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

•

•

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.

Vuosi 2013 oli yhdistyksen 56. toimintavuosi. Vuoden teemana oli oikeus päättää itse.
TOIMINTA-AJATUS
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 teema vuodelle 2013 oli oikeus
päättää itse.
Käytännön esimerkki hyvästä teematyöstä
oli Vekkari-kehittämishanke. Vekkari, vertaisesta kaveri -hanke pyrkii ehkäisemään
kehitysvammaisten ihmisten syrjäytymistä,
tukee heidän itsemääräämisoikeuttaan ja
vahvistaa osallisuuden toteutumista. Projektin tiimoilta saavutettiin konkreettisia tuloksia: kehitysvammaiset ihmiset perustivat
vertaisryhmiä ja vapaaehtoistoimijoita koulutettiin.
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi yhdistyivät vuoden 2013 alussa. Yhdistys vastaanotti tämän mahdollisuutena tutustua uusiin
toimijoihin ja verkostoitua sekä jalkauttaa
uusia toimintatapoja yhteistyön tekemisessä. Suuri osa henkilöstöä oli mm. mukana
kehitysvammaisten ihmisten asumis- ja päivätoiminnan palvelujen tuotteistamisessa,
joka tehtiin kilpailutusta varten.
Valtakunnallisesti yhdistys seurasi kehitysvamma- ja vammaislakien yhdistymistä.
Lainsäädäntö uudistuu osana sosiaalihuollon kokonaisuudistusta. Työryhmä, jonka
sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut,
laatii luonnoksen hallituksen esitykseksi
vuoden 2014 loppuun mennessä. Tavoitteena on laki, joka turvaa eri vammaryhmien
yhdenvertaiset palvelut.
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Yhdistyksen toiminta oli vuonna 2013 monipuolista ja vireää kehitysvammaisille ihmisille suunnatun leiri- ja kerhotoiminnan, virkistystapahtumien sekä perheille tarjottavien
palvelujen osalta. Perheiden hyvinvointia tuettiin ja edistettiin ensituki- ja vertaistoiminnan sekä hoito- ja ohjaustoiminnan kautta.
Kiitän lämpimästi yhdistyksen työntekijöitä,
leiri- ja kerho-ohjaajia, tuntityöntekijöitä sekä vapaaehtoistoimijoita. Kiitos mahtavasta
panoksestanne, tarvitsemme teitä kaikkia
monipuolista, turvallista ja kattavaa toimintaa varten. Hallitukselle kiitos avoimesta ja
kehittävästä keskustelusta ja työskentelystä.

Riitta Johansson
puheenjohtaja

Toiminnanjohtajan katsaus
Vuosi 2013 oli muutosten vuosi. Helsingin
kaupungin organisaatiomuutos sosiaali- ja
terveystoimien yhdistyessä toi uudenlaisia
toimintamalleja ja uusia yhteistyökumppaneita. Esittelimme toimintaamme heti
alkuvuodesta uusille sosiaali- ja terveyshallinnon virkamiehille sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajalle.

Perinteisen toiminnan lisäksi on vuoden aikana kokeiltu myös monia uusia aluevaltauksia. Lähes sata henkilöä sai nauttia pop
up -ravintola Kananlennon maukkaasta
keitosta ja sämpylöistä. Villiklubi-illat kiinnostavat yhä suurempaa joukkoa. Hyvässä
seurassa on mukava tanssia, keskustella ja
viettää aikaa.

Uutta oli myös asumis- ja päivätoiminnan
kilpailutus. Halusimme, että henkilökunta
on mukana kaiken aikaa kilpailutukseen
liittyvissä kysymyksissä. Tiedotimme sekä
henkilökunnalle että asiakkaille ja heidän
omaisilleen mahdollisimman paljon kilpailutukseen liittyvistä asioista. Sekä päivä- että
asumispalveluissa oli omat tuotteistamisryhmänsä, joiden kanssa tehtiin palvelukuvaukset toiminnastamme. Tuotteistamisryhmän
jäsenet toimivat myös osaltaan viestinviejinä kilpailutuksen etenemisestä. Lämpimät
kiitokset henkilökunnalle innokkaasta osallistumisesta!

Perhetyö on tehnyt jo vuosia ensitukityötä Kätilöopiston kanssa ja muutama vuosi
sitten alkoivat myös Naistenklinikalla henkilökunnan ensitukikoulutukset. Toimintavuonna HUS nimesi ensitukityön omaksi
kehittämiskohteekseen, mikä mahdollisti
ensimmäisen ensitukiseminaarin järjestämisen Meilahden sairaalassa. Vuosien itsepintainen uurastus on tuottanut hedelmää
tämän tärkeän asian eteenpäin viemisessä.
Paljon on vielä kehitettävää, mutta yhteistyössä saadaan varmasti perheitä tukevia
toimintamuotoja kehitetyksi.

On ollut hienoa seurata Vekkari-projektin
etenemistä ja sitä, miten asiakkaistamme
on löytynyt ihan uudenlaisia voimavaroja.
Vekkarin kokemusasiantuntijat ja vapaaehtoistoimijat ovat hienosti näkyneet eri tilaisuuksissa antaen oman panoksensa toimintaan. Kohteliaat ja innokkaat vapaaehtoiset
ovat saaneet erittäin positiivista palautetta
toiminnastaan.

Lämpimät kiitokset jäsenille, yhdistyksen
henkilökunnalle, vapaaehtoistoimijoille ja
yhteistyökumppaneille upeasta yhteistyön
vuodesta!

Päivi Aalto-Rauhala
toiminnanjohtaja

Taidekerholaisten teoksia
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Hallinto
JÄSENET
Yhdistyksellä oli 726 jäsentä (2012: 716),
joista kolme oli yhteisöjäseniä: Marjattakoulu, Ristola-yhteisö ja Taksikuljetus Oy.
Vuosijäsenmaksu oli 25 euroa henkilöjäseniltä ja 90 euroa yhteisöjäsenilta. Jäsenet
saivat valintansa mukaan Kehitysvammaisten Tukiliiton Tukiviesti- tai Leija-lehden.
Yhdistyksen jäsenet saivat osallistua osaan
toiminnoista jäsenhinnalla.

Hallituksen kokousten esittelijänä ja sihteerinä toimi toiminnanjohtaja. Talousasioissa
esittelijänä toimi talouspäällikkö.
Hallituksen jäsenet
Riitta Johansson, puheenjohtaja
Juha Martikainen, varapuheenjohtaja
Harri Saarikoski, varapuheenjohtaja

Jäsenille lähetettiin vuoden aikana kuusi jäsentiedotetta, Vapaa-ajan toiminnan esite
sekä erilaisia kutsuja yhteisiin tilaisuuksiin.

Iiro Auterinen

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Helena Suosalmi

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

Varajäsenet

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin
25.4.2013. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, mm. vuosikertomus 2012,
tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 sekä
tilintarkastuskertomus. Syyskokous pidettiin 28.11.2013. Syyskokouksessa käsiteltiin mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2014 sekä valittiin yhdistyksen puheenjohtaja ja uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
HALLITUS
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:tä edustaa ja sen asioita hoitaa toimeenpanoelimenä hallitus, joka huolehtii niistä tehtävistä,
jotka sille lain ja yhdistyksen sääntöjen mukaan kuuluvat. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa.
Hallituksen asioita valmistelivat työvaliokunta ja johtoryhmä. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa, toiminnanjohtaja ja talouspäällikkö.
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Kaj-Erik Sagulin

Päivi Liimatta
Mia Puttonen
Jari-Matti Vuorio
YHDISTYKSEN TOIMINNALLINEN JOHTO
Toiminnanjohtajana toimi Päivi Aalto-Rauhala ja talouspäällikkönä Sari Korhonen.
Johtoryhmään kuuluivat toiminnanjohtajan
ja talouspäällikön lisäksi asumispalveluiden
esimies Elina Raike-Ojanen, Oskarinpuiston toimintakeskuksen ts. vastaava ohjaaja
Nina Lind, perhetyön suunnittelija Päivi
Juvala ja vapaa-ajan koordinaattori Marja
Savolainen.
TARKASTUSTOIMINTA
Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut
KHT Jukka Mynttinen ja hänen varatilitarkastajanaan KHT Merja Prihti PriceWaterhouseCoopersilta.

TOIMIKUNNAT

JÄSENYYDET

Asumis- ja kiinteistötoimikunta
puheenjohtaja Helena Suosalmi

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

Oikeuksienvalvontatoimikunta
puheenjohtaja Juha Martikainen
Perhetyön ja tilapäishoidon toimikunta
puheenjohtaja Harri Saarikoski
Työsuojelutoimikunta
puheenjohtaja Marja Savolainen
Työvaliokunta
puheenjohtaja Riitta Johansson
Vapaa-ajan toimikunta
puheenjohtaja Riitta Johansson
Ystävätupatoimikunta
puheenjohtaja Kaj-Erik Sagulin

9

Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta
OIKEUKSIENVALVONTA JA VAIKUTTAMISTOIMINTA
Toimintavuoden oikeuksienvalvonnan ja
vaikuttamistoiminnan keskeisiä painopisteitä ovat olleet Helsingin kaupungin viranhaltijoiden ja pääkaupunkiseudun muiden
toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö ja verkostoituminen. Sosiaali- ja terveystoimen
yhdistyminen toi tullessaan uusia virkamiehiä, joten yhdistyksen esittäytyminen ja toiminnasta kertominen uusille yhteistyökumppaneille oli erittäin tärkeää. Myös Helsingin
kaupungin ASU-hankkeeseen liittyvät päätökset ja niiden vaikutus kehitysvammaisten
ihmisten lyhytaikais- ja asumispaikkojen lisääntymiseen, asumisen laatukysymykset,
henkilökohtaisen avun toteutuminen sekä
lainsäädäntöön vaikuttaminen olivat edelleen vaikuttamistoiminnan keskiössä sekä
paikallisesti että valtakunnallisesti.
Yhdistyksen oikeuksienvalvontatoimikunta
ja hallitus tekivät aloitteita tietoonsa tulleiden
epäkohtien korjaamiseksi joko kirjallisesti tai
keskustelemalla virkamiesten ja luottamushenkilöiden kanssa.
Kannanotot ja lausunnot:
• kannanotto integroitujen päiväkotiryhmien lakkauttamiseen
• kannanotto Helsingin kaupungin
valtuustolle maksuttoman HSL:n
matkakortin poistamiseen käytöstä
kuljetuspalvelua saavilta asiakkailta
yhteistyössä helsinkiläisten vammaisjärjestöjen kanssa
• vetoomus sosiaali- ja terveyslautakunnalle maksuttoman HSL:n matkakortin
poistamiseen käytöstä kuljetuspalvelua
saavilta asiakkailta yhteistyössä helsinkiläisten vammaisjärjestöjen kanssa
• kannanotto Kelan etuusohjeen muutokseen harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa yhteistyössä YTRY:ssä toimivien
järjestöjen kanssa.
VIESTINTÄ
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n tiedottamisen tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin
ja päätöksentekoon. Tiedottamisen avulla
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viestitetään jäsenistölle sekä yhdistyksen
että yhteistyökumppaneiden järjestämästä
toiminnasta.
Yhdistyksen toiminnasta ja kehitysvammaalaan liittyvistä asioista tiedotetaan jäsentie-dotteessa ja yhdistyksen kotisivuilla.
Jäsentiedote ilmestyi kuusi kertaa vuoden
aikana. Tiedotteen levikki oli 970 kappaletta. Jäsentiedote postitettiin jäsenten lisäksi
Helsingin alueella oleviin ryhmäkoteihin, toimintakeskuksiin, kouluihin, kehitysvammapoliklinikalle, sairaaloihin, tuntityöntekijöille
ja vapaaehtoisille. Jäsentiedote löytyy myös
kotisivuiltamme.
Yhdistyksen kotisivut toimivat tärkeänä
viestinnän välineenä sekä jäsenille että
muille kehitysvammaisuuteen liittyvistä asioista kiinnostuneille. Kotisivut on suunniteltu
niin, ettei erillistä selko-osiota ole, vaan kaiken kotisivuilla olevan tiedon tulee olla niin
selkeää, että kaikki saavat tarvitsemansa
tiedot.
Keharikaveritoiminta uudisti esitteitään. Tavoitteena on saada mukaan lisää miehiä keharikaveritoimintaan.
Viestintä sosiaalisen median puolella jatkui
edelleen yhdistyksen Facebook-sivulla, jossa tiedotettiin ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Keharikaveritoiminnalla ja Vekkari-projektilla on omat Facebook-sivunsa,
jotka ovat ahkerassa käytössä.

Yhteistyö sairaaloiden yhdyshenkilöiden
ja kehitysvammapoliklinikan sekä kehitysvammahuollon edustajien kanssa on tärkeä
osa yhdistyksen tuki- ja ohjaustoimintaa.
Ensitukitoiminta on nimetty HUS:ssa omaksi kehittämisalueekseen, mikä takaa koulutuksen rahoituksen sairaalan taholta. Tiivis
yhteistyö yhdistyksen kanssa jatkuu ja yhdistys vastaa vertaisvanhempien osuudesta
toiminnassa. Yhteistyössä sairaalan yhdyshenkilön kanssa suunnitellaan ja toteutetaan vuosittainen kehittämispäivä, seminaarit sekä työnohjaukselliset tapaamiset.

Yhdistyksen sisäistä viestintää parannettiin
omalla henkilöstölehdellä, jonka nimeksi tuli
Viisseiska.
KEHITTÄMISTOIMINTA
Yhteistyötä tehtiin valtakunnallisesti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n, Kehitysvammaliitto ry:n, Kehitysvammaisten Uudenmaan
tukipiiri ry:n, Kehitysvamma-alan asumisen
neuvottelukunnan ja muiden alan valtakunnallisten järjestöjen kanssa.
Yhteistyö Helsingin kaupungin sosiaali-,
terveys- ja opetustoimen sekä liikuntaviraston kanssa on tärkeällä sijalla yhdistyksen
toiminnassa. Yhdistyksestä oli kahden henkilön edustus Helsingin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen kehittämishanke ASU:n tukiryhmässä.
Yhdistys edustaa kehitysvammaisia ihmisiä
Helsingin kaupungin vammaisneuvostossa
sekä kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmässä.

Oppisopimuskoulutusta ja muuta ammatillista koulutusyhteistyötä jatkettiin Helsingin Diakoniaopiston, Seurakuntaopiston ja
Helsingin kaupungin oppisopimustoimiston
kanssa. Oppisopimusopiskelijoita oli Kankurinkulman ryhmäkodissa sekä Oskarinpuiston toimintakeskuksessa ja ryhmäkodissa.
Oppisopimusopiskelijoiden lisäksi yhdistyksen toimipisteissä oli myös muita opiskelijoita työssäoppimisjaksoilla. Oskarinpuiston
toimintakeskus ja toimisto tarjosivat myös
kehitysvammaisille opiskelijoille mahdollisuuden lyhyisiin harjoittelujaksoihin.
Yhdistyksen toimistossa kävi tutustumiskäynneillä eri oppilaitosten opiskelijoita, alan
työntekijöitä ja muita kehitysvammaisten
ihmisten asioista kiinnostuneita henkilöitä.
Työntekijämme kävivät oppilaitoksissa kertomassa kehitysvammaisuudesta ja yhdistyksen toiminnasta. Koulutusta kehitysvammaisten nuoren ja aikuisen arjesta vietiin
myös Kelan päätöksentekijöille syyskuussa.
Yhdistyksemme toiminta kiinnostaa erityisesti japanilaisia vammaisalan toimijoita ja
perheitä. Vuoden aikana yhdistyksemme
toimintaan tutustui useita japanilaisryhmiä.

Yhdistyksen tavoitteena on saada Helsinkiin
vammaisten kulttuurikeskus. Hankkeen kehittämiseksi on saatu avustusta opetus- ja
kulttuuriministeriöstä. Hanke järjesti Kumman taiteen talo -tapahtuman Kellohallissa.
Tapahtumassa esiintyivät ammattitaiteilijat
yhdessä vammaisten taiteilijoiden ja taiteenharrastajien kanssa.
Helsingin Seurakuntayhtymän kehitysvammaistyön kanssa jo vuosia jatkunut lämmin
yhteistyö jatkui edelleen eri toiminnoissa.
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Tunnelmia Kellohallin sadonkorjuukekkereistä, jossa Vekkarin ravintolaryhmä oli töissä. Kuvat: Jonna
Vormala.

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN
(RAY) AVUSTUKSET
Yhdistyksen Ak-avustuksista, joita ovat Ystävätupatoiminta ja perheiden vertaistukitoiminta, keharikaveri- ja vapaaehtoistoiminta
sekä toiminta- ja kotiparkkitoiminta, kerrotaan Tukitoiminta-luvussa.
Vekkari, vertaisesta kaveri -projektissa
2012–2015 tuetaan kehitysvammaisia ihmisiä vapaaehtois-, vertaiskaveri- ja kokemusasiantuntijatoimintaan. Projektin tavoitteena
on tukea projektiin osallistuvien kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta, vahvistaa osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä. Projektissa osallistujaa tuetaan
toimintaan yksilölähtöisesti niin, että osallistujan vahvuudet tuodaan esiin ja omien
voimavarojen käyttöönottoa tuetaan.

Vuonna 2013 projektin painopiste oli toiminnan käynnistämisessä. Kehitysvammaisia
ihmisiä tuettiin vertaisryhmien käytännön toteutuksessa, suunnittelussa ja arvioinnissa.
Toimintavuonna suunniteltiin koulutuspaketit kehitysvammaisille ihmisille kokemusasiantuntijuuteen (vertaisryhmien vetäjät)
ja vertaiskaveruuteen (vertaistoimijalle kaveritoimintaan). Vuoden aikana järjestettiin
koulutukset kokemusasiantuntijoille ja vertaistoimijoille.
Vuoden aikana tuettiin seitsemää vertaisryhmää toimintaan, jossa ryhmän vetäjänä
toimi kokemusasiantuntija eli kehitysvammainen ihminen. Kehitysvammaisia ihmisiä
tuettiin vapaaehtoistoimintaan. Vuoden aikana vapaaehtoiset kokoontuivat yhteensä
yhdeksän kertaa. Kaiken kaikkiaan Vekkarin toiminnassa oli vuoden aikana mukana

Koulu kaikille -piknik
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kokemusasiantuntijoita,
vertaiskavereita,
vapaaehtoistoimijoita sekä ryhmäläisiä 106
henkilöä.

TAPAHTUMIA

Projektista toteutettiin vuoden lopussa väliarviointi, jonka tulokset ovat tarkemmin
kuvattuna projektin erillisessä toimintakertomuksessa. Väliarvioinnissa projektin tuloksiksi nousivat mm. osallistujien elämänsisällön lisääntyminen, voimaantumisen
kokemukset sekä mielialan ja itsevarmuuden nousu. Vertaisryhmien vetäjien tuen tarve väheni 67 prosenttiin, kun he olivat olleet
mukana toiminnassa puoli vuotta. Projektin
osallistujat ovat perustaneet vertaisryhmiä
sekä toimineet vertaistukijan roolissa projektin mallista myös projektin ulkopuolella.
Lisäksi projektin yhteistyö Helsingin työväenopiston kanssa on johtanut neuvotteluihin
kehitysvammaisen ihmisen palkkaamisesta
tuntiopettajaksi.

•

•

•
•
•
•
•

•
•

Kehitysvammaisten taiteilijoiden 41.
konsertti Finlandia-talossa 26.1.
Ystävänpäiväriehalla juhlittiin keharikaveritoiminnan 10-vuotista taivalta 14.2.
Sinebrychoffin puistossa.
Kinaporin kevätkarkelot 15.5.
Pop up -ravintola Kananlento Ystävätuvalla 18.5.
Koulu kaikille -piknik Sinebrychoffin
puistossa 24.8.
Kellohallin Sadonkorjuukekkerit 13.10.
Ajatuksia, tunteita ja kokemuksia -muuttovalmennusseminaari 8.-9.11. Diakonia-ammattikorkeakoululla yhteistyössä
useiden järjestöjen kanssa.
Joululaulutilaisuus Vanhassa kirkossa
8.12.
Yhdistyksen pikkujoulut ravintola Kiltakellarissa 1.12.

Vekkari on yhdessä tehty!

Pop up -ravintola Kananlento
Ystävätuvalla Ravintolapäivänä
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Tukitoiminta
Yhdistyksen tukitoiminnan muodostavat
perhetyö, leiritoiminta, kerhotyö, Ystävätupatoiminta ja perheiden vertaistukitoiminta,
keharikaveri- ja vapaaehtoistoiminta sekä
toiminta- ja kotiparkkitoiminta. Tukitoiminnan päämääränä on tarjota kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille sekä heidän
perheilleen tukea, tietoa ja ohjausta sekä
mahdollisuuksia virkistäytymiseen ja vapaaajan toimintaan.

PERHETYÖ

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 erilaiseen virikkeelliseen
kerhotoimintaan omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta.

Vuonna 2013 järjestettiin vertaisryhmätapaamisia seuraavasti: vaikeavammaisten
lasten ja nuorten vanhemmat, aikuisten kehitysvammaisten vanhemmat, yksinhuoltajavanhemmat ja vanhemmat, joiden lapsella
on määrittelemätön kehitysvamma.

Ystävätuvan toiminta-ajatuksena on lisätä kehitysvammaisten ihmisten sosiaalisia
suhteita ja aktiivista osallistumista sekä estää syrjäytymistä. Keharikaveritoiminnan
tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuutta osallistua aktiivisesti
yhteiskunnan eri toimintoihin, tukea heidän
itsenäisyyttään ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä.
Tilapäishoito tarjoaa kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja heidän sisaruksilleen lyhytaikaista ohjausta ja hoitoa lapsen tai nuoren
kotona tai lapsiryhmässä. Toiminta tukee
perheiden jaksamista ja arjessa selviytymistä tarjoamalla vanhemmille mahdollisuuden
omaan aikaan. Lapsille ja nuorille toiminta
tarjoaa turvallista hoitoa ja virikkeellistä toimintaa.

”Kaikkiaan positiivinen
jälkimaku. Saunomisen ja
kuulluksi tulemisen tarve oli
yhteistä. Tällaista tarvitaan.”
- naistenryhmän osallistuja
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Perhetyö muodostuu ostopalvelusopimuksen mukaisesta ohjauksesta ja neuvonnasta sekä Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamasta perheiden virkistystoiminnasta.
Ohjaus ja neuvonta
Vertaistukitapaamiset

Teemallisia vertaistapaamisia järjestettiin
kahdeksan. Teemat nousivat lasten eri kehitysvaiheisiin ja vanhemmuuteen liittyvistä
kysymyksistä.
Toiminnallisia ryhmiä kokoontui kolme.
Alueellinen toiminta
Alueellisen toiminnan tavoitteena on koota
yhteen perheitä, joissa on kehitysvammainen perheenjäsen. Tapaamiset tarjoavat
vanhemmille, perheen erityislapsille ja sisaruksille vertaistukea. Tapaamiset toimivat
matalan kynnyksen periaatteella eikä iltoihin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Mukaan
voi tulla koko perheen voimalla tai vain osa
perhettä. Alueellista toimintaa järjestetään
leikkipuisto Herttoniemessä Kaakon Kammari -nimisenä toimintana. Iltoja järjestettiin
kevätkaudella kolme. Syksystä alkaen vastuu illoista siirtyi tilapäishoidon ohjaajalle.
Syyskaudella iltoja oli neljä.

”Hieno viikonlonloppu! Lastenhoito oli huippua,
molemmat viihtyivät ja esikoinen odotti jo illalla
seuraavan päivän ohjelmaa! Kiitos kun saa levätä
oman tarpeen mukaan!”
- alle kouluikäisten lasten perhekurssin osallistuja

Äidit Söderskärin majakalla
Kurssit

Ensitukityö

Toimintavuonna järjestettiin viikonloppukursseja seuraavasti:

Ensitukityö ja sen kehittäminen jatkuu edelleen. Ensitukityön nimeäminen HUS:ssa
omaksi kehittämiskohteeksi edesauttoi sitä,
että ensimmäinen ensitietoseminaari saatiin
järjestettyä Meilahden sairaalassa. Seminaarin järjestivät yhteistyössä Kehitysvammaisten tukiliitto, Rinnekoti-Säätiö, HUS ja
Helsingin Kehitysvammatuki. Mukaan mahtui runsas 100 osallistujaa, kaikki halukkaat
eivät mahtuneet mukaan.

•

•
•

•
•

•

•

Murrosikäisten nuorten perheille järjestettiin kurssi yksilökeskeisen elämänsuunnittelun teemalla yhteistyössä Kehitysvammaliiton kanssa. Mukana oli 8
perhettä, osallistujia oli yhteensä 36.
Äideille järjestettiin oma viikonloppu Kaisankodissa. Viikonlopun teemana oli
naisen monet roolit. Mukana oli 12 äitiä.
Isät ja nuoret viettivät perinteisen viikonlopun Villingissä. Mukana oli 9 isää ja 9
nuorta. Mukana oli ensimmäistä kertaa
toiminnassa olevia sekä aikaisemmin
osallistuneita. Mukana oli kaksi vapaaehtoistoimijaa.
Isovanhemmille järjestettiin päiväkurssi
Ystävätuvalla. Paikalla oli 8 isovanhempaa.
Pienille alle kouluikäisten lasten perheille järjestettiin perjantaista sunnuntaihin
kestävä kurssi Sopukassa. Mukaan valittiin 7 perhettä. Viikonloppu oli palautteiden perusteella onnistunut. Osallistujia oli yhteensä 36.
Yksinhuoltajavanhemmille järjestettiin
yhteistyössä Leijonaemot ry:n kanssa
viikonloppukurssi. Kurssi on suunnattu
vanhemmille ilman lapsia. Paikalla oli 10
äitiä.
Iäkkäille vanhemmille suunnattu viikonloppu Kaisankodissa peruttiin vähäisen
osallistujamäärän takia.

Olemme mukana valtakunnallisessa ensitietoverkostossa, jossa tavoitteena on saada
ensituen ja ensitiedon antamisesta Käypä
hoito -suositus. Toimintavuoden aikana asiasta ei saatu lopullista päätöstä vaan keskustelu jatkuu. Koska ensitietosuositus tulee
käsittelemään suurelta osin vuorovaikutusta
koskevaa tietoa, on ajatuksena, että Käypä
hoito -suosituksen sijaan Suomalainen Lääkäriseura Duodecim selvittää syksyyn 2014
mennessä uusia keinoja edistää ensitietoa
koskevan suosituksen syntymistä. Verkosto
kerää edelleen kokemuksia ja tutkimuksia,
jotka vahvistavat asian tärkeyttä.
Toimintavuoden aikana järjestettiin neljä
työnohjauksellista tapaamista ensitukiryhmäläisille, joita oli n. 30 sairaalan puolelta.
Vertaisvanhempia oli viisi.
Keväällä tehtiin HUS:n, Omaisena Edelleen
ry:n ja yhdistyksen yhteistyönä esitteet en-
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situki-istunnoista ammattihenkilöstölle sekä
vanhemmille.
Vapaaehtoistyö
Vapaaehtoistyötä laajennettiin kevään aikana. Tähän saakka vapaaehtoisia on ollut
Ystävätupatoiminnan kanssa yhteistyössä
tehdyillä retkillä ja matkoilla. Keväällä kaksi
vapaaehtoista oli mukana isien ja nuorten
viikonlopussa sekä koko perheelle järjestetyssä Haltialan tilaisuudessa. Kokemukset
olivat positiivisia.
Perheiden virkistystoiminta
Perheiden virkistystoiminta täydentää ohjausta ja neuvontaa. Osa virkistyspainotteisesta toiminnasta järjestetään yhteistyössä
Ystävätupatoiminnan kanssa. Yhteistyössä
järjestettiin viisi erillistä tapahtumaa: konserttikäynti, kolme teatterimatkaa sekä matka joulumarkkinoille Lohjalle. Retket olivat
suosittuja, iso tilausajobussi täyttyi nopeasti. Yhteistyö jatkuu ja monipuolistaa vertaistuen tarjontaa. Yhteistyössä yhdistyksen muiden toimijoiden kanssa järjestettiin
brunssi ja disko Kellohallissa. Tilaisuus oli
loppuunmyyty.
Vanhemmat viettivät yhteisen teatteri-illan
ja illanistujaiset Bulevardin toimistolla. Mu-

kana oli 10 vanhempaa. Philomela-kuoron
Sudenaika-esitystä oli kuuntelemassa noin
50 vanhempaa. Esityksen tarjosi kuoro, jossa laulaa yksi yhdistyksen toiminnassa mukana oleva äiti.
Haltialan maatilalla vietettiin kesäpäivää n.
60 hengen voimin. Tilaisuuden järjestivät
yhteistyössä Jaatinen ry, Malike ja Helsingin
Kehitysvammatuki. Paikalla oli Malikkeen
toimintavälineiden innoittamana erityisen
paljon vaikeavammaisten lasten perheitä.
Lapsen oikeuksien päivän juhla 20.11. järjestettiin yhteistyössä useiden toimijoiden
kanssa. Päivä oli liputuspäivä ja iltajuhla
näkövammaisten toiminta- ja palvelukeskus
Iiriksessä oli viimeistä paikkaa myöten täynnä.
LEIRITOIMINTA
Vuosi 2013 oli leiritoiminnan 52. toimintavuosi. Leiritoiminta rahoitettiin Helsingin
kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan
myöntämällä järjestöavustuksella. Tavoitteena oli järjestää kehitysvammaisille ihmisille yksilölliset tarpeet huomioivia toiminnallisia lomajaksoja. Toiminnalla tuetaan myös
perheiden jaksamista ja vanhempien sekä
sisarusten mahdollisuutta omaan aikaan.

Jamit Villingin kesäleirillä
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Talvella järjestettiin kuusipäiväinen talvileiri 14 koululaiselle Loma- ja kurssikeskus
Högsandissa Hangon Lappohjassa. Kesän
aikana leirejä järjestettiin 12. Osallistujia oli
162 ja he olivat iältään koululaisista senioriikäisiin. Uutena kokeiluna oli päiväleiri, jossa leiriläiset olivat paikalla kello 9–17 ja lähtivät yöksi omaan kotiin. Kokeilusta saatiin
hyvää palautetta, joten päiväleirejä tullaan
jatkamaan vuonna 2014.
Kesän leiripaikkoina toimivat Helsingissä
Villlingin saaressa Villa Villingenäs, yhdistyksen Ystävätupa, Koulutuskeskus Sopukka Sipoossa sekä Loma- ja kurssikeskus
Högsand Lappohjassa. Leireillä oli täysihoito.
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.
Talvileireillä työskenteli 11 ohjaajaa ja kesäleireillä 15. Suurempi ohjaajamäärä kesällä
mahdollisti päällekkäisten leirien järjestämisen. Ohjaajille järjestettiin kesän aikana kolme perehdytys- ja suunnittelupäivää.
Kaikilta leireiltä koottiin leiriläisten palautteet. Lähes 80 % leireille osallistuneista
antoi leireistä erinomaisen arvosanan. Erityisen tyytyväisiä leiriläiset olivat maukkaaseen ruokaan, monipuoliseen ja mukavaan
leiriohjelmaan sekä mukaviin ja ammattitaitoisiin leiriohjaajiin.

KERHOTOIMINTA
Kerhotoimintaa rahoitettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämällä järjestöavustuksella. Keväällä toimi 24 ja syksyllä 25
kerhoa. Lapsille oli keväällä yksi ja syksyllä kaksi erityismuskariryhmää, musiikki- ja
laulukerho, luovan toiminnan kerho, Sherborne-ryhmä sekä tyttöjen ja poikien kuperkeikkakerhot. Nuorille ja aikuisille oli viisi
musiikkikerhoa, kuusi taidekerhoa, ilmaisupiiri, luontokerho, lehdistöklubi, tietokonekerho sekä leidien klubi. Iäkkäiden kehitysvammaisten ihmisten Kinaporin senioriklubi
kokoontui joka toinen viikko.
Kerhot kokoontuivat keväällä keskimäärin
14 ja syksyllä 12 kertaa. Ryhmäkoko oli
5–16 henkilöä. Kerhoissa työskenteli kaksi
ohjaajaa/kerho, poikkeuksena lasten erityismuskarit, joissa työskenteli yksi musiikkiterapeutti. Kerholaisia oli keväällä 238 ja syksyllä 223. Kerhokäyntejä oli yhteensä 4569,
joista keväällä 2411 ja syksyllä 2158. Vuodesta 2012 vähennystä oli 26 kerhokäyntiä.
Yhteistyökerhot ja -ryhmät sekä tapahtumat
Kevät- ja syyslukukaudella toimi n. 20 ryhmää, joihin ilmoittautuminen ja ryhmänjako
tapahtuivat yhdistyksen kautta. Yhteistyötahoina olivat mm. työväenopisto, liikuntavirasto ja Laajasalon Opisto. Muiden tahojen järjestämää harrastustoimintaa esiteltiin
myös yhdistyksen kerhoesitteessä.
15.5. järjestettiin kevätkarkelot Kinaporin
palvelukeskuksessa. Tilaisuudessa esiintyi tanssiteatteri Tero Lehtimetsä. Tanssiva
klovni -esitys oli ratkiriemukas ja mukaansa
tempaava. Lisäksi laulettiin yhdessä tuttuja
iskelmiä ja ralleja. Yleisöä oli n. 120 henkeä.

Mistä pidit leirillä eniten? - kesäleiriläisten kommentteja
- ”ohjelmat laulut ja pelaaminen ja retkien tekeminen olivat tosi kivoja”
- ” kavereiden kanssa olemisesta ja uimisesta”
- ” jalkapallosta, kavereista ja ohjaajista”
- ” kaikki oli kivaa, ehkä eniten pidin uusista ystävistä ja yhdessä olosta”

17

Kauneimpia joululauluja -tilaisuus järjestettiin 8.12. Vanhassa kirkossa yhdessä seurakunnan vammaistyön kanssa. Tilaisuudessa esiintyivät Kalle Salonen, Jouko Hälinen
ja Käpylän seurakunnan kuoro. Tilaisuuden
juonsi vammaistyön pastori Heli Ojalehto.
Lopuksi nautittiin glögi- ja piparitarjoilusta
Bulevardin seurakuntasalilla. Tilaisuuteen
osallistui kaikkiaan 250 henkilöä.
Täydentävät ryhmät
Yhdistyksen järjestämät täydentävät ryhmät
rahoitettiin osallistumismaksuilla ja liikuntaviraston avustuksilla. Ryhmiä oli keväällä ja
syksyllä kuusi.
Liikuntaviraston kanssa järjestettiin itämaisen tanssin kerho Ystävätuvalla, liikuntakerho Stadin ammattiopistossa Malmilla,
salibandykerho Liikuntamyllyssä, lasten ja
nuorten luistelukerho Pirkkolan jäähallissa,
aikuisten vesiliikuntaryhmä Itäkeskuksen
uimahallissa ja keilailukerho Talin keilahallissa.
Ryhmien koko oli 8–20 henkilöä. Käyntikertoja kertyi yhteensä 1565. Lisäystä vuoteen
2012 oli 140 käyntikerta.
YSTÄVÄTUPA
Ystävätuvan toimintaa rahoitetaan pääasiallisesti Raha-automaattiyhdistyksen tuella.
Ainoastaan senioriklubitoiminta sai Helsingin kaupungilta järjestöavustusta.

Kerhokahvio
Kerhokahvio Ystävätupa oli avoinna kaksi
kertaa viikossa 9.1.–28.4. ja 11.9.–11.12.
Käyntikertoja oli 1164 (2012: 974). Kerhokahviossa työskenteli sunnuntaisin kaksi
tuntityöntekijää ja keskiviikkoisin yksi tuntityöntekijä apunaan tuetussa työssä oleva
henkilö. Suurena apuna ovat myös vapaaehtoiset, jotka toimivat avustajina kerhokahvion lisäksi retkillä ja muissa tapahtumissa.
Ystiksen senioriklubi
Ystiksen senioriklubilaiset jatkoivat tapaamisiaan joka toinen maanantai. Klubi kokoontui 15 kertaa vuoden aikana. Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä kokoontui kuusi kertaa.
Klubitapaamisten lisäksi tehtiin retki Kotkaan ja tutustumiskäynti Eduskuntaan yhdessä keharikaveriparien kanssa. Senioreille järjestettiin myös Arjen turvallisuus -kurssi
Kuntokallion kurssikeskuksessa 24–26.5.
Muu toiminta
Ystävätuvan toimintaan kuuluivat myös erilaiset teemaillat, retket, kurssit ja tapahtumat.
Päiväretkiä järjestettiin kuusi, joista neljä yhteistyössä perheiden tukitoiminnan kanssa.
Lisäksi järjestettiin päiväristeily Tallinnaan
ja kolmen päivän kirkkopyhämatka yhdessä
seurakunnan vammaistyön kanssa. Punkaharjun seudulle järjestettiin kesäretki 14.–
18.8.

Palosammutusharjoitus
Arjen turvallisuus -kurssilla
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Ystiksen äksön -kurssi. Kuva Jukka Laine.
Ystävätuvalla järjestettiin Ystiksen äksön
-kurssi hiihtolomalaisille. Kurssiin sisältyi
monenlaista tekemistä, mm. tutustumiskäynti Luonnontieteelliseen museoon, vierailu Annantalolla, keilausta, ulkoilua ja askartelua.

Me Itse Helsingin toimintaa tuettiin tarjoamalla maksuttomat kokoontumistilat Ystävätuvassa. Vapaa-ajan koordinaattori toimi
yhteyshenkilönä Me Itse ry:hyn Tampereelle
ja auttoi alajaosta erilaisissa toimistotehtävissä.

Yhteistyössä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Kipinöitä-hankkeen kanssa järjestettiin ravintolapäivänä 18.5. Ystävätuvalla
pop up -ravintola Kananlento. Tapahtuman
suunnitteli tiimi, jossa oli mukana viisi kehitysvammaista ihmistä ja kolme työntekijää.
Toteutuksessa oli mukana 15 hengen ryhmä
ja kolme työntekijää.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Puolustusvoimien kanssa järjestettiin yhteistyössä
1,5 vuorokautta kestänyt Intti tutuksi –leiri
Santahaminassa. Yhdistyksen tehtävänä oli
auttaa osallistujien valinnassa ja järjestää
vapaaehtoiset avustajat leirille.

Yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa järjestettävää
Villiklubitoimintaa jatkettiin Ravintola Sture
21:ssä. Klubi-illat ovat kaikille avoimia ravintolailtoja, joiden mainonta kohdistuu kehitysvammaisiin ihmisiin. Paikalla on myös
vähintään kaksi työntekijää. Vuoden viimeisellä klubikerralla järjestettiin valtakunnallisen kehitysvammaisten viikon tapahtumana
karaoketanssit yhdessä Me Itse Helsingin
kanssa. Toisena teemaviikon yhteistyötapahtumana järjestettiin Kallion kirjastossa
paneelikeskustelu aiheesta kehitysvammaisten ihmisten työllistyminen.

”Kaikista aiheista sai hyvää tietoa
että miten toimia vaaratilanteissa. Se on hyvä että järjestetään
kurssi.”
- Arjen turvallisuus -kurssin osallistuja

KEHARIKAVERI- JA VAPAAEHTOISTOIMINTA
Keharikaveri- ja vapaaehtoistoimintaa tukee
Raha-automaattiyhdistys.
Keharikaverikoulutuksia järjestettiin neljä,
joista kolme Helsingissä ja yksi Espoossa.
Koulutuksiin osallistui 46 henkilöä. Keharikaveritoiminnan 10-vuotisjuhlia vietettiin Ystävänpäiväriehana Sinebrychoffin puistossa. Vuoden aikana on keharikaveripareille
järjestetty yhteisiä tapaamisia, koulutuksia ja
virkistystilaisuuksia, esim. elokuvailta, konsertti-ilta, kokkausilta ja pikkujoulut. Viestintään kiinnitettiin erityistä huomiota uusimalla

”Ihanaa, haluan lisää äksönviikkoja.”
- Ystiksen äksönin osallistuja
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esitteet ja markkinointimateriaali. Keharikaveritoiminta näkyi myös mediassa: kaksi
kirjoitusta Iltalehdessä ja kirjoitukset Voimasekä Yhteishyvä-lehdissä.
Vuoden 2013 lopussa listoilla oli 67 (2012:
47) aktiivisesti yhteyttä pitävää keharikaveriparia.

Kotiparkki
Kotiparkki tarjosi lapsen tai nuoren omassa
kodissa tapahtuvaa hoitoa ja ohjausta kello
8–24. Asiakasperheitä oli yhteensä 42 ja kotiparkkikäyntejä 304.
Toimintaparkki

Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on rekrytoida uusia vapaaehtoistoimijoita Ystävätuvan ja perhetyön virkistystoimintaan sekä
tukea yhdistyksen vapaaehtoistoimijoiden
jaksamista ja viihtymistä koulutuksella, virkistyksellä ja työnohjauksellisilla keskusteluilla.

Toimintaparkkitoimintaan kuului yhdistyksen
perhetyön tukeminen alueilloissa ja muissa
lasten ohjausta ja hoitamista vaativissa tapahtumissa. Toimintaparkeissa järjestettiin
virikkeellistä toimintaa ja mukavaa yhdessäoloa kehitysvammaisille lapsille sekä heidän
sisaruksilleen.

Vapaaehtoisten rekrytointi on jatkuvaa toimintaa ja keväällä järjestettiin peruskoulutus vapaaehtoisille. Vapaaehtoisille järjestettiin kaksi virkistystilaisuutta: Resonaari
soi -konsertti ja ruokailu sekä Uspenskin katedraalissa ollut konsertti ja ruokailu. Vapaaehtoistoimijoita oli vuoden lopussa 31
henkilöä. Heistä 9 on ollut vapaaehtoisena
yhdistyksessä 15 vuotta tai pidempään.

Kaakon kammarin vertaistuki-iltoihin järjestettiin lapsille ja nuorille ohjelmaa ja hoitoa.
Vertaistuki-iltoja pidettiin vuoden aikana yhteensä 7. Illoissa työskenteli 2-4 palkattua
hoitajaa ja mahdollisuuksien mukaan tilapäishoidon ohjaaja. Syksystä 2013 alkaen
iltojen vetovastuu siirtyi kokonaisuudessaan
tilapäishoidon ohjaajalle.

Vapaaehtoisille ja keharikavereille järjestettiin yhteinen koulutusilta yksilökeskeisestä
elämänsuunnittelusta. Koulutukseen osallistui 15 toimijaa.
TOIMINTA- JA KOTIPARKKITOIMINTA
Parkkitoiminta tarjoaa alle 20-vuotiaille kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja heidän sisaruksilleen lyhytaikaista ohjausta ja hoitoa
lapsen tai nuoren kotona tai lapsiryhmässä.
Vanhempiensa luona asuvien vaikeavammaisten ihmisten kohdalla ei ole ikärajaa.
Parkkitoiminta tukee perheiden jaksamista
ja arjessa selviytymistä tarjoamalla vanhemmille mahdollisuuden omiin harrastuksiin ja virkistäytymiseen. Lapsille toiminta
tarjoaa turvallista ja virikkeellistä ohjausta ja
hoitoa, joka suunnitellaan lasten yksilöllisten tarpeiden mukaan vanhempien toiveita
kuunnellen.

”Sai toimia omaan tahtiin, omien
voimavarojen mukaan. Tuli onnistumisen kokemus, kun päälle
vielä kehuttiin.”
- ote Vekkarin vapaaehtoisen arvioinnista leivontatalkoita koskien
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Perhekursseille suunniteltiin ja organisoitiin
ohjelmaa lapsille ja nuorille sekä keväällä
että syksyllä. Keväällä Kaisankodin perhekurssilla työskenteli 5 ohjaajaa. Syksyllä
alle kouluikäisten lasten perheiden kurssilla
Sopukassa ohjaajia oli 7. Lastenhoito järjestettiin sekä yksinhuoltajien että vaikeavammaisten lasten vanhempien tapaamisiin
aina tarpeen mukaan.
Parkkitoiminta osallistui yhdistyksen yhteiseen tapahtumaan Ystävänpäiväriehaan
tilapäishoidon
ohjaajan
työpanoksella.
Samoin tilapäishoidon ohjaaja työskenteli mukana usean eri järjestäjän yhteisessä
Lapsiperheiden päivässä. Kellohallin Sadonkorjuukekkereihin tilapäishoidon ohjaaja suunnitteli ja organisoi lapsille ja nuorille
omaa toimintaa.

”Toivon jatkoa projektille, joka on
osoittautunut erinomaiseksi tavaksi osallistaa ja voimannuttaa
kehitysvammaisia ihmisiä.”
- Vekkarin yhteistyökumppanin
palaute

Tilapäishoitajat
Vuoden aikana aktiivisesti työskenteleviä
hoitajia oli 22. Uusia hoitajia rekrytoitiin 9.
Syksyn aikana tilapäishoidon ohjaaja kutsui
tilapäishoitajat kahdenkeskisiin keskusteluihin, joiden pääasiallinen tarkoitus on toimia
tilapäishoitajan työssä jaksamisen tukena.
Keskustelu pidettiin yhteensä 15 hoitajan
kanssa. Keskustelusta on tarkoitus tehdä
jokavuotinen toimintamalli.
Palkattujen tuntityöntekijöiden ohella toimintaparkissa käytettiin yhdistyksen omia koulutettuja vapaaehtoisia. Kaakon kammarin
vertaistuki-illoissa vakituisia vapaaehtoisia
oli syksystä alkaen kaksi.

Pipareiden leivontaa
Tonttuparkissa

Perhetyö-, kerho-, leiri-, Ystävätupaja Vekkaritoimintaan osallistuneet,
12 793 käyntikertaa (2012: 10 916)

Konsertit, tapahtumat
2732

Kerhot ja ryhmät
6603

Ystävätupa
1533

Leirivuorokaudet
988

Kurssit, matkat, retket
508
Vertaistukitoiminta
429
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Palvelutoiminta
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry tuottaa
asumis- 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
26 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
yksiötä, jotka toimivat tukiasuntoina kehitysvammaisille ihmisille. Tukiasunnot sijaitsevat Myllypurossa, joten tukipalvelut niihin
tuotetaan Myllykaaren asuntolasta.
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 järjestetään toimintakykyä tukevaa ja ylläpitävää sekä virikkeellistä toimintaa. Useille asukkaille on
myönnetty henkilökohtaista apua, joka mahdollistaa heidän yksilöllisten toiveidensa ja
tarpeidensa toteuttamisen vapaa-aikana.
Ryhmäkodeissa suunniteltiin asukaspalavereissa ryhmäkotien omaa vapaa-ajan toimintaa. Omien tavoitteidensa ja toiveidensa
mukaan asukkaat osallistuivat myös yhdis-
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tyksen, seurakunnan tai muiden järjestöjen
järjestämään vapaa-ajan toimintaan.
Toimintavuonna Helsingin kaupunki kilpailutti sekä päivätoiminta- että asumispalvelut.
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 oli 21–74 vuotta.
Kankurinkulmassa asuu useita eläkeläisiä.
Heidän toimintakykyään on ylläpidetty suunnitelmallisen viikko-ohjelman avulla mm. järjestämällä senioriliikuntaa, jota toteutettiin
joko oman henkilökunnan tai liikuntakoordinaattorin toimesta. Kodin asukaspalaverit
järjestettiin kerran kuukaudessa.
Henkilökuntaa asuntolassa oli 10,4. Henkilökuntamäärään sisältyi oppisopimusopiskelija, joka valmistui keväällä 2013. Hänet
vakinaistettiin 1.6. Pitkäaikainen ohjaaja jäi
heinäkuun 2013 alusta vuoden kestävälle
vuorotteluvapaalle, ja hänen tilalleen palkattiin työtön työnhakija.
Kesällä alkoivat Toisenlaisten frendien neljännen tuotantokauden kuvaukset, jotka
kestivät vuoden loppuun asti. Kuvausmatkoja tehtiin aina Rhodokselle ja Rovaniemelle asti.
Myllykaaren ryhmäkoti ja tukiasunnot
Myllykaaren ohjatussa asuntolassa oli kahdeksan asukasta. Asukkaiden ikä oli 27–58
vuotta.
Vuoden aikana järjestettiin useita retkiä ja
osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin. Voice of
Finlandin kenraaliharjoituksiin osallistuminen oli varmasti mieleenpainuvin matka.
Henkilökuntaa asuntolassa oli 3,2.
Ryhmäkodin yhteydessä on 5 tukiasuntoa,

joissa jokaisessa oli kehitysvammainen
asukas. Yksilölliset palvelut asukkaiden
tarpeiden ja toiveiden mukaan tuotettiin
Myllykaaresta. Tukiasuntojen asukkailla oli
mahdollisuus tulla Myllykaaren ryhmäkotiin syömään, saunomaan tai muuten aikaa
viettämään.
Oskarinpuiston ryhmäkoti
Oskarinpuiston ryhmäkoti tarjoaa autettua
asumispalvelua kolmessa viiden hengen
kodissa: Tammi, Lehmus ja Vaahtera. Asukkaat olivat iältään 30–81-vuotiaita.
Ryhmäkodista tehtiin retkiä ja osallistuttiin
erilaisiin tapahtumiin asukkaiden toiveiden
mukaan. Mieleenpainuvin retki tehtiin marraskuussa Rovaniemelle joulupukin maahan. Retken mahdollisti Vartiokylän seurakunnalta saatu lahjoitus.

ka tarvitsivat kokonaisvaltaisempaa ohjausta, hoitoa ja tukea kaikessa toiminnassaan.
Kaikille toimintakeskuksen asiakkaille tehtiin henkilökohtainen ohjaussuunnitelma.
Näiden pohjalta suunniteltiin ja toteutettiin
ryhmien päivä- ja viikko-ohjelmat. Ryhmien
toiminta painottui fyysiseen kuntoutukseen
ja kommunikaation tukemiseen. Ryhmien
päivätoiminnan lisäksi pidettiin Sherborne-liikuntaryhmää sekä musiikki-, aisti- ja
draamapajaa. Iäkkäillä asiakkailla oli oma
muistiryhmänsä, johon he kokoontuivat viikoittain. Elokuussa asiakkaat ja ohjaajat
tekivät yhteisen päiväretken Hevossalmen
leirikeskukseen.
Henkilökuntaa toimintakeskuksessa oli 17.
Vahvuuteen sisältyi vastaavan ohjaajan lisäksi keittiöhenkilökunta, henkilökohtaiset
avustajat ja oppisopimusopiskelija.

OSKARINPUISTON TOIMINTAKESKUS

Seniorikerho

Toimintakeskuksessa oli 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 asuntoloista.

Oskarinpuiston seniorikerho toimi tammi–
toukokuussa ja elo–joulukuussa maanantaisin ja keskiviikkoisin. Kerhoaika oli kolme
tuntia. Kerhoon osallistui kuusi eläkkeellä
olevaa kehitysvammaista ihmistä. Helsingin
kaupunki kustansi heille taksikyydin kerhoihin.

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, jot-

Toiminnan suunnittelu tehtiin yhteistyössä
osallistujien kanssa. Jokaiseen kerhopäivään sisältyi aloitusjumppa, jonka avulla
pyrittiin parantamaan ja ylläpitämään osallistujien muistitoimintoja. Kerhoaikaan sisältyi myös lounas ja kahvi. Kerho-ohjelmaan
kuuluivat erilaiset käden taidot: puutyöt,
maalaus, huovutus ja askartelu. Musiikki ja
lukeminen olivat myös kerholaisten mieleen.
Iäkkäät kerholaiset pitävät erityisesti myös oman elämänsä
muistelusta sekä yhteisistä liikuntahetkistä, jotka vaihtelivat
erilaisista käsijumpista tuolijumppiin.

Käden taito -tuokio Oskarinpuiston toimintakeskuksessa
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Henkilökunta

Henkilökunnan kehittämis- ja
virkistyspäivä kesäkuussa

Toimintavuoden 2013 lopussa yhdistyksellä
oli vakinaisessa työsuhteessa 54 työntekijää. Lisäksi yhdistyksellä oli noin 180 lyhytaikaista työntekijää (mm. sijaiset, kerhonohjaajat ja leirityöntekijät). Henkilökunnasta
41 työskenteli asumis- ja päivätoiminnassa
ja 13 henkilöä Bulevardin toimistolla hallinnossa ja tukitoiminnassa. Toimiston henkilöstömäärään sisältyi tuetussa työssä oleva
kehitysvammainen ihminen.
Henkilöstön koulutus, sen päivittäminen ja
työkokemus ovat tärkeitä alalla, jossa työltä
vaaditaan sekä henkistä että fyysistä jaksamista. Kehitysvamma-alan vaatimuksiin
ja muutoksiin vastattiin osallistumalla ammattitaitoa ylläpitäviin ja täydentäviin koulutuksiin. Syksyllä koko palvelutoiminnan
henkilökunta koulutettiin uuden asiakastietojärjestelmä Hilkan saloihin. Virallisesti
asiakastietojärjestelmä otetaan käyttöön
tammikuussa 2014.
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Henkiökunnan
koulutuspäivät

273

170

2011

168,5

2012

2013

Oskarinpuiston ryhmäkoti ja toimintakeskus
osallistuivat Autismisäätiön hallinnoimaan
Haaste-hankkeeseen 2011-2014. Hankkeen päätavoitteena on löytää keinoja sosiaalisen ympäristön ja toimintaympäristön
rakentamiseen niin, että haastava käyttäytyminen vähenee.
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 henkilökunnan
lakisääteisten vakuutusten lisäksi vapaaehtoisella vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella
ja hoitoturvavakuutuksella. Hoitoturvavakuutus mahdollistaa erityislääkäreiden palveluiden käytön.
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Talous
Tulos

Avustukset

Yhdistyksen kokonaistuotot olivat 3 940
303,89 € ja kokonaismenot 3 906 753,99 €.
Tilikauden tulos osoittaa 33 549,90 € ylijäämää.

Raha-automaattiyhdistys myönsi kohdennettua toiminta-avustusta (Ak-avustus)
Ystävätupatoimintaan, toiminta- ja kotiparkkitoimintaan sekä Keharikaveri- ja vapaaehtoistoimintaan yhteensä 200 000,00
€. Edelliseltä vuodelta siirtyneitä Ak-avustuksia käytettiin 64 957,47 €. Tilikaudelle
2014 siirtyy käytettäväksi Ak-avustuksia 47
071,08 €. Vuonna 2012 käynnistynyt Vekkari, vertaisesta kaveriksi -projekti, sai avustusta (C-avustus) 50 000,00 €. Uusien tilojen löytyminen osoittautui haastavaksi, joten
niiden hankintaan saadut 800 000,00 € siirtyvät käytettäväksi vuonna 2014.

Rahoitusasema tilikauden aikana ja lopussa
oli hyvä.
Kirjanpitolain mukainen tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, on tehty ja tarkastettu erikseen.
Ostopalvelusopimukset
Yhdistyksellä oli ostopalvelusopimukset
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa Marjaniemen yksiköistä,
Myllykaaren ryhmäkodista sekä ohjauksesta ja neuvonnasta. Lisäksi oli ostopalvelusopimus Espoon kaupungin kanssa yhdestä
ryhmäkotiasiakkaasta. Sopimusten arvo oli
2 749 833,51 €. Helsingin kaupunki purki ostopalvelusopimukset ja kilpailutti kaikki muut
palvelut paitsi ohjauksen ja neuvonnan.

RAY-avustukset
8%

vuokrat
7%

Kerhojen ja leirien järjestämistä varten saatiin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta järjestöavustusta 423 000,00
€ ja liikuntalautakunnalta toiminta-avustusta
1 287,65 €.
Varainhankinta ja lahjoitukset
Varainhankintatuotot koostuvat jäsenmaksutuotoista, keräyksistä, lahjoituksista ja varainhankintamyynneistä. Varainhankinnan
nettotuotto oli 10 125,00 €.

Tuotot 3 940 304 €

varainhankinta ja
rahoitustuotot
2%
muut tuotot
1%

muut avustukset
11 %
palvelumyynti
71 %
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Näkymät vuodelle 2014

Myllykaaren osakehuoneistot

Vuotta 2014 leimaa sopeutuminen toimintaympäristössämme tapahtuviin muutoksiin.
Kaupunki on kilpailuttanut palvelutoimintamme, RAY terävöittää raportointivaatimuksiaan ja verottaja pitää kilpailutettuja toimintojamme liiketoimintana. Kaikki nämä
muutokset tuovat varmasti uusia haasteita
ja mahdollisuuksia toimintaamme.

Kivensilmänkuja 7:ssä toimii Myllykaaren
ryhmäkoti, jossa tavanomaisesta ylläpidosta poikkeavia korjauksia ei ole ollut tarpeen
tehdä. Myllykaaren ryhmäkodin läheisyydessä on 5 yksiötä, joista kaikissa asuu tukiasukas.

KIINTEISTÖT JA HUONEISTOT

Bulevardi 34:n osakehuoneistot koostuvat
kahdesta huoneistokokonaisuudesta. Tiloissa käyttäjinä toimivat hallinto, perhe- ja
tukityö, leiri- ja tilapäishoitotoiminta, kerhoja vapaa-ajantoiminta, keharikaveritoiminta
sekä Vekkari-projekti.

Marjaniemen kiinteistöt
Marjaniemenranta 48:n kiinteistössä toimii
Oskarinpuiston ryhmäkoti ja toimintakeskus. Palopirtintie 10:n kiinteistössä toimii
Kankurinkulman ryhmäkoti. Kiinteistöt olivat
käytössä kahdettatoista toimintavuottaan.

asiakkaiden matkaja virkistystoiminta
2 % muut toiminnan
elintarvikekulut
kulut
2%
3%
rahoituskulut
poistot 1 %

Bulevardi 34:n osakehuoneistot

Kulut 3 906 754 €

asiakkaiden
kuljetuskulut
3%
toimistokulut
4%

2%

kiinteistökulut
12 %
muut henkilöstökulut
2%

palkat ja sosiaalikulut
69 %
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HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY
TULOSLASKELMA
VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT
RAY avustukset
Hki kaupunki kohdennetut avustukset
Toiminnan muut tuotot
TUOTOT YHTEENSÄ
KULUT
Henkilöstökulut
Poistot
Kiinteistöjen korot
Rahastojen muutos
Muut kulut
KULUT YHTEENSÄ
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
VARAINHANKINTA
TUOTOT
KULUT
Henkilöstökulut
Muut kulut
KULUT YHTEENSÄ
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
TUOTOT
KULUT
Kiinteistö- ja oman pääoman korot
katettu varsinaisessa toiminnassa
KULUT YHTEENSÄ
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
SATUNNAISET TUOTOT
TILIKAUDEN TULOS
Rahastojen muutos
Rahastot katettu varsinaisessa toiminnassa
Purettu Herlinin rahastoa
Maksetut verot
Katettu varsinaisesta toiminnasta
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
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01.01.-31.12.2013

01.01.-31.12.2012

317 680,32
429 357,65
3 133 432,13
3 880 470,10

195 740,18
35 226,94
3 417 102,74
3 648 069,86

-2 703 091,30
-112 765,64
-57 924,68
0,00
-1 023 744,56
-3 897 526,18
-17 056,08

-2 570 543,27
-110 823,24
-59 419,86
0,00
-1 044 612,25
-3 785 398,62
-137 328,76

17 985,00

21 671,60

0
-7 850,00
-7 850,00
10 135,00

0
-7 825,00
-7 825,00
13 846,60

41 848,79
-59 302,49
57 924,68

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

-1 377,81
40 470,98
0,00
33 549,90
0,00
0,00
0,00
0
0
33 549,90

0,00
63 778,16
0,00
-59 704,00
0,00
0,00
0,00
0
0
-59 704,00
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HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY

TASE
VASTAAVAA

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

VASTAAVAA
VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Sidotut rahastot
Vapaat rahastot
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden yli-/alijäämä
Oma pääoma
VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN
Lainat rahoituslaitoksilta
LYHYTAIKAINEN
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma

VASTATTAVAA

31.12.2013

31.12.2012

53 646,48

19 595,00

45 290,14
1 112 921,97
6 849,98
1 165 062,09

45 290,14
1 217 204,67
9 130,62
1 271 625,43

899 492,67
0,00
899 492,67

899 492,67
0,00
899 492,67

12 662,66
37 523,78
50 186,44
1 147 264,37
3 315 652,05

15 849,05
34 113,36
49 962,41
1 123 956,14
3 364 631,65

781 297,16
348 330,20
574 166,54
33 549,90
1 737 343,80

781 297,16
348 330,20
633 870,54
-59 704,00
1 703 793,90

1 027 174,05

1 131 456,75

101 782,70
85 681,69
323 143,96
40 525,85
551 134,20
3 315 652,05

101 782,70
43 112,97
329 069,06
55 416,27
529 381,00
3 364 631,65
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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
Pirjo Talaskallio, 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
Päivi Aalto-Rauhala, kuljetuspalvelujen asiakastyöryhmän varajäsen
Timo Martelius, vammaisneuvoston jäsen
Autismi- ja Aspergerliitto ry
Päivi Aalto-Rauhala, Kyllin hyvä tuettu elämä –projektin ohjausryhmän pj
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
Keskustoimisto
Bulevardi 34 a A 4
00120 Helsinki

Oskarinpuiston toimintakeskus
Marjaniemenranta 48
00930 Helsinki

Toiminnanjohtaja
Päivi Aalto-Rauhala

Ts. vastaava ohjaaja
Nina Lind

Talouspäällikkö
Sari Korhonen

Asumispalvelut
Asumispalvelujen esimies
Elina Raike-Ojanen		

Talousassistentti
Kirsi Aarnikare
Projektikoordinaattori
Tiina Herttuainen
Perhetyön suunnittelija
Päivi Juvala
Projektityöntekijä
Annika Kiiskilä
Toimistosihteeri
Maria Kuosma
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Heidi Lokki
Tilapäishoidon ohjaaja
Minna-Mari Marjoniemi
Toimistoapulainen
Titta Nevapuro
Vapaa-ajan koordinaattori
Marja Savolainen
Vapaa-ajan koordinaattori
Jan Törnblom
Ts. tilapäishoidon ohjaaja
Severiina Winqvist
Ystävätupa
Abrahaminkatu 7
00180 Helsinki
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- Oskarinpuiston ryhmäkoti
Marjaniemenranta 48
00930 Helsinki
- Kankurinkulman ryhmäkoti
Palopirtintie 10
00930 Helsinki
- Myllykaaren ryhmäkoti
Kivensilmänkuja 7
00920 Helsinki

p. 0400 345 369/toimisto
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.

1987		
		

Vietettiin yhdistyksen 30-vuotisjuhlia ja Finlandia-talon 			
15-vuotiskonserttia.
33

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.

2013		

Keharikaveritoiminta täytti 10 vuotta.
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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

