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Yhdistysasiaa

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 
27.11.2014 klo 18.00 yhdistyksen toimistolla, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 
00510 Helsinki.

Käsiteltäviä asioita:

Sääntöjen 11 §:n määräämät asiat
•  hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2015
•  määrätään vuoden 2015 jäsenmaksut
•  hyväksytään vuoden 2015 talousarvio
•  päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten 

tilalle
•  valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö tar-

kastamaan tulevan vuoden tilejä ja hallintoa

Muut yhdistyksen hallitukselle ennen 16.10. ilmoitetut asiat.

TERVETULOA!
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n hallitus

Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen toimistolta 20.11. alkaen.

Hallituksen kokoukset 20.5. ja 25.8.

1. Kehitysvammaisten Tukiliiton liittokokousedustajaksi valittiin Ilkka Liekari.
2. Hallitus valitsi uuden toiminnanjohtajan (Seija Milonoff, aloittanut 11.8.).
3. Hallitus hyväksyi tarkennetun budjetin vuodelle 2014.
4. Hallitus hyväksyi uusien toimisto- ja toimitilojen hankesuunnitelman ja suunnitteluvaiheen 

projektipäälliköksi nimettiin Erkki Lönnrot. 
5. Uusien toimitilojen remontin urakkasopimus allekirjoitettiin 26.8. jolloin remonttiurakka myös 

alkoi. Uusien toimisto- ja toimitilojen odotetaan valmistuvan lokakuun loppuun mennessä.
6. Seuraava hallituksen kokous on 29.9. Laajennetun johtoryhmän ja hallituksen kehittämisilta-

päivä pidetään 15.12.

Yhdistyksen toimisto ja Ystävätupa muuttavat uusiin toimitiloi-
hin Läntinen Brahenkatu 2:een marraskuun aikana. 
Toimiston puhelinnumerot pysyvät ennallaan. 
Tarkempi muuttopäivä ilmoitetaan yhdistyksen kotisivuilla 
(www.kvtuki57.fi) heti, kun päivä on tiedossa.
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Toimikunnat

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

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

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

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

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

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

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

YHDISTYKSEN JOULUJUHLA

Yhdistyksen joulujuhlaa vietetään lauantaina 13.12. 
klo 14–19.

Tiedot paikasta ja lippujen varaamisesta ovat seuraavassa
jäsentiedotteessa, joka postitetaan 20.11.
Ohjelmassa on ruokailua, arpajaiset, joulupukin vierailu ja 
tanssia.

Arpajaispalkintoja vastaanotetaan

Yhdistyksen joulujuhlassa järjestetään perinteiseen tapaan arpajaiset. Otamme mielellään 
vastaan arpajaispalkintoja. Palkinnot voi toimittaa yhdistyksen toimistolle ma–to klo 9–15 ja 
pe klo 9–14. Kiitos!

Kuvat edellisistä
joulujuhlista
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Perinteinen Finlandia-talon konsertti on nyt KeMuT, kehitysvammaisten muusikoiden ja 
taiteilijoiden tapahtuma.

Etsimme esiintyjiä 31.1.2015 Finlandia-talossa järjestettävään KeMuT-tapahtumaan.

Entiseen tapaan pääpaino on musiikilla, mutta mukana voi olla myös muuta taidetta, 
esimerkiksi tanssia, performanssia tai runonlausuntaa. Myös kuvataidetta voi olla esillä 
Finlandia-talon lämpiössä.

Yhteydenotot: Marja Herala p. 040 521 0240, marja.herala@kvtuki57.fi 

Muusikot, lähettäkää näyte taidoistanne DVD:llä tai CD:llä 31.10. mennessä osoitteella:
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry
Marja Herala
Bulevardi 34 a A 4
00120 Helsinki

Laittakaa mukaan yhteystietonne ja haluamaanne infoa esiintyjistä (pieni historiikki tms.).
Hakijoista valitaan 6–8 esiintyjää/esiintyjien ryhmää. 

Esiintyjävalinnat tehdään marraskuun alussa.

KeMuT
Kehitysvammaisten muusikoiden ja taiteilijoiden tapahtuma
Finlandia-talolla 31.1.2015

 Rumpali Emma Palomäki on yksi 
Resonaarin muusikoista. 
 Ryhmä esiintyi Finlandia-talolla 2014.
Kuvaaja Mikko Käkelä
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Perheiden vertaistukitoiminta

Valokeilassa sisarukset  ma 27.10 klo 17.30 
Ystävätuvalla (Abrahaminkatu 7)

Vammainen sisarus ei välttämättä tee perheen 
lasten keskinäisestä vuorovaikutuksesta sen 
sopuisampaa tai riitaisampaa kuin perheissä 
yleensä. Kiisteleminen, mustasukkaisuus, 
puolustaminen ja myötäeläminen ovat kaikki 
tunteita, jotka kuuluvat kaikenlaisiin sisarus-
suhteisiin.

Erityissisar perheenjäsenenä luo monia po-
sitiivisia merkityksiä vammattomien sisarten 
elämään ja heillä on mahdollisuus löytää 

vahvuuksia ja voimavaroja, joita he erityisen 
kokemuksensa ansioista itselleen kartuttavat. 
Mutta samalla on tärkeää muistaa, että vam-
mattoman sisaruksen tilanne voikin olla myös 
hyvin raskas ja ristiriitainen. Perheen vammat-
tomat lapset elävät omaa erityistä elämäänsä, 
jonka haasteet on hyvä tehdä näkyväksi ja 
huomioida aivan erityisinä kehitystehtävinä. 

Aiheesta alustaa perheterapeutti/äiti Soile 
Jordan. Alustuksen pohjalta viritellään keskus-
telua ja jaetaan kokemuksia kahvi-/teekuppo-
sen äärellä. Ilta on tarkoitettu vanhemmille ja 
aikuistuneille sisaruksille.

Ilmoittautumiset 15.10. mennessä Päiville 
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Vanhemmat yhdessä 
nuoren kanssa

Kaipaatko tukea tai vertaistukea?

Aina asiat eivät rullaa niin kuin toivoisi, se saattaa olla pienestäkin kiinni tai sitten 
tarvitaan isompaa vääntöä aiheesta. Rautalankaakin voi joskus joutua vääntä-
mään, eikä se aina ole helppoa, kun on kyse omista henkilökohtaisista asioista. 
Ulkopuolisen läsnäolo saattaa helpottaa tilannetta.

Olen käytettävissäsi asioiden pähkäilyssä ja neuvotteluissa. Voit soittaa tai voim-
me tavata. Voit tulla yhdistyksen toimistolle tai voin tulla luoksesi – mikä Sinusta 
tuntuu parhaalta.

Vertaisen vanhemman kanssa juttelu voi myös avata uusia näköaloja. Soittele tai 
laita postia niin etsitään sopiva vertaisvanhempi, jonka kanssa ajatuksia ja koke-
muksia vaihtamalla asioista voi löytyä uusia sävyjä.

Ollaan yhteydessä!

Tavoitat minut puhelimitse Päivi p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Viikonloppu äideille la-su 1.-2.11. Kaisankodissa (mainos 4/2014 tiedotteessa)

Ilmoittautumiset 9.10. mennessä Päiville p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi. 
Soita ja kysele lisää, valinnat kurssille tehdään ilmoittautumisajan mentyä umpeen
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Nuorisosunnuntai Ystiksellä 7.12.

Ystis muuttaa uusiin tiloihin (tarkemmin sivulla 
9). Sunnuntaina 7.12. klo 13–16 vietetään nuo-
risosunnuntaita. Kannusta nuortasi lähtemään 
yksin tai kootkaa porukka ja lähtekää tutus-
tumaan uusiin tiloihin. Vanhemmille tarjoutuu 
oiva kohta lähteä vaikkapa jouluostoksille!

Hoi vanhemmat!

Yhdistyksen järjestämä keharikaverikoulutus 
päättyi juuri ja nyt joukko koulutettuja eri-ikäi-
siä aikuisia etsii itselleen kaveria! 

Onko teidän perheessänne yli 12-vuotias nuori 
tai aikuinen vailla kaveria? Kaverin kanssa voi 
lähteä vaikkapa kävelylenkille, leffaan, lätkä-
matsiin tai tehdä jotain muuta mukavaa.
 
Keharikaveri on vapaaehtoinen vammaton 
kaveri, jonka kanssa voi viettää vapaa-aikaa. 
Hänelle ei makseta palkkaa, mutta yhteisis-
tä kuluista vastaa kaverin saanut. Kuluja voi 
kertyä pääsylipuista, kahveista yms. Yhteinen 
tekeminen ei aina kuitenkaan maksa mitään, 
mahdollisuuksia ilmaiseen tekemiseen on 
paljon!

Kaveria haetaan lomakkeella keharikaveritoi-
minnan kotisivuilta www.keharikaveri.fi. Halu-
tessasi voimme lähettää hakulomakkeen myös 
postitse.

Lisätietoja saat Severiina Winqvistiltä  ma–to 
klo 9–15 numerosta 040 160 9017.

Kaakon kammari -illat on tarkoitettu vertaista-
paamisiksi vanhemmille, erityislapsille ja sisa-
ruksille. Vanhemmat keskustelevat mahdolli-
suuksien mukaan omassa ryhmässään kahvin 
tai teen ääressä, ja lapsille ja nuorille on omaa 
ohjelmaa. Olemme kaikki samoissa tiloissa, 
joten tunnelma illoissa on riemukkaan lämmin.
Mukaan voi tulla koko perhe tai osa perhees-
tä. Kaakon kammariin pääsee hyvin metrolla, 
Herttoniemen asemalta on n. 10 min käve-
lymatka. Omalla autolla tuleville löytyy myös 
parkkitilaa. Mukaan voi tulla mistä päin Helsin-
kiä tahansa.

Kaakon kammari

Tilapäishoito

Syksyn tapaamiset:

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

  Huomaathan jouluretken sivulla 8!
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Kotiparkkitoiminnan kautta perheen on mah-
dollista saada kotiinsa tilapäistä hoitoa ja 
ohjausta alle 20-vuotiaalle kehitysvammaiselle 
lapselle tai nuorelle ja hänen sisaruksilleen. 
Vanhempiensa luona asuvien vaikeavam-
maisten henkilöiden kohdalla ikärajaa ei ole. 
Hoitaja huolehtii lasten viihtyvyydestä ja turval-
lisuudesta vanhempien toiveiden mukaisesti. 
Kerrothan mahdolliset erityistoiveesi etukä-
teen.

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

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

Kotiparkin hinnasto 

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

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

Ystis ja perhetyö yhdessä
Seniorietki Porvoon Taidetehtaan 
joulumarkkinoille perjantaina 12.12.

Jouluretki on tarkoitettu Ystävätuvan senioreil-
le sekä seniorivanhemmille yksin, kaksin tai 
koko perheen voimin. Lähdetään tuoksuttele-
maan joulua ja viettämään yhdessä mukava 
päivä. Markkinat ovat sisätiloissa, joten sääva-
raustakaan ei tarvita!

Taidetehtaan joulumarkkinoilta saat helposti 
hankittua joululahjoja. Tarjolla on laadukas ja 
runsas valikoima käsitöitä, yksilöllisiä koruja, 
puuesineitä, lasten vaatteita, leluja sekä mo-
nenlaisia herkkuja.

Matka taittuu omalla bussilla.
 
Lounaan syömme heti Porvooseen saavuttu-
amme. Sen jälkeen on aikaa tutustua runsaa-
seen markkinatarjontaan. 

Retken ohjelma:
•  klo 10 lähtö Mikonkadun tilausajopysäkiltä
•  klo 11.30–12.30 lounas
•  noin klo 12.30–14.30 markkinahumua
•  takaisin Helsinkiin saavumme noin klo 16

Hinta 30 euroa/henkilö.

Ystävätuvan väen ilmoittautumiset 12.11. 
mennessä Marjalle p. 040 521 0240 tai marja.
herala@kvtuki57.fi ja perheiden ilmoittautumi-
set Päiville p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@
kvtuki57.fi.

Ilmoitathan samalla ruokarajoitteet! 
Paikkoja on rajoitetusti.

Kotiparkki



9

Ystävätupa
Osoite: Abrahaminkatu 7 
p. 0400 413 478 (aukioloaikoina)
Avoinna:  
keskiviikkoisin klo 14–19 
sunnuntaisin klo 13–16
Lisätietoja: Marja Herala p. 040 521 0240

Ystävätupa muuttaa marraskuun 
aikana Läntinen Brahenkatu 2:een. Tarkka 
ajankohta ilmoitetaan yhdistyksen 
nettisivuilla www.kvtuki57.fi heti, kun se 
tiedetään. 

Tervetuloa Ystävätuvan uudet ja vanhat 
asiakkaat tapaamaan tuttuja, tutustumaan 
uusiin ihmisiin, laulamaan karaokea ja 
pelailemaan biljardia ja muita pelejä!
Myytävänä limua, kahvia ja pullaa sekä 
muuta pientä purtavaa.

Ystiksen nuorisosunnuntai 7.12. klo 13–16
Sovi kaverisi tai kavereidesi kanssa treffit 
Ystikselle. Tai tulkaa yhdessä isommalla 
porukalla. Myös nuorisosunnuntaina kaiken 
ikäiset asiakkaat ovat tervetulleita Ystikselle!

Ystiksen joulujuhla on keskiviikkona 10.12.
Sen jälkeen alkaa joulutauko.
Ystis avataan jälleen keskiviikkona 14.1.

Ystiksen biljardikisa 
Muuttojärjestelyiden vuoksi biljardikisaa ei 
järjestetä tänä syksynä.

Ystiksen Senioriklubi 
Senioriklubi kokoontuu joka toinen tiistai 
klo 12–14 Ystävätuvalla.
14.10. pelataan bingoa
28.10. lauletaan karaokea
11.11. yllätysohjelmaa
25.11. katsotaan kotimainen elokuva
9.12. joulujuhla

Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240.
Myytävänä kahvia, pullaa ja voileipiä.
Tervetuloa!

Vapaa-ajan toiminta
Toimintaa kehitysvammaisille ihmisille

Sture 21:n Villiklubi - uudet päivämäärät
Villiklubi-iltojen päivämäärät ovat muuttuneet!
Villiklubilla tavataan syksyn aikana torstaisin 
Ravintola Sture 21:ssä, Sturenkatu 21.

Seuraava kerta on torstaina 9.10. klo 19–22 
ja luvassa on jälleen menoa ja meininkiä 
bändin tahdittamana!

Ilmainen sisäänpääsy.

Ikäraja 18 v.
Muut syyskauden kerrat ovat torstai 13.11. 
ja torstai 4.12.
Tervetuloa!
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240, 
marja.herala@kvtuki57.fi

Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä 
eläkeläisille
Ystävätuvalla kokoontuu keskusteluryhmä 
eläkeläisille
• torstaina 30.10. klo 13–14.30
• torstaina 27.11. klo 13–14.30
Jutustelua ajankohtaisista aiheista.

Myytävänä kahvia ja pullaa. Kahvi + pulla 
maksaa 2 euroa.
Lisätietoja Marjalta 
p. 040 521 0240.
Tervetuloa! 
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Senioriretki Porvoon Taidetehtaan 
joulumarkkinoille 12.12. 
Lue lisää sivulta 8.

Me Itse Helsinki, tutustumiskäynti 
eduskuntaan 
Me Itse Helsinki järjestää helsinkiläisille Me 
Itse ry:n jäsenille tutustumiskäynnin 
eduskuntaan tiistaina 4.11. klo 17.

Opastetulla vierailulla esitellään eduskuntaa, 
kansanedustajan työtä sekä Eduskuntataloa. 

Ilmoittautumiset 16.10. mennessä Marja 
Heralalle p. 040 521 0240 tai 
marja.herala@kvtuki57.fi. 

Paikkoja rajoitetusti.

Vapaat kerhopaikat

Tilaa on seuraavissa ryhmissä:

Kouluikäisten erityismuskari, torstaisin klo 
17.15–18, Helsinginkatu 3–5. 
Tervetuloa mukaan iloisen yhteisen 
musisoinnin maailmaan. Ohjaaja on Petriina 
Auramo.

Tyttöjen liikuntakerho (Kuperkeikkakerho), 
sunnuntaisin klo 16–17, Soinisen koulu. 
Tule harrastamaan iloista ja monipuolista 
liikuntaa. Ohjaajina ovat Merja Airola ja Heidi 
Vihavainen.

Aikuisten ilmaisupiiri, torstaisin klo 
18–19.30, Kinaporinkatu 9 A. 
Ohjelmassa tarinoiden kerrontaa, ilmaisua, 
runojen tekemistä, teatterileikkejä, laulua…
Ohjaajina toimivat Satu Viitanen ja 
Eeva-Stiina Smolander. 

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

Ystävätuvan muuton vuoksi myös kaikki siellä 
toimivat kerhot siirtyvät uusiin tiloihin 
Läntiselle Brahenkadulle. Tarkka ajankohta 
ilmoitetaan kun se tiedetään.

Joululaulutilaisuus
Laulamme kauneimpia joululauluja 
1. adventtisunnuntaina 30.11. klo 16 
Helsingin Vanhassa kirkossa, Lönnrotinkatu 
6. Laulujen jälkeen juomme glögit Vanhan
kirkon seurakuntasalissa, Bulevardi 16. 
Tarkempi ohjelma selviää myöhemmin



11

Nuorten viikonloppuleiri 14.–16.11.

Paikkana on Rastilan leirintäalue/Rastilan 
kartano. Leiri on tarkoitettu omatoimisille 
13–17-vuotiaille nuorille. 

Ohjelmassa on hauskanpitoa ja kivaa 
tekemistä uusien kavereiden kanssa sekä 
tietysti  sopivasti virkistävää ulkoilua.  

Majoitus on kahdessa vierekkäisessä 4–6 
hengen hirsimökissä, joissa on wc ja suihku. 
Osa makuupaikoista sijaitsee parvella.

Leiri alkaa perjantaina klo 17 kokoontumisella 
leiriantälueen portilla ja leiri loppuu 
sunnuntaina klo 12. Leirille ei ole yhteiskulje-
tusta. Ohjaajia on yhteensä neljä, joista kaksi 
toimii nukkuvina yökköinä. 

Tilat eivät valitettavasti sovi 
liikuntarajoitteisille. Diabetesta sairastavien 
kohdalla on myös huomioitava, että henkilön 
on osattava pistää itse, sillä ohjaajilla ei ole 
pistolupaa.

Hakuaika päättyy keskiviikkona 15.10. 
Tulostettava hakulomake löytyy Helsingin
Kehitysvammatuen kotisivuilta 
www.kvtuki57.fi kohdasta ajankohtaista. 
Hakulomakkeita saa myös yhdistyksen 
toimistolta. Leirille mahtuu 8 leiriläistä ja 
sopiva ryhmä valitaan hakijoiden joukosta.
Viikonloppuleirin osallistumismaksu on 30 
euroa.

Hakemus lähetetään osoitteeseen: 
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry
Leirihakemus
Bulevardi 34 a A 4
00120 Helsinki.

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

Leiritoiminta
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Vekkarin ryhmät

Vekkarin kymmenen vertaisryhmää on aloitta-
nut toimintansa syyskuussa. Käy lukemassa 
kuulumisia ryhmistä Vekkarin nettisivuilla 
www.vekkariprojekti.fi ja katsomassa lisää ku-
via osoitteessa www.facebook.com/vekkari.

Vekkarin vapaa-aikaryhmä

Tule kuuntelemaan musiikkia ja keskustele-
maan mukavaan seuraan! Vapaa-aikaryhmä 
kokoontuu joka toinen maanantai kello 18–19 
Kallion kirjastossa. Käy Vekkarin nettisivuilla 
täyttämässä osallistumislomake tai jos olet jo 
täyttänyt lomakkeen, soita Annikalle 
p. 040 521 0242.

Vekkari-projekti

Valotaideryhmän ensimmäisellä 
kerralla oli ohjelmassa vapaata 
valomaalausta.

Piirustusryhmän ensimmäisen 
kerran kuvasatoa. 
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Vapaaehtoistoiminta

Keharikaveri 

Nyt kannattaa hakea keharikaveria, jonka 
kanssa pääsee vaikka tutustumaan syksyi-
seen luontoon, futismatsiin tai kokkailemaan 
yhdessä molempien herkkuja.

Viimeisin keharikaverikoulutus päättyi juuri ja 
uudet innokkaat keharikaverit odottavat itsel-
leen omaa kaveria.

Keharikaveri on vapaaehtoinen vammaton 
kaveri, jonka kanssa voi viettää vapaa-aikaa 
haluamallaan tavalla. Keharikaverin voi saada 
jos on yli 12-vuotias. Keharikaveria voi hakea 

lomakkeella kotisivuiltamme www.keharikaveri.
fi. Sivuilta löytyy myös lisätietoja keharikave-
ritoiminnasta. Tarvittaessa voimme lähettää 
hakulomakkeen myös postitise.

Lisätietoja voi kysellä Severiina Winqvistiltä 
ma–to klo 9–15 numerosta 040 160 9017.

Yhdistyksen jäsenet, heidän omaisensa sekä muut tiedotteen lukijat ovat tervetul-
leita kirjoittamaan jäsenlehden lukijapalstalle! Sana on vapaa, voit kirjoittaa omas-
ta elämästäsi, kertoa tapahtumista, joihin olet osallistunut, tai sanoa mielipiteesi 
erilaisista asioista. 
Pyrimme julkaisemaan kirjoitukset sellaisenaan, mutta pidätämme oikeuden 
lyhentää tekstiä, jos lukijapalstalle varattu tila ei riitä. 
Kirjoituksia voi lähettää osoitteella: Kirsi Aarnikare, Helsingin Kehitysvammatuki 
57 ry, Bulevardi 34 a A 4, 00120 Helsinki tai kirsi.aarnikare@kvtuki57.fi.
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Lokakuu

6.10.  Kaakon kammari
9.10.  Villiklubi
14.10.  Ystiksen Senioriklubi
27.10.  teemailta aiheena sisaruus
28.10.  Ystiksen Senioriklubi
30.10.  keinutuoliryhmä Ystiksellä eläkeläisille

Marraskuu

1.–2.11. viikonloppu äideille Kaisankodissa
3.11.  Kaakon kammari
11.11.  Ystiksen Senioriklubi
13.11.  Villiklubi
14.–16.11. nuorten viikonloppuleiri
15.11. ja 
22.–23.11. Vekkarin vertaiskaverikoulutus
25.11.  Ystiksen Senioriklubi
27.11.  yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
27.11.  keinutuoliryhmä Ystiksellä eläkeläisille
30.11.  joululaulutilaisuus Vanhassa kirkossa

Joulukuu

1.12.  Kaakon kammari
4.12.  Villiklubi
7.12.  nuorisosunnuntai Ystiksellä
9.12.  Ystiksen Senioriklubin joulujuhla
10.12.  Ystiksen joulujuhla
12.12.  senioriretki Porvoon Taidetehtaan joulumarkkinoille
13.12.  yhdistyksen joulujuhla

Tapahtumakalenteri

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

Jos luet jäsentiedotteen mieluummin kotisivuiltamme, etkä halua paperista 
lehteä, voit ilmoittaa asiasta Maria Kuosmalle (maria.kuosma@kvtuki57.fi).

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



Yhteystiedot
Toiminnanjohtaja Seija Milonoff 040 835 3763
 Talouspäällikkö Sari Korhonen 040 511 4963
Talousassistentti Kirsi Aarnikare 040 160 9015
Vapaa-ajan koordinaattori Marja Herala 040 521 0240
Projektikoordinaattori Tiina Herttuainen 050 564 4707
Perhetyön suunnittelija Päivi Juvala 040 707 9967
Toimistosihteeri Maria Kuosma 0400 345 369
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Heidi Lokki 040 160 9017
Tilapäishoidon ohjaaja Minna-Mari Marjoniemi 040 522 2138
 Vapaa-ajan koordinaattori Jan Törnblom (kerhot ja leirit) 040 835 0395
Koordinaattori Severiina Winqvist (leirit) 040 837 6273
Projektityöntekijä Annika Ylitalo 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 3284 0471
Vastaava ohjaaja Teija Manninen 040 134 4204
Ohjaajat 040 837 6179
Faksi  3284 0470

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

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

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


