistumismaksu on 8 euroa.
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3. Graffitimaalausta
Aika ja paikka: lauantai ja sunnuntai 16.–17.5.
klo 12–16. Lauantaina ollaan Ystävätuvan
tiloissa, Läntinen Brahenkatu 2. Silloin
harjoitellaan aiheen parissa muun muassa
katsomalla graffitien kuvia ja tekemällä
kuvasabluunoita. Sunnuntaina mennään
maalausseinälle Suvilahteen ja siellä tehdään
yhteinen iso graffitimaalaus.
Osallistujat: yläasteikäiset ja vähän
vanhemmatkin.
Mukaan suositellaan omaa avustajaa, mikäli
siihen on tarve.
Työskentelyä varten tarvitsee ”suttuvaatteet”.
Kurssilla saa käyttöönsä kertakäyttöhanskat
ja tarvittaessa hengityssuojaimet.
Päivien aikana tarjotaan välipala.
Ohjaajina toimiivat Jesse Vasankari ja
Laura Jaakkola.
Osallistumismaksu on 15 euroa.
Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen
kurssien alkua sähköpostilla:
jan.tornblom@kvtuki57.fi.
Kevään kerhokauden päättyminen
Kehitysvammatuen kerhojen kevätkausi
päättyy pääosin viikolla 17.
Poikkeuksina ovat Sherborne-liikunta, joka
loppuu 30.3. ja Kinaporin senioriklubi, joka
lopettaa 15.4.
Kysele ryhmän ohjaajalta, jos et ole varma
milloin on viimeinen kerta.
Työväenopiston lukemisen ja kirjoittamisen
kurssi loppuu 18.4.
Kinaporin karkelot
Kinaporissa karkeloidaan ohjelmallisen
illanvieton merkeissä keskiviikkona
20.5 kello 18–19.30. Tarkempi ohjelma on
luettavissa seuraavassa jäsentiedotteessa.

Yleisurheilukisat koululaisille
Tiistaina 12.5. klo 9–12 Eläintarhan kentällä
Sarjat: ala-asteen pojat ja tytöt sekä yläasteen pojat ja tytöt.
Lajit:
• 50 m, ala-aste
• 100 m, yläaste
• pituushyppy, ala-aste ja yläaste
• pesäpallonheitto, ala-asteen tytöt ja pojat sekä yläasteen tytöt
• turbokeihäänheitto, yläasteen pojat
• sukkulaviesti (4 x 50 m): ala-aste ja yläaste erikseen, neljän oppilaan sekajoukkue/vain
yksi joukkue saman koulun ala-asteelta ja yksi joukkue yläasteelta.
Pyörätuolilajit ala-asteelle ja yläasteelle:
• pesäpallonheitto
• 30 m kelaus
Sukkulaviestin lisäksi on mahdollista osallistua vain kahteen yksilölajiin!
Ilmoittautuminen kisoihin kirjallisesti 5.5. mennessä. Ilmoita nimi, koulu, sarja ja kilpailulaji(t)
sekä viestijoukkueeseen osallistujien nimet osoitteeseen:
Anita Ahlstrand, Metropolia AMK, Vanha Viertotie 23, 00350 Helsinki.
Tiedustelut: anita.ahlstrand@metropolia.fi.
Kisapäivänä osallistumisen varmistaminen ja numerolappujen jako Eläintarhan kentän rautatien
puoleisella portilla klo 8.30–9.15. Avajaiskulkue lähtee samasta paikasta klo 9.15, avaus ja
verryttely, tämän jälkeen n. klo 9.45 alkavat kilpailulajit aikataulun mukaan.
Huomioikaa, että tilaisuus on julkinen tapahtuma, johon kaikilla on vapaa pääsy. Paikalla on
myös mediaa ja valokuvaajia.
Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjien puolesta.
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Leirikesä
Helsingin Kehitysvammatuen kesäleirit järjestetään kuudessa eri paikassa: Loma- ja kurssikeskus Högsandissa, Rastilan leirintäalueella, Koulutuskeskus Sopukassa, Leirikeskus
Elämännokassa Sammatissa, Oskarinpuiston
toimintakeskuksessa ja Ystävätuvassa.
Leireillä on täysihoito sekä monipuolista
ohjattua toimintaa (ulkoilua, lähiretkiä, pelejä
ja leikkejä, saunomista ja makkaranpaistoa,
luovaa toimintaa, rentoutumista). Ohjaajia on
päivisin töissä 3–4 ja öisin valvoo yksi ohjaajista. Osassa leiripaikoista yökkö valvoo eri
rakennuksessa kuin missä leiriläiset nukkuvat
ja hän kiertää leirirakennuksissa säännöllisin
väliajoin. Kiertävästä yövalvojasta on merkintä leiripaikan kohdalla. Jos merkintää ei ole,
valvoo yökkö leiriläisten kanssa samassa rakennuksessa. Lisäksi kaksi leiriä toteutetaan
päiväleirinä Helsingissä.
Leireillemme voivat hakea kaikki helsinkiläiset 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
huomioitava, että henkilön on osattava pistää
itse, sillä leiriohjaajilla ei ole pistolupaa.
Hakuaika päättyy 31.3. klo 15.
Hakemuksen voi täyttää netissä.
Paperiversiona hakemus lähetetään osoitteeseen:
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry / leirihakemus, Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki.
Tarvittaessa hakulomakkeita saa Kehitysvammatuen toimistosta tai sosiaalityöntekijältä.
Leiriläisten valinnassa huomioidaan leiriläisen kokonaistilanne ja sosiaaliset
perusteet. Lisäksi ensikertalaisten määrä
arvioidaan leirikohtaisesti sopivaksi.
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Hakulomakkeeseen tehdyt perustelut vaikuttavat leiripaikan saamisessa.
Viikolla 16 hakijoille tiedotetaan valintapäätöksistä ja valituille toimitetaan saatekirjeessä
tarkempaa tietoa leiristä, tavat ja tottumukset
-lomake, vaate- ja lääkelista sekä leirilasku.
Leirien osallistumismaksut ovat: 6 päivän leirit
60 euroa, 5 päivän leirit 50 euroa ja 4 päivän
leirit 40 euroa.
Lisätietoja Kehitysvammatuen kesäleireistä
Jan Törnblomilta p. 040 835 0395 arkisin
klo 9-15.
Lyhyen leirikeskuksen esittelyn jälkeen on
mainittu paikassa järjestettävät leirit.
Huomio: mainittu paikkaluku on leiriläisten
maksimimäärä.
Päiväleiri 12–18-vuotiaille 23.–27.6. klo
9–17. Päiväleirillä keskuspaikkana toimii
Kehitysvammatuen Ystävätupa, Läntinen
Brahenkatu 2. Sieltä tehdään retkiä kesäiseen Helsinkiin. Yöksi kaikki menevät omiin
koteihinsa. Päivän aikana nautitaan lounas ja
välipala. 12 leiripaikkaa.
Päiväleiri senioreille 20.–25.7. klo 9–15.
Päiväleirillä keskuspaikkana toimii Oskarinpuiston toimintakeskus, josta käsin tehdään
retkiä kesäiseen Helsinkiin. Yöksi kaikki menevät omiin koteihinsa. Päivän aikana nautitaan lounas ja välipala. 10 leiripaikkaa.
Loma- ja kurssikeskus Högsand sijaitsee
Lappohjassa, Tammisaaren ja Hangon välimaastossa. Alueella on hyvät ja esteettömät
toimintamahdollisuudet sekä sisällä että ulkona. Näille leireille järjestetään yhteiskuljetus.
Högsandin kotisivut: hogsand.bvif.fi/fin/alku/.

• 8.–13.6. / 10–16-vuotiaat koululaiset, 16
leiripaikkaa
• 15.–18.6. / seniori-ikäiset, 18 leiripaikkaa
• 13.–18.7. / 12–18-vuotiaat koululaiset, 16
leiripaikkaa
• 20.–25.7. / aikuiset, 18 leiripaikkaa
• 27.7.–1.8. / aikuiset, 18 leiripaikkaa
Lomakeskus Elämännokka sijaitsee Lohjan Sammatissa kauniin Enäjärven rannalla.
Lomakeskusta ylläpitää Oulunkylän seurakunnan siirtolayhdistys. Matkaa sinne on Helsingistä noin 80 kilometriä. Majoitus on 2–4
hengen huoneissa. Wc- ja suihkutilat ovat
yhteiset. Leirille järjestetään yhteiskuljetus.
Elämännokan kotisivut: www.ossy.fi.
• 6.–11.7. / aikuiset/seniorit, 16 paikkaa
Rastilan kartano/camping, nykyaikainen
leirintäalue meren rannalla lyhyen, vain 18
minuutin metromatkan päässä Helsingin keskustasta. Majoitus 4 hengen mökeissä joissa
wc ja suihku. Kiertävä yövalvoja. Rastilan
campingin kotisivut: www.rastilancamping.fi.
• 15.–18.6. / 17–25-vuotiaat, 16 paikkaa
• 23.–27.6. / aikuiset, 16 paikkaa
• 29.6.–4.7. / 20–30-vuotiaat, 16 paikkaa
• 3.–7.8. / aikuiset, 16 paikkaa
Koulutuskeskus Sopukka sijaitsee Sipoon
Östersundomissa meren läheisyydessä
kauniissa ja rauhallisessa ympäristössä 23
km Helsingin keskustasta. Majoitus on huoneistoissa, joissa on 2 hengen huoneita.
Huoneistoissa on wc ja suihku. Sopukkaan
järjestetään yhteiskuljetus. Kiertävä yövalvoja. Ohjelma painottuu luovaan toimintaan!
Sopukan kotisivut: www.ensijaturvakotienliitto.fi/sopukka/
• 27.7.–1.8. / nuoret/aikuiset, 16 leiripaikkaa

Oskarinpuiston toimintakeskus sijaitsee
Helsingin Marjaniemessä aivan meren rannan
tuntumassa. Puistomainen ympäristö tarjoaa
hyvät mahdollisuudet ulkoiluun. Toimintakeskus on täysin esteetön ja käytävällä on mm.
inva-wc:t. Majoitus 1–2 hengen huoneissa.
• 6.–11.7. / enemmän tukea tarvitsevat nuoret, 6 paikkaa
• 13.–18.7. / autistiset nuoret, 6 paikkaa
Muiden järjestämiä leirejä
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n järjestämien leirien lisäksi kesäleiripaikkoja voi kysellä mm. seuraavilta järjestäjiltä:
Raska on idyllinen lomapaikka omatoimisille
kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille Satakunnassa, Huittisissa. Lomailijoiden viihtyvyydestä pitävät huolta talon emäntä ja isäntä
ja lomailla voi eri vuodenaikoina. Lisätietoja
löytyy osoitteesta www.vierastaloraska.net
sekä p. 040 755 8544 tai 040 594 5525.
Lasten Kesä ry järjestää eri vuodenaikoina
leirejä lapsille ja nuorille. Leireille voidaan ottaa myös yksittäisiä omatoimisia kehitysvammaisia osallistujia joko yksin tai oman avustajan 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 kehitysvammaisille ja autismin kirjon henkilöille
ympäri vuoden. Lisätietoa www.uvps.fi tai
p. 040 304 7959.
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö järjestää
teema- ja harrastekursseja, joilla on teemansa mukaisen toiminnan lisäksi monipuolista
vapaa-ajan toimintaa. Kesäkauden kursseille
haetaan 15.4. mennessä, lisätietoja www.
kvps.fi tai p. 0207 713 557 / Markku Vellas.
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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-leirit pidetään 29.6.–10.7.
Lisätietoja www.lastenpuutarha.fi tai
p. 041 541 0454.

Laajasalon opisto Helsingissä järjestää musiikkiaiheisia kesäkursseja aikuisille kehitysvammaisille ihmisille. Hakuaika päättyy 15.5.
Lisätietoja Pekka Lehto p. 09 6219 0012,
www.laajasalonopisto.fi.

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
keharikaveritoiminnasta. Tarvittaessa voimme
lähettää hakulomakkeen myös postitise.
Lisätietoja antaa mielellään Severiina
Winqvist ma–to klo 9–15 numerosta
040 160 9017 tai severiina.winqvist@kvtuki57.fi.
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Vekkari-projekti
Vekkari-projekti jatkuu vuoden loppuun.
Haemme toiminnalle rahoitusta myös ensi
vuodelle.
Vekkari hakee vapaaehtoistoimijoita
tapahtumiin
• Pieni ele -keräys 8.–14.4. Malmin postilla ja
19.4. Oulunkylän työväenopistolla
• Vekkarin seminaari 21.4. kello 12–18 Helsingin Diakoniaopistolla
• Tunneteatterin näytökset 30.4., 2.5. ja 7.5.
• Kallio Block Party 1.8.
Ilmoittaudu mukaan soittamalla Tiinalle
p. 050 564 4707 (ma–pe klo 9–15).
Tunneteatteri esittää:
PRINSESSA RUUSUNEN
Kuningas ja kuningatar toivovat kovasti itselleen lasta. Vihdoin toive toteutuu ja he saavat
ihanan tyttären! Mutta jotain tapahtuu prinsessan syntymäpäiväjuhlissa... Kuinka käy
prinsessalle? Entäpä hovin muulle väelle?
Kenellä on ratkaisun avaimet käsissään? Tule
ottamaan selvää...

Haemme taustatukihekilöitä!
Taustatukihenkilöt ovat ei-kehitysvammaisia
ihmisiä, jotka mahdollistavat tuetun vapaaehtoistoiminnan. Taustatukihenkilöt toimivat
myös kokemusasiantuntijoiden (vertaisryhmien
vetäjien) tukena. Vapaaehtoisena pääset mukaan hauskoihin tapahtumiin, mielenkiintoisiin
ryhmiin ja mahdollistamaan tärkeää toimintaa,
jossa kehitysvammaiset ihmiset itse ovat vastuussa toiminnan toteuttamisesta.
Toiminta ei vaadi pitkäaikaista sitoutumista,
vaan voit osallistua oman elämäntilanteesi
mukaan. Vapaaehtoistoimijamme koulutetaan
toimintaan ja järjestämme työnohjauksellisia
sekä virkistyksellisiä tapaamisia. Tule mukaan
Vekkarin iloiseen ja aktiiviseen joukkoon!
Soita Vekkarin koordinaattorille Tiina Herttuaiselle p. 050 564 4707, niin kerron mielelläni
lisää.

Esitykset:
to 30.4 klo 12.00
la 2.5 klo 13.00
to 7.5. klo 12.00
Tunneteatterin kanssa yhteistyössä: Helsingin
Kehitysvammatuki 57 ry ja Vekkari-projekti.
Esitykset ovat työväenopiston juhlasalissa
(Helsinginkatu 26, 2. kerros).
Esitys on maksuton.
Lisätietoja: tunneteatteri@gmail.com
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seminaari
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Muiden järjestämää toimintaa

21

Hyötyliikuntaa ja hyvinvointia hevostallilta
kehitysvammaisille nuorille
Sosiaalipedagoginen hevostoimintakurssi AiKa-tallilla Sipoon Martinkylässä
Keskiviikkoisin 6.5., 13.5. ja 20.5.
klo 17.30–19.30
Moniaistillinen toiminta hevostalliympäristössä edistää hyvinvointia, sosiaalista kasvua, ja
antaa voimavaroja oman elämän hallintaan.
Kurssi sopii kehitysvammaisille nuorille joilla
on erityisiä tarpeita sosiaalisen kasvun, toiminnanohjauksen tai vuorovaikutuksen alueella.
Hevostoiminnassa hyödynnetään monipuolisesti kaikkea hevostallin ympäristössä tapahtuvaa toimintaa, ja toiminnassa korostuu
vuorovaikutus, sekä turvallinen, elämyksellinen yhdessä tekeminen.
Kurssilla
• osallistutaan hevostallin jokapäiväisiin puuhiin
• saadaan rutkasti hyötyliikuntaa
• hoidetaan hevosia
• mahdollisuus ratsastukseen
• rentoudutaan luonnossa.
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ei ole
terapiaa, ratsastuksen opetusta vaan kuntouttavaa, voimavaroja antavaa toimintaa hevostalliympäristössä.
AiKa-talli on pieni ja kodikas ponitalli Sipoon
Martinkylässä, upean luonnon keskellä. Tallilla
on pienimuotoista ratsastustuntitoimintaa, sekä
erilaisia kursseja ja leirejä lapsille ja aikuisille.
Pidämme tärkeinä asioina onnistumisen kokemuksia, aitoa kohtaamista, kannustamista ja
yhdessä tekemistä.
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Turvallisuus
Talli ei ole erikseen vakuuttanut osallistujia.
Hevosilla ja poneilla sekä tallin työntekijöillä on
asianmukaiset vakuutukset. Talli suosittelee
oman tapaturmavakuutuksen ottamista.
Kurssille osallistuminen vaatii riittävää
toimintakykyä talliympäristössä liikkumiseen,
rauhallisuutta ja mahdollisuutta toimia ulkona
säästä riippumatta.
Kurssin ohjaajina toimivat Tiina Puro (liikunnanohjaaja) ja Aila Kajander (erityisopettaja),
jotka molemmat ovat suorittaneet sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutuksen. Heillä
on vuosien kokemus erityislasten- ja nuorten
ohjaamisesta.
Tervetuloa virkistymään AiKa-tallille Sipoon
Martinkylään.
Tutustumispäivä tallille su 26.4, klo 14–15,
ilmoitathan tulostasi.
Kurssimaksu 135 € (sis. alv 10 %).
Varaa paikkasi: tiina.puro@proleos.com,
p. 050 913 1115, Tiina Puro.
Soita ja kysy rohkeasti lisää.
Kurssille otetaan 6 osallistujaa.
Voit ottaa mukaan oman avustajan/tukihenkilön, jos haluat

Tapahtumakalenteri
Maaliskuu
24.3.		
27.-29.3.
31.3. alk.

herkkuja pääsiäiseksi - vanhemat kokkaavat
kouluikäisten lasten perheet Sopukassa
naisten ryhmä - kevyttä irtiottoa arjesta

Huhtikuu
9.4.		
9.4.		
13.4.		
15.4.		
16.4.		
18.-19.4.
21.4.		
23.4.		
23.4.		
24.4.		
29.4.		

keinutuoliryhmä Ystävätuvalla
Villiklubi
Kaakon kammari
isät hohtokeilaamassa
vanhemmat teatteriin
sisarusten oma viikonloppu
Vekkarin seminaari
yhdistyksen kevätkokous
aikuisten vanhempien tapaaminen - teemana edunvalvonta
Tavikset stadikalla -tapahtuma
vanhempien kässäkahvit

Toukokuu
7.5.		
7.5.		
7.5.		
9.5.		
11.5.		
12.5.		
13.5.		
20.5.		

keinutuoliryhmä Ystävätuvalla
tutustumiskäynti Oskarinpuiston ryhmäkotiin
Villiklubi
päiväretki Special Olympics -karnevaaleihin Lohjalle
Kaakon kammari
yleisurheilukisat koululaisille
musiikki- ja valojamittelut Ystiksellä
Kinaporin karkelot

Kesäkuu
7.6.		
11.6.		

risteily Tallinnaan
Villiklubi

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, Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki tai kirsi.aarnikare@kvtuki57.fi.
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Yhteystiedot
Toiminnanjohtaja Seija Milonoff
Talouspäällikkö Sari Korhonen
Talousassistentti Kirsi Aarnikare
Vapaa-ajan koordinaattori Marja Herala
Projektikoordinaattori Tiina Herttuainen
Perhetyön suunnittelija Päivi Juvala
Toimistosihteeri Maria Kuosma
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Heidi Lokki
Tilapäishoidon ohjaaja Minna-Mari Marjoniemi
Vapaa-ajan koordinaattori Jan Törnblom (kerhot ja leirit)
Koordinaattori Severiina Winqvist (Keharikaveritoiminta)

040 835 3763
040 511 4963
040 160 9015
040 521 0240
050 564 4707
040 707 9967
0400 345 369
040 160 9017
040 522 2138
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		
Alakerta
Faksi		

040 837 6178
040 160 9022
040 183 0404
8254 4145

Myllykaaren ryhmäkoti
Ohjaajat
Faksi		

3424 1420, 040 837 6408
3424 1421

