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Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry on
vuonna 1957 perustettu kansalaisjärjestö. Toimintamme tavoitteena on

Vuosi 2012 oli yhdistyksen 55. toimintavuosi. Vuoden teemana oli ikääntyminen.

•

TOIMINTA-AJATUS

•

•

•

toimia jäsenistön oikeuksien valvojana ja vaikuttajana yhteiskunnan
palveluita kehitettäessä
edistää ja kehittää vammaispalveluita tuottamalla yksilöllisiin
tarpeisiin perustuvaa asumispalvelua, päivätoimintaa, leiri- ja kerhotoimintaa sekä erilaista tuki- ja
vapaa-ajan toimintaa kehitysvammaisille ihmisille
tukea perheitä, joissa on kehitysvammainen perheenjäsen,
tarjoamalla mahdollisuuksia vertaistukeen, kahdenkeskisiin keskusteluihin ja virkistäytymiseen
jakaa kehitysvammaisuuteen liittyvää tietoa.

Yhdistys toimii kehitysvammaisten
ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä oikeuksienvalvonta- ja tukiyhdistyksenä sekä edistää heidän
mahdollisuuksiaan toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina
jäseninä.

Yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot

Arvostava
kohtaaminen

Hyvä elämä

Asiakaslähtöisyys

Yhteistyö

Asiantuntijuus
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Puheenjohtajan puheenvuoro
Yhdistyksen 55. toimintavuoden teemana oli ikääntyminen. Teemaa painotettiin osittain uusilla, ikääntyneille
suunnatuilla kerhoilla ja tapaamisilla.
Kaikki toiminta otettiin hyvin vastaan,
selkeästi oli tarvetta kohdentaa toimintaa myös senioreihin.
Hallitus ja laajennettu, operatiivinen
johtoryhmä pitivät ensimmäisen kehittämisiltapäivän pureutuen mm. jäsenhankintaan ja sisäisen ja ulkoisen
viestinnän parantamiseen. Hallitus
koki työnsä onnistumiselle tärkeänä
hyvän yhteistyön sekä selkeän ja suoran viestinnän osapuolten kesken. Kehittämistapaamisia jatketaan kahdesti vuodessa eri teemoihin paneutuen.
Olemme hallituksessa pohtineet miten yhdistystoimintaan ja yhdistykseen saataisiin lisää jäseniä. Mikä
tekisi yhdistystyöstä houkuttelevan
kehitysvammaisten ihmisten ja heidän
omaistensa piirissä? Miten pystymme
selkokielellä tuomaan esille yhdistystoimintaan osallistumisen tärkeyden
mm. yhdistyksen tarjoamien palvelujen kehittämiselle ja tulevaisuudelle
sekä laajemmalle vaikuttamiselle?
Yhdistyksessä
ylintä
päätösvaltaa
käyttää jäsenistö kevät- ja syyskokouksissa. Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on aloiteoikeus yhdistyksen
kokouksessa, kun aloitteet on jätetty
asianmukaisesti yhdistyksen hallitukselle viimeistään kuusi viikkoa ennen
kokousta. Kokoukset tarjoavat siten
jäsenistölle suuret mahdollisuudet vaikuttamiselle. Syyskokouksessa mm.
valitaan hallitus sääntöjen mukaisesti
sekä hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle.
Hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa
tehtäviä, jotka sille lain ja sääntöjen
mukaan kuuluvat. Syys- ja kevätkokousten osallistujamäärä on ollut valitettavan maltillinen, tarkoittaen, että
pieni joukko jäsenistöstä päättää yhdistyksen toiminnasta. Henkilökohtai-
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sesti toivoisin tähän muutosta ja että
yhdistystoimintamme vetäisi puoleensa kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän
omaisiaan. Näin saisimme yhdistyksen kehittämiseen tuoreita ideoita ja
ajatuksia palvelemaan koko Helsingin
kehitysvammaisten ihmisten ja heidän
omaistensa tarpeita tässä muuttuvassa toimintaympäristössä.
Toiminnan osalta vuosi 2012 oli jälleen
vilkas vuosi yhdistykselle. Toimintavuoden aikana vaikutimme edelleenkin asumisen asioihin, jatkaen vuoden
2011 asumisen teemaa. Yhteistyö Helsingin kaupungin viranhaltijoiden ja
muiden pääkaupunkiseudun toimijoiden kanssa toimii hyvin.
Finlandia-talon konsertti järjestettiin
40. kerran. Juhlavuoden konsertissa
esiintyneet kehitysvammaiset taiteilijat antoivat konserttivieraille uusia
koskettavia kokemuksia.
Omasta puolestani haluan kiittää yhdistyksen henkilökuntaa ja vapaaehtoisia vuodesta 2012 sekä hallitusta
hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä.

Riitta Johansson
puheenjohtaja

Toiminnanjohtajan katsaus
Toimintavuosi 2012 alkoi juhlan merkeissä, sillä perinteinen kehitysvammaisten taiteilijoiden konsertti Finlandia-talolla juhli 40-vuotista taivaltaan.
Yhdistyksemme on järjestänyt konsertteja vuodesta 1973. Konsertin isä
oli psykiatri Kivi Lydecken, joka esitti,
että kehitysvammaisten päivää tulisi viettää sellaisen tapahtuman muodossa, jossa ei pidetä puheita, vaan
nautitaan kehitysvammaisten ihmisten omasta toiminnasta. Tämän idean
pohjalta konsertista on muodostunut
jokavuotinen tapahtuma, vaikkei se
valtakunnallista
kehitysvammaisten
päivää suinkaan ole korvannut.
Juhlakonsertin kunniaksi järjestettiin myös seminaari, jonka teemana
oli taide- ja kulttuuritoiminta kehitysvammaisten ihmisten keskuudessa.
Seminaarissa oli puheenvuoroja kuvataiteesta punkmusiikkiin. Seminaari sai todella kiitettävää palautetta ja
toiveen siitä, että samankaltainen seminaari tultaisiin järjestämään myös
jatkossa. Taiteessa on mahdollisuus
kohdata erilaisuutta ilman raja-aitoja
ja ennakkoluuloja.
Yhdistyksen Ak-avustuksissa tapahtui
muutoksia. Ystävätupatoimintaan liitettiin jäsenistön tukityöstä perheiden
virkistystoiminta. Toiminnan nimeksi
tuli Ystävätupatoiminta ja perheiden
vertaistuki. Saattaja- ja tukihenkilötoiminnan viralliseksi nimeksi tuli keharikaveri- ja vapaaehtoistoiminta.
Saimme myös Raha-automaattiyhdistykseltä lisärahoitusta, jonka turvin
pystyimme vihdoinkin palkkaamaan
henkilön vastaamaan keharikaverija vapaaehtoistoiminnasta. Uutena
projektina aloitti Vekkari, vertaisesta
kaveri, josta tarkemmin kehittämistoiminnan kohdalla. Näillä resurssilisäyksillä ja muutoksilla saimme uutta
potkua kehitysvammaisten ihmisten
vapaa-ajan toiminnan kehittämiseen
ja laajentamiseen.

Vuoden 2012 lopulla toteutettiin asiakaskysely. Kyselyn tavoitteena oli
pystyä paremmin tulevaisuudessa
vastaamaan jäsentemme ja muiden
toimintaan osallistuvien toiveisiin ja
tarpeisiin. Kyselyyn vastanneita oli
valitettavan vähän. Toki saamme niistäkin vastauksista pohjaa toiminnan
kehittämiseen uutta toimintasuunnitelmaa ja strategiaa laatiessamme.
Kyselyn johtopäätöksinä voidaan todeta, että jäsentiedote on edelleen
hyvin pidetty ja toivottu viestintäkanava. Sähköisten kanavien hyödyntäminen viestinnässä on lisääntynyt ja
niiden hyödyntämistä toivotaan edelleenkin. Yhdistyksen toimintaan oltiin
kokonaisuudessaan erittäin tyytyväisiä. Kyselyssä pyydettiin myös arviota
henkilökunnan osaamisesta ja palvelualttiudesta. Vastaajista 89 % piti henkilökunnan asiantuntemusta ja ammattitaitoa erinomaisena tai hyvänä.
Lähes 50 % piti henkilökunnan palvelualttiutta ja ystävällisyyttä erinomaisena ja 41 % hyvänä. Myös henkilökunnan taito kertoa asioista selkeästi
ja kyky huomioida yksilölliset tarpeet
oli vastaajista erinomaista tai hyvää.
On hienoa, että 96 % kehitysvammaisista ihmisistä, 92 % omaisista ja 76
% ammattihenkilöistä suosittelisi yhdistyksen toimintaa myös muille.
Suurkiitokset koko yhdistyksen henkilökunnalle, jäsenistölle, vapaaehtoistoimijoille ja yhteistyökumppaneille
onnistuneesta vuodesta!

Päivi Aalto-Rauhala
toiminnanjohtaja
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Hallinto
JÄSENET
Yhdistyksellä oli 716 jäsentä (2011:
694), joista kolme oli yhteisöjäseniä:
Marjatta-koulu, Ristola-yhteisö ja Taksikuljetus Oy. Jäsenmaksu oli 25 euroa
henkilöjäseniltä ja 90 euroa yhteisöjäseniltä. Jäsenet saivat valintansa mukaan Kehitysvammaisten Tukiliiton Tukiviesti- tai Leija-lehden. Yhdistyksen
jäsenet saivat osallistua osaan toiminnoista jäsenhinnalla.
Jäsenille lähetettiin vuoden aikana
kuusi jäsentiedotetta, harrastustoimintaesite sekä erilaisia kutsuja yhteisiin tilaisuuksiin.

valiokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa,
toiminnanjohtaja ja talouspäällikkö.
Hallituksen kokousten esittelijänä ja
sihteerinä toimi toiminnanjohtaja. Talousasioissa esittelijänä toimi talouspäällikkö.
Hallituksen jäsenet
Riitta Johansson, puheenjohtaja
Erkki Lönnrot, varapuheenjohtaja
Kaj-Erik Sagulin, varapuheenjohtaja
Iiro Auterinen

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Juha Martikainen

Ylintä
päätäntävaltaa
yhdistyksen
asioissa käyttää kahdesti vuodessa
kokoontuva yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksissa on yksi ääni
jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä,
joka ei ole holhouksen alainen.

Harri Saarikoski

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26.4.2012. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, mm.
vuosikertomus 2011, tilinpäätös ja
toimintakertomus 2011 sekä tilintarkastuskertomus. Syyskokous pidettiin
29.11.2012. Syyskokouksesssa käsiteltiin mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013 sekä valittiin
uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

YHDISTYKSEN TOIMINNALLINEN
JOHTO

HALLITUS
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:tä
edustaa ja sen asioita hoitaa toimeenpanoelimenä hallitus, joka huolehtii
sille lain ja yhdistyksen sääntöjen mukaan kuuluvista tehtävistä. Hallituksen
jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 8
kertaa. Hallituksen asioita valmistelivat työvaliokunta ja johtoryhmä. Työ-
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Varajäsenet
Päivi Liimatta
Mia Puttonen
Jari-Matti Vuorio

Toiminnanjohtajana toimi Päivi Aalto-Rauhala ja talouspäällikkönä Sari
Korhonen. Johtoryhmään kuuluivat
toiminnanjohtajan ja talouspäällikön
lisäksi asumispalvelujen esimies Elina
Raike-Ojanen, Oskarinpuiston toimintakeskuksen vastaava ohjaaja Teija
Manninen, perhetyön suunnittelija Päivi Juvala ja vapaa-ajan koordinaattori
Marja Savolainen.
TARKASTUSTOIMINTA
Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö PWC Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka
Mynttinen ja varatilintarkastajana KHT
Merja Prihti. Sisäisenä tarkastajana
toimi Riitta Johansson.

TOIMIKUNNAT

JÄSENYYDET

Asumis- ja kiinteistötoimikunta
puheenjohtaja Erkki Lönnrot

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry on
kuulunut jäsenenä seuraaviin liittoihin:
• Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
• Kehitysvammaliitto ry
• Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry
• Elinkeinoelämän Keskusliitto: Sosiaalialan Työnantajat.

Oikeuksienvalvontatoimikunta
puheenjohtaja Juha Martikainen
Perhetyön ja tilapäishoidon toimikunta
puheenjohtaja Harri Saarikoski
Työsuojelutoimikunta
puheenjohtaja Marja Savolainen
Työvaliokunta
puheenjohtaja Riitta Johansson
Ystävätupatoimikunta
puheenjohtaja Kaj-Erik Sagulin
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Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta
OIKEUKSIENVALVONTA
KUTTAMISTOIMINTA

JA

VAI-

Yhdistyksen luottamushenkilöt ja henkilöstö osallistuivat moniin vammaispolitiikan ja -palvelujen kehittämisen
yhteistyöryhmiin. Yhteistyötä tehtiin
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n,
Kehitysvammaliitto ry:n, kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan,
Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry:n, Me Itse ry:n ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös muiden
vammaisjärjestöjen,
viranomaisten,
sairaaloiden ja oppilaitosten kanssa.
Luottamushenkilöiden ja henkilöstön
luottamustoimet on lueteltu sivulla 30.
Yhdistyksen
oikeuksienvalvontatoimikunta ja hallitus tekivät aloitteita
tietoonsa tulleiden epäkohtien korjaamiseksi joko kirjallisesti tai keskustelemalla virkamiesten ja luottamushenkilöiden kanssa. Toimintavuoden
keskeisiä teemoja olivat ikääntyminen,
henkilökohtaisen avun toteutuminen
kehitysvammaisten ihmisten kohdalla,
asumiseen liittyvät asiat ja tulkkipalvelut.
Kannanotot ja lausunnot:
• kannanotto Helsingin seurakuntayhtymän kehitysvammaistyön
virkojen muutos- ja hyllyttämissuunnitelmiin
• kannanotto ehdotukseen Helsingin
sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhteisestä organisaatiosta
2013
• kannanotto kehitysvammaisten
oppijoiden 10-luokkien lakkauttamiseen
• kannanotto kehitysvammaisten
henkilöiden yksilöllisen asumishankkeen (ASU) etenemiseen
vuoteen 2017.
VIESTINTÄ
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n
tiedottamisen tavoitteena on vaikuttaa
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asenteisiin ja päätöksentekoon sekä
kertoa jäsenistölle ja muille kiinnostuneille yhdistyksen ja yhteistyökumppaneiden järjestämästä toiminnasta ja
ajankohtaisista asioista.
Jäsentiedote ilmestyi kuusi kertaa
vuoden aikana. Tiedotteen levikki oli
970 kappaletta. Jäsentiedote postitettiin jäsenten lisäksi Helsingin alueella
oleviin ryhmäkoteihin, työ- ja toimintakeskuksiin, kouluihin, vammaisneuvolaan, sosiaalitoimistoihin ja sairaaloihin. Jäsentiedotteissa kerrottiin mm.
yhdistyksen järjestämistä toiminnoista
ja tapahtumista, kirjoitettiin tapahtumista ja julkaistiin niistä otettuja valokuvia, kerrottiin muiden järjestämästä
toiminnasta ja julkaistiin ajankohtaisia
tiedotteita ja artikkeleita.
Yhdistyksen kotisivut uudistettiin syksyllä nykyaikaisemmiksi ja ilmeeltään
raikkaammiksi. Huomiota kiinnitettiin
mm. sivustolla liikkumiseen ja tiedon
löytymiseen sekä yhteydenoton helppouteen kotisivujen kautta. Erillisiä
selkosivuja ei tehty, sillä tavoitteena
oli saada kotisivut niin selkeiksi, että
kaikki sivustoja käyttävät löytävät helposti tarvitsemansa tiedon samoilta sivuilta.
Harrastustoimintaesite ilmestyi syksyllä koko toimintavuodeksi.

Vuoden aikana uudistettiin myös yhdistyksen esitteet.

Viestintää laajennettiin sosiaalisen
median puolelle. Yhdistyksen Facebook-sivut avautuivat toukokuussa.
Keharikaveritoiminnalla ja Vekkari–
projektilla on myös omat Facebook-sivunsa, jotka ovat ahkerassa käytössä.
Yhdistyksemme toiminta sai vuoden
aikana melkoisesti tilaa myös televisiossa. TV 1:n Puoli seitsemän -ohjelmassa esiteltiin keharikaveritoimintaa
Ystävänpäivänä ja Vekkari esiintyi samassa ohjelmassa joulukuussa. Toisenlaisten frendien kolmas tuotantokausi kuvattiin Kankurinkulmassa.
KEHITTÄMISTOIMINTA
Paikallisella tasolla yhteistyötä tehtiin
Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja opetustoimen sekä liikuntaviraston kanssa. Kehitysvammaisten
ihmisten asuminen oli edelleenkin esillä sekä paikallisesti, kansallisesti että
kansainvälisesti. Yhdistys on mukana
Helsingin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen
kehittämishanke ASU:n tukiryhmässä,
jossa kehitetään helsinkiläisten kehitysvammaisten ihmisten asumista.
Yhdistys edustaa kehitysvammaisia
ihmisiä Helsingin kaupungin vammais-

neuvostossa sekä kuljetuspalvelujen
asiakasyhteistyöryhmässä.
Keväällä 2009 alkanut yhteistyö yhteisen liikuntatyöntekijän palkkaamisessa Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n ja Helsingin Invalidien
Yhdistys ry:n kanssa päättyi vuoden
2012 lopussa. Liikuntakoordinaattori työskenteli yhteistyön lisäämiseksi
yhteistyökumppaneiden välillä ja järjesti erilaista toimintaa sekä palveluyksiköissä että kehitysvammaisille
ihmisille ja heidän perheilleen suunnatuissa vapaa-ajan toiminnoissa. Liikuntakoordinaattori toimi myös yhdistyksen palvelutoiminnassa liikuttaen
sekä päivätoiminnan että ryhmäkotien
asiakkaita. Osallistumme Assistentti.
info-verkostoon, jonka tehtävänä on
tiedottaa, kouluttaa ja kehittää henkilökohtaiseen avustamiseen liittyvistä
asioista.
Yhdistyksen tavoitteena on saada
Helsinkiin vammaisten kulttuurikeskus. Hankkeen kehittämiseksi on saatu avustusta sekä Koneen Säätiöltä
että opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Hankkeeseen haettiin Raha-automaattiyhdistykseltä projektiavustusta, jota
ei valitettavasti myönnetty.

Vuoden aikana yhdistyksen toimintaan kävi tutustumassa opiskelijaryhmien lisäksi
myös japanilaisryhmiä.

11

Vekkari-projektin suunnitteluja valokuvapajat toiminnassa

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN
(RAY) AVUSTUKSET
Yhdistyksen Ak-avustuskohteissa tapahtui muutoksia. Ystävätupatoimintaan liitettiin jäsenistön tukityöstä perheiden virkistystoiminta. Saattaja- ja
tukihenkilötoiminnan nimi muutettiin
keharikaveri- ja vapaaehtoistoiminnaksi, joka kuvaa paremmin toiminnan
sisältöä. Hankkeelle saatiin RAY:lta lisärahoitusta, mikä mahdollisti uuden
työntekijän palkkaamisen vastaamaan
toiminnasta.
Yhdistykselle myönnettiin avustusta kolmevuotisen Vekkari, vertaisesta kaveri -projektin käynnistämiseen.
Vekkarin päätavoitteena on
ehkäistä projektin kohderyhmiin kuuluvien kehitysvammaisten ihmisten
syrjäytymistä, tukea heidän itsemääräämisoikeuttaan ja vahvistaa heidän
osallisuuttaan.
Projektissa kehitetään vertaistoiminnan malleja siten, että jokaisen projektiin osallistujan voimavarat ja taidot otetaan yksilöllisesti käyttöön.
Tavoitteena on tukea projektin kohderyhmiin kuuluvia kehitysvammaisia
ihmisiä kolmiportaisesti: kokemus-
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asiantuntijoiksi, vertaistoimijoiksi ja
vapaaehtoistoimijoiksi.
Kehitysvammaisia ihmisiä tuetaan ja koulutetaan
uudenlaiseen vapaaehtoistoimintaan
sekä vertais- ja ystävätoimintaan.
Uudenlaisen vapaaehtoistoiminnasta
tekee se, että toimijoina ovat kehitysvammaiset ihmiset itse.
Vekkari aloitti toimintansa elokuussa
2012. Syksyn aikana projektin toimintaa ja ilmettä suunniteltiin käyttäjäkeskeisesti. Projektiin osallistuneet
kehitysvammaiset ihmiset, vekkarilaiset, aloittivat suunnittelutyön suunnittelupajassa lokakuussa. Pajassa osallistujat suunnittelivat myös Vekkarille
logon.
Projektin markkinointimateriaali tuotettiin täysin käyttäjäkeskeisesti valokuvapajassa. Pajassa kokemusasiantuntijana, eli ryhmän vetäjänä, ja
valokuvaajana toimi pidempään valokuvausta harrastanut kehitysvammainen ihminen. Ilmeen luominen
viimeisteltiin kommenttipajassa. Pajassa toimi vetäjänä mainostoimiston
kanssa yhteistyössä ollut projektimme
osallistuja. Pajassa tarkastettiin toimijoiden luoma esite ja tehtiin viimeiset
korjaukset esitteeseen.

Projektin vapaaehtoistoiminnan ryhmä
osallistui kunnallisvaalien aikana Pieni
ele -vaalikeräykseen. Yhdistyksemme
saama osuus vaalikeräysvaroista käytettiin Ystävätupatoimintaan.
TAPAHTUMIA
•
•
•
•
•
•

Juhlaseminaari Finlandia-talossa
27.1.
Kehitysvammaisten taiteilijoiden
40-vuotisjuhlakonsertti Finlandiatalossa 28.1.
Kinaporin kevätkarkelot 10.5.
Ystävätuvan biljardikisat 10.10.
Yhdistyksen pikkujoulut ravintola
Kiltakellarissa 1.12.
Joululaulutilaisuus Johanneksenkirkossa 9.12.

Kehitysvammaisten taiteilijoiden konsertteja Finlandia-talolla on järjestetty jo 40:n vuoden ajan. Juhlavuotta
vietettiin juhlaseminaarin ja tietenkin

konsertin merkeissä. Seminaarin aiheena oli taide- ja kulttuuritoiminta
kehitysvammaisten ihmisten keskuudessa. Saimme kuulla erilaisista kokemuksista ja onnistumisista taiteen ja
kulttuurin tekemisessä, mm. Kaarisillan taidetyöskentelystä, valmentavasta opetuksesta ja kuvallisen ilmaisun
ammatillisesta koulutuksesta, Mustien
siipien linnut –projektista, Pertti Kurikan Nimipäivien menestyksestä ja Vähän kunnioitusta -elokuvan ohjaamisesta.
Konsertissa esiintyi kehitysvammaisia
taiteilijoita eri puolilta Suomea:
Anna-Katariina Puranen Oulusta, Jouko Hälinen ja Jutta Tahvanainen Lahdesta, Jorma Timberg Kotkasta, Resonaari-group Helsingistä ja Bem-bändi
Espoosta. Konsertin päätteeksi espoolainen Kalle Salonen soitti uruilla Jean
Sibeliuksen Finlandian nostattaen yleisön seisomaan.
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Tukitoiminta
Yhdistyksen tukitoiminnan muodostavat perhetyö, leiri- ja kerhotoiminta,
Ystävätupa-, keharikaveri- ja vapaaehtoistoiminta sekä lapsi- ja kotiparkkitoiminta. Tukitoiminnan päämääränä
on tarjota kehitysvammaisille lapsille,
nuorille ja aikuisille sekä heidän perheilleen tukea, tietoa ja ohjausta sekä
mahdollisuuksia virkistäytymiseen ja
vapaa-aikaan.
Perhetyö tarjoaa perheille tukea, tietoa ja ohjausta eri elämänvaiheissa.
Leiritoiminnan tavoitteena on järjestää
eri-ikäisille kehitysvammaisille ihmisille toiminnallisia lomajaksoja, jotka
toteutetaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Kerhotoiminta antaa kaikenikäisille kehitysvammaisille ihmisille mahdollisuuksia virikkeelliseen kerho- ja
harrastustoimintaan omien toiveiden
ja tarpeiden pohjalta.

PERHETYÖ
Perhetyö muodostuu ostopalvelusopimuksen mukaisesta ohjauksesta ja
neuvonnasta sekä Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamasta perheiden
virkistystoiminnasta.
Ohjaus ja neuvonta
Vertaistukiryhmät
Vuonna 2012 järjestettiin vertaistukitoimintaa seuraaville ryhmille: alle
kouluikäisten kehitysvammaisten lasten vanhemmat, vaikeasti kehitysvammaisten lasten ja nuorten vanhemmat, aikuisten kehitysvammaisten
vanhemmat, yksinhuoltajavanhemmat
ja nuorten vanhemmat. Isille, äideille
ja sisaruksille järjestettiin toimintaa
myös erikseen.

Ystävätuvan toiminta-ajatuksena on
lisätä kehitysvammaisten ihmisten sosiaalisia suhteita ja aktiivista osallistumista sekä estää syrjäytymistä. Keharikaveritoiminnan tavoitteena on lisätä
kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti ja omien
valintojensa mukaisesti yhteiskunnan
eri toimintoihin, tukea heidän itsenäisyyttään ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Varsinaisia vertaisryhmiä järjestettiin vuoden aikana kuusi, osallistujia
oli 52. Teemallisia vertaistapaamisia
järjestettiin viisi, ja niihin osallistui
49 henkilöä. Toiminnallisia ryhmiä kokoontui seitsemän, osallistujia oli 86
henkilöä. Tapaamisten sisällöt vaihtelivat keskustelutilaisuuksista toiminnallisiin ryhmiin.

Tilapäishoito tarjoaa kehitysvammaisille lapsille ja heidän sisaruksilleen
lyhytaikaista hoitoa lapsen kotona tai
lapsiryhmässä. Toiminta tukee perheiden jaksamista ja arjessa selviytymistä tarjoamalla vanhemmille mahdollisuuden omaan aikaan. Lapsille
toiminta tarjoaa turvallista hoitoa ja
virikkeellistä toimintaa.

Alueellisen toiminnan tavoitteena on
koota yhteen perheitä, joissa on kehitysvammainen perheenjäsen. Tapaamiset tarjoavat vanhemmille, perheen
erityislapsille ja sisaruksille vertaistukea. Toiminta toimii matalan kynnyksen periaatteella, joten iltoihin ei
tarvitse ilmoittautua etukäteen ja mu-

”Mahtavaa, lapsetkin
oli aivan hurmiossa.”
- isät ja nuoret Villingissä
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Alueellinen toiminta

”Aivan mainiota vertaistukea. Ihanaa
päästä kuulemaan ja keskustelemaan
asian ymmärtävien kanssa.”
- alle kouluikäisten lasten perhekurssi Sopukassa

kaan voi tulla koko perheen voimalla
tai vain osa perhettä. Alueellista toimintaa järjestetään leikkipuisto Herttoniemessä Kaakon Kammari –nimisenä toimintana. Iltoja järjestettiin
seitsemän ja niissä kävi yhteensä 158
henkilöä.
Kurssit
Toimintavuonna järjestettiin useita viikonloppukursseja:
• Isille ja kehitysvammaisille nuorille,
osallistujia oli 16. Viikonloppu tarjosi
mahdollisuuden vertaistukeen ja mukavaan yhdessäoloon oman nuoren
sekä muiden isien kanssa. Erityisesti eroperheissä viikonlopun tarjoama
mahdollisuus olla oman lapsen/nuoren
kanssa turvallisesti vertaisessa seurassa koettiin tärkeäksi.
• Alle kouluikäisten lasten perhekurssille osallistui 38 henkilöä.
• Pienten koululaisten perhekurssille
osallistui 34 henkilöä.
• Yksinhuoltajavanhempien kurssi toteutettiin yhdessä Leijonaemot ry:n
kanssa ja siihen osallistui 12 vanhempaa.
• Sisaruksille järjestettiin viikonloppu yhdessä Rinnekoti-Säätiön Lasten
kuntoutuskodin kanssa. Viikonloppu
oli ensimmäinen sisaruksille järjestetty oma kurssi ja siihen osallistui 12
henkilöä. Kurssi sai erinomaiset palautteet.

Perheiden virkistystoiminta
Perheiden tukityö täydentää ohjausta ja neuvontaa virkistyspainotteisella
toiminnalla, jossa toteutuu myös mahdollisuus vertaistukeen. Ohjelmassa
on ollut tutustumiskäyntejä, erilaisia
tapahtumia ja retkiä. Tapahtumia järjestettiin viisi, ja niihin osallistui 86
henkilöä. Ystävätupatoiminnan ja perhetyön yhteistyö jatkuu ja monipuolistaa vertaistuen tarjontaa.
Ensitukityö
Ensitukityö ja sen kehittäminen jatkui
tiiviisti. HUS-piiri nimesi ensitukityön
omaksi kehittämiskohteekseen, mikä
lisää sekä toiminnan arvoa että näkyvyyttä sairaaloissa. Rahoituksen saaminen eri tilaisuuksiin helpottui myös
tämän myötä. Toimintavuonna järjestettiin ensimmäinen kokopäiväinen
kehittämispäivä ja ensitukiryhmän
pikkujoulut. Mukana ovat edelleen Kätilöopiston sairaala, Naistenklinikka ja
Jorvi. Vuoden aikana järjestettiin sairaaloiden ensitukiryhmäläisille neljä
tapaamista ja kaksi tilaisuutta, joissa
mukana olivat myös vertaisvanhemmat. Koulutettuja ensitukiryhmäläisiä
on lähes 40.
Koulutettuja vertaisvanhempia on viisi ja heille järjestettiin yksi jatkokou-
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lutustilaisuus. Perheille järjestetään
ensitukiryhmäistunto (ETRI), jos perhe itse haluaa. Vanhemmat kutsuvat
itse paikalle nimeämänsä lähi-ihmiset.
ETRI tarjoaa mahdollisuuden keskustella avoaimesti lapsen erityisyydestä.
Vertaisvanhempien määrän lisäämisen
myötä perhetyön suunnittelijan osallistuminen ensituki-istuntoihin on vähentynyt.
Ensitukityö herättää edelleen laajaa
kiinnostusta monissa järjestöissä. Perhetyön suunnittelija on käynyt esittelemässä työmallia eri tilaisuuksissa ja on mukana työryhmässä, jonka
tavoitteena on vahvistaa perheelle
annettavan ensitiedon asemaa perhehoitotyössä. Työryhmän tarkoituksena
on tehdä aloite ensitiedon antamisen
käytäntöjen yhtenäistämiseksi ja vakiinnuttamiseksi Suomessa.

LEIRITOIMINTA
Vuosi 2012 oli leiritoiminnan 51. toimintavuosi. Vuonna 2012 leiritoiminnan rahoitus siirtyi ostopalvelusta
avustustoiminnaksi. Tavoitteena oli
järjestää kehitysvammaisille ihmisille
yksilölliset tarpeet huomioivia toiminnallisia lomajaksoja. Toiminnalla tu-
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etaan myös perheiden jaksamista ja
vanhempien sekä sisarusten mahdollisuutta omaan aikaan.
Talvella järjestettiin kuusipäiväinen
talvileiri 14 koululaiselle Loma- ja
kurssikeskus Högsandissa Hangon
Lappohjassa. Käyttöprosentti oli 100
%. Kesäleirejä järjestettiin 13, osallistujat olivat koululaisista seniori-ikäisiin. Yhtä leiriä lukuun ottamatta leirit
kestivät kuusi päivää. Leireille osallistui yhteensä 180 henkilöä, käyttöprosentti oli 98,9 %. Kesäleirit järjestettiin Helsingissä Lomakoti Villingissä ja
Vuorilahden kurssikeskuksessa sekä
Loma- ja kurssikeskus Högsandissa.
Leiripäiviä kertyi yhteensä 1059.
Leiriläisille järjestettiin yhteiskuljetukset leiripaikkoihin. Leiriohjelma oli monipuolista, joten jokaiselle leiriläiselle
löytyi sopivia aktiviteetteja. Leiriläisten toiveita otettiin huomioon mahdollisuuksien mukaan. Ohjelman suunnittelussa huomioitiin tietysti myös eri
ikäryhmien tarpeet. Leiriohjelma sisälsi mm. ulkoilua, lähiretkiä, erilaisia pelejä, leikkimielisiä kilpailuja, leikkejä,
uintia, saunomista, luovaa toimintaa,
rentoutumista ja mukavaa yhdessäoloa leirinuotion äärellä.
Talvileirillä työskenteli 11 ohjaajaa ja
kesäleireillä 19. Suurempi ohjaajamäärä kesällä mahdollisti päällekkäisten leirien järjestämisen. Ohjaajille
järjestettiin kesän aikana kolme perehdytyspäivää.
KERHOTOIMINTA
Kerhotoiminnan rahoitus muuttui ostopalvelusta
järjestöavustukseksi.
Keväällä ja syksyllä toimi 24 kerhoa.
Lapsille oli tarjolla erityismuskariryhmä, musiikkikerho, luovan toiminnan
kerho, Sherborne-ryhmä sekä tyttöjen

”On hienoa saada leiriläinen kotiin virkistyneenä ja
onnellisena.”

”Musiikki on kaikkein parasta ja Beatlesin laulaminen.”

- kesäleirille osallistuneen lähihenkilö

- musakerholaiset Itiksestä

Perhetyö-, kerho-, leiri- ja
ystävätupatoimintaan sekä muihin
tapahtumiin osallistuneet,
yhteensä 10 916 käyntikertaa

Konsertit,
tapahtumat
1503

Ystävätupa
1477

Kerhot
6020

Leirivuorokaudet
1059

Kurssit, matkat,
retket
Vertaistuki512
toiminta
345

ja poikien kuperkeikkakerhot. Nuorille
ja aikuisille oli kuusi musiikkikerhoa,
kuusi taidekerhoa, runo- ja ilmaisupiiri, luontokerho, lehdistöklubi, tietokonekerho sekä leidien klubi. Iäkkäiden
kehitysvammaisten ihmisten Kinaporin Senioriklubi kokoontui joka toinen
viikko.
Kerhot kokoontuivat keväällä keskimäärin 14 kertaa ja syksyllä 12 kertaa. Ryhmäkoko oli 5-18 henkilöä.
Jokaisessa kerhossa työskenteli kaksi
ohjaajaa, poikkeuksena lasten erityismuskari, jossa työskenteli yksi musiikkiterapeutti.
Kerholaisia oli keväällä 224 ja syksyllä
216. Kerhokäyntejä oli yhteensä 4595,
joista keväällä 2429 ja syksyllä 2166.
Vuodesta 2011 lisäystä oli 59 kerhokäyntiä.

Yhteistyökerhot ja –ryhmät sekä
tapahtumat
Kevät- ja syyslukukaudella toimi n. 20
muuta ryhmää, joihin ilmoittautuminen ja ryhmänjako tapahtuivat yhdistyksen kautta. Yhteistyötahoina olivat
mm. työväenopisto, liikuntavirasto ja
Laajasalon opisto.
Muiden tahojen
järjestämää harrastustoimintaa esiteltiin myös yhdistyksen kerhoesitteessä.
Yhteisen seurakuntatyön kanssa järjestettiin 10.5. kevätjuhlat Kinaporin
palvelukeskuksessa Käenkujalla. Tilaisuudessa nähtiin ilmaisupiirin esitys,
naurettiin stand-up koomikko Toni Jyvälän jutuille sekä tanssittiin loppuilta
Ainoa-yhtyeen tahdissa. Yleisömäärä
oli 60.
Kauneimpia
joululauluja
laulettiin
9.12. Johanneksenkirkossa. Tilaisuu-
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Kerhokahvio
Kerhokahvio Ystävätupa oli avoinna
kaksi kertaa viikossa 18.1.-12.12. Kesätaukoa pidettiin 30.4.-11.9. Käyntikertoja oli 974.

den juonsi Taika-Petteri yhdessä Valtteri-Ankan ja Jakke Jääkarhun kanssa.
Puheen piti vammaistyön pastori Heli
Ojalehto. Tilaisuuteen osallistui 160
henkilöä.
Täydentävät ryhmät
Yhdistyksen järjestämät täydentävät
ryhmät rahoitettiin osallistumismaksuilla ja liikuntaviraston avustuksilla.
Ryhmiä oli keväällä ja syksyllä 6.
Yhteistyössä liikuntaviraston kanssa
järjestettiin itämaisen tanssin kerho
Ystävätuvalla, liikuntakerho Malmin
sosiaali- ja terveydenhuolto-oppilaitoksessa, salibandykerho Liikuntamyllyssä, lasten ja nuorten luistelukerho
Pirkkolan jäähallissa, aikuisten vesiliikuntaryhmä Itäkeskuksen uimahallissa sekä keilailukerho Talin keilahallissa.
Ryhmien koko oli 6-20 henkilöä. Käyntikertoja kertyi yhteensä 1425. Lisäystä vuoteen 2011 oli 124 käyntikertaa.
YSTÄVÄTUPA
Ystävätuvan
toiminta
rahoitetaan
pääasiallisesti Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Ainoastaan senioriklubitoiminta sai Helsingin kaupungilta
järjestöavustusta.

”Yhdessä mennään elokuviin ja uimaan. Kivointa on
kun mennään ulos.”
- kehitysvammaisen nuoren
kommentti
keharikaveritoiminnasta
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Kerhokahvion toiminnasta vastaavat tuntityöntekijät ja tuetussa työssä oleva henkilö. Suurena apuna ovat
vapaaehtoistoimijat, jotka toimivat
avustajina kerhokahvion lisäksi retkillä
ja muissa tapahtumissa.
Ystiksen senioriklubi
Ystiksen senioriklubilaiset jatkoivat
tapaamisiaan joka toinen maanantai.
Klubi kokoontui 13 kertaa vuoden aikana. Käyntikertoja kertyi yhteensä
205.
Klubitapaamisten lisäksi retkeiltiin Porvoossa ja Hyrsylän Mutkassa. Retkille
osallistujia oli 57.
Uutena senioritoimintana aloitettiin
Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä, joka
kokoontui syksyllä kaksi kertaa. Keinutuoliryhmässä keskusteltiin ajankohtaisista aiheista ja mm. eläkkeellä olemiseen liittyvistä kysymyksistä.
Kävijöitä oli 28.
Muu toiminta
Ystävätuvan
toimintaan
kuuluivat
myös erilaiset teemaillat, retket, kurssit ja tapahtumat, kolmen päivän matka Pärnuun sekä risteily Tallinnaan.
Retkille osallistui 136, Pärnun matkalle
18 ja risteilylle 27 henkilöä. Osa retkistä järjestettiin yhteistyössä perhetyön kanssa. Yhteistyöretkille osallistui 41 ystävätupatoiminnassa mukana
olevaa henkilöä.

”Lähdin molempina päivinä
hymyillen kotiin.”
- tuoreen keharikaverin kommentti koulutuksesta

Uutena toimintana aloitettiin
Ravintola Sture 21:ssä järjestettävä Villiklubi. Klubiiltoja oli kuusi ja niissä oli
kävijöitä noin 270. Vuoden
viimeisellä klubikerralla järjestettiin
valtakunnallisen
kehitysvammaisten
viikon
tapahtumana 70-luvun disko
yhdessä Me Itse Helsingin ja
Me Itse Espoon kanssa.
Vuoden aikana järjestettiin
kaksi kurssia: videokuvauskurssi nuorille yhteistyössä Kehitysvammaisten Tukiliiton Vaikuttava
vertaistoiminta –projektin kanssa ja
”Kymmenen muistoa laudalla”–kurssi
senioreille. Kursseille osallistui 12 henkilöä.
Kehitysvammaisten
Palvelusäätiön,
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja
Puolustusvoimien kanssa yhteistyössä
järjestettiin 1,5 vuorokautta kestänyt
Intti tutuksi –leiri Santahaminassa.
Leirille osallistui 23 henkilöä.
Me Itse Helsingin toimintaa tuettiin tarjoamalla maksuttomat kokoontumistilat Ystävätuvassa. Vapaa-ajan koordinaattori toimi yhteyshenkilönä Me Itse
ry:hyn Tampereelle ja auttoi alajaosta
erilaisissa toimistotehtävissä.
KEHARIKAVERITOISTOIMINTA

JA

VAPAAEH-

Keharikaveri- ja vapaaehtoistoimintaa
tukee Raha-automaattiyhdistys (RAY).
RAY lisäsi toiminnan tukea, mikä mahdollisti oman työntekijän palkkaamisen toimintaan. Vapaaehtoistoiminnan
koordinaattori aloitti 6.8.2012.
Keharikaveritoiminta rekrytoi, koulutti
ja välitti kavereita kehitysvammaisille
ihmisille. Viikonlopun mittaisia koulutuksia uusille toimijoille järjestettiin
kaksi. Koulutuksiin osallistui 20 henkilöä. Toiminnassa jo mukana oleville keharikavereille järjestettiin kaksi
koulutus- ja virkistystapahtumaa. Keharikaveripareille (kehitysvammaisille
ihmisille ja heidän keharikavereilleen)
järjestettiin yhteinen koulutus- ja vir-

Keharikaveripari Jukka ja Petri
kistyspäivä, jossa teemana oli kaveruus. Päivään osallistui 10 henkilöä.
Syksyllä otettiin yhteyttä kaikkiin henkilöihin, jotka olivat keharikaveritoiminnassa mukana. Kävi ilmi, että 21
keharikaveria oli lopettanut toiminnan.
Yleisimpiä syitä olivat toiselle paikkakunnalle muutto tai perhetilanteen
muuttuminen. Vuoden 2012 lopussa
listoilla oli 47 aktiivisesti yhteyttä pitävää keharikaveriparia.
Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on
rekrytoida uusia vapaaehtoistoimijoita
Ystävätuvan ja perhetyön virkistystoimintaan sekä tukea yhdistyksen
vapaaehtoistoimijoiden jaksamista ja
viihtymistä koulutuksella, virkistyksellä ja työnohjauksellisilla keskusteluilla.
Vuoden aikana vapaaehtoistoimijoille
järjestettiin tutustumisretki Järvenpään Narikkaan, virkistysilta ja työnohjauksellinen keskusteluilta. Vapaaehtoistyötä tekevien ja keharikavereiden
kanssa pidettiin tiiviisti yhteyttä myös
sähköpostitse ja puhelimitse.
Uusia vapaaehtoistoimijoita Ystävätuvan ja perheiden virkistystoimintaan
tuli vuoden aikana 5. Yhteensä aktiivisia vapaaehtoistoimijoita ja keharikavereita on 67.
LAPSI- JA KOTIPARKKITOIMINTA
Lapsi- ja kotiparkkitoiminta tarjoaa
alle 20-vuotiaille kehitysvammaisille
lapsille, nuorille ja heidän sisaruksilleen lyhytaikaista hoitoa ja ohjausta

19

lapsen tai nuoren kotona tai lapsiryhmässä tapahtumien ja kurssien yhteydessä. Parkkitoiminta tukee perheiden
jaksamista ja arjessa selviytymistä
tarjoamalla vanhemmille mahdollisuuden omiin harrastuksiin ja virkistäytymiseen. Lapsille tilapäishoito tarjoaa
turvallista ja virikkeellistä hoitoa ja
ohjausta, joka suunnitellaan lasten yksilöllisten tarpeiden mukaan vanhempien toiveita kuunnellen.
Kotiparkki
Kotiparkki tarjosi lapsen tai nuoren omassa kodissa tapahtuvaa tilapäishoitoa perheen kaikille lapsille kello 8-24. Vanhempiensa luona asuvien
vaikeavammaisten ihmisten kohdalla
ei ole ikärajaa.

Tilapäishoito järjesti lastenhoidon perhetyön alueiltoihin Kaakon kammariin.
Sopukan perhekusseille suunniteltiin ja
organisoitiin lastenhoito sekä keväällä
että syksyllä. Lastenhoito on järjestetty myös sekä yksinhuoltajien että
vaikeavammaisten lasten vanhempien
tapaamisiin aina tarpeen mukaan.
Tilapäishoitajat
Vuoden aikana aktiivisesti työskenteleviä hoitajia oli 14. Uusia hoitajia rekrytoitiin muutamia.

Lapsiparkki
Lapsiparkkitoimintaan kuului yhdistyksen perhetyön tukeminen alueilloissa
ja muissa lastenhoitoa vaativissa tapahtumissa. Lapsiparkeissa järjestettiin virikkeellistä toimintaa ja mukavaa
yhdessäoloa kehitysvammaisille lapsille ja heidän sisaruksilleen.

Senioriretkeläiset Markku ja Seppo Hömmö
Hyrsylänmutkassa Aira Samulinin seurassa

Mihin olen tyytyväinen toiminnassanne? (Jäsenkyselystä poimittua)
”Kaikki on toiminut hyvin,
jatkakaa samalla tavalla!”
- kehitysvammainen ihminen

”Henkilökohtaisuuteen ja
ihanaan pienimuotoisuuden ja kotikutoisuuden
vaikutelmaan. En tarkoita,
että toiminta on sellaista,
mutta ihanan yksilöllinen
ja henkilökohtainen ote
meihin :).”
- omainen
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”Lastenhoitotoiminta
on
erinomaista ja huokean
hintaista.”
- omainen

”Retket ja matkat tuovat
hyvää piristystä kehitysvammaisten
henkilöiden
arkeen, samoin leirit ja
kerhot.”
- ammattihenkilö

Palvelutoiminta
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry järjestää asumista ja päivätoimintaa aikuisille kehitysvammaisille ihmisille.
Palvelujen tavoitteena on sosiaalisen
ja ammatillisen kuntoutuksen sekä
ohjauksen keinoin antaa yksilöllistä
tukea, jotta asiakas selviytyisi mahdollisimman itsenäisesti arkipäivän
toiminnoissa.
		
Palvelutoiminnan henkilöstö koostui
lähinnä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Ryhmäkodeissa työntekijöitä oli yhteensä 25 ja toimintakeskuksessa 17.
RYHMÄKODIT JA TUKIASUNNOT
Yhdistyksellä on kolme ryhmäkotia:
Kankurinkulman, Myllykaaren ja Oskarinpuiston ryhmäkodit. Näissä yksiköissä on yhteensä 8 ohjatun asumisen ja 31 autetun asumisen paikkaa.
Jokaisella asukkaalla on yhteisen keittiötilan ja olohuoneen lisäksi oma huone kylpyhuoneineen. Kankurinkulman
ryhmäkodissa on lisäksi neljä tilavaa
kaksiota ja yksi kolmio. Yhdistyksellä
on myös viisi tukiasuntoa, jotka ovat
yksiöitä. Tukiasunnot ovat Myllypurossa ja niiden asukkaita tuetaan Myllykaaren ryhmäkodista.
Asumisessa turvataan kodikas ja turvallinen asumisympäristö sekä tuetaan yksilöllisesti kehitysvammaisten
ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia arjessa.
Toiminnassa huomioidaan asukkaiden
erilaiset tarpeet, kuten vaihtoehtoiset
kommunikaatiomenetelmät ja vuorovaikutus, liikuntavamma tai muu erityinen tuen tarve.
Osa asukkaista käy päivisin joko päivä- tai työtoiminnassa tai tuetussa
työssä.
Eläkkeellä oleville asukkaille järjestettiin toimintakykyä tukevaa ja yllä-

pitävää sekä virikkeellistä toimintaa.
Useille asukkaille on myönnetty henkilökohtaista apua, mikä mahdollistaa
heidän yksilöllisten toiveidensa ja tarpeidensa toteutumisen vapaa-aikana.
Ryhmäkodeissa suunniteltiin asukaspalavereissa ryhmäkotien omaa vapaa-ajan toimintaa. Omien tavoitteidensa ja toiveidensa mukaan asukkaat
osallistuivat myös yhdistyksen, seurakunnan tai muiden järjestöjen järjestämään vapaa-ajan toimintaan.
Kankurinkulman ja Oskarinpuiston
ryhmäkotien Valviran vaatimat omavalvontasuunnitelmat
valmistuivat
elokuussa. Omavalvontasuunnitelma
on osa yhdistyksen laadunhallintajärjestelmää. Ryhmäkotien henkilökunta
osallistui omavalvonnan suunnitteluun
sekä toteuttamiseen. Omavalvontasuunnitelma tehtiin myös Myllykaaren
ryhmäkotiin.
Kankurinkulman ryhmäkoti
Kankurinkulman ryhmäkodissa on
kaksi viiden hengen ryhmäkotia: Pirta
ja Poppana ja viisi yksilöllistä asuntoa.
Ryhmäkodissa tarjotaan ympärivuorokautista autettua asumispalvelua.
Asukkaita asuntolassa oli 16. Asukkaiden ikä vaihteli 20:stä 73:een.
Kankurinkulmassa asui 4 eläkeläistä. Heidän toimintakykyään ylläpidettiin suunnitelmallisen viikko-ohjelman
avulla mm. järjestämällä senioriliikuntaa, jota toteuttivat joko oma henkilökunta tai liikuntakoordinaattori. Kodin asukaspalaverit järjestettiin kerran
kuukaudessa.
Henkilökuntaa ryhmäkodissa oli 10,4.
Henkilökuntamäärään sisältyy oppisopimusopiskelija. Ryhmäkodin henkilökuntatilanne on ollut vakaa. Yksi työntekijä oli työnkierrossa Myllykaaren
ryhmäkodissa vuoden alusta syksyyn.

21

Yksi pitkäaikaisista asukkaista kuoli
kesäkuussa. Vapautuneeseen asumispaikkaan muutti syyskuussa uusi nuori
asukas.
Syksyllä ryhmäkodin arkea väritti Toisenlaisten frendien kolmannen tuotantokauden kuvaukset.
Myllykaaren
asunnot

ryhmäkoti

ja

tuki-

Myllykaaren ohjatussa ryhmäkodissa
oli kahdeksan asukasta. Asukkaiden
ikä oli 26-57 vuotta.
Henkilökuntaa ryhmäkodissa oli 3,2.
Vuoden aikana oli yksi henkilökuntavaihdos.
Ryhmäkodin yhteydessä on 5 tukiasuntoa, joista kahteen saatiin vuoden
aikana asukkaat. Kolmessa muussa
asunnossa oli vielä putkiremontti kesken.

Oskarinpuiston ryhmäkoti
Oskarinpuiston ryhmäkoti tarjoaa autettua asumispalvelua kolmessa viiden
hengen kodissa: Tammi, Lehmus ja
Vaahtera. Asukkaat olivat 29–80 -vuotiaita. Asukkaiden ikääntymisen vuoksi on tapahtunut muutoksia heidän
jaksamisessaan ja terveydentilassaan,
mikä on muuttanut henkilökunnan
työnkuvaa hoidollisempaan suuntaan.
Elokuussa vietettiin seniorimme 80vuotissyntymäpäiviä. Asukasvaihtoja
oli vuoden aikana yksi.
Ryhmäkodista tehtiin retkiä ja osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin asukkaiden toiveiden mukaan.
Henkilökuntaa ryhmäkodissa oli 10,4.
Lisäksi siellä työskenteli oppisopimusopiskelija. Henkilökuntatilanne on ollut
hyvä ja vuoden aikana ei tapahtunut
henkilökuntamuutoksia.
OSKARINPUISTON TOIMINTAKESKUS
Toimintakeskuksessa oli vuonna 2012
29 laaja-alaista tukea tarvitsevaa asiakasta, joista kolme käytti palvelua
puolipäiväisesti ja yksi asiakas kävi
toiminnassa kahtena päivänä viikossa.
Asiakkaista yhdeksän oli kotona asuvia
ja loput asiakkaista tulivat ryhmäkodeista. Senioriryhmästä jäi kolme asiakasta eläkkeelle kevätkauden päättyessä. Syyskauden alkaessa aloitti yksi
uusi koulunsa päättänyt asiakas. Kesähoidossa oli kaksi kehitysvammaista
opiskelijaa.

Eero Palmun 80-vuotisjuhlat. Kuvassa
Eero ryhmäkodin ohjaajien kanssa.
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Suuri osa toimintakeskuksen asiakkaista oli laaja-alaista tukea, fyysistä
kuntoutusta ja perushoitoa tarvitsevia vaikeavammaisia asiakkaita. Toimintakeskuksessa toimi viisi erilaista
ryhmää. Yksi ryhmistä oli senioriryhmä, jossa iäkkäämmille asiakkaille
tarjottiin toimintakykyä ylläpitävää ja
senioreille suunnattua toimintaa. Yksi
ryhmistä koostui vaikeasti monivammaisista asiakkaista, jotka tarvitsivat
kokonaisvaltaisempaa ohjausta, hoitoa ja tukea kaikessa toiminnassaan.

Kaikille toimintakeskuksen asiakkaille
tehtiin henkilökohtainen ohjaussuunnitelma. Näiden pohjalta suunniteltiin
ja toteutettiin ryhmien päivä- ja viikkoohjelmat. Ryhmien toiminta painottui
fyysiseen kuntoutukseen ja kommunikaation tukemiseen. Perusryhmien
lisäksi pidettiin Sherborne-liikuntaryhmää sekä musiikki-, aisti- ja draamapajaa. Iäkkäillä asiakkailla oli oma
muistiryhmänsä, johon he kokoontuivat viikoittain. Elokuussa asiakkaat ja
ohjaajat tekivät päiväretken Hevossalmen leirikeskukseen.
Henkilökuntaa
toimintakeskuksessa
oli 17. Vahvuuteen sisältyi vastaavan
ohjaajan lisäksi keittiöhenkilökunta,
henkilökohtaiset avustajat ja oppisopimusopiskelija.
Oskarinpuiston
toimintakeskuksen
omavalvontasuunnitelma
valmistui
syksyllä.

Seniorikerho
Oskarinpuiston
seniorikerho
toimi
tammikuusta toukokuulle ja elokuusta joulukuuhun maanantaisin ja keskiviikkoisin. Kerhoaika oli kolme tuntia.
Kerhoon osallistui kuusi eläkkeellä olevaa kehitysvammaista ihmistä. Helsingin kaupunki kustansi heille taksikyydin kerhoihin.
Toiminnan suunnittelu tehtiin yhteistyössä osallistujien kanssa. Kerhon
ohjauksesta vastasi kaksi koulutettua
ohjaajaa. Jokaiseen kerhopäivään sisältyi aloitusjumppa, jonka avulla pyrittiin parantamaan ja ylläpitämään
osallistujien muistitoimintoja. Kerhoaikaan sisältyi myös lounas ja kahvi.
Kerho-ohjelmaan kuuluivat erilaiset
käden taidot: puutyö, maalaus, huovutus ja askartelu. Musiikki ja lukeminen olivat myös kerholaisten mieleen.
Iäkkäät kerholaiset pitivät erityisesti
oman elämänsä muistelusta sekä yhteisistä liikuntahetkistä, jotka vaihtelivat erilaisista käsijumpista tuolijumppiin.
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Henkilökunta

Henkilökunnan kehittämispäivä
lokakuussa

Toimintavuoden 2012 lopussa yhdistyksellä oli vakinaisessa työsuhteessa
52 työntekijää. Lisäksi yhdistyksellä
on noin 180 lyhytaikaista työntekijää
(mm. sijaiset, kerhonohjaajat ja leirityöntekijät). Henkilökunnasta 42 työskenteli asumis- ja päivätoiminnassa ja
10 henkilöä Bulevardin toimistolla hallinnossa ja tukitoiminnassa. Toimiston
henkilöstömäärään sisältyi tuetussa
työssä oleva kehitysvammainen ihminen.
Toimiston henkilökuntamäärä lisääntyi
kahdella. Keharikaveri- ja vapaaehtoistoimintaan palkattiin vastuuhenkilö. Yhdistyksen uusi Vekkari-projekti
käynnistyi ja toimintaan palkattiin projektikoordinaattori.
Henkilöstön koulutus ja työkokemus
ovat tärkeitä alalla, jossa työltä vaaditaan sekä henkistä että fyysistä jaksamista. Kehitysvamma-alan vaatimuksiin ja muutoksiin pyrittiin vastaamaan
osallistumalla ammattitaitoa ylläpitäviin ja täydentäviin koulutuksiin. Jokainen työntekijä sai vuonna 2012
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keskimäärin 5,5 päivää koulutusta.
Suurin osa koulutuksesta järjestettiin
sisäisenä koulutuksena ulkopuolisten
asiantuntijoiden toimiessa kouluttajina (mm. Kehitysvammaliitto, Savon
AMK, ProEdu ja Sales Energy).

Henkilökunnan
koulutuspäivät

273

170

143

2010

2011

2012

Yhdistyksen koko henkilökunta osallistui YKS-toimintamallin koulutusprosessiin. Palvelutoiminnan henkilökunnan koulutuksissa keskityttiin lisäksi
lääkelupakoulutuksiin ja Avekki-koulutuksiin. Syksyllä 2011 alkanut puolitoistavuotinen esimieskoulutus saatiin
päätökseen vuoden lopulla. Koulutuk-

seen osallistuivat palvelutoiminnan
esimiesten lisäksi toimiston eri toiminnoista vastaavat henkilöt.
Oskarinpuiston ryhmäkoti ja toimintakeskus osallistuvat Autismisäätiön
hallinnoimaan
Haaste-hankkeeseen
2011-2014. Hankkeen päätavoitteena
on löytää keinoja sosiaalisen ympäristön ja toimintaympäristön rakentamiseen niin, että haastava käyttäytyminen vähenee.
Kankurinkulman ryhmäkodissa aloitettiin
OIVA-vuorovaikutusmallikoulutus. OIVA-vuorovaikutusmalli on
vaikeimmin puhevammaisten ihmisten ja työntekijöiden vuorovaikutusta
vahvistava työskentelymalli. OIVAvuorovaikutusmallissa vaikeimmin pu-

Henkilöstön työkokemus
alalta

hevammaisille ihmisille palveluja tarjoava yhteisö osallistuu vajaan vuoden
kestävään työskentelyyn, jota ohjaa
OIVA-ohjaaja.
Työterveyspalvelut, joihin kuuluu lakisääteisen toiminnan lisäksi yleislääkäritasoiset palvelut, olivat edelleen
Diacorissa. Henkilökunnan jaksamista
ja omasta kunnosta huolehtimista tuettiin järjestämällä fysioterapeutin ohjaamaa liikuntaa toimintakeskuksessa sekä liikunta- ja kulttuuriseteleillä.
Työnantaja on vakuuttanut henkilökuntansa lakisääteisten vakuutusten
lisäksi vapaaehtoisella vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella ja hoitoturvavakuutuksella.
Hoitoturvavakuutuus
mahdollistaa erityislääkäreiden palveluiden käytön.

Henkilöstön koulutusrakenne
1%

kouluttamaton
13 %
perustutkinto

0-4 v.
33 %

40 %

5-7 v.
8-10 v.
11- v.

8%
19 %

53 %

33 %

alempi
korkeakouluaste
tai opistoaste
ylempi
korkeakouluaste

Henkilökunnan virkistyspäivä
kesäkuussa
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Talous
Yhdistyksen kokonaistuotot olivat
3 733 519,62 € ja kokonaismenot
3 793 223,62 €. Tilikauden tulos osoitti 59 704,00 € alijäämää.
Rahoitusasema tilikauden aikana ja lopussa oli hyvä.
Kirjanpitolain mukainen tasekirja, joka
sisältää toimintakertomuksen, on tehty ja tarkastettu erikseen.
Ostopalvelusopimukset
Yhdistyksellä oli ostopalvelusopimus
Helsingin kaupungin sosiaaliviraston
kanssa Marjaniemen yksiköistä, Myllykaaren ryhmäkodista sekä ohjauksesta ja neuvonnasta. Lisäksi oli ostopalvelusopimus Espoon kaupungin kanssa
yhdestä ryhmäkotiasiakkaasta.
Ostopalvelusopimusten arvo oli
2 905 139,00 €.
Avustukset
Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi kohdennettua toiminta-avustusta
(Ak-avustus)
Ystävätupatoimintaan,
perheiden vertaistukitoimintaan, lapsi- ja kotiparkkitoimintaan sekä keharikaveri- ja vapaaehtoistoimintaan

muut avustukset
11 %

varainhankinta ja
rahoitustuotot
4%

yhteensä 194 000,00 €. Uutena toimintana käynnistyi Vekkari, vertaisesta kaveri –projekti, johon myönnettiin
projektiavustusta (C-avustus)
104 000,00 €. Toimintavuonna käytettiin avustuksia 195 740,18 €.
Ystävätuvan ja toimiston uusien tilojen
hankintaan RAY myönsi 800 000,00 €
investointiavustusta (B-avustus).
Helsingin kaupungilta saatiin järjestöavustusta RAY-avusteisten toimintojen
hallintokuluihin,
kehitysvammaisten
senioriklubi-, seniorikerho- ja liikuntatoimintaan 35 226,94 €. Aiemmin ostopalvelusopimusten piirissä olleisiin
leiri- ja kerhotoimintoihin saatiin järjestöavustusta 381 900,00 €.
Varainhankinta ja lahjoitukset
Varainhankinnan tuotot 21 671,60 €
koostuivat pääasiassa jäsenmaksuista
16 445,00 €, vaalikeräyksistä
3 737,70 € ja lahjoituksista 1 000,00
€. Jäsenmaksuista tilitettiin Tukiliitolle
7 825,00 €, vaalikeräysten tuotto
3 737,70 € käytettiin Ystävätuvan toimintaan.

Tuotot 3.733.519 €
muut tuotot
2%

RAY-avustukset
5%

palvelumyynti
78 %
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Rahastot
Vapaiden rahastojen arvo oli
348 330,20 €. Rahastojen käyttötarkoitus on määritelty jokaisen rahaston
kohdalla erikseen.

tössä toimii Kankurinkulman ryhmäkoti.
Kiinteistöistä huolehtii sekä ulkopuolinen isännöitsijätoimisto että kiinteistöhuolto.
Yhdistyksen lainat 1 233 239,00 € kohdistuvat Marjaniemen kiinteistöihin.
Myllykaaren osakehuoneistot

Mukana ei ole RAY-avusteisia toimintoja, sillä avustussäännösten mukaisesti
niille mahdollisesti muodostuva ylijäämä siirtyy seuraavalle vuodelle.
Näkymät vuodelle 2013
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi yhdistyi vuonna 2013. Vuonna 2013 toteutettava palvelutoiminnan ostopalvelusopimusten kilpailutus
vaatii meiltä uusien toimintatapojen ja
käytänteiden omaksumista.
KIINTEISTÖT JA HUONEISTOT
		
Marjaniemen kiinteistöt

Kivensilmänkuja 7:ssä toimii Myllykaaren ryhmäkoti. Tiloissa ei tehty tavanomaisesta ylläpidosta poikkeavia
korjauksia.
Myllykaaren ryhmäkodin läheisyydessä on viisi yksiötä, joista kahdessa
asui tukiasukas. Kolmen asunnon putkiremontit valmistuivat vuoden vaihteessa. Uudet asukkaat muuttavat niihin kevään 2013 aikana.
Bulevardi 34:n osakehuoneistot
Bulevardi 34:n osakehuoneistot koostuvat kahdesta huoneistokokonaisuudesta. Tilojen käyttäjinä toimivat
hallinto, perhetyö, lapsi- ja kotiparkkitoiminta, leiri-, kerho- ja vapaa-ajantoiminta sekä keharikaveritoiminta ja
Vekkari-projekti.

Marjaniemenranta 48:n kiinteistössä
toimii Oskarinpuiston ryhmäkoti ja toimintakeskus. Palopirtintie 10 kiinteis-

asiakkaiden matkaja virkistystoiminta
asiakkaiden
3 % muut toiminnan
kuljetuskulut
elintarvikekulut
kulut
3%
3%
toimistokulut
2%
5%
rahoituskulut
2%
poistot
3%

Kulut 3.793.224 €

kiinteistökulut
8%
muut henkilöstökulut
4%

palkat ja sosiaalikulut
67 %
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HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY
TULOSLASKELMA
VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT
RAY avustukset
Hki kaupunki kohdennetut avustukset
Toiminnan muut tuotot

01.01.-31.12.2012

01.01.-31.12.2011

195 740,18
35 226,94
3 417 102,74

136 502,36
31 977,75
3 388 294,79

TUOTOT YHTEENSÄ
KULUT
Henkilöstökulut
Poistot
Kiinteistöjen korot
Rahastojen muutos
Muut kulut

3 648 069,86

3 556 774,90

-2 570 543,27
-110 823,24
-59 419,86
0,00
-1 044 612,25

-2 385 129,84
-111 876,74
-72 072,52
0,00
-1 025 964,95

KULUT YHTEENSÄ

-3 785 398,62

-3 595 044,05

-137 328,76

-38 269,15

TUOTOT
KULUT
Henkilöstökulut
Muut kulut

21 671,60

19 815,25

0
-7 825,00

0
-7 255,00

KULUT YHTEENSÄ

-7 825,00

-7 255,00

13 846,60

12 560,25

TUOTOT
KULUT
Kiinteistö- ja oman pääoman korot
katettu varsinaisessa toiminnassa
KULUT YHTEENSÄ

63 778,16
-59 419,86
59 419,86

71 709,08
-72 072,52
72 072,52

0,00

0,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
SATUNNAISET TUOTOT

63 778,16
0,00

71 709,08
0,00

-59 704,00

46 000,18

0,00
0,00
0,00
0
0

0,00
0,00
0,00
0
0

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
VARAINHANKINTA

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

TILIKAUDEN TULOS
Rahastojen muutos
Katettu varsinaisessa toiminnassa
Purettu Herlinin rahastoa
Maksetut verot
Katettu varsinaisesta toiminnasta
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
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-59 704,00

46 000,18

2

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY

TASE
VASTAAVAA

31.12.2012

31.12.2011

PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Muut pitkävaikutteiset menot
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Liittymismaksut
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
SIJOITUKSET
Osakkeet ja osuudet
Rahastojen talletukset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
SAAMISET
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
RAHAT- JA PANKKISAAMISET

19 595,00
45
1 217
9
1 271

290,14
204,67
130,62
625,43

5997,00
45
1 318
12
1 376

290,14
987,37
174,16
451,67

899 492,67
0,00
899 492,67

899 492,67
230 754,31
1 130 246,98

15 849,05
34 113,36
49 962,41

33 212,55
48 102,12
81 314,67

1 123 956,14

913 764,67

3 364 631,65

3 507 774,99

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Sidotut rahastot
Vapaat rahastot
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden yli-/alijäämä
Oma pääoma

781
348
633
-59
1 703

VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN
Lainat rahoituslaitoksilta

1 131 456,75

LYHYTAIKAINEN
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma

101
43
329
55
529

297,16
330,20
870,54
704,00
793,90

782,70
112,97
069,06
416,27
381,00

3 364 631,65

781
348
587
46
1 763

297,16
330,20
870,36
000,18
497,90

1 233 239,47
101
65
296
47
511

782,68
211,09
511,99
531,86
037,62

3 507 774,99
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Yhdistyksen edustukset
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Helena Suosalmi, hallituksen ja Bestbuddies-ohjausryhmän jäsen, 		
kansalaistoimikunnan varajäsen
Riitta Johansson, vaikuttamistoimikunnan jäsen
Erkki Lönnrot, kansalaistoimikunnan jäsen
Katariina Hakala, asiantuntijatoimikunnan jäsen
Iiro Auterinen, vaikuttamistoimikunnan varajäsen
Jari-Matti Vuorio, harvinaiset oireyhtymien toimikunnan jäsen
Päivi Aalto-Rauhala, asiantuntijatoimikunnan varajäsen
Marja Savolainen, kaveriverkosto
Uudenmaan Tukipiiri
Esa Lahtomaa, hallituksen jäsen
Erkki Lönnrot, hallituksen jäsen
Helena Suosalmi, hallituksen varajäsen
Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry
Erkki Lönnrot, hallituksen jäsen
Harri Saarikoski, hallituksen jäsen
Iiro Auterinen, valtuuston jäsen
Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta
Helena Suosalmi, laatuvaliokunta
Päivi Aalto-Rauhala, työvaliokunta
Helsingin kaupunki
Helena Suosalmi ja Pekka Koivusalo, kehitysvammaisten henkilöiden 		
yksilöllisen asumisen kehittämishanke ASU:n työryhmän jäsen
Ilkka Liekari, kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmän jäsen
Timo Martelius, vammaisneuvoston jäsen
Autismi- ja Aspergerliitto ry
Päivi Aalto-Rauhala, Kyllin hyvä tuettu elämä –projektin ohjausryhmän
puheenjohtaja
Autismisäätiö
Päivi Aalto-Rauhala, Haaste-hankkeen projektiryhmän jäsen
YTRY

Päivi Juvala, osallistui toimintaan

Omaisena edelleen ry
Päivi Juvala, hallituksen jäsen
Selkokeskuksen neuvottelukunta
Jan Törnblom, jäsen
Marja Savolainen, varajäsen
Selko-Verneri
Marja Savolainen, työryhmän jäsen
Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma
Marja Savolainen, maahanmuuttajaverkoston jäsen
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Organisaatio
YHDISTYSKOKOUS
Jäsenistö

HALLITUS
Työvaliokunta

TOIMINNANJOHTAJA

Johtoryhmä

Järjestötoiminta

Talous- ja henkilöstöhallinto

Oikeuksienvalvonta

Kirjanpito

Perhetyö

Asumispalvelut

Viestintä

Palkkahallinto

Kerhotoiminta

Päivätoiminta

Sidosryhmät

Varainhankinta

Ystävätupa

Tapahtumat

Rekrytointi

Tilapäishoito

Työhyvinvointi

Leirit

Tukitoiminta

Palvelutoiminta

Keharikaveritoiminta
Vekkari-projekti
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Yhteystiedot 2012
Keskustoimisto
Bulevardi 34 a A 4
00120 Helsinki

Oskarinpuiston toimintakeskus
Marjaniemenranta 48
00930 Helsinki

Toiminnanjohtaja
Päivi Aalto-Rauhala

Vastaava ohjaaja
Irma Riikonen
Vastaava ohjaaja 1.11. alkaen
Teija Manninen

Talouspäällikkö
Sari Korhonen
Talousassistentti
Kirsi Aarnikare
Projektikoordinaattori
Tiina Herttuainen
Perhetyön suunnittelija
Päivi Juvala
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Heidi Lokki
Vapaa-ajan koordinaattori
Marja Savolainen

Asumispalvelut
Asumispalvelujen esimies
Elina Raike-Ojanen		
- Oskarinpuiston ryhmäkoti
Marjaniemenranta 48
00930 Helsinki
- Kankurinkulman ryhmäkoti
Palopirtintie 10
00930 Helsinki
Vastaava ohjaaja 31.7. saakka
Laura-Kaisa Repo		

Vapaa-ajan koordinaattori
Jan Törnblom

- Myllykaaren ryhmäkoti
Kivensilmänkuja 7
00920 Helsinki

Ts. tilapäishoidon ohjaaja
Severiina Winqvist

Vastaava ohjaaja 31.7. saakka
Laura-Kaisa Repo

Toimistosihteeri
Maria Kuosma
		
Toimistoapulainen
Titta Nevapuro

p. 0400 345 369/toimisto

Ystävätupa
Abrahaminkatu 7
00180 Helsinki
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etunimi.sukunimi@kvtuki57.fi
www.kvtuki57.fi

Yhdistyksen historiaa
1957		
		

Yhdistys perustettiin. Yhdistyksen nimeksi tuli Vajaamielisten
Tuki De Psykiskt Efterblivnas Stöd ry.

1960		

Aloitettiin kesäsiirtolatoiminta vuokratiloissa Artjärvellä.

1962		
		

Ostettiin Väfvarsbacka-niminen tila, Kankurinmäki, Porvoon
maalaiskunnasta Ilolasta kesäsiirtolatoimintaa varten.

1963		
		
		

Kankurinmäkeen rakennettiin kesäsiirtolarakennus, Alatalo.
Myöhemmin valmistui huoltorakennus saunoineen. Päärakennus 		
kunnostettiin hoitokodiksi kahdeksalle kehitysvammaiselle ihmiselle.

1966		
		

Kerhotoiminta alkoi. Vuodesta 1969 kerhotoiminta muuttui
säännölliseksi valtionavun turvin.

1966		
		
		
		

Yhdistyksen nimi muuttui: Kehitysvammatuki 57 Stöd för
Utväcklingshämmade ry. Yhdistyksen 10-vuotisjuhlat, joihin osallistui rouva Sylvi Kekkonen. Perustettiin ensimmäinen asuntola, Omakoti, jossa asui 11 miestä ja yksi nainen.

1968		

Kankurinmäen laajennus 30-paikkaiseksi valmistui.

1969		
		
		

Aloitettiin kehittävä vapaa-ajan harrastustoiminta Solakallion erityiskoululla. Kankurinmäkeen valmistuivat asuinrakennukset henkilökunnalle.

1970		
		

Yhdistyksen toimisto sai tilat Uudenmaankadulla. Maijalan 		
asuntola aloitti toimintansa.

1971		
		

Isä-kerho aloitti toimintansa. Ensimmäinen ulkomaanmatka
tehtiin Mallorcalle.

1973		
		

Ensimmäinen Finlandia-talon konsertti. Omakoti-asuntola
siirtyi Helsingin kaupungille.

1974		

Kankurinmäen uusi leirialue otettiin käyttöön.

1975		
		

Finlandia-talon konserttia kunnioitti läsnäolollaan tasavallan
presidentti Urho Kekkonen.

1976		

Yhdistyksen nimeksi otettiin Kehitysvammatuki 57 ry.

1977		

Yhdistyksen 20-vuotisjuhlat Finlandia-talossa.

1978		
		
		

Tehtiin ostopalvelusopimukset Helsingin kaupungin kanssa
Kankurinmäen Tukikodin, Maijala-asuntolan ja kerhotoiminnan 		
osalta.

1979		
		
		

Ostopalvelutoiminta laajeni koskemaan myös vanhempien kurssitoimintaa. Yhdistys osti Maunulasta kaksion kehitysvammaisten 		
asunnoksi.
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1987		
		

Vietettiin yhdistyksen 30-vuotisjuhlia ja Finlandia-talon 			
15-vuotiskonserttia.

1988		

Yhdistyksen Keva-puoti aloitti toimintansa (toiminta päättyi 1991).

1990		

Yhdistyksen toimisto muutti Bulevardille nykyisiin toimitiloihin.

1991		

Kehitysvammaisten kohtaamispaikaksi perustettiin Ystävätupa.

1997		

Myllykaaren asuntola valmistui Myllypuroon.

2001		
		

Oskarinpuiston asuntola ja toimintakeskus sekä Kankurinkulman
asuntola aloittivat toimintansa.

2002 		

Leirit järjestettiin useissa eri paikoissa.

2003 		

Saattaja- ja tukihenkilöprojekti alkoi keharikaveritoimintana.

2004 		
		

Yhdistys liittyi Kehitysvammaisten Uudenmaan tukiipiiri ry:n jäseneksi. Kankurinmäen kiinteistö myytiin.

2005 		
		
		
		

Lähdettiin mukaan OIVA – Osallisuuteen vuorovaikutusaloitteilla 		
-hankkeeseen. Riitta Kuparisen väitöskirja Ei meidän naapuriin, joka
on tutkimus kehitysvammaisten asuntolan perustamisesta Helsingin
Marjaniemeen ja siihen liittyvästä vastarinnasta, tarkastettiin.

2006 		
		
2007 		
		
		
		

Yhdistyksen nimi muutettiin Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:ksi.

2008 		
		
		

Oskarinpuiston toimintakeskuksessa aloitettiin seniorikerhotoiminta.
Lähdettiin mukaan Uutta osaamista kehitysvamma-alalle hankkeeseen.

2009 		
		
		
		
		
		

Tammikuussa myytiin Suoraniemen tila. Hankittiin Myllypurosta 		
yksiö Ounasvaarankujan asunnosta saaduilla varoilla. IMS-toimintajärjestelmä otettiin koko henkilökunnan käyttöön. Vuoden aikana
toteutettiin viisi lyhytaikaishoidon viikonloppua nuorille kehitysvammaisille. Ylen tilaamaa tv-sarjaa Toisenlaiset frendit kuvattiin Kankurinkulmassa.

2010 		
		
		
		

Ostettiin RAY:n investointiavustuksella neljä yksiötä tukiasunnoiksi.
Toisenlaisten frendien toinen tuotantokausi kuvattiin Kankurinkulmassa. Henkilökunnan kanssa työstettiin ensimmäistä henkilöstöstrategiaa.

2011 		
		

Leiritoiminnan 50. kesä. Ystävätupatoiminta täytti 20 vuotta. 		
Marjaniemen kiinteistöt juhlivat 10-vuotista taivaltaan.

2012		
		
		
		

Kehitysvammaisten taiteilijoiden konsertti Finlandia-talolla järjestettiin 40. kerran. Juhlakonsertin lisäksi järjestettiin seminaari, jonka teemana oli taide- ja kulttuuritoiminta kehitysvammaisten
ihmisten keskuudessa.
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Yhdistyksen toiminnan 50-vuotisjuhlavuosi. Yhdistyksen aloitteesta
tehtiin Asumispalvelusäätiö ASPAn toimesta selvitys helsinkiläisten
kehitysvammaisten asumisesta ja asumiseen liittyvistä palvelu-		
tarpeista.
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www.kvtuki57.fi
Bulevardi 34 a A 4, 00120 Helsinki

