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Yhdistysasiaa
Hallituksen kokouksissa 9.3. ja 13.4. käsiteltyjä asioita:
1. Kehitysvammaisten tukiliiton liittokokousedustajat ovat Riitta Johansson, Seija Milonoff, Ilkka
Liekari, Helena Suosalmi, Elina Raike-Ojanen ja Iiro Auterinen.
2. Yhdistyksen toimikunnista jatkavat vapaa-ajan toimikunta, asumis- ja kiinteistötoimikunta
sekä edunvalvontatoimikunta entisten puheenjohtajiensa johdolla.
3. Yhdistyksessä seurataan Helsingin kaupungin ASU-hankkeen tilannetta.
4. Yhdistyksen tilinpäätös ja vuosikertomus käsiteltiin ja hyväksyttiin esitettäväksi kevätkokoukselle.

Yhdistyksen toimisto
on suljettuna
15.5. ja
29.6.-26.7.

Japanilaisia vieraita toimistolla
Oli ilo saada jälleen japanilaisia vieraita helmikuun
lopulla. Vieraina oli kaksi
sosiaalialan tutkijaa, jotka
olivat kiinnostuneita yhdistystoiminnasta ja erityisesti
perheiden vertaistukitoiminnasta. Japanilaiset
tutkijat olivat vierailleet
myös Kehitysvammaliitossa sekä tutustuneet suomalaiseen sosiaaliturvaan
erityisesti kehitysvammaisten ihmisten osalta.
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Toimikunnat
Asumis- ja kiinteistötoimikunta
pj. Erkki Lönnrot p. 0400 501 859
siht. Sari Korhonen p. 040 511 4963
Edunvalvontatoimikunta
pj. Juha Martikainen p. 040 757 5198
siht. Seija Milonoff p. 040 835 3763
Vapaa-ajan toimikunta
pj. Riitta Johansson p. 040 580 7373
siht. Jan Törnblom p. 040 835 0395

Äänioikeus käytössä Kankurinkulmassa
Kankurinkulman ryhmäkodin asukkailla oli
mahdollisuus äänestää eduskuntavaalien
ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä 8.4.
kotonaan Kankurinkulman ryhmäkodissa.
Kuvassa Mikko Juvonen tutkii ehdokaslistaa
ennen kansalaisvelvollisuuden täyttämistä.
Ryhmäkodin asukkaista muutama käytti ennakkoäänestysmahdollisuutta hyväkseen ja
osa kertoi äänestävänsä varsinaisena äänestyspäivänä sunnuntaina 19.4.
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Mikäli olet kiinnostunut toimikuntatyöskentelystä, ota yhteyttä toimikunnan sihteeriin.
Osallistumalla toimikuntatyöhön voit vaikuttaa
yhdistyksen toiminnan suunnitteluun.

Perheiden vertaistukitoiminta
Vanhempien ryhmiä
Vanhempien vertaistapaaminen ja lasten
värikylpy to 11.6. klo 16.30

Vanhempien kässäkahvit ke 29.4. klo 10–12
Ystävätuvalla

Ilo ja tekeminen, hetkeen pysähtyminen sekä
siitä nauttiminen, siinä tärkeitä elementtejä
värikylpyyn! Värikylpy sopii kaikille ikään ja toimintakykyyn katsomatta. Työskentelyssä keskitytään hetkeen ja hetkessä pysähtymiseen.
Tärkeintä on yhdessä tekeminen, ihmettely,
moniaistinen kokemus ja sen jakaminen.

Onko piironginlaatikossasi kesken jääneitä
neule-,virkkaus tai ompelutöitä? Tai kaipaatko
opastusta esim. kantapään neulomisessa tai
pipon kaventamisessa? Entäs kesken jääneet
puutyöt? Kaipaatko juttuseuraa päiväaikaan?

Valmistaudu touhuilemaan rennosti ja avoimin
mielin lapsesi tahdissa. Tekeminen ja kokeminen ovat pääasioita, kukin omalla tavallaan ja
oman aikansa! Tarkoituksena on viettää mukava kesäilta hyvässä vertaisessa seurassa.
Varaa lapselle päälle/mukaan kevyet vaatteet
esim T-paita ja alushousut/shortsit. Vähintään
kädet ja jalat on hyvä olla paljaana. Ota mukaan vaihtovaatteet ja pyyhe sekä muovipussi
tai vastaava, johon ”värjääntyneet” vaatteet voi
laittaa kotiinkuljetusta varten.
Kaikki materiaalit ovat turvallisia ja myrkyttömiä. Kerro kuitenkin mahdollisista allergioista
ilmoittautumisen yhteydessä.

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.Tämä tapaaminen on vanhemmille, joilla on päiväaikaan
mahdollisuus olla mukana. Jos olet töissä,
mutta tämänkaltainen tapaaminen kiinnostaisi,
laitathan minulle viestiä!
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 27.4. Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Tapaamme Ystävätuvalla, Läntinen Brahenkatu 2. Nautimme aluksi pienen välipalan ja sään
salliessa teemme värikylvyn ulkona, muuten
Ystävätuvalla. Värikylvyn ohjaa ohjaaja/äiti
Katja Riikonen.
Ilmoittaudu mukaan 4.6. mennessä Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
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Ilta- ja viikonloppukurssit
Yksinhuoltajavanhempien viikonloppu
pe–su 21.–23.8.
Siuntion kylpylä, Lepopirtintie 80
Viikonlopun teemana on tietoinen läsnäolo ja
punaisena lankana kulkee vertaistuki. Tavoitteena on antaa osallistujille voimia ja jaksamista arjen pyörteisiin.
Viikonlopun aikana vietetään aikaa vertaisten
parissa, ulkoillaan, rentoudutaan ja opetellaan
rentoutumisen ja stressinhallinnan tekniikoita
Mindfulness-harjoitusten avulla. Harjoitusten
kautta keskitytään huomaamaan mitä juuri
tässä hetkessä tapahtuu, rauhoitutaan tähän
hetkeen ja opetellaan kuuntelemaan omaa
kehoa ja mieltämme.
Viikonloppu on Leijonaemot ry:n ja Helsingin
Kehitysvammatuki 57 ry:n yhteistyössä järjestämä. Vetäjinä viikonlopussa ovat vapaaehtoiset Leijonaemot Sanna ja Anneli.
Lisätietoja www.kvtuki57.fi tai
www.leijonaemot.fi.
Viikonloppu on tarkoitettu vain aikuisille. Ilmoittautumiset 31.5. mennessä www.leijonaemot.
fi->Toiminta->Vertaistuki-vklp.
Omavastuu 60 €/hlö jäsenille ja muille 80 €/
hlö (sis. täysihoidon sekä majoituksen kahden
hengen huoneessa). Osallistujina etusijalla
ovat Leijonaemot ry:n ja omat jäsenemme.
Tiedustelut: toimisto@leijonaemot.fi,
puh. 045 203 8221.

Tutustumiskäynnit
Miten sujuu arki ryhmäkodissa? Tutustumiskäynti Oskarinpuiston ryhmäkotiin ja
toimintakeskukseen to 7.5, klo 17.30
Marjaniemenranta 48
Tutustumme Oskarinpuiston ryhmäkotiin asumispalvelujen esimiehen Elina Raike-Ojasen
opastuksella sekä toimintakeskukseen vastaavan ohjaajan Teija Mannisen johdolla. Kierroksen jälkeen istahdamme kahvikupposelle
vaihtamaan ajatuksia. Haluaisitko tietää jotain
ryhmäkodin arjen sujumisesta? Miten toimintakeskuksen päivä kulkee?
Ilmoittaudu mukaan 28.4. mennessä Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Teemailta
Puhetulkkipalvelu – tietoa ja keskustelua
ti 12.5. klo 18
Tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan
palvelusta, josta yhä tiedetään turhan vähän!
Viittomakielen tulkki ja puva-tulkiksi opiskeleva Virve Liiman alustaa illan aiheesta. Virve
kertoo hieman tulkkauspalveluun liittyvästä
lainsäädännöstä ja esittelee tulkkauspalvelua
yleisesti.
Kenen on mahdollista saada palvelua? Miten
sitä haetaan? Miten palvelu käytännössä toimii? Millaisissa tilanteissa tulkkia voi hyödyntää? Saamme kuulla myös tulkin työnkuvasta:
mikä on tulkin tehtävä ja miten se eroaa vaikkapa avustajan työstä.
Kysele tarkemmin, kerron mielelläni lisää. Vietetään mukava ilta kahvi/teekupposen äärellä
Läntinen Brahenkatu 2:ssa.
Ilmoittaudu mukaan 6.5. mennessä Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
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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.

Kevään viimeinen tapaaminen
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.

HUOM: KOTIPARKKITOIMINTA ON SULJETTU 20.6.–31.7.
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Perhetyö ja Ystis yhdessä
Retki Heinolan kesäteatteriin su 14.6.
Kesäteatterikohde on tänä vuonna Heinolan
kesäteatteri ja siellä Jaakko Saariluoman
ohjaama Ulkomaalainen. Rooleissa nähdään
mm. Ulla Tapaninen, Taisto Oksanen, Anu
Sinisalo ja Eero Saarinen.
Ulkomaalainen on riemastuttava komedia
Charliesta, miehestä joka halusi olla vain rauhassa omissa oloissaan. Harmittoman tuntuinen toive kasvaa hurjiin mittoihin kun tilanteet
kärjistyvät ja väärinkäsitykset seuraavat toisiaan. Luvassa on nopeaa toimintaa, väärinkäsityksiä, salaisuuksia ja kaikki huumorilla
höystettynä.
Matka taittuu omalla tilausajobussilla ja ennen
teatteria ruokailemme RantaCasinolla, jossa
on tarjolla runsas teatteribuffet.
Päivän ohjelma:
• lähtö Mikonkadun tilausajopysäkiltä klo 10
• ruokailu klo 11
• Ulkomaalainen klo 14
• paluu Helsinkiin noin klo 18

Retken hinta: jäsenet ja samassa taloudessa
asuvat 60 euroa, muut 70 euroa.
Perheiden ilmoittautumiset Päiville
p. 040 707 9967, paivi.juvala@kvtuki57.fi ja
Ystävätuvan porukan Marjalle
p. 040 521 0240, marja.herala@kvtuki57.fi.
Sitovat ilmoittautumiset 23.4. mennessä.
Paikkoja rajoitetusti.
Lähde reissuun itse valitsemallasi kokoonpanolla, yksin, kaksin, perheen voimin, vanhemmat keskenään, sisarukset tms.
Matkaseura on – kokemuksen syvällä rintaäänellä – vertaansa vailla!
Esitys on huumoripitoinen ja huumorilla mennään muutenkin!
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Vapaa-ajan toiminta
Toimintaa kehitysvammaisille ihmisille
Ystävätupa
Ystiksen kevätjuhla on 26.4. klo 13–16.
Sen jälkeen alkaa kesätauko.
Hyvää kesää!
Syksyn ensimmäinen Ystävätupa on
keskiviikkona 16.9. klo 14–19.
Sture 21:n Villiklubi vielä touko- ja
kesäkuussa, jippii!
Menoa ja meininkiä vielä ennen kesätaukoa
torstaina 7.5. ja 11.6. klo 19–22.
Osoite: Sturenkatu 21
Musaa, pelejä, kavereita…
Ilmainen sisäänpääsy.
Ikäraja 18 v.
Syksyn ensimmäinen
Villiklubi on torstaina
13.8. klo 19–22.
Lisätietoja Marjalta p.040 521 0240,
marja.herala@kvtuki57.fi
Retki Heinolan kesäteatteriin su 14.6.
Lue lisää teatteriretkestä sivulta 9.
Mäntsälän kesätanssit sunnuntaina 2.8.
Perinteisissä
kesätansseissa
esiintyy Marko
Maunuksela
yhtyeineen.
Järjestämme
tansseihin kuljetuksen.
Lähtö klo 12.30
toimiston edestä
Läntinen Brahenkatu 2.
Paluu Helsinkiin klo 18.
Bussikuljetus ja tanssilippu maksavat
yhteensä 20 euroa.
Alle 10-vuotiaille hinta on 10 euroa.
Ilmoittautumiset 30.5. mennessä
Marjalle p. 040 521 0240,
marja.herala@kvtuki57.fi.
Paikkoja rajoitetusti.
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Opinnäytetyön aiheen esittely
Ystävätuvalla
29.4. klo 17.30–18.30
Hei!
Olemme sosionomiopiskelijat Annina ja
Mariia Laurea-ammattikorkeakoulusta.
Teemme opinnäytetyön aiheesta
”Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeus koskien omaa kehoa ja seksuaalisuutta
asiakkaiden näkökulmasta”. Haluamme tutkia
aihetta ja tuoda kehitysvammaisten ihmisten
äänen kuuluviin tärkeän asian tiimoilta.
Toivomme saavamme opinnäytetyötä varten
vapaaehtoisia haastateltavia. Haastateltavia
tarvitsemme yhteensä viisi.
Haastateltavaksi voit ilmoittautua tilaisuuden
jälkeen Marja Heralalle p. 040 521 0240 tai
sähköpostilla marja.herala@kvtuki57.fi.
Jokainen haastattelu suoritetaan asiakkaan
kanssa huoneessa, jossa on vain asiakas
sekä Annina ja Mariia.
Haastattelut suoritetaan täysin
vaitiolovelvollisina ja tunnistettavuus säilyy
salassa. Tule paikalle kuulemaan työstämme.
Kerromme haastatteluista mielellämme lisää.
Olet tervetullut yksin tai yhdessä lähihenkilösi
kanssa.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Ystävällisin terveisin,
Annina Krokfors ja Mariia Dahl

PERTTI KURIKAN NIMIPÄIVÄT FINAALIIN
19.5.!
#kohtaamut kisakatsomo Ravintola Sture
21:ssä tiistaina 19.5. alkaen klo 19
Tule mukaan juhlimaan ja kannustamaan
suosikkibändimme jatkoon!
Ennen lähetystä esiintyy suomipunkin
raikulipojat Rikoslaki-yhtye.
Ohjelmassa myös Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden järjestämää pientä
puuhaa, tanssia ja hauskanpitoa.
Euroviisut 2015, 1. semifinaali katsotaan
jättiscreeniltä!
Otamme kuvia #kohtaamut -kampanjaan.
Tapahtuma on kaikelle yleisölle avoin ja ravintola täyttyy varmasti hetkessä.
(Ravintola aukeaa jo klo 16.)

Tapahtuman järjestävät Sture Funclub Keikat,
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston
perheiden ja vammaisten palvelut.
Ikäraja tapahtumaan 18 v.
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240,
marja.herala@kvtuki57.fi
Lue lisää Helsingin Diakonissalaitoksen
Kansalaistoiminta-areenalla järjestettävästä
kisakatsomosta sivulla 19.
HUOM: Jos (KUN) Pertti Kurikan Nimipäivät
menevät finaaliin järjestämme yhteistyökumppanien kanssa yhdessä upean Euroviisujen
finaalin euroviisukatsomon 23.5. Kulttuuritalolla Helsingissä.
Ovet aukeavat klo 21
Lähetys alkaa klo 22
ja loppuu noin klo 01.
Nyt vain toivotaan, että
finaalipaikka on meidän, jotta pääsemme
kannustamaan kahteen otteeseen.

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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Kallavettä ja kalakukkoa – kesämatka Kuopion seudulle 12.–16.8.
Tervetuloa mukaan lupsakalle reissulle Savon mualle! Asumme Kylpylähotelli Rauhalahdessa,
luonnonkauniin järvimaiseman syleilyssä. Sieltä teemme retkiä lähiympäristöön.

Alustava ohjelma:
12.8.
• klo 10 lähtö Läntiseltä Brahenkadulta kohti Kuopiota, ruokailu Vierumäen
Matkakeitaalla
• majoittuminen Kylpylähotelli Rauhalahteen
• päivällinen ja rentoa oleskelua,
matkapölyt voi huuhtoa kylpylän allasosastolla tai oman hotellihuoneen suihkussa
13.8.
• aamiainen
• Kallaveden maisemien ihailua Puijon tornista, vierailu Korttelimuseossa ja Ortodoksisessa Kirkkomuseossa tai Kuopion
Taidemuseossa (kohde päätetään matkatapaamisessa)
• lounas kaupungilla
• tukkilaisilta Jätkänkämpällä, ohjelmassa muun muassa tukkilaisnäytöksiä,
yhteislaulua ja illallinen buffetpöydästä
14.8.
• aamiainen
• vierailu Kuopion eläinpuistossa
• lounas kaupungilla
• opastettu kiertoajelu
• päivällinen ja iltatanssit hotellissa
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15.8.
• aamiainen
• Päivä viinitilalla -risteily, laivalla lounas.
Viinitilalla tutustutaan viinin valmistukseen, saadaan mehu- tai viinimaistiaisia ja
viinituvasta voi ostaa mehuja, hyytelöitä
tai viinejä kotiin viemisiksi.
• päivällinen hotellilla
• saunomista ja uintia
16.8.
• aamiainen ja kotiinlähtö
• lounas ja mahdollisuus tuliaisostoksiin
Mikkelin Kenkäverossa
• Helsinkiin saavumme noin klo 17
Matkan hinta on jäsenille 490 euroa ja muille
530 euroa.
Hinta sisältää matkan bussilla, ohjelmassa
mainitut ruokailut, sisäänpääsymaksut ym.
sekä kaksi matkapalaveria ennen matkaa ja
matkamuisteluillan.
Kylpylästä voi myös varata hoitoja.
Hoidot jokainen maksaa itse.
Ilmoittautumiset Marjalle 29.5. mennessä
p. 040 521 0240 tai marja.herala@kvtuki57.fi.
Osallistujat valitaan ilmoittautuneista.

Kuulumisia Ystiksen äksönviikolta
16.–20.2.
Ystiksen äksönviikko järjestettiin jälleen hiihtolomaviikolla. Reippaiden hiihtolomalaisten
kanssa tutustuimme moniin kohteisiin ympäri
Helsinkiä. Aloitimme jokaisen aamun yhteisellä aamupalalla, jonka jälkeen lähdimme
liikkeelle. Lounaalla kävimme tietenkin herkuttelemassa ravintoloissa.
Maanantain aloitimme tutustumalla toisiimme
ja kävimme yhdessä viikon ohjelman läpi.
Ruokailemassa kävimme ihastuttavassa
ravintola AlppiTorissa jonka jälkeen lähdimme
porukalla keilaamaan. Urheilutalon keilahallissa riitti rytinää ja riemua, kun keila toisensa
jälkeen kaatui komeasti! Päivän lopettelimme
Ystävätuvalla karaokea laulaen.
Tiistaina hyppäsimme aamupalan jälkeen
bussiin ja huristelimme Vallilaan. Siellä suuntana oli Tropicario, jossa opas jo odottelikin
meitä. Näimme monenlaisia liskoja, käärmeitä, hämähäkkejä ja jopa krokotiileja! Opas
pääsi myös vastaamaan kiperiin kysymyksiin.
Tropicariosta kävelimme ravintola Weeruskaan, jossa meitä odotti herkullinen lounaspöytä. Ystikselle palattuamme muotoilimme
savesta liskoja ja käärmeitä, jotka jätimme
yöksi kuivumaan.

Torstaina pääsimme tutustumaan paikkaan
jossa moni ei ollutkaan aikaisemmin käynyt.
Aamupalan jälkeen suuntasimme ratikalla
kohti Kansallisoopperaa! Siellä meitä odotti
opas, jonka johdolla saimme ainutlaatuisen
tilaisuuden nähdä mitä kaikkea oopperaesityksen järjestämiseen tarvitaan. Mielenkiintoisimmat paikat olivat monelle lavastamo, jossa
rakennettiin isoja ja upeita lavasteita näyttämölle ja tietenkin puvustamo, jossa taitavat
ompelijat tekivät mitä hienoimpia pukuja esiintyjille. Tapasimme myös oikean ballerinan,
joka näytti mallia kuinka varpailla seistään!
Oopperan kiertokäynnin jälkeen nautimme
lounaan Chico’sissa ja ruokaa sulattaaksemme kävelimme takaisin Ystikselle.
Perjantai olikin sitten juhlapäivä. Luvassa oli
nimittäin äksönviikon päätösbileet. Ennen
juhlia ja herkuttelua pidimme levyraadin ja
kävimme Töölönlahden rannalla kävelyllä.
Ihmettelimme sorsia, joita uiskenteli valtava
määrä jäättömässä rantavedessä. Juhlien jälkeen olikin jo pian hyvästien ja kiitosten aika.
Kiitos kaikille osallistujille upeasta viikosta!
Tervetuloa myös uudet mukaan ensi vuonna!
Lämpimin kevätterveisin
Emil & Nella

Keskiviikko oli monelle viikon kohokohta.
Aamupalan jälkeen ajelimme ratikalla Kamppiin, josta kävelimme tennispalatsiin. Elokuviin siis! Risto Räppääjä ja Sevillan saituri oli
yksimielisesti valittu jo maanantaina. Elokuva
olikin mainio! Leffan jälkeen kävimme Burger
Kingissä hampurilaisella ja Ystikselle päästyämme meitä odottikin täysi tupa Ystiksen
ollessa auki.
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Kerhot ja kurssit
Kevään kaksi pientä kivaa lyhytkurssia!
1. Äitienpäivän kukka-asetelma
Aika ja paikka: lauantaina 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 toimii Laura Jaakkola ja puutarhuri
Annika Volama.
Osallistumismaksu on 8 euroa.
2. 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 toimii Jesse Vasankari ja Laura
Jaakkola.
Osallistumismaksu on 15 euroa.
Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin
alkua sähköpostitse:
jan.tornblom@kvtuki57.fi.
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Vapaat leiripaikat
Vapaita paikkoja voi vielä löytyä seuraavilla
leireillä:
* Rastilan aikuisten leiri 23.–27.6.
* Rastilan 20–30-vuotiaiden leiri 29.6.–4.7.
* Rastilan aikuisten leiri 3.–7.8.
Rastilan leirit soveltuvat omatoimisille
henkilöille. Eivät sovellu liikuntarajoitteisille.
Lisäksi paikkoja löytyy nuorten päiväleirillä
Ystävätuvalla 23.–27.6. ja senioreiden
päiväleirillä Oskarinpuistossa 20.–25.7.
Lisätietoja: Jani Törnblom p. 040 835 0395
(arkisin klo 9–15).
Eläintarhan kisat kouluikäisille
Kisat pidetään tiistaina 12.5. klo 9–12.
Paikkana on Eläintarhan kenttä.
Ilmoittautuminen kisoihin kirjallisesti 5.5.
mennessä. Ilmoita nimi, koulu, sarja ja
kilpailulaji(t) ja myös viestijoukkueen
osallistujien nimet osoitteeseen:
Anita Ahlstrand, Metropolia AMK, Vanha
Viertotie 23, 00350 Helsinki.
Tiedustelut: anita.ahlstrand@metropolia.fi.
Tiedot lajeista löytyvät edellisestä jäsenkirjeestä 2/2015 tai kotisivuilta www.kvtuki57.fi.
Yhteislaulutilaisuus Kinaporissa
Laulamme railakkaasti kesän tervetulleeksi
keskiviikkona 20.5. klo 18–19.30. Paikka on
Kinaporin palvelukeskuksen juhlasali. Osoite
on Kinaporinkatu 9.
Luvassa on tuttuja ikivihreitä iskelmiä,
balladeja, reippaita ralleja sekä uudempia
hittejä.Tilaisuudessa toteutetaan myös
yleisön laulutoiveita Antti Nordinin
säestyksellä. Tietoa mahdollista muista
vieraista päivitetään kotisivuillemme.
Kahvilasta voi ostaa kahvia ja muita
virvokkeita, jos kurkkua rupeaa kuivamaan.
Tilaisuus päättyy
herkkukorin ja
pienempien
palkintojen
arvontaan.
Kaikki laululinnut
toivotaan
tervetulleiksi!

Laajasalon opiston kehitysvammaisten
aikuisten kesäkurssit yhteistyössä
Helsingin NMKY:n kanssa
Kursseilla teemme monenlaisia musiikki- ja
teatterijuttuja, pelaamme ulkopelejä,
saunomme rantasaunassa ja nautimme
opiston oman keittiön ruuista. Kurssilaisten
viihtyvyydestä ja turvallisuudesta pitävät
huolta luotettavat ohjaajat. Jos kyseessä on
yöpymiskurssi, yöpyminen kahden hengen
huoneissa opiston asuntolassa.

Hakuaika päättyy 15.5.
Mukaan mahtuu noin 20 henkilöä/kurssi.
Huomio! Jos kurssilla yövytään, veloitetaan
majoituskustannus 20 €/yö/henkilö.
Päiväkurssi on maksuton.
Kurssit eivät sovellu vaikeasti
liikuntarajoitteisille henkilöille.
Ilmoittautumiset internetissä
www.laajasalonopisto.fi
Lisätietoja toimistosihteeri Pekka Lehto,
p. 09 6219 0012.

Kurssien ajankohdat:
1.–5.6. (ma–pe) kurssilla yövytään opistolla
15.–18.6. (ma–to) päiväkurssi, ei yöpymistä
27.–31.7. (ma–pe) TÄYNNÄ kurssilla
yövytään opistolla
Pääsiäiskoristeita työväenopistolla
Olen järjestänyt Helsingin työväenopistolla
käsityökursseja kehitysvammaisille jo runsaan 10 vuoden ajan. Olemme huovuttaneet
kännykkäpusseja ja lapasia, painaneet kangasta kasseihin, essuihin, tyynyliinoihin ja
tarjottimiin sekä askarrelleet koristeita juhliin.
Kursseja on pidetty Mäkelänkadulla ja viime
vuosina Opistotalolla Helsinginkadulla. Kursseille ilmoittaudutaan Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n kautta.
Kurssilaiset saapuvat aina intoa puhkuen
paikalle. On mukava oppia uusia asioita hyvässä seurassa - kahvitaukoa unohtamatta.
Tänä keväänä valmistimme pääsiäiskoristei-

ta. Maalasimme ja koristelimme muovimunia
höyhenillä ja nauhoilla. Silkkipaperista leikattiin ja kieputettiin paperitupsuköynnöksiä
ikkunaan tai oveen. Perhosleikkurin avulla
syntyi kirjavia perhosköynnöksiä. Rei’itetyn
kirjekuoren sisään sujautettiin laventelinkukkia levittämään kesän tuoksua vaatekaappiin.
Ensi syksyn kurssiaiheitakin ehdittiin miettimään työskentelyn lomassa.
Kirsti Soukka
käsityönopettaja Helsingin työväenopistosta
Kuvassa osa kurssilaisista:
Seija, Kaarina ja Kaisa yhdessä sosionomiopiskelijoiden Nooran ja Suvin kanssa.
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Vekkari-projekti
Tämän kirjoittamisen aikaan valmistauduimme
Vekkarin seminaariin Helsingin Diakoniaopistolla (21.4. kello 13–17). Lisäksi ahkerat vapaaehtoisemme toimivat lipasvahteina Pieni
ele -keräyksessä.
Kevään vertaisryhmätoiminta pyörii ja osa
kokemusasiantuntijoista vetää vertaisryhmiä
itsenäisesti. Osa kokemusasiantuntijoista toivoo taustatukea ryhmän vetämiseen. Sinäkin
voit tukea heidän toimintaansa ilmoittautumalla
taustatukihenkilöksi Vekkarin koordinaattorille Tiina Herttuaiselle p. 050 564 4707. Voit
osallistua ryhmäkerroille, jotka sopivat aikatauluusi. Lisäksi voit valita itseäsi kiinnostavan
aiheen.
Vekkari on kirjoittanut julkaisun nimeltään
”Kokemuksia vertais- ja vapaaehtoistoiminnasta, kun toiminnan toteuttaja on kehitysvammainen ihminen”. Julkaisussa kuvataan kolmen
kokemusasiantuntijan kokemuksia vertaisryhmien vetämisestä. Lisäksi julkaisu tarjoaa
kokemuksia ja työkaluja kehitysvammaisen
ihmisen tukemisesta vapaaehtoistoimintaan.
Mielestämme julkaisu on upea! Löydät sen
internetversiona kotisivuiltamme. Voit myös
hakea sen ikiomaksi Ystävätuvalta tai toimistolta.
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Haemme vapaaehtoisia (kehitysvammaisia
ihmisiä ja ei-kehitysvammaisia ihmisiä) Kallio
Block Party -festareille 1.8. Tänä vuonna
yhdistämme Vekkarin vapaaehtoistoimintaa ja
yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa. Toimimme
kaikki yhdessä tapahtumissa toinen toistamme
tukien. Tervetuloa mukaan! Ilmoittaudu tapahtumaan joko tiina.herttuainen@kvtuki57.fi tai
p. 050 564 4707. Vekkari on yhdessä tehty!

Kuva viime vuoden tapahtuman
mainoksesta.

Tiina lomailee 29.6.–26.7.
Sinä aikana ei kannata soittaa tai lähettää tekstiviestejä.
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Vapaaehtoistoiminta
Keharikaveri
Haluaisitko mennä leffaan, keilaamaan tai
vaikka kävelylle kaverin kanssa? Yhdessä
oman 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 p. 040 160 9017 tai
severiina.winqvist@kvtuki57.fi.

Seuraava keharikaverikoulutus pidetään
31.8., 7.9. ja 14.9. klo 17–20.30
Ystävätuvalla Läntisellä Brahenkadulla
Koulutuksen aiheina on mm. vuorovaikutus erilaisuuden kohtaamisessa, kehitysvammaisen ihmisen aikuisuuden ja itsenäisyyden
tukeminen sekä kokemuksia keharikaveritoiminnasta, toiminnassa
mukana olevien keharikaveriparien puheenvuoro.
Tule mukaan kasvavaan keharikavereiden joukkoon!
Lisätietoja: Severiina Winqvist ma–to klo 9–15 p. 040 160 9017 tai
severiina.winqvist@kvtuki57.fi.
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Muiden järjestämää toimintaa
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto järjestää uintiavustajakurssin
Vantaalla, Hakunilan uimahallilla 21.–22.5.
Kurssi on erittäin hyödyllinen kaikille erityistä tukea tarvitsevien uinnin parissa toimiville, erityisuimarin vanhemmille, koulunkäyntiavustajille ym.
Lue lisää www.suh.fi/koulutus/erityisuinti/uintiavustajakurssi ja ilmoittaudu mukaan!
Lisäksi järjestämme Kuortaneella erityisuinnin tekniikkakurssin kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneet erityistä tukea tarvitsevien uimareiden uintitekniikan parantamiseen liittyvistä asioista.
Lisätietoja: Suomen Uimaopetus-ja Hengenpelastusliitto
Koulutussuunnittelija Anneli Toivonen p:09 34365 638 tai 045 631 9577
www.suh.fi

Euroviisujen välierän katsomo Kansalaistoiminta-areenalla
Helsingin Diakonissalaitoksen Kansalaistoiminta-areenalla seurataan ti 19.5. Euroviisujen välierää suurelta screeniltä mahtavalla äänentoistolla. Katsomo avataan tuntia ennen lähetystä.
Tunti ennen tv-lähetyksen alkua myös mahdollisuus karaokeen. Tapahtumaan on vapaa pääsy
ja pientä tarjoilua on luvassa.
Helsingin Diakonissalaitoksen Kansalaistoiminta-areena
Alppikatu 2, sisäpiha ovi 10, 00530 Helsinki
p. 050 578 1252
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KÄSI KÄDESSÄ -kevätretki 23.5.
Hei, sinä nuori tai aikuinen kehitysvammainen!
Lähde 23.5. keväiselle Käsi kädessä -retkelle Kukkolan leirikeskukseen Pälkäneelle.
Liity iloiseen joukkoomme!
Ilmoittaudu 18.5. mennessä Sirkalle, puhelimitse numeroon 050-5570756 tai s-postilla
osoitteeseen: sirkka.lankinen@hotmail.com.
Ilmoita myös toivomuksesi erityisruokavaliosta ja ruoka-allergioista.
Retki tehdään bussikuljetuksella.
Lähtö 23.5. klo 9.00 osoitteesta Näkinkuja 3, Helsinki.
Paluu klo 20.00 samaan osoitteeseen.
Hinta: 30 euroa/henkilö (sisältää kuljetuksen ja tarjoilut perillä).
Maksu peritään bussissa käteisenä.
Leirikeskus ei ole päätiloja lukuunottamatta esteetön.
Maasto on tasaista ja helppokulkuista.
Tule yksin, avustajan tai perheenjäsenesi kanssa!
Lisätietoa: www.kasikadessa.net

Myydään
Kolmipyöräinen Haverich-polkupyörä. Aikuisten (alk. 140 cm), kiinteä napa,
käsijarru, hyväkuntoinen.
Tiedustelut p. 050 328 6314.
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Liiku terveemmäksi
esteettä -seminaari, Espoo 20.5.

Liikuntatilojen esteettömyys on edellytys yhdenvertaiselle harrastamiselle. Liiku terveemmäksi esteettä -seminaari
pureutuu liikunnan esteettömyyteen laaja-alaisesti. Seminaari järjestetään keskiviikkona 20.5.2015 klo 12.00–
16.00, Laurea-ammattikorkeakoululla Espoon Otaniemessä (Metsänpojankuja 3).
Seminaari on maksuton, mutta osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. Ilmoittautumiset 8.5. mennessä:
www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus tai Invalidiliiton toimistosihteeri Tarja Lukjanov, puh. 09 613 191. Jos et pääsekään paikalle, huomioithan, että ilman hyväksyttävää syytä perumatta jättämisestä seuraa 50 euron maksu.
Seminaarin jälkeen pääsee kokeilemaan vammaisurheilun ja -liikunnan sovelluksia, testaamaan omaa esteettömyystietouttaan ja tutustumaan paikallisten yhdistysten toimintaan Sporttitorilla (klo 16.00–18.00).

Ohjelma
12.00 Esteettömyys alkaa esteiden tunnistamisesta

14.30 Pääseekö liikuntatilaan, pystyykö toimimaan?

– Tapahtuman avaus: toiminnanjohtaja Päivi
Ahlroos-Tanttu, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
– Esteettömyys ei ole mielipide: johtaja Kirsti Pesola,
Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE
– Esteetön aistiympäristö: esteettömyysasiamies
Hanna-Leena Rissanen, Näkövammaisten
Keskusliitto ry
– Taukojumppa
– Mikä on esteettömyyskartoitus? Esimerkkeinä
Kisakallio, Vierumäki ja Pajulahti: apuvälineneuvoja
Jukka Parviainen, Suomen Vammaisurheilu ja
-liikunta VAU ry

– Apua esteettömän ja saavutettavan liikuntata
pahtuman järjestämiseen: johtaja Kirsti Pesola, ESKE
– Vuokraa liikunnan apuväline! apuvälineneuvoja
Jukka Parviainen, VAU
– Vammaispalvelut liikunnan tukena: järjestötyön
suunnittelija Aapo Rantanen, Invalidiliitto ry
– Miten kunnan vammaisneuvosto voi vaikuttaa?
suunnittelija Tea Hoffrén, Valtakunnallinen
vammaisneuvosto
– Keskustelu: Onko Espoo liikkujalle esteetön?
mukana mm. Pirkko Kuusela, Espoon Invalidit ry
ja Espoon liikuntatoimi

14.00 Kahvi

15.30 Loppukeskustelu

Lisätiedot:
– Invalidiliiton esteettömyysasiantuntija Marika Nordlund, puh. 050 492 3020, marika.nordlund@invalidiliitto.fi
– VAU:n apuvälineneuvoja Jukka Parviainen, jukka.parviainen@vammaisurheilu.fi, puh. 045 677 0516
Järjestäjät: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry ja Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE yhteistyössä
Espoon kaupungin, Näkövammaisten Keskusliiton, Valtakunnallisen vammaisneuvoston ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa.

21

DanceAbility-tanssitunnit
Viikottaiset tanssitunnit joka sunnuntai Kaapelitehtaalla Zodiakin harjoitussali B2:ssa klo 14–16.
Tunneille voi osallistua kuka tahansa.
Missä: Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 B, Helsinki. Zodiakin harjoitussali B2. Tila on esteetön.
Kulku pyörätuolilla tavarahissin kautta.
HUOM: Tunti pidetään poikkeuksellisesti Studio C4:ssa sunnuntaina 3.5. Esteetön kulku Kaapelin pääovesta C-portaan hissillä (sijaitsee vastapäätä Ravintola Hima&Salia).
Kellonaika: 14–16
Hinta: 5 €/kerta. 5 kerran sarjalippu 20 €. Ensimmäinen kerta on ilmainen; samoin silloin, jos
tuot tunnille ystävän.
Tanssitunti alkaa yleensä sillä, että osallistujat rentouttavat kehonsa ja suuntaavat huomionsa
kehon sisäisiin tuntemuksiin. Sitten osallistujia ohjataan liikkumaan niin, että he voivat seurata
omia tuntemuksiaan ja sitä, mikä itsestä tuntuu oikealta ja hyvältä, ja voivat antaa oman kehonsa ”puhua”. Lämmittelyn jälkeen työskentely jatkuu pareittain, ryhmissä tai kaikki yhdessä.
Sanojen sijaan kommunikointiin käytetään kehon kieltä. Jokainen tunti muotoutuu sen mukaan,
ketkä osallistuvat tunnille, ja kaikkien tarpeet otetaan huomioon. Tunnit rakentuvat sen pohjalle,
että kaikilla on mahdollisuus oppia toisiltaan.
Vuodesta 2009 lähtien DanceAbility-tunneillemme on osallistunut yli 2000 ihmistä. Jotta voisi
todella ymmärtää, mistä DanceAbilityssä on kysymys, se on koettava itse. Tervetuloa siis mukaan!
Lisätietoja: www.danceabilityfinland.com
“DanceAbility avasi silmäni näkemään ihmisten kauneuden. Tanssiessa ei tarvita sanoja. Pienessä ryhmässä tanssiminen on kuin suuremman tarinan luomista, jossa jokainen kertoo omaa
pienempää tarinaansa. Jokainen yhtyy yhä uudelleen elämän hienovaraiseen ja monimuotoiseen rytmiin. Sisimmässä vallitsee rauha. Se on ihanaa.”
DanceAbility-tanssitunnille osallistuja 2009
”Tunsin itseni vapaammaksi kuin millään aiemmalla tanssitunnilla. Oli ihanaa tuntea, että jokainen liike oli täydellinen sellaisenaan, ei tarvinnut ponnistella, ei ollut epäonnistumista. Oli ihanaa
tuntea itsensä tasaveroiseksi ja nauttia kehon liikkeestä ja muiden liikkumisesta.”
DanceAbility-tanssitunnille osallistuja 2013
22

Tapahtumakalenteri
Huhtikuu
26.4.		
29.4.		

Ystiksen kevätjuhla
vanhempien kässäkahvit Ystiksellä

Toukokuu
7.5.		
7.5.		
7.5.		
9.5.		
11.5.		
12.5.		
13.5.		
19.5.		
20.5.		

keinutuoliryhmä Ystävätuvalla
tutustumiskäynti Oskarinpuiston ryhmäkotiin
Villiklubi
päiväretki Special Olympics -karnevaaleihin Lohjalle
Kaakon kammari
Eläintarhan yleisurheilukisat koululaisille
musiikki- ja valojamittelut Ystiksellä
Euroviisujen kisakatsomo Sture 21:ssä
yhteislaulutilaisuus Kinaporissa

Kesäkuu
7.6.		
11.6.		
11.6.		
14.6.		

risteily Tallinnaan
vanhempien vertaistapaaminen ja lasten värikylpy
Villiklubi
retki Heinolan kesäteatteriin

Elokuu
2.8.		
12.-16.8.
21-23.8.

Mäntsälän kesätanssit
kesämatka Kuopion seudulle
yksinhuoltajavanhempien viikonloppu

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

