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Yhdistysasiaa
Toiminnanjohtajan katsaus
Marraskuinen tervehdys kaikille! Marraskuu on
yleensä pimeä ja pitkä ja väsyttäväkin vaihe
syksyssä, mutta yhdistyksemme toimintaa kuvaa marraskuussakin vilkas ja innostava yhteinen tekeminen. Maailmalla tapahtuvien ikävien
asioiden ja tapahtumien uutisten joukkoon on
mahtunut hyviä kotimaan uutisia, joista eläkkeensaajan asumistukeen liittyvä hyvä päätös
on tuorein. Asiaan pyrki omalla panoksellaan
vaikuttamaan myös iso joukko alamme toimijoita, järjestöjä ja yhdistyksiä, jossa joukossa
jatkamme vaikuttamistyötämme myös jatkossa.
Kuluneen vuoden aikana olemme uudistaneet
toimintaamme ja toimintatapojamme. Finlandia-talon konserttimme uudistettiin KeMuT
-tapahtumaksi, nettisivumme saivat uuden
ulkoasun, uusina työntekijöinä aloittivat kesällä
asumisen palveluvastaavana Tiina Puranen ja
tilapäishoidon ohjaajan opintovapaan sijaisena
Katja Riikonen sekä iso määrä uusia leiriohjaajia kasvaneessa kesäleiriemme määrässä.
Saimme hyvät arvosanat päivätoiminnastamme Helsingin kaupungin auditoinnissa ja
olemme olleet positiivisesti esillä mediassa

(suuri kehitysvammailta, olutkoulu ym.). Tässä
kohtaa vuotta on hienoa todeta jälleen upea
toimintamme laajuus, ja erityisen hienoa on
lausua kiitoksen sanoja.
Haluankin kiittää kaikkia toimijoitamme yhdessä ja erikseen: jokainen yksittäinen yhdistyksemme jäsen, jokainen yksittäinen työntekijä,
jokainen yksittäinen vapaaehtoinen, jokainen
yksittäinen ihminen osallistuessaan toimintaamme ja tehdessään toimintaamme, jokainen yhteistyökumppanimme ja tukijamme on
tärkeä ja merkityksellinen osa yhdistyksemme
toiminnan rakentumista. Kiitos teille kaikille,
tulkaa edelleen mukaan toimimaan kanssamme!
Tässä ajassa kaikilla tuntuu olevan kiire, minkä
lisäksi ajassamme tapahtuu isoja merkittäviä
asioita sekä maailmalla että kotimaassamme.
Kiireen keskellä maailman tapahtumat huomioiden on tärkeää pysähtyä hetkiin; hyvistä
hetkistä koostuu hyvä elämä.
Hyvää talven ja joulun odotusta, tapaamisiin!
Seija Milonoff

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n henkilökunta
toivottaa yhdistyksen jäsenille ja jäsentiedotteen
lukijoille rauhallista joulunaikaa ja hyvää uutta vuotta!
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TÄRKEÄ KYSELY JÄSENILLE
Olemme uudistamassa ensi vuonna jäsentiedotteen toimitustapaa. Tämän kyselyn tarkoitus on
selvittää millä tavalla jäsenet haluaisivat saada jäsentiedotteen.
Vaihtoehtoina ovat
1. Digilehti (paperilehti sähköisessä muodossa), luetaan yhdistyksen kotisivulta.
2. Sähköinen uutiskirje (sähköpostiin).
3. Paperinen tiedote postitse kotiin.
Vastauksen voi antaa seuraavilla tavoilla:
- soittamalla Maria Kuosmalle, p. 0400 345 369 ma–pe klo 9–14
- sähköpostilla: maria.kuosma@kvtuki57.fi
- vastaamalla kotisivujen kyselylomakkeeseen (Ajankohtaista/jäsenkysely).
Vastausaikaa on 13.12. asti.
Toivomme kaikkien jäsenten vastaavan tähän kyselyyn. Vastaamalla vaikutat tulevaan
tiedotukseemme.
Kiitos kaikille etukäteen!

Nettisivujen kyselyn arvonnan voittajat
Uudistuneilla kotisivuillamme oli kysely, johon
vastanneiden kesken arvottiin kaksi lippua
KeMuT-tapahtumaan.
Voittajat ovat:
Sirpa Karppa ja Inkeri Kemppi.
Onneksi olkoon!

Hissiremontti Brahenkadulla
Yhdistyksen toimiston talossa on
1.12.2015–31.3.2016 hissiremontti. Tämä
tarkoittaa sitä, että Brahenkadun puolen
sisäänkäynti ei ole käytössä. Sisäänkäynti
on kulman takana Josafatinkadun puolella.
Lisätietoja kotisivuiltamme ja jäsentiedotteen sivulta 14.

Hallituksen kokouksissa 28.9., 19.10. ja 16.11. käsiteltyjä asioita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4

KeMuT-tapahtuman hinnat.
Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n tapaaminen.
Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestöuudistuksen kyselyyn vastaaminen.
Vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Läntisen Brahenkadun tilojen käyttöperiaatteet.
Toiminnan ja talouden kvartaaliraportit.
Bulevardi 34:n tilojen tilanne.
Yhdistyksen strategia.
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Yhdistyksen toiminnoissa vuoden 2015 aikana tapahtunutta
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Perheiden vertaistukitoiminta
Vanhemmille
Aikuisten vanhempien tapaaminen
ma 14.12. klo 13–15 Brahenkadulla
Aikuisten vanhemmat on ryhmä, joka on tarkoitettu aikuisten kehitysvammaisten vanhemmille, joilla on mahdollisuus päiväaikaan olla
mukana. Tällä kertaa tapaamme ilman erityistä
teemaa, jutellaan siitä mikä on mielen päällä
tuolloin. Mietitään tulevan vuoden tapaamisia
ja juodaan joulutorttukahvit hyvässä seurassa.
Tervetuloa mukaan uudet ja tutut vanhemmat!
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 10.12. Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Lastenhoito tälle illalle maksaa 10 €. Huom.
Vaikeavammaisten henkilöiden kohdalla ei
tilapäishoidossa ole ikärajaa.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 10.12.
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.
Lastenhoitovaraus Katja Riikonen
p.040 522 2138 tai katja.riikonent@kvtuki57.fi.

Teemalliset tapaamiset
Mitä tarkoittavat seksuaalioikeudet kehitysvammaisen ihmisen elämässä?
Ilta vanhemmille ti 8.12. klo 17.30
Edellisessä tiedotteessa oli jo mainos tästä
illasta, vielä ehdit ilmoittautua mukaan!
Ilta on tarkoitettu nuorten ja aikuisten vanhemmille. Keskustelua käydään ja ajatuksia vaihdetaan sosiaalikasvattaja/seksuaaliterapeutti
Kirsimaria Örön alustuksen pohjalta. Kokoonnumme Brahenkadulla.
Ilmoittautumiset 4.12. mennessä Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Vaikeavammaisten lasten vanhempien
tapaaminen ti 15.12. klo 18
Lapsen erityisyys vaikuttaa moniin arjen asioihin ja toisilta vanhemmilta saadut vinkit ja
kokemukset saattavat tuoda sujuvuutta niihin.
Joskus ajatuksia on helpompi jakaa ja vaihtaa
omassa ”täsmävertaisryhmässä”. Kokemuksia
vaihtamalla saa uutta näkökulmaa asioihin ja
virkistävä ilta hyvässä seurassa piristää!
Ilta on tarkoitettu vanhemmille yksin tai kaksin.
Kokoonnutaan Brahenkadulla. Tarjolla pientä
suolaista kahvin ja teen kera.
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Mitä vammaisten oikeuksien sopimus tarkoittaa arjessa

Kaikki tilaisuudet pidetään yhdistyksen toimistolla, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs.

Järjestöille tulee paljon yhteydenottoja liittyen
itsenäiseen elämään ja itsemääräämisoikeuteen. Järjestämmekin kolme keskustelutilaisuutta vanhemmille ja muille läheisille sekä
asumisyksiköiden työntekijöille YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksesta. Pohdimme yhdessä, mitä sopimus ja itsemääräämisoikeus
tarkoittavat käytännössä:

Kysele lisää ja ilmoittaudu mukaan viimeistään
saman viikon maanantaina Päiville
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

- Saako kehitysvammainen henkilö päättää
itse omista asioistaan?
- Saako hän siihen riittävästi tukea?
- Pääseekö hän osallistumaan haluamiinsa
tapahtumiin ja harrastuksiin?
- Kuka huolehtii turvallisuudesta?
- Kuka kantaa vastuun, jos jotain sattuu?

Perheille
Vanhempien parkki lasten toimintaparkin
ohessa la 9.1. klo 13–15
Lauantaiparkki lapsille (lisää sivulla 12) pidetään 9.1. klo 10–15. Maistuisiko vanhemmille
oma parkki ennen lasten hakua? Kaipaatko
ajatusten vaihtoa muiden vanhempien kanssa?

Illoissa alustajina ja asiantuntijoina ovat Sirkka
Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:stä, Liisa Murto Kynnys ry:n Via-projektista sekä Tuija
Kotiranta Omaisena edelleen ry:stä.

Juodaan yhdessä päiväkahvit ja vaihdetaan
kuulumisia! Lapsilla on teemana käsityöt,
vanhempien parkkiin voit myös mainiosti ottaa
mukaan puhdetöitä.

Illan tavoitteena on yhdessä pohtia ja keskustella siitä, miten voimme parhaiten tukea
itsenäistymistä ja itsemääräämisoikeutta asumisessa. Mukaan ovat tervetulleita työntekijät
kaikista asumisyksiköistä sekä vanhemmat ja
läheiset, joita asia kiinnostaa.

Ilmoittaudu Päiville viimeistään 4.1.
p. 040 707 9967 tai paivi.juvala@kvtuki57.fi.

Torstai 21.1. klo 17–19.30 vanhemmille ja
läheisille
Aloitamme illan lyhyillä alustuksilla, joiden jälkeen sana on vapaa. Keskustelu etenee osallistujien esiin nostamien kysymysten pohjalta.
Torstai 28.1. klo 13–15 asumisyksiköiden
työntekijöille
Alustusten jälkeen jatkamme päivää keskustellen ja ajatuksia vaihtaen.
Keskiviikko 3.2. klo 17–19.30 yhteinen ilta
Vaihdamme ajatuksia yhdessä kahden edellisen tilaisuuden esiin nostamien ajatusten ja
tarpeiden pohjalta.
Olisi toivottavaa osallistua sekä omaan että
yhteiseen tilaisuuteen.
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Parkkitoiminta
Kotiparkki

Toimintaparkkitoiminta

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.

Lauantaiparkki

Kotiparkin hinnasto

Lauantaiparkki on erityislapsille ja heidän
sisaruksilleen suunniteltua yhteistä tekemistä
ohjaajien kanssa. Lauantaiparkit mahdollistavat lapsen kokemuksen vertaisesta, onnistumisen ja osaamisen tunteen, tekemisen ilon
ja uusia kokemuksia. Toiminnassa otetaan
huomioon mukaan ilmoittautuneiden lasten
vahvuudet. Lauantaiparkin osallistujien ikähaitari on ollut noin viidestä viiteentoista vuotta
eli lauantaiparkki sopii monen ikäisille lapsille.
Lapset ovat lauantaiparkissa pääsääntöisesti
ilman vanhempia, mutta toki vanhempi voi tulla
yhdessä lapsen kanssa tutustumaan uusiin kavereihin ja toimintaan. Lapsen voi myös ilmoittaa vain osaksi aikaa lauantaiparkkiin.

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)

Arki- ja lauantaipyhänä (klo 10-18) hinta on
16,40 €/tunti.
Kotiparkkitilauksia ei oteta vastaan 21.12.-1.1.
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.

Lauantaiparkit ovat heti löytäneet yleisönsä:
tähän mennessä järjestetyt lauantaiparkit ovat
täyttyneet hetkessä. Toiminnalle on selkeästi
tarvetta ja tarkoitus onkin tarjota lauantaiparkkeja säännöllisesti eri teemoilla. Kiitos saamastamme palautteesta ja ideoista!

Lauantaiparkki-ideoita ovat esimerkiksi lasten
disko herkkuineen ja toivebiiseineen, jouluinen
tonttupaja, aistipajat ja erilaiset retket. Toimintaparkki-ideoita otetaan edelleen mielellään
vastaan!
Myös sisarukset ovat lämpimästi tervetulleita lauantaiparkkipäivään!
Seuraavat lauantaiparkit:
12.12. klo 10–15 Joulun tunnelmia vol. 2
9.1. klo 10–15 Käsitöitä ja mörköjä
13.2. klo 14–16 Ystävänpäivän kaveridisko
(huom. aika). Lapset saavat kutsua oman kaverinsa mukaan, siis ihan kenet vain!
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Lauantaiparkki – Joulun tunnelmia vol. 2
12.12. klo 10–15
Marraskuinen Joulun tunnelmia -lauantaiparkki
täyttyi hetkessä, joten jatkamme samalla teemalla vielä ennen lähestyvää joulua.
Leivomme pipareita ja askartelemme joulukortteja. Rustaamme halukkaiden kanssa kirjeen
joulupukille kuvien avulla ja kirjoittaen sekä
kuuntelemme joululauluja. Luvassa siis kaikkea, mitä ajankohtaan kuuluukin!
Nautimme tonttupuuhailujen välissä riisipuuroa
ja pientä välipalaa, ilmoitathan erityisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä.

Kaakon kammari

Ilmoittautumiset Katjalle p. 040 522 2138
tai sähköpostitse katja.riikonen@kvtuki57.fi
7.12. mennessä, jonka jälkeen ryhmä valitaan
(ilmoitamme kaikille). Osallistumismaksu 10 €
sisältää lounaan ja materiaalit.

Joskus voi olla helpointa tulla Kaakon kammariin suoraan töistä ja ottaa vaikka lapsille
ruoka mukaan, leikkipuistossa on kaikki muu
tarvittava. Lasten toiminnan suunnittelussa
otetaan huomioon tekemisen eri muodot ja
jokainen voi osallistua oman mielenkiinnon
ja jaksamisen mukaan. Lasten kanssa taiteilemassa on jo tutuksi tullut Emmi, lisäksi
varaamme hoitajia ennakkoilmoittautumisten
perusteella. Mukaan voi silti edelleen tulla
ilman ennakkoilmoittautumista, näin toiminta
pysyy mukavan vapaamuotoisena.

Lauantaiparkki – Käsitöitä ja mörköjä
9.1. klo 10–15
Lauantaiparkkiin toivottiin teemaksi käsitöitä. Kokeilemme naruilla työskentelyä, johon
yhdistelemme solmuja ja vetoja ja väänteitä teemme ideoiden pohjalta esimerkiksi onnen
amuletin tai avaimenperän, mörön tai muun
hahmon. Teemme myös halukkaiden kanssa paitatyynyn, jota varten voi ottaa mukaan
pieneksi jääneen (lempi)paidan. Ompelua
ompelukoneella pääsee kokeilemaan myös.
Käsitöiden ei tarvitse olla entuudestaan tuttu
juttu – sitä hauskempi päivä tulee mitä avoimemmin lähtee mukaan puuhailemaan. Tulkaa
siis mukaan kaikki tytöt ja pojat!
Ilmoittautuminen Katjalle p. 040 522 2138 tai
katja.riikonen@kvtuki57.fi 4.1. mennessä,
jonka jälkeen ryhmä valitaan (ilmoitamme
kaikille). Osallistumismaksu 10 € sisältää lounaan ja materiaalit. Kerrothan ilmoittautumisen
yhteydessä lapsen mahdollisesta erityisruokavaliosta.
Samaan aikaan toimiston puolella vanhempainparkki klo 13–15, keskustelua ja kahvia
muiden vanhempien kanssa. Ilmoittautumiset
Päiville kts. sivu 10.
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Huomaa uusi aikaistettu aika kello 17–20!

Istumme iltaa rupatellen kahvin tai teen ääressä, kaikki samoissa tiloissa.
Ennakkoilmoittautumiset Katjalle edellisen
viikon torstaihin mennessä joko sähköpostitse
katja.riikonen@kvtuki57.fi tai puhelimitse
040 522 2138.
Kevään tapaamiset
Maanantaisin 4.1., 1.2., 7.3., 4.4. ja 2.5.
klo 17–20
Jäsentiedotteen mennessä painoon Herttoniemen leikkipuiston aukiolo 4.1. ei ole vielä
varmistunut, tieto tulee nettisivuillemme sekä
facebookiin mahdollisimman pian. Ilmoittautuminen tammikuun Kaakon kammariin, mikäli
puisto on auki, poikkeuksellisesti jo tiistaihin
29.12. mennessä.
Tervetuloa mukaan!
Leikkipuisto Herttoniemi, Karhutie 11

Perheiden tapaamisilta Ystävätuvalla

Lauantaiparkissa 24.10. oli teemana DISKO

Tapasimme ensimmäisen kerran Ystävätuvalla
marraskuussa. Kokoonnumme jälleen perjantaina 15.1. klo 17–20.

Mukaan Ystävätuvan lasten diskoon oli ilmoittautunut hyvä joukko lapsia, ikähaitarilla
4,5–14 vuotta. Luvassa oli yhdessä tekemistä,
lounas ja lopuksi yhteinen hauskanpito diskon
muodossa. Kokeneiden hoitajien Marikan ja
Rosan lisäksi mukana olivat vapaaehtoiset
Olivia ja Laura sekä harjoittelija Elina, jotka
tanssivat ja taiteilivat viirejä ja rengaskoristeita
yhdessä lasten kanssa. Omat ideat toteutettiin
myös, eli sivussa syntyi mm. rannekello sekä
upea kruunu tuleville diskolaisille.

Tammikuussa keskustelun aiheena ovat uuden
vuoden uudet tuulet niin perheiden arjessa
kuin tukimuodoissa. Mukana keskustelussa
perhetyön suunnittelija Päivi Juvala. Pääpaino pysyy vapaassa olemisessa, vanhempien
vertaisessa hetkessä kahvikupin äärellä keskustellen.
Lapset ovat hoitajien vastuulla, luvassa on
mm. musiikkia ja leikkiä.
Viime kerralta tutut sosionomiopiskelijat Ninni
Kurttila ja Emmi Hiisilä ovat myös mukana perheillassa 15.1. Ninni ja Emmi tekevät yhdistykselle opinnäytetyön tästä uudesta toiminnasta
ja sen kehittämisestä ja tekevät kyselyä odotuksista ja toiveista perheillan suhteen. Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista.
Mukaan voi tulla koko perhe tai osa perheestä.
Ilmoittaudu seuraavaan Ystävätuvan perheiltaan maanantaihin 11.1. mennessä Katjalle
p. 040 522 2138 tai sähköpostitse katja.riikonen@kvtuki57.fi. Näin osaamme varata hoitajia riittävästi.
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.

Päivässä oli reipasta menoa ja meininkiä,
joten välillä oli hyvä huilata hetki Ystävätuvan
säkkituoleilla tai pelata kierros UNOa kaverin
kanssa.
Lounas maistui, ja sen jälkeen olikin aika
siirtää pöydät ja ripustaa koristeet ja diskopallo
kattoon. Kuvatuki auttoi musiikkivalinnassa,
Robin taisi olla päivän toivotuin artisti. Upeita tanssiliikkeitä nähtiin esimerkiksi Frozenelokuvan tunnuskappaleeseen, pää-olkapääpeppu -jumppalaulu oli tuttu lähes kaikille ja
Antti Tuiskun versio Sata salamaa -kappaleesta taitaa olla tämän ajan lasten ja nuorten ”se
ainoa oikea”.
Ehdotuksia toivemusiikista oli tehty kuvatuen
muotoon, lapsilta kerättiin myös palautetta
kysymällä hymynaamoilla, millainen päivä oli
ollut. Kivaa oli ollut!

Kevään perheillat Ystävätuvalla
15.1. klo 17–20 (ilm. 11.1. mennessä)
26.2. klo 17–20 (ilm. 22.2. mennessä)
22.4. klo 17–20 (ilm. 18.4. mennessä)
3.6. klo 17–20 (ilm. 30.5. mennessä)
TERVETULOA!

Kiitos kaikille menevästä päivästä!
Disko seuraavan kerran 13.2., katso sivu 11.
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Vapaa-ajan toiminta
Toimintaa kehitysvammaisille ihmisille

YSTÄVÄTUVAN JA TOIMISTON HISSIEN REMONTTI
Talossamme alkaa 1.12. hissiremontti. Remontin on tarkoitus olla valmis 31.3.
Nykyiset hissit ovat vanhat ja ahtaat, eivätkä täytä nykypäivän vaatimuksia.
Loppukeväästä talossamme on vihdoin käytössä tilavammat ja turvallisemmat hissit ja
liikkuminen helpottuu.
Remontilla tulee olemaan vaikutuksia Ystävätuvassa olevaan toimintaan ainakin
seuraavasti:
- sisäänkäynti siirtyy osoitteeseen Josafatinkatu 2 (ensimmäisten viikkojen aikana voi vielä
käyttää Läntinen Brahenkatu 2:n puoleisia portaita)
- Josafatinkadulta on ainoastaan yksi hissi käytössä ja ulko-oven edessä on
huonommin tilaa esim. takseille
- jalkakäytävä on kalteva
- siirtymiset tiloihin ja sieltä ulos vievät enemmän aikaa
- remontista tulee aiheutumaan häiritsevää ääntä ja melua.
Pahoittelemme remontista aiheutuvia ongelmia ja häiriötä.

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
Ystiksen joulujuhla on sunnuntaina 13.12.
Joulujuhlan jälkeen alkaa joulutauko ja
Ystävätupa on avataan taas keskiviikkona
13.1.
Ystiksellä leivotaan keskiviikkona 9.12.
Leivomme yhdessä pipareita joulujuhlaa
varten.
Tervetuloa mukaan talkoisiin!
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Ystävätuvan joulujuhla sunnuntaina
13.12. klo 13–16
glögiä

ja pipareita
Jouko

Hälinen soittaa pianoa
yhteislaulua

joulupukki

Voit halutessasi esittää myös omaa
ohjelmaa.
Tuo joulupukin säkkiin noin 2 euron hintainen
lahja.
Tervetuloa!

Ystiksen senioriklubi
8.12. joulujuhla - joulutunnelmaa, herkkuja ja
musiikkia.
Joulujuhlan jälkeen on mahdollisuus lähteä
Tanjan ja Katjan kanssa tutustumaan
jouluiseen Talvipuutarhaan. Mennään
yhdessä ratikalla ja sieltä jokainen jatkaa
kotiin omin neuvoin.

Kerhojen syyskauden päättyminen
Useimmat Helsingin Kehitysvammatuen
kerhot lopettavat viikolla 50.
Soinisen koulun liikuntakerhot lopettavat
6.12. ja luistelu Pirkkolassa loppuu 15.12.
Liikuntaviraston omat ryhmät lopettavat myös
viikolla 50.

Kevään ensimmäinen senioriklubi on tiistaina
26.1. klo 12–14.
Silloin suunnittelemme yhdessä kevään
ohjelmaa.
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240,
marja.herala@kvtuki57.fi.
Tervetuloa!

Helsingin Kehitysvammatuen ja
liikuntaviraston omat ryhmät aloittavat
kevätkauden viikolla 2. Poikkeuksina ovat
viikolla 3 aloittavat itämainen tanssi ja
senioriklubi Kinaporissa.

Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä
eläkeläisille 3.12. 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!
Vuoden viimeinen Sture 21:n Villiklubi
torstaina 10.12. klo 19–22.
Elävää musiikkia, tule bailaamaan!
Ravintola Sture 21, Sturenkatu 21.
Ilmainen sisäänpääsy.
Ikäraja 18 v.
Tervetuloa!
Lisätietoja Marjalta p. 040 521 0240,
marja.herala@kvtuki57.fi.
Vuoden 2016 ensimmäinen Villiklubi on
torstaina 14.1. klo 19–22.

Kerhojen kevätkauden alkaminen

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 tai
jan.tornblom@kvtuki57.fi.
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.

Biljardin Suomen-mestaruuskisat

Vuoden 2016 kisat kehitysvammaisille
ihmisille pidetään tiistaina 2.2. 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 ja
lounas maksa 8 euroa .
Ilmoittautumiset: Pekka Leisti
p. 0400 846 520 tai sähköpostilla osoitteella
pekka.leisti@espoo.fi.
Kisat järjestää Ritz-Biljardi, Riilahden
Biljardiseura ja Suomen Biljardiliitto.
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Koululaisten talvileiri Högsandissa
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry järjestää
10–16-vuotiaille koululaisille talvileirin
22.–27.2.(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 vajaat 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 15.1. klo 14.
Tarkempia tietoja leiristä ja hakulomake löytyy
yhdistyksen kotisivuilta www.kvtuki57.fi
kohdasta Ajankohtaista > Tapahtumakalenteri
> Talvileiri 2016.
Tarvittaessa hakulomakkeita saa myös omalta
sosiaalityöntekijältä ja yhdistyksen toimistolta.
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Hakemus paperiversiona 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.

Vekkari-projekti
Vekkari järjestää pikkujoulut 9.12. kello 18
Menemme keharikaveritoiminnan kanssa yhdessä hohtogolfaamaan West Coast Helsinkiin
osoitteeseen Yrjönkatu 24. Meille on varattu
oma tila ja tarjoamme pientä syötävää. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 7.12.
Ilmoittautumiset Tiinalle tiina.herttuainen@
kvtuki57.fi tai p. 050 564 4707 (vastaan puhelimeen ja viesteihin maanantaista perjantaihin
kello 9–15).

Haemme vapaaehtoisia tuleviin
tapahtumiin!
Seurasaaren joulupolku 13.12.
kello 11.30–17. Mukaan ovat tervetulleita niin
kehitysvammaiset ihmiset kuin 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! Lisää joulupolusta
osoitteessa: www.joulupolku.net. Tehdään
tänäkin vuonna Seurasaaresta taianomainen
paikka koko perheelle!
KeMuT-tapahtuman flyereiden jako yhdessä
opiskelija Violetin kanssa sunnuntaina 20.12.
ja viikonloppuna 16.–17.1. Sovitaan kellonajat
ja tapaamispaikka lähempänä viikonloppuja.

Materiaalipankki
Yhdistyksemme internetsivuille on avattu
vertaistoiminnan materiaalipankki Julkaisut ja
materiaalit -osioon. Pankissa on materiaalia eli
tukikuvitettuja lomakkeita ja koulutusmateriaalia kehitysvammaisten ihmisten vertaistoimintaan. Vertaistoiminnassa vertaisryhmän vetäjät
(pankissa esitellyn kokemusasiantuntijakoulutuksen käyneet kehitysvammaiset ihmiset)
suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat ryhmät.

KeMuT-tapahtuma Finlandia-talolla 30.1. klo
12–16.30 (tapahtuma alkaa kello 13).
Luvassa on jälleen kerran upea tapahtuma,
jossa on tarjolla mm. kehitysvammaisten taiteilijoiden teatteria, musiikkia, kuvataidetta sekä
muita kulttuurikokemuksia! Vekkarin vapaaehtoisilla on viime kerran tapaan myös tulevassa
konsertissa tärkeä rooli.
Voit ilmoittautua mukaan vapaaehtoiseksi
Tiinalle tiina.herttuainen@kvtuki57.fi tai p. 050
564 4707 (vastaan puhelimeen ja viesteihin
maanantaista perjantaihin kello 9–15).

Pankissa on kolme osiota: koulutusmateriaalit,
vertaisryhmän vetäjien työkalut ja osio ohjaajille ja kouluttajille. Työkalut ovat tukikuvitettuja
lomakkeita vertaisryhmän vetäjän tueksi ryhmän suunnitteluun ja toiminnan seuraamiseen.
Materiaalipankin lomakkeet tukevat sinua perustamaan oman vertaisryhmän sekä tarjoaa
työkaluja kehitysvammaisen ihmisen lähihenkilölle vertaisryhmätoiminnan tukemiseen.
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Hei kaikki
Nimeni on Violet Gielis. Olen
belgialainen opiskelija ja opiskelen kasvatustieteitä yliopistossa. Teen vaihto-opiskeluani
Helsingin Kehitysvammatuki
57 ry:ssä ja haen työkokemusta alalta. Aloitin yhdistyksessä
syyskuussa 2015 ja jatkan harjoitteluani helmikuuhun 2016.
Tähän mennessä kokemukseni
on ollut rikastava. Olen tavannut mahtavia ihmisiä ja tutustunut uskomattomiin paikkoihin.
Toivottavasti saan tavata teidät kaikki pian ja
nähdä lisää kaunista Suomea.
Lämpimät terveiset (näin pimeinä, synkkinä
aikoina).

Violet kuvassa toinen oikealta.

Jos teille tulee kysyttävää, niin tässä vielä sähköpostiosoitteeni: violet.gielis@gmail.com.

Violet

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

Lahjoitetaan pyörä tarvitsevalle!

Yhteydenotot Harri Saarikoski p. 040 552 3322.

Tapahtumakalenteri
Joulukuu
5.12. 		
7.12.		
8.12.		
9.12.		
10.12.		
12.12.		
12.12.		
13.12.		
13.12.		
14.12.		
15.12.		

yhdistyksen joulujuhla
Kaakon kammari, huom. uusi aika klo 17–20
ilta vanhemmille seksuaalioikeuksista kehitysvammaisten ihmisten elämässä
Ystiksellä leivotaan
Villiklubi
perheiden ja Ystiksen senioreiden retki Porvoon joulumarkkinoille
lauantaiparkki: joulun tunnelmia vol. 2
Ystävätuvan joulujuhla
vapaaehtoiset yhdessä Seurasaaren joulupolulla
aikuisten vanhempien tapaaminen
vaikeavammaisten lasten vanhempien tapaaminen

Tammikuu
4.1.		
9.1.		
9.1.		
15.1.		
21.1.		
21.1.		
30.1.		

Kaakon kammari
lauantaiparkki: käsitöitä ja mörköjä
vanhempien parkki lasten toimintaparkin yhteydessä
perheilta Ystävätuvalla
YK:n vammaisten oikeuksien sopimus/keskusteluilta vanhemmille ja läheisille
YK:n vammaisten oikeuksien sopimus/keskusteluilta asumisyksiköiden töntekijöille
KeMuT-tapahtuma Finlandia-talolla

Helmikuu
1.2.		
2.2.		
3.2.		
11.2.		
13.2.		
22.-27.2.
26.2.		

Kaakon kammari
biljardin Suomen-mestaruuskisat
YK:n vammaisten oikeuksien sopimus/yhteinen keskusteluilta
keskusteluilta lyhytaikaishoidosta
lauantaiparkki: ystävänpäivän kaveridisko
koululaisten talvileiri Högsandissa
perheilta Ystävätuvalla
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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
Keskus p. 0400 345 369, faksi 698 1269
maanantai–torstai klo 9–15, perjantai klo 9–14
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kvtuki57.fi

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

Toimisto on suljettu
21.12.-8.1.

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

