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Yhdistysasiaa
Aurinkoista elokuuta, kesä näyttää jatkuvan
vielä! Kesälomilta on palattu ja aktiivinen ja
innokas porukka on aloittamassa syksyä.
Yhdistystoiminnasta yleisesti tiedoksi vaikuttamistoimintamme osana Kehitysvamma-alan
neuvottelukuntaa. Loppukeväästä ja kesän
aikana KVANK on jatkanut johdonmukaisesti
ja sitkeästi vaikuttamistyötä laatimalla kannanottoja ja tapaamalla ministereitä. TEM (työ- ja
elinkeinoministeriö) lähetti lausuntopyynnön
isolle joukolle yhteisöjä koskien hankintalain
uudistamista ja vammaisten ihmisten palvelujen kilpailuttamista. Myös Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry jätti TEM:lle KVANK:n kanssa
yhtenevän lausunnon. Lausuntomme voit
lukea www-sivuiltamme. KVANK:n edustajat
ovat kesän aikana tavanneet ministereitä liittyen eläkkeensaajan asumistuen leikkaukseen,
ja tapaaminen on vielä tulossa mm. sosiaalija terveysministeri Hanna Mäntylän kanssa.
KVANK:n työ- ja päivätoiminnan valiokunnassa
olemme olleet mukana laatimassa laatukriteerejä työ- ja päivätoiminnan laadun yhtenäistämiseksi ja parantamiseksi. Laatutyö etenee
edelleen tavoitteena kriteerien käyttöön otto
valtakunnallisesti.
Syksyn toiminnassamme on tulossa perheiden
vertaistukitoiminnan monipuolisia tapaamisia
ja kursseja perheille, vanhemmille ja isovanhemmille, mm. Sopukan perheviikonloppu
syyskuussa.
Parkkitoiminnassa on elokuun alussa aloittanut uusi työntekijä Katja Riikonen. Katja valmistuu kulttuurialalta ohjaustoiminnan artenomiksi ja hän oli yhdistyksessä harjoittelussa
keväällä 2014. Katja on tuttu mm. Minun silmin
-kurssilta.

Ystävätupa aloittaa syyskauden 16.9. ja on
avoinna tavalliseen tapaan keskiviikkoisin ja
sunnuntaisin. Syyskuussa jatkuu myös suosittu Sture 21:n Villiklubi. Senioriklubi kokoontuu
Ystiksellä 15.9. alkaen. Ystävätuvalla on luvassa monipuolista toimintaa koko syksyn.
Kerho-ja kurssitoiminta alkaa syyskuun aikana
ja sivulta 15 löytyy ohjeet kerhoilmoittautumiseen. Uusi vapaa-ajan toiminnan esite postitetaan tämän tiedotteen mukana.
Myös Vekkarin vertaisryhmät on eritelty vapaaajan toiminnan esitteessä. Lisäksi Vekkari
tukee aiempaa laajemmin vapaaehtoistoimintaan myös ei-kehitysvammaisia ihmisiä. Vekkari on mukana taas monessa tapahtumassa
syksyllä. Vapaaehtoistoimintaa kehitetään ja
uusiin vapaaehtoistoiminnan koulutuksiin voi
tutustua sivuilla 17 ja 20.
Nyt jo muistutukseksi tammikuun KeMuTtapahtuma, jonka järjestelyt ovat alkaneet. Kyseessähän on uudistunut perinteinen Finlandia-talon konserttimme, johon esiintyjien haku
on meneillään. Ilmianna taiteilija tai vinkkaa
halukkaille muusikoille ja taiteilijoille tapahtumastamme! Viime konserttimme tammikuussa
oli jälleen menestys uusine esiintyjineen ja
esiintyjäyhdistelmineen.
Olemme uudistamassa kotisivujamme ja tämän hetken suunnitelmien mukaan se tapahtuu syyskuun aikana.
Mukavaa syksyn alkua!

Seija Milonoff
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Yhdistyksen kevätkokous 23.4.
1. Hyväksyttiin vuosikertomus 2014.
2. Käsiteltiin tilinpäätös 2014 ja kirjapitolain tarkoittama toimintakertomus 2014 sekä tilintarkastajien lausunto ja vahvistettiin tilinpäätös 2014.
3. Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
Hallituksen kokouksessa 11.5. käsiteltyjä asioita
1. Läntisen Brahenkadun kiinteistön hissien uusiminen.
2. Helsingin kaupungin ilmoitus päivätoiminnan puitesopimuksen optiovuosien käyttämisestä:
Helsingin kaupunki ei käytä puitesopimuksen optiovuosia kevään 2017 jatkoksi.
3. Hallitus kokoontuu syksyllä viisi kertaa ja yhdistyksen syyskokous on 26.11.

Sakun muistolle
Yhdistyksemme pitkäaikainen jäsen ja vapaaehtoistoimija Kaj-Erik ”Saku”
Sagulin menehtyi nopeasti edenneeseen vakavaan sairauteen 19.4.2015.
Muistamme Sakun aktiivisena ja vastuuntuntoisena vapaaehtoistoimijana,
hymyilevänä tunnelmankohottajana ja ennen kaikkea hyvänä ystävänä
monelle.
Saku oli aina valmis tarjoamaan auttavaa kättään ja aikaansa, olipa kyseessä
melkein minkälainen asia tai tehtävä tahansa. Saku toimi mm. yhdistyksen
hallituksessa, toimikunnissa ja Vekkari-toiminnassa sekä oli alajaos Me Itse
Helsingin perustajajäsen.
Osallistuminen Vekkari-projektin toimintaan kuvasi hyvin hänen tapaansa
toimia. Saku ilmoittautui tuleviin koulutuksiin ja vapaaehtoistoiminnan
tapahtumiin niin säännöllisesti, että hänet
laskettiin jo automaattisesti yhdeksi
tekijäksi tuleviin tapahtumiin.
Saku toimi vaalikeräyksien lipasvahtina
usean vuosikymmenen ajan.
Pieni Ele -keräyksessä Saku sanoi
haluavansa hoitaa mahdollisimman monta
lipasvahtivuoroa. Vekkarin vapariryhmän
kesken jaettiin vuorot niin, että niitä riitti
kaikille. Vuorojen jälkeen Saku kertoi
hymyillen tehneensä myös toisessa
yhdistyksessä lisävahtivuoroja.
Sakun muistoa kunnioittaen
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry
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Muusikot, tanssijat, kuvataiteilijat, runoilijat...
Etsimme esiintyjiä 30.1.2016 KeMuT-tapahtumaan Finlandia-talolle
Muusikot, lähettäkää näyte taidoistanne DVD:llä, CD:llä tai sähköpostilinkkinä 18.9. mennessä osoitteella:
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry
Marja Herala
Läntinen Brahenkatu 2
00510 Helsinki
marja.herala@kvtuki57.fi, p. 040 521 0240
Muut taiteilijat, ottakaa yhteyttä mieluiten sähköpostilla.
Laittakaa mukaan yhteystietonne ja haluamaanne infoa esiintyjistä (pieni
historiikki tms.).
Hakijoista valitaan 6–8 esiintyjää/esiintyjäryhmää.
Tehdään yhdessä upeat KeMuT!

5

Terveiset Myllykaaren ryhmäkodista
Ryhmäkodin asukkaat ja ohjaajat osallistuivat
13.-17.4. Miina Sillanpään Säätiön järjestämälle Keko-kuntoutuskurssille.
Kurssi järjestettiin Asumispalvelukeskus Wilhelmiinassa Helsingissä.
Osallistujat kertasivat kurssin jälkeen kurssikokemuksia ja oivalluksia seuraavasti:
”Kurssilla oli kivaa vesijumppa. Oltiin sauvakävelyllä, lisäksi oli pallojumppaa.
Puhuttiin hygieniasta ja ruuasta. Käveltiin ja
se tekee hyvää. Kuminauhan kanssa oli hyvä
venytellä. Siellä oli mahdollisuus nyrkkeillä
hanskoilla säkkiin.
Opin kävelemään sauvoilla ja käymään vesijumpassa. Vesihieronta oli ihanaa.
Senioripuistossa oli liikuntarata, jossa soi musiikki.
Yhtenä päivänä oli laulukilpailu Bumtsi Bum.
Lautasmalliharjoittelua siellä oli myöskin.”
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Perheiden vertaistukitoiminta
Perheille

Vanhemmille

Pirttimäki kutsuu perheitä la 29.8. klo 11–14
Tervetuloa viettämään elokuista lauantaipäivää
Helsingin kaupungin ulkoilualueelle Pirttimäkeen. Paikka sijaitsee Espoossa, 26 km Helsingistä, Bodominjärven ja Nuuksion Pitkäjärven välissä (Kunnarlantie 110, 02740 Espoo).
Viimekeväisen Sopukan kurssin antina yhdistyksen vanhemmat Kaija ja Tuomo lupautuivat järjestämään ja opettamaan suunnistusta
perheille. Paikaksi valikoitui Pirttimäki, josta
löytyvät hulppeat puitteet virkistävän päivän
viettoon. Jos suunnistus ei innosta, kannattaa
silti startata mukaan! Pirttimäestä löytyy iso
leikkipuisto, monipuolinen maasto vaikkapa
sienestämiseen ja hyvä kahvila (pirttimaki-kahvila.fi). Parasta antia on aina tietenkin vertaisperheiden seura! Makkarat paistuvat yhteistuumiin grillikatoksella (yhdistys tarjoaa).
Tavataan ruskean varastorakennuksen edessä
(parkkipaikkojen läheisyydessä).
Järjestellään kimppakyytejä. Jos autossasi on
tilaa tai jos kaipaat kyytiä niin soita Päiville!
Kysele lisää ja ilmoittaudu mukaan 23.8. mennessä Päiville p. 040 707 9967 tai
paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Aikuisten vanhemmat lounaalle Ravintola
Kaisaniemeen (Kaisaniementie 6)
to 3.9. klo 13
Aikuisten vanhemmat on ryhmä, joka on tarkoitettu vanhemmille, joilla on aikuinen kehitysvammainen lapsi ja mahdollisuus päiväaikaan olla mukana.
Viime tapaaminen pidettiin Ystävätuvalla edunvalvontaan liittyviä asioita pohtien. Syyskausi
aloitetaan yhteisen lounaan merkeissä ravintola Kaisaniemessä. Miten kesä on mennyt?
Mitä Sinulle kuuluu? Mitä suunnitelmia tulevan
varalle? Tervetuloa mukaan niin ensikertalaiset
kuin tutut vanhemmat, vietetään yhteinen iltapäivä hyvässä seurassa. Lounaan omavastuu
5 € maksetaan paikan päällä
Ilmoittaudu mukaan 31.8. menenssä Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
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Keskustelu puhetulkkipalvelusta jatkuu
ke 9.9. klo 17.30

Vanhempien kässäkahvit ti 15.9. klo 17–19

Keväällä oli yritystä järjestää kässäkahvit päiväaikaan, tuli kuitenkin toiveita siirtää hauska
idea ilta-aikaan lastenhoidon keralla. Kässäkahvit on juuri sinua varten, jos piironginlaatiIlta on tarkoitettu kaikille vanhemmille, joita
kossasi on kesken jääneitä neule-, virkkauskiinnostavat erilaiset kommunikaatioon liittyvät tai ompelutöitä. Vai kaipaatko opastusta esim.
asiat. Illassa on mukana johtava puheterapeut- kantapään neulomisessa tai pipon kaventamiti Jaana Salminen sekä Elina Elme ja Mirjam
sessa? Entäs kesken jääneet puutyöt? KaiHeiskala Evantiasta.
paatko ajatusten vaihtoa muiden vanhempien
kanssa?
Elina ja Mirjam kertovat monipuolisista kommunikointiratkaisuista, vaihtoehtoisista komTarkoituksena on kokoontua vapaamuotoisesti
munikointimenetelmistä sekä tulkkipalveluista. kerran kuussa, jos teema kutsuu. Käsitöiden
Tuotteet ja palvelu jakautuvat Evantiasssa
mahdollinen loppuunsaattaminen tai uuden
neljään eri ikäryhmään; Junior lapselle, Teen
aloittaminen ovat toki hienoja asioita, mutta
nuorelle, Adult aikuiselle ja Senior ikääntyneel- kyllä vertaisessa seurassa kädet puuskassakin
le henkilölle. Kunkin kokonaisuuden sisältö
on mukava porista!
tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja kommunikointiin
juuri kyseiselle ikäryhmälle.
Tilaisuus pidetään yhdistyksen toimistolla,
Läntinen Brahenkatu 2. Tarjolla kahvia, teetä
Pääsemme tutustumaan uudentyyppisiin
ja pullaa.
Evantia360°-kommunikointikansioihin sekä
täysin suomenkielisiin kommunikoinnin sovelIlmoittaudu mukaan 9.9. mennessä Päiville
luksiin ChatAble Suomi ja Predictable Suomi.
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
Tutustumme myös iPadin käytön apuvälineisiin Kerro ilmoittautumisen yhteydessä tuletko lapja saamme lisätietoa kommunikaatio-opetussen/lasten kanssa.
palveluista.
Keväällä pidettiin antoisa ilta puhetulkkipalveluista, jatkamme teemaa laajentaen!

Tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan
palveluista, joista yhä tiedetään turhan vähän!
Kenen on mahdollista saada kommunikoinnin apuvälineitä ja niihin liittyviä palveluita?
Miten ja mistä niitä haetaan? Miten palvelut
käytännössä toimivat? Millaisissa tilanteissa
kommunikaatio-opetusta voi saada? Kysellään
ja vastaillaan kaikki me mukanaolijat. Vertaisvanhemmat toimivat usein hyvinä tietolähteinä
monessa asiassa.
Kysele tarkemmin, kerron mielelläni lisää. Vietetään mukava ilta kahvi/teekupposen äärellä
Läntinen Brahenkatu 2:ssa.
Ilmoittaudu mukaan 2.9. mennessä
Päiville p. 040 707 9967 tai
paivi.juvala@kvtuki57.fi.
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Vaikeavammaisten lasten vanhempien
tapaaminen ti 29.9. klo 18

Kurssit

Kun lapsella on vaikea kehitysvamma, ovat
apuvälineisiin, asumiseen, tilapäishoitokuvioihin ja elämään yleensäkin liittyvät kysymykset
ja ajatukset joskus helpompia jakaa omassa
vertaisryhmässä. Vanhemmat toivovatkin omia
tapaamisia juuri siitä näkökulmasta. Ilta on
tarkoitettu vanhemmille yksin tai kaksin. Mitä
kuuluu tyttärille ja pojille? Kokemuksia vaihtamalla saattaa arjen sujumiseen saada uutta
näkökulmaa ja virkistävä ilta hyvässä seurassa
tekee meille kaikille hyvää!
Kokoonnutaan Bulevardilla (toimiston vanhoissa tiloissa, Bulevardi 34). Tarjolla pizzaa ja
hyvää seuraa.
Lastenhoito tälle illalle maksaa 10 €. Huom:
vaikeavammaisten henkilöiden kohdalla ei
tilapäishoidossa ole ikärajaa.
Ilmoittaudu mukaan 24.9. mennessä
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
Lastenhoitovaraus Katja Riikonen
p. 040 522 2138 tai katja.riikonen@kvtuki57.fi.

Uusi ryhmä
Sain kyselyä ryhmästä, joka olisi äideille ja
isille, jotka ovat joutuneet tekemään vaikean
päätöksen ja lapsi on syystä tai toisesta siirtynyt kodin ulkopuoliseen asumiseen. Asia voi
olla ajankohtainen, asia on mietinnässä tai
siitä on kulunut jo aikaa.
Jos kaipaat kokemusten ja ajatusten vaihtoa
muiden vanhempien kanssa ota yhteyttä
Päiviin p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Vertaistukea – alle kouluikäisten lasten perheviikonloppu Sopukassa pe-su 18.-20.9.
Alle kouluikäisten lasten perheiden viikonloppu pidetään Sopukassa, lisätietoja paikasta:
www.ensijaturvakotienliitto.fi/sopukka. Ohjelma
painottuu vertaistukeen. Tärkeää antia viikonlopussa ovat myös virkistys, lepo, keskustelut
ja pohdinnat lasten ja vanhempien asioista.
Lauantaina päivässä on mukana Heli Mäkelä, joka johdattelee satuhieronnan saloihin ja
sunnuntaina mukana ovat äiti/psykologi Leena
Lehikoinen ja isä/perheterapeutti Pekka Jylhä.
Tarkempi ohjelma lähetetään osallistujille.
Lastenhoito on järjestetty, mukana on joukko
kokeneita 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.
Äidin palaute viime vuodelta: ”Arvokas viikonloppu tulevaa ajatellen. Oli hyvä kuulla muiden
ajatuksia. Paikka oli kotoisa ja hyvää ruokaa!”
Soittele, niin kerron mielelläni lisää viikonlopun
suunnitelmista.
Ilmoittaudu 31.8. mennessä, valinnat kurssille
tehdään ennakkoilmoitusajan mentyä umpeen.
Päivi p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi
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Virkistystä ja vertaistukea
Nuoret ja vanhemmat salaatin tekijöinä
ti 8.9. klo 17–20 (Lapinlahdenkatu 3, 2. krs)
Tämä kokkausilta on tarkoitettu nuorelle yhdessä äidin tai isän kanssa. Kaikki on valmiiksi
mietitty, mutta tekemisen hoidamme me itse!
Martta Inkeri on laatinut herkullisen salaateista
koostuvan menun. Teemme mm. marinoitua
juusto-juuressalaattia, Nizzan salaattia, villin
lännen salaattia, rousku-savulohisalaattia ja
Caesar-salaattia. Palanpainikkeena leipää ja
levitettä, jälkkäriä unohtamatta. Mukaan saat
monipuolisen salaattiopuksen. Näitä herkkuja
tekee mieli kotonakin kokata!
Hyvässä seurassa, kauniisti katetun pöydän ja
omin käsin tehtyjen herkkujen äärellä on ihana
istua ja vaihtaa kuulumisia. Essut ovat talon
puolesta, mutta ota mukaan omat sisäkengät.
Meillä on käytössämme iso keittiö, mukaan
mahtuu 14 osallistujaa. Illan omavastuu 10 €/
hlö maksetaan paikan päällä.
Ilmoittautumiset 31.8. mennessä Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Vanhempain parkki la 3.10. klo 15–18
Ystävätuvalla on disco, siitä lisää sivulla 13.
Vanhemmille on samanaikaisesti vanhempainparkki toimiston puolella. Saata nuori bilettämään ja istahda hyvään seuraan toimiston
puolelle vaihtamaan ajatuksia muiden vanhempien kanssa! Tarjolla pientä suolaista.
Ilmoittaudu mukaan 21.9. mennessä Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
Isovanhempien vertaistapaaminen
to 15.10. klo 15–18
Järjestämme erityislasten isovanhemmille vertaistapaamisen, jossa on mahdollisuus tavata
toisia ja jakaa ajatuksia ja kokemuksia yhteisen asian äärellä.
Tapaamisen teemana ovat perinnöllisyyteen
liittyvät asiat sekä pohdintaa siitä miten keskustella lapsen itsensä tai sisarusten kanssa
näistä asioista. Samalla esitellään lastenkirja
”Leivotaan ihminen”, josta voi olla apua em.
keskusteluissa. Saat kirjan omaksesi tapaamisessa.
Tärkeänä antina on lisäksi vertaistuki. Keskustelu samankaltaisia asioita kokeneiden kanssa
avaa usein uudenlaisia näkökulmia.
Tilaisuuden järjestävät Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry ja Rinnekoti-Säätiön Noriokeskus, josta paikalla ovat kuntoutussuunnittelija Päivi Taanila ja perinnöllisyyshoitaja Ulla
Parisaari.
Tilaisuudessa on kahvit/teetarjoilu suolaisen ja
makean kera, ilmoitathan mahdolliset erityisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä.
Tilaisuus pidetään yhdistyksen toimistolla,
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs.
Ilmoittaudu mukaan 6.10. mennessä Juvalan
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 lapsille ja nuorille, joilla on
kehitysvamma ja heidän sisaruksilleen 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.

Syksyn tapaamiset:
maanantai 7.9. klo 17.30–20.00
maanantai 5.10. klo 17.30–20.00
maanantai 2.11. klo 17.30–20.00
maanantai 7.12. klo 17.30–20.00

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.

Leikkipuisto Herttoniemi, Karhutie 11, 00900
Helsinki

Syksyn tapahtumiin on suunnitteilla eri teemoja, kuten leipomista ja käpymaalausta.
Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja p. 040 522 2138 tai
katja.riikonen@kvtuki57.fi.

Kotiparkki
Kotiparkkitoiminnan kautta perheen on mahdollista saada kotiinsa tilapäistä hoitoa ja
ohjausta alle 20-vuotiaalle lapselle tai nuorelle,
jolla on kehitysvamma ja hänen sisaruksilleen.
Vanhempiensa luona asuvien vaikeavammaisten henkilöiden kohdalla ikärajaa ei ole. Hoitaja huolehtii lasten turvallisuudesta ja arjen
sujumisesta vanhempien toiveiden mukaisesti.
Kerrothan mahdolliset erityistoiveesi etukäteen.

Lisätietoja Katja Riikonen p. 040 522 2138.
Voit ottaa vähemmän kiireellisissä tilanteissa
yhteyttä myös sähköpostitse katja.riikonen@
kvtuki57.fi. Laitathan sähköpostiin myös puhelinnumerosi yhteydenottoa varten.

Kotiparkin hinnasto
Klo
		
8.00–18.00
18.00–21.00		
21.00–24.00		

Arkisin
8,20 €/tunti		
9,20 €/tunti		
10,20 €/tunti		

Lauantaisin			
9,70 €/tunti			
11,10 €/tunti			
15,00 €/tunti (klo 20–24)

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

Sovitun kotiparkkivarauksen voi perua veloituksetta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa.
Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta varauksesta veloitetaan 5 €/tunti tilauksen mukaan.
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Uusi tilapäishoidon ohjaaja
Tervehdys!
Jäin opintovapaalle työstäni tilapäishoidon ohjaajana. Seuraavat kaksi vuotta aion keskittyä
erityisopettajan opintoihini. Parkkitoiminnan
ohjat otti hoitaakseen Katja Riikonen.
Kiitos kaikille parkkitoiminnan perheille kuluneesta ajasta ja kohtaamisista! Kiitos myös
ihanalle työyhteisölleni toimistolla sekä tilapäishoitajille!
Uusia haasteita päin tallustellen
Minna-Mari

Hei kaikille!
Aloitin tilapäishoidon ohjaajana elokuussa
ja odotan innolla tulevaa syksyä ja kaikkea uutta mitä se tuo mukanaan!
Minut tavoittaa sähköpostista
katja.riikonen@kvtuki57.fi sekä puhelinnumerosta 040 522 2138.
Aurinkoisia päiviä toivotellen
Katja Riikonen
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Vapaa-ajan toiminta
Toimintaa kehitysvammaisille ihmisille
Ystävätupa avataan keskiviikkona 16.9.
Osoite: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros
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.
Tervetuloa!

Disco Ystiksellä 3.10.
Jippii, Ystiksellä bailataan ankarasti
lauantaina 3.10. klo 15–18!
Nuorten ja aikuisten discossa on tarjolla
 musaa laidasta laitaan
 bilis
 pelihuone
 myytävänä limua ja karkkeja.

Sture 21:n Villiklubi
Aina kuukauden toisena torstaina klo 19–22
Ravintola Sture 21:ssä, Sturenkatu 21.
Torstaina 10.9. Villiksellä esiintyy Meiss!
Meiss on suomalais-jordanialainen
naislaulaja, lauluntekijä ja säveltäjä.
Bändissä on laulajan lisäksi kitaristi, basisti,
rumpali sekä kosketinsoittaja. Luvassa on
menevää ja rytmikästä musaa!

Ilmainen sisäänpääsy.
Ikäraja 18 v.
Tervetuloa!
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240
marja.herala@kvtuki57.fi

Ilmoittaudu 21.9. mennessä Marjalle
p. 040 521 0240 tai marja.herala@kvtuki57.fi.
Toimiston puolella on samaan aikaan
vanhempainparkki. Ilmoittautumiset Päiville
p. 040 707 9967, paivi.juvala@kvtuki57.fi.
Lue lisää s. 10.
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Ystiksen Senioriklubi
Senioriklubi kokoontuu Ystävätuvalla joka
toinen tiistai klo 12–14 alkaen 15.9.
Syksyn päivät: 29.9., 13.10., 27.10., 10.11.,
24.11. ja 8.12.
Kevään ajat ilmoitetaan myöhemmin.
Syksyn ohjelma suunnitellaan
yhdessä ensimmäisellä kerralla.
Myytävänä kahvia ja pientä purtavaa.
Senioriklubille ei tarvitse ilmoittautua.
Lisäksi järjestämme retkiä ja
tutustumiskäyntejä.
Lisätietoja Marjalta p.040 521 0240,
marja.herala@kvtuki57.fi.

Tule mukaan Kotikokki–kurssille
Sosionomiopiskelijat Elina Mustakangas ja
Saana Laine Diakonia-ammattikorkeakoulusta järjestävät Ystävätuvalla Kotikokki-kurssin.
Kurssi on osa opiskelijoiden opinnäytetyötä.
Kurssi kokoontuu maanantaisin 21.9.–26.10.
klo 17–20. Kurssikertoja on yhteensä kuusi.

Senioritoiminnan suunnittelupalaveri
Diakoniaopiston opiskelijat järjestävät syksyn
aikana toimintatuokioita Ystiksen senioreille.
Tule mukaan suunnittelemaan syksyn
ohjelmaa yhdessä opiskelijoden kanssa
torstaina 10.9. klo 14–15.30.
Suunnittelutiimiin kaivataan viittä innokasta
ideoijaa.
Ilmoittaudu Marjalle p. 040 521 0240 tai
marja.herala@kvtuki57.fi.

Ilmoittaudu viimeistään 28.8. Marja Heralalle
marja.herala@kvtuki57.fi tai puhelimitse
040 521 0240.

Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä jatkuu
syksyllä
Päivämäärät ilmoitetaan seuraavassa
jäsentiedotteessa.
Osallistu Minun kesäni
-valokuvakilpailuun
Vielä on kesää jäljellä! Osallistu Minun kesäni
-valokuvakilpailuun Verneri.netin
selkokielisillä sivuilla. Voit voittaa taulun
omasta valokuvastasi. Kilpailu päättyy 31.8.
Lue ohjeet Verneri.netistä: verneri.net/selko.

Tutustumme kurssilla eri maanosien ruokiin,
opettelemme yhdessä ruokien valmistusta,
perehdymme keittiöhygieniaan sekä tietysti
nautimme hyvästä ruoasta. Kurssi sopii yli
18-vuotiaille itsenäistyville, itsenäisesti
asuville tai tukiasunnossa asuville henkilöille.
Kokoamme kurssin aikana jokaiselle
osallistujalle oman reseptikansion. Reseptikansion avulla kokkailua voi jatkaa myös
kotona.
Kurssille mahtuu 6–8 osallistujaa jotka
valitaan ilmoittautuneista. Kurssin hinta on
50 euroa.

Tervetuloa Me Itse Helsingin
vaalikokoukseen ja jäseniltaan
Me Itse Helsingin vaalikokous ja jäsenilta
järjestetään tiistaina 8.9. klo 17–19
Ystävätuvalla, Läntinen Brahenkatu 2.
Vaalikokouksessa valitaan Me Itse Helsingille
uusi hallitus seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.
Kaikki helsinkiläiset Me Itse ry:n jäsenet
saavat asettua vaalissa ehdolle. Kaikki
saavat myös äänestää itse valitsemaansa
ehdokasta alajaoksen hallituksen jäseneksi.
Vaalikokouksen jälkeen lava on avoin
kaikenlaisille esityksille - tule siis esittämään
itse kirjoittamasi runo, laulamaan,
tanssimaan, soittamaan tai esiintymään
sinulle mieleiselläsi tavalla.
Tapahtumassa on tarjolla pientä purtavaa ja
juotavaa.
Ilmoittaudu 28.8. mennessä Marjalle
p. 040 521 0240 tai marja.herala@kvtuki57.fi.
Ystävällisin terveisin Me Itse Helsingin hallitus
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Kerho- ja kurssitoiminta alkaa taas
syyskuun aikana.
Seuraavassa tietoa siitä, miten voit
ilmoittautua kerhoihin ja eri ryhmiin.

Ilmoittautuminen kerhoihin
Ilmoittaudu kerhoihin
ilmoittautumislomakkeella, jollei esitteessä
kerhon kohdalla muuta mainita.
Ilmoittautumislomake on postitettu
jäsentiedotteen mukana.
Täytä lomake huolellisesti, allekirjoita ja
palauta se Kehitysvammatuen toimistoon
viimeistään perjantaina 28.8.
Lomakkeita saa tarvittaessa lisää toimistolta
tai kotisivuiltamme: www.kvtuki57.fi/
vapaa-ajan toimintaa kehitysvammaisille/
kerhot
Huomio! Puhelimella tai sähköpostilla emme
ota ilmoittautumisia vastaan.

Vapaa-ajan toiminnan esite
Uusi esite on ilmestynyt ja saat sen tämän
jäsenkirjeen mukana. Esite löytyy myös
kotisivuiltamme.
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
yhteistyötahot järjestävät kehitysvammaisille
lapsille, nuorille, aikuisille ja senioreille.

Ryhmien muodostaminen
Moniin ryhmiin ilmoittautuu yleensä paljon
enemmän halukkaita kuin niihin voidaan
ottaa. Tällöin joudumme valitsemaan sopivan
ryhmän. Uudet hakijat ovat etusijalla ja
pitkään mukana olleiden täytyy välillä antaa
tilaa uusille.
Ilmoittamalla useampia kerhovaihtoehtoja voit
parantaa mahdollisuuksiasi saada
kerhopaikka.
Käyttöömme saadut kerhotilat ovat hyvin
toisistaan poikkeavia, niin kooltaan kuin
esteettömyyden osalta ja jotkut tilat asettavat
valitettavasti rajoituksia esim. pyörätuolien
käyttöön.
Lisätietoja kerhoihin liittyvistä asioista:
Jani Törnblom, p. 040 835 0395
jan.tornblom@kvtuki57.fi

Tehd
ä
syys än tästäk
kaud
esta in
kiva
y
kerh
okau hdessä
si!
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Jari Nordströmin leiriterveiset Rastilasta
23.-27.6.
Helsingin Rastilan leiri oli hyvä kun sai olla
itsenäinen, sai olla mökillä ja syödä
aamupalaa omassa mökissä.
Minusta oli kiva kun myös tehtiin retki
Korkeasaareen.
Kivaa oli myös kun oltiin uimassa ja
saunassa sekä grillaamassa.
Porukalla pidettiin levyraatia tänä vuonna.
Tämä leiri oli siten hyvä, että saimme
käydä Puotilan kartanossa syömässä.
Kiinalaisessa oltiin myös.
Mukavaa oli, että saatiin olla Itä-Helsingissä
leirillä ja voitiin siellä liikkua metrolla ja
kävellä.

Rastilan miehet Jari ja Vellu

Tiivistä retkitunnelmaa

Kaksi kaverusta
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Vekkari-projekti
Uusia Vekkarin koulutuksia tulossa
• Vapaaehtoistoiminnan koulutus
keskiviikkona 2.9. klo 17–20.30
Koulutus on suunnattu Vekkarin vapareille, sellaiseksi haluaville sekä ei-kehitysvammaisille
yhdistyksen vapaaehtoistoimintaan haluaville
tai siinä jo mukana oleville ihmisille yhteiskoulutuksena. Koulutuksessa esittelemme yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa.
• Taustatukihenkilökoulutus torstaina 3.9.
klo 17–20.30 ei-kehitysvammaisille ihmisille
Taustatukihenkilö mahdollistaa Vekkarin vertaisryhmän vetäjän tai vapaaehtoisen toiminnan. Vertaisryhmien vetäjät ja vekkarin vaparit
ovat kehitysvammaisia ihmisiä. Esimerkiksi
leivontaryhmässä taustatukihenkilö auttaa ryhmän vetäjää kellon hahmottamisessa, uunissa
paistuvien leivonnaisten pois ottamisesta ja
seuraavan kerran suunnittelussa. Dooris-ryhmässä käydään naisten kesken kaupungilla ja
Kirjapiirissä tutustutaan kirjoihin.
Olemme Vekkarin vapareiden kanssa mukana
mm. Kallio Block Partyissä, Sofianlehdon karaoketuokioilla, Seurasaaren joulupolulla, Pieni
ele- keräyksessä, Ravintolapäivässä, Lasten
Unelma -messuilla jne.
Voit sitoutua taustatukihenkilötoimintaan omien aikataulujesi mukaan. Voit osallistua niille
ryhmäkerroille, joille pääset mukaan. Ilmoitamme tapahtumista mm. ”KVTUKI57 vaparit”
Facebook-ryhmän kautta.
Saat lisätietoja koulutuksesta projektin koordinaattorilta Tiina Herttuaiselta p. 050 564 4707,
tiina.herttuainen@kvtuki57.fi tai voit ilmoittautua suoraan Severiina Winqvistille,
severiina.winqvist@kvtuki57.fi tai
p. 040 160 9017.
Nähdään koulutuksessa!

Syksyn vertaisryhmiin ilmoittautuminen
alkaa
Vekkarin vertaisryhmät jatkuvat kesätauon
jälkeen! Ensimmäinen ryhmä, karaokeryhmä,
alkaa jo 27.8. Kallion Oivassa, Porthaninkadulla. Karaokeryhmässä käydään vertaisten (eli
samanlaisten kavereiden) kanssa laulamassa
karaokea yhdessä. Ryhmä kokoontuu joka
kuukauden viimeinen torstai ja vetäjänä toimii
vertaisryhmän vetäjä Joonas Laatikainen.
Tutustu muihin ryhmiin erillisessä vapaa-ajan
toiminnan esitteessämme ja ilmoittaudu sinua
kiinnostaviin ryhmiin. Vekkarin ryhmissä ei
ole paikalla palkattua ohjaajaa, vaan ryhmän
toiminnasta vastaavat vertaisryhmien vetäjät
eli koulutuksen käyneet kehitysvammaiset
ihmiset, joilla on kokemusta ryhmän aiheesta.
Vetäjällä on tarvittaessa tukena taustatukihenkilö.
Haemme vapaaehtoisia
MOPO-ROKKI lauantaina 29.8. klo 10.30–19
Roihuvuori rokkaa taas monessa polvessa.
Tapahtumassa on esiintyjiä ja tekemistä kaikenikäisille. MoPo-rokin kautta pyrimme luomaan kohtaamisia sukupolvien välillä. Emme
pysty aikaansaamaan elämyksiä yksin, vaan
tarvitsemme avuksemme rokkiin paljon
innokkaita vapaaehtoisia.
VERTAISHÄSSÄKKÄ torstaina 17.9.
klo 14–19. Koe vertaisuuden kirjo!
Haemme vapaaehtoisia järjestämään tapahtumaa sekä vertaisryhmien vetäjiä vetämään
toimintaa Narinkkatorille! Tarjolla on monenlaista toiminnallista ohjelmaa. Tapahtumaa
ovat järjestämässä useat eri tahot.
Ilmoittaudu mukaan Tiinalle p. 050 564 4707
tai tiina.herttuainen@kvtuki57.fi.
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Kuulumisia Kallio Block Party 2015 –
Lasten Block Partystä

tykkäsivät valomaalata. Olivat tosi innoissaan
ja hämmästyivät minkälaisia kuvia tuli.”

Vekkarin vapaaehtoistoimijat järjestivät ohjelmaa Kallio Block Party 2015 – Lasten Block
Party -tapahtumaan lauantaina 1.8. Kaiken
kaikkiaan Kallio Block Partyssä oli facebookin
mukaan uskomattomat 32 000 kävijää! Lasten tapahtumaan osallistui myös satoja aikuisia lapsien kanssa ja ilman.
Vekkarin vapaaehtoistoimija Jari kertoo päivästä näin: ”Ihmiset olivat tyytyväisiä päivään
kun sai lapsille järjestää tapahtumaa. Pallonheittoa pääsi kokeilemaan kuka vain ja tällä
lailla. Päällimmäiseksi mieleen tuli siitä että
se oli kivaa että järjestettiin kenelle tahansa
tämä Kallio tapahtuma. Ennen kuin tilaisuus
alkoi, niin yksi vanha pappa heitti ihan huvin
vuoksi palloa. Se halusi rentoutua vähän
kaikesta ja unohtaa arjen asiat vähäksi aikaa.
Lasten kanssa oli, ukki näille. Ja jaksamisen
mukaan.”

		 Tapahtumassa oli myös aistipaja lapsille
Lisäksi sekä Markus että Laura osallistuivat
muiden vapaaehtoisten kanssa siivoukseen
tapahtuman jälkeisenä päivänä. Näin suuri
joukko ihmisiä jättää paljon roskia jälkeensä.
Tapahtuman ahkerat vapaaehtoiset siivosivat
aluetta tapahtuman aikana, heti sen jälkeen
ja seuraavana päivänä.
Muut vapaaehtoiset kommentoivat päiväänsä
näin: ”Kaikki on ollut parasta”, ”Saanu tehdä
ja ohjata asiakkaita”, ”Ihanaa!”, ”Hyvä päivä,
tykkäsin kaikesta. Mölkky oli parasta. Ja musiikki. Ja ihmiset. Ja kaikki.”.

Pallonheiton vetäjä Jari

Myös kokemusasiantuntijat eli Vekkarin
vertaisryhmien vetäjät osallistuivat tapahtumaan. Laura vetää piirustuksen ja askartelun
ryhmää ja vastasi partyssä piirustuspisteestä.
Markus jatkaa syksyllä valotaiteen vertaisryhmän vetämistä. Hän piti Vapaan taiteen
tilassa KBP:ssä valomaalausworkshopin. Hän
kertoo päivästään näin: ”Opetin Valopajan
Jukka Laineen kanssa minkälaista on valomaalaaminen. Meidän valomaalauspajassa
oli runsaslukuinen osallistujamäärä ja ihmiset
Lasten alueella oli satoja osallistujia
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Vekkarin seminaarikuulumisia
”Nyt kuulun oikeasti porukkaan” -Vekkarilaiset
tekivät lehtijutun Tukiviestiin (nro 3) Vekkarin seminaareista. Tässä on tiivistetty versio
seminaarikuulumisista. Kannattaa lukea koko
juttu Tukiviestistä!
”Tämä on uutta, että saan olla tällä tavalla
mukana. Tuntuu, siltä että kuuluu yhteisöön.
Olen oikeasti osa jotain porukkaa, eikä ole
väliä, tehdäänkö juttuja ei-kehitysvammaisten
tai kehitysvammaisten kanssa”, sanoo Outi
Kero.
Outi on ollut Vekkarin toiminnassa vuodesta
2013 ja vetänyt työväenopiston viikoittaista
TunneTeatteri-ryhmää opiston tuntiopettajan
ja vertaiskaverin tuella. Hän sanoo lähteneensä mukaan, koska halusi kokea jotain uutta,
ja uudenlainen vastuu kiehtoi heti.
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n Vekkariprojektissa kehitysvammaiset ihmiset vetävät
omia vertaisryhmiään, ja suunnittelevat ja
järjestävät toiminnan. Huhtikuussa Helsingin
Diakoniaopiston kanssa yhdessä järjestetty
seminaaripäivä osoitti kaikille mukana olleille,
että vastuullinen, itse tehty toiminta antaa paljon – yhdistää, ilahduttaa, vapauttaa ja antaa
varmuutta.
Kuten monella muulla Vekkarin toimijalla,
myös Outi Kerolla itsevarmuus on lisääntynyt
toiminnan myötä. ”On tuntunut hyvältä kuin
olla voi, koska on itse kehittynyt aikuisemmaksi. Olen oppinut olemaan jämäkkä ja
osaan sanoa ei.”

Seminaari oli kokemusasiantuntijoiden näytön
paikka. Kaikki kahdeksan asiantuntijaa suunnittelivat, toteuttivat ja arvioivat toiminnan itse.
Outi arvelee, ettei osaisi ohjata ryhmää, jos
ei olisi ollut mukana Vekkari-projektissa. Hän
aikoo jatkaa ryhmän vetämistä syksyllä. Samalla Outi etsii töitä. ”Haluaisin olla näyttelijä.”
Seminaarissa kokemusasiantuntijat pääsivät
kokemaan ryhmän vetämistä isolla porukalla.
Sarjakuva- ja värityskuvaryhmää vetänyt Laura Loimaranta kertoo, että oli vähän tavallista
haastavampaa miettiä tilannetta etukäteen,
kun ei tiennyt, montako osallistujaa tulee.
”Yleensä minun ryhmäläisiä on kahdeksan.
Ryhmässäni ei ole taustatukea. Minä suunnittelen, mitä tehdään ja käyn ostamassa tarvikkeet.”
Laura veti seminaarissa kaksi tunnin sessiota,
joiden välissä oli tunnin tauko. “Kyllä ihmiset
aika pitkään viihtyivät. Sitten piti vain sanoa,
että tulkaa sitten tauon jälkeen uudestaan, jos
haluatte.”
Laura on sisäistänyt kokemusasiantuntijan
roolin hyvin: ”Pitää nähdä, mitä kukakin osaa
tehdä, ja jos joku kysyy, minä neuvon.”
Laura kiinnostui Vekkari-projektista Helsingin
Kehitysvammatuki 57 ry:n Ystävätuvalla uusien ystävien ja kokemusten saamisen vuoksi.
Varmuus on heijastunut myös muuhun vapaaaikaan: ”Pystyn nyt kommunikoimaan aiempaa
enemmän uusien ihmisten kanssa. Jos olen
vaikka ulkona ja joku tulee kysymään neuvoa,
osaan neuvoa.”
Kokemusasiantuntijoiden aiheita seminaarissa
olivat valotaide, karaoke, kirjapiiri, korttelikävely, piirustus, teatteri-ilmaisu, naisten oma ryhmä, kahvilatoiminta ja vapaa-aikakeskustelu.
Seminaarissa oli osallistujia yli 230!

Outi teatteriryhmää vetämässä
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Vapaaehtoistoiminta
Vapaaehtoistoiminta

Keharikaveri

Tule mukaan mukavaan porukkaamme, takaamme hyviä ja iloisia hetkiä yhdessä muiden kanssa.

Toivoisitko itsellesi omaa kaveria, jonka
kanssa voisit viettää vapaa-aikaasi? Kaverin
kanssa voi mennä kävelylle, leffaan, futismatsiin tai ihan vain soitella kuulumisia.

Yhdistyksessämme on monia eri mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena:
- Ystävätuvalla peli- ja jutteluseurana
-r eissukaverina retkillä ja matkoilla ryhmässä
- senioriklubitoiminnassa
- keharikaverina.
Syksystä alkaen on vapaaehtoisilla mahdollisuus toimia myös:
- tapahtumissa yhdessä kehitysvammaisten
vapaaehtoistoimijoiden kanssa
- taustatukihenkilönä vertaisryhmän vetäjän
tukena
- lähireissukaverina yhden henkilön kanssa.
Järjestämme heti syksyn alussa kolme eri
koulutusta vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Koulutuspaikkana toimii yhdistyksen
Ystävätupa osoitteessa Läntinen Brahenkatu
2, 4. krs. Ilmoittaudu pikaisesti mukaan!

Keharikaveri on vapaaehtoinen vammaton
kaveri, jonka kanssa voi viettää vapaa-aikaa
haluamallaan tavalla. Keharikaverin voi saada, jos on yli 12-vuotias.
Keharikaveria voi hakea kotisivuiltamme
löytyvällä lomakkeella: www.keharikaveri.fi.
Sivuilta löytyy myös lisätietoa toiminnasta.
Tarvittaessa voimme lähettää hakulomakkeen
myös postitse.
Kysymyksiisi vastaa mielellään Severiina
Winqvist, p. 040 160 9017, severiina.winqvist@kvtuki57.fi

 Keharikaverikoulutus 31.8., 7.9. ja 16.9.
kello 17-20.30
 Vapaaehtoistoiminnan koulutus keskiviikkona 2.9. klo 17-20.30
 Taustatukihenkilökoulutus torstaina 3.9.
klo 17-20.30
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Severiina Winqvist, p. 040 160 9017
severiina.winqvist@kvtuki57.fi

Keharikaveripari Kesä päättyy Koffariin -tapahtumassa 2014
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Muiden järjestämää toimintaa

TIETOA & KOHTAAMISIA –ilta

9.9.2015
Klo 17.30-19.30
Lämpimästi tervetuloa Rinnekoti-Säätiön Norio-keskukseen (Kornetintie 8 B, Pitäjänmäki, Helsinki, 2. kerros) nauttimaan teetä, herkkuja ja
tärkeää asiaa! Kaikille avoimen Tietoa & kohtaamisia –illan aiheena on
perimä ja perinnöllisyys. Mitä olet aina halunnut kysyä perinnöllisistä
sairauksista tai tietää ihmisen perimästä? Tai vaikkapa siitä, miten perimää tänä päivänä tutkitaan ja millaisia ovat diagnostiset tutkimusmenetelmät? Tule kysymään, kuulemaan ja keskustelemaan! Keskustelua vetämässä Norio-keskuksen ylilääkäri, perinnöllisyyslääketieteen
erikoislääkäri Sirpa Ala-Mello, perinnöllisyyshoitaja Ulla Parisaari sekä
sairaalageneetiikko Carola Tengström.
Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan iltaan 2.9. mennessä osoitteessa:
http://norio-keskus.fi/fi/norio-keskus/tietoa-kohtaamisia-illat/

Tapaamisiin!
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Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto
Kehitysvammapoliklinikka
2015

Tervetuloa Vartu-varhaiskuntoutusohjelman syksyn 2015 ryhmätapaamisiin!
Kutsumme kaikki vuosien 2012-2015 aikana Helsingissä syntyneet, Vartu-kuntoutukseen kuuluHei,
10.8.2015
vat lapset
perheineen Kehitysvammapoliklinikan ryhmätapaamisiin. Ryhmäkerroilla
käsitellään
eri aiheita keskustellen ja toiminnan kautta. Tapaamiset antavat myös mahdollisuuden tavata
Tervetuloa
Vartu-varhaiskuntoutusohjelman
syksyn 2015 ryhmätapaamisiin!
toisia perheitä
ja vaihtaa
kokemuksia.
Paikkana Sofianlehto, Sofianlehdonkatu 8 A-talo, 1krs.
Kutsumme kaikki vuosien 2012-2015 aikana Helsingissä syntyneet, Vartu-kuntoutukseen
kuuluvat
lapset perheineen Kehitysvammapoliklinikan ryhmätapaamisiin. Ryhmäkerroilla
Syksyn 2015
ryhmäkerrat
käsitellään eri aiheita keskustellen ja toiminnan kautta. Tapaamiset antavat myös
16.9. kello
9.00 -10.30 Teemana vuorovaikutuksen mahdollisuudet
mahdollisuuden tavata toisia perheitä ja vaihtaa kokemuksia.
30.9. kello 9.00-10.30 Teemana tukiviittomat, lapsen ensisanastoa
Paikkana Sofianlehto, Sofianlehdonkatu 8 A-talo, 1krs.

14.10 kello 9.00-10.30 Teemana aistit ja niiden merkitys perheen arjessa
28.10 kello 9.00-10-30 Teemana ruokailu, omatoimisesta sormiruokailusta pillijuotaviin,
11.11 kello
9.00-10.30
Teemana liikkuminen ja ympäristön vaikutus lapsen kehitykseen,
Syksyn
2015 ryhmäkerrat
Pyydämme
ilmoittautumaan
31.8.2015.
16.9.
kello 9.00 -10.30viimeistään
Teemana vuorovaikutuksen
mahdollisuudet, vetäjinä
Vartu-ryhmän
puolesta,
Kehitysvammapoliklinikan psykologi ja toimintaterapeutti
Riitta Selkälä puheterapeutti, p. 09 310 52552, riitta.selkala@hel.fi
30.9. kello 9.00-10.30 Teemana tukiviittomat, lapsen ensisanastoa, vetäjinä
Kehitysvammapoliklinikan puheterapeutti ja fysioterapeutti
14.10 kello 9.00-10.30 Teemana aistit ja niiden merkitys perheen arjessa, vetäjinä
Kehitysvammapoliklinikan toimintaterapeutti ja fysioterapeutti
28.10 kello 9.00-10-30 Teemana ruokailu, omatoimisesta sormiruokailusta pillijuotaviin,
vetäjinä Kehitysvammapoliklinikan puheterapeutti ja terveydenhoitaja
11.11 kello 9.00-10.30
Teemana ja
liikkuminen
ja ympäristön
vaikutus
lapsen kehitykseen,
Omaishoitajat
läheiset -liitto
ry järjestää
seminaarin
vetäjinä Kehitysvammapoliklinikan fysioterapeutti ja psykologi

KUINKA LAKIA LUETAAN

omaishoitotilanteisiin liittyvää lainsäädäntöä
Aika
Paikka

6.10.2015 klo 9.30–16.00
Aluehallintovirasto auditorio, Ratapihantie 9, Helsinki

Pyydämme ilmoittautumaan viimeistään 31.8.2015!

Vartu-ryhmän
puolesta,
Seminaari on
tarkoitettu omaishoitajille,
paikallisyhdistysten ja Suomen Omaishoidon Verkoston toimijoille sekä kuntien,
Selkälä puheterapeutti
järjestöjen,Riitta
oppilaitosten,
seurakuntien jne. edustajille. Seminaarissa käsitellään omaishoitoperheitä koskevia ajankohtaisia
lakikysymyksiä
kuten
uutta sosiaalihuoltolakia, vammaislakien yhdistämistä sekä omaishoidon lainsäädännön
09-310
52552
kehittämisnäkymiä.
Lisäksi arvioidaan omaishoitoon liittyvien lakikysymysten tulkintaa.
riitta.selkala@hel.fi
Seminaari on maksuton. Ilmoittautuminen 18. 09.2015 mennessä
Anu Nurmi, puh. 020 7806 500 tai anu.nurmi@omaishoitajat.fi
Ilmoitathan seminaaripaikkakunnan sekä myös mahdollisen erityisruokavalion.
Huom! Ilmoittamatta jääneistä peruutuksista peritään peruutusmaksu 20 €.
Lisätietoa:
Järjestöpäällikkö Merja Purhonen merja.purhonen@omaishoitajat.fi, puh 020 7806 522 tai
koulutus- ja kehittämispäällikkö Merja Kaivolainen merja.kaivolainen@omaishoitajat.fi, puh 020 7806 513.
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Tapahtumakalenteri
Elokuu
29.8.		
31.8. 		

Pirttimäki kutsuu perheitä
alkaen keharikaverikoulutus

Syyskuu
2.9.		
3.9.		
3.9.		
7.9.		
8.9.		
9.9.		
10.9.		
15.9.		
17.9.		
18.-20.9.
21.9.-16.10.
29.9.		

vapaaehtoistoiminnan koulutus
Vekkarin taustatukihenkilökoulutus
aikuisten vanhemmat lounaalle Ravintola Kaisaniemeen
Kaakon kammari
nuorten ja vanhempien kokkausilta
keskustelula puhetulkkipalveluista
Villiklubi
vanhempien kässäkahvit
Vertaishässäkkä-tapahtuma Narinkkatorilla
alle kouluikäisten lasten perheviikonloppu Sopukassa
Kotikokki-kurssi maanantaisin
vaikeavammaisten lasten vanhempien tapaaminen

Lokakuu
3.10.		
5.10.		
8.10.		
15.10.		

disco Ystiksellä
Kaakon kammari
Villiklubi
isovanhempien vertaistapaaminen

Marraskuu
2.11. 		
12.11.		

Kaakon kammari
Villiklubi

Yhdistyksen jäsenet, heidän omaisensa sekä muut tiedotteen lukijat ovat tervetulleita kirjoittamaan tai piirtämään 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
Tilapäishoidon ohjaaja Katja Riikonen
Vapaa-ajan koordinaattori Jan Törnblom (kerhot ja leirit)
Koordinaattori, keharikaveri- ja vapaaehtoistoiminta Severiina Winqvist

040 835 3763
040 511 4963
040 160 9015
040 521 0240
050 564 4707
040 707 9967
0400 345 369
040 522 2138
040 835 0395
040 160 9017

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
Vt. vastaava ohjaaja Elina Raike-Ojanen
Ohjaajat
Faksi		

3284 0471
0400 676 721
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

