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UUTISKIRJE
Sähköinen uutiskirje ilmestyy niinä kuukausina
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uutiskirje.kvtuki57.fi.
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PARI SANAA
KEHITYSVAMMATUKI
57 RY:N
JÄSENYYDESTÄ

Yhdistyksen jäsenet kuuluvat myös Kehitysvammaisten
Tukiliittoon, joka tarjoaa muun muassa lakineuvontaa ja
erilaisia koulutuksia. Jäsenenä Sinulla on mahdollisuus
vaikuttaa yhdistyksen toimintaan osallistumalla yhdistyksen kevät- ja syyskokouksiin, hakeutumalla hallitustyöskentelyyn ja esim. toimikuntien toimintaan.
Tarjoamme jäsenille seuraavat jäsenedut:
• neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsentiedote
• Kehitysvammaisten Tukiliiton Tukiviesti- tai Leija-lehti
• ohjausta ja neuvontaa
• mahdollisuus vaikuttaa
• alennusta KeMuT-lipuista
(vuonna 2020 hinta jäsenille 12 euroa) sekä
• edullisempi jäsenhinta osaan yhdistyksen
järjestämistä matkoista ja retkistä.
Lisäksi yhteistyökumppanimme tarjoavat jäsenillemme
seuraavat edut (voimassa vuonna 2020):
• What Matters to Me -palvelu käyttöösi
maksuttomasti (normaalisti 1,49 e/kk)
• Treenaakotona.comin vuosijäsenyys (12 kk)
hintaan 97 € (normaalisti 149 €)
• IPI Kulmakuppilassa 10 % alennus lauantaibrunssista
ja ilmainen erikoiskahvi brunssin/lounaan/		
aamupalan kanssa
Uusille jäsenille tarjoamme liittymisetuna kaksi lippua
7.3.2020 järjestettäviin KeMuihin kun liityt jäseneksi
28.2.2020 mennessä (edun arvo 30 euroa).
Jäsenmaksut 2020: henkilöjäsen 25 €,
yhteisöjäsen 90 €.
Täytä liittymislomake netissä tai ole yhteydessä Maria
Kuosmaan liittyäksesi jäseneksi ja saadaksesi alennuksiin
oikeuttavan etukoodin.

Me läheiset hakeudumme eri syistä tukiyhdistyksen
jäseneksi. Minun syyni oli löytää vertaistukea. Tietoa
ja vertaistukea haetaan nykyään paljon myös verkosta
keskusteluryhmistä. Monen kv-tukiyhdistyksen ongelma on, että nuoret perheet eivät liity jäseniksi. Kehitysvammaisten tukiyhdistyksiä on jopa lakkautettu
toiminnan hiipumisen ja jäsenten vähäisyyden takia.
Kannattaako olla yhdistyksen jäsen? Mitä jäsenyydellä saa? Minä ryhdyin miettimään sitä sen jälkeen,
kun olin saanut ensin sen tärkeimmän eli vertaistuen.
Mitä muuta tukiyhdistys tekee?
Kvtuki 57 tarjoaa monenlaisia palveluita ja toimintaa. Tietääkö jäsenistö, että esimerkiksi kerhon, leirin
ja perheiden teemaviikonlopputapaamisen todellinen
hinta on enemmän kuin jäsen niistä maksaa? Yhdistys
saa avustusta Helsingin kaupungilta ja STEA:lta, mikä
mahdollistaa toiminnan järjestämisen kohtuullisella
omavastuuhinnalla.
Kvtuki 57 on valtakunnallisen Kehitysvammaisten
Tukiliiton jäsenyhdistys. Se saattaa tuntua etäiseltä,
koska liiton jäsenyys näkyy monessa perheessä vain
Tukiviestin tai Leijan saapumisena. Tukiliiton eniten
käytetty palvelu on sen maksuton lakineuvonta.
Tukiliitto on vaikuttanut erityisperheiden oikeuksien
parantamiseen jo vuosikymmenten ajan. Suuri jäsenmäärä tuo painoarvoa valtakunnalliselle liitolle. Mitä
enemmän meitä on, sen paremmin lainsäätäjä meitä
kuuntelee. Yhteiskunta ei ole kaikille yhdenvertainen
eikä YK:n vammaissopimusta tunneta riittävästi. Oikeuksien valvonnassa on vielä paljon tehtävää. Vastaus
kysymykseeni, kannattaako jäsenyys, on siis ”kyllä
kannattaa”.
Kiitos jäsenyydestänne, hyvät yhdistyksemme jäsenet - olette tärkeitä. Haluamme kehittää toimintaamme, joten antakaa palautetta, olemme teitä varten.
Yhdistyksemme hallituksella oli ilo hyväksyä äskettäin
kymmeniä uusia jäseniä. Tervetuloa uudet jäsenperheet!

Sari Sepponen
puheenjohtaja
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Ke M uT 2020

LÄHESTYY

Lahjoittamalla rakennat
kanssamme hyvää elämää

Tervetuloa vuoden parhaisiin kemuihin 7.3.2020 klo 14-18!
KeMuT järjestetään viime vuoden tapaan Messukeskuksen Siivessä.
Lavalle nousevat tänä vuonna Jutta & Jerry & Resonaarigroup,
Konttoristi G, Sakari Leppänen, Pikku Kipinä, Lohikäärmekuiskaajat,
Meijän pojat, Juha Tapio Kärki, Flory Pambou, Teatteriryhmä Vautsi ja
Tunneteatteri. Loppudiskosta vastaa DJ Sämpylä. Työpajoissa pääset
mm. kokeilemaan valomaalausta ja kuvionuoteista soittamista.
Kulttuuritorilla tapaat yhdistyksiä ja muita toimijoita.
Osta liput 28.2. mennessä, niin saat ne edullisemmin. Ennakkoliput
jäsenille 12 euroa, muille 15 euroa, avustajat ja alle 12-vuotiaat pääsevät
ilmaiseksi. Lippuja myydään tapahtumapäivänä ovelta 17 eurolla.
Jos liityt uudeksi jäseneksi 28.2. mennessä, saat liittymisetuna kaksi lippua KeMuihin
maksuttomasti. Jos haluat liittyä jäseneksi, ota yhteyttä Maria Kuosmaan.
Psst… Huomasitko, että jäsentiedotteen keskiaukeamalla on KeMuT 2020 -juliste iloksesi?

TE RV ET U LO A KE VÄTK O KO UK

HEI!
Olen Jenna Luoto ja aloitin vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina joulukuun
alussa. Järjestötyö ja kansalaistoiminta on
minulle ennestään tuttua, sillä olen työskennellyt vapaaehtoistoiminnan parissa
useamman vuoden. Vapaa-ajallani liikun
luonnossa ja rentoudun joogan tai kulttuurin parissa. Minua inspiroivat kuvataide,
musiikki, Berliini ja ystävät.
Innostun työstä merkityksellisen ja maanläheisen toiminnan parissa!
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HEI!
Olen Kirsi Kanerva-Poranen. Aloitin elokuussa työn palveluyksikön johtajana
Oskarinpuiston toimijatalossa ja kotiyhteisössä. Asun Keravalla mieheni, nuorimman
tyttäreni ja Sanni-koiran kanssa. Kaksi
vanhempaa tytärtäni ovat jo muuttaneet
omilleen. Rakastan tanssimista, matkustelua ja elokuvien katsomista.

SE EN

Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 28.4.2020 klo 18.00
yhdistyksen toimistolla, osoitteessa Läntinen
Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki.
Käsiteltäviä asioita:
• Sääntöjen §:n 11 määräämät asiat:
- hyväksytään vuosikertomus edelliseltä vuodelta
- käsitellään kirjanpitolain tarkoittama tilinpäätös ja 		
		 toimintakertomus sekä tilintarkastajien lausunto 		
		 edelliseltä vuodelta
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
		tilivelvollisille.
• Käsitellään muut yhdistyksen hallitukselle viimeistään
20.3.2020 ilmoitetut aloitteet.
Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen
toimistolta tiistaina 21.4.2020 alkaen.
TERVETULOA! Kehitysvammatuki 57 ry:n hallitus

Olen aina toiminut aktiivisesti monessa
yhdistyksessä ja kiinnostuin hallinnosta ja
johtamisesta sitä kautta. Johtajana minulle
on tärkeää henkilöstön kuunteleminen ja
työhyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteenani on tarjota Oskarinpuiston toimijoille ja
asukkaille parasta mahdollista palvelua.

Osallistu lahjoittamalla hyvien hetkien tarjoamiseen.
Lahjoitusvaroilla järjestetään tapahtumia ja virkistystoimintaa kehitysvammaisille ihmisille ja heidän
läheisilleen. Yhdistyksellä on voimassa oleva rahankeräyslupa.
VOIT LAHJOITTAA haluamasi summan yhdistyksen
tilille FI59 8000 1600 2036 58.
Käytäthän viitettä ”57”.
Voit myös järjestää varainkeruukampanjan yhdistyksen hyväksi. Voit halutessasi pyytää Facebookissa
ystäviäsi tekemään syntymäpäivänäsi lahjoituksen
yhdistykselle valitsemalla kohteeksi Kehitysvammatuki 57 ry:n.
Lämmin kiitos kaikille jo lahjoituksia tehneille ja
keräyksiä järjestäneille!

lve lisi
Mi lla ine n ko ske tte luk irja asu mi ses ta pa
KYSE LYYN !
pa rha ite n ko toa po ism uu tta va a? VA STAA
Osana kasvamista erityistä tukea tarvitseva itsenäistyy ja
muuttaa pois lapsuudenkodista. Millaisia ajatuksia tämä herättää
sinussa ja lapsessasi? Ehkä hän on jo muuttanut omaan kotiin,
muutto on vasta suunnitteilla tai se on kaukainen ajatus jossain
tulevaisuudessa?
Tekstiilisuunnitteluopiskelija Reetta Pihkanen toteuttaa aiheeseen liittyvän koskettelukirjan opinnäytetyönä yhteistyössä
Celian ja Kehitysvammatuki 57 ry:n kanssa. Tule mukaan, vastausaikaa on 9.2. saakka.
Lisätietoja yhdistyksen nettisivuilta ”Ajankohtaista -kohdasta”.
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j a tk u u

YHTEISKUNNALLISEN YRITYKSEN
merkki Kehitysvammatuki 57 ry:lle

STEA ja
HELSINGIN
KAUPUNKI
JATKAVAT TOIMINNAN
RAHOITTAMISTA
Loppuvuodesta saimme hyviä
uutisia rahoittajiltamme. Luvassa on vakiintuneiden toimintojen lisäksi hieman uusia tuulia.
STEA tukee toimintaamme
Veikkauksen tuotoilla myös
vuonna 2020. Ystävätupa-toiminta, parkkitoiminta, vertais- ja
vapaaehtoistoiminta sekä Vipinä-hanke saivat jatkoa rahoitukselle. Lisäksi yhdistyksellemme
myönnettiin ensimmäistä kertaa
yleisavustus sekä kolmevuotinen Selkeästi meille -hanke, jolla
edistetään tiedon saavutettavuutta yhteiskunnassa. Hanke
käynnistyy maaliskuussa.
Helsingin kaupunki jatkaa
toimintamme rahoittamista. Tarjolla on siis jatkossakin
monipuolista perheiden vertaistukitoimintaa, vilkas leirikesä ja
mukavia harrastuksia kerhotoiminnassa.
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UUTTA PALVELUTOIMINNASSA
Kehitysvammatuki 57 ry on laajentanut palvelutoimintaansa Vantaalle Hakunilaan. Uuden osallisuutta ja työllistymistä
edistävän yksikön nimestä järjestettiin joulukuussa nimikilpailu, ja ehdotuksista valittiin yksikön nimeksi Haksulan toimijatalo. Yksikön tilat on remontoitu, ja sisustusta täydennetään
toimijoiden kanssa heidän tarpeidensa mukaisesti. Tiloissa on
huomioitu mahdollisuudet esim. taide, musiikki ja media työskentelyyn sekä lepoon ja aistielämyksiin. Hakunilan palvelut,
kuten kirjasto ja urheilupuisto, ovat lähellä.
Toimijatalon päiväaikainen toiminta suunnitellaan toimijoiden ja ohjaajien yhteistyönä. Yksiköön on jo palkattu muutama
ohjaaja ja odotamme innolla porukan kasvamista. Päiväaikaiseen toimintaan hakeudutaan oman sosiaalityöntekijän kautta.
Alkuvuodesta 2020 avautuu Helsinkiin perhekoti kehitysvammaisille aikuisille ihmisille. Tavoitteena on antaa perhehoitoon tulevalle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen
hoitoon, läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan. Erityisesti aikuisten
perhehoidossa on tärkeää yhteisöllisen asumisen järjestäminen sekä osallisuuden ja toimintakyvyn tukeminen ja ylläpitäminen.
Lisätietoja: Elina Raike-Ojanen

Suomalaisen Työn Liitto myönsi
Kehitysvammatuki 57 ry:lle Yhteiskunnallinen Yritys -merkin kokouksessaan 11.12.2019.
Yhteiskunnallinen Yritys -merkki
voidaan myöntää yrityksille, joiden
ensisijainen tavoite on ratkaista
yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia, ja ne käyttävät vähintään puolet
voitostaan tähän. Tärkeää on myös
liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan
avoimuus. Suomalaisen Työn Liiton
myöntämä Yhteiskunnallinen Yritys
-merkki auttaa tunnistamaan nämä
yritykset luotettavasti.
- Haimme yhteiskunnallisen yrityksen merkkiä, koska haluamme
viestittää entistäkin selkeämmin
sitä, että teemme yhteiskunnallisesti
merkittävää työtä kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä
hyvinvoinnin eteen. Yhteiskunnallisen yrityksen merkki viestittää myös
vastuullisuudestamme työnantajana,
kertoo toiminnanjohtaja Nina Korventaival.

Vuoden 2019
vapaaehtoinen
–

HENRIK
SÄRKKÄ
Kehitysvammatuki 57 ry:n vuoden 2019 vapaaehtoiseksi
valittiin Henrik Särkkä. Valinta julkistettiin vapaaehtoisten
päivänä 5.12.2019.
Henrik toimii Kehitysvammatuki 57 ry:n tuetussa vapaaehtoistoiminnassa eli Vekkaritoiminnassa. Tämän lisäksi hän
on todellinen vapaaehtoistoiminnan moniottelija. Henrik
osallistuu pääkaupunkiseudulla useamman yhdistyksen
toimintaan ja on tuttu kasvo monista tapahtumista. 37-vuotias espoolainen on ehtinyt Vekkaritoiminnan lisäksi mukaan
muun muassa Me Itse Espoon sihteeriksi ja Väylä ry:n hallituksen jäseneksi. Henrik on ollut mukana Vekkaritoiminnassa vuodesta 2016 lähtien. Hän on kouluttautunut vertaisryhmän vetäjäksi ja perustanut sen jälkeen rentoutusryhmän,
jonka ohjaajana hän toimi vuoden ajan. Henrik on ahkera ja
osaava vapaaehtoinen monenlaisissa tehtävissä. Hän ottaa
aina toiset huomioon ja levittää ympärilleen positiivista
asennetta.
Verkostoitujana Henrik Särkkä on esimerkillinen. Hänen
ansiostaan myös muut Vekkarin toimijat ovat päässeet
mukaan uudenlaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Henrik
ottaa omatoimisesti yhteyttä toiminnan koordinaattoreihin
ja suosittelee tapahtumia, joihin Vekkarin vapaaehtoisten
kannattaa lähteä mukaan.
Esimerkillään Henrik on näyttänyt, että tuetun vapaaehtoistoiminnan kautta kaikki voivat toimia vapaaehtoisina,
kun siihen annetaan mahdollisuus! Siten hän myös haluaa
vaikuttaa ja ottaa osaa itselleen tärkeiden asioiden edistämiseen yhteiskunnassa.
Viisseiska | 4
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M I TÄ K U U LU U ?
MITÄ KUULUU? -PALSTALLA VIERAILLAAN VUODEN AIKANA KAIKISSA KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N YKSIKÖISSÄ
JA TUTUSTUTAAN JÄRJESTÖTOIMINTAAN. TÄLLÄ KERTAA KUULLAAN PERHEIDEN VERTAISTUKITOIMINNAN
VUOSISUUNNITELMISTA, VIERAILLAAN OSKARINPUISTON TOIMIJATALON TOIMIJAPALAVERISSA
JA POIKETAAN SEINÄJOELLE VIPINÄ-PELIN PARIIN.

Päättäjien
kahvipöydässä
-Kuinka moni ottaa kahvia?
Aika moni vastaa “kyllä”.
Oskarinpuiston toimijatalon toimijat ovat
kokoontuneet vuoden ensimmäiseen toimijapalaveriin päättämään työpaikan asioista.
Esittäytymiskierroksen jälkeen käydään
läpi syksyn saavutuksia. Mitkä aloitteet ovat
toteutuneet?
-Rahaa!
-Pizzapäivä.
-Kahvipulla.
Päätösten tekemisen jälkeen valitaan myös
vapaaehtoiset, jotka alkavat toteuttaa yhteisiä
suunnitelmia.
Loppuvuodesta toteutui monen osallistujan
toivoma palkkapäivä. Mistä rahat palkkaan
järjestyivät?
-Arpajaisista, kertoo Ari Juhokas.
Toimijat järjestivät puurojuhlan yhteydessä
arpajaiset, jonka palkintoina oli sekä toimijoi-

8

Viisseiska | 4

den tekemiä että lahjoituksina saatuja tuotteita.
Palavereihin on osallistunut koko syksyn
ajan noin 15 toimijaa. Millä tavalla näin iso
porukka tekee päätöksiä?
Päätöksiä tehdään niin, että kaikki ovat tyytyväisiä, vakuuttavat Ari ja Suvi Virtanen.
Toisinaan päätöksistä äänestetään, jos
kaikkia miellyttävää kompromissia ei löydy.
Paikalla oleminenkin on vaikuttamista. Silloin
muut muistavat, että päätöksissä on otettava
kaikkien tarpeet huomioon.
Tunnelma kokouksessa on keskittynyt ja
läsnä oleva. Onko täällä aina näin rauhallista?
Kokouksissa on tosi paljon ihmisiä ja välillä
kova hälinä, mutta kyllä niissä pystyy keskittymään, kertovat Suvi, Ari ja Minna Syvänen.
Miltä on tuntunut osallistua päätöksentekoon?
-Hyvältä!
-Hauskaa.
-Ihan kivaa.
-Saatiin kahvia, mainitsee positiivisena juttuna Tapio Suojanen.
Kaikki neljä haluavat jatkaa palavereissa
käymistä. He myös suosittelisivat palavereita
muille työpaikoille.
-Toisissakin työpaikoissa täytyy olla, sanoo
Ari.
-Joo! Suvi täydentää pontevasti.

Meidän perheen
palapeli

Tangoa ja Vipinää
Seinäjoella

Koordinaattorin työ muistuttaa palapeli kokoamista – palapelin osat ovat osallistujien toiveita ja ideoita. Keräämme jokaisen tapahtuman
jälkeen osallistujilta palautetta tapahtumasta
sekä toiveita ja ideoita. Näistä ehdotuksista
syntyy palapeli. Välillä palapelin osat loksahtavat helposti yhteen ja välillä tuntuu siltä, ettei
huomaa oikeita paloja. Silloin on paras jättää
palapelin rakentaminen vähäksi aikaan ja tehdä
aivan jotain muuta. Tauon jälkeen, kun palaa
palapelin ääreen, huomaakin, että tuossahan
ovat oikeat palat ja taas on yksi kokonaisuus
valmis.
Tämän vuoden palapelistä tulee värikäs tarjolla on tuttuun tapaan erilaisia vertaistapaamisia eri kohderyhmille ja suosittuja perheiden
viikonloppuja. Mukana myös uutta – palapelin
tärkeitä teemoja ovat alle kouluikäisten lasten
perheiden tavoittaminen sekä luonto kaikessa
vehreydessään. Tästä esimerkkinä istutustalkoot Skatan tilalla, retkeilyviikonloppu Talosaaren torpalla sekä pariskuntien omaa aikaa vanhassa puuhuvilassa Naantalissa. Tule rohkeasti
mukaan - laita kädet multaan, nauti luonnosta
ja tuo oma palasi yhteiseen palapeliin.

Vipinä on valtakunnallinen liikuntahanke, jossa etsitään uusia
ideoita arjen aktiivisuuden lisäämiseen kotiyhteisöissä. Hankejakson aikana Vipinän työntekijät ja kotiyhteisön asukkaat sekä
ohjaajat kokoontuvat yhteisiin
työpajoihin, joissa pohditaan erilaisia liikuntaan liittyviä teemoja. Jokaisessa työpajassa nostetaan myös
hiki pintaan erilaisia liikuntamuotoja kokeilemalla.
Vipinä-hankkeen työpajajakso huipentuu kuukauden pituiseen Vipinä-peliin. Pelissä kotiyhteisön
asukkaiden on tarkoituksena kerätä mahdollisimman paljon pisteitä liikuntaa harrastamalla. Pelistä
tehdään jokaisessa kotiyhteisössä erilainen ja se
suunnitellaan sekä rakennetaan yhdessä asukkaiden
kanssa.
Seinäjoella sijaitsevan Kytösavun asumisyksikön
asukkaat halusivat valmistaa tanssiaiheisen pelin,
sillä Tangomarkkinat ovat kesän suosikkitapahtuma.
Jokainen osallistuja askarteli oman tanssihahmon,
joka liimattiin kimaltavalle paperille. Seuraavien
viikkojen aikana osallistujat laittavat pelin pohjaan,
eli ”tanssilattialle”, tarran merkiksi jokaisesta liikuntasuorituksesta. Onnea peliin!

Minna Syvänen, Venni Turtiainen ja Suvi Virtanen työskente-

Kirjoittaja Sari Jenu on perhetoiminnan koordinaattori.

Kirjoittaja Anna-Riikka Murtonen on Vipinä-hankkeen 		

levät Oskarinpuiston toimijatalossa.

Tutustu perheiden vertaistukitoimintaan sivulta 12 alkaen.

projektipäällikkö.

Artikkelin tekijät Ari Juhokas, Tapio Suojanen, Minna Saira,
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TO I M I N TA , TA PA H T U M AT J A V E R TA I S T U K I

K O LU M N I

ALKAEN SIVULTA

PERHEIDEN VERTAISTUKITOIMINTA

Saako tuetussa
päätöksenteossa motivoida?

O

lin viime vuoden puolella puhumassa tuetusta päätöksenteosta THL:n ja
Autismiliiton yhteisessä seminaarissa
Elina Raike-Ojasen kanssa. Tilaisuudessa keskusteluun nousi se, voiko tuettuun
päätöksentekoon liittyä suostuttelua tai motivointia ja kuinka riippumatonta päätöksenteon
tulee olla suhteessa tukijaan.
Kysymys on hyvä. Tuettua päätöksentekoa
ei ole Suomen lainsäädännössä toistaiseksi
määritelty, vaikka YK:n vammaissopimuksen
12 artikla sitä edellyttää.
Tuettu päätöksenteko ei kuitenkaan ole uusi
asia. Kyse on siitä, että jokaisella ihmisellä on
itsemääräämisoikeus, oikeus tehdä omaan
elämään liittyviä päätöksiä ja valintoja niin,
että niiden tekemiseen saa riittävän tuen.
Tukijan asenteet, osaaminen ja sitoutuneisuus
ovat ratkaisevia tekijöitä tuetun päätöksenteon toteutumisessa. Tuettu päätöksenteko ei
koskaan ole toisen puolesta päätösten tekemistä. Tuetun päätöksenteon tavoitteena on,
että ihmisellä on tosiasiallinen mahdollisuus
ymmärtää tekemänsä päätöksen seuraukset.
Missä määrin tuettuun päätöksentekoon voi
kuulua suostuttelua? Vai onko kyseessä motivointi, joka auttaa ihmistä toimimaan itselleen
edullisella tavalla? Minä ajattelen, että mikäli
tuetun päätöksenteon prosessissa ihminen
oivaltaa vastaukset alla oleviin kysymyksiin, 		
ei motivointi ole sallittua.

Tuemme perheitä, joissa perheenjäsenellä on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alainen tuen
tarve. Edistämme perheiden hyvinvointia tarjoamalla tukea ja tietoa eri elämäntilanteissa. 		
Kaiken toiminnan punaisena lankana kulkee vertaistuki. Tulemme myös tarvittaessa tueksi 		
erilaisiin perheen palveluita koskeviin palavereihin.
Lisätietoja Sari Jenulta.

PARKKITOIMINTA
• Asioiden ymmärtäminen – Mistä minä olen
tekemässä päätöstä?
• Valintojen merkityksen hahmottaminen –
Miten päätös vaikuttaa elämääni?
• Palvelujen hakeminen – Mitä palveluita
tarvitsen elääkseni hyvää elämää?
• Tietojen hankinta – Mistä saan tietoa, jonka
avulla tehdä päätöksiä?
• Tuki tavoitteen saavuttamiseen – Mitä teen
saadakseni sen mitä haluan?
• Oman toiminnan arviointi – Miten päätös
vaikutti elämääni? Mitä uutta olen oppinut?
Syy-seuraussuhteiden täydellinen ymmärtäminen, hyvä toiminnanohjaus ja kyky oman
toiminnan arviointiin ei liene kuitenkaan
realistinen tavoite kaikissa tilanteissa ja kaikkien asioiden kohdalla edes tuettuna. Tässäkin
oleellisinta on tukijan osaaminen ja asenteet.
Onko kyseessä päätös, jolla on todellista vaikutusta tuettavan hyvinvointiin? Vai onko kyseessä päätös, jolla ei ole merkitystä hyvinvoinnin
kannalta? Onko päätös lääkkeen nielemisestä
vai sukkien käyttämisestä sisätiloissa? Kyllä,
mielestäni motivointi tai jopa suostuttelu on
eettisesti oikein tilanteessa, jossa syvällistä ymmärrystä ei synny, jos vaakalaudalla on terveyden menetys. Mutta nuo sukat… Olen tainnut
vuosien varrella oppia jotain.
Nina Korventaival, toiminnanjohtaja
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Parkkitoiminta koostuu kotiin vietävästä lastenhoidosta (kotiparkki) sekä lasten teemallisista
päivistä (lauantai- ja perjantaiparkki). Lisäksi järjestämme lastenhoitoa erilaisiin perheille suunnattuihin tapahtumiin (toimintaparkki). Parkkitoiminta on arjen tilapäistä tukea pääkaupunkiseudulla
asuville perheille, joissa lapsella on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alaisen tuen tarve.
Lisätietoja Emmi Nuopposelta.

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

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

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

KERHOTOIMINTA
Kerhotoiminta muodostuu säännöllisesti kokoontuvista kerhoista, lyhyemmistä 			
kursseista ja liikuteltavasta vapaa-ajan toiminnasta.
Lisätietoja Severiina Winqvistiltä.

YHTEISTYÖTAPAHTUMAT
Tällä palstalla tiedotamme yhteistyökumppaneiden järjestämästä toiminnasta. Osassa
tapahtumista olemme mukana järjestäjinä.

12
24
26
31
33
38
40
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VANHEMPIEN TAPAAMISIA

waa hadyad –ryhmä on ilmainen ja siellä
on tarjolla pieni iltapala. Voit osallistua niille
kerroille, joille haluat. Ryhmään ei tarvitse
erikseen ilmoittautua, voit vain tulla paikalle
klo 18.

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

Aika: maanantaisin 10.2., 9.3. ja 		
20.4. klo 17–20
Paikka: Herttoniemen leikkipuiston remontin
vuoksi paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Lisätietoja: Emmi Nuopponen
Ilmoittautuminen: tapahtumakalenterin
kautta. Mukaan voi tulla myös ilman 		
ennakkoilmoittautumista, näin toiminta
pysyy mukavan vapaamuotoisena.

YHDISTYKSEN
YLEISET
PERUUTUSEHDOT

Maksun maksamatta jättäminen ei
ole sama asia kuin peruuttaminen.
Sairastumisen sattuessa rahat palautetaan vain lääkärintodistusta
vastaan.
Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi, olethan välittömästi yhteydessä tapahtuman yhteyshenkilöön.

12
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Espoon vertaistukiryhmä
Aika: lauantaisin 29.2., 18.4., 16.5. klo 13-16
Paikka: Me-talo, Terveyskuja 2, 02770 Espoo
Lisätietoja, lastenhoitokyselyt ja ilmoittautuminen viikkoa ennen: Katja Riikonen

Yhdistyksen yleiset peruutusehdot
ovat voimassa kaikissa yhdistyksen
järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa ellei toisin mainita.
Voit peruuttaa osallistumisen kuluitta
30 vrk ennen tapahtuman alkua.
Perimme 50 % kuluista, jos peruutus
tapahtuu 29–15 vrk ennen tapahtuman alkua. Perimme 100 % kuluista,
jos osallistuminen peruutetaan alle
15 vrk ennen tapahtuman alkua.

Tapaamiset toteutetaan yhteistyössä Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n ja
Helsingin kaupungin vammaispalvelujen
kanssa.

Kaakon kammari -iltojen tavoitteena on
tarjota erityislapsille ja -nuorille sisaruksineen vertaistukea ja virkistystä ohjatun
toiminnan ja vapaamuotoisen leikin tuella.
Leikkipuistossa kun ollaan, löytyy leluja ja
tarvikkeita erilaisiin leikkeihin reilusti.
Myös puiston keittiö tarvikkeineen on
käytössä.
Päävastuu lapsista on vanhemmilla. Illat
ovat koko perheelle avoin ja mukaan voi
tulla koko perhe tai osa perheestä. Istumme iltaa rupatellen kahvin tai teen ääressä,
kaikki samoissa tiloissa. Kaakon kammariin
pääsee hyvin metrolla, asemalta on noin
10 minuutin kävelymatka. Omalla autolla
tuleville löytyy myös hyvin parkkitilaa.
Mukaan voi tulla mistä päin pääkaupunkiseutua tahansa.

Ryhmän punaisena lankana kulkee vertaistuki. Tapaamisia on neljä kevätkaudella ja
neljä syyskaudella. Tapaamisiin on järjestetty lastenhoito, mukaan mahtuu rajallinen
määrä lapsia. Tule rohkeasti mukaan! Ryhmä
on avoin ryhmä, eli voit tulla niille kerroille,
jotka itsellesi sopivat.

Erityislapsi on lahja -ryhmä 		
somalinkielisille äideille
Aika: keskiviikkoisin 29.1., ke 26.2., 		
to 26.3., ke 29.4., to 28.5. Klo 18.00 -19.45
Paikka: Itäkadun perhekeskus, 		
Tallinnanaukio 1
Lisätietoja: Katja Riikonen (yhteystiedot
takakannessa) tai Tuulikki Hakala tuulikki.
hakala@polli.fi, p. 046 922 3590.
Onko sinulla lapsi, jolla on jokin vamma,
sairaus tai muu erityisen tuen tarve? Tervetuloa tapaamaan muita samassa tilanteessa olevia somalinkielisiä äitejä! Kerran
kuukaudessa kokoontuva Ilmaha gaarka ah

Ilmaha gaarka ahi waa hadiyad - kooxda loogu talagalay hooyooyinka afka
soomaaliga ku hadla
Ma heysataa cunug qaba naafo, jirro ama
kaalmo u baahan? Ku soo dhowow oo la kulan hooyooyin afka soomaaliga ku hadla oo
ku jira xaaladdaada mid lamid ah! Kooxda
Ilmaha gaarka ahi waa hadiyad – ee bishiiba
halmar kulanta waa lacag la’aan waxaana
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la bixinayaa casho fudud. Waxaad ka soo
qeybgeli kartaa wakhtiyada aad dooneyso.
Wakhtiga:
Arbaco 29.1.2020 saacadda 18
Arbaco 26.2.2020 saacadda 18
Khamiis 26.3.2020 saacadda 18
Arbaco 29.4.2020 saacadda 18
Khamiis 28.5.2020 saacadda 18
Goobta: ITÄKADUN PERHEKESKUS, Tallinnanaukio 1, dabaqa 1aad, Helsinki.
Qabanqaabada waxaa qaabilsan: Ururka kaalmada naafada garaadka ee 57 iyo
Ururka xigto daryeelayaasha ee Agagaarka
caasimadda Macluumaad dheeraad ah: tuulikki.hakala@polli.fi, tel. 046 922 3590.

VIRKISTYSTÄ JA VERTAISTUKEA
Kinestetiikasta apua arkeen
Aika: ma 10.2. klo 17.30-19.30
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4.kerros,
Helsinki.
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 2.2. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta.
Illan asiantuntijana meillä on Minna Sulanen fysioterapeutti, kinestetiikan kouluttaja
sekä erityislapsen äiti. Minna kertoo, miten
kinestetiikkaa voi käyttää erityislapsiperheen arjessa ja miksi sitä kannattaa käyttää.
Kinestetiikan avulla opit hyödyntämään
vammaisen lapsen voimavaroja, lapsen
toimintakyky lisääntyy ja vanhempien
fyysinen kuormittuminen vähenee ja jak-
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saminen lisääntyy. Tule hakemaan vinkkejä
omaan arkeesi.

Saamme vieraaksemme varhaiskasvatuksen
erityisopettajan, joka kertoo omasta työstään ja siitä, minkälaisia tukea on mahdollista saada lapselle varhaiskasvatuksen
erityisopettajan kautta.

Ilta järjestetään yhteistyössä Suomen Kinestetiikkayhdistyksen kanssa.
Tarjolla pientä suolaista kahvin ja teen kera.
Ilmoitathan ruoka-aineallergiat ilmoittautumisen yhteydessä.
Lastenhoito tälle illalle, kotiin vietynä, maksaa 10 €. Lastenhoitajia on rajoitettu määrä!
Ilmoitamme kaikille lastenhoitotilanteen
ilmoittautumisajan mentyä umpeen.

Edunvalvontailta
Aika: ma 24.2. klo 17.30-19.30

Lapsille järjestetään tilaisuuden ajaksi ohjelmaa – muista ilmoittaa lapsesi erikseen
toimintaparkkiin.

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4.kerros,
Helsinki.
Lisätietoja: Katja Riikonen
Ilmoittautuminen: 16.2. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta.
Saamme vieraaksemme lakimies Virpi
Kutilan HOK-Elannon Hautaus- ja Lakipalvelusta. Kuulemme käytännönläheisesti
edunvalvonnan merkityksestä silloin, kun
henkilö itse ei kykene huolehtimaan omista
taloudellisista tai henkilöä koskevista asioistaan. Illassa käydään läpi erot perinteisen
edunvalvonnan ja edunvalvontavaltuutuksen välillä ja saadaan neuvoja siitä, miten
ennalta on mahdollista varautua vaikeisiin
tilanteisiin.
Tarjolla kahvia ja/tai teetä sekä pientä syötävää. Ilmoitathan ruoka-aineallergiat ilmoittautumisen yhteydessä.

Alle kouluikäisten lasten 			
vanhempien tapaaminen
Aika: ma 2.3. klo 17.30-19.30
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 		
4.kerros, Helsinki.
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 23.2. mennessä		
tapahtumakalenterin kautta.

Aikuisten lasten vanhempien lounas
Aika: ke 5.2. klo 13-15
Paikka: Bistro Frans & Amélie, 			
Kluuvikatu 8, Helsinki
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 30.1. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta
Helsinkiläiset vanhemmat - tervetuloa
mukaan! Jutellaan ja virkistytään vertaisessa seurassa yhdessä lounastaen. Frans &
Amélie on rennon ranskalainen bistro, jossa
yhdistyvät rakkaus hyvään ruokaan ja siitä
nauttimiseen.
Omavastuu 10 € (maksetaan paikan päällä)
sisältää Nizzan torin salaatti- ja leipäpöydän,
lämpimän ruoan ja kahvin tai teen.
Esteetön sisäänkäynti on Original Sokos
Helsinki Hotellin pääovesta, josta aulan
luota on luiska bistroon.

Viisseiska | 4
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Ihanat naiset Spa-kylpylässä
Aika: pe 3.4. klo 17-19
Paikka: Oppivat kädet Aurinkokivi, 		
Kirkkokatu 16 A, Espoo
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 22.3. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta.
Tule kanssamme viettämään ihanien naisten Spa-iltaa. Aurinkokivessä on tarjolla 30
minuutin jalkahoito tai käsihoito. Hoidot
tehdään 4 hengen ryhmissä.
Käytössämme on myös sauna, poreallas ja
lämmitetyt marmoridivaanit, joista voi nauttia ennen hoitoa tai hoidon jälkeen. Tarjolla
myös tuoreita hedelmiä.
Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Vammaisperheyhdistys Jaatisen kanssa.

P E R H E I D E N V E R TA I S T U K I TO I M I N TA
Nuorten itsensä tekemien tarjoilujen siivittämä rento iltapäivä tulee taas!
Tule viettämään toukokuista lauantai-iltapäivää perheen, pari- ja ihmissuhteiden
äärelle. Brunssipöydän herkullisten tarjoilujen lisäksi pääset tutustumaan yhdistysten
toimintaan. Luvassa on työpajoja lapsille ja
nuorille, esimerkiksi Perinneleikit ry leikittää
lapsia ja muistoksi iltapäivästä on mahdollista otattaa perhekuva.
Vanhemmille on keskustelua ajankohtaisista aiheista.
Mahdollisuus lapselle ry:n nuoret vastaavat
brunssipöydän tarjoilusta. Tapahtuma on
ilmainen, mutta voit halutessasi tukea nuorten brunssitiimiä vapaaehtoisella maksulla.
Ihan kaikenlaisille ja kaiken ikäisille
perheille!

Omavastuu 10 €/henkilö.
Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu siis
heti hemmotteluiltaan!

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä
Mahdollisuus lapselle ry:n kanssa.
Tervetuloa!

Sukella perheeseen -brunssi

Kävelykierros Malmin hautausmaalla

Aika: la 16.5. klo 12-15

Aika: su 17.5. klo 11-14

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4.kerros,
Helsinki.

Paikka: Malmin hautausmaa, Pihlajamäentien portti

Lisätietoja: Sari Jenu

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 4.5. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta.

Ilmoittautuminen: 4.5. mennessä tapahtumakalenterin kautta
Osallistu opastettuun kävelyretkeen Malmin
hautausmaalla, jossa tutustumme tunnettujen henkilöiden hautoihin. Malmin hautausmaa on huolellisesti ja hyvin hoidettu puistoalue, jossa käytäviä reunustavat suuret,
vanhat kuuset, lehmukset ja tammet. Nämä
luovat ympärille rauhallista tunnelmaa.
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Tapaamme pääportin luona klo 11 ja kävelykierros kestää noin 2 tuntia, jonka jälkeen
on mahdollista osallistua yhteiseen ruokailuun Malmilla. Yhdistys tarjoaa lounaan.
Ryhmään mahtuu mukaan 10 ensiksi ilmoittautunutta henkilöä.

Isovanhempien vertaistapaaminen
Aika: maanantai 11.5 klo 17-19
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4.kerros,
Helsinki.

Nyt ongelle

Lisätietoja: Sari Jenu

Paikka: Vanhankaupunginkosken suvanto,
Helsinki.

Ilmoittautuminen: 4.5. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta
Lapsenlapsen kehitysvamma ja/tai harvinainen sairaus yhdistää isovanhemmat saman
pöydän ääreen keskustelemaan. Illan aikana
keskustellaan vapaamuotoisesti mielen
päällä olevista asioista, vertaisessa seurassa
ja nautitaan kahvitarjoilusta. Mukaan ovat
tervetulleita kaikki isovanhemmat, isotädit
ja -sedät, bonusmummit ja -vaarit, joskus
aiemmin vastaavissa tapaamisissa mukana
olleet sekä ensi kertaa osallistuvat.
Tapaaminen järjestetään yhteistyössä
Harvinaiskeskus Norion kanssa. Tapaamispaikkana toimii Kehitysvammatuki 57:n
tilat. Tarjolla on kahvia ja teetä suolaisen ja
makean purtavan kera. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisesta erityisruokavaliostasi.
Lämpimästi tervetuloa mukaan.

Aika: su 31.5. klo 10 -

Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 18.5. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta
Helsinkiläiset perheet – tervetuloa mukaan
nauttimaan kauniista Vanhankaupunginkosken suvannosta ja kokeilemaan onnea
onkimisessa. Ei tarvitse olla mestarionkija,
vaan meitä on opastamassa onkimisen
saloihin Vapaa-ajankalastajista Mauri Suojanen, joka tuo mukanaan onget ja syötit.
Lisäksi Mauri pitää halukkaille kalavisailun ja
solmukoulun. Tuo mukanasi retkieväät, joita
voit nauttia onkimisen lomassa. Tapaamme
klo 10 ja siitä yhdessä siirrymme onkimispaikalle. Lisätietoja lähempänä tapahtumaa.

Kädet multaan
Aika: la 9.5. klo 10 Paikka: Skatan tila, Uutelantie 30, Helsinki.
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 4.5. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta
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Tule mukaan Skatan tilalla järjestettävään
taimien istutukseen. Samalla on mahdollisuus ulkoilla esteettömissä Uutelan luontopoluilla. Tilalle on hankittu taimia ja saamme istuttaa ne tilan kasvimaahan. On myös
mahdollista istuttaa kukkaruukkuun oma
taimi, jonka saa ottaa mukaan ja hoitaa sitä
kesällä. Lopuksi yhdessä grillaamme makkaraa kodassa.
Tapaamme klo 10. Tule koko perheen kanssa nauttimaan moniaistisesta toiminnasta.
Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Sininauhaliiton Vihreä Veräjän kanssa.

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

Ilo ja tekeminen, hetkeen pysähtyminen ja
siitä nauttiminen ovat tärkeitä elementtejä
värikylvyssä! Värikylpy sopii kaikille, ikään
ja toimintakykyyn katsomatta. Tärkeintä on
yhdessä tekeminen, ihmettely, moniaistinen
kokemus ja sen jakaminen. Valmistaudu
touhuilemaan rennosti ja avoimin mielin
lapsesi tahdissa. Tekeminen ja kokeminen
ovat pääasioita, kukin omalla tavallaan ja
oman aikansa! Tarkoituksena on viettää mukava iltapäivä ensin värikylvyn merkeissä,
jonka jälkeen kahvien parissa keskustellen.
Lapsille on varattu hoitajia ja omaa ohjelmaa kahvien ajaksi.
Voit osallistua kaikille kerroille tai niille
kerroille, joille haluat. Kahvikeskustelun
vetäjänä vuorottelevat lastenneurologi
Henna Jonsson, vauvaperhetyöntekijä Teija
Peltonen sekä Katja Riikonen (myös värikylpyohjaaja).
Kaikki materiaalit ovat turvallisia ja myrkyttömiä. Huomioi kuitenkin mahdolliset
allergiat ja kerro niistä ilmoittautumisen
yhteydessä. Kurssi järjestetään yhteistyössä
Uudenmaan epilepsiayhdistyksen ja HUSin
lastenneurologian yksikön kanssa.

Retki Krapin kesäteatteriin 24.6.
VÄRIKYLPYKURSSI alle 3-vuotiaille
epilepsiaa sairastaville vanhemman
kanssa
Aika: la 21.3., 4.4. ja 18.4. klo 13Paikka: Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
Lisätietoja: Katja Riikonen
Ilmoittautuminen: 4.3. mennessä
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Perheiden ja Ystävätuvan yhteinen kesäteatteriretki järjestetään tänä vuonna Tuusulaan
Krapin kesäteatteriin, jossa esitetään Juha
Tapion hiteillä höystetty Kaksi puuta -musiikkikomedia. Lue lisää jäsentiedotteen
sivulta 29.

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

Viikonloppu yksinhuoltaja-		
vanhempien perheille Sopukassa
Aika: pe-su 13.-15.3.
Paikka: Sopukka, Uusi Porvoontie 482,
01120 Sipoo
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 12.2. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta.
Vertaistukea ja virkistystä helsinkiläisille
perheille!
Sopukka (ensijaturvakotienliitto.fi) on kokonaan varattu meille viikonlopun ajaksi.

on joukko kokeneita ohjaajia ja hoitajia.
Kerrothan lapsesi erityisen tuen tarpeesta
mahdollisimman kattavasti.
Viikonlopun omavastuu on 25 €/aikuinen,
10 €/alle 18-vuotias lapsi, alle 3v ilmaiseksi.
Matkat jokainen hoitaa itse. Matkoihin voi
käyttää Helsingin matkakorttia.
Valinnat kurssille tehdään ilmoittautumisajan mentyä umpeen. Muista ilmoittaa
jokainen viikonloppuun osallistuva perheenjäsen erikseen ”lisää henkilö”-painikkeella.
Viikonlopun tarkempi ohjelma lähetetään
mukaan valituille perheille.
Peruutusehdot: Vahvistetun osallistumisen
Sopukan viikonloppukurssille voi perua
veloituksetta 26.2.2020 asti. Sen jälkeen peruutetusta ilmoittautumisesta veloitetaan
3-13-vuotiaasta 90 €/hlö ja yli 13-vuotiaasta
190 €/hlö.”.

Paikka sijaitsee lähellä Helsinkiä Sipoossa.
Viikonlopun aikana pääsee keskustelemaan
tärkeistä aiheista muiden vanhempien
kanssa. Ja toki viikonlopun aikana pääsee
myös ulkoilemaan, lepäämään ja nauttimaan talon oman kokin valmistamista
herkullisista ruuista.
Tärkeänä voimana viikonlopussa on vertaisuus, samankaltaisissa elämäntilanteissa
olevien vanhempien kanssa on helppo
jakaa kokemuksia. Viikonloppu tarjoaa
myös lapsille vertaiskavereiden seuraa ja
koko perheelle lepoa ja virkistystä. Lapsilla
ja sisaruksilla on omaa ohjelmaa, mukana
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Aika: pe-su 17.-19.4.
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4.kerros,
Helsinki, ja Haksulan toimijatalo, Kannuskuja
2, Vantaa
Majoitus: Scandic Kallio, 			
Läntinen Brahenkatu 2.
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 22.3. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta.
Vertaistukea ja virkistystä helsinkiläisille
perheille!
Viikonloppu on tarkoitettu koko perheelle.
Teemana on murrosikä ja sen tuomat ilot ja
haasteet. Vanhemmat pääsevät pohtimaan
teemaa asiantuntijan ja kokemusasiantuntijan luentojen kautta, joissa teemoina
ovat mm. aistierityisyys arjessa, nuoren
itsenäistyminen ja irti päästäminen. Tärkeänä voimana viikonlopussa on vertaisuus,
samankaltaisissa elämäntilanteissa olevien
vanhempien kanssa on helppo jakaa omia
kokemuksia.
Viikonloppuna murrosikäisille nuorille ja
heidän sisaruksilleen on järjestetty omaa
ohjelmaa kokeneiden ohjaajien kanssa.
Kerrothan lapsesi erityisen tuen tarpeesta
mahdollisimman kattavasti, jotta pystymme
suunnittelemaan toimintaa, varaamaan hoitajia ja huomioimaan tuen tarpeen mahdollisimman hyvin.

tervetulleita osallistumaan ohjelmaan sekä
lauantaina että sunnuntaina. Lauantaina ja
sunnuntaina ohjelma järjestetään lapsille ja
nuorille Ystävätuvalla vanhempien viettäessä päivää Haksulan toimijatalossa.
Perheen osallistumismaksu 35 €, joka sisältää yhden vanhemman ja murrosikäisen
erityisnuoren majoituksen Scandic Kalliossa ja koko muun perheen osallistumisen
päiväaikaiseen toimintaan. Hintaan sisältyy
ohjelma ja ruokailut. Matkat jokainen hoitaa
itse. Matkoihin voi käyttää Helsingin matkakorttia.
Valinnat kurssille tehdään ilmoittautumisajan mentyä umpeen. Muista ilmoittaa
jokainen viikonloppuun osallistuva perheenjäsen erikseen ”lisää henkilö”-painikkeella.
Viikonlopun tarkempi ohjelma lähetetään
mukaan valituille perheille.
Peruutusehdot: Vahvistetun osallistumisen
murrosikäisten nuorten perheviikonlopun
voi perua veloituksetta 29.3.2020 asti. Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta ilmoittautumisesta veloitetaan 190 €/henkilö.

Talosaaren torppa kutsuu vanhempia
ja erityisiä kesäkuussa
Aika: la-su 27.-28.6.
Paikka: Talosaaren torppa, Talosaarentie 280,
Helsinki
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 7.6. mennessä tapahtumakalenterin kautta.
Meiltä on toivottu retkeilyviikonloppua ja
tässä se nyt on! Helsinkiläiset perheet – tervetuloa viettämään viikonloppua Talosaaren torppaan, joka on rakennettu 1800-luvulla ja sijaitsee Torpvikenin lintulahden
rannalla. Talosaaren luonto on lumoavan
vaihtelevaa – korkeita kalliota, rantalepikoita, vanhoja laidunmaita. Alueella pesii
monipuolinen linnusto. Viikonlopun aikana
tutustumme Talosaaren luontoon erä- ja
luonto-oppaan Jouni Viitalan johdolla.
Talosaaren torpan huoneet ovat kahden
hengen huoneita. Luvassa mökkitunnelmaa
kaupunkilaisille - vesi haetaan kaivosta,
sauna lämpiää puilla, yhdessä valmistamme ruoat ja illalla nuotiolla paistamme
herkkuja. Jos sinulla on oma teltta, niin voit
yöpyä myös pihalla teltassa. Koska majoituspaikkoja on rajoitetusti, niin myös pelkkä

päivävierailu Talosaaren torppaan onnistuu!
Jos tulisit päiväksi retkeilemään, muistathan
mainita tästä ilmoittautumisen yhteydessä.
Päävastuu lapsista on vanhemmilla, apukäsinä viikonlopussa ovat perhetoiminnan
koordinaattori Sari ja toinen ohjaaja.
Tervetuloa nauttimaan luonnon rauhasta!
Viikonlopun omavastuu on 25 €/aikuinen,
10 €/alle 18-vuotias lapsi. Matkat jokainen
hoitaa itse, tarvittaessa pyrimme järjestämään kimppakyytejä.
Valinnat kurssille tehdään ilmoittautumisajan mentyä umpeen. Muista ilmoittaa
jokainen viikonloppuun osallistuva perheenjäsen erikseen ”lisää henkilö”-painikkeella.
Viikonlopun tarkempi ohjelma lähetetään
mukaan valituille perheille.
Peruutusehdot: Vahvistetun osallistumisen
Talosaaren retkeilyviikonloppuun voi perua
veloituksetta 14.6.2020 asti. Sen jälkeen peruutetusta ilmoittautumisesta veloitetaan
omavastuu.

Kuva Mikko Niskasaari.

Murrosikäisten nuorten 			
perheviikonloppu

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

Majoitus on Scandic Kalliossa yhdelle
vanhemmalla ja murrosikäiselle erityislapselle. Tällä haluamme tarjota arjen kiireen
keskellä vanhemmalle ja nuorelle yhteisiä
hyviä hetkiä. Muut perheenjäsenet ovat
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Perheiden vertaistukitoiminnan tapahtumat jatkuvat sivulla 24.
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Tarkemmat tiedot tulevista tapahtumista
ja kursseista seuraavassa jäsentiedotteessa
ja tapahtumakalenterissa.
Vanhempien hyvinvointipäivä 		
la 25.4. klo 12-15
Tapahtuma järjestetään Läntisellä Brahenkadulla - laita jo päivämäärä ylös kalenteriisi!
Liikkeelle luontoon la 6.6. klo 13-17
Malikeen ja muiden yhdistysten kanssa perinteinen tapahtuma Salmen ulkoilualueella Nuuksiossa.
Viikonloppu parisuhteelle Perhehuvila
Kuin Kodissa Naantalissa 29.-30.8.
Erityislapsiperheessä voi arjessa olla huolta
ja kiirettä eikä ole aikaa itselleen eikä
kumppanilleen. Viikonlopun aikana keskitytään parisuhteen voimavaroihin ja niiden
ylläpitämiseen, vahvistetaan lempeyttä ja
terveitä rajoja, jotka ovat niin oman jaksamisen, vanhemmuuden kuin keskinäisen
suhteen ratkaiseva tekijä.
Alle kouluikäisten lapsiperheiden 		
viikonloppu Sopukassa 23.-25.10.
Vaikeavammaisten lapsiperheiden 		
viikonloppu 28.-29.11.

PA R K K I TO I M I N TA

PA R K K I TO I M I N TA

KOTIPARKKI

LAUANTAIPARKKI

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

Lauantaiparkki on lasten oma päivä. Eri
teemoilla suunnitellut päivät on tarkoitettu
erityislapsille ja heidän sisaruksilleen. Hoitajia varataan tarpeen mukaan. Lauantaiparkkien tarkoitus on tuoda lapsille ja sisaruksille onnistumisen ja mukavan tekemisen
hetkiä vertaisessa seurassa eri teemoilla.
Toiminnassa otetaan huomioon mukaan
ilmoittautuneiden lasten vahvuudet. Käytämme lauantaiparkeissa kuvia ja viittomia
kommunikoinnin ja toiminnanohjauksen
tukena.

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

KOTIPARKIN HINNASTO
Klo
08.00–18.00

arkisin
10 €/h

lauantaisin
13 €/h

18.00–21.00

12 €/h

13 €/h

21.00–24.00

13 €/h

20 €/h

(huom. lauantaisin klo 20–24 hinta 20 €/h)
Sunnuntaisin ja arki-tai lauantaipyhänä
klo 8–18 hinta on 20 €/h.
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Lapset ovat lauantaiparkissa pääsääntöisesti ilman vanhempia, mutta toki vanhempi
voi tulla yhdessä lapsen kanssa tutustumaan uusiin kavereihin ja toimintaan. Lapsen voi myös ilmoittaa vain osaksi aikaa
lauantaiparkkiin, mikäli viisi tuntia tuntuu
liian pitkältä ajalta. Lapsi voi myös tulla
oman avustajan tai tukihenkilön kanssa
lauantaiparkkiin.
Lauantaiparkin osallistumismaksu on 20
€/lapsi. Osallistumismaksu pitää sisällään
lounaan, materiaalit sekä osaavan henkilökunnan ohjauksen ja tuen. Mukaan mahtuu
rajallinen määrä lapsia, olemme kaikkiin
yhteydessä ilmoittautumisajan mentyä
umpeen. Vahvistetun osallistumisen lauantaiparkkiin voi perua veloituksetta 12 tuntia
ennen alkamisajankohtaa. Lyhyemmällä
aikavälillä peruutetusta ilmoittautumisesta
veloitetaan osallistumismaksu 20€.
Huom! Myös sisarukset ovat lämpimästi
tervetulleita lauantai – ja perjantaiparkkeihin!

Lauantaiparkki – Megazone 		
sisaruksille
Aika: 8.2. klo 10-15
Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2,
4.krs, 00510 Helsinki
Lisätietoja: Emmi Nuopponen
Ilmoittautuminen: Su 26.1. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta.
Tapaamme Ystävätuvalla klo 10, josta
siirrymme Salmisaaren liikuntakeskuksen
Megazoneen, jonne päivä päättyy klo 15.
Mukaan mahtuu 10 osallistujaa. Luvassa
hauskanpitoa!

Lauantaiparkki – keilaus
Aika: 21.3. klo 10-15
Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2,
4.krs., 00510 Helsinki
Lisätietoja: Emmi Nuopponen
Ilmoittautuminen: Su 1.3. mennessä tapahtumakalenterin kautta.
Keilahalli sijaitsee Ystiksen ja uimahallin
kanssa samassa rakennuksessa ja alakertaan
pääsee hissillä. Keilaradalle saa tarvittaessa
laidat sekä lähetyskourun, tämäkin parkki
siis sopii myös vaikeammin vammaisille.
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Bragun Sateenkaariklubi

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

kuva Esa Ahonen

PERJANTAIPARKKI

Ystävätupa – ”Ystis”
Aika: keskiviikkoisin klo 14–19 		
(suljettu pääsiäisenä 12.4.) 			
ja sunnuntaisin klo 13–16			
Ystis on avoinna myös hiihtolomaviikolla!
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros,
Helsinki
Lisätietoja: Marja Herala

Perjantaiparkki – vappubileet
Aika: 24.4. klo 17-20
Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2,
4.krs., 00510 Helsinki
Lisätietoja: Emmi Nuopponen
Ilmoittautuminen: Su 5.4. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta
Luvassa diskoilua, ilmapalloja ja serpentiiniä. Ystävätuvalle on hankittu uusi Playstation ja siihen VR-lasit, tule mukaan kokeilemaan!

Teiniklubilla eli ”Teinarissa” voit pelailla
pelejä, askarrella, tavata kavereita ja
tutustua uusiin ihmisiin. Seurana ja pelikaverina on aina kaksi vastuuohjaajaa.
Mikäli tarvitset henkilökohtaista apua tai
vahvempaa tukea, olet tervetullut oman
avustajan kanssa. Myytävänä kahvia,
limua, mehua ja pientä purtavaa.

Ystävätupa eli Ystis on kohtaamispaikka,
jossa voit tavata kavereita ja tutustua uusiin
ihmisiin, pelata bilistä ja muita pelejä,
käyttää Yeti-tablettia tai vain viettää aikaa
mukavassa seurassa.
Myytävänä kahvia, pullaa ja pientä 		
suolaista.
Ystävätuvan puhelin 0400 413 478 		
(aukioloaikoina).

KLUBIT, RYHMÄT JA TAPAHTUMAT
YSTÄVÄTUVALLA

Teinarin teemakerrat suunnitellaan yhdessä. Kaiken ikäisille yhteinen disco on
lauantaina 28.3. klo 13-16. Discon yhteydessä Hauskin keväthattu -kilpailu. Paras
palkitaan!

Ystiksen Senioriklubi
Aika: joka toinen tiistai (parilliset viikot)
12.5. saakka, klo 12–14
Myytävänä kahvia ja pientä purtavaa.
Senioriklubille ei tarvitse ilmoittautua
etukäteen. Jos tarvitset vahvempaa
tukea, olet tervetullut oman avustajan
kanssa.
Kevään ohjelman saat Ystävätuvalta tai
pyytämällä sähköpostitse Marjalta.

Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä
eläkeläisille yhdessäoloa ja jutustelua

Aika: torstaina 6.2., 5.3., 23.4. ja 28.5. 		
klo 15.30-17.30.
Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2,
4. kerros, 00510 Helsinki
Bragun Sateenkaariklubi on kohtaamispaikka, joka on tarkoitettu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville erityistä
tukea tarvitseville henkilöille. Klubille ei
tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Bragun Sateenkaariklubilla voit:
• kohdata muita mukavia ihmisiä, jutella
ja viettää aikaa yhdessä
• nauttia kahvia, teetä ja virvokkeita 		
sekä pientä purtavaa
• pelata lautapelejä tai löytää biljardikaverin
Juttuseurana klubilla ovat myös seksuaalineuvoja Kirsimaria Örö ja vapaa-ajan
toiminnan koordinaattori Marja Herala.

Arjen turvallisuus -kurssi
Aika: 11.5., 18.5. ja 25.5. klo 17-19 sekä
paloturvallisuus- ja alkusammutuskoulutus
myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana

Kevään aikana keinutuoliryhmä
kokoontuu
• torstaina 20.2. klo 13–14.30
• torstaina 19.3. klo 13–14.30
• torstaina 23.4. klo 13–14.30

Ystiksen Teiniklubi 				
– nuorten oma mesta
Aika: joka toinen lauantai (parittomat viikot)
klo 13-16, alkaen 1.2. (suljettu pääsiäislauantaina 11.4.)

26

Viisseiska | 4

Myytävänä kahvia ja pullaa. 		
Kahvi + pulla maksaa 2 euroa.
Keinutuoliryhmään ei tarvitse
ilmoittautua.
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Villiklubi Järvenpää
Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2,
Helsinki ja Jätkäsaaren Pelastusasema

Aika: 26.2., 25.3., 22.4. ja 27.5. klo 17.3020.30

Lisätietoja: Marja Herala

Paikka: Ravintola Korona, Rantakatu 5, Järvenpää

Paikka: Musiikkimuseo Fame, 			
Fredikanterassi 5 A, 00520 Helsinki

Lisätietoja: Marja Herala

Hinta: 10 euroa

Järvenpäähän pääset kätevästi R-junalla,
vyöhykelippu ABCD. Kausilippuun voit ostaa
lisävyöhykelipun. Koronaan on asemalta lyhyt
kävelymatka suoraan kävelykatua pitkin.

Ilmoittautuminen tapahtumakalenterin kautta.
Paikkoja rajoitetusti. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen: 31.3. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta
Hinta: 30 euroa 				
Paikkoja rajoitetusti.
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti itsenäisesti tai tukiasunnossa asuville henkilöille, mutta muutkin aiheesta kiinnostuneet voivat
hakea kurssille.

Tervetuloa!

Ohjelma:
• 11.5. Ensiapu, kouluttaja Jan-Erik Pirhonen
• 18.5. Henkilökohtainen turvallisuus, seksuaalineuvoja Kirsimaria Örö

Aika: torstai 16.4. klo 12-15

Mennään yhdessä tutustumaan uuteen musiikkimuseoon. Musiikkimuseo Fame sijaitsee
Pasilassa. Se on osa kauppakeskus Triplaa.
Museo esittelee suomalaisia artisteja, säveltäjiä,
kapellimestareita ja muita musiikkivaikuttajia.
Tutustumme perusnäyttelyyn ja suomalaisen
iskelmämusiikin juhlanäyttelyyn.
Päivän ohjelma:

• 25.5. Liikunta ja turvallisuus, arkiliikunnan
kouluttaja Pirkko Ek

Retki Special Voice -loppukilpailuun

• Lisäksi paloturvallisuus- ja alkusammutuskoulutus Jätkäsaaren Pelastusasemalla. Aika
ilmoitetaan myöhemmin.

Lähtö: klo 9.30 Ystävätuvan edestä, Läntinen
Brahenkatu 2

Aika: lauantai 29.2.

klo 12 tapaaminen Ystävätuvalla, 		
josta lähdemme yhdessä ratikalla Pasilaan
klo 12.30-14.15 tutustuminen näyttelyihin

Hinta: 55 euroa

klo 14.40-15 pizzapala ja limu Triplan 		
Pizzariumissa

TAPAHTUMAT MUUALLA JA RETKET

Lisätietoja: Marja Herala

Pizzariumista jokainen lähtee suoraan kotiin.

Villiklubi – Suvilahti TBA

Ilmoittautuminen: pikaisesti tapahtumakalenterin kautta, paikkoja rajoitetusti

Aika: torstaisin 13.2., 12.3. ja 16.4. klo 19–22
Paikka: TBA, Kaasutehtaankatu 1 		
(rakennus 8, Kojehuone)
Lisätietoja: Marja Herala ja Facebookissa
Villiklubi 					
Ilmainen sisäänpääsy. Ikäraja 18 v. Tervetuloa!

Lähdetään yhdessä kannustamaan edustajiamme huikeaan musakilpailuun Turkuun! Loppukilpailussa ovat mukana Pirjo Ohukainen, Aada
Mustamäki eli Pikku Kipinä ja Marlo Paumo.
Päivän ohjelma:
• klo 9.30 lähtö
• klo 12 ruokailu Turussa
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Senioreiden retki 				
Musiikkimuseo Fameen
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Retki Krapin kesäteatteriin
Aika: keskiviikko 24.6. klo 16-22
Lähtö: Ystävätuvan edestä, 			
Läntinen Brahenkatu 2
Lisätietoja: Marja Herala ja Sari Jenu
Ilmoittautuminen 29.3. mennessä tapahtumakalenterin kautta
Retken hinta: jäsenet 60 euroa, muut 70 euroa
Retki järjestetään yhdessä perheiden vertaistukitoiminnan kanssa. Paikkoja on rajoitetusti ja
ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kesäteatterikohde on tänä vuonna Tuusulassa
sijaitseva Krapin kesäteatteri ja esitys Kaksi puuta. Rooleissa nähdään Sanna Saarijärvi, Jesse
Kaikuranta, Mikko Moilanen, Jari Vainionkukka,
Elina Varjomäki ja Jutta Järvinen.
Kaksi puuta on Juha Tapion hiteillä höystetty
musiikkikomedia, joka kertoo rakkaudesta, intohimosta ja jääräpäisyydestä. Ristiriidoiltakaan
ei voi välttyä kahden täysin erilaisen persoonan,
jäyhän nuohoojan ja hänen taiteilijanaapurinsa
kohdatessa.
Tuusulan Krapilla esitettävän sovituksen ohjaa
ja koreografioi musiikkiteatterin monitaiturina
tunnettu Tiina Brännare. Krapin kesäteatterin lavalla musiikista vastaa Jussi Hongiston johtama
livebändi.

• klo 14 alkaen Special Voice -kilpailu 		
Logomossa

Päivän ohjelma:

• noin klo 20.30 paluu Helsinkiin

• ruokailu klo 17

Retken hinta sisältää matkan bussilla, ruokailun
ja pääsylipun tapahtumaan.

• Kaksi puuta klo 19

• lähtö klo 16

• paluu Helsinkiin noin klo 22
Viisseiska | 4
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VAPAAEHTOISTOIMINNAN
MUODOT
Kaveritoiminta
Intti tutuksi -kurssi
Aika: 29.-30.8.2020
Paikka: Santahamina
Hinta: 30 euroa
Lisätietoa: Marja Herala
Hakuaika: 30.4. mennessä 			
tapahtumakalenterin kautta.
Kurssi tarjoaa elämyksiä ja kokemuksia sekä
mahdollisuuden tutustua maanpuolustustoimintaan. Kurssilaiset tutustuvat varusmiehen
arkeen ja harjoittelevat muun muassa metsässä
liikkumista, ensiapu- ja ensisammutustaitoja
sekä majoittautuvat ja yöpyvät puolijoukkueteltoissa.
Tällä kertaa etusijalla ovat nuoret, liikunnalliset
hakijat. Osallistujat valitaan hakijoista.
Osallistumismaksu lähetetään MPK:n (Maanpuolustuskoulutus ry) kautta.
Ruokailut, yöpyminen ja varusteet sisältyvät
kurssin hintaan.
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Kurssinjohtajina toimivat Paula-Riikka Viiru ja
Mereta Laukkanen.
Ennakkoilmoitusten pohjalta jokaiselle kurssille valitulle tulee sähköpostilla tieto kesäkuun
alussa.
Tervetuloa!

Toiminta yhdistää kavereiksi kaksi mahdollisimman samankaltaista ihmistä, joista
toisella on kehitysvamma ja toisella ei.
Kaveriksi voi ryhtyä kuka tahansa. Tärkeintä
on rehellisyys ja avoin mieli, hyvät kohtaamistaidot sekä huumorintaju.

Taustatukihenkilötoiminta
Taustatukihenkilö on vapaaehtoinen ei-kehitysvammainen ihminen, joka mahdollistaa sellaisen vapaaehtoisen toiminnan,
jolla on tuen tarve. Taustatukihenkilönä voi
toimia esimerkiksi vertaisryhmän vetäjän
tukena tai erilaisissa tapahtumissa. Vertaisryhmien vetäjät ovat kehitysvammaisia
ihmisiä, jotka ovat omien kiinnostusten ja
vahvuuksien kautta oman vertaisryhmän.
Tarjoamme koulutuksen ja tuen toimintaan
niin taustatukihenkilöille, kuin vertaisryhmän vetäjille.

Vekkarin tuettu vertais- 			
ja vapaaehtoistoiminta

minnan tapahtumissa yhdessä Vekkarin toimijoiden kanssa. Katso seuraavalta sivulta,
mihin tapahtumiin seuraavaksi osallistumme. Mahdollisuudet ovat rajattomat, koska
toimijoiden vahvuudet ja tilaajien toiveet
määrittelevät toiminnan.
Vekkarin vertaisryhmätoiminnassa toiminnan suunnittelee, toteuttaa ja arvioi vertaisryhmän vetäjät. Vetäjät käyvät koulutuksen,
jonka jälkeen he perustavat oman vertaisryhmän. Vertaistuki tulee toiminnan kautta,
rennosti ja luonnostaan.
Muut vapaaehtoistoiminnan muodot
Katso lisää www.kvtuki57.fi/vapari
Mukaan vapaaehtoiseksi?
Osallistu vapaaehtoisten koulutukseen keväällä 2020. Ensimmäinen koulutuspaketti
järjestetään 3.2., 5.2. ja 15.2. Toinen koulutuspaketti järjestetään 4.4. ja 18.4. Katso
lisää lehden Koulutukset -osiosta sivulta 40.

Tuemme kehitysvammaisia ihmisiä löytämään omat vahvuutensa toimimaan vertaisryhmien vetäjinä ja vapaaehtoistoimijoina. Tuemme ei-kehitysvammaisia ihmisiä
toimimaan taustatukihenkilöinä vertaisryhmissä ja työskentelemään vapaaehtoistoViisseiska | 4
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Leirikesä 2020 lähestyy 			
– leirihaku on auki 22.3. saakka!

VEKKARIN TUETTU 			
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Tuemme kehitysvammaisia ihmisiä toimimaan vapaaehtoistoimijoina erilaisissa
tapahtumissa. Heidän tukenaan toimii
ei-kehitysvammaisia ihmisiä taustatukihenkilöitä.

Haemme tällä hetkellä vapaaehtoisia
seuraaviin tapahtumiin:
10.2. Kaakon kammari klo 17-20: lasten
leikitys. (Paikka vahvistuu myöhemmin)
4.3. Karaokedisko klo 17–19.30: kahvilassa
avustaminen. (Kulttuurikeskus Vernissa,
Tikkurilantie 36, VANTAA)
7.3. KeMuT 2020 -tapahtuma klo 12–18
(Helsingin messukeskus, Messuaukio 1,
HELSINKI) infotilaisuus keskiviikkona 26.2.
klo 17 Ystävätuvalla.
9.3. Kaakon kammari klo 17-20: lasten
leikitys. (Paikka vahvistuu myöhemmin)
28.3. Ystiksen disko klo 12.30–16 		
(Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros, HELSINKI)
25.3. Karaokedisko klo 17–19.30: kahvilassa
avustaminen (Kulttuurikeskus Vernissa,
Tikkurilantie 36, VANTAA)
19.4. Tunneteatterin esitys klo 13–14: 		
ohjelmien jakaminen.				
(Helsinginkatu 26, HELSINKI)
20.4. Lasten leikitys Kaakon kammarissa
klo 17–20 (Paikka vahvistuu myöhemmin)
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23.4. Tunneteatterin esitys klo 11–12: 		
ohjelmien jakaminen. 				
(Helsinginkatu 26, HELSINKI)
24.4. Tunneteatterin esitys klo 11–12: ohjelmien jakaminen. 				
(Helsinginkatu 26, HELSINKI)
Valitse listasta tapahtumat, joihin haluat
mukaan ja ilmoittaudu tapahtumaan soittamalla Vekkarin numeroon 040 837 6273
tai laittamalla sähköposti Satulle: 		
satu.timperi@kvtuki57.fi.
Osallistumme tapahtumiin ilmoittautumisten mukaan. Jos ilmoittautumisia ei ole
tarpeeksi – osallistuminen tapahtumaan
perutaan. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kesällä 2020 järjestämme yhteensä 12 leiriä.
Leireistä viisi on päiväleirejä ja seitsemän
yöleirejä. Yksi leireistä on suunnattu alle
18-vuotiaille, loput aikuisille ja senioreille.
Enemmän tukea tarvitseville järjestetään
kaksi leiriä. Leiriläisellä tulee olla HSL:n matkakortti liikkumista varten. Leirien osallistumismaksut ovat: päiväleiri 120 €, yöleiri 160
€ ja alle 18-vuotiaiden leiri 150 €.
Leirit on tarkoitettu helsinkiläisille, joilla on
kehitysvamma tai muu laaja-alaisen tuen
tarve. Aistivamma, epilepsia, liikuntavamma
tms. ei ole este leirille hakemiseen. Diabetesta sairastavan kohdalla on kuitenkin huomioitava, että leiriläisen on osattava pistää
itse, sillä leiriohjaajilla ei ole pistolupaa.

Peruutusehdot: Vahvistetun osallistumisen
leirille voi perua veloituksetta 17.5. mennessä. Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta
ilmoittautumisesta veloitetaan alle 18-vuotiaiden leiristä 150 €, yöleireistä 280 € ja
päiväleireistä 120 €.
Tarvitsetko yksilöllisempää tukea? Mikäli
osallistuisit leirille oman tukihenkilön tai
avustajan kanssa, mainitsethan siitä ilmoittautumislomakkeessa.
Huomioimme hakuajan jälkeen tulleet
hakemukset, mikäli mahdollista, olethan siis
ajoissa liikenteessä! Leiriläisten valinnassa
otetaan huomioon leiriläisen kokonaistilanne ja sosiaaliset syyt. Lisäksi ensikertalaisten
määrä arvioidaan leirikohtaisesti sopivaksi.
Myös leiriläisten tuen tarve huomioidaan
leiriryhmiä muodostettaessa. Tutustu valintakriteereihin nettisivuillamme.

Leirit kestävät maanantaista torstaihin,
poikkeuksena alle 18-vuotiaiden leiri, joka
on maanantaista perjantaihin. Leirit ovat
teemoitettuja ja teema on kiinteä osa koko
leirijakson toimintaa. Toivomme, että hakija
kokee teeman omakseen.
Voit hakea kahdelle eri leirille. Toivomme
ilmoittautumiset ensisijaisesti netin kautta.
Voit kuitenkin pyytää paperisen hakulomakkeen ottamalla yhteyttä parkki- ja leiritoiminnan koordinaattoriin. Leirille pääsystä
ilmoitetaan ilmoittautumislomakkeessa
antamaasi sähköpostiosoitteeseen hakuajan mentyä umpeen. Valituille postitetaan
infokirje, jossa on tarkempaa tietoa leiristä,
leirilasku sekä tavat ja tottumukset -lomake,
vaatelista ja lääkelista. Tavat ja tottumukset
-lomake palautetaan huolellisesti täytettynä
20.4. mennessä osoitteeseen: Kehitysvammatuki 57 ry/leirit, Läntinen Brahenkatu 2,
4.krs., 00510 Helsinki.

Värisevät kesävarpaat -taideleiri
Aika: 1.-5.6. klo 9-16
Hinta: 150 €
Kenelle: Alle 18-vuotiaille
Lisätietoja: Emmi Nuopponen
Ilmoittautuminen: Tapahtumakalenterin
kautta 22.3. mennessä
Värisevät kesävarpaat -taideleirillä pääset
kokemaan ja luomaan taidetta tanssin ja kuvataiteen keinoin. Aamupäivisin tutustum-
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Teatterin taikaa -cityleiri
me HAMin näyttelyihin ja teemme taidetta
HAMin taidepajassa maalaten, piirtäen ja
muovaillen. Iltapäivisin siirrymme Annantalolle, jossa leiri jatkuu tanssisalissa. Leirin
teemat liittyvät Helsinki biennaalin myötä
merellisiin aiheisiin.
Pidämme päivittäin lounastauon ja muitakin lepotaukoja tarpeen mukaan. Lounaskäytännöistä ilmoitetaan osallistujille tarkemmin lähempänä leiriä. Leirillä käytetään
kuvia ja ennakointia ohjaamisen tukena.
Mukana leiriviikolla HAMista Elina Lipasti
(kuvataide), Annantalolta Sanna Kuusisto
(tanssi), Kehitysvammatuki 57:sta kokeneet
leiriohjaajat ja Vekkarista vertaisryhmän
vetäjät.

Lisätietoja: Emmi Nuopponen

Aika: 8.-11.6. klo 9.30-15.30

Ilmoittautuminen: Tapahtumakalenterin
kautta 22.3. mennessä

Hinta: 120 €
Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2,
4.krs., 00510 Helsinki
Kenelle: 18-30-vuotiaille nuorille
Lisätietoja: Emmi Nuopponen

Matka maailman ympäri -cityleiri

Ilmoittautuminen: Tapahtumakalenterin
kautta 22.3. mennessä

Aika: 22.-25.6. klo 9.30-15.30

Leirin aikana mm. käymme Teatterimuseossa ja valmistamme oman musikaalin, jonka
esitämme Ystävätuvalla leirin lopuksi. Lisäksi musisoimme yhdessä Ystävätuvalla.
Ystävätupa on esteetön. Leiripäivän aikana
nautitaan lounas ja välipala.

Juhannustanssit-cityleiri

Hinta: 120 €
Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2,
4.krs., 00510 Helsinki
Kenelle: Aikuisille
Ilmoittautuminen: Tapahtumakalenterin
kautta 22.3. mennessä

Hinta: 160 €

Leirillä on jokaiselle päivälle valittu maa,
jonka kulttuuriin tutustumme eri aistien
kautta – lähdetään yhdessä reissuun!

Kenelle: Aikuisille

Ystävätupa on esteetön. Leiripäivän aikana
nautitaan lounas ja välipala.

Kenelle: Senioreille
Lisätietoja: Emmi Nuopponen
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Paikka: Enä-Sepän leirikeskus, Enätie 45,
03250 Ojakkala
Lisätietoja: Emmi Nuopponen
Ilmoittautuminen: Tapahtumakalenterin
kautta 22.3. mennessä
Leirillä käymme kävelyretkillä lähiympäristössä, pelailemme pihapelejä, uidaan ja touhutaan kesäisessä järvimaisemassa. Lähde
mukaan liikkumaan!

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

Ystävätupa on esteetön. Leiripäivän aikana
nautitaan lounas ja välipala. Juhannustanssit-cityleiri

Luontoa ja liikuntaa -yöleiri

Lisätietoja: Emmi Nuopponen

Hinta: 120 €

Leirin aikana tehdään kukkaseppeleet, vieraillaan Talvipuutarhassa ja leiri huipentuu
torstain juhannustansseihin – kuuletko jo
haitarin soiton?

Toimijatalo on esteetön.

Aika: 6.-9.7. Yhteiskuljetus lähtee Läntiseltä
Brahenkadulta klo 10

Aika: 15.-18.6. klo 9.30-15.30

Ilmoittautuminen: Tapahtumakalenterin
kautta 22.3. mennessä

Käytössämme on toimijatalon uusi, upea
aistihuone sekä monipuoliset toimintamateriaalit. Alueen puistomainen ja rauhallinen ympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet ulkoiluun. Ah, lomalla viimeinkin!

Leppoisa loma -yöleirit 			
(Huom! Kaksi eri leiriä)

Enä-Seppä ei ole esteetön. Pihapiiri on
tasainen ja puistomainen, mutta rantaan on
huomattavaa korkeuseroa. Ruokailutilaan
mentäessä on ramppi ja matala kynnys.

Aika: Leppoisa loma 1: 29.6.-2.7. 		
ja Leppoisa loma 2: 6.-9.7.
Hinta: 160 €
Paikka: Oskarinpuiston toimijatalo, 		
Marjaniemenranta 48, 00930
Kenelle: Vaikeavammaisille aikuisille

Viisseiska | 4
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Kaupunkikulttuuria kerrakseen
-yöleiri
Aika: 13.-16.7. Leiri alkaa Myö Hostelilla
klo 10
Hinta: 160 €
Paikka: Myö Hostel, Tenholantie 10 F, 00280
Helsinki
Kenelle: Itsenäisille aikuisille
Lisätietoja: Emmi Nuopponen
Ilmoittautuminen: Tapahtumakalenterin
kautta 22.3. mennessä

L E I R I TO I M I N TA

Bändisoittoa erityisryhmien musiikkikoulu
Resonaarin opettajien johdolla. Opetuksessa käytetään kuvionuotteja. Sopii aloitteleville sekä edistyneemmille muusikoille
ja laulajille. Leiriviikko huipentuu yhteiseen konserttiin. Kuvionuotit kainaloon ja
menoksi!

mm. eläimet, suunnistus, onginta. Kaupunki
kutsuu peremmälle!
Rastila Camping Helsinki on nykyaikainen
leirintäalue meren rannalla Helsingin Rastilassa.
Rastila Camping ei ole täysin esteetön.

Rastila Camping Helsinki on nykyaikainen
leirintäalue meren rannalla Helsingin Rastilassa.
Rastila Camping ei ole täysin esteetön.

Myö Hostel on vehreä keidas Helsingin keskustan kupeessa, kiehtovassa Ruskeasuon
kaupunginosassa. Leirillä teemme retkiä
kaupunkikohteisiin ja ulkoilemme keskuspuistossa. Miltä kuulostaa kahvit Kauppatorilla tai makkaranpaisto Lammassaaressa?
Myö Hostel ei ole esteetön.

Rento ja rauhallinen leiri eläkeläisille. Luvassa muistelua, pieniä retkiä lähialueelle
ja menneiden aikojen tunnelmaa musiikin,
suomifilmin ja makujen kautta. Joko haistat
kahvin ja nisuleivän?
Ystävätupa on esteetön. Leiripäivän aikana
nautitaan lounas ja välipala.

Vielä on kesää jäljellä -yöleiri
Aika: 3.-6.8., yhteiskuljetus Läntiseltä Brahenkadulta klo 10
Hinta: 160 €
Paikka: Elämännokan leirikeskus, Elämännokantie 42, 09220 Sammatti
Kenelle: Senioreille

Musa soi -yöleiri

Aika: 20.-23.7. klo 9.30-15.30

Lisätietoja: Emmi Nuopponen

Aika: 27.-30.7. Leiri alkaa Rastilassa klo 10

Ilmoittautuminen: Tapahtumakalenterin
kautta 22.3. mennessä

Hinta: 160 €

Aika: 20.-23.7. Leiri alkaa Rastilassa klo 10

Hinta: 120 €

Hinta: 160 €

Paikka: Rastila Camping, Karavaanikatu 4,
00980 Helsinki

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

Kenelle: 18-30-vuotiaille nuorille

Paikka: Rastila Camping, Karavaanikatu 4,
00980 Helsinki

Kenelle: Senioreille

Kenelle: Aikuisille

Lisätietoja: Emmi Nuopponen

Lisätietoja: Emmi Nuopponen

Ilmoittautuminen: Tapahtumakalenterin
kautta 22.3. mennessä

Ilmoittautuminen: Tapahtumakalenterin
kautta 22.3. mennessä
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Muistojen matkalaukku -cityleiri

Mun stadi -yöleiri
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Lisätietoja: Emmi Nuopponen
Ilmoittautuminen: Tapahtumakalenterin
kautta 22.3. mennessä
Helsingissä on paljon kaunista luontoa,
johon tutustutaan leirin aikana retkien
muodossa. Muihin leiriteemoihin kuuluvat

Leirillä valokuvataan luontoa ja itseä
luonnossa. Kuvista kootaan näyttely leirin
lopuksi. Kesäistä tunnelmaa, saunomista ja
makkaranpaistoa unohtamatta – mökkielämää parhaimmillaan! Leirikeskuksen sijainti
niemen nokassa, Enäjärven ympäröimänä
takaa luonnonläheiset ja rauhalliset puitteet.
Leiri on tarkoitettu aktiivisille senioreille.
Elämännokan leirikeskus ei ole esteetön.
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KERHOJEN KEVÄTKAUSI 		
ON ALKANUT.
Osassa ryhmiä on kevääksi vapautunut
paikkoja eli jos uusi harrastus kiinnostaa,
ota yhteyttä Severiinaan.
Vapaita paikkoja löytyy esimerkiksi 		
seuraavista kerhoista:

UUTTA KERHOTOIMINTAA!
Aika: lauantaisin 28.3., 25.4. ja 16.5. kello
11.00-14.00.
Paikka: Helsingin työväenopisto, Opistotalo,
Helsinginkatu 26, kotitalousluokka (1. kerros)
Ilmoittautuminen: tapahtumakalenterin
kautta viimeistään 8.3.
Kokataan yhdessä helppoa, herkullista,
edullista ja terveellistä ruokaa.

Aika: maanantaisin 13.1., 27.1., 10.2., 24.2.,
9.3., 23.3., 6.4. ja 20.4. kello 17.15-19.30

Kurssilla annetaan vinkkejä ja opastetaan
ruoan hankinnassa, valmistamisessa ja säilyttämisessä. Kunkin kerran lopussa katetaan ruokapöytä kauniiksi, syödään rauhassa ja huolehditaan yhdessä jälkisiivouksesta.

Kerhossa tutustutaan kansainvälisyyteen
ja tavoitteena nuorisovaihto.
Kerhon yksi ohjaajista Venni kertoo näin:
”Vaihto toteutuu Suomessa, kutsumme
tänne ryhmän belgialaisia nuoria elokuussa 2020 viikon mittaiselle leirille, jolla
tehdään yhdessä sovittavia kivoja juttuja.
Kesällä 2021menemme vastavierailulle
Belgiaan heidän luokseen. Alkuvuosi on
hyvä aika tulla mukaan, niin pääsee suunnittelemaan yhteistä leiriohjelmaa!”

Mediaklubi
Aika: maanantaisin 20.1., 3.2., 17.2., 2.3.,
16.3., 30.3., 27.4. ja 11.5. kello 18.15–19.15
Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2,
4.krs, 00510 Helsinki
Mediaklubi on aikuisille, joita kiinnostavat
maailman meno ja tapahtumat lähellä ja
kaukaa. Ryhmä tekee myös tutustumiskäyntejä kiinnostaviin kohteisiin.
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Wau!

Kokkauskurssi

Kansainvälisyyskerho 		
18–30-vuotiaille nuorille

Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2,
4.krs, 00510 Helsinki
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Kurssin kohderyhmänä ovat aikuiset, jotka
haluavat oppia tekemään itse ruokaa. Kurssille ovat tervetulleita myös syksyllä vastaavalle kurssille osallistuneet, sillä valmistamme eri ruokia.
Jos tarvitset apua kokkaamisessa, niin
otathan oman avustajan tai tukihenkilön
mukaasi.
Kurssin opettajana toimii Helsingin työväenopiston kotitalousopettaja Anni Ritala.

Hevoskerho kouluikäisille
Aika: Lauantai 22.2., 7.3., 14.3., 28.3., 4.4.,
11.4., 25.4., 9.5., 23.5. ja 31.5. (10 kertaa)
klo 14.30-16.30
Paikka: AiKa-talli, Lakeansuontie 175, 		
04150 Martinkylä (Sipoo)

Hinta 200 €, kerho laskutetaan kahdessa
erässä. Hintaan kuuluu pieni välipala ja kerhovihko, johon kerätään omia kokemuksia
valokuvien avulla. Tallilla on kaikille kypärät,
joita voi lainata. Kerho toteutuu, jos osallistujia on 6. Ryhmän suurin koko on 8. Valinnat kerhoon tehdään ilmoittautumisajan
jälkeen.
Matkapalvelua voi käyttää Sipooseen mentäessä.

Lisätietoja: Severiina Winqvist
Ilmoittautuminen: tapahtumakalenterin
kautta 9.2. mennessä
Uusi sosiaalipedagogisen hevostoiminnan
kerho alkaa AiKa-tallilla, joka on pieni kotoisa
talli, jossa hevoset ja ponit ovat tehtäväänsä
soveltuvia ja kilttejä. Tervetuloa mukaan!
Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tavoitteena on tukea itsetuntoa tarjoamalla ilon ja
onnistumisen kokemuksia ponien ja hevosten
avulla talliympäristössä.
Kerhossa tutustutaan hevoseen, talliympäristöön ja erilaisiin tallitöihin yhteistoiminnallisilla harjoituksilla ja leikeillä, joiden avulla
vahvistetaan sosiaalisia taitoja. Tallilla harjoitellaan hevosen/ponin hoitamista ja harjaamista ja taluttamista. Ryhmäkertojen loppupuolella päästään kokeilemaan ratsastusta
ja ajamista. Kerho on vahvasti strukturoitua
ja kuvatuettua. Hevosten kanssa työskentely
edellyttää rauhallisuutta ja malttia, jolloin
itsesäätelykyky ja toiminnanohjauksen taidot
saavat harjoitusta ja vahvistusta.
Ohjaajat: Aila Kajander (erityisopettaja, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja
ja NEPSY-valmentaja) ja Anne Heimonen tai
Helena Jäntti.
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Käytännön kinestetiikkatyöpajat
perheille – miten avustan läheistäni

Helmikuun koulutuspaketin ohjelma:

Aika: la 28.3.2020
• Aamuryhmä klo 9.30-13.00

Maanantai 3.2. klo 17–19.30

• Iltapäiväryhmä klo 13.30-17.00
Paikka: Jaatisen Maja, Vellikellonpolku 1,
00410 Helsinki

Vapaaehtoistoiminta 				
Kehitysvammatuki 57 ry:ssä

Lisätietoja: 					
minna.sulanen@kinestetiikka.fi.

Tämä kerta on kaikille vapaaehtoiseksi
haluaville.

Ilmoittautuminen: 23.3.2020 mennessä
akseli@jaatinen.info tai 09 477 1002.

Keskiviikko 5.2. klo 17–19.30

Kinestetiikkatyöpajoissa opettelemme,
miten avustaa läheistä kehoa ja voimia
säästäen ja toimintakykyä ylläpitäen. Kinestetiikka on lähestymistapa, joka keskittyy avustajan ja avustettavan voimavarojen hyödyntämiseen. Se on konkreettinen
apuväline helpottamaan omaishoitajan ja
hoidettavan arkea.

Mitä kehitysvammaisuudella tarkoitetaan?

Kurssit on tarkoitettu perheille, joissa on
vaikeasti liikuntavammainen lapsi, nuori
tai aikuinen tai muutoin haasteita liikkumisessa.

Tämä kerta on kaveritoiminnasta ja taustatukihenkilötoiminnasta kiinnostuneille (jatkokoulutus).

Kouluttajana toimii Minna Sulanen, fysioterapeutti, kinestetiikkakouluttaja.

12.30–13.30 lounas

Mukaan mahtuu yhteensä 8 perhettä.
Kurssit järjestävät yhteistyössä Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry, Kehitysvammatuki 57 ry ja Uudenmaan CP-yhdistys ry.

Tämä kerta on tarkoitettu kaveritoiminnasta,
taustatukihenkilönä toimimisesta, Ystävätuvasta ja perhetoiminnasta kiinnostuneille
vapaaehtoisille.
Lauantaina 15.2. klo 10–15.45

10–12.30 Taustatukihenkilökoulutus

KEVÄT
ON

KOULUTUSTEN
AIKAA!

40

Viisseiska | 4

Kevään aikana järjestämme kaksi uusien vapaaehtoisten koulutuspakettia.
Koulutus koostuu neljästä osiosta. Oma
vapaaehtoisen polkusi riippuu siitä, mitkä
tehtävät sinua kiinnostavat. Kaveriksi ja
taustatukihenkilöksi haluavan tulee käydä
myös jatkokoulutus. Muihin vapaaehtoistehtäviin voit tulla mukaan heti. Suosittelemme kuitenkin koulutusta kaikille.

13.30–15.45 Kaveritoiminta. 			
Tuetun kaveruuden erityispiirteet

Koulutukset järjestetään Kehitysvammatuki 57 ry:n Ystävätuvalla osoitteessa 		
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, Helsinki.
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KO U LU T U K S E T

TAPAHTUMAKALENTERI

jatk uu

Huhtikuun koulutuspaketin ohjelma:
Lauantaina 4.4. klo 10–15.45
Vapaaehtoistoiminta Kehitysvammatuki 57 ry:ssä
10–12 Vapaaehtoistoiminta 				
Kehitysvammatuki 57 ry:ssä
Tämä kerta on kaikille vapaaehtoiseksi haluaville.
12–13 Lounas
13–15.45 Mitä kehitysvammaisuudella
tarkoitetaan?
Tämä kerta on tarkoitettu kaveritoiminnasta,
taustatukihenkilönä toimimista, Ystävätuvasta ja
perhetoiminnasta kiinnostuneille vapaaehtoisille.
Vekkarin enemmän tukea tarvitseville vapaaehtoisille tarkoitettu koulutusosio on lauantaina
klo 10–12, sen jälkeen voi vielä jäädä lounaalle.
Lauantaina 18.4. klo 10–15.45 (jatkokoulutus)
Tämä osuus on kaveritoiminnasta ja 			
taustatukihenkilötoiminnasta kiinnostuneille
10–12.30 Taustatukihenkilökoulutus
12.30–13.30 Lounas
13.30–15.45 Kaveritoiminta. 				
Tuetun kaveruuden erityispiirteet

Koulutusohjelmiin voi tulla vielä pieniä
muutoksia.

Maaliskuu
2.3.

Huhtikuu
3.4.

3.2.

5.3.

4.4.

Kevään ensimmäinen teinari 		
| sivu 26
Vapaaehtoisten koulutus alkaa 		
| sivu 41

5.2.

Aikuisten lasten vanhempien
lounas | sivu 15

6.2.

Bragun sateenkaariklubi | sivu 27

8.2.

Lauantaiparkki – sisarukset 		
| sivu 25

10.2.

Kaakon kammari | sivu 12

10.2.

Kinestetiikasta apua arkeen 		
| sivu 14

13.2.

Alle kouluikäisten lasten vanhempien tapaaminen | sivu 15
Bragun sateenkaariklubi | sivu 27

7.3.

KeMuT | sivu 4

9.3.

Kaakon kammari | sivu 12

12.3.

Villiklubi Helsinki | sivu 28

13.3.

Sopukka-viikonloppu yksinhuoltajavanhempien perheille 		
| sivu 19

19.3.

16.4.

Villiklubi Helsinki | sivu 28

16.4.

Senioreiden retki Musiikkimuseo
Fameen | sivu 29

17.4.

Murrosikäisten nuorten 		
perheviikonloppu | sivu 20

18.4.

Espoon vertaistukiryhmä | sivu 13

20.4.

21.3.

22.4.

Villiklubi Helsinki | sivu 28

20.2.

21.3.

24.2.

Vapaaehtoisten koulutus alkaa 		
| sivu 41

Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä
eläkeläisille | sivu 27
Värikylpykurssi alle 3-vuotiaille
alkaa | sivu 18

Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä
eläkeläisille | sivu 27

Ihanat naiset spa-kylpylässä 		
| sivu 16

Lauantaiparkki – keilaus | sivu 25

22.3.

Edunvalvontailta | sivu 15

Haku kesän leireille päättyy 		
| sivu 33

26.2.

25.3.

Kaakon kammari | sivu 12
Villiklubi Järvenpää | sivu 28

Villiklubi Järvenpää | sivu 28

Ilmoitathan, jos et pääse paikalle tai sinulla on
jokin erityisruokavalio.

29.2.

28.3.

28.4.

Voit ilmoittautua koulutuksiin nettisivuillamme,
lähettämällä sähköpostia jenna.luoto@kvtuki57.fi
tai soittamalla 040 160 9017.

29.2.
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Special Voice | sivu 28

16.5.

Espoon vertaistukiryhmä | sivu 13

16.5.

Sukella perheeseen -brunssi 		
| sivu 16

17.5.

Kävelykierros Malmin 		
hautausmaalla | sivu 16

27.5.

Villiklubi Järvenpää | sivu 28

28.5.

Bragun sateenkaariklubi | sivu 27

31.5.

Nyt ongelle | sivu 17

24.4.
25.4.

Kinestetiikkatyöpajat | sivu 40

Isovanhempien 			
vertaistapaaminen | sivu 17

Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä
eläkeläisille | sivu 27

Ryhmä somalinkielisille äideille 		
| sivu 13

Espoon vertaistukiryhmä | sivu 13

11.5.

23.4.

26.3.

26.2.

Kädet multaan | sivu 17

Bragun sateenkaariklubi | sivu 27

Villiklubi Järvenpää | sivu 28

Ryhmä somalinkielisille äideille 		
| sivu 13

To u k o k u u
9.5.

23.4.

Perjantaiparkki – vappubileet 		
| sivu 26

Koulutukset ovat ilmaisia eikä osallistuminen vielä sido sinua mihinkään, mutta ilmoittautuminen
koulutukseen on sitova. Koulutusten yhteydessä
tarjoamme aamukahvit, lounaan ja välipalaa.
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Helmikuu
1.2.

Vanhempien hyvinvointipäivä 		
| sivu 24
Yhdistyksen kevätkokous | sivu 4

29.4.

Ryhmä somalinkielisille äideille 		
| sivu 13
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YHTEYSTIEDOT

Nina Korventaival
040 835 3763
toiminnanjohtaja

Elina Raike-Ojanen
0400 676 721
palvelujohtaja

Mari Mononen

050 339 3794
kehittämispäällikkö

Katja Riikonen

044 741 6259
perheiden tuen päällikkö

Kirsi Aarnikare

Marja Herala

040 521 0240
vapaa-ajan toiminnan 		
koordinaattori

Severiina Winqvist

040 835 0395
vapaa-ajan toiminnan 		
koordinaattori

Satu Timperi

044 792 2752
vertais- ja vapaaehtois-		
toiminnan koordinaattori

Jenna Luoto

040 160 9015
henkilöstökoordinaattori

040 160 9017
vapaaehtoistoiminnan		
koordinaattori

Maria Kuosma

Anna-Riikka Murtonen

0400 345 369
toimistosihteeri

Emmi Nuopponen

040 522 2138
parkki- ja leiritoiminnan 		
koordinaattori

044 740 6693
projektipäällikkö (Vipinä)

Jan Törnblom

044 740 7829
projektityöntekijä (Vipinä)

OSKARINPUISTON TOIMIJATALO
Ohjaajat
			
040 837 6179 ja 040 160 9018
Kirsi Kanerva-Poranen 044 757 4108
palveluyksikön johtaja
OSKARINPUISTON KOTIYHTEISÖ
Lehmus 040 837 6425 		
Vaahtera 040 160 9020 		
Tammi 040 160 9021
Elina Raike-Ojanen 0400 676 721
palvelujohtaja
Kirsi Kanerva-Poranen 044 757 4108
palveluyksikön johtaja
KANKURINKULMAN KOTIYHTEISÖ
Poppana 040 837 6178 		
Pirta 040 160 9022		
Alakerta 040 183 0404
Tiina Toivonen 040 134 4204
palveluyksikön johtaja
MYLLYKAAREN KOTIYHTEISÖ
Ohjaajat 040 837 6408
Tiina Toivonen 040 134 4204
palveluyksikön johtaja
HAKSULAN TOIMIJATALO

Sari Jenu

Anne Wallenius 041 546 6838

040 707 9967
perhetoiminnan koordinaattori

palveluyksikön johtaja

PERHEKOTIASUMINEN

Elina Raike-Ojanen 0400 676 721

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

Jäsenet

Sari Sepponen

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

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

palvelujohtaja

S E U R A A M E I TÄ S O M E S S A

kvtuki57

kehitysvammatuki57

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

