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UUTISKIRJE
Sähköinen uutiskirje ilmestyy noin kerran
kuukaudessa.
Liity postituslistalle uutiskirje.kvtuki57.fi.

Yhdistyksen jäsenet kuuluvat myös Kehitysvammaisten Tukiliittoon, joka tarjoaa muun muassa
lakineuvontaa ja erilaisia koulutuksia. Jäsenenä
Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen
toimintaan osallistumalla yhdistyksen kevät- ja
syyskokouksiin, hakeutumalla hallitustyöskentelyyn
ja esim. toimikuntien toimintaan.
Tarjoamme jäsenille seuraavat jäsenedut:
• neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsentiedote
• Kehitysvammaisten Tukiliiton Tukiviestitai Leija-lehti
• ohjausta ja neuvontaa
• mahdollisuus vaikuttaa
• edullisempi jäsenhinta osaan yhdistyksen
järjestämistä tapahtumista ja retkistä
• yhteistyökumppaniemme tarjoamia etuja.
Jäsenmaksut 2020:
henkilöjäsen 25 €, yhteisöjäsen 90 €.
Ole yhteydessä Maria Kuosmaan tai
täytä liittymislomake netissä.

Lahjoittamalla rakennat
kanssamme hyvää elämää
Osallistu lahjoittamalla hyvien hetkien tarjoamiseen.
Lahjoitusvaroilla järjestetään tapahtumia ja
virkistystoimintaa kehitysvammaisille ihmisille ja
heidän läheisilleen.
Voit lahjoittaa haluamasi summan yhdistyksen tilille
FI59 8000 1600 2036 58. Käytäthän viitettä ”57”.
Lämmin kiitos lahjoituksestasi!
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ENERGIAN SUUNTAAMISESTA
Joskus elämä iskee vasten kasvoja. Maaliskuussa yksi virus laittoi maailman uuteen
asentoon ja vei monet meistä kotiin kuukausiksi.
Tilanteen hallitsemattomuus lisäsivät
stressiä ja epävarmuutta. Jotenkin tästä
keväästä kuitenkin selvittiin.
Minua itseäni auttoi hallinnan kehä -ajattelutapa.
”Hallinnan kehä” on ympyrä, jonka sisällä on kolme kehää. Uloimmalla kehällä
ovat asiat, joita emme voi hallita ja joihin emme ole voineet vaikuttaa, kuten
valmiuslaista seuranneet rajoitukset ja
tietysti itse koronaviruksen olemassaolo.
Ajatusten viipyminen uloimmalla kehällä
lisää toivottomuuden ja riittämättömyyden tunnetta – se lamauttaa. Huomion
siirtyminen ulkokehälle on inhimillistä,
mutta energiaa vievää.
Keskikehällä ovat ne asiat, jotka eivät ole
omassa hallinnassamme, mutta joiden
kulkuun meidän on mahdollista vaikuttaa.
Voimme esimerkiksi pestä käsiä, käyttää
suojavarusteita ja välttää väkijoukkoja
estääksemme viruksen leviämistä. Olomme tällä kehällä on hieman toiveikkaampi.
Turhautumistakin tapahtuu, jos muut
ihmiset eivät puhalla samaan hiileen.
Sisin kehä on se, joka on täysin omassa
hallinnassamme. Tämä on se kehä, jolla
toimiessaan ihminen loistaa ja tämän kehän asiat ovat niitä, joihin keskittyminen
tuo parhaita tuloksia. Fokuksen siirtäminen sisimpään kehään lisää ihmisen
hyvinvointia ja toimintakykyä.

Vallitsevien olosuhteiden tunnustaminen
ja niiden hyväksyminen helpottaa energian suuntaamista oikeisiin asioihin. Tässä
lehdessä on useita esimerkkejä energian
suuntaamisesta niihin asioihin, joihin
Kehitysvammatuki 57 ry voi vaikuttaa ja
jotka ovat meidän hallinnassamme.
Koronavirukselle emme voi mitään, mutta
sen tukahduttamiseen voimme vaikuttaa.
Kokoontumisrajoituksille emme voineet
mitään, mutta rajoitukset eivät koskeneet verkkotapaamisia. Kerhoja ja retkiä
emme voineet järjestää, mutta tarjosimme
elämyksiä kotisohvalle. Ystävätuvalle ei
voinut tulla, mutta ihmisiä voitiin piristää
puhelulla tai turvavälikävelyllä.
Syksy on suunniteltu täyteen toimintaa,
jossa pääsemme taas kohtaamaan toisiamme. Me kaikki toivomme, että kevään
epidemia ei uusiudu. Mutta jos niin kävisi,
suunnataan yhdessä huomio niihin asioihin, joihin voimme vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä
hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Lämpimin terveisin

Mari Mononen
kehittämispäällikkö
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Kehitysvammatuki 57 ry mukana

DIGILOIKKAHANKKEESSA

Kehitysvammatuki 57 ry, Helsingin ja
Uudenmaan Näkövammaiset ry, Autismisäätiö, Kuntoutussäätiö ja Live
Palvelut ovat saaneet Uudenmaan
liitolta rahoituksen Työ- ja päiväaikaisten
toimintojen digiloikka -hankkeeseen
1.6.-31.12.2020. Hankkeessa kehitettävät palvelut ovat kuntien lakisääteistä
toimintaa, joita koronaviruspandemian
vuoksi on toteutettu mahdollisuuksien mukaan etämenetelmiä käyttäen.
Haasteena etänä toteutettavan palvelun
osalta on, että se helposti syrjäyttää
osan asiakaskunnasta.
Hankkeen tavoitteena on kartoittaa
hyvät käytännöt ja uudet mahdollisuudet toteuttaa etätoimintoja niin, että
ne ovat tietoturvallisia ja saavutettavia mahdollisimman monelle ja myös
kaikkein haavoittuvimmassa asemassa
olevien henkilöiden palvelut voitaisiin
kriisin aikana turvata. Lisäksi hanke
kartoittaa henkilöstön koulutustarpeita,
ideoi uusia toimintamuotoja sekä pohtii
palvelunkäyttäjien tarpeita ja mahdollisuuksia saada tukea digiosallisuuteen.
Kehitysvammatuki 57 ry:n puolesta
hankkeessa ovat mukana hankevastaavana Anne Wallenius ja hanketyöntekijänä Taru Valkama Haksulan toimijatalosta. Kehittämispäällikkö Mari Mononen
toimii hankkeen ohjausryhmässä

Tervetuloa Haksulan
toimijataloon
Kehitysvammatuki 57 ry avasi uuden toimintayksikön
tammikuussa 2020 Vantaan Hakunilaan. Haksulan
toimijatalo tarjoaa päiväaikaista osallisuutta edistävää
toimintaa kävijöiden omien tarpeiden ja toiveiden
mukaisesti. Palvelu on tarkoitettu kaikkien kuntien
asiakkaille.
RAKENNETAAN YHDESSÄ
Haksulan toimijataloa rakennetaan yhdessä. Haluamme
näkyä ja kuulua tärkeänä osana yhteiskuntaa.
Kannustamme jokaista oman elämän toimijuuteen;
oman näköisten valintojen tekemiseen ja oman mielipiteen ilmaisemiseen. Haksulassa on hyvät tilat ryhmätoimintaan, kuten musiikki- ja taidetyöskentelyyn.

HAKU
SYKSYN KERHOIHIN
JA RYHMIIN ALKAA

4.8.

Syksy on taas tulossa ja on aika miettiä uutta
mukavaa tekemistä vapaa-aikaan. Jäsentiedotteen keskiaukeamalta näkee kaikki kerhot ja
Vekkarin ryhmät yhdellä silmäyksellä. Helsingin
tutut kerhot ja ryhmät jatkavat ja mukana on
myös uutuuksia. Lisäksi uutena toimintana on
aloitettu espoolaisille tarkoitettu kerhotoiminta.
Uusi vapaa-ajan toiminnan esite on myös
ilmestynyt. Sieltä löytyvät kaikki yhdistyksen
kerhot, Vekkarin ryhmät, avoimet kohtaamispaikat ja klubit. Esitteen loppuosassa esitellään
myös muiden järjestämää vapaa-ajan toimintaa.
Kerhoihin ja Vekkarin ryhmiin haku alkaa 4.8.
Haku päättyy 23.8. eikä jälkeen tulleita hakulomakkeita voida varmuudella käsitellä.
Haku kerhoihin ja ryhmiin tapahtuu sähköisesti
osoitteessa tapahtumat.kvtuki57.fi.
Lisätietoja: Severiina Winqvist ja Venni Turtiainen

HAKSULAN YMPÄRISTO
Meitä ympäröi Hakunilan rikas kulttuurimaisema sekä
pääkaupunkiseudun monipuoliset palvelut. Käymme
viikoittain yhdessä mm. lähikaupassa ja kirjastossa.
Ulkoillessa ihailemme Hakunilan kartanon maita,
ympäröivää luontoa hevos- ja lammashakoineen ja
kaupunkikulttuuria muraaleineen.

UUSI
OPAS

pääkaupunkiseudun
helppokulkuisista
retkipaikoista
Kehitysvammatuki 57 ry:ssä mm. luontokerhoja
vetävä erä- ja luonto-opas Jouni Viitala on tehnyt yhdistykselle esitteen pääkaupunkiseudun
helppokulkuisista retkipaikoista. Esitteeseen on
koottu 19 helppokulkuista tai esteetöntä retkikohdetta pääkaupunkiseudulla.
– Opas on ensisijaisesti suunnattu liikkumisrajoitteisille luonnonystäville. Kaikissa kohteissa
pystyy liikkumaan pyörätuolilla ainakin avustajan
kanssa. Toiseksi nämä ovat esimerkiksi kehitysvammaisille hyviä retkipaikkoja. Ne ovat helppokulkuisia ja monissa niistä on erittäin hyvät
ja selkeät opasteet. Oppaassa on hyviä kohteita
myös kenelle tahansa luonnossa liikkujalle, Jouni
kertoo.
Esitteen voi tulostaa itselleen nettisivuilta ja
sen käyttö on sallittua ei-kaupallisessa toiminnassa. Voit hakea oman kappaleen esitteestä myös
Kehitysvammatuki 57 ry:n toimistolta.
Lisätietoja: Mari Mononen

KIINNOSTUITKO?
Jos olet kiinnostunut
toiminnastamme,
ota yhteyttä omaan
sosiaalityöntekijääsi
ja tule tutustumaan!
LISÄTIETOJA:
Anne Wallenius
palveluyksikön johtaja
041 546 6838
Haksulan toimijatalo
Kannuskuja 2
01200 Vantaa

Hae esiintyjäksi
KeMuT 2021 -tapahtumaan
KeMuT järjestetään jälleen 6.3.2021 Messukeskuksen Siivessä. Tule toteuttamaan KeMuT kanssamme!
Muusikot ja tanssijat, lähettäkää näyte taidoistanne tiedostona tai sähköpostilinkkinä 30.11.
mennessä osoitteeseen marja.herala@kvtuki57.fi Lähettäkää samalla myös valokuva ja pieni esittely
hakijasta/ryhmästä. Hakijoista valitaan 6-8 esiintyjää tai esiintyjäryhmää.
Esiintyjien kohtuulliset matkakulut korvataan tarvittaessa.
Yhdistykset ja muut toimijat, tervetuloa esittelemään toimintaanne KeMujen kulttuuritorille.
Ilmoittautumiset 30.11. mennessä (paikkoja rajoitetusti). Esittelypaikan hinta 100 € sisältää kahden
henkilön sisäänpääsyn KeMuihin. Sähkö tarvittaessa Messukeskuksen hinnaston mukaan.
Hyviä hetkiä kaiken ikäisille!
Lisätietoja: Marja Herala
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IN MEMORIAM

Hallituksen

ESITTELY

1
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Olen Sari Sepponen, Kehitysvammatuki 57
ry:n puheenjohtaja. Tulin hallitukseen 2017
uudelle ”hallituskierrokselle”. Edellinen oli 80-luvulla, kun tyttäremme Sanna oli pieni, ja halusin
vaikuttaa perheiden hyvinvointiin – kuten haluan
edelleenkin. Olen myös Kehitysvammaisten
Tukiliiton varapuheenjohtaja ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallituksen jäsen.
Luen, kuuntelen musiikkia, olen kiinnostunut
yhteiskunnasta ja urheilusta.

2

Olen uusi hallituksen jäsen, Minna
Mattsson, ja olen ammatiltani varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Olen toiminut varhaiskasvatuksen piirissä yli 30 vuotta. Olen 23-vuotiaan
lievästi kehitysvammaisen nuoren miehen äiti,
poikani asuu tuetusti Omaorren yksikössä Patolassa. Sydäntäni lähellä ovat erityisperheiden tukeminen ja heidän motivoiminen yhdistyksemme
toimintaan. Harrastan mökkeilyä ja kuntoilua.
Olen Timo Martelius ja ollut mukana hallituksessa jo useamman vuoden. Perheeseeni
kuuluu vaimon lisäksi neljä lasta, joista vanhimmalla (19 v.) on Downin syndrooma. Koulutukseltani olen juristi ja toivonkin, että pystyn tuomaan
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Olen Eeva Virkkunen ja
16-vuotiaan kehitysvammaisen poikani omaishoitaja.
Järjestötoiminta on lähellä sydäntäni ja haluan olla mukana kehittyvässä yhteiskunnassamme, jotta
erityisesti erityisen tuen lapsien
perheitä huomioitaisiin jo varhaisemmassa vaiheessa. Vapaa-ajalla
retkeilemme perheen ja perheen
autismikoiran kanssa matkailuautolla. Luonto, Lappi ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta ovat myös
lähellä sydäntäni.
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siihen liittyvää osaamistani hallitustyöskentelyyn,
omaisnäkökulman lisäksi. Mielestäni meidän tulisi
yhdistyksenä pystyä tukemaan kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä entistä paremmin.
Intohimoni on brittifudis ja olen tällä hetkellä
erityisen iloinen Liverpoolin voittaessa valioliigan.
Olen Sirpa Volanen ja hallituksen jäsenenä nyt toista kautta. Työskentelen HKL:lla
kalustohankkeissa suunnittelijana. 24-vuotiaalla
tyttärelläni on Downin syndrooma. Hän asuu
Patolassa Omaorsi-talossa. Yhdistyksen toiminnasta minulle tärkeänä haluan mainita esimerkiksi
Selkeästi meille -hankkeen. Harrastuksiani ovat
mm. majakat, taiji ja hydrobic.
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Olen Päivi Heiskanen, 28-vuotiaan kehitysvammaisen Mimmin äiti. Kehitysvammatuki
57 ry:n hallituksessa olen ollut nyt 1,5 vuotta.
Koen jäsenyyden merkityksellisenä, sillä jaan
samat arvot yhdistyksen kanssa ja arvostan työtä,
mitä KVtuki57 on tehnyt kehitysvammaisten hyväksi. Itse toimin taloushallintoalalla kehittämis- ja
esimiestehtävissä, joten tämä hallituksen jäsenyys
on mielekästä vastapainoa sille.

5

Olen Iiro Auterinen,
fysiikan DI ja töissä T&Ktehtävissä. Poliittisen
aktiviteettini kautta olen
toiminut mm. Helsingin
vammaisneuvoston puheenjohtajana. Keskeisiä tavoitteitani
toiminnassani vammaisjärjestöissä
on kehitysvammaisten omaehtoisen ja yhdenvertaisen elämän
tukeminen. Ymmärrystä tähän
olen saanut jo 17 vuotta elämällä
vaimoni lievästi kehitysvammaisen
35-vuotiaan pojan rinnalla.
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TOR-OLE GRUNDSTRÖM, KAIKKIEN
MEIDÄN TUNTEMA JA ARVOSTAMA LUTI,
MENEHTYI 22.4. 79-VUOTIAANA.
Luti oli yhdistyksemme aktiivinen toimija ja yhteistyökumppani lähes 40 vuoden ajan.
Hän tuli monille tutuksi taksinkuljettajana kouluun ja
kerhoihin. Kun varasimme bussia yhdistyksen retkille,
pyysimme aina Lutin kuljettajaksi. Paitsi kuljettaja, hän oli
myös yksi porukkamme tärkeä jäsen. Jäätyään eläkkeelle
kuljettajan työstä hän jatkoi yhdistyksessämme vapaaehtoistehtävissä ja kerhojen ohjaajana tähän kevääseen
saakka.
Finlandia-talon konserteissa hän oli vuosikymmenet
vapaaehtoisena avustajana huolehtien takatiloissa, että
esiintyjät saapuivat lavalle oikeassa järjestyksessä, ja auttaen esiintyjiä, jotka tarvitsivat liikkumiseensa tukea.
Kerhojen joulujuhlissa Luti nähtiin usein itseoikeutetusti joulupukin roolissa. Hänelle oli ominaista se, että
luvattu asia hoidettiin, oli mikä oli. Kerran hän joutui
hakemaan unohtuneet joulupukin varusteet toiselta puolen kaupunkia kovassa pakkasessa ja lumipyryssä ajaen.
Juhlapaikalle palattuaan hän ripusti takkinsa kylpyhuoneen hanaan ja avasi varustelaatikon, joka olikin täynnä
styroksia. Ei muuta kuin takki takaisin päälle ja uusi reissu.
Takki oli kuitenkin takertunut hanaan, joka avautui, ja takki kastui sisäpuolelta likomäräksi. Lutin määrätietoisuus ja
rauhallisuus ei pettänyt tässäkään tilanteessa, vaan oikea
laatikko noudettiin ja Korvatunturin vieras saapui ajallaan
hyväntuulisena tuomaan tervehdyksensä kerholaisille.
Ihmisenä Luti oli lämminsydäminen, avarakatseinen
ja huumorintajuinen ja omasi kyvyn luoda ympärilleen
rauhallisen ja rennon ilmapiirin. Jos esimerkiksi kerholaisella tai Ystävätuvan asiakkaalla oli jostakin syystä levoton
mieli tai kiukkuinen olo, usein pieni juttutuokio Lutin
kanssa auttoi.
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Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään torstaina 19.11.2020
klo 18 yhdistyksen toimistolla osoitteessa
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki.
Käsiteltäviä asioita:
Sääntöjen §:n 11 määräämät asiat:
•
hyväksytään toimintasuunnitelma 		
		
vuodelle 2021
•
määrätään vuoden 2021 jäsenmaksut
•
hyväksytään vuoden 2021 talousarvio
•
päätetään hallituksen jäsenten määrästä
		
ja valitaan hallituksen jäsenet erovuorois
		
ten tilalle
•
valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi 		
		
varatilintarkastajaa tai tilintarkastus		
		
yhteisö tarkastamaan tulevan 		
		
vuoden tilejä ja hallintoa
• yhdistyksen sääntömuutos etäosallistumisen
mahdollistamiseksi syys- ja kevätkokouksissa
• muut yhdistyksen hallitukselle ennen 22.10.
ilmoitetut asiat.
Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen
toimistolta 12.11. alkaen.
Tervetuloa! Kehitysvammatuki 57 ry:n hallitus

8

Viisseiska | 3

MUISTUTUS:
YHDISTYKSEN
KEVÄTKOKOUS

25.8. klo18

Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntömääräinen
kevätkokous siirrettiin elokuuhun SOSTE:n
suosituksen mukaisesti. Kevätkokous pidetään 25.8.2020 klo 18 toimistolla, osoitteessa
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki.
Käsiteltäviä asioita:
Sääntöjen §:n 11 määräämät asiat:
• hyväksytään vuosikertomus
edelliseltä vuodelta
• käsitellään kirjanpitolain tarkoittama 		
tilinpäätös ja toimintakertomus 			
sekä tilintarkastajien lausunto 			
edelliseltä vuodelta
• päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta
• päätetään vastuuvapauden 			
myöntämisestä tilivelvollisille.
Lisäksi
• Korjataan syyskokouksessa tehty 			
päätös tilintarkastusyhteisön valinnasta 		
muodollisesti oikeaksi. Hallitus esittää, 		
että valitaan tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab,
jonka päävastuullisena 				
tilintarkastajana toimii KHT Susanna 		
Saanikari.
• Käsitellään muut yhdistyksen hallitukselle 		
viimeistään 28.7.2020 ilmoitetut aloitteet.
Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen
toimistolta 11.8.2020 alkaen.
Tervetuloa!
Kehitysvammatuki 57 ry:n hallitus
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Lakineuvontaa jäsenille kerran syys- ja lokakuussa. Tarkempi ajankohta ja puhelinnumero
ilmoitetaan myöhemmin, seuraa tiedotustamme.
Voit soittaa ja kysyä juristilta oikeuksiin
ja palveluihin liittyen. Mieti selkeä kysymys
valmiiksi.
Palvelu ei ole tarkoitettu yksityishenkilön asianajopalveluihin, vaan kyseessä on yleistason
neuvontapalvelu.
Keskustelu on luottamuksellista, tilastoimme ainoastaan aiheen ja kotikunnan.
Yhteystietosi voidaan välittää eteenpäin
yhdistyksen muille työntekijöille,
mikäli annat siihen luvan.
Lisätietoja:Katja Riikonen
Lisätietoja: Katja Riikonen

TERVEISIÄ SELKEÄSTI MEILLE -HANKKEESTA!
Ensimmäinen hankkeen järjestämä saavutettavuuden iskuryhmä kokoontui kevään aikana
kahdeksan kertaa verkossa. Iskuryhmissä pyritään
vaikuttamaan siihen, että netissä oleva tieto on
ymmärrettävää ja selkeää. Iskuryhmään osallistui
Kehitysvammatuki 57 ry:n Vekkarin toimijoita. Iskuryhmässä tutustuttiin yhdessä saavutettavuuteen
ja kansalaisvaikuttamiseen ja tehtiin kaksi vaikuttamisiskua. Iskuryhmäläiset vaativat Verkko-Ystiksen
jatkoa ja selkokielisiä HUSin nettisivuja. Iskuryhmäläiset totesivat yhteen ääneen, että ”Meitä on
kuunneltu! Olemme päässeet toteuttamaan juttuja.”
Selkeästi meille -hankkeen visuaalinen ilme on
valmis. Ilmeen on suunnitellut Muuks Creativen
Marja Hautala yhdessä hankkeen
työntekijöiden kanssa. Kohtaamispaikka Verkko-Ystiksen kävijät
sekä hankkeen saavutettavuuden
iskuryhmän osallistujat pääsivät
kertomaan mielipiteensä ilmeestä ja
ilme on valittu heidän näkemystensä

pohjalta. Graafisessa ilmeessä on otettu huomioon
saavutettavuuden näkökulma. Voit tutustua suunnitteluprosessiin lukemalla blogikirjoituksemme
yhdistyksen nettisivuilta.
Hanke teki kevään aikana myös kyselyn kehitysvammaisille ihmisille, onko nettiä helppo käyttää.
Kyselyyn vastasi 61 ihmistä ja nettiä käytetään vastausten perusteella viihtymiseen ja tiedon etsimiseen. Voit lukea kyselyn tuloksista lisää nettisivuilta.
Seuraa hanketta Facebookissa ja Instagramissa,
niin kuulet uusimmat kuulumisemme! Löydät sivut
kirjoittamalla hakukenttään Selkeästi meille.
Saavutettavaa viestintää kaikille!
Lisätietoja:Satu Timperi
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M I TÄ K U U LU U ?
MITÄ KUULUU? -PALSTALLA VIERAILLAAN VUODEN AIKANA KAIKISSA KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N YKSIKÖISSÄ
JA TUTUSTUTAAN JÄRJESTÖTOIMINTAAN. TÄLLÄ KERTAA KUULLAAN POIKKEUKSELLISEN KEVÄÄN KUULUMISET
OSKARINPUISTON KOTIYHTEISÖSTÄ SEKÄ KERROTAAN VERKKO-YSTÄVÄTUVASTA JA VEKKARIN PUISTOSIIVOUSTALKOISTA.

Koronakevät
kotosalla

Ystäviä tavattiin virtuaalisesti. Ikävää
omaisiin helpotettiin myös videopuheluiden, tekstiviestien, kirjeiden ja puheluiden
avulla.
Asukkailla ja ohjaajilla oli aiempaa
enemmän aikaa tehdä arkiaskareita
yhdessä. Ehdimme yhdessä huoltaa kotia:
pyykkihuoltoa, siivoamista, ruoanlaittoa,
leipomista ja roskien viemistä. Istutimme
kukkia ja yrttejä. Ihmettelimme niiden kasvua ja laitoimme pihat ja parvekkeet kuntoon ja kauniiksi. Teimme retkiä rannalle,
ulkoilimme, pelasimme ja luimme yhdessä.
Lepäsimme.
Käytimme ahkerasti aistihuonetta. Sinne
oli mukava mennä rentoutumaan, rauhoittumaan, virkistäytymään, katsomaan elokuvaa, kuuntelemaan musiikkia, riippuen siitä
mille oli kulloinkin tarvetta.

Omien toiveiden toteuttaminen onnistui
poikkeusajasta huolimatta ja koska aikaa
oli, tutustuimme aivan uudella tavalla niin
asuintovereihin kuin ohjaajiinkin. Kiinteämmän yhdessäolon seurauksena opimme
havainnoimaan asukkaiden tarpeita ja
toiveita entistä paremmin ja yhteinen vuorovaikutuksemme tiivistyi. Oman näköinen
elämä selkeytyi.
Kaiken kaikkiaan kevät on ollut koronasta huolimatta uuden oppimista, antoisaa
ja hyvää aikaa. Paljon uutta ja hyvää on
syntynyt.
Jutun ovat kirjoittaneet Oskarinpuiston kotiyhteisön
ohjaajat

Uusi arki alkoi yllättäen. Normaali elämämme pysähtyi kuin seinään ja yhteiskuntaan
tuli muutoksia sekä rajoituksia. Ennen
poikkeustilaa päiviin kuuluvat päiväaikaiset
toiminnat, asioinnit, harrastukset, retket,
kyläilyt jäivät pois. Kaiken lisäksi ohjaajilla
oli kasvoillaan oudot maskit, joihin tottuminen vei aikaa niin ohjaajilta kuin asukkailta.
Yhdessä pohdimme: Miten arki kotona
alkaa sujumaan niin, että elämä olisi edelleen hyvää ja omannäköistä rajoitteista
huolimatta. Miten saada rajoitetusta arjesta
mielekästä ja mukavaa?
Kynnys digitaitojen käyttöön ja opetteluun madaltui. Asukkaiden kyky keskittyä
päiväaikaiseen toimintaan ruudun kautta
kehittyi. Käytiin virtuaalikerhoissa ja
-päivätoiminnoissa. Etäopetuksen ansiosta
yhteys kouluun ja opettajiin säilyi.
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M I TÄ K U U LU U ?

jatkuu

Ei
kotona
aina
jaksa olla
– Kiva ilma! sanoo Timo Jäppinen
hymyillen.
Sade on juuri sopivasti tauonnut, kun
Vekkarin vapaaehtoiset kokoontuvat
Myllykaaren kotiyhteisön edessä.
Ennustettua ukkosta ei taidakaan tulla,
ja hyvä niin. Jäppinen ja muut Vekkarin
vapaaehtoiset ovat nimittäin tulleet
puistosiivoustalkoisiin.
Vaparit vetävät kumihanskoja käsiinsä.
Osa sovittelee kasvosuojusta kasvoilleen.
Vaikka kavereita ei saakaan kätellä, tunnelmassa on iloinen tekemisen meininki. Ihan

kuin Vekkarin tapahtumissa aina. Tämä on
kuitenkin ensimmäinen kerta koko keväänä, kun Vekkarin vaparit toimivat vapaaehtoisina muualla kuin netissä.
Poikkeustilan takia Vekkari joutui peruuttamaan moneen tapahtumaan osallistumisen. Myös vertaisryhmät olivat tauolla.
Vekkarin vapaaehtoiset ovat kevään aikana
olleet aktiivisia netissä. Vapaaehtoiset ovat
muun muassa kouluttaneet digikavereita ja
osallistuneet haastatteluihin.
– Onpa kiva päästä hommiin! Ei kotona
jaksa aina olla, kommentoi Jarmo Hoppa.
Veli-Pekka Venho jakaa roskapihtejä
osallistujille. Oppaana toimii Ahti Laurén,
joka paikallisena tietää, missä roskia on
eniten. Vapaaehtoiset ryhtyvät välittömästi
poimimaan maasta roskapapereita, muovipakkauksia ja tupakantumppeja. Erityisesti
tupakantumppeja. Niitä on paljon.
– Ärsyttää, kun ihmiset sotkee, Laurén
tuhahtaa.
Ohikulkija pysähtyy kysymään, mistä
roskapihtejä saa.
– Näitä voi lainata Helsingin kaupungilta
ilmaiseksi. Kuka vain voi järjestää puistotalkoot, kertoo vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Jenna Luoto. Kaupunki antaa vapaaehtoisille myös roskapussit. Kaupungin
työntekijät tuovat ja noutavat tarvikkeet
ilmoitetusta paikasta.
Aurinko on alkanut porottaa ja työssä
tulee hiki. Tunnin työskentelyn jälkeen
vaparit kokoontuvat puiden varjoon
nauttimaan kahvia ja välipalaa.
Kaiuttimesta soi Mamba. Kesää on vielä
jäljellä, aurinko paistaa ja kahvi maistuu
ulkona erityisen hyvältä.
Kirjoittaja Venni Turtiainen on vertais- ja
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
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Ystiksen ja Teinarin
toisenlainen kevät
Kevätkausi alkoi aivan normaalisti. Ystävätuvalla tavattiin keskiviikkoisin ja sunnuntaisin, ja joka toinen lauantai kokoontui
Teiniklubi eli Teinari. Kaikki muuttui yhtäkkiä maaliskuun puolessa välissä. Korona iski
ja Ystävätuvan ovet piti laittaa kiinni.
Mikä avuksi? Päätettiin ottaa digiloikka
ja siirtää Ystis ja Teinari verkkoon, niin kuin
monet muutkin toiminnot. Perustettiin
Facebook-sivu ”Ystävätupa ja kerhot verkossa”. Aluksi sinne laitettiin ohjeet, miten
Zoomiin voi liittyä. Zoom on ohjelma, jota
käytämme verkkotoiminnassa. Ensimmäisen kerran tavattiin verkossa 31.3. ja viimeisen kerran 31.5., jolloin oli kaikkien vapaa-ajan toimintojen yhteinen kevätjuhla,
Ystiksen Kevätpörräys. Vielä senkin jälkeen
Verkko-Teinari kokoontui kesäisissä tunnelmissa juhannuspäivänä.
Verkossa tehtiin yhdessä vaikka mitä:
laulettiin karaokea, istutettiin kukkia,
tehtiin taidetta, jumpattiin, pelattiin pelejä,
rentouduttiin, kuunneltiin toivemusaa ja
keskusteltiin monista eri aiheista. Osallistujia oli keskimäärin kahdeksan per kerta.
Kun Verkko-Ystis ja -Teinari loppuivat,
monet toivoivat niille jatkoa. Selkeästi meil-

le -hankkeen iskuryhmä kiteytti viestissään
useiden ajatukset: ”Voisiko Verkko-Ystis
jatkua, koska se oli mukavaa ja hauskaa.
Verkko-Ystiksellä näkee kavereita ja ohjaajia, joille voi puhua asioista, joista ei töissä
esimerkiksi juttelisi. Jos ei pääse paikan
päälle Ystävätuvalle niin pääsee osallistumaan verkossa. Jos taksimatkoja ei riitä tai
jos on kipeä, niin pääsee osallistumaan verkossa.” Verkossa toimintaan on mahdollista
osallistua vaikka toiselta puolen maapalloa.
Suuret kiitokset kaikille Verkko-Ystiksen
ja -Teinarin osallistujille ja ohjaajille! Toitte
iloa poikkeukselliseen kevääseen ja paljon
mukavaa tekemistä vapaa-aikaan. Syksyllä
tavataan sekä Ystävätuvalla että verkossa!
Lue lisää: https://www.facebook.com/
ystisjakerhot/
Kirjoittaja Marja Herala on vapaa-ajan toiminnan
koordinaattori
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K O LU M N I

TYÖN ILOA!

TO I M I N TA , TA PA H T U M AT J A V E R TA I S T U K I

”

Työn iloa!” hihkaisen usein työkavereilleni lähtiessäni pois töistä tai
lopettaessani puhelun. Se on itselleni tapa toivottaa hyvää työpäivän
jatkoa. Olen koko työurani työskennellyt paikoissa, joissa työtä tehdään vuoroissa ja näin
työt jatkuvat myös minun lähdettyäni.
Tämä mennyt hyvin erityinen kevät on saanut minut pohtimaan myös sitä, että miten
saan ylläpidettyä omaa työn iloa ja miten voin
itse vaikuttaa työn ilon luomiseen ympärilleni.
Uskon, että en ole ollut tämän tunteen kanssa yksin. Kevään aikana koin uusia tilanteita
ja jouduin pohtimaan itselleni vieraita ja
pelottaviakin asioita. Kaikkia meitä on tänä
keväänä koskettanut ja koetellut arvaamaton ja tuntematon virus COVID-19. Tämä on
varmasti aiheuttanut meille huolta läheisistämme, työkavereista, työpaikoistamme ja
itsestämme. Huomaamme, että elämämme
ja työmme on muuttunut ehkä pysyvästikin,
siitä mihin olemme aiemmin tottuneet.
Viime kevään muuttuvat tilanteet, ohjeet
ja työtavat ovat tuoneet näkyväksi sen, että
meillä työskentelee sitoutunutta ja työlleen
omistautuneita ammattilaisia. Ymmärrettävästi huumori on ollut kaikessa pyörityksessä
koetuksella ja työn ilokin satunnaisesti kadoksissa. Työn tekemiseen ja elämiseen liittyviä
ulkopuolisia ohjeita ja sääntöjä tuli ovista ja
ikkunoista. Välttämättömät rajoitukset rajoittivat myös meidän omia mahdollisuuksiamme
vaikuttaa omaan työhön ja elämään. Kuitenkin yhteinen tahto noudattaa välttämättömiä
sääntöjä toivat meille kaikille turvaa ja uskallan väittää, että myös työn iloa!
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PERHEIDEN VERTAISTUKITOIMINTA
Tuemme perheitä, joissa perheenjäsenellä on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alainen tuen
tarve. Edistämme perheiden hyvinvointia tarjoamalla tukea ja tietoa eri elämäntilanteissa. Kaiken
toiminnan punaisena lankana kulkee vertaistuki. Tulemme myös tarvittaessa tueksi erilaisiin perheen palveluita koskeviin palavereihin.
Lisätietoja Sari Jenulta.

PARKKITOIMINTA
Parkkitoiminta koostuu kotiin vietävästä lastenhoidosta (kotiparkki) sekä lasten teemallisista
päivistä (lauantai- ja perjantaiparkki). Lisäksi järjestämme lastenhoitoa erilaisiin perheille suunnattuihin tapahtumiin (toimintaparkki). Parkkitoiminta on arjen tilapäistä tukea pääkaupunkiseudulla
asuville perheille, joissa lapsella on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alaisen tuen tarve.
Lisätietoja Emmi Nuopposelta.

Omalla toiminnallaan sekä omaan että
yhteisön työn iloon voi vaikuttaa. Iloitaan
toisten onnistumisista, muistetaan arvostaa
ja antaa positiivista palautetta. Tervehditään
hymyillen ja päästetään valloilleen tarvittaessa hersyvä nauru. Hymy ja nauru luovat iloa
ympärille ja mikä parasta, se tarttuu. Vaalitaan ja tehdään itselle tärkeitä asioita. Positiiviset teot toisille saavat kuin huomaamatta
ilon myös omaan työhön ja elämään.
Sydämeni valtaa ilo, kun kuulen ympärilläni toisia kannustavaa puhetta, myönteistä
asennetta ja hymyileviä kasvoja. Itselleni
tärkeää on työntekijöiden, asukkaiden ja toimijoiden hyvinvointi kaikissa muuttuvissakin
ja haastavissa tilanteissa. Ihmisten hyvinvointi luo hyvinvointia koko yhteisöön. Pidetään
toisistamme huolta jatkossakin ja hymyillään
kun tavataan!

YSTÄVÄTUPATOIMINTA JA RETKET
Hyviä hetkiä tarjolla kohtaamispaikka Ystävätuvalla ja säännöllisesti kokoontuvilla klubeilla. Lisäksi
tarjolla mm. lyhytkursseja, kulttuuri- ja virkistysretkiä, matkoja ja tapahtumia.
Lisätietoja Marja Heralalta.

VERTAIS- JA VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuutta
osallistua aktiivisesti yhteiskunnan eri toimintoihin, tukea heidän itsenäisyyttään ja ennaltaehkäistä
syrjäytymistä. Toimintaan osallistuu sekä kehitysvammaisia että vammattomia henkilöitä.
Lisätietoja Jenna Luodolta ja Venni Turtiaiselta..

LEIRITOIMINTA
Leiritoiminta tarjoaa kehitysvammaisille tai vastaavaa laaja-alaista tukea tarvitseville ihmisille
mahdollisuuden lepoon ja virkistykseen loma-aikana.
Lisätietoja Emmi Nuopposelta.

16
26
28
31
32

Elina Raike-Ojanen
palvelujohtaja
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P E R H E I D E N V E R TA I S T U K I TO I M I N TA

P E R H E I D E N V E R TA I S T U K I TO I M I N TA

VANHEMPIEN TAPAAMISIA
ILMOITTAUTUMINEN
Useimpiin Kehitysvammatuki 57
ry:n tapahtumiin voit ilmoittautua
tapahtumakalenterimme kautta
tapahtumat.kvtuki57.fi. 		
Tarvittaessa ole yhteydessä 		
toiminnan koordinaattoriin 		
(yhteystiedot takakannessa).

Helsinkiläiset vanhemmat - tervetuloa
mukaan! Jutellaan ja virkistytään vertaisessa
seurassa yhdessä lounastaen. Omavastuu
10 € maksetaan paikan päällä.

Kaakon kammarin toiminta
jatkuu syksyllä! 		
Aika: ilmoitetaan myöhemmin
Paikka: ilmoitetaan myöhemmin

Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi,
olethan välittömästi yhteydessä tapahtuman yhteyshenkilöön.

Lisätietoja: Emmi Nuopponen
Ilmoittautuminen: tapahtumakalenterin
kautta. Mukaan voi tulla myös ilman
ennakkoilmoittautumista, näin toiminta
pysyy mukavan vapaamuotoisena

VIRKISTYSTÄ JA VERTAISTUKEA
YHDISTYKSEN YLEISET
PERUUTUSEHDOT

Yksinhuoltajavanhempien
tapaaminen elokuussa
Aika: tiistaina 18.8. klo 18–21

Yhdistyksen yleiset peruutusehdot
ovat voimassa kaikissa yhdistyksen
järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa ellei toisin mainita.

Paikka: Uusi Sauna,
Välimerenkatu 10, Helsinki
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 7.8. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

Voit peruuttaa osallistumisen kuluitta
30 vrk ennen tapahtuman alkua.
Perimme 50 % kuluista, jos peruutus
tapahtuu 29–15 vrk ennen tapahtuman alkua.
Perimme 100 % kuluista, jos osallistuminen peruutetaan alle 15 vrk ennen
tapahtuman alkua.
Maksun maksamatta jättäminen ei
ole sama asia kuin peruuttaminen.
Sairastumisen sattuessa rahat palautetaan vain lääkärintodistusta
vastaan.
Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi, olethan välittömästi yhteydessä tapahtuman yhteyshenkilöön.
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Lisätietoja perhetoiminnan koordinaattorilta Sarilta p. 040 7079967, voit myös jättää
viestin vastaajaan.

Kaakon kammari-iltojen tavoitteena on
tarjota erityislapsille ja -nuorille sisaruksineen vertaistukea ja virkistystä ohjatun
toiminnan ja vapaamuotoisen leikin tuella.
Leikkipuistossa kun ollaan, löytyy leluja ja
tarvikkeita erilaisiin leikkeihin reilusti.
Myös puiston keittiö tarvikkeineen on
käytössä.
Päävastuu lapsista on vanhemmilla.
Illat ovat koko perheelle avoimia – 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
pääkaupunkiseutua tahansa.

Helsinkiläiset yksinhuoltajavanhemmat –
tällä kertaa tapaamme Uudessa Saunassa,
jota kutsutaan 2000-luvun korttelisaunaksi.
Tarjolla keskustelua, vertaistukea ja hyvää
seuraa. Saunomisen jälkeen on mahdollisuus yhdessä ruokailuun, ilta on maksuton.
Maksuton lastenhoito kotiin illan ajaksi. Lastenhoitajia rajallinen määrä. Muista ilmoittaa lapsesi erikseen! Tervetuloa mukaan!

Voimavararyhmä erityislasten
vanhemmille
Aika: tiistaisin yhteensä 6 kertaa, 25.8., 1.9.,
22.9., 13.10., 27.10. ja 10.11. klo 17.30–19.30
Paikka: Jaatisen maja,
Vellikellonpolku 1, Helsinki
Lisätietoja: Sari Jenu

Aikuisten lasten vanhempien lounas
Aika: keskiviikkona 19.8. klo 12–14
Paikka: ilmoitetaan myöhemmin
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 12.8. mennessä tapahtumakalenterin kautta

Ilmoittautuminen: 10.8. mennessä
tapahtumakalenterin kautta
Nyt on mahdollisuus osallistua ryhmään,
jossa käsitellään erityislapsen vanhempien
voimavaroja ratkaisukeskeisesti. Ryhmän
vetäjä toimii Ulla Anttila, joka on kehitysvammaisen aikuisen tyttären äiti, sosiaalipsykologi, kognitiivinen lyhytterapeutti,
ratkaisukeskeisen psykoterapian opiskelija
ja sotatieteiden tohtori.
jatkuu sivulla 20
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Vekkarin ryhmät
Kerhot vain espoolaisille

Sovellettu jooga
klo 18.15–19.15

Espoo tutuksi
klo 17.00–19.15

Sateenkaari-klubi
klo 15.30–17.30

Vekkarin
Tunneteatteri
klo 9.30–12.00

Vekkarin
valopaja
klo 18–19

Askarteluja taidekerho
klo 18.15–19.15

Tanssikerho
espoolaisille
klo 17.30–19.00

Vesiliikuntaryhmä
klo 14.15–15.15

Vekkarin
tanssiryhmä
klo 17–18

Tanssikerho
klo 18.00–19.30

Vekkarin
valokuvausryhmä
klo 17–18

Perjantai

Teiniklubi
klo 13–16

Skeittauskurssi
klo 10–12

Tukimuskari
vahvistuu
myöhemmin

Lukemisen ja
kirjoittamisen kurssi
klo 10.30–12.00

Kokkauskurssi
klo 11–14

Lauantai

Salibandykerho
klo 12–13

Ystävätupa
klo 13–16

Sunnuntai

Hae kerhoihin ja ryhmiin osoitteessa tapahtumat.kvtuki57.fi 23.8. mennessä.Tarkista kokoontumiskerrat
ja paikka vapaa-ajan toiminnan esitteestä. Muutokset tietoihin mahdollisia. Muutoksista ilmoitetaan
verkkosivuilla sekä sähköpostitse ilmoittautuneille. Kuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.net

Keilailu
klo 16–17

Jooga espoolaisille
klo 17–18

Tukimuskari
espoolaisille
klo 18.15–19.00

Liikuntakerho
klo 18.00–19.30

Ystävätupa
klo 14–19

Valokuvaus-kerho
espoolaisille
klo 18–19

Taide tutuksi
klo 17.00–19.15

Musiikkikerho
espoolaisille
klo 18–19

Rytminen voimistelu
klo 18.00–19.30

Leidien klubi
klo 18.15–19.15

Avoimet klubit

Luistelukerho
klo 19–20

Vekkarin Vantaan
keilaajat
klo 15–16

Vekkarin
toimintaryhmä
Espoossa
klo 18–20

Leivontakurssi
klo 10.00–13.45

Vekkarin kirjaja runopiiri
klo 17.30–19.00

Brahiksen
seniorit
klo 12.15–13.15

Vuosaaren
luontokerho
klo 18.15–19.15

Mediaklubi
klo 18.15–19.15
Iloa
älypuhelimesta
klo 18.15–19.45

Ystiksen
senioriklubi
klo 12–14

Taidetta iloiten
klo 17.30–20.00

Brahiksen musaja karaokekerho
klo 18.15–19.15

Kannelmäen
musiikkikerho
klo 19–20

Brahiksen
musiikkikerho 3
klo 18.15–19.15

Brahiksen
musiikkikerho 2
klo 18.15–19.15

Vuosaaren
musiikkikerho
klo 18.15–19.15

Kansainvälisyyskerho
klo 17.00–18.30

Malmin
taidekerho
klo 18–19

Vekkarin
karaokeryhmä
klo 18–19

Torstai

Keskiviikko

Tiistai

Kerhot vain helsinkiläisille

Lapsille ja
nuorille

Liikunta

Yhdessä
oloa ja
oppimista

Luova
toiminta

Musiikki

Maanantai

Kehitysvammatuki 57 ry:n vapaa-ajan kerhot, ryhmät ja kurssit syyskaudella 2020 | https://www.kvtuki57.fi/

P E R H E I D E N V E R TA I S T U K I TO I M I N TA

Ryhmä on suljettu ja siihen otetaan maksimissaan 12 osallistujaa. On tärkeää, että
ryhmän jäsenet pystyvät sitoutumaan kaikkiin 6 kertaan.
Katso syksyn alustava ohjelma tapahtumakalenterista.
Järjestämme Jaatisen majalla lapsille hoidon samaan aikaan. Jos tarvitset lapsellesi
hoitoa ryhmän ajaksi, niin muistathan
ilmoittaa lapsesi erikseen lastenhoitoon.
Ryhmän järjestävät yhdessä Kehitysvammatuki 57 ry ja Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry.

P E R H E I D E N V E R TA I S T U K I TO I M I N TA
Suomen Diakoniaopiston erityisopetuksena
järjestettävistä koulutuksista esittäytyvät
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava
koulutus (Telma) ja Puhdistus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kodinhuoltaja.
Iltaan osallistuu Suomen Diakoniaopistolta
erityisopettajia ja opiskelu- ja työvalmentaja sekä koulutuspäällikkö. Lisäksi saamme
kuulla opiskelijoiden kokemuksia opiskelusta. Tervetuloa mukaan!

Lastenhoito kotiin illan ajaksi 10 €.
Lastenhoitajia rajallinen määrä.
Illan järjestävät Kehitysvammatuki 57 ry ja
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry.

Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi
ryhmään, olethan välittömästi yhteydessä
tapahtuman yhteyshenkilöön.

Omavastuu on 10 €/henkilö, joka maksetaan käteisellä paikan päällä. Paikkoja on
rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Isät kartingia ajamaan
Aika: perjantai 25.9. klo 18Paikka: Kart in Club Helsinki,
Koskelantie 39, Helsinki
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 4.9. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

Vaikeavammaisten lasten
vanhempien tapaaminen
Jaatisen majalla
Aika: perjantaina 18.9. klo 18–21

TELMA-koulutus sekä puhdistus- ja
kiinteistöpalvelualan perustutkinto
esittäytyvät
Aika: maanantaina 14.9. klo 17.30–19.30
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2,
4. krs, Helsinki
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 7.9. mennessä
tapahtumakalenterin kautta
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Paikka: Jaatisen maja, Vellikellonpolku 1,
Helsinki
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 7.9. mennessä
tapahtumakalenterin kautta
Tapaamme Jaatisen majalla ja vietämme
iltaa yhdessä syöden. Tapaaminen on
tarkoitettu vanhemmille yksin tai kaksin.
Mukaan ovat tervetulleita ensikertalaiset
ja tutut vanhemmat.

Vanhempien kokkausilta
Aika: tiistaina 22.9. klo 17–20
Paikka: Opistotalon opetuskeittiö,
Helsinginkatu 26, Helsinki
Lisätietoja: Sari Jenu

Toimintaa ja vauhtia luvassa isien
karting-ajossa.
Illan isäntänä on Juha Takanen, joka
myös on erityslapsen isä.

Ilmoittautuminen: 7.9. mennessä
tapahtumakalenterin kautta
Tähän vanhemmille suunnattuun kokkaustapahtumaan kotitalousopettaja Anni
on miettinyt terveellisiä arkiruokia, joita
valmistetaan puolivalmisteita hyödyntäen.
Tervetuloa mukaan viettämään mukavaa
aikaa kokkauksen parissa!

Viisseiska | 3

21

P E R H E I D E N V E R TA I S T U K I TO I M I N TA

P E R H E I D E N V E R TA I S T U K I TO I M I N TA

Isovanhempien vertaistapaaminen

Nuori ja läheinen -päivä

Aika: maanantai 28.9 klo 17.30–19.30

Aika: lauantaina 3.10. klo 12–16

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2,
4. krs, Helsinki

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2,
4. krs, Helsinki

Lisätietoja: Sari Jenu

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 21.9. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

Ilmoittautuminen: 21.9. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

Lapsenlapsen kehitysvamma ja/tai harvinainen sairaus yhdistää isovanhemmat saman
pöydän ääreen keskustelemaan. Illan aikana
keskustellaan vapaamuotoisesti mielen
päällä olevista asioista, vertaisessa seurassa
ja nautitaan kahvitarjoilusta. Mukaan ovat
tervetulleita kaikki isovanhemmat, isotädit -sedät, bonusmummit ja -vaarit, joskus
aiemmin vastaavissa tapaamisissa mukana
olleet sekä ensi kertaa osallistuvat.

Tervetuloa tutustumaan Ystävätupaan
läheisesi kanssa. Läheinen voi olla sinun
kummisi, mummosi, pappasi, setäsi, tätisi,
naapurisi - henkilö, joka on sinulle tärkeä ja
haluatte viettää päivää yhdessä.

Tapaaminen järjestetään yhteistyössä
Harvinaiskeskus Norion kanssa. Tapaamispaikkana toimii Kehitysvammatuki 57:n
tilat. Tarjolla on kahvia ja teetä suolaisen ja
makean purtavan kera. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisista erityisruokavalioistasi.
Lämpimästi tervetuloa mukaan.

Päivä järjestetään yhdessä Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Mahdollisuus lapselle ry:n
kanssa. Ohjelmassa meillä on mm. kohtaamistaidetta. No mikä sitten on kohtaamistaide? Se on ohjattua taidetyöskentelyä,
jossa annetaan osallistujalle mahdollisuus
tuoda luovuutensa esiin uudella tavalla.
Osallistujilla ei tarvitse olla kokemusta
taiteen tekemisestä, eikä materiaaleista, sillä
niihin annetaan ohjausta. Kohtaamistaide
on hauskaa, voimauttavaa sekä yllätyksellistä taiteen tekemistä. Tulethan rohkeasti
mukaan kokeilemaan! Erityisen tuen tarve
huomioidaan tekemisessä, kohtaamistaide
on menetelmänä esteetön.
Mahdollisuus lapselle ry järjestää vuorovaikutuspajan, jossa voit opit uusia ja erilaisia tapoja kommunikoida. Pääset kokeilemaan kaikenlaisia erilaisia tapoja ilmaista
itseäsi ja kuunnella toista.
Ilmoittautuminen 21.9. mennessä tapahtumakalenterin kautta.

Murrosikäisten nuorten
vanhempien ilta
Aika: maanantaina 12.10. klo 17.30–19.30
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2,
4. krs, Helsinki
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 1.10. mennessä
tapahtumakalenterin kautta
Mietityttääkö lapsesi murrosikä? Olemme
saaneet vieraaksemme Kehitysvammapoliklinikalta psykologi Lotta Seppälän ja seksuaaliterapeutti Kirsi-Maria Örön. Kysymyksiä
voi laittaa etukäteen mailitse (sari.jenu@
kvtuki57.fi), jolloin saat varmasti vastauksen
juuri sinua mietityttävään asiaan.
Tarjolla pientä suolaista kahvin ja teen kera.
Ilmoitathan mahdolliset ruoka-aineallergiat
ilmoittautumisen yhteydessä.

Erityiset ja vanhemmat
kokkaavat yhdessä
Aika: torstaina 29.10. klo 17–20

Tänään tehdään terveellisiä herkkuja
yhteistä leffailtaa varten. Tervetuloa
mukaan viettämään mukavaa aikaa
kokkauksen parissa!
Omavastuu on 10 €/pari, joka maksetaan
käteisellä paikan päällä. Paikkoja on
rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Jouluherkkuja lahjaksi
Aika: torstaina 3.12. klo 17–20
Paikka: Opistotalon opetuskeittiö,
Helsinginkatu 26, Helsinki.
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 19.11. mennessä
tapahtumakalenterin kautta
Nyt on mahdollisuus tehdä erilaisia herkkupaketteja joulupukin konttiin.
Omavastuu on 10 €/pari, joka maksetaan
käteisellä paikan päällä. Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Paikka: Opistotalon opetuskeittiö,
Helsinginkatu 26, Helsinki.
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 12.10. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

22

Viisseiska | 3

Viisseiska | 3

23

P E R H E I D E N V E R TA I S T U K I TO I M I N TA

P E R H E I D E N V E R TA I S T U K I TO I M I N TA

mukaan valituille perheille.
Vanhempien hyvinvointipäivä
la 5.9. klo 11–15
Keväältä siirtynyt yhteistapahtuma useamman järjestön kanssa. Luvassa erilaisia
työpajoja, joissa teemoina mm. näkymätön sisaruus, isien oma työpaja, musiikkimaalaus, bujoilu, tarjolla lyhyitä osteopaattisia hoitoja sekä herkullinen brunssipöytä.
Lue lisää tapahtumakalenterista tapahtumat.kvtuki57.fi.
Värikylpykurssi alle 3-vuotiaille
epilepsiaa sairastaville
Toteutamme kurssin yhteistyössä Uudenmaan epilepsiayhdistyksen kanssa.
Ajankohta ja paikka vahvistuvat
myöhemmin. Tervetuloa mukaan!

KURSSEJA
Järjestämme viikonloppukursseja helsinkiläisille perheille, joiden lapsella on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alaisen
tuen tarve. Kurssit on tarkoitettu perheille,
joissa vanhempi toimii omaishoitajana
tai on vastaavassa tilanteessa. Teemalliset
viikonloppukurssit tarjoavat yksilöllistä
vertaistukea ja virkistystä sekä monipuolisesti tietoa.

Alle kouluikäisten lapsiperheiden
viikonloppu
Aika: pe-su 23.–25.10.
Paikka: Sopukka, Uusi Porvoontie 482,
01120 Sipoo
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 20.9. mennessä
tapahtumakalenterin kautta.

Peruutusehdot: Vahvistetun osallistumisen
Sopukan viikonloppukurssille voi perua
veloituksetta 27.9.2020 asti. Lyhyemmällä
aikavälillä peruutetusta ilmoittautumisesta
veloitetaan 3–13-vuotiailta 90 €/hlö ja yli
13-vuotiailta 190 €/hlö.
perheille!
Sopukka (ensijaturvakotienliitto.fi) on
kokonaan varattu meille viikonlopun ajaksi.
Paikka sijaitsee lähellä Helsinkiä Sipoossa.
Viikonlopun aikana pääsee keskustelemaan
tärkeistä aiheista muiden vanhempien
kanssa. Ja toki viikonlopun aikana pääsee
myös ulkoilemaan, lepäämään ja nauttimaan talon oman kokin valmistamista
herkullisista ruuista.
Tärkeänä voimana viikonlopussa on vertaisuus, samankaltaisissa elämäntilanteissa
olevien vanhempien kanssa on helppo
jakaa kokemuksia. Viikonloppu tarjoaa
myös lapsille vertaiskavereiden seuraa ja
koko perheelle lepoa ja virkistystä. Lapsilla
ja sisaruksilla on omaa ohjelmaa, mukana
on joukko kokeneita ohjaajia ja hoitajia.
Kerrothan lapsesi erityisen tuen tarpeesta
mahdollisimman kattavasti.
Viikonlopun omavastuu on 25 €/aikuinen,
10 €/alle 18-vuotias lapsi, alle 3-vuotiaat
ilmaiseksi. Matkat jokainen hoitaa itse. Matkoihin voi käyttää Helsingin matkakorttia.
Valinnat kurssille tehdään ilmoittautumisajan mentyä umpeen. Muista ilmoittaa
jokainen viikonloppuun osallistuva
perheenjäsen erikseen ”lisää henkilö”
-painikkeella.
Viikonlopun tarkempi ohjelma lähetetään

Vaikeavammaisten lapsiperheiden
viikonloppu
Aika: la-su 28.–29.11.
Paikka: Iiris-keskus,
Marjaniementie 74, Helsinki
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 18.10. mennessä tapahtumakalenterin kautta.

10 €/alle 18-vuotias lapsi, alle 3-vuotiaat
ilmaiseksi. Esteetön Iiris-keskus (www.nkl.
fi/fi/etusivu/iiris) sijaitsee lähellä Itäkeskusta, jonne on helppo tulla. Matkat jokainen
hoitaa itse.
Valinnat kurssille tehdään ilmoittautumisajan mentyä umpeen. Muista ilmoittaa
jokainen viikonloppuun osallistuva perheenjäsen erikseen ”lisää henkilö”-painikkeella.
Viikonlopun tarkempi ohjelma lähetetään
mukaan valituille perheille.
Peruutusehdot: Vahvistetun osallistumisen Iiriksen viikonloppukurssille voi perua
veloituksetta 25.10.2020 asti. Lyhyemmällä
aikavälillä peruutetusta ilmoittautumisesta
veloitetaan 190 €/hlö.

Vertaistukea ja virkistystä vaikeavammaisten lasten perheille!
Huom! Viikonloppukurssille voi hakea
koko pääkaupunkiseudulta.
Tärkeänä voimana viikonlopussa on vertaisuus, samankaltaisissa elämäntilanteissa
olevien vanhempien kanssa on helppo
jakaa kokemuksia. Viikonlopun asiantuntijoiksi paikalle tulevat dosentti, lastenneurologi Liisa Metsähonkala ja fysioterapeutti
Anna-Riikka Murtonen. Viikonlopun aikana
pääsemme perehtymään mm. Sherborne-liikuntaan.
Lapsilla ja sisaruksilla on omaa ohjelmaa,
mukana on joukko kokeneita ohjaajia ja
hoitajia. Kerrothan lapsesi erityisen tuen
tarpeesta mahdollisimman kattavasti.
Viikonlopussa lapsilla ei ole ikärajaa –
teema yhdistää meitä.
Viikonlopun omavastuu on 25 €/aikuinen,

Vertaistukea ja virkistystä helsinkiläisille
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KOTIPARKKI

LAUANTAIPARKKI

Parkkitoiminta ja sen osa kotiparkki ovat
voittoa tavoittelematonta toimintaa perheille, joissa lapsella on kehitysvamma tai
muu laaja-alaisen tuen tarve. Toimintaa
rahoitetaan Veikkauksen tuotoilla. Kotiparkin
hoitaja huolehtii perheen lapsista toiveiden
mukaisesti. Kotiparkin hoitaja huolehtii myös
perheen sisaruksista, silloin kun nämä ovat
paikalla yhdessä erityislapsen kanssa. Kotiparkki on tarkoitettu alle 20-vuotiaalle lapselle, mutta kotona asuvien vaikeavammaisten
kohdalla ei ole ikärajaa. Kotiparkkia voivat
käyttää kaikki Helsingin, Espoon ja Vantaan
alueilla asuvat perheet.

Lauantaiparkki on lasten oma päivä. Eri
teemoilla suunnitellut päivät on tarkoitettu
erityislapsille ja heidän sisaruksilleen. Hoitajia varataan tarpeen mukaan. Lauantaiparkkien tarkoitus on tuoda lapsille ja sisaruksille onnistumisen ja mukavan tekemisen
hetkiä vertaisessa seurassa eri teemoilla.

Tilapäishoitajan käynnistä sovitaan aina aloitus- ja lopetusaika. Uuden hoitajan tullessa
perheeseen on erillinen tutustumiskäynti
suositeltavaa. On hyvä varata riittävästi
aikaa tutustumiseen puolin ja toisin sekä
käytännön asioiden läpikäymiseen. Perheille
toimitetaan taustatietolomake, joka on hyvä
täyttää ja pitää näkyvillä hoitajan ollessa
perheessä. Lääkityksen osalta vastuu on aina
vanhemmilla.
Sovitun kotiparkkivarauksen voi perua veloituksetta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa.
Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta varauksesta veloitetaan 5 €/tunti tilauksen mukaan.

KOTIPARKIN HINNASTO
Klo
08.00–18.00

arkisin
10 €/h

lauantaisin
13 €/h

18.00–21.00

12 €/h

13 €/h

21.00–24.00

13 €/h

20 €/h

(huom. lauantaisin klo 20–24 hinta 20 €/h)
Sunnuntaisin ja arki-tai lauantaipyhänä
klo 8–18 hinta on 20 €/h.
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Lauantaiparkki – ulkoilupäivä
Aika: 22.8. klo 10–15
Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4.
krs, 00510 Helsinki
Lisätietoja: Emmi Nuopponen
Ilmoittautuminen: 7.8. mennessä
tapahtumakalenterin kautta.

Lauantaiparkki – pikkujoulut
Aika: 12.12. klo 10–15

Toiminnassa otetaan huomioon mukaan
ilmoittautuneiden lasten vahvuudet. Käytämme lauantaiparkeissa kuvia ja viittomia
kommunikoinnin ja toiminnanohjauksen
tukena.
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, mikäli viisi tuntia tuntuu
liian pitkältä ajalta. Lapsi voi myös tulla
oman avustajan tai tukihenkilön kanssa
lauantaiparkkiin.
Lauantaiparkin osallistumismaksu on 20
€/lapsi. Osallistumismaksu pitää sisällään
lounaan, materiaalit sekä osaavan henkilökunnan ohjauksen ja tuen. Mukaan mahtuu
rajallinen määrä lapsia, olemme kaikkiin
yhteydessä ilmoittautumisajan mentyä
umpeen. Vahvistetun osallistumisen lauantaiparkkiin voi perua veloituksetta 12 tuntia
ennen alkamisajankohtaa. Lyhyemmällä
aikavälillä peruutetusta ilmoittautumisesta
veloitetaan osallistumismaksu 20 €.

Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4.
krs, 00510 Helsinki
Lisätietoja: Emmi Nuopponen
Ilmoittautuminen: 27.11. mennessä
tapahtumakalenterin kautta.

PERJANTAIPARKKI
Lauantaiparkki – leivotaan
yhdessä herkkuja
Aika: 19.9. klo 10–15
Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4.
krs, 00510 Helsinki
Lisätietoja: Emmi Nuopponen
Ilmoittautuminen: 4.9. mennessä
tapahtumakalenterin kautta.

Perjantaiparkki on lauantaiparkin tyyppinen
ilta Ystävätuvalla erityislapsille ja heidän
sisaruksilleen. Illat rakentuvat rennon yhdessäolon ja puuhastelun ympärille, jonka
lomassa nautitaan myös maittava iltapala.
Perjantaiparkin osallistumismaksu on 10 €/
lapsi. Osallistumismaksu maksetaan paikan
päällä. Osallistumismaksu pitää sisällään
iltapalan, materiaalit sekä osaavan henkilökunnan ohjauksen ja tuen. Vahvistetun
osallistumisen lauantaiparkkiin voi perua
veloituksetta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa. Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta ilmoittautumisesta veloitetaan osallistumismaksu 10 €.

Huom! Myös sisarukset ovat lämpimästi
tervetulleita lauantai- ja perjantaiparkkeihin!
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Perjantaiparkki – Halloween
Aika: 9.10. klo 17–20

Bragun
Sateenkaariklubi

Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2,
4. krs, 00510 Helsinki

Aika: torstai 27.8.,
29.10. ja 26.11.
klo 15.30–17.30

Lisätietoja: Emmi Nuopponen
Ilmoittautuminen: 25.9. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

Lisäksi ohjelmaa Pride-viikolla.

Ystävätupa – ”Ystis”
Aika: keskiviikkoisin klo 14–19 ja
sunnuntaisin klo 13–16
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros,
Helsinki
Lisätietoja: Marja Herala

Mikäli tarvitset henkilökohtaista apua tai
vahvempaa tukea, olet tervetullut oman
avustajan kanssa.
Myytävänä kahvia, limua, mehua ja pientä
purtavaa. Esim. mehu ja pulla maksavat 1,50
euroa ja limumukillinen 1 euron.

Syksyn ensimmäinen Ystis on
keskiviikkona 19.8.

Perjantaiparkki – pikkujoulut
Aika: 20.11. klo 17–20
Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2,
4. krs, 00510 Helsinki
Lisätietoja: Emmi Nuopponen
Ilmoittautuminen: 6.11. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

• kohdata muita mukavia ihmisiä, jutella ja
viettää aikaa yhdessä

• pelata lautapelejä tai löytää biljardikaverin
Juttuseurana klubilla ovat myös seksuaalineuvoja Kirsimaria Örö ja vapaa-ajan toiminnan koordinaattori Marja Herala.
Tervetuloa!

TAPAHTUMAT
MUUALLA JA RETKET

Ystävätuvan puhelin 0400 413 478
(aukioloaikoina)

Ystiksen Senioriklubi

Villiklubi

KLUBIT, RYHMÄT JA TAPAHTUMAT
YSTÄVÄTUVALLA

Aika: joka toinen tiistai (parilliset viikot) klo
12–14
Syksyn ensimmäinen senioriklubi on 1.9.

Villiklubilla tavataan noin kerran
kuukaudessa Helsingissä ja Järvenpäässä.

Aika: joka toinen lauantai (parittomat viikot)
klo 13–16
Syksyn ensimmäinen Teiniklubi on 15.8.
Teiniklubilla eli ”Teinarissa” voit pelailla
pelejä, askarrella, tavata kavereita, laulaa karaokea ja tutustua uusiin ihmisiin. Seurana
ja pelikaverina on aina kaksi vastuuohjaajaa.
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Bragun Sateenkaariklubilla voit:

• nauttia kahvia, teetä ja virvokkeita sekä
pientä purtavaa

Ystävätupa eli Ystis on kohtaamispaikka,
jossa voit tavata kavereita ja tutustua uusiin
ihmisiin, pelata bilistä ja muita pelejä,
käyttää Yeti-tablettia tai vain viettää aikaa
mukavassa seurassa.
Myytävänä kahvia, pullaa ja pientä
suolaista. Tervetuloa!

Ystiksen teiniklubi
– nuorten oma mesta
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Bragun Sateenkaariklubi on
kohtaamispaikka, joka on tarkoitettu
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville erityistä tukea tarvitseville henkilöille.
Klubille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Myytävänä kahvia ja pientä purtavaa.Senioriklubille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan yhdessä syksyn ohjelma.
Syksyn aikana tehdään myös senioreiden
päiväretki. Siitä tiedotamme myöhemmin
nettisivuilla ja sähköpostitse yksiköihin.

Villiklubeja järjestetään Helsingissä ravintola TBA:ssa Suvilahdessa (Kaasutehtaankatu
1, rakennus 8, Kojehuone) ja Järvenpäässä
ravintola Korona barissa (Rantakatu 5).
Ilmainen sisäänpääsy.
Ikäraja 18 v.
Klubi-illat ilmoitetaan Facebookissa
Villiklubi-sivulla ja yhdistyksen nettisivulla.
Tervetuloa mukaan! Ilmoittautumista ei
tarvita.
Viisseiska | 3
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Eläinystävät ja vesipedot – matka
Heinolaan
Aika: 15. –17.10.2020
Paikka: Hotelli Kumpeli Spa
Hinta:: jäsenet 320 euroa, muut 340 euroa,
yhden hengen huoneen lisämaksu 75 euroa
Ilmoittautumiset: 31.8. mennessä tapahtumakalenterin kautta. Paikkoja rajoitetusti.
Lisätietoja: Marja Herala

• aamiainen
• klo 11.30–13.30 uintia kylpylässä Huom!
Meille on varattu yksityistilaisuus.
Kylpylän saunamaailmasta löytyy infrapuna-, aromi- ja perinteinen suomalainen
sauna sekä turkkilainen höyrysauna. Erikoisuutena myös kaunis jokimaisema.
• ruokailu kaupungilla
• vierailu Team Koirakikan huskypuistossa.
Pääsemme tutustumaan suloisiin koiriin,
hukkiin, kettuihin, poroihin ja muihin eläimiin. Osa puiston eläimistä liikkuu vapaana.
• päivällinen hotellissa
17.10.
• aamiainen
• ostosmahdollisuus Heinolan Heila
-lähiruokatorilla, josta löytyy yli 250 s
uomalaisen pientuottajan parhaat tuotteet
saman katon alta.
• paluu Helsinkiin Läntiselle Brahenkadulle
noin klo 14.

Ohjelma:
15.10.
• klo 14 lähtö Ystävätuvalta,
Läntinen Brahenkatu 2
• Tutustumiskäynti Dorkin puistossa
Heinolassa. Näemme riemastuttavaa
kierrätysmateriaaleista tehtyä nykytaidetta.
• Majoittuminen Hotelli Kumpeliin
ja päivällinen
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VEKKARIN TUETTU
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vekkari tukee kehitysvammaisia ja erityistä
tukea tarvitsevia ihmisiä toimimaan vapaaehtoisina erilaisissa tapahtumissa. Vekkarin
vapaaehtoisilla on tukenaan taustatukihenkilöitä.

Haemme tällä hetkellä vapaaehtoisia
seuraaviin tapahtumiin:
Ovivahtina Ystävätuvan kohtaamispaikassa
keskiviikkoisin ja sunnuntaisin.
Keskiviikkoisin (19.8. alkaen)
klo 14–15.30 tai klo 17.30–19
Sunnuntaisin (23.8. alkaen)
klo 13–14.30 tai klo 14.30–16
(Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, Helsinki.)
Videon kuvaamista keskiviikkona 12.8.
klo 15–18 Ystävätuvalla.
Vekkari osallistuu Espoo-päivään netissä.
Vekkari kuvaa videon, jossa vaparit
kertovat espoolaisille, mitä Vekkari tekee.
Tule mukaan kertomaan Vekkarin
toiminnasta videolla!
Vertaisryhmän vetäjien tapaaminen
tiistaina 1.9. klo 16–18 Ystävätuvalla.
Vain vertaisvetäjille. Tule tapaamaan muita
vertaisvetäjiä! Tarjolla kahvia ja herkkuja.
(Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, Helsinki.)
Uusien vertaisvetäjien koulutus tiistaina 8.9.
klo 16.30–19.30 Ystävätuvalla.
Koulutukseen etsitään kokeneita vertaisvetäjiä kertomaan, millaista vertaisvetäjänä
toimiminen on. (Läntinen Brahenkatu 2,
4. krs, Helsinki.)

Uusien vapaaehtoisten koulutus
lauantaina 12.9. klo 12–14 Ystävätuvalla.
Koulutukseen tarvitaan 2–4 vekkarin
vaparia kertomaan uusille vapaaehtoisille
Vekkarin toiminnasta. (Läntinen Brahenkatu
2, 4. krs, Helsinki.)
Lasten leikitystä Kaakon kammarissa joka
toinen maanantai 14.9. alkaen klo 17–20
Karaokediskot
Tapahtumapäivät ja vapaaehtoistehtävät
tarkentuvat myöhemmin syksyllä
(Kulttuurikeskus Vernissa, Vantaa)
Osallistuminen Pride-viikkoon 9.–13.9.
Vapaaehtoistehtävät tarkentuvat
lähempänä tapahtumaa.
26.9. Aistit on -seminaari klo 10–16
Metropolian Myllypuron kampuksella
Seminaarin valmistelu, kalusteiden
siirtäminen, vieraiden opastaminen.
(Metropolian Myllypuron kampus,
Myllypurontie 1, Helsinki)
8.10. Rikotaan rajoja
–musiikkitapahtuma klo 18–20
Tehtävinä esimerkiksi juontaminen sekä
narikassa ja backstagella auttaminen,
yleisön opastaminen. (Kulttuurikeskus
Vernissa, Tikkurilantie 36, Vantaa)
Valitse listasta tapahtumat, joihin haluat
mukaan.
Ilmoittaudu tapahtumaan soittamalla
Vekkarin numeroon 040 837 6273 tai
laittamalla sähköpostia Vennille:
venni.turtiainen@kvtuki57.fi.
Osallistumme tapahtumiin
ilmoittautumisten mukaan.
Jos ilmoittautumisia ei ole tarpeeksi,
osallistuminen tapahtumaan perutaan.
Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Viisseiska | 3
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V E R TA I S - J A VA PA A E H TO I S TO I M I N TA

Tervetuloa mukaan vapaaehtoistoimintaan!
Vapaaehtoisena voit toimia lasten tai aikuisten parissa, ryhmissä tai kaverina yhdelle
henkilölle. Voit valita itse, millaisia tehtäviä
teet ja kuinka usein. Vapaaehtoiselle ei makseta palkkaa eikä toiminnasta tule kuluja.
Uusille vapaaehtoisille järjestetään koulutus syyskuussa, katso lisätiedot koulutukset-osiosta.

VAPAAEHTOISTOIMINNAN
MUODOT
Kaveritoiminta
Toiminta yhdistää kavereiksi kaksi mahdollisimman samankaltaista ihmistä, joista
toisella on kehitysvamma ja toisella ei.
Kaverit tapaavat toisiaan noin kerran kuukaudessa mukavan vapaa-ajan tekemisen
merkeissä. Kaverina toimiakseen ei tarvitse
erityistaitoja, vaan tärkeintä on rehellisyys
ja avoin mieli, hyvät kohtaamistaidot sekä
huumorintaju.

KO U LU T U K S E T

Syyskuussa 2020 alkaa uusi vertaisvetäjien
koulutus! Katso Koulutukset-sivulta tarkemmat tiedot
Muut vapaaehtoistoiminnan muodot
Katso lisää https://www.kvtuki57.fi/
vapaaehtoisille
Mukaan vapaaehtoiseksi?
Toimintaan pääset mukaan vapaaehtoistoiminnan koulutuksen kautta. Syksyn
2020 vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus
lauantaisin 12.9. ja 26.9. Vertaisryhmän
vetäjäkoulutus tiistaisin 8.9. alkaen. Koulutuspolkusi rakentuu sen mukaan, millaiset
vapaaehtoistehtävät sinua kiinnostavat.
Katso lisää lehden Koulutukset-osiosta.

Vekkarin vertaisryhmissä toiminnan suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat vertaisryhmän vetäjät. Koulutuksen käymisen
jälkeen vetäjät voivat perustaa oman
vertaisryhmän aiheesta, joka kiinnostaa.
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Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2,
4. krs, 00510 Helsinki

Vekkari kouluttaa uusia vertaisryhmän vetäjiä syksyllä 2020.
Koulutuksen jälkeen Vekkari tukee vertaisryhmien toimintaa alusta loppuun.
Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki vähintään 18-vuotiaat ihmiset, joilla on tuen tarve.
Haluatko sinä vertaisryhmän vetäjäksi?

toimistomme edestä (Läntinen
Brahenkatu 2) liikuntakeskukseen ja
takaisin. Leireillä ohjaajina toimivat
kokeneet leiriohjaajamme. Leireillä on
täysihoito sekä monipuolista ohjattua
toimintaa. Valinnat leireille tehdään
hakuajan mentyä umpeen. Olemme
yhteydessä kaikkiin.

Taustavapari toimii Vekkarin tuettujen
vapaaehtoisten tukena. Taustavaparit ovat
mukana esim. tapahtumissa ja vertaisryhmissä, joihin osallistuu tukea tarvitsevia
Vekkarin vapaaehtoisia.

Vekkari tukee kehitysvammaisia ihmisiä löytämään omat vahvuutensa vertaisryhmien
vetäjinä ja vapaaehtoistoimijoina erilaisissa
tapahtumissa. Katso seuraavalta sivulta, mihin tapahtumiin seuraavaksi osallistumme.

Aika: tiistaisin 8.9.–3.11.
klo 16.30–19.30 (ei koulutusta 13.10.)

L E I R I TO I M I N TA

Taustavaparitoiminta

Vekkarin tuettu vertaisja vapaaehtoistoiminta

VERTAISRYHMÄN
VETÄJIEN
KOULUTUS

Leirit syyslomaviikolla
Pajulahden liikuntakeskuksessa
Järjestämme syyslomaviikolla
poikkeuksellisen kevään vuoksi kaksi leiriä,
joista toinen on tarkoitettu koululaisille ja
toinen 18–30-vuotiaille. Leirit ovat samaan
aikaan, mutta toimivat itsenäisinä ryhminä. Leiriin sisältyy bussikuljetukset

Koulutuksessa opit, miten voit perustaa oman vertaisryhmän aiheesta, joka kiinnostaa sinua. Vertaisryhmän
aihe voi olla tekemistä tai keskustelua. Voit myös ryhtyä
vetäjäksi jo olemassa olevaan vertaisryhmään tai toimia
vertaisvetäjänä kerhoissa.
Koulutus ei maksa mitään, eikä sen jälkeen tarvitse
toimia vertaisvetäjänä, jos ei halua.
Voit ilmoittautua mukaan netissä osoitteessa
tapahtumat.kvtuki57.fi tai soittamalla Vennille
numeroon 044 792 2752.

Aika: 12.–16.10.

Tervetuloa mukaan vertaisvetäjien mahtavaan porukkaan!

Hinta: 170 €

Ps. Vekkaritoiminta löytyy myös Facebookista nimellä
Vekkari. Lue lisää: www.kvtuki57.fi/vekkari

Paikka: Liikuntakeskus Pajulahti,
Pajulahdentie 167, 15567 Nastola
Lisätietoja: Emmi Nuopponen
Ilmoittautuminen: 13.9. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

Vekkari on Kehitysvammatuki 57 ry:n
tuettua vertais- ja vapaaehtoistoimintaa.
Toimintaa tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus (STEA) Veikkauksen tuotoilla.
Lisätietoja: Venni Turtiainen
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KO U LU T U K S E T

jatk uu

TAPAHTUMAKALENTERI
VAPAAEHTOISTEN
KOULUTUS
SYYSKUUSSA
Aika: lauantaina 12.9. ja 26.9. klo 10–16

Elokuu
15.8.

14.9.

Syksyn ensimmäinen
Teiniklubi | sivu 28

TELMA-koulutus ja puhdistusja kiinteistöpalveluala
esittäytyvät | sivu 20

23.–25.10.

18.8.

18.9.

29.10.

19.8.

19.9.

29.10.

19.8.

22.9.

22.8.

25.9.

Yksinhuoltajavanhempien
tapaaminen | sivu 17

Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2,
4. krs, 00510 Helsinki

Syksyn ensimmäinen
Ystis | sivu 28

Millaiset vapaaehtoistehtävät sinua
kiinnostavat?
Syksyn aikana on mahdollista ryhtyä
vapaaehtoiseksi, sillä koulutamme
uusia vapaaehtoisia syyskuussa!

26.9. klo 10–16 (jatkokoulutus)
Tämä kerta on kaveritoiminnasta ja
taustavaparitoiminnasta kiinnostuneille.

Lauantaiparkki
– ulkoilupäivä | sivu 27

25.8.

12.9. klo 10–16 (peruskoulutus)

Oma vapaaehtoisen koulutuspolkusi
riippuu siitä, mitkä tehtävät sinua
kiinnostavat. Kaveriksi ja taustavapariksi haluavan tulee käydä myös jatkokoulutus.

Vapaaehtoistoiminta Kehitysvammatuki
57 ry:ssä, vapaaehtoisuuden periaatteet,
kehitysvammaisuus, vapaaehtoistoiminnan
tavoitteet ja vaikutukset.

Pienet muutokset koulutuksen ohjelmassa
mahdollisia. Koulutus on ilmainen eikä osallistuminen vielä sido sinua mihinkään, mutta ilmoittautuminen koulutukseen on sitova.

Bragun
sateenkaariklubi | sivu 29

Aamupäivän osuus on kaikille vapaaehtoisiksi
haluaville. Iltapäivän osuus on tarkoitettu
kaveritoiminnasta, taustavaparina toimimisesta,
Ystävätuvasta ja perhetoiminnasta
kiinnostuneille vapaaehtoisille.

Koulutuksen yhteydessä tarjoamme
aamukahvit, lounaan ja välipalaa.
Ilmoitathan, jos et pääse paikalle tai
sinulla on jokin erityisruokavalio.

Ohjelma

Voit ilmoittautua koulutukseen nettisivuillamme:
www.kvtuki57.fi/vapaaehtoisille, lähettämällä
sähköpostia jenna.luoto@kvtuki57.fi tai
soittamalla 040 160 9017.
Toimintaa tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus (STEA) Veikkauksen tuotoilla.
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Aikuisten lasten
vanhempien lounas | sivu 17
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Voimavararyhmä
erityislasten
vanhemmille alkaa | sivu 17

27.8.

Sy yskuu
1.9.

Syksyn ensimmäinen
Senioriklubi | sivu 29

5.9.

Vanhempien
hyvinvointipäivä | sivu 24

8.9.

Vertaisryhmän vetäjien
koulutus alkaa | sivu 33

12.9.

Vapaaehtoisten koulutus
alkaa | sivu 32

Vaikeavammaisten lasten
vanhempien tapaaminen | sivu 20
Lauantaiparkki – leivotaan
yhdessä herkkuja | sivu 27
Vanhempien
kokkausilta | sivu 21
Isät cartingia
ajamaan | sivu 21

28.9.

Isovanhempien
vertaistapaaminen | sivu 22

Lokakuu
3.10.

Nuori ja
läheinen -päivä | sivu 22

9.10.

Perjantaiparkki
– Halloween | sivu 28

12.10.

Murrosikäisten nuorten
vanhempien ilta | sivu 23

Alle kouluikäisten
lapsiperheiden
viikonloppu | sivu 24
Erityiset ja vanhemmat
kokkaavat yhdessä | sivu 23
Bragun
sateenkaariklubi | sivu 29

Marraskuu
20.11.

Perjantaiparkki
– pikkujoulut | sivu 28

26.11.

Bragun
sateenkaariklubi | sivu 29

28.–29.11.

Vaikeavammaisten
lapsiperheiden
viikonloppu | sivu 25

Joulukuu
3.12.

Jouluherkkuja
lahjaksi | sivu 23

12.12.

Lauantaiparkki
– pikkujoulut | sivu 27

12.–16.10.

Syyslomaleirit
Pajulahdessa | sivu 32

15.–17.10.

Eläinystävät ja vesipedot
– Matka Heinolaan | sivu 30
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YHTEYSTIEDOT

Nina Korventaival

Severiina Winqvist

040 835 3763
toiminnanjohtaja

040 835 0395
vapaa-ajan toiminnan 		
koordinaattori

Elina Raike-Ojanen

Venni Turtiainen

0400 676 721
palvelujohtaja

044 792 2752
vertais- ja vapaaehtoistoiminnan
koordinaattori

Mari Mononen

050 339 3794
kehittämispäällikkö

Jenna Luoto

OSKARINPUISTON TOIMIJATALO
Ohjaajat
			
040 837 6179 ja 040 160 9018
Kirsi Kanerva-Poranen 044 757 4108
palveluyksikön johtaja
OSKARINPUISTON KOTIYHTEISÖ
Lehmus 040 837 6425 		
Vaahtera 040 160 9020 		
Tammi 040 160 9021

Katja Riikonen

040 160 9017
vapaaehtoistoiminnan		
koordinaattori

Kirsi Aarnikare

Anna-Riikka Murtonen
044 740 669
hankepäällikkö (Vipinä)

Maria Kuosma

Jan Törnblom
044 740 7829
hanketyöntekijä (Vipinä)

KANKURINKULMAN KOTIYHTEISÖ
Poppana 040 837 6178 		
Pirta 040 160 9022		
Alakerta 040 183 0404

Emmi Nuopponen

Satu Timperi
044 901 3213
hankepäällikkö (Selkeästi meille)

Tiina Toivonen 040 134 4204
palveluyksikön johtaja

044 741 6259
perheiden tuen päällikkö
040 160 9015
henkilöstökoordinaattori
0400 345 369
toimistosihteeri

040 522 2138
parkki- ja leiritoiminnan 		
koordinaattori

Petra Saarinen
044 491 4006
saavutettavuuskoordinaattori
(Selkeästi meille)

Sari Jenu

040 707 9967
perhetoiminnan koordinaattori

Elina Raike-Ojanen 0400 676 721
palvelujohtaja
Kirsi Kanerva-Poranen 044 757 4108
palveluyksikön johtaja

MYLLYKAAREN KOTIYHTEISÖ
Ohjaajat 040 837 6408
Tiina Toivonen 040 134 4204
palveluyksikön johtaja
HAKSULAN TOIMIJATALO

Anne Wallenius 041 546 6838
palveluyksikön johtaja

Marja Herala

040 521 0240
vapaa-ajan toiminnan koordinaattori

PERHEKOTIASUMINEN

Elina Raike-Ojanen 0400 676 721
palvelujohtaja

K E H I T Y S VA M M AT U K I 5 7 R Y: N H A L L I T U S
puheenjohtaja

Jäsenet

Sari Sepponen

Eeva Virkkunen
Iiro Auterinen
Päivi Heiskanen
Sirpa Volanen
Timo Martelius
Minna Mattsson

040 505 0530
sari.h.sepponen@gmail.com

S E U R A A M E I TÄ S O M E S S A

kvtuki57

kehitysvammatuki57

Nettisivut: www.kvtuki57.fi
Sähköposti: 				
etunimi.sukunimi@kvtuki57.fi, 		
toimisto@kvtuki57.fi
Keskus: 09 6899 8160
Ystävätupa: 0400 413 478
Osoite: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs,
00510 Helsinki
Toimiston aukioloajat:
ma-to klo 8.30-15.30, pe klo 8.00-14.30

