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Yhdistysasiaa
Hallituksen kokouksessa 18.8. käsiteltyjä asioita
1.
2.
3.
4.

Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n järjestöuudistus.
Hallituksen ja laajennetun johtoryhmän kehittämispäivä.
Toiminnanjohtajan ja talouspäällikön toimintaraportit.
Bulevardin huoneistojen tilanne.

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina
26.11.2015 klo 18.00 yhdistyksen toimistolla, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs,
00510 Helsinki.
Käsiteltäviä asioita:
Sääntöjen 11 §:n määräämät asiat
• hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2016
• määrätään vuoden 2016 jäsenmaksut
• hyväksytään vuoden 2016 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
• syyskokoukselle esitetään Bulevardin asuntojen 3 ja 4 (yhdistetty tila) myymistä
Muut yhdistyksen hallitukselle ennen 15.10. ilmoitetut asiat.

TERVETULOA!
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n hallitus
Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen toimistolta 19.11. alkaen.

”Joulusukka–ongintaan” kaivataan palkintoja
Lojuuko kaapeissasi käyttämättömiä tavaroita: pikkuesineitä, voimassa olevia lahjakortteja, jouluisia koristeita, lapasia, sukkia, kivoja heijastimia tms.?
Nyt voit antaa hyödylliset, mutta itsellesi tarpeettomat tavarat käytettäväksi
yhdistyksen joulujuhlien ”joulusukka-onginnassa”. Tavarat voi toimittaa 20.11.
mennessä Marja Heralalle yhdistyksen toimistolle, Läntinen Brahenkatu 2, 4.
kerros.
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Yhdistyksen uudistuneet kotisivut
Oletko jo ehtinyt tutustua yhdistyksen uusittuihin kotisivuihin?
Sivuilta löytyy uudella tavalla
jäsennettynä ja raikkaaseen
asuun puettuna kattavasti tietoa
yhdistyksen toiminnasta.
Pääkuvan alla olevat pikalinkit
vievät suoraan tärkeisiin toimintoihimme, mm. perheiden
vertaistukitoimintan, vapaa-ajan
toimintaan ja vapaaehtoistoimintaan.
Etusivulta löytyvät myös ajankohtaiset uutiset sekä tapahtumat. Uutuutena on tapahtumakalenteri, joka kokoaa kaikki
yhdistyksen järjestämät tapahtumat samalle sivulle. Tapahtumakalenteri löytyy Ajankohtaistaotsikon alta.
Käy tutustumassa sivuihin ja osallistu samalla
arvontaan! Kaikkien uusituista sivuista mielipiteensä kertoneiden kesken arvotaan kaksi lip-

pua KeMuT-tapahtumaan Finlandia-talolla ensi
vuoden tammikuussa. Linkki kilpailuun löytyy
etusivulta ja Ajankohtaista/Uutiset-osiosta.
Arvontaan voi osallistua 11.11. asti.

Yhdistyksen joulujuhla
Yhdistyksen joulujuhla pidetään lauantaina 5.12.
klo 13–17 Ravintola Kiltakellarissa, Bulevardi 44,
Helsinki
Lippujen hinnat: aikuiset 28 €, lapset (alle 12 v.) 14 €
Lippuvaraukset 20.11. 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
48. Varattuja lippuja saa lunastaa myös käteisellä
(pankkikortti ei käy maksuvälineenä) keskiviikkona 2.12.
klo 9–18 yhdistyksen toimistolta, Läntinen Brahenkatu 2,
4. krs.
Ohjelmassa ruokailu, ongintaa, joulupukki ja tanssia.
TERVETULOA!
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Finlandia-talolla lauantaina 30.1.2016 klo 14.00–16.30
Luvassa unohtumattomia kokemuksia - musiikkia, kuvataidetta, teatteria ja yllätyksiä!
Esiintyjinä Pertti Kurikan Nimipäivät, Janne ja mimmit, Resorockgirls, Tähtimestarit,
Toivolan musikantit, Vimmartin muusikot sekä TunneTeatteri ja Hanna Terävä. Lisäksi mukana muun muassa Marjukka Havumäki, Jaakko Selin, Tomsson ja Oskarinpuiston kohtaamistaide.
Löydät tapahtuman facebookista nimellä ”KeMuT 2016”. Klikkaa sieltä itsesi tapahtumaan
ja saat tietoa esiintyjistä sekä tapahtuman valmisteluista.
Lipun hinta on 29,50 € palvelumaksuineen. Lippuja voi ostaa 1.11. alkaen. Liput myy Lippupiste osoitteessa www.lippu.fi. Lippuja saa myös ovelta ennen tapahtuman alkua, jos
lippuja on jäljellä. Suosittelemme lipun ostoa etukäteen.
Väliaikatarjoilut: p. 09 402 4500 tai ravintola@finlandiatalo.fi
Lisätietoja ohjelmasta: p. 040 521 0240/Marja Herala
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Perheiden vertaistukitoiminta
Perheille
Sovitellaan tarvittaessa kimppakyytejä Perheily-päivään. Soita Päiville, jos autossasi on tilaa tai
jos tarvitset kyytiä! Lue tapahtumasta alla olevasta mainoksesta. Tapaamisiin Hyvinkäällä!

Perheily-päivä Hyvinkäällä
iloista ohjelmaa koko
perheelle

Aika: La 28.11 klo 11–15, Paikka: Hyvinkää, Hyria, Karankatu 3-5
Ohjelmassa:
Tapahtuma alkaa yhteisellä lounaalla.
Hyrian hyvinvointiklinikka myy päivässä opiskelijatyönä palveluita. Tarjolla mm.
 selkä - ja hartiaseudun hieronta (30 min) hintaan 5 €
 kynsien lakkaus hintaan 3 € ja paljon paljon muuta.
Hyvinvointiklinikka järjestää lapsille ja nuorille liikunnallista puuhaa.
Päivässä on mahdollista tutustua mm. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tilapäishoitoon ja
TATU ry:n sopeutumisvalmennuskursseihin kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. Mukana myös järjestelyissä
mukana olevien yhdistysten esittelyä.
Päivä huipentuu tanssivan klovnin Tero Lehtimetsän esitykseen.
Ohjelmamuutokset mahdollisia.
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan päivään viimeistään 13.11. Päivään mahtuu noin 40 ensiksi
ilmoittautunutta lasta ja aikuista. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti, löydät lomakkeen
osoitteesta: perheily.fi/yhdistyksille/tapahtumat-ja-koulutukset/
Päivän järjestelyistä vastaavat: Kehitysvammaisten Tukiliitto, Hyvinkään Kvt, Helsingin Kvt 57 ja
Hyria koulutus.
Kysyttävää? Ota yhteys: Tanja Laatikainen, tanja.laatikainen@kvtl.fi, 0207 718 251
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Virkistystä ja vertaistukea
vanhemmille
Vanhemmat sapaksia rakentamassa
ti 27.10. klo 17–20 (Uudenmaan Martat,
Lapinlahdenkatu 3, 2. krs)
Sapakset, mitä ne ovat? Tapakset ovat meille
tuttuja, mutta kun niitä rakennettaan tutuista
raaka-aineista syntyykin sapaksia. Martta
Inkerin menusta löytyy mm. paahdettuja pikkupottuja ja savusilakkamoussea, porosuupaloja,
tuulihattuja ja mariannetryffeleitä. Erityistaitoja
et tarvitse, Inkeri on paikalla opastamassa ja
kaikki on huolella mietitty etukäteen. Tuliaisena kotiin saat ohjeet herkuista ja virkistyneen
mielen. Jos herkkuja jää, ne pakataan mukaan. Ota mukaan oma rasia.
Hyvä ruoka tuo jo hyvän mielen, mutta erityisen arvokasta on tavata muita vanhempia ja
viettää mukava ilta hyvässä seurassa kuulumisia vaihtaen! Mukaan voi tulla yksin tai kaksin.
Tällä kertaa meillä on käytössä iso keittiö,
mukaan mahtuu 14 vanhempaa. Halutessasi
voit ottaa mukaan omat ruokajuomat, ja omat
sisäkengät tekevät olostasi mukavamman.
Illan omavastuu on 10 €/hlö.

Isätapaaminen ke 28.10 klo 17
Isäporukka Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry:stä tulee vierailulle Brahenkadulle.
Toiveena on tavata yhdistyksen isiä ja kuulla
toiminnasta. Juomme yhdessä kaffet ja teet
suolaisen kera ja sen jälkeen isät suuntaavat
Harjutorin saunaan, jossa yläkerta on varattuna (myös yleisellä puolella saa vierailla). Ota
mukaan oma pyyhe ja saunajuomat! Yhdistys
maksaa saunamaksut.
Tässä on oiva mahdollisuus tutustua uusiin
faijoihin ja kasvattaa isäporukkaa – yhdessä
tekeminen on hauskaa. Harjutorin perinteinen
sauna ja hyvät löylyt pehmittävät kovimmankin
äijän!
Ilmoittaudu mukaan 25.10. mennessä, muistathan ilmoittaa samalla erityisruokavaliosi: Päivi
p. 040 707 9967, paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Ilmoittaudu mukaan 14.10. mennessä, muistathan ilmoittaa samalla erityisruokavaliosi:
Päivi p. 040 707 9967 paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Käy tutustumassa uusittuihin
kotisivuihimme!
Kerro mielipiteesi sivuista
ja voita lippu tammikuun
KeMuT-tapahtumaan.
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Vanhempien kässäkahvit to 12.11. klo
17–19
Kässäkahvit on juuri sinua varten, jos piironginlaatikossasi on kesken jääneitä neule-,
virkkaus- tai ompelutöitä. Vai kaipaatko opastusta esim. kantapään neulomisessa tai pipon
kaventamisessa? Kaipaatko ajatusten vaihtoa
muiden vanhempien kanssa?
Tällä kertaa saat opastusta tähdenmallisen
pannunalusen virkkaamisesta. Mukaan tarvitset matonkudetta tai esim. vanhan t-paidan,
jonka voit leikata kuteiksi. Varaa mukaan sopiva virkkuukoukku, koko n. 7.
Käsitöiden mahdollinen loppuunsaattaminen
tai uuden aloittaminen ovat toki hienoja asioita, mutta kyllä vertaisessa seurassa kädet
puuskassakin on mukava porista! Kerro ilmoittautumisen yhteydessä tuletko lapsen/lasten
kanssa, niin tiedämme varautua.
Tilaisuus pidetään yhdistyksen toimistolla,
Läntinen Brahenkatu 2. Tarjolla kahvia, teetä
ja pullaa!
Ilmoittaudu mukaan 5.11.mennessä Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Teemaillat
Keskusteluilta lyhytaikais-/tilapäishoidosta
ma 9.11. klo 17.30–19.30
Lyhytaikaishoidolla on tärkeä merkitys perheiden jaksamisen tukena, siksi on tärkeää pyrkiä vaikuttamaan lyhytaikaishoidon asemaan
ja kehittää palveluita yhteistyössä perheiden
kanssa. Parhaat ideat ja perustelut tulevat
elävästä arjesta!
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on Kehitysvammaisten Tukiliiton perustama valtakunnallinen palvelutuottaja, jonka tehtävänä on
kehittää ja tuottaa lyhytaikaishoidon palveluita
ja asumisvaihtoehtoja. Tavoitteena on monipuolinen palvelukokonaisuus, joka soveltuu
perheiden ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten erilaisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin.
Säätiön tarjoamia palveluja ovat perhelomitus,
perhehoito, ryhmälomitukset ja leirit.
Illassa kuulet myös yhdistyksemme kotiin
vietävästä hoidosta ja parkkitoiminnasta, josta
kertoo tilapäishoidon ohjaaja Katja Riikonen.
Keskusteluillan tavoitteena on tutustua vaihtoehtoihin sekä keskustella lyhytaikaishoidon
ajankohtaisista asioista ja toiveista.
Ilmoittaudu mukaan 3.11. mennessä Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi
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HYVÄ SIITÄ TULEE!
Tsemppi-ilta vammaisten nuorten
vanhemmille
IPI Kulmakuppilassa Kalliossa
Milloin: Kansainvälisenä vammaisten päivänä
3.12. klo 17.30–20.00.
Missä: IPI Kulmakuppila, Porthaninkatu 13
Miksi: Vanhemmille tukea nuorten itsenäistymisen haasteissa
Hinta: Maksuton
Ohjelma alkaa kello 17.30
		
Tarjolla pientä suolaista
Isältä isille ja ennen kaikkea äideille
- Ilkka Liekari
Pidänkö kiinni vai päästänkö irti?
- Tuija Kotiranta, Omaisena edelleen ry
Ohjeita vanhemmille? - äänessä nuoret
Hyvä siitä tulee!
- Linda Laatikainen, Oman elämänsä herran,
Joonaksen (Downin syndrooma) sisko
n. 20.00 Hyvää kotimatkaa!
Ilmoittautuminen:
26.11. mennessä www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus tai Tarja Lukjanov p. 09 613 191.
Paikkoja rajoitetusti.
Lisätietoja:
perhetyön suunnittelija Päivi Juvala
paivi.juvala@kvtuki57.fi tai p. 040 707 9967
Tilaisuuden järjestävät:
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry
Invalidiliitto ry
Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry
Tapahtumaa tukevat:
Raha-automaattiyhdistys (RAY)
Työväen Sivistysliitto (TSL)

Mitä tarkoittavat seksuaalioikeudet kehitysvammaisen ihmisen elämässä?
Ilta vanhemmille ti 8.12. klo 17.30
Ilta on tarkoitettu nuorten ja aikuisten vanhemmille. ”Jokaisella on oikeus ajatuksen,
mielipiteen ja ilmaisun vapauteen liittyen
seksuaalisuuteen, sekä oikeus ilmaista omaa
seksuaalisuuttaan esimerkiksi ulkonäöllä,
viestinnällä tai käyttäytymisellä asianmukaisella kunnioituksella toisten oikeuksia kohtaan.”
Mm. näin todetaan seksuaalioikeuksien julistuksessa. Onko tilanne toinen kehitysvammaisten ihmisten kohdalla?
Tämäntyyppisistä asioista keskustellaan sosiaalikasvattaja/seksuaaliterapeutti Kirsimaria
Örön alustuksen pohjalta.
Ilmoittautumiset 2.12. mennessä Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Viikonloppukurssi
Viikonloppu äideille – kevyttä irtiottoa arjesta la-su 21.–22.11. Kaisankodissa
Mitä sinulle kuuluu äitinä ja naisena? Mitä
kaikkea nämä sanat sisältävätkään? Oletpa sitten työssä käyvä äiti, yksinhuoltajaäiti,
kotiäiti, suurperheen äiti tai jotain ihan muuta –
tämä viikonloppu on juuri sinulle.
Viikonloppu pitää sisällään ajatusten, kokemusten ja tarinoiden vaihtoa vertaisseurassa
muiden äitien kanssa. Ryhmässä kerromme ja
kuulemme tarinoita naiseudesta ja elämästä
ja pysähdymme erilaisten kysymysten äärelle.
Tarinat antavat meille samastumisen myötä
elämän voimaa ja vertaistukea. Tarinoita ja
oleskelua ohjaamassa kanssamme on työnohjaaja/sosiaalipsykologi Anne Vesterinen.
Viikonlopun omavastuu on 90 €/hlö sisältäen
täysihoidon ja ohjelman.
Ilmoittautumiset 1.11. 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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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. 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 kahvi/teetarjoilu suolaisen
ja makean kera, ilmoitathan mahdolliset erityisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä.
Tilaisuus pidetään osoitteessa Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs.
Ilmoittaudu saman tien Juvalan Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Muiden järjestämää toimintaa
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Vanhemmat yhdessä lapsen/
nuoren kanssa
Nuoret ja vanhemmat kokkaavat helppoja
jouluherkkuja ke 2.12. klo 17–20
(Lapinlahdenkatu 3, 2. krs)
Tämä kokkausilta on tarkoitettu nuorelle yhdessä äidin tai isän kanssa. Martta Inkeri on
koonnut helposti kokattavan menun, herkullisuudesta vähääkään tinkimättä. Teemme
mm. vuohenjuustopiirasia, appelsiinikalkkunaa
joulunmakuisten juuresten kanssa ja puolukkapiparipiirasta. Mukaan saat ohjeet illan herkuista, joiden kokkaamista kotona helpottaa
se, että olet jo nähnyt ja maistanut niitä. Padat
vaan porisemaan!
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 19.11. Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Parkkitoiminta
Kotiparkki
Perheiden tilanteet vaihtelevat ja ajoittain lisäapu on tarpeen arjen sujumiseksi. Tilapäishoidon ns. kotiparkki on tarkoitettu perheen alle
20-vuotiaalle lapselle, jolla on kehitysvamma,
sekä hänen sisaruksilleen. Kotona asuvien
vaikeavammaisten kohdalla ei ole ikärajaa.
Kotiparkissa osaavat hoitajat tulevat perheen
kotiin hoitamaan lasta perheen toiveet huomioiden.
Hoitoa ja ohjausta lapsille ja nuorille sekä
heidän sisaruksilleen järjestetään tarvittaessa
myös yhdistyksen tilaisuuksiin.
Kotiparkin hinnasto
Klo
Arkisin
8.00–18.00
8,20 €/tunti
18.00–21.00
9,20 €/tunti
21.00–24.00 10,20 €/tunti
			

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

Sovitun kotiparkkivarauksen voi perua veloituksetta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa.
Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta varauksesta veloitetaan 5 euroa/tunti tilauksen mukaan.
Lisätietoja ma–pe klo 9–14 p. 040 522 2138 /
Katja Riikonen. Voit ottaa vähemmän kiireellisissä tilanteissa yhteyttä myös sähköpostitse
katja.riikonen@kvtuki57.fi. Laitathan viestiisi
myös puhelinnumerosi yhteydenottoa varten.
Syyskuusta 2015 lähtien kotiparkkitoimintaa
on mahdollista saada maanantaista lauantaihin klo 8.00–24.00.
Viikonloppuihin on tulossa lisää lauantaiparkkeja, toimintaa, jossa lapsen kokemus vertaisesta ja mielekäs tekeminen ovat keskiössä.

Toimintaparkkitoiminta
Lauantaiparkki
Lauantaiparkki on erityislapsille suunniteltua
yhteistä tekemistä ohjaajien kanssa. Lauantaiparkit mahdollistavat erityislapsen kokemuksen vertaisesta, onnistumisen ja osaamisen
tunteen, tekemisen ilon ja uusia kokemuksia.
Toiminnassa otetaan huomioon mukaan ilmoittautuneiden lasten vahvuudet. Lauantaiparkkiideoita ovat esimerkiksi lasten disko herkkuineen ja toivebiiseineen, jouluinen tonttupaja,
aistipajat ja erilaiset retket. Toimintaparkkiideoita otetaan mielellään vastaan!
Lasten disko Ystävätuvalla lauantaina
24.10. klo 10–16
Lauantaiparkin teemana on tällä kertaa disko.
Nautimme valmistelujen välissä keittolounaan,
jonka jälkeen onkin aika…N – Y – T - NYT!
tanssia ja pyöriä, kuunnella ja katsella! Jeejee! DISKO! DISKO! DISKO!
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä lapsen
mahdollisesta erityisruokavaliosta ja muutama
lapsen suosikkibiisi, niin saadaan mahtava
meno kaikille!
Osallistumismaksu 10 €.
Ilmoittautuminen 19.10. mennessä Katjalle
p. 040 522 2138 tai katja.riikonen@kvtuki57.fi.
Joulun tunnelmia: Ystävätuvalla tonttuillaan lauantaina 7.11. klo 10–16
Lauantaiparkin teemana on tällä kertaa lähestyvä joulu.Teemme jouluisen piparitalon, askartelemme muita jouluisia koristeita ja kortteja. Rustaamme halukkaiden kanssa kirjeen
joulupukille joululaulujen soidessa taustalla.
Luvassa siis kaikkea, mitä ajankohtaan kuuluukin!
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Nautimme tonttupuuhailujen välissä riisipuuroa
ja pientä välipalaa, ilmoitathan erityisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä.
Osallistumismaksu 10 €.
Ilmoittautumiset 2.11. mennessä Katjalle
p. 040 522 2138 tai katja.riikonen@kvtuki57.fi.
Toimintaparkkitoimintana järjestetään edellä
mainittuja lauantaiparkkeja perheen erityislapsille sisaruksineen sekä koko perheen tapahtumia. Koko perheen tapahtumiin, Kaakon
kammariin sekä Ystävätuvan perheiltaan, ovat
tervetulleita lapset ja vanhemmat, mukaan
voi tulla myös vain osa perheestä. Osaan
toimintaparkeista järjestetään myös erillinen
vanhempainparkki, jolloin lapset ja vanhemmat
ovat eri tiloissa ja molemmilla on omaa ohjelmaa.

Kaakon kammari
Kaakon kammari -illat ovat koko perheelle
avointa toimintaparkkitoimintaa. Iltojen tavoitteena on tarjota erityislapsille ja -nuorille
sisaruksineen vertaistukea ja virkistystä ohjatun toiminnan ja vapaamuotoisen leikin tuella. Lasten toiminnan suunnittelussa otetaan
huomioon tekemisen eri muodot ja jokainen
voi osallistua oman mielenkiinnon ja jaksamisen mukaan. Syksyn suunnitelmissa on mm.
leivontaa. Vanhemmille tarjoutuu tilaisuus
hengähtää kahvikupin äärellä toisia vanhempia tavaten.
Mukaan voi tulla koko perhe tai osa perheestä.
Istumme iltaa rupatellen kahvin tai teen ääressä, kaikki samoissa tiloissa. Kaakon kammariin
pääsee hyvin metrolla, asemalta on noin 10
minuutin kävelymatka. Omalla autolla tuleville
löytyy myös hyvin parkkitilaa. Mukaan voi tulla
mistä päin Helsinkiä tahansa. Ennakkoilmoittautumiset Katjalle edellisen viikon torstaihin
mennessä joko sähköpostitse katja.riikonen@
kvtuki57.fi tai puhelimitse 040 522 2138.
Seuraavat tapaamiset:
maanantaina 2.11. ja 7.12. klo 17.30–20.00
Tervetuloa mukaan!
Leikkipuisto Herttoniemi, Karhutie 11, 00900
Helsinki
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Uusi perheiden tapaamisilta
Ystävätuvalla
Herättelemme uutta perheiltaa Ystävätuvalla,
kokoonnumme ensimmäisen kerran perjantaina 20.11. klo 17–20.
Ystävätuvalla on hienot puitteet toteuttaa
erilaista toimintaa ja ohjelmaa eri teemoilla.
Voimme suunnitella toimintaa lapsille, aikuisille
ja yhteisesti koko perheelle, tilat mahdollistavat hienosti samanaikaisen tekemisen. Luvassa on milloin musiikkia, karaokea, milloin
aistipajaa tai temppurataa ja perinteisiä askarteluja. Pääpaino pysyy vapaassa olemisessa,
vanhempien vertaisessa hetkessä kahvikupin
äärellä keskustellen. Lasten kanssa on kokeneita hoitajia ohjaamassa toimintaa.
Sosionomiopiskelijat Ninni Kurttila ja Emmi Hiisilä tekevät yhdistykselle opinnäytetyön tästä
uudesta toiminnasta ja sen kehittämisen näkökulmasta ja tulevat mukaan perheiltaan tekemään kyselyä odotuksista ja toiveista perheillan suhteen. Ninni ja Emmi ovat mukana myös
seuraavassa perheillassa 15.1.2016. Kyselyyn
osallistuminen on tietenkin vapaaehtoista!
Mukaan voi tulla mistä päin Helsinkiä tahansa,
ja mukaan voi tulla koko perhe tai osa perheestä. Ilmoittaudu Ystävätuvan perheiltaan
maanantaihin 16.11. mennessä Katjalle p. 040
522 2138 tai sähköpostitse katja.riikonen@
kvtuki57.fi.
Ystävätuvalle pääset parhaiten julkisilla, raitiovaunut 3 ja 1 pysähtyvät oven edessä, raitiovaunu 8 kulman takana. Samoin bussi 51:n
pysäkki on vieressä. Sörnäisten metroasemalta on noin 10 minuutin kävelymatka Läntiselle
Brahenkadulle, myös raitiovaunulla 8 pääsee
Sörnäisistä viereiselle Urheilutalon pysäkille.
TERVETULOA!
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 00510
Helsinki

Ystis ja perhetyö yhdessä

Retki Porvoon Taidetehtaan
joulumarkkinoille lauantaina 12.12.
Jouluretki on tarkoitettu perheille yksin, kaksin tai koko perheen voimin sekä Ystävätuvan
senioreille. Lähdetään porukalla tuoksuttelemaan joulua ja viettämään yhdessä mukava
päivä. Markkinat ovat sisätiloissa, joten säävaraustakaan ei tarvita!
Taidetehtaan joulumarkkinoilta saat hankittua
vaikkapa joululahjat. Tarjolla on laadukas ja
runsas valikoima käsitöitä, yksilöllisiä koruja,
puuesineitä, lasten vaatteita, leluja sekä monenlaisia herkkuja.
Matka taittuu omalla bussilla.
Lounaan syömme heti Porvooseen saavuttuamme. Sen jälkeen on aikaa tutustua runsaaseen markkinatarjontaan. Kotimatkalla piipahdamme vielä Brunbergin tehtaanmyymälässä!

Retken ohjelma:
• klo 9 lähtö Läntinen Brahenkatu 2:sta
• klo 10.30–11.30 lounas
• markkinahumua ja käynti Brunbergillä
• takaisin Helsinkiin saavumme noin klo 16
Hinta:
40 euroa/hlö
20 euroa/lapset alle 15 v
Ystävätuvan väen ilmoittautumiset. 29.11.
mennessä Marjalle p. 040 521 0240 tai
marja.herala@kvtuki57.fi ja perheiden ilmoittautumiset Päiville p. 040 707 9967 tai paivi.
juvala@kvtuki57.fi.
Ilmoitathan samalla ruokarajoitteet.
Paikkoja rajoitetusti.
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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
Lisätietoa: Marja Herala, p. 040 521 0240 tai
marja.herala@kvtuki57.fi
Ystiksen joulujuhla on sunnuntaina 13.12.
Sen jälkeen alkaa joulutauko.
Ystis avataan jälleen keskiviikkona 13.1.
Ystiksen avoimet ovet ja Valon aika
-näyttelyn avajaiset 25.10.
Vekkarin valotaiteen vertaisryhmän
vetäjä Markus Lohikoski on tehnyt
teoksistaan upeita tauluja! Tauluista on koottu
Valon aika -näyttely.
Sunnuntaina 25.10. klo 13–16 on Ystiksellä
avoimet ovet ja taulujen myyntinäyttelyn
avajaiset. Voit ostaa taulun omaksi 50 euron
hintaan.
Tervetuloa tutustumaan teoksiin ja
Ystävätuvan toimintaan yksin tai kavereiden
kanssa. Perheet, pariskunnat, sukulaiset ja
tuttavat – kaikki mukaan!

Ystiksen biljardikisa
Sinustako vuoden 2015 mestari?
Biljardikisan alkukarsinta järjestetään
Ystävätuvalla keskiviikkona 25.11. alkaen klo
15 ja loppukilpailu 2.12. alkaen klo 15.
Tuomarina tuttuun tapaan Jani Törnblom.
Ilmoittautumiset Marjalle, p. 040 521 0240 tai
marja.herala@kvtuki57.fi.
12 ensimmäiseksi ilmoittautunutta mahtuu
mukaan.
Olutkoulu 5.11.
Ystävätupa, Vekkari ja keharikaveritoiminta
järjestävät yhdessä olutkoulun torstaina 5.11.
klo 18–20 Helsingin Jalkapallopubissa,
Albertinkatu 36. Maistelemme 5 olutta ja
kuulemme miten oluita tehdään. Opimme
myös millaisia erilaisia oluita on olemassa.
Sitovat ilmoittautumiset Severiinalle,
severiina.winqvist@kvtuki57.fi tai
p. 040 160 9017. Paikkoja on rajoitetusti.
Osallistumismaksu on 5 euroa. Maksu
peritään paikan päällä käteisellä.
Tervetuloa mukaan!
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Ystiksen Senioriklubi
Senioriklubi kokoontuu joka toinen tiistai
klo 12–14 Ystävätuvalla, Läntinen
Brahenkatu 2, 4. kerros
13.10. levyraati
27.10. nyyttikestit ja karaokea – tuo
nyyttikesteille pientä purtavaa
10.11. tietokilpailu
24.11. askarrellaan joulukortteja
8.12. joulujuhla
Myytävänä kahvia, pullaa ja voileipiä.

Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä
eläkeläisille
Ystävätuvalla kokoontuu keskusteluryhmä
eläkeläisille
• torstaina 8.10. klo 13–14.30
• torstaina 12.11. klo 13–14.30
• torstaina 3.12. klo 13-14.30
Jutustelua ajankohtaisista aiheista.

Senioreiden toimintatuokiot Ystiksellä ja
lähiympäristössä
Järjestämme yhdessä Helsingin
Diakoniaopiston kanssa senioritoimintaa
Ystiksellä.
Lähihoitajaopiskelijat Tanja Leivo ja Katja
Kautonen suunnittelevat ja toteuttavat
toiminnan suunnittelutiimin ideoiden
pohjalta. Suunnittelutiimin palaverissa oli
mukana HDO:n opettajia, senioreita ja Marja.
Toimintatuokiot ovat ajanjaksolla
19.10.–22.12. keskimäärin joka toinen viikko.
Ohjelmaan kuuluu muun muassa keskustelua
eläkeläisen elämästä, tutustumiskäynti
museoon sekä käynti Tuomaan markkinoilla.
Ilmoittaudu mukaan Tanjan ja Katjan
hauskaan ja hyödylliseen senioriryhmään!
Mukaan mahtuu noin 10 senioria.
Ilmoittautumiset 15.10. mennessä Marjalle
p. 040 521 0240 tai marja.herala@kvtuki57.fi.
Ryhmään osallistuminen on ilmaista,
mahdollisista sisäänpääsylipuista ja
kahvilakäynneistä peritään maksu.

Myytävänä kahvia ja pullaa.
Kahvi + pulla maksaa 2 euroa.
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240.

Senioriretki Porvoon Taidetehtaan joulumarkkinoille 12.12.
Lue lisää sivulta 13.

Lisätietoja Marjalta p.040 521 0240,
marja.herala@kvtuki57.fi

Sture 21:n Villiklubi torstaina 12.11. ja
10.12. klo 19–22.
Menoa ja meininkiä Ravintola Sture 21:ssä,
Sturenkatu 21.
Ilmainen sisäänpääsy.
Ikäraja 18 v.
Tervetuloa!
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240 tai
marja.herala@kvtuki57.fi
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Vapaat kerhopaikat
* Ilmaisupiiri nuorille ja aikuisille. Ilmaisua
liikkeen ja tanssin avulla. Kokoontuu
torstaisin Kinaporin palvelukeskuksen
liikuntasalissa klo 18–19.30.
* Taidemuseot tutuiksi -kerho aikuisille.
Käyntejä eri taidemuseoissa ja näyttelyissä
joka toinen keskiviikkoilta.
* Ystävätuvan taidekerho aikuisille,
keskiviikkoisin klo 18–19.30.
* Luontokerho aikuisille, tiistaisin klo
18–19.30 Kallahden nuorisotalolla.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
p. 040 835 0395 / Jani Törnblom
Syysloma
Kerhoilla on syysloma viikolla 42 (12.–18.10.).
Poikkeuksena ovat seuraavat liikuntaryhmät,
jotka kokoontuvat normaalisti: luistelukerho,
itämainen tanssi, Itäkeskuksen vesiliikunta,
salibandy, keilailu ja Vekkarin vertaisryhmät.
Tanssillinen viikonloppukurssi nuorille
Nuorille suunnattu tanssikurssi pidetään
21.–22.11. klo 12–15.
Paikkana on Kinaporin palvelukeskus,
liikuntasali, Kinaporinkatu 9 A.
Kurssilla harjoitellaan pilke silmäkulmassa
eri tanssilajeja.
Tarkempi lajivalikoima on luettavissa
kotisivuillamme.
Kurssin ohjaajina toimivat mm. Heidi Havukainen ja Siiri Tiilikka. Ilmoittautumiset 5.11.
mennessä p. 040 835 0395 / Jani Törnblom.
Nuorten viikonloppuleiri Sopukassa
27.-29.11.
Paikkana on Koulutuskeskus Sopukka
Sipoon Västerskogissa,
Leiri on tarkoitettu omatoimisille 13–17
-vuotiaille nuorille.
Ohjelmassa on hauskanpitoa ja kivaa
tekemistä uusien ja vanhojen kavereiden
kanssa sekä tietysti sopivasti virkistävää
ulkoilua.
Majoitus on 2-hengen huoneissa joissa on
wc- ja suihku.
Kuljetus leirille lähtee perjantaina 27.11.
klo 17 Läntiseltä Brahenkadulta 2 (Cumulushotellin edestä).
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Sunnuntain paluukuljetus Sopukasta lähtee
lounaan jälkeen klo 12.
Leirillä on neljä ohjaajaa ja nukkuva yökkö.
Tilat ja maasto eivät valitettavasti sovi
liikuntarajoitteisille.
Diabetesta sairastavien kohdalla on myös
huomioitava, että henkilön on ehdottomasti
osattava pistää itse, sillä ohjaajilla ei ole
pistolupaa.
Hakuaika päättyy keskiviikkona 28.10. klo 15.
Hakulomake löytyy Kehitysvammatuen
kotisivuilta www.kvtuki57.fi kohdasta
ajankohtaista. Leirille otetaan enintään 8
leiriläistä. Sopiva ryhmä valitaan hakijoiden
joukosta, jos hakijoita on enemmän kuin
paikkoja.
Viikonloppuleirin osallistumismaksu on 40
euroa.
Hakemus paperiversiona toimitetaan
osoitteeseen: Helsingin Kehitysvammatuki
57 ry / leirihakemus, Läntinen Brahenkatu 2,
00510 Helsinki.
Lisätietoja: Jani Törnblom p. 040 835 0395
(arkisin klo 9–15), jan.tornblom@kvtuki57.fi.
Joululaulutilaisuus
Kauneimmat joululaulut 1. adventtisunnuntaina 29.11. klo 14–14.45
Vanhassa kirkossa, Lönnrotinkatu 6.
Glögijatkot Bulevardin seurakuntatalolla,
Bulevardi 16, kirkkopuiston toisella puolella
heti tilaisuuden päätyttyä.
Järjestäjät: Helsingin seurakuntayhtymän
kehitysvammatyö ja Helsingin
Kehitysvammatuki 57 ry
Kännykkäpussi ja avaimenperä – kurssi
Aika: keskiviikko 3.12. ja 10.12. klo 9.30–12
Paikka: Opistotalo, kerhosali ja opetuskeittiö,
Helsinginkatu 26
Ohjelma: Huovutetaan suojapussi kännykälle
ja valmistetaan avaimenperä uunissa
sulatettavasta kutistemuovista.
Opettaja: Kirsti Soukka
Maksu: 9 euroa
Järjestäjä: Helsingin Keskinen Työväenopisto
Ilmoittautuminen: 18.11. mennessä
p. 040 835 0395 / Jani Törnblom

Vekkari-projekti
Vekkari on päättymässä tämän vuoden joulukuussa. Olemme hakeneet toiminnalle jatkorahoitusta. Saamme kuulla rahoituspäätöksen
puolessa välissä joulukuuta.
Järjestimme syksyllä kaksi koulutusta,
vapaaehtoistoiminnan koulutuksen sekä taustatukihenkilötoiminnan koulutuksen. Vapaaehtoistoiminnan koulutus oli yhteiskoulutus
yhdistyksen ja Vekkarin vapaaehtoistoimijoille.
Koulutukseen osallistui 21 henkilöä ja saimme
koulutuksesta hyvät palautteet. Taustatukihenkilöt ovat ei-kehitysvammaisia vapaaehtoistoimijoita jotka toimivat vertaisryhmien
vetäjien tukena. Koulutukseen osallistui 5
innokasta taustatukihenkilöä.

Suomen Iktyoosiyhdistys ry
Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ry
NNKY-liitto ry: Kamalat Äidit -projekti
Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry
Vammaisten Maahanmuuttajien tukikeskus
Hilma
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry
Lasten ja nuorten opisto, LNO ry

Olettehan huomanneet, että vertais- ja
vapaaehtoistoimijoitamme voi tilata
toimijapankista Vekkarin internetsivuilta
www.vekkariprojekti.fi? Voit esimerkiksi
tilata vertaisryhmän vetäjän ryhmäkotiinne
pitämään ryhmätuokiota tai vapaaehtoistoimijoita tulevaan tapahtumaasi.
Vekkarin vapaaehtoistoimijat olivat Narinkkatorilla Vertaishässäkkä-tapahtumassa
17.9. Tapahtuma sai alkunsa, kun joukko
vertaistoimintaa järjestäviä yhdistyksiä yhdisti voimansa. Vertaishässäkässä järjestötoimijat ja vertaiset esittelivät vertaisuuden
eri muotoja ja sitä, mitä vertaisryhmissä
tehdään.
Mukana olivat:
Suomen Pakolaisapu ry: Kasvokkainvertaisryhmätoiminta
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset
ry: Näkyillään!-projekti
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:
Vekkari-projekti
Kansalaisareena ry: Avita Kaveria –
Vertaistuella on merkitystä! -hanke
ADHD-liitto ry: Porina – vertaistukea
aikuisuuteen
Endometrioosi yhdistys ry,
Espoon Järjestöjen Yhteisö, EJY ry: OLKA
Potilastukipiste

Vapaaehtoistoimija Joonas ja Kansalaisareenan
Avita Kaveria –hankkeen pingviini
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Järjestämme aktiivisille Vekkarilaisille Ystävätuvan ja keharikaveritoiminnan kanssa
yhteistyössä virkistystapahtuman:

Haemme vapaaehtoisia Seurasaaren joulupolulle 13.12.

Olutkoulu 5.11. klo 18.00–20.00
Paikkana Helsingin Jalkapallopubi osoitteessa Albertinkatu 36. Mukaan mahtuu 25 osallistujaa, joten ilmoittaudu nopeasti. Ilmoittautuminen on sitova. Omavastuu koulusta on 5
euroa. Otathan se käteisenä mukaan illalla.

Mukaan ovat tervetulleita Vekkarin vapaaehtoistoimijat ja ei-kehitysvammaiset vapaaehtoiset. Olimme mukana vapaaehtoisten
kanssa myös viime vuonna. Tapahtuma oli
lämminhenkinen ja upea. Tämä vuosi on Joulupolulle erityinen, koska jouluisella polulla on
kuljettu jo 20 vuotta!

Maistelemme koulun aikana 5 olutta ja kuulemme miten oluita tehdään sekä opimme
millaisia erilaisia oluita on.

Voit ilmoittautua mukaan vapaaehtoiseksi
Tiinalle, tiina.herttuainen@kvtuki57.fi tai
p. 050 564 4707.

Ilmoittaudu mukaan Severiina Winqvistille severiina.winqvist@kvtuki57.fi tai 040 160 9017.
Tervetuloa mukaan!

Lisää joulupolusta osoitteessa:
www.joulupolku.net.
Tehdään tänäkin vuonna Seurasaaresta
taianomainen paikka koko perheelle!

Valotaidetta
Vekkarin valotaiteen vertaisryhmän vetäjä
Markus Lohikoski on tehnyt valotaideteoksistaan upeita tauluja! Osa tauluista oli ennakkoon Tuetun työn yksikön 20-vuotisjuhlassa
esillä. Virallinen näyttely pidetään Ystävätuvalla.
Tervetuloa Valon aika -näyttelyn avajaisiin
sunnuntaina 25.10.
Ystävätuvalle kello 13–16.
Taulut ovat myös myynnissä 50 euroa kappale.
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Vapaaehtoistoiminta
Haluatko mukaan tekemään merkityksellistä vapaaehtoistoimintaa?
Yhdistyksessä on monia mahdollisuuksia
toimia vapaaehtoisena. Voit toimia niin lasten
kuin aikuisten parissa ryhmissä tai vaikkapa
keharikaverina yhdelle henkilölle. Et tarvitse
aikaisempaa kokemusta, avoin mieli ja halu
toimia ihmisten parissa riittävät. Meillä voit
tehdä näköistäsi vapaaehtoistoimintaa.
Voit tulla juttelu- tai peliseuraksi Ystävätuvalle, taustatukihenkilöksi Vekkarin ryhmiin tai
auttelemaan senioriklubille. Perhetoiminnassa vapaaehtoiset auttavat toiminnan onnistumisessa ja perheiden lasten leikittämisessä.
Kuulemme mielellämme myös omasta ideastasi vapaaehtoistoimintaan.
Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä sinulle sopiva vapaaehtoistoiminnan muoto!
Severiina Winqvist p. 040 160 9017 tai
severiina.winqvist@kvtuki57.fi.

Keharikaverikoulutus
Koulutamme jälleen uusia keharikavereita. Koulutus on kolmen kerran kokonaisuus
maanantai-iltaisin Ystävätuvalla 16.11., 23.11.
ja 30.11. klo 17–20.30. Ilmoittautumiset www.
keharikaveri.fi tai kysy lisää Severiinalta p. 040
160 9017 tai severiina.winqvist@kvtuki57.fi.
Vapaaehtoistoiminnan messut
Olemme mukana Vapaaehtoistoiminnan messuilla 3.12. klo 14–18 Vanhalla ylioppilastalolla
os. Mannerheimintie 3, Helsinki. Yli 80 näytteilleasettajaa esittelee messuilla vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksiaan. Tule ja löydä
itsellesi sopiva vapaaehtoistyö:
www.kansalaisareena.fi/messut.

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

Katso messujen mainos sivulla 21.

Kysymyksiisi vastaa mielellään Severiina
Winqvist, p. 040 160 9017,
severiina.winqvist@kvtuki57.fi.
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Muiden järjestämää toimintaa

Blue Flamenco -tanssikoulu:
Voimaa ja viehkeyttä - opi tanssimaan flamencoa
Tanssikoulu ottaa tammikuun alussa uusia oppilaita alkeistunnille.
Tunti on tarkoitettu nuorille aikuisille ja aikuisille kehitysvammaisille.
Tunti pidetään Aleksanterin teatterissa maanantaisin klo 15.00–15.45.
Yksi koetunti on ilmainen. Lukukausimaksu uusille oppilaille on 100 euroa.
Varusteina tarvitaan:
Naisilla napakka T-paita, nilkkamittainen leveä hame ja kopisevat kengät.
Miehillä napakka T-paita, mukavat housut ja kopisevat kengät.
(Tossut eivät käy tähän harrastukseen.)
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
p. 040 754 2158, blue.flamenco@kolumbus.fi
www.blueflamenco.net

Käsi kädessä -lauantait
Käsi kädessä -lauantait 10.10. ja 14.11. klo 14–16.30 osoitteessa Näkinkuja 3.
Kevään kerrat 23.1., 20.2., 19.3., 23.4. ja 21.5.
Lisätietoja: Paula Plysjuk p. 044 066 867, paula.plysjuk@luukku.com.
Uudistetut nettisivut: www.kasikadessa.net
Järjestäjä: Pääkaupunkiseudun helluntaiseurakuntien yhteinen kehitysvammatyö
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Sosiaali- ja terveysvirasto
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Arjessa alkuun -koulutukset Helsingissä 3.11.
Koulutukset on suunnattu kaikille autismin kirjosta kiinnostuneille ja ne ovat maksuttomia. Iltakoulutus on suunnattu erityisesti perheille ja työssään käytännön vinkkejä tarvitseville.
Aika: tiistai 3.11. klo 12.15–16.00 ja 7.00–19.30
Paikka: Valkea talo (Auditorio), Ilkantie 4, Helsinki
Päiväkoulutus kello 12.15–16.00
•Tilaisuuden avaus, Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja, Autismi- ja Aspergerliitto ry
•Arjessa alkuun - ensitiedosta järjestölähtöiseen tukeen, Elina Vienonen, projektipäällikkö, Autismi- ja Aspergerliitto ry
•Kokemuspuheenvuoro, Arjessa alkuun –vertaisosaa
Kahvitauko
•Mistä on hyvä kuntoutus tehty?, Birgit Vuori-Metsämäki, KM, erityisluokanopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja
Iltakoulutus kello 17.00–19.30
•Arjen tukemisen keinoja, Birgit Vuori-Metsämäki, KM, erityisluokanopettaja, neuropsykiatrinen
valmentaja
Ilmoittautumiset: https://my.surveypal.com/HkiArjessaAlkuun3.11.2015 Lisätietoja: Mia Kurkela,
yhdistys.arjessaalkuun@autismiliitto.fi Järjestäjä: Autismi- ja Aspergerliitto ry, Arjessa alkuun -–
projekti. Www.autismiliitto.fi.
Tervetuloa!
www.autismiliitto.fi

Leiki itse -illat Jaatisen Majalla!
Syyskauden leiki itse -ilta on aina kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 16.00–19.00. Seuraava kerta on 28.10.
Leikki- ja peuhuhuoneessa on runsaasti leluja, pelejä ja kirjoja rauhallisempaan menoon. Vauhdikkaammille kavereille peuhuhuoneessa on mm. majanrakennuspalikoita, kuppikaruselli ja liukumäki – kiskoilla salin halki kulkevaa riippukeinua ja Swingboard-lautoja unohtamatta. Majalla
on myös aikuisen valvonnassa käytettävä ratsastussimulaattori ja kaappi, josta löytyy erityisen
kivoja leluja. Ryhmätilan kaapistossa on askartelu- ja piirustusvälineitä sekä vahakankaat pöytien suojaksi.
Majan ovet ovat avoimet kaikille vammaisten lasten perheille maanantaista torstaihin klo 10–16,
ja aina kuukauden viimeisenä keskiviikkona aukioloaikaa jatketaan klo 19.00 asti.
Paikalla on silloin joku Jaatisen väestä, joka ei häiritse leikkijöitä, mutta jota saa häiritä aivan
vapaasti. Esittelemme mielellämme myös Pelikaani- ja Kenguruvuokraamojen soveltavia pelejä
ja toimintavälineitä.
Tervetuloa leikkimään koko perheen voimin! Ystäväperheetkin ovat tervetulleita!
22

Tapahtumakalenteri
Lokakuu
5.10.		
8.10.		
15.10.		
24.10.		
25.10.		
27.10.		
28.10.		

Kaakon kammari
Villiklubi
isovanhempien vertaistapaaminen
lauantaiparkki: lasten disko Ystävätuvalla
Ystiksen avoimet ovet ja Valon aika -näyttelyn avajaiset
vanhemmat sapaksia rakentamassa
isätapaaminen

Marraskuu
2.11. 		
5.11.		
7.11.		
9.11.		
12.11.		
12.11.		
16.11.		
20.11.		
21.-22.11.
21.-22.11.
25.11.		
26.11.		
27.-29.11.
28.11.		
29.11.		

Kaakon kammari
olutkoulu
lauantaiparkki: joulun tunnelmia Ystävätuvalla
keskusteluilta lyhytaikais-/tilapäishoidosta
vanhempien kässäkahvit
Villiklubi
keharikaverikoulutus, muut päivät 23.11. ja 30.11.
uusi perheilta Ystävätuvalla
tanssillinen viikonloppukurssi nuorille
viikonloppu äideille - kevyttä irtiottoa arjesta
Ystiksen biljardikisan alkukarsinta
yhdistyksen syyskokous
nuorten viikonloppuleiri Sopukassa
Perheily-päivä Hyvinkäällä
joululaulutilaisuus Vanhassa kirkossa

Joulukuu
2.12.		
Ystiksen biljardikisan loppukilpailu
2.12.		
nuoret ja vanhemmat kokkaavat jouluherkkuja
3.12. ja 10.12. kännykkäpussi ja avaimenperä -kurssi
3.12.		
Tsemppi-ilta vanhemmille IPI Kulmakuppilassa
5.12. 		
yhdistyksen joulujuhla
7.12.		
Kaakon kammari
8.12.		
ilta vanhemmille seksuaalioikeuksista kehitysvammaisten ihmisten elämässä
10.12.		
Villiklubi
12.12.		
perheiden ja Ystiksen senioreiden retki Porvoon joulumarkkinoille
13.12.		
vapaaehtoiset yhdessä Seurasaaren joulupolulla

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.
23

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

Palveluvastaava Elina Raike-Ojanen

0400 676 721

Oskarinpuiston toimintakeskus
Ohjaajat
Faksi		

3284 0471
040 837 6179
3284 0470

Oskarinpuiston ryhmäkoti
Lehmus
Vaahtera
Tammi
Faksi		

040 837 6425
040 160 9020
040 160 9021
3284 0492

Palveluvastaava Tiina Puranen

040 134 4204

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

