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Yhdistysasiaa
Toiminnanjohtajan tervehdys
Hei!
Hyvää alkavaa syksyä kaikille. Olen Seija Milonoff ja olen aloittanut Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n uutena toiminnanjohtajana 11.8.
Tätä tervehdystä kirjoittaessani on kuitenkin
ensimmäinen työpäiväni vasta tulossa ja innolla odotan liittymistä joukkoonne.
Tulen järjestötaustaisesta asumista ja itsenäistä elämää tukevia palveluja tuottavasta
yrityksestä, jossa olen toiminut erilaisissa tehtävissä. Viimeisessä tehtävässäni toimin kehittämispäällikkönä, ja minulla oli hieno tilaisuus
olla mukana sekä näkemässä, suunnittelemassa että kehittämässä asumiseen ja itsenäiseen elämään liittyviä palveluja ja toimintoja.
Olen ollut myös käynnistämässä Asiakkaan
äänellä -kehittämishanketta. Tässä tehtävässä
olen tutustunut erilaisten tahojen toimintaan ja
niiden toiminnassa mukana oleviin yhdistysten
jäseniin.

minen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ovat
myös asioita, jotka puhuttavat. Asioihin vaikuttaminen onnistuu mielestäni parhaalla tavalla
yhdessä toimien. Siinä näen Helsingin Kehitysvammatuen olevan tärkeässä ja merkittävässä
tehtävässä osana yhteiskunnallista toimintaa ja
vaikuttamista.
Auringosta olemme saaneet nauttia tänä kesänä paljon, ja se on ladannut aimo annoksen
iloa ja intoa tulevalle syksylle. Toivotan kauniita
syyspäiviä, tapaamisiin!
Yhteistyöterveisin
Seija Milonoff

Yhteiskunnassamme tärkeitä puheenaiheita
ovat kaikkia kansalaisia koskevien tavoitteiden
yksilöllisyyden, itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja yhteisöllisyyden toteutuToimikunnat
Asumis- ja kiinteistötoimikunta
pj. Erkki Lönnrot p. 0400 501 859
siht. Sari Korhonen p. 040 511 4963
Oikeuksienvalvontatoimikunta
pj. Juha Martikainen p. 040 757 5198
siht. Seija Milonoff p. 040 835 3763
Perhetyön ja tilapäishoidon toimikunta
pj. Kristiina Vuori
siht. Päivi Juvala p. 040 707 9967/
Minna-Mari Marjoniemi p. 040 522 2138

Työvaliokunta
pj. Riitta Johansson p. 040 580 7373
siht. Seija Milonoff p. 040 835 3763
Vapaa-ajan toimikunta
pj. Riitta Johansson p. 040 580 7373
siht. Jan Törnblom p. 040 835 0395
Ystävätupatoimikunta
pj. Kaj-Erik Sagulin p. 044 358 3566
siht. Marja Herala p. 040 521 0240
Mikäli olet kiinnostunut toimikuntatyöskentelystä, ota yhteyttä toimikunnan sihteeriin.
Osallistumalla toimikuntatyöhön voit vaikuttaa
yhdistyksen toiminnan suunnitteluun.
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Perhetyö
Vanhempien tapaamisia
Isät makkaranteossa ke 3.9. klo 17–20
(Lapinlahdenkatu 3, 2. krs.)
Uudenmaan Marttojen makkarantekoilta on
Isien ideointi-illan satoa. Asiantuntevalla opastuksella valmistetaan monenlaisia makkaroita
alusta asti itse. Makkaramenun on suunnitellut
martta Hilkka Huttunen, joka on tuttu Mannerheim-illassa mukana olleille. Hilkan asiantuntevassa opissa on ilo työskennellä. Urakan
päätteeksi istutaan yhteiseen pöytään hyvässä
isäseurassa makkaroita maistelemaan.
Esiliinat ovat talon puolesta, mutta ota mukaan
omat sisäkengät ja halutessasi omaa janojuomaa.
Isät saavat käyttöönsä ison keittiön, mukaan
mahtuu 12 osallistujaa. Illan omavastuu on 15
€/isä, laitan laskut ilmoittautumisajan mentyä
umpeen.
Ilmoittautudu 27.8. mennessä Juvalan Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Tove Jansson kutsuu äitejä ja isiä Ateneumiin la 6.9.
Tove Janssonin syntymästä on tänä vuonna
tullut kuluneeksi 100 vuotta. Ateneumin laaja
juhlanäyttely esittelee Janssonin (1914–2001)
mittavaa uraa taidemaalarina, kuvittajana, poliittisten pilapiirrosten tekijänä, kirjailijana sekä
muumihahmojen ja -kertomusten luojana.
Ateneumin näyttely kattaa Janssonin tuotteliaan uran kaikki vaiheet. Suomalaiset museot
ovat lainanneet anteliaasti teoksiaan Ateneumiin ja mukana on runsaasti aikaisemmin
näkemättömiä teoksia useista yksityiskokoelmista.
Näyttely päättyy 7.9. eli nyt on melko lailla
viimeinen tilaisuus tutustua siihen. Tapaamme
Ateneumin aulassa klo 14.45. Meille on varattu paikat näyttelyesittelyyn, jossa istutaan
mukavasti Ateneum-salin rauhassa ja opas
pitää luennon näyttelyn sisällöstä ja taustoista.
Esittelyyn sisältyy kuvaesitys. Esittelyn jälkeen
tutustumme näyttelyyn jokainen omaan tahtiin.
Mukaan mahtuu 20 vanhempaa.
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Omavastuu, jonka kerään paikan päällä, on
5 € ja se pitää sisällään näyttelyesityksen ja
sisäänpääsyn.
Ilmoittautumiset 27.8. mennessä Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Vanhemmat yhdessä
lapsen/nuoren kanssa
Nuoret ja vanhemmat kokkaavat thaimaalaisia herkkuja ma 15.9. klo 17–20
(Lapinlahdenkatu 3, 2. krs.)
Tämä kokkausilta on tarkoitettu nuorelle yhdessä äidin tai isän kanssa. Martta Inkeri on
laatinut herkullisen menun ja on meidän apunamme keittiössä, mutta pääkokkeina olemme
me itse. Kaikki on huolella mietitty etukäteen,
ja jokainen kokki saa loistaa tässä keittiössä!
Essut ovat talon puolesta, mutta ota mukaan
omat sisäkengät. Kokkausurakka palkitaan,
kun istumme hyvässä seurassa, kauniisti katetun pöydän ja omin käsin tehtyjen herkkujen
äärellä.

Kohtaamistaideryhmä toteutetaan parityöskentelynä, jossa erityislapsen tai -nuoren parina
toimii hänen läheisensä. Ryhmä kokoontuu
syksyn aikana Oskarinpuiston toimintakeskuksen tiloissa (Marjaniemenranta 48). Ryhmän
ohjaajina toimivat kohtaamistaideohjaajat Noora Altio ja Laura Martikainen.
Ensimmäinen tapaaminen on to 25.9. klo
17–19 ja muut kerrat torstaisin 2.10., 9.10.,
23.10., 30.10. ja 6.11. Aikoja voidaan vielä
sovitella, kun ryhmä tapaa ensimmäisellä kerralla.
Kerron mielelläni lisää! Mukaan mahtuu rajallinen määrä pareja, valinnat tehdään ilmoittautumisajan mentyä umpeen.
Ilmoittautumiset 5.9. mennessä Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Meillä on käytössämme iso keittiö, mukaan
mahtuu 12 osallistujaa. Illan omavastuu 20 €/
pari maksetaan paikan päällä.
Ilmoittautumiset 8.9. mennessä Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
Äidille/isälle yhdessä lapsen/nuoren kanssa jotain ihan uutta!
Kohtaamistaide - yhdessä voimaantumista
kuvan tekemisen äärellä.
Kohtaamistaide on ohjattua ja vaiheistettua
kuvataidetoimintaa, jossa kokemattomatkin
osallistujat pääsevät nauttimaan kuvan ja
taiteen tekemisestä. Kohtaamistaide perustuu
japanilaiseen Clinical Art -menetelmään, jossa
kannattelevina arvoina ovat kokonaisvaltainen
arvostava kohtaaminen ja tarkoitus nauttia
taiteen esteettisyydestä. Kohtaamistaiteessa
eettinen ja esteettinen kietoutuvat yhteen nostaen esiin taitoa vaalia omaa ja muiden hyvää.
Kohtaamistaidetuokio koostuu aina kolmesta
osasta: virittäytymisestä, taidetyöskentelystä
sekä arvostuskierroksesta. Toiminta on moniaistista ja työskentelyn ja kommunikoinnin
tukena käytetään apuvälineitä sekä kuvia.

Henkilökohtainen apu
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön koordinoima YTRY-verkosto on vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja heidän perheidensä yhteistyöryhmä.
Selvityksen alla on nyt lasten ja nuorten henkilökohtainen apu. Vastaamalla kyselyyn olet osallisena tärkeässä selvitystyössä. Tuloksista kootaan
selvitys, joka on keskeisessä osassa YTRY-verkoston vaikuttamistyötä.
Kysely löytyy osoitteesta www.webropolsurveys.
com/S/AD268265F5690039.par
Henkilökohtaisen avun työryhmä kiittää

www.vamlas.fi
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Kurssit
Vertaistukea – alle kouluikäisten lasten perheviikonloppu Sopukassa pe-–su 3.–5.10.
Alle kouluikäisten lasten perheiden viikonloppu
pidetään Sopukassa (lisätietoja paikasta www.
ensijaturvakotienliitto.fi/sopukka). Ohjelma
painottuu vertaistukeen. Tärkeää antia viikonlopussa ovat myös virkistys, lepo, keskustelut
sekä pohdinnat lasten ja vanhempien asioista. Mukana viikonlopussa ovat äiti/psykologi
Leena Lehikoinen ja isä/perheterapeutti Pekka
Jylhä. Tarkempi ohjelma lähetetään osallistujille.
Lastenhoito on järjestetty, mukana on joukko
kokeneita ja monelle ennalta tuttuja ohjaajia
ja hoitajia. Ohjelmaa on kaikille yhdessä sekä
erikseen vanhemmille ja lapsille.
Viikonloppu on perheille maksuton. Matkat
jokainen hoitaa itse. Matkoihin voi käyttää Helsingin matkakorttia.
Tässä yksi palaute viime vuodelta: ”Hieno viikonloppu! Lastenhoito oli huippua, molemmat
viihtyivät ja esikoinen odotti illalla jo seuraavan
päivän ohjelmaa! Kiitos kun saa levätä oman
tarpeen mukaan!”
Soittele, niin kerron mielelläni lisää viikonlopun
suunnitelmista.
Ilmoittaudu 11.9. mennessä, valinnat kurssille
tehdään ilmoittautumisajan mentyä umpeen.
Päivi p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi

Viikonloppu äideille la–su 1.–2.11. Kaisankodissa
Mitä sinulle kuuluu äitinä ja naisena? Mitä
kaikkea nämä sanat sisältävätkään? Oletpa sitten työssä käyvä äiti, yksinhuoltajaäiti,
kotiäiti, suurperheen äiti tai jotain ihan muuta
– tämä viikonloppu on juuri sinulle. Viikonloppu
pitää sisällään ajatusten vaihtoa naisseurassa
muiden äitien kanssa. Tehdään yhdessä hyvä
olo tarinoiden ja jakamisen avulla. Tarinoita ja
oleskelua ohjaamassa kanssamme on työnohjaaja/sosiaalipsykologi Anne Vesterinen.
Viikonlopun omavastuu on 80 €/hlö, sisältäen
täysihoidon ja ohjelman.
Ilmoittautumiset 9.10. mennessä Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
Soita ja kysele lisää, valinnat kurssille tehdään
ilmoittautumisajan mentyä umpeen.

Tutustumiskäynti
Tutustumiskäynti vanhemmille Isoniitynkadun ryhmäkotiin ma 1.9. klo 17
Isoniitynkadun ryhmäkoti aloitti toimintansa
syyskuussa 2013. Talo suunniteltiin varta vasten paljon apua tarvitseville eri-ikäisille kehitysvammaisille ihmisille. Talo on esteetön ja toimii
sekä asukkaiden että työntekijöiden kannalta
erinomaisesti. Ikäjakauma koko talossa on
7–70 vuotta. Isoniityssä on neljä erillistä kotia,
21 vakituista paikkaa ja yksi tilapäishoitopaikka. Asukkailla on virike- ja aistihuone, joka
toimii päivätoimintapaikkana talossa asuville
iäkkäimmille asukkaille.
Tutustumiskäynnille mahtuu rajallinen määrä
vanhempia, käyntiin on varattu aikaa yksi tunti.
Kahvi- tai muuta tarjoilua ei tällä kertaa ole,
koska talossa ei ole siihen sopivaa tilaa.
Ilmoittautumiset 27.8. mennessä Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
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Kaakon kammari
Kaakon kammari -illat on tarkoitettu vertaistapaamisiksi vanhemmille, erityislapsille ja sisaruksille. Vanhemmat keskustelevat mahdollisuuksien mukaan omassa ryhmässään kahvin
tai teen ääressä, ja lapsille ja nuorille on omaa
ohjelmaa. Olemme kaikki samoissa tiloissa,
joten tunnelma illoissa on riemukkaan lämmin.
Mukaan voi tulla koko perhe tai osa perheestä. Kaakon kammariin pääsee hyvin metrolla,
Herttoniemen asemalta on n. 10 min kävelymatka. Omalla autolla tuleville löytyy myös
parkkitilaa. Mukaan voi tulla mistä päin Helsinkiä tahansa.

Syksyn tapaamiset:
maanantai 1.9. klo 17.30–20.00
maanantai 6.10. klo 17.30–20.00
maanantai 3.11. klo 17.30–20.00
maanantai 1.12. klo 17.30–20.00
Leikkipuisto Herttoniemi, Karhutie 11, 00900
Helsinki
Lisätietoja ma–to klo 9–14 p. 040 522 2138 tai
minna-mari.marjoniemi@kvtuki57.fi.

Tilapäishoito
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/Severiina Winqvist).
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 (la 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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Vapaa-ajan toiminta
Toimintaa kehitysvammaisille ihmisille
Sture 21:n Villiklubi
aina kuukauden ensimmäisenä tiistaina
klo 19–22
Ravintola Sture 21:ssä, Sturenkatu 21

Ystävätupa
avataan 17.9.
Osoite: Abrahaminkatu 7
p. 0400 413 478 (aukioloaikoina)
Avoinna: keskiviikkoisin klo 14–19
sunnuntaisin klo 13–16
Lisätietoa: Marja Herala, p. 040 521 0240 tai
marja.herala@kvtuki57.fi
Ystävätupa, tuttavallisesti Ystis, on
kohtaamispaikka kehitysvammaisille nuorille
ja aikuisille. Ystiksellä tapaat kavereita, voit
pelata bilistä ja muita pelejä, laulaa karaokea
tai vain viettää aikaa mukavassa seurassa.
Myytävänä kahvia, pullaa ja pientä suolaista.
Ystiksen Senioriklubi
Paikka: Ystävätupa
Aika: tiistai 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11.,
25.11. ja 9.12. klo 12–14
Kevään ajat ilmoitetaan myöhemmin.
Huom! Senioriklubi kokoontuu nyt
tiistaisin.
Ohjelma: Syksyn ohjelma suunnitellaan
yhdessä ensimmäisellä kerralla.
Myytävänä kahvia ja pientä purtavaa.
Senioriklubille ei tarvitse ilmoittautua.
Lisäksi järjestämme retkiä ja
tutustumiskäyntejä.
Lisätietoja: Marja Herala p. 040 521 0240,
marja.herala@kvtuki57.fi
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Syksyn ensimmäisellä Villiklubilla oli meno ja
meininki huimaavaa! Vauhdin takasi
nimekkäiden muusikoiden (Varre Vartiainen,
Petri ”Pope” Puolitaival, Timo Tolonen ja
Zarkus Poussa) bändi. Myös yleisöstä pääsi
muutama innokas lavalle esiintymään.

Myös seuraavilla kerroilla tiistaina 2.9. ja
7.10. on luvassa nimekkäitä esiintyjiä!
Ilmainen sisäänpääsy.
Ikäraja 18 v.
Tervetuloa!
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240,
marja.herala@kvtuki57.fi

Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä
eläkeläisille
– yhdessäoloa ja jutustelua
Keinutuoliryhmä kokoontuu Ystävätuvalla
• torstaina 25.9. klo 13–14.30
• torstaina 30.10. klo 13–14.30
• torstaina 27.11. klo 13–14.30

Sami-Matias Siiskosen kirjoitus ravintola
”Lentävästä Kurkusta”
Lähdimme maaliskuun keväisessä säässä
suunnittelemaan ravintolapäivän ravintolaa
kuuden henkilön kanssa. Ensimmäisessä
kokouksessa mietimme että mitä me voitaisiin
tarjota ravintolapäivänä meidän ravintolassa ja
minkä näköinen mainos tehtäisiin. Sitten
meidän yksi ravintolapäivän tiimiin kuuluva
henkilö piirsi meille hienon logon jonka
pohjalta me sitten alettiin suunnitella
mainosta josta tuli hieno. Toisessa
kokouksessa meillä oli jo päätettynä että mitä
me tarjotaan asiakkaille ravintolapäivänä eli
siis kylmää tomaattikeittoa ja kurkkukeittoa
sekä kana-kasvispiirakkaa ja feta-pinaattipiirakkaa. Toisessa kokouksessa päätimme
ravintolapäivän työjaon eli siis jokaiselle oman
työtehtävän jota hoitaa ravintolapäivänä 17.5.
Meillä oli jälleen kerran hyvin menestyksesäs
ravintolapäivä. Meillä oli taas pitkä jono
asiakkaita odottamassa malttamattomana
Ystävätuvan oven avaamista.

Myytävänä kahvia ja pullaa.
Kahvi + pulla maksaa 2 euroa.
Keinutuoliryhmään ei tarvitse
ilmoittautua.
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240.
Tervetuloa!

Samppa-kokin lepohetki
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Kerho- ja kurssitoiminta alkaa taas
syyskuun aikana
Alla tietoa siitä, miten voit ilmoittautua
kerhoihin ja eri ryhmiin.
Vapaa-ajan toiminnan esite
Uusi esite on ilmestynyt ja saat sen tämän
jäsenkirjeen mukana.
Esitteeseen on koottu tietoja kerhoista,
klubeista, kursseista ja muista ryhmistä, joita
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry ja
muiden muassa liikuntavirasto,
työväenopisto, seurakunnat, eri urheiluseurat
sekä muut tahot järjestävät
kehitysvammaisille lapsille, nuorille, aikuisille
ja senioreille.

Ryhmien muodostaminen
Moniin ryhmiin ilmoittautuu yleensä paljon
enemmän osallistujia kuin niihin voidaan ottaa.
Tällöin joudumme valitsemaan sopivan
ryhmän. Uudet hakijat ovat etusijalla ja
pitkään mukana olleiden täytyy välillä antaa
toisille mahdollisuus osallistua.
Käyttöömme saadut kerhotilat ovat hyvin
toisistaan poikkeavia niin kooltaan kuin
esteettömyyden osalta, ja jotkut tilat asettavat
valitettavasti rajoituksia esim. pyörätuolien
käyttöön.
Ilmoittamalla useampia kerhovaihtoehtoja voit
parantaa mahdollisuuksiasi saada
kerhopaikka.
Kerhojen kokoontumispaikoissa tulossa
muutoksia
Emme enää saaneet käyttöömme kaikkia
entisiä kerhotiloja, joten joillekin ryhmille on
haettu uusia kokoontumistiloja. Osa ryhmistä
kokoontuu syksyllä esimerkiksi Oskarinpuiston
toimintakeskuksessa.
Lisätietoja kerhoihin liittyvistä asioista:
Jani Törnblom, p. 040 835 0395,
jan.tornblom@kvtuki57.fi.
		

Muskarissa meno päällä
Ilmoittautuminen kerhoihin
Ilmoittaudu kerhoihin
ilmoittautumislomakkeella, jos esitteessä ei
kerhon kohdalla muuta mainita.
Ilmoittautumislomake tulee jäsentiedotteen
mukana.
Täytä lomake huolellisesti ja kirjoita samaan
lomakkeeseen kaikki kerhotoiveesi.
Allekirjoita lomake ja palauta se
yhdistyksen toimistoon viimeistään
perjantaina 29.8.
Lomakkeita saa tarvittaessa lisää yhdistyksen
toimistosta tai kotisivuiltamme www.kvtuki57.
fi/vapaa-ajan toimintaa kehitysvammaisille/
kerhot.
Huomio! Puhelimella tai sähköpostilla
emme ota ilmoittautumisia vastaan.
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Kesäleiri Sopukassa 28.7-1.8.

Maanantaina leiri alkoi lähiympäristöön
tutustuttaessa.
Tiistaina pelattiin ulkopelejä sekä saunottiin ja
tietovisailtiin. Puhuttiin Porvoon matkasta.
Keskiviikkona tehtiin bussilla retki Porvooseen.
Oltiin karkkikaupassa ja käytiin kirkossa sekä
torilla syötiin jätskit.
Torstaina pelattiin bingoa ja mölkkyä sekä
saunottiin.
Perjantaina leiri päättyi ja lähdettiin kotiin.
Tykkäsin leiristä erittäin paljon, paras leiri ja
Porvoon retki oli huippu juttu, kuten myös uusi
bingopeli.
Leiriohjaajat olivat ihania ja saatiin olla
keskenämme koska ei ollut muita ihmisiä.
Teksti mukailtu Jari Nordströmin alkuperäisen
kirjoituksen mukaan. Kuvat Jari Nordström.
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Kesä päättyy Koffariin!
Järjestämme Sinebrychoff Park Rangersien kanssa piknikin
Sinebrychoffin puistossa sunnuntaina 31.8. kello 16–19

Ota omat piknikeväät ja viltti matkaan
ja tule viettämään kanssamme kesäpäivää Koffariin.
Puistossa mölkkyä, puistofutista ja musiikkia
ja voit voittaa Koffin Park Rangersien paidan!
Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua. Säävaraus.

Päivässä mukana Vekkari-projekti ja Keharikaveritoiminta
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Vekkari-projekti

Syksyllä alkavat ryhmät aiheilla
- Dooris (naisten oma ryhmä)
- jalkapallo
- karaoke
- kirjapiiri
- leivonta
- lenkkeily
- musiikki- ja historia
- piirustus- ja askartelu
- urheilu- ja vapaa-aika
- valotaide
- Yhdessä kaikki
- Tunne teattEri
Ilmoittautumisaikaa ryhmiin on
29.8. asti.
Lisätietoja Annikalta p. 040 521 0242
tai annika.ylitalo@kvtuki57.fi.

Tule Sinäkin mukaan Vekkarin vertaisryhmiin

Vapaaehtoistoiminta

Vekkarin uudet kokemusasiantuntijat ovat
valmistuneet!

Tarvitsemme vapaaehtoisia sunnuntaina 31.8.
järjestettävään piknikkiin Sinebrychoffin puistoon!

Kokemusasiantuntijat vetävät vertaisryhmää
valitsemallaan aihealueella. Kuvassa kokemusasiantuntija Joonas esittelee koulutustodistustaan. Joonas aloittaa karaokeryhmän
Kallion Oivassa.

Lue lisää tapahtumasta viereiseltä sivulta.
Ilmoittautumiset Annikan numeroon.

Hakuaika Vekkarin ryhmiin on nyt käynnissä.
Ryhmien esittelyt ja ilmoittautumisohjeet
löytyvät Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n
vapaa-ajan toiminnan esitteestä tai internetistä
osoitteesta www.vekkariprojekti.fi.
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Vertaiskaverikoulutus
Vekkari tarjoaa kehitysvammaisille ihmisille
koulutusta toimia kaverina vertaiselleen eli
toiselle kehitysvammaiselle ihmiselle. Uusi
koulutus järjestetään 13.10.–21.11.

Katso tunnelmia viime vuoden koulutuksesta
Vekkarin Facebook-sivuilta www.facebook.
com/vekkari.
Vekkarissa saat uusia kavereita ja pääset kokeilemaan uusia asioita!

Hae mukaan täyttämällä osallistumislomake
Vekkarin internetsivuilla osoitteessa
www.vekkariprojekti.fi. Jos
olet jo täyttänyt osallistumislomakkeen, voit ilmoittautua koulutukseen soittamalla Annikan numeroon.

Kuva: Vekkarin lenkkeilyn kokemusasiantuntija Tarja

Vapaaehtoistoiminta
Keharikaveri
Kaipaatko kaveria, jonka kanssa voisit viettää
vapaa-aikaasi? Mitä sinä haluaisit tehdä kaverisi kanssa?
Keharikaveri on vapaaehtoinen vammaton
kaveri. Kaveripari sopii yhdessä mikä olisi
mieluisa tapa viettää aikaa. Keharikaveri auttaa sinua tarvittaessa esimerkiksi leffalippujen
maksamisessa. Sinun ei tarvitse maksaa hänelle palkkaa, mutta yhteisistä kuluista vastaat
sinä. Niitä voivat olla esimerkiksi pääsyliput tai
kahvit. Yhteinen tekeminen ei aina kuitenkaan
maksa mitään, sillä mahdollisuuksia ilmaiseen
tekemiseen on paljon.
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Keharikaverin voit saada, jos olet yli 12-vuotias. Voit hakea keharikaveria lomakkeella
kotisivuiltamme www.keharikaveri.fi. Halutessasi voimme lähettää hakulomakkeen myös
postitise.
Lisätietoja saat ma–to klo 9–15 numerosta
040 160 9017 (Severiina Winqvist tai Heidi
Lokki).

Tapahtumakalenteri
Elokuu
22.-24.8.
27.8.		
31.8.		

yksinhuoltajien Voimaannuttava vertaistuki -viikonloppu
Suomenlinnan kesäteatteriretki
Koffarin tapahtuma

Syyskuu
1.9.		
1.9.		
2.9.		
3.9.		
6.9.		
15.9.		
16.9.		
17.9.		
25.9.		
25.9. alk.
30.9.		

Kaakon kammari
tutustumiskäynti vanhemmille Isoniitynkadun ryhmäkotiin
Villiklubi
isät makkaranteossa
Tove Jansson kutsuu äitejä ja isiä Ateneumiin
nuoret ja vanhemmat kokkaavat thaimaalaisia herkkuja
Ystiksen Senioriklubi
Ystis avataan
keinutuoliryhmä Ystiksellä eläkeläisille
kohtaamistaide-toimintaa äidille/isälle yhdessä lapsen/nuoren kanssa
Ystiksen Senioriklubi

Lokakuu
3.-5.10.
vertaistukea – alle kouluikäisten lasten perheviikonloppu Sopukassa
6.10.		
Kaakon kammari
7.10.		
Villiklubi
13.10.-21.11. Vekkarin vertaiskaverikoulutus
14.10.		
Ystiksen Senioriklubi
28.10.		
Ystiksen Senioriklubi
30.10.		
keinutuoliryhmä Ystiksellä eläkeläisille
Marraskuu
1.-2.11.
3.11.		
11.11.		
25.11.		
27.11.		

viikonloppu äideille Kaisankodissa
Kaakon kammari
Ystiksen Senioriklubi
Ystiksen Senioriklubi
keinutuoliryhmä Ystiksellä eläkeläisille

Kaikki yhdistyksen jäsenet, heidän omaisensa sekä muut tiedotteen lukijat ovat
tervetulleita kirjoittamaan jäsenlehden lukijapalstalle! Sana on vapaa, voit kirjoittaa
omasta elämästäsi, kertoa tapahtumista, joihin olet osallistunut, tai sanoa mielipiteesi erilaisista asioista.
Pyrimme julkaisemaan kirjoitukset sellaisenaan, mutta pidätämme oikeuden
lyhentää tekstiä, jos lukijapalstalle varattu tila ei riitä.
Kirjoituksia voi lähettää osoitteella: Kirsi Aarnikare, Helsingin Kehitysvammatuki
57 ry, Bulevardi 34 a A 4, 00120 Helsinki tai kirsi.aarnikare@kvtuki57.fi.
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Yhteystiedot
Toiminnanjohtaja 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 (leirit)
Projektityöntekijä Annika Ylitalo

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
040 521 0242

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

