20.11.2014

Avoimet ovet Brahenkadulla

s. 5

Yhdistyksen joulujuhla

s. 5

KeMuT Finlandia-talolla

s. 7

Tonttuparkki Ystiksellä

s. 9

Jokaisella on oikeus tietoon -tapahtuma s. 12
Koululaisten talvileiri

s. 14

Tämän tiedotteen sisältö:
Yhdistysasiaa
Perheiden vertaistukitoiminta
Parkkitoiminta
Vapaa-ajan toiminta
Leiritoiminta
Vekkari-projekti
Vapaaehtoistoiminta
Tapahtumakalenteri

s. 3
s. 8
s. 9
s. 11
s. 14
s. 15
s. 16
s. 19

Läntinen Brahenkatu 2
00510 Helsinki
p. 0400 345 369
toimisto@kvtuki57.fi
www.kvtuki57.fi

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n
hallitus 2014
Puheenjohtaja
Riitta Johansson
p. 040 580 7373
Varapuheenjohtaja
Iiro Auterinen
p. 040 546 9709
Varapuheenjohtaja
Kristiina Vuori
Erkki Lönnrot
p. 0400 501 859
Juha Martikainen
p. 040 757 5192
Kaj-Erik Sagulin
p. 044 358 3566
Helena Suosalmi
p. 040 735 7190
Varajäsenet:
Päivi Liimatta
p. 050 553 5353
Mia Puttonen
p. 040 775 0130

Jäsentiedotteen aikataulu
numero

aineiston jättöpäivä

postitusviikko

1
2

7.1.2015
23.2.2015

4
11

Jari-Matti Vuorio
p. 040 513 3345
Sähköpostia hallituksen jäsenille voi lähettää
osoitteeseen hallitus@kvtuki57.fi.

Yhdistysasiaa
Toiminnanjohtajan katsaus
Syksy on kääntymässä talveksi ja yhdistyksen
toimiston ja Ystiksen kauan odotettu muutto
uusiin tiloihin on tapahtunut 7.11. Tätä kirjoittaessani muuttolaatikot odottavat vielä purkamistaan ja monet tavarat odottavat nekin
vielä löytymistään. Olemme nyt Läntisellä
Brahenkadulla ja työhuoneen ikkunasta avautuu vilkkaan Bulevardin sijaan näkymä Brahen
kentälle ja Helsinginkadulle.

järjestämisen. Näin meillä on jälleen uusia
mahdollisuuksia jakaa tietoa ja verkostoitua
alan toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden
kanssa.

Toimiston lisäksi uusiin tiloihimme muutti myös
Ystävätupa. Ystis on näin nyt myös fyysisesti
olennainen osa hienoa toimintaamme ja siten
läsnä työarjessamme. Ystiksen toiminnan lisäksi voimme järjestää tiloissamme muidenkin
toimintojemme tapahtumia ja kokoontumisia.
Uudet tilat mahdollistavat paremmin myös
erilaisten pienten tilaisuuksien ja koulutusten

Hyvää talven ja joulun odotusta, tapaamisiin!

Järjestämme avoimet ovet tiistaina 2.12.,
jolloin teillä on mahdollisuus tavata meitä ja
tutustua tiloihimme, ja yhdistyksen syyskokoushan on 27.11. Tervetuloa!

Seija Milonoff
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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 tarkastamaan 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.
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Hallituksen kokous 29.9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Keskustelu talousarviosta vuodelle 2015.
Vuokrien korotus 4 %.
Yhdistyksen joulujuhla 13.12.2014.
Joulujuhlan ja Finlandia-talon konsertin lippujen hinnat pidetään ennallaan.
Uusien toimitilojen remonttiurakan tilanne.
Erkki Lönnrot jatkaa Uudenmaan tukipiirin hallituksessa.

Hallituksen kokous 3.11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hallitus hyväksyi syyskokoukselle esitettäväksi toimintasuunnitelman vuodelle 2015.
Hallitus hyväksyi syyskokoukselle esitettäväksi talousarvion 2015.
Yhdistyksen syyskokous ja hallituksen erovuoroiset.
Strategiakeskustelun ja lähitulevaisuuden pohdinnan avaus.
Yhdistyksen toiminnan sisäinen tarkastus Helena Suosalmen johdolla käynnissä.
Yhdistyksen hallitus ehdottaa Erkki Lönnrotin jatkoa VAU:n hallituksessa ja Iiro Auterisen
jatkoa valtuustossa.

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
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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.

Avoimet ovet Läntisellä Brahenkadulla
Tule tutustumaan yhdistyksen toimiston ja Ystävätuvan uusiin tiloihin sekä toimiston
työntekijöihin tiistaina 2.12. klo 15–18.
Glögitarjoilu.
TERVETULOA!

Toimisto sijaitsee Brahen kentän vieressä
osoitteessa Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros.
Paikalle pääsee hyvin esim. raitiovaunuilla
1, 3 ja 8.

Yhdistyksen joulujuhla
Yhdistyksen joulujuhla pidetään lauantaina 13.12. klo 13–18 Ravintola Kiltakellarissa,
Bulevardi 44, Helsinki
Lippujen hinnat: aikuiset 28 €, lapset (alle 12 v.) 14 €
Lippuvaraukset 3.12. mennessä sähköpostilla maria.kuosma@kvtuki57.fi tai
puhelimitse 0400 345 369/Maria Kuosma (maanantai–perjantai klo 9–14).
Liput ja laskut (toimituskulut 2 euroa) postitetaan viikolla 49. Varattuja lippuja saa lunastaa myös
käteisellä (pankkikortti ei käy maksuvälineenä) keskiviikkona 10.12. klo 9–18 Ystävätuvalta,
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs.
Ohjelmassa ruokailua, arpajaiset, joulupukki ja tanssia. TERVETULOA!

Joulujuhla Kiltakellarissa vuonna 2012.
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Uusi työntekijä toimistolla
Hei!
Olen Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n uusi toimistoapulainen Ella Rinne. Työskentelen Ystävätuvalla ja toimistolla.
Olen opiskellut puutarha-alaa Kiipulassa 3 vuotta ja valmistuin
sieltä 21.2.2014. Kiipulan jälkeen olin Linnanmäellä kesätöissä.
Toimistolla ja Ystävätuvalla huolehdin yleisestä siisteydestä,
keitän kahvit, käyn kaupassa. Toimistolla avustan postitus- ym.
toimistohommissa, Ystävätuvalla teen mm. leivät valmiiksi ja
laitan pöydälle kaikki valmiiksi.
Harrastan kävelyä, pyöräilyä, pilatesta ja mökkeilyä.
Ystävällisin terveisin
Ella Rinne

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n
henkilökunta toivottaa yhdistyksen
jäsenille ja kaikille jäsentiedotteen
lukijoille rauhallista joulunaikaa
ja hyvää uutta vuotta!
Yhdistyksen toimisto on suljettuna 22.12.2014-6.1.2015.

Kehitysvammaisten Tukiliiton
kynttilöitä on myynnissä
yhdistyksen toimistolla.
Ostamalla tuotteita tuet Kehitysvammaisten Tukiliiton ja
sen jäsenyhdistysten toimintaa.
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KeMuT
Kehitysvammaisten muusikoiden ja taiteilijoiden tapahtuma
Finlandia-talolla 31.1.2015 klo 14–16.30
Tervetuloa uudistuneeseen tapahtumaan! Entiseen tapaan pääpaino on musiikilla, mutta mukana on myös muun muassa performanssia ja kuvataidetta.
Löydät tapahtuman Facebookista nimellä ”KeMuT Finlandia-talolla”. Klikkaa sieltä itsesi tapahtumaan ja saat tietoa esiintyjistä sekä tapahtuman valmisteluista.
Resonaarin musiikkikoulu järjestää Yökerho Pressan kanssa perjantaina 30.1. klubi-illan, jonne
olette tervetulleita virittäytymään KeMuT-tunnelmaan. Lisätietoja sivulla 18.
Nyt kannattaa tulla kauempaakin! Hotelli Presidentistä voi varata huoneen yöksi erikoishinnalla
95 €/1hh/yö ja 110 €/2hh/yö. Varaukset viimeistään 24.1.: www.sokoshotels.fi, varauskoodilla
BKEMUT.

Lippuvaraukset 8.12. alkaen

• kotisivujen kautta
www.kvtuki57.fi -> Ajankohtaista -> Finlandia-talon lippuvaraukset
• sähköpostilla
maria.kuosma@kvtuki57.fi
• puhelimitse
p. 0400 345 369/Maria Kuosma (maanantai–perjantai klo 9–14)
Lippujen hinnat: aikuiset 28 €, alle 12-vuotiaat 14 €. Ryhmien joka kymmenes lippu on ilmainen.
Pyörätuolia käyttävän henkilön avustajan lippu on ilmainen.
Postitse lähetettävien lippujen toimitusmaksu on 2 euroa.
Lippuja voi ostaa käteisellä Ystävätuvalta, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs., keskiviikkona 14.1.
klo 9–18 ja 28.1. klo 9–18. Huom: pankkikortti ei käy maksuvälineenä.
Väliaikatarjoilut: p. 040 135 4300 tai ravintola@finlandiatalo.fi
Lisätietoja ohjelmasta: p. 040 521 0240/Marja Herala
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Perheiden vertaistukitoiminta
Aikuisten vanhemmat lounaalle ravintola
Kaisaniemeen to 4.12. klo 12
Aikuisten vanhemmat on ryhmä, joka kutsuu
kaikkia vanhempia, joilla on aikuinen kehitysvammainen lapsi ja mahdollisuus päiväaikaan olla mukana. Istahdetaan rauhassa
ennen joulukiireen alkamista lounaalle.
Vaihdetaan ajatuksia ja kuulumisia Kaisaniemen herkullisen ja runsaan lounaan
äärellä. Perinteisen ravintola Kaisaniemen
löydät osoitteesta Kaisaniementie 6.
Tervetuloa mukaan niin ensikertalaiset
kuin tutut vanhemmat! Lounaan omavastuu on 10 €/hlö ja se maksetaan paikan
päällä.
Lähde virkistäytymään hyvässä seurassa
hyvän ruoan äärelle!
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 27.11. Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Syyskokous to 27.11. klo 18 yhdistyksen toimistolla, Läntinen Brahenkatu 2,
4. krs.
Syyskokouksessa käsitellään tärkeitä asioita, mm. yhdistyksen toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle. Kokouksessa valitaan myös hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Tule vaikuttamaan!

Avoimet ovet Brahenkadulla ti 2.12.
klo 15–18
Tervetuloa tupatarkastukselle yhdistyksen
uusiin tiloihin Unelman päivänä!
Olemme siis muuttaneet yhteen, Ystävätupa
Abrahaminkadulta ja toimisto Bulevardilta!
Glögitarjoilu!
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Kaipaatko lapsellesi Aikuiskaveria?
Keharikaveritoiminnan laajentamista pohditaan
alle 12-vuotiaisiin. Oletko arjessa kaivannut
omaa aikuiskaveria lapsellesi? Alustavissa
suunnitelmissa ajatuksena on, että aikuiskaveri tapaisi lasta esim. kerran kuussa. Tapaamiset voivat olla leikkimistä lapsen kotona,
puistossa käymistä, ulkoilua, tms. perheen ja
ennen kaikkea lapsen toiveet huomioiden.
Toiminta ei ole hoitopalvelua eikä avustamista.
Keskeistä on mielekkään, mukavan vapaaajan viettäminen ja sitoutuminen olemaan
läsnä lapsen elämässä omana aikuisena
kaverina.
Ota yhteyttä Severiinaan p. 040 160 9017 tai
severiina.winqvist@kvtuki57.fi.

Parkkitoiminta
Tonttuparkki on täällä taas!
Tervetuloa viettämään tonttumaisen hauskaa
päivää lauantaina 13.12. klo 10–16. Päivä on
tarkoitettu alle 20-vuotiaille lapsille ja nuorille.
Kokoonnumme Ystävätuvan uusissa tiloissa,
os. Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs.
Päivään mahtuu muun muassa riisipuuron
tuoksua ja pop up -joulukorttien askartelua
kierrätysmateriaaleista.
Mukaan voi tulla itselle sopivaksi ajaksi.
Mukana menossa on ohjaajatonttuja, joten
vanhemmat voivat käyttää ajan vaikka jouluostoksien tekemiseen. Ilmoittautumiset ke 3.12.
mennessä. Mukaan mahtuu rajallinen määrä
tonttuja, valinnat tehdään ilmoittautumisajan
mentyä umpeen.
Päivän hinta on 10 euroa/lapsi.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Minna-Mari
p. 040 522 2138 klo 9–14.
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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.

Vuoden viimeinen tapaaminen on maanantaina 1.12. klo 17.30–20.00. Vietämme silloin
iltaa pikkujouluisissa tunnelmissa. Tervetuloa!
Leikkipuisto Herttoniemi, Karhutie 11, 00900
Helsinki
Lisätietoja Minna-Mari Marjoniemeltä
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 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.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
Ystävätupa
Osoite: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros
p. 0400 413 478 (aukioloaikoina)
Avoinna:
keskiviikkoisin klo 14–19
sunnuntaisin klo 13–16
Lisätietoja: Marja Herala p. 040 521 0240
Keskiviikkona 10.12. Ystävätupa on avoinna
klo 16–19. Silloin on joulujuhla. Sen jälkeen
on joulutauko. Ystävätupa on avoinna taas
keskiviikkona 14.1. klo 14–19.
Jouluaskartelua Ystiksellä keskiviikkona
26.11.
Askartelemme Saanan (sosionomiopiskelija)
kanssa joulukortteja ja -koristeita.
Tervetuloa!
Ystiksellä leivotaan keskiviikkona 3.12.
Leivomme yhdessä pipareita joulujuhlaa
varten. Tervetuloa mukaan talkoisiin!
Ystiksen nuorisosunnuntai 7.12. klo 13–16
Sovi kaverisi kanssa treffit Ystikselle.
Tai tulkaa yhdessä useamman hengen
porukalla. Myös nuorisosunnuntaina kaiken
ikäiset asiakkaat ovat tervetulleita Ystikselle!
Ystävätuvan joulujuhla keskiviikkona
10.12. klo 16–19
• glögiä, pipareita, torttuja
• Jouko Hälinen soittaa pianoa
• yllätysohjelmaa
• joulupukki
Tuo joulupukin säkkiin noin 2 euron hintainen
lahja.
Tervetuloa!

Marlo Paumo
piparitalkoissa
v. 2009

Ystiksen senioriklubi
25.11. Saana-opiskelijan yllätysohjelma
9.12. joulujuhla - joulutunnelmaa, herkkuja ja
musiikkia
Kevään ensimmäinen senioriklubi on tiistaina
13.1. klo 12–14.
Silloin suunnittelemme yhdessä kevään
ohjelmaa.
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240
Tervetuloa!
Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä
eläkeläisille 27.11. klo 13–14.30
Jutustelua ajankohtaisista aiheista.
Myytävänä kahvia ja pullaa. Kahvi + pulla
maksaa 2 euroa.
Kevään keinutuoliryhmän ajat kerrotaan
tammikuun jäsentiedotteessa.
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240.
Tervetuloa!
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Sture 21:n Villiklubi, Sturenkatu 21
Ravintola Sture 21:n Villiklubilla bailataan
vielä 4.12. klo 19–22.
Ikäraja 18 v.
Tervetuloa!

Valtakunnallisen kehitysvammaisten
viikon tapahtuma
1.–7.12. järjestettävän viikon teema on
lukutaito ja kansalaisuus.
Viikon tunnuslause on ”Jokaisella on oikeus
tietoon”.
Me Itse Helsinki ja Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry järjestävät yhdessä
yleisötapahtuman Kallion kirjastossa
perjantaina 5.12. klo 16–18. Sen jälkeen
tapahtumaan osallistuneille on
glögitarjoilu Ystävätuvalla. Tapahtumassa
on kirjaston palveluiden esittely ja erilaisia
toimintapisteitä. Me Itse Helsingin jäsenet
kertovat lukuharrastuksestaan (erityisesti
selkokirjoista). Kehitysvammaliiton edustajan
kanssa voit tutustua Vernerin selkokielisiin
sivuihin. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n
Vekkari-projektin kokemusasiantuntija pitää
kaikille avoimen kirjapiiritilaisuuden.
Tervetuloa!

Kehitysvammaisten valtakunnallinen
kirkkopyhä ja seurakuntien
kehitysvammaistyön 50-vuotisjuhla
20.–21.9. - matkakertomus
Kaunis syystervehdys kirkkopyhämatkalta
Turusta!
Lähdimme lauantaiaamuna ajamaan kohti
Turkua. Bussissa oli jo menomatkalla hauska
tunnelma. Matkalla pysähdyimme ABC
Piihovissa jossa söimme maittavan lounaan.
Sieltä ajoimme Naantalin upeaan vanhaan
kivikirkkoon jossa kuulimme upean historian
joka tällä kirkolla on. Kirkko oli todella upea.
Sieltä ajoimme sitten Naantalin kylpylään
jossa yövyimme. Veimme laukut huoneisiin ja
osa porukasta lähti uimaan ja rentoutumaan
kylpylään jossa nautimme ihanista
porealtaista. Illalla menimme sitten
ravintolaan syömään upeaa juhla illan
illallista josta nautimme kovasti kaikki. Ruoka
oli todella hyvää. Illallisen jälkeen menimme
vielä aulan baarin nauttimaan ihanasta piano
musiikista.
Sunnuntaiaamuna heräsimme aikaisin ja
menimme aamupalalle. Aamupalan jälkeen
lähdimme ajamaan kohti Turkua jossa meillä
oli valtakunnallinen kirkkopäivä tiedossa
täynnä upeita juhlallisuuksia. Aamupäivällä
ihana juhlamessu jonka jälkeen menimme
syömään ihana juhlalounasta ja jälkiruokana
oli täytekakkua. Iltapäivällä meillä oli upea
pääjuhla joka oli tosi kaunis ja ihana. Upea
orkesteri soitti kaunista musiikkia. Upean
juhlapäivän jälkeen meillä oli vielä edessä
kotimatka joka sujui upeaa juhlapäivää
muistellessa. Nauru raikasi bussissa kun
ajoimme Helsinkiin.
Matkakertomuksen kirjoitti Sami-Matias
Siiskonen.
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Verneri.net selkosivut
Vernerin selkosivuilta löydät valtavasti tietoa
eri asioista, muun muassa työstä,
vapaa-ajasta, asumisesta, opiskelusta,
ihmissuhteista ja liikunnasta. Verkko-Kertulta
saat vastauksia mieltäsi askarruttaviin
kysymyksiin. Kysy seksuaalineuvojalta
-palstalla seksuaalineuvoja vastaa
kysymyksiin, jotka koskevat seksuaalisuutta.

Tyttöjen liikuntakerho (Kuperkeikkakerho),
sunnuntaisin klo 16–17, Soinisen koulu. Tule
harrastamaan iloista ja monipuolista liikuntaa.
Ohjaajina ovat Merja Airola ja Heidi
Vihavainen.
Torstain Muskariryhmiin klo 16.30–17.15 tai
17.15–18 saattaa myös vielä mahtua.
Paikka on Helsinginkatu 3–5. Ohjaaja on
musiikkiterapeutti Petriina Auramo.

Onko kirjoittaminen sinun juttusi? Vernerin
selkosivuille kaivataan blogin kirjoittajia. Jos
kiinnostuit ota yhteyttä jenni.sipila@kvl.fi.
Tommi Kivimäen blogia voit lukea osoitteessa
verneri.net/selko/omat-jutut/blogi/.

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

Vernerin selkosivuilla on käynnissä
kävijäkysely. Voit vastata kyselyyn ja tehdä
ehdotuksia sivujen kehittämiseksi osoitteessa
verneri.net/selko/.
Kerhojen syyskauden päättyminen
Useimmat Kehitysvammatuen kerhot
lopettavat viikolla 50.
Kuperkeikkakerhot lopettavat 7.12. ja
Sherborne-liikunta loppuu 24.11.
Liikuntaviraston omat ryhmät lopettavat myös
viikolla 50.
Kerhojen kevätkauden alkaminen
Liikuntaviraston omat ryhmät aloittavat
kevätkauden viikolla 2.
Kehitysvammatuen kerhot aloittavat viikolla 3.
Poikkeuksina ovat viikolla 2 aloittavat Malmin
liikuntakerho, salibandykerho sekä keilailu- ja
luistelukerhot.
Kaikilla kerhoilla on talviloma viikolla 8.
Voit varmistaa oman kerhosi päättymisen ja
alkamisen ohjaajilta tai toimistolta arkisin klo
9–15 Janilta p. 040 835 0395.
Vapaat kerhopaikat
Ilmaisupiiri, torstaisin klo 18–19.30,
Kinaporinkatu 9 A. Ohjelmassa tarinoiden
kerrontaa, ilmaisua, runojen tekemistä,
teatterileikkejä ja laulua. Ohjaajina toimii Satu
Viitanen ja Eeva-Stiina Smolander. Ryhmä on
tarkoitettu aikuisille.

Joululaulutilaisuus
Laulamme kauneimpia joululauluja
sunnuntaina 30.11. klo 16 Vanhassa kirkossa,
Lönnrotinkatu 6. Tilaisuudessa soittaa mm.
Jouko Hälinen. Tilaisuuden juontaa
vammaistyön pastori Heli Ojalehto.
Tilaisuuden jälkeen on glögi- ja piparitarjoilu
klo 17–18 Vanhankirkon seurakuntasalissa,
Bulevardi 16.
Biljardin suomenmestaruuskisat
Vuoden 2014 kisat pidetään torstaina
5.2. klo 9 alkaen.
Paikka on Ritz-biljardi, Eteläinen
Hesperiankatu 22.
Pelimuotona eli lajina on 8-pallo.
Naisilla ja miehillä on omat sarjansa ja
mukaan voidaan ottaa enintään 64 pelaajaa.
Kisaan osallistuminen maksaa 7 euroa.
Ilmoittautumiset: Pekka Leisti p. 0400 846
520 tai sähköpostilla osoitteella pekka.leisti@
espoo.fi
Kisat järjestää Riilahden Biljardiseura ja
Suomen Biljardiliitto.
Käsi kädessä-iltapäivät
Seuraavan kerran tilaisuus pidetään 29.11.
klo 14–16 Malmin Saalemissa, Malmin Asematie 3, 00700 Helsinki. Tilaisuudessa
tarjoillaan joulupuuroa ja kahvia. Tilaisuus on
maksuton, kahviraha on vapaaehtoinen. Ohjelma jouluaiheista. Kaikki kehitysvammaiset
joko itsenäisesti, perheineen tai avustajineen
ovat tervetulleita.
Lisätietoja: Paula Plysjuk p. 044 066 8867 tai
paula.plysjuk@luukku.com ja
www.kasikadessa.net.
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Leiritoiminta
Koululaisten talvileiri Högsandissa
Kehitysvammatuki 57 ry järjestää 10–16vuotiaille koululaisille talvileirin 16.–21.2.
(maanantai–lauantai) Loma- ja kurssikeskus
Högsandissa Lappohjassa.
Leirille mahtuu 14 henkilöä.
Leirillä on täysihoito ja yövalvonta sekä
monipuolista ohjattua toimintaa (ulkoilua,
leikkejä, pelejä, saunomista, makkaran
paistoa, rentoutumista…). Leirille järjestetään
yhteiskuljetus. Matkan kesto on noin kaksi
tuntia.
Leiriviikon osallistumismaksu on 60 euroa.
Leirille voivat hakea helsinkiläiset
kehitysvammaiset koululaiset.
Aistivammat, epilepsia, liikuntavammat,
diabetes tms. eivät ole este hakemiseen.
Diabetesta sairastavien kohdalla on tosin
huomioitava, että henkilön on osattava pistää
itse, sillä leiriohjaajilla ei ole pistolupaa.
Hakuaika leirille päättyy 16.1.2015 klo 14.
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Tarkempia tietoja leiristä ja hakulomake löytyvät Helsingin Kehitysvammatuen kotisivuilta
www.kvtuki57.fi kohdasta Ajankohtaista ->
Talvileiri 2015.
Tarvittaessa hakulomakkeita saa myös
omalta sosiaalityöntekijältä ja
Kehitysvammatuen toimistolta.
Hakemuksen voi täyttää netissä.
Paperiversiona hakemus lähetetään
osoitteeseen: Helsingin Kehitysvammatuki 57
ry/leirihakemus, Läntinen Brahenkatu 2, 4.
kerros, 00510 Helsinki tai faksilla numeroon
698 1269.
Viikolla 5 lähetämme kirjeitse päätökset ja
leiripaikan saaneille lisäksi tarkempaa tietoa
leiristä sekä tavat ja tottumus -lomake ja
vaatelista täytettäväksi.
Lisätietoja:
Jan Törnblom p. 040 835 0395
(ma–pe klo 9–15), jan.tornblom@kvtuki57.fi
tai Severiina Winqvist p. 040 522 2138
(ma–to klo 9–14),
severiina.winqvist@kvtuki57.fi.

Vekkari-projekti
Vekkari hakee vapaaehtoistoimijoita
- Seurasaaren joulupolulle sunnuntaina
14.12.

Kehitysvammaisten viikon
kirjapiiri

- KeMuT-tapahtumaan lauantaina 31.1.2015
Finlandia-talolle.

Vekkarin kirjapiirin kokemusasiantuntija VeliPekka Venho vetää avointa kirjapiiriä perjantaina 5.12. kello 16-18 Kallion kirjastossa.
Tervetuloa! Avoin kirjapiiri on osa Kehitysvammaisten viikon tapahtumia.

Vapaaehtoistoimijoille järjestetään ennen tapahtumaa perehdytysilta, jossa jaetaan tehtävät.
Ilmoittaudu mukaan soittamalla Vekkarille p.
040 521 0242. Jos et ole vielä täyttänyt Vekkarin ilmoittautumislomaketta, käy täyttämässä
se Vekkarin internetsivuilla www.vekkariprojekti.fi (klikkaa kruunulogosta lomake auki).

Veli-Pekka on vetänyt kirjapiiriä Pasilan kirjastossa joka toinen tiistai jo yli vuoden ajan.
Hänen lempikirjansa on Harry Potter -sarja ja
muu fantasiakirjallisuus.
Lue lisää kehitysvammaisten viikon tapahtumasta sivulta 12.

Annikan terveiset
Haluan kiittää teitä kaikkia, jotka olette olleet
mukana Vekkari-projektissa ja joiden kanssa
olen saanut tehdä yhteistyötä parin vuoden
ajan. Minä siirryn joulun jälkeen uusien haasteiden pariin, mutta Vekkarin toiminta jatkuu
normaalisti projektikoordinaattori Tiinan tuella. Työssäni projektityöntekijänä olen saanut
tutustua ihaniin ihmisiin ja kokea upeita hetkiä
yhdessä toimiessamme. On ollut hienoa nähdä se ilo ja into, jolla ihmiset ovat olleet mukana Vekkarissa. Tästä työstä mieleeni jäävät
erityisesti Vekkarin taitavat toimijat, yhdessä
järjestetyt tapahtumat sekä kannustavat yhteistyökumppanit ja työkaverit.
Tunnelmallista joulun aikaa ja kaikkea hyvää
tuleville vuosille!
Annika Ylitalo

Veli-Pekka Venho
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Vapaaehtoistoiminta
Olemme mukana Volunteer - vapaaehtoistoiminnan messuilla 3.12. Vanhalla Ylioppilastalolla klo 14–18.
Tervetuloa mukaan löytämään itsellesi merkityksellistä vapaaehtoistoimintaa!
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. Meillä on useita innokkaita keharikavereita odottamassa itselleen
omaa kaveria eli nyt on hyvä aika lähettää
oma kaverihakemus.

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 voi kysellä Severiina Winqvistiltä
ma–to klo 9–15 numerosta 040 160 9017 tai
severiina.winqvist@kvtuki57.fi.

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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MessuOhjelMassa mm. Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon jako.
Lue lisää: www.kansalaisareena.fi/messut

Sosiaali- ja terveysvirasto

Suomen
Nivelyhdistys ry
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HelsinkiMission hyväntekeväisyysilta – Resonaari 20 vuotta
Resonaari täyttää 20 vuotta. Juhlavuosi käynnistyy hyväntekeväisyyskonsertilla yhteistyössä Original Sokos
Hotel Presidentin kanssa.
30.1.2015 Pressan yökerho, Original Sokos Hotel Presidentti
Antinkatu 2 / Eteläinen Rautatiekatu 4
Ovet auki klo 19, ohjelma alkaa klo 20.
Esiintymässä Riskiryhmä ja Resonaarigroup Resonaarista, klo 23 alkaen Fakta Beat feat. Antti Railio, Jussu
Pöyhönen ja Jore Marjaranta
Hyväntekeväisyysillassa julkistetaan Resonaarigroupin cd ja Riskiryhmän dvd.
Liput 10 € lippu.fi ja ovelta. Lipputulot ohjataan Resonaarille.
Sokotel on HelsinkiMission pääyhteistyökumppani ja tämän konsertin järjestäminen on osa yhteistyötä.
Tapahtumaa tukee myös MagnumLive.
Resonaarissa kaikki soittaa
HelsinkiMission musiikin erityispalvelukeskus Resonaari on Helsingissä toimiva erityismusiikkikasvatuksen
sekä kulttuurisen sosiaalityön asiantuntija- ja innovaatiokeskus. Resonaari tarjoaa erilaisille oppijoille
suunnattua soitonopetusta ja tuottaa ja toteuttaa laajasti konserttitoimintaa.
Resonaarin musiikkikoulu on erityisryhmille suunnattu taiteen perusopetusta tarjoava musiikkikoulu.
Kohderyhminä ovat oppilaat, joiden on vamman, sairauden tai muun vastaavan syyn takia vaikeaa tai
mahdotonta osallistua perinteisen musiikkikoulun opetukseen. Hyväntekeväisyysillassa esiintyvät
Riskiryhmä ja Resonaarigroup ovat musiikkikoulun kasvatteja.
Lisätiedot:
Resonaarin johtaja Markku Kaikkonen, 0400766 712, markku.kaikkonen@resonaari.fi
Ravintolapäällikkö Timi Rytsy, Pressa yökerho, Original Sokos Hotel Presidentti, 050 3883881,
timi.rytsy@sok.fi
Viestintäpäällikkö Kristiina Backberg, 044 733 1544, kristiina.backberg@helsinkimissio.fi
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Tapahtumakalenteri
Marraskuu
25.11.		
26.11.		
27.11.		
27.11.		
29.11.		
30.11.		

Ystiksen Senioriklubi
jouluaskartelua Ystiksellä
yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
keinutuoliryhmä Ystiksellä eläkeläisille
Käsi kädessä -iltapäivä Malmin Saalemissa
joululaulutilaisuus Vanhassa kirkossa

Joulukuu
1.12.		
1.-7.12.
3.12.		
3.12.		
4.12.		
4.12.		
5.12.		
7.12.		
9.12.		
10.12.		
12.12.		
13.12.		
13.12.		

Kaakon kammari
valtakunnallinen kehitysvammaisten viikko
Volunteer - vapaaehtoistoiminnan messut
Ystiksellä leivotaan
Aikuisten vanhemmat lounaalle ravintola Kaisaniemeen
Villiklubi
kehitysvammaisten viikon yleisötapahtuma Kallion kirjastossa
nuorisosunnuntai Ystiksellä
Ystiksen Senioriklubin joulujuhla
Ystiksen joulujuhla
senioriretki Porvoon Taidetehtaan joulumarkkinoille
Tonttuparkki Ystävätuvalla
yhdistyksen joulujuhla

Tammikuu
13.1.		
14.1.		
30.1.		
31.1.		

Ystiksen Senioriklubi
Ystis taas avoinna
Resonaarin klubi-ilta Yökerho Pressassa
KeMuT-tapahtuma Finlandia-talolla

Helmikuu
5.2.		
5.2.		
16.-21.2.

biljardin suomenmestaruuskisat
Vekkarin avoin kirjapiiri Kallion kirjastossa
koululaisten talvileiri Högsandissa

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.
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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 ja 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

