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tapahtumat
ja retket s. 31
Onneksi
on joku s. 4
HAE MUKAAN VIPINÄ-YKSIKÖKSI s. 6

Sisältö

Liity yhdistyksen
jäseneksi
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JOS ET VIELÄ OLE KEHITYSVAMMATUKI
57 ry:n JÄSEN, LIITY MUKAAN NYT!

03 – Pääkirjoitus
04 – Ajankohtaista
08 – Mitä kuuluu?
11 – Viisseiskan kolumni
12 – Toiminta, tapahtumat 		
		 ja vertaistuki
•
•
•
•
•
•

Perheiden vertaistukitoiminta
Parkkitoiminta
Ystävätupatoiminta ja retket
Kerhotoiminta
Vertais- ja vapaaehtoistoiminta
Muiden järjestämää toimintaa

29 – Koulutukset
31 – Tapahtumakalenteri
32 – Yhteystiedot

JÄSENTIEDOTTEEN AIKATAULU 2019
numero

aineiston jättöpäivä

postitusviikko

3
4

17.07.2019
16.10.2019

32
45

UUTISKIRJE
Sähköinen uutiskirje ilmestyy niinä kuukausina
(ei heinäkuussa), joina kotiin postitettava
jäsentiedote ei ilmesty.
Liity postituslistalle www.kvtuki57.fi.

2

Viisseiska | 2

Yhdistyksen jäsenet kuuluvat myös Kehitysvammaisten Tukiliittoon, joka tarjoaa muun
muassa lakineuvontaa ja erilaisia koulutuksia.
Jäsenetuina ovat neljä kertaa vuodessa ilmestyvä yhdistyksen jäsentiedote, Kehitysvammaisten
tukiliiton Tukiviesti- tai Leija-lehti sekä edullisempi jäsenhinta osaan yhdistyksen järjestämistä
matkoista, tapahtumista ja retkistä.
Jokainen jäsenyys tukee arvokasta työtämme.
Jäsenenä sinulla on myös mahdollisuus vaikuttaa
yhdistyksen toimintaan osallistumalla kevät- ja
syyskokouksiin, hakeutumalla hallitustyöskentelyyn ja esimerkiksi toimikuntien toimintaan.
Jäsenmaksut 2019: henkilöjäsen 25 €, yhteisöjäsen 90 €
Ole yhteydessä Maria Kuosmaan tai
täytä liittymislomake netissä.

Lahjoittamalla rakennat
kanssamme hyvää elämää
Osallistu lahjoittamalla hyvien hetkien tarjoamiseen.
Lahjoitusvaroilla järjestetään tapahtumia ja
virkistystoimintaa kehitysvammaisille ihmisille
ja heidän läheisilleen.
VOIT LAHJOITTAA haluamasi summan
yhdistyksen tilille FI59 8000 1600 2036 58.
Käytäthän viitettä ”57”.
Lämmin kiitos lahjoituksestasi!

PÄ Ä K I R J O I T U S

KOHTI
VALOA
JA KESÄN
TUULIA

Nina Korventaival
toiminnanjohtaja

Kirjoitan tätä kirjoitusta eduskuntavaalien viimeisenä ennakkoäänestyspäivänä. Vekkarin vapaaehtoiset ovat tänäkin vuonna hoitaneet
Pieni ele -keräystä Malmin Citymarketilla ja rahalippaiden painosta
voisi päätellä, että ihmisiä oli mukavasti liikkeellä. Viiden päivän
päästä on varsinainen äänestyspäivä ja lukiessanne tätä tiedämme,
miten kevään vaaleissa kävi. Uskon siihen, että meillä on 200 sitoutunutta ja pätevää kansanedustajaa jatkamassa työtä Suomen eteen.
Meille vammaisjärjestöille erityisen tärkeää on, että monien
muiden tärkeiden asioiden rinnalla eduskunta sitoutuu edistämään
vammaisten ihmisten oikeuksia YK:n vammaissopimuksen mukaisesti. Tämä edellyttää tahtotilan lisäksi käytännön toimia, kuten
muutoksia lainsäädännössä. Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen takana olevat vammaisjärjestöt toivovat, että uudessa hallitusohjelmassa
huomioitaisiin lainsäädännön muutostarve vammaispalveluiden
kilpailutusten ongelmien ratkaisemiseksi. Muitakin tärkeitä ratkaistavia asioita on, kuten esimerkiksi henkilökohtaisen avun voimavarasäännöksen poistaminen tulevasta vammaispalvelulaista.
Valtakunnan politiikan lisäksi vaikuttamistyötä tarvitaan kuntatasolla myös vaalien välissä. Myös voimassa oleva lainsäädäntö antaa
kunnille mahdollisuuden vammaispalveluiden hankintaan ilman
kilpailutuksia. Tähän vaikuttamistyöhön voimme kaikki osallistua
ottamalla asian puheeksi tuttujen päättäjien ja virkamiesten kanssa.
Yhden ihmisen oivallus voi parhaimmillaan saada aikaan valtavasti
hyvää!
Helsingin kehitysvamma- ja autismikirjon palveluiden kilpailutus toteutettiin viime vuoden loppupuolella ja yhdistyksemme on
allekirjoittanut uudet sopimukset Helsingin vammaispalveluiden
kanssa. Vaikka tämä uutinen ei ole enää tuore, saamme aika ajoin
huolestuneita kysymyksiä aiheeseen liittyen. Helsinkiläisten asukkaiden elämä jatkuu siis hyvänä ja totutusti. Ehkäpä maailma muuttuu,
eikä Helsinki tulevaisuudessa kilpailuta näitä palveluita.
Uuttakin on luvassa – etsimme sitoutuneita perhehoitajia jakamaan kotinsa aikuisten ihmisten kanssa kauniissa ja toimivassa
talossa Itä-Helsingissä. Toisella perhehoitajalla tulee olla sosiaali- tai
terveysalan koulutus ja kummallakin yhdistyksemme arvoihin sopiva elämänkatsomus. Jos kiinnostuit, ole yhteydessä minuun tai palvelujohtaja Elina Raike-Ojaseen. Laitathan myös sanan kiertämään.
Toivon, että jäsentiedotteemme uusi ilme miellyttää sinua yhtä
paljon kuin minua. Otamme mielellämme palautetta vastaan ja pyrimme huomioimaan ne tulevissa jäsentiedotteissa. Erityisen arvokkaita ovat esteettömyyteen liittyvät huomiot, joiden avulla voimme
parantaa tiedon saavutettavuutta entisestään.
Tapaamisiin!
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Jäsentiedote
uudistuu
Pidät nyt kädessäsi uudistunutta
jäsentiedotetta. Paperinen jäsentiedote on tärkeä ja pidetty tiedotuskanava,
joka tavoittaa hyvin ihmisiä. Viime
vuosina Viisseiskan sivumäärä on kasvanut, joten tiedotteen kokoaminen ja
taittaminen neljä kertaa vuodessa on
ollut iso rutistus työntekijöiltä.
Totesimme, että on aika uudistua.
Jatkossa jäsentiedotteen taitosta vastaa Mervi Nygård Graafinen suunnittelutoimisto Duosta ja tekstien toimittamisesta kehittämispäällikkö Mari
Mononen. Uudistuksen myötä jäsentiedotteen ulkoasu selkeytyy, tekstit
tiivistyvät ja luettavuus paranee.
Jatkossa Viisseiskassa on tunnistettavat ja toistuvat palstat. Viisseiskan
tärkein tehtävä on edelleen tiedottaa
yhdistyksen laaja-alaisesta toiminnasta, tapahtumista, vertaistuesta,
virkistyksestä ja koulutuksista. Lehden
Ajankohtaista-palstalla tiedotetaan
pinnalla olevista asioista, Mitä kuuluu? -palstalla kuullaan yksiköiden ja
toimintojen kuulumisia ja Viisseiskan
kolumni -palstalla otetaan kantaa
ajankohtaisiin ilmiöihin. Tiedotteen
takakannesta löydät tuttuun tapaan
yhteystietomme kootusti.
Mitä mieltä olit uudesta Viisseiskasta?
Vastaa 13.5. mennessä. Arvomme
vastanneiden kesken kaksi leffalippua.
Laita viestiä Mari Monoselle.
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Onneksi on joku

-kampanja

Maaliskuussa käynnistyi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys
ry:n Onneksi on joku -kampanja. Kampanjassa halutaan
tuoda esiin sosiaali- ja terveysjärjestöjen työtä erilaisten
tarinoiden kautta. Yhtenä neljästä tarinasta on Kehitysvammatuki 57 ry:n Vekkarin karaokeryhmän vetäjien Sinikan ja
Joonaksen tarina. Julkaistavat tarinat osoittavat millaisissa
tilanteissa sosiaali- ja terveysjärjestöjen ihmiset kohtaavat ja
minkälaisia upeita ihmisiä toiminnan takana on.
Vekkarin karaokeryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa tavallisessa helsinkiläisessä karaokebaarissa. Sinikka ja Joonas
ovat käyneet vertaisryhmän vetäjän koulutuksen ja heidän
molempien vahvuutena oli kiinnostus karaoken laulamiseen.
Siitä syntyi karaokeryhmä. Sinikka ja Joonas toimivat ryhmänvetäjinä ja huolehtivat esimerkiksi siitä, että jokainen
ryhmään ilmoittautunut saapuu paikalle ja pääsee kotiin.
Sinikkaa ja Joonasta tukee ryhmäkerran suunnittelussa ja sen
aikana sekä tarvittaessa taustatukihenkilö. Karaokeryhmä
kuuluu Vekkarin suosituimpiin ryhmiin. Tutustu vekkaritoimintaan osoitteessa www.kvtuki57.fi/vekkari.
Onneksi on joku -kampanja pyytää yleisöä ilmiantamaan
oman jokunsa. Kuka on ollut sinulle merkittävä henkilö
jossain elämänvaiheessa tai -tilanteessa? Tarinoita voi kertoa
somekanavissa tunnisteella #onneksionjoku tai #turattdetfinnsnån. Voit myös kertoa kampanjasta eteenpäin omilla
sivuillasi.
Tutustu lisää kampanjaan osoitteessa www.onneksionjoku.fi.
Lisätietoja kampanjasta ja Vekkari-toiminnan 		
mahdollisuuksista Satu Timperiltä.

U U D E T T Y Ö N T E K I J ÄT E S I T TÄY T Y V ÄT
Olen Mari Mononen ja aloitin yhdistyksen
kehittämispäällikkönä helmikuussa. Aiemmin
olen työskennellyt useissa kehittämishankkeissa,
viimeisimpänä Vipinä-hankkeen projektipäällikkönä. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden
maisteri. Uudessa työssäni pääsen mm. koordinoimaan yhdistyksen kehittämistoimintaa ja
käynnistämään uusia yhteistöitä. Olethan minuun yhteydessä, jos mielessäsi on uusia hankeideoita!
Olen Anna-Riikka Murtonen, 33-vuotias hieman
yllytyshullu ikiliikkuja Hämeestä. Aloitin Vipinä-hankkeen projektipäällikkönä maaliskuussa.
Vapaa-ajallani ulkoilen ja kiertelen kirppareita.
Olen työskennellyt aiemmin kehitysvammapuolen asumisyksikössä ja ohjannut soveltavan
liikunnan ryhmiä. Rakkain lajini on lumilautailu,
mutta ei ole liikuntamuotoa, jota en innostuisi
ainakin kerran kokeilemaan!
Olen Kirsi Lankinen ja aloitin perhetoiminnan
koordinaattorina maaliskuussa. Vastuullani on
perheiden vertaistukitoiminta ja perheiden viikonloppukurssit. Olen koulutukseltani sosionomi
ja koko pitkän työurani ajan olen työskennellyt
helsinkiläisten perheiden parissa sekä Helsingin
kaupungilla että eri järjestöissä. Minulle on tuttua
lastensuojelutyö sekä valvotut ja tuetut tapaamiset. Olen työskennellyt lähisuhdeväkivaltaa
kokeneiden asumisyksikössä sekä koordinoinut
eroperheiden lasten tukihenkilötoimintaa. Nyt
suuntasin kohti uusia haasteita ja odotan ilolla
kohtaamisia teidän kaikkien kanssa!
Olen Petra Leppänen ja aloitin maaliskuun lopulla Tiian tilalla parkki- ja leiritoiminnan koordinaattorina. Urani Kehitysvammatuki 57:ssä aloitin
viime kesänä leiriohjaajana, josta jatkoin eri
toiminnoissa (mm. Teinari, Leidien klubi, Ystis) ja
lopulta onnistuin pääsemään nykyiseen työhöni.
Valmistun pian sosionomiksi Metropoliasta. Odotan innolla mitä kaikkea mahtavaa tämän työn
kautta pääsee tekemään ja kokemaan!

MARI

ANNA-RIIKKA

PETRA

KIRSI

Rahankeräyslupa
Kehitysvammatuki 57 ry on saanut rahankeräysluvan, joka mahdollistaa lahjoitusten
vastaanottamisen. Lahjoitusvaroilla järjestetään
tapahtumia ja virkistystoimintaa kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen.
Voit lahjoittaa haluamasi summan yhdistyksen tilille FI59 8000 1600 2036 58. Käytäthän
viitettä ”57”. Tutustu muihin mahdollisuuksiin
lahjoittaa verkkosivuillamme.
RAHANKERÄYSLUVAN TIEDOT
• Rahankeräysluvan saaja: 				
Kehitysvammatuki 57 ry
• Rahankeräysluvan myöntäjä: 			
Poliisihallitus, Arpajaishallinto
• Rahankeräysluvan numero ja myöntämis-		
ajankohta: RA/2019/118, 7.2.2019
• Keräyksen toimeenpanoaika ja -alue: 		
7.2.2019 - 30.1.2020, Uudenmaan 			
maakunnan alue
• Kerättävien varojen käyttötarkoitus: 		
Kerätyillä varoilla järjestetään tilaisuuksia, 		
tapahtumia ja virkistystoimintaa kehitys-		
vammaisille ihmiselle ja heidän läheisilleen.
• Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on 		
tarkoitus käyttää: Kerättävät varat käytetään
toimintaan tarpeen mukaan, normaalisti 		
vuoden sisällä lahjoituksesta.
• Käytännön toimeenpanija: 				
Kehitysvammatuki 57 ry

Viisseiska | 2
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Hae mukaan
Vipinä-yksiköksi
Haluaisitteko lisätä liikuntaa asumisyksikkönne
arkeen? Kaipaatteko uusia ideoita ja lajikokeiluita?
Hakekaa yhdessä mukaan Vipinä-hankkeeseen!
Kevään 2019 aikana Vipinä on liikuttanut asumisyksiköissä Kannuksessa ja Nokialla ja alkukesästä
mukaan liittyy vielä ryhmäkoti Koverolta. Olemme yhdessä kokeilleet uusia lajeja sekä pohtineet
kuinka lisätä pienillä teoilla hyötyliikuntaa arkeen.
Asukkaat ja ohjaajat ovat tarttuneet toimeen innokkaasti ja harrastaneet liikuntaa sekä itsenäisesti
että ohjatuissa työpajoissa. Kokeilussa ovat olleet
myös askelmittarit, joiden avulla on ollut kiinnostavaa seurata päivittäisen liikunnan määrää.
Vipinän kevätkausi lähestyy loppuaan ja suuntaamme jo katseet tulevalle syksylle. Haemme
hankkeeseen jälleen mukaan asumisyksiköitä,
jotka ovat innostuneita ja motivoituneita kokeilemaan uusia tapoja liikunnan lisäämiseksi. Yksiköiden asukkaat ja ohjaajat tekevät kehittämistyötä
yhdessä Vipinän työntekijöiden kanssa. Työpajat
toteutetaan joustavasti asumisyksiköiden aikatau-

Leirikesä 2019
Tänä vuonna Kehitysvammatuki 57 ry järjestää
yhteensä 9 kesäleiriä. Leirit olivat tänäkin vuonna
todella suosittuja ja hakemuksia tuli yhteensä
280 kappaletta. Kaikki hakijat eivät valitettavasti
tulleet valituiksi rajallisen paikkamäärin vuoksi.
Leireille päässeille on ilmoitettu maaliskuussa.
Leirit sijoittuvat kesä- ja heinäkuulle, 			
ja ovat joko yö- tai päiväleirejä.
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lujen ja toiveiden mukaan, jotta mahdollisimman
moni asukas pääsisi mukaan. Työpajoista ei tule
kustannuksia asumisyksikölle.
Vipinä-toimintaan kuuluu alkukartoitus, 4-5 yhteistä työpajaa ja haastekuukausi. Haastekuukauden aikana yksiköt pyrkivät liikkumaan mahdollisimman paljon yhdessä suunnitellun liikuntapelin
innostamana. Haastekuukausi huipentuu yhteisiin
Vipinä-bileisiin.
Hakuaika on 13.-31.5. ja hakulomake löytyy
sivulta www.kvtuki57.fi/vipina. Mukaan valitaan
kolme asumisyksikköä.
Lisätietoja: Anna-Riikka Murtonen

Yhdistyksen
kesäjuhlat 12.6.
Tervetuloa Marjaniemen kesäjuhliin!
Vietämme Oskarinpuiston toimijatalossa
kesäistä iltaa Helsinki-päivänä 12.6.2019
klo 16-19 osoitteessa Marjaniemenranta 48.
Ohjelmassa mm. luontorasteja, tanssimusiikkia ja makkaran paistoa. 		
Tilaisuus on avoin kaikille.

Tarvitsetko TUKIHENKILÖÄ?
TIESITKÖ, ETTÄ KEHITYSVAMMATUKI 57 RY KOULUTTAA JA TUKEE TUKIHENKILÖITÄ?

Yhdistyksen kautta voi hakea tukihenkilökoulutuksen käynyttä tukihenkilöä, hakulomake löytyy kotisivuiltamme. Yhdistyksen
järjestämä koulutus kestää seitsemän tuntia ja
sen aikana käydään läpi tukihenkilötoiminnan
periaatteet.
Tukihenkilön voi hankkia myös itsenäisesti,
mutta tällöin on hyvä muistaa, ettei tukihenkilönä voi toimia samassa taloudessa asuva perheenjäsen eikä esim. asumisyksikön työntekijä.
Vai haluatko itse tukihenkilöksi? Lue syksyn
koulutuksesta sivulta 29.
Lisätietoja: Severiina Winqvist

KVANK:in kannanotto

IN

Tukihenkilötoiminta on sosiaalityöntekijän
harkinnan mukaan myönnettävää palvelua,
jonka tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta
mahdollistamalla esim. harrastuksiin ja erilaiseen vapaa-ajanviettoon osallistuminen.
Sosiaalityöntekijä voi myöntää tukihenkilön
kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat
tukea sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tai itsenäistymisen ja kehityksen tukemiseksi. Omaan
sosiaalityöntekijään tulee siis aina olla yhteydessä ennen tukihenkilön hakemista.
Oman tukihenkilön kanssa voi käydä esim.
ostoksilla, ulkoilemassa tai vaikka harjoitella
julkisten liikennevälineiden käyttöä. Tukihenkilö ei korvaa muita palveluita esim. henkilökohtaista avustajaa tai lastenhoitoa.

M
ME

O R I A M:

kehitysvammaisten asumisen
kiinteistöverotuksesta Suomessa

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK) on laatinut
kannanoton kehitysvammaisten ihmisten asumisen kiinteistöverotuksesta. Kehitysvammatuki 57 ry on mukana neuvottelukunnassa.
Kannanotossa huomautetaan, että kehitysvammaiset ihmiset
eivät ole asumisessaan samassa asemassa kuin muut vuokraasukkaat. Verohallinto katsoo, että osa kehitysvammaisten asumisesta ei ole vakinaista asumista. Sen perusteella kiinteistövero
peritään kehitysvammaisten asumisesta yleisen veroprosentin
mukaan eikä vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentin mukaan. Tämän takia kehitysvammaiset maksavat vuokrassaan
keskimäärin kaksi kertaa suuremman kiinteistöveron kuin muut.
Euroina se merkitsee keskimäärin 0,50 €/m2/kk ja näin ollen
vähentää käytettävissä olevia varoja 20-30 euroa kuukaudessa.
Lue koko kannanotto verkkosivuiltamme.

LIISA HOLMSTEN
21.03.1943-15.3.2019

Ystävämme Liisa Holmsten
kuoli rauhallisesti kotonaan
Marjaniemen Kankurinkulman
kotiyhteisössä. Liisa asui Kehitysvammatuki 57 ry: asumispalveluissa vuodesta 1972 ja oli
mukana monissa tapahtumissa.
Muistamme Liisan iloisena huumorintajuisena hassuttelijana.
Viisseiska | 2
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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
KUULUMISET MYLLYKAAREN KOTIYHTEISÖSTÄ, KERHOTOIMINNAN MEDIAKLUBILTA JA
PERHEIDEN VERTAISTUKITOIMINNAN SOPUKAN VIIKONLOPUSTA.

MEDIAKLUBIN

vierailu keskustakirjasto

OODIIN
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Tammikuisena, tuiskuisena maanantai-iltana suuntasi
Kehitysvammatuki 57 ry:n Mediaklubi vastavalmistuneeseen keskustakirjasto Oodiin. Monille kerholaisille
visiitti Oodiin oli ensimmäinen. Valtava, valoisa rakennus
selkeine muotoineen ja suurine ikkunoineen ilahdutti
monia. Niin ikään iloinen yllätys oli se, että paikalle pääsi
helposti niin julkisilla kuin taksilla, saapuminen uudelle
keskustakirjastolle sujui siis ongelmitta.
Kerholaiset olivat miettineet etukäteen kysymyksiä,
joita lähdettiin selvittelemään kerros kerrallaan. Myös info-pisteellä päivystävä virkailija antoi ystävällisesti tietoa
kirjaston käytännöistä.
Monia kiinnosti, mitä kaikkea Oodista voi lainata. Kävi
ilmi, että kuten muistakin Helsingin kaupunginkirjastoista, myös Oodista voi lainata paitsi kirjoja, myös cd-levyjä,
lehtiä ja äänikirjoja. Erityisen kirjaston Oodista tekee
kuitenkin se, että siellä on mahdollista käyttää esimerkiksi
ompelukonetta ja 3D-tulostinta. Tulostimen äärellä viivyttiinkin pitkään: sen jännittävää ja hieman scifi-henkistä
ulkomuotoa ihasteltiin ja valokuvattiin.
Oodista löytyy myös elokuvateatteri Kino Regina, jossa
esitetään niin kulttiklassikoita kuin nykyelokuvaa. Muutamaa kerholaista innostikin tulla katsomaan elokuvia
Oodiin joskus myöhemmin. Myös kirjaston alakerrassa
parhaillaan käynnissä ollut teatterinäytös herätti monen
mielenkiinnon.
Jotakuta kerholaista mietitytti, miten täytyy toimia,
jos lainaamansa äänilevyn vahingossa rikkoo. Vastaus oli
selkeä: rikkinäinen levy täytyy korvata kirjastolle. Selvisi
myös, että musiikin kuuntelu Oodissa omilla kuulokkeilla on mahdollista, samoin lukuisten erilaisten työtilojen
käyttö, jos ne vain varaa etukäteen. Työtilat ovat äänieristettyjä huoneita, joissa voi esimerkiksi kokoustaa, pelailla
tai vaikkapa laulaa.

Monet mediaklubilaiset seuraavat aikaa
tarkasti ja osa lukee mielellään niin uutisia kuin
kaunokirjallisuutta. Niinpä monia ilahduttivat
perinteiset kirjaston hyveet: Oodissa on mahdollista lukea omassa rauhassa kaikkea, mitä
kirjastosta sattuu löytymään.
Oodissa on kaksi kahvilaa, joista toinen sijaitsee tuloaulassa heti pääovista oikealla ja toinen kolmannessa kerroksessa lähellä valtavaa
lasiseinää. Kävi ilmi, että kahvilassa voi maksaa
ostoksensa käteisellä, mikä olikin monelle kerholaiselle tärkeää. Vaikka kirjastosta voi ostaa
ruokaa, on siellä myös mahdollista syödä omia

eväitä, kunhan pitää huolen siitä, että kirjoille
ei läiky juomaa tai putoile voileivänpalaisia.
Oodi tuntui monen mielestä paikalta, jonne
uskaltaa tulla yksin, sillä tila on selkeä ja esteetön ja kirjaston lukuisat hissit puhuvia. Kauniit
muodot ja pitkälle antava näköala viehätti
monia. “Olisi mukavaa mennä Oodiin yksin ja
kuunnella musaa tai lueskella vaikka lastenkirjoja yhdessä kirjaston seitsemästä lukukeitaasta”, toteaa yksi mediakerholaisista.
Kirjoittaja Anna Louhensalo on Mediaklubin ohjaaja

MYLLYKAAREN makaroniprojekti
Ennen joulua yhteisökokouksessa asukkaiden
kanssa päätettiin uudesta liikuntaprojektista. Myllykaaren asukkaat olivat innoissaan
aiemmin olleesta Vipinä-hankkeesta ja alettiin
pohtia samankaltaista liikuntaprojektia, jossa
edistyminen palkitaan ja on näkyvää. Myllykaaressa päädyttiin värjäämään makaroneja,
joita kerätään isoon lasipurkkiin liikuntasuoritusten päätteeksi.
Meri kertoi, että projekti on saanut hänet
liikkumaan enemmän ja innostumaan kävelystä. Meri on myös huomannut, että nukkuu
paremmin ja jaksaa tehdä omia asioita sekä
olla muiden kanssa. Naiset totesivat, että
ulkoilu saa hyvälle tuulelle. Myös palkkiot makaronien kertyessä ovat mieluisia: ollaan käyty
Kakkugalleriassa leivoksella sekä keilaamassa.
Seuraava etappi kun saavutetaan, mennään
yhdessä elokuviin.
Myllykaaren väki on kirjoittanut tekstin 		
yhdessä ohjaajan kanssa
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M I TÄ K U U LU U ?

j a tk u u

SOPUKASSA

SYNTYI KOHTAAMISIA, KESKUSTELUJA
JA KUKKURALLINEN KORVAPUUSTEJA
Sopukassa järjestettiin itsenäistymisiässä
olevien nuorten ja heidän yksinhuoltajavanhempiensa viikonloppukurssi 15.-17.3.
Mukana leirillä oli perheiden tuen tiimi ja
kokenut joukko lastenhoitajia.
Viikonloppukurssilla oli mukana 7 perhettä. Kurssin tärkeää antia oli vertaistuen
ja yhteisten keskustelujen mahdollistaminen vanhemmille lasten viettäessä omaa
ohjelmaansa. Lastenhoitajia oli 6, joten
kaikkien lasten ja nuorten toiveiden ja
erityistarpeiden huomioiminen pienemmissä porukoissa tai yksin onnistui hyvin.
Kurssilla oli täysihoito ja porukka pääsi
nauttimaan Sopukan henkilökunnan lämpimästä palvelusta ja paljon puhutusta
herkkuruuasta. Lauantai-iltana äidit pääsivät nauttimaan loimulohesta avotulen
äärellä, kun päivystävät hoitajat valvoivat
nukkuvia lapsia.
Lapset innostuivat aistipullojen tekemisestä ja osa tekikin pulloja kaksi. Toinen
suosiota herättänyt yhteinen toiminta oli
ehdottomasti T-paidan koristelu kangasmaaleilla ja tusseilla. Moni lapsi tai nuori
käytti tähän paljon aikaa ja teki useamman paidan. Muuta ohjelmaa lapsille oli
yhdessä pelailu, suositut rentoutushetket
lounaan jälkeen, leffan katselu ja yhdessä
leikkiminen. Lapset pääsivät myös yllättämään äidit iloisesti leipomalla korvapuusteja, joita tulikin läjäkaupalla innos-
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tuneiden leipurien toimesta. Myös lasten
sunnuntainen yllätys, äideille kehystetty
valokuva, ilahdutti ja liikutti kyyneliin asti.
Lauantai-illan sauna ja uintimahdollisuus on aina takuuvarma suosikki. Altaassa harjoiteltiin sukeltamista, pelattiin
pallopelejä ja kaadeltiin vettä kastelukannulla. Päivystävät hoitajat olivat mukana
auttamassa uintia valvovia vanhempia ja
leikittämässä lapsia myös vedessä.
Vaikka ilma ei ollut vielä keväinen,
lapset intoutuivat ulkoilemaan hoitajien
kanssa pihamaastossa ja pitämään kioskia.
Suurta ihastusta toi myös Sopukan keittäjän koira Nalle, jota eräs nuori pääsi äitinsä
kanssa kävelyttämään päivän päätteeksi.
Vanhemmat pääsivät viettämään omaa
aikaa Katjan ja Kirsin kanssa keskittyen
itsenäistymiseen liittyviin ajatuksiin ja
kysymyksiin. Tiia jakoi vanhemmille kokemuksiaan kotiyhteisön arjesta ohjaajan
näkökulmasta.
Kaikkien vanhempien mukaan viikonloppu vastasi heidän odotuksiaan ja monella ne jopa ylittyivät. Samaa voin sanoa
opiskelijan ja hoitajan näkökulmasta!
Kirjoittaja Anna Railio on sosionomiopiskelija, joka oli
harjoittelussa yhdistyksessä keväällä
Lisätietoa perheiden vertaistuen tulevista
tapahtumista sivulta 13.

K O LU M N I

KeMuT raivaa tarpeellista tilaa

V

uonna 1973 Kehitysvammatuki 57 ry:n
silloiselta toiminnanjohtajalta ja hallitukselta vaadittiin rohkeutta lähteä
valmistelemaan Finlandia-taloon ensimmäistä
konserttia, jossa pääosassa olisivat kehitysvammaiset taiteilijat. Järjestämiskustannukset
olivat melkoiset ja yleisön saaminen paikalle
epävarmaa. Suureksi yllätykseksi konsertti
myytiin kuitenkin loppuun, ja siitä muodostui
jokavuotinen perinne. KeMuT oli syntynyt.
Tuoreena kehittämispäällikkönä osallistuin
KeMuT-tapahtumaan ensimmäistä kertaa tänä
vuonna. KeMuT järjestettiin Messukeskuksen
Siivessä, kun se muutamaa poikkeusta lukuun
ottamatta on järjestetty juuri Finlandia-talossa. Myös konseptia on uudistettu. Merkityillä
istumapaikoilla ja puoliväliajalla varustettu
konsertti oli uudistettu festarihenkiseksi osallistavaksi kulttuuritapahtumaksi, jossa yleisö
voi liikkua mielensä mukaan.
Ennen tapahtumaa meitä järjestäjiä jännitti
varmaan yhtä paljon kuin järjestäjiä vuonna
1973. Jääkö suuri esiintymissali puolityhjäksi?
Onko uusi konsepti laisinkaan osallistujien
mieleen?
Pelot osoittautuivat turhaksi. KeMuT 2019
keräsi yli 600 osallistujaa ja tapahtuma sai
yleisöltä kiitosta juuri uudistumisesta. Fyysisen esteettömyyden lisäksi myös sosiaalinen
ja taloudellinen saavutettavuus oli paremmin
huomioitu. Pääsymaksu oli kohtuullinen, ja
osallistujien oli mahdollista kiertää konserttisalin lisäksi työpajoissa tai ihan vaan keskittyä
kohtaamaan tuttavia.

Uudistuminen ei tarkoita perinteiden rikkomista. KeMuT-tapahtuman ytimessä on ollut
alusta asti tilan raivaaminen kehitysvammaisille taiteilijoille ja tarve sille ei ole hävinnyt mihinkään. Musiikki ja kulttuuri kuuluvat kaikille
– ei vain niiden kuluttajina vaan myös tuottajina ja harrastajina. Yhteiskuntamme koostuu
erilaisista kansalaisista ja tämä kirjo täytyy olla
näkyvillä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.
Suomessa KeMujen rinnalle on vuosikymmenten varrella tullut useita tapahtumia ja tiloja,
joiden avulla tämä mahdollistetaan. Iso kiitos
monipuolisesta tarjonnasta kuuluu aktiivisille
yhdistystoimijoille.
KeMuT-tapahtuma sai arvoistaan näkyvyyttä
seuraavan päivän Ylen pääuutisissa ja Ylen nettisivuilla julkaistiin myös laaja kuvareportaasi
(Yle Uutiset 3.3.2019). Räppäri MC KOO kiteytti
Ylen haastattelussa, millainen merkitys KeMujen kaltaisilla tapahtumilla on: ”Minun mielestäni pitäisi panostaa siihen, että kaikki saisivat
tehdä sitä mistä pitävät. Kaikille pitäisi antaa
tällainen mahdollisuus. Ketään ei saa jättää
syrjään, vaan kaikki pitää ottaa mukaan.”
Pari vinkkiä tulevista kulttuuritapahtumista, joissa kehitysvammaiset muusikot ovat
pääroolissa. Resonaari soi -konsertit järjestetään Savoy-teatterissa 13.-14.5. Tapahtuman
järjestää yhteistyössä Helsinki Missio ja
Resonaarin musiikkikoulu. Special Open Stage
-tapahtumassa Espoossa 18.5. on kaikille avoin
esiintymislava, jossa pääsee näyttämään
taitonsa. Ilmoittaudu ja lue lisää sivulta 28.
Mari Mononen, kehittämispäällikkö
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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
ALKAEN SIVULTA

PERHEIDEN VERTAISTUKITOIMINTA
Toiminnassa tuetaan 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, joskus asiat luistavat sujuvammin niin.
Ota yhteyttä perhetoiminnan koordinaattori Kirsi Lankiseen.

PARKKITOIMINTA
Parkkitoiminta koostuu kotiin vietävästä lastenhoidosta (kotiparkki) sekä lasten teemallisista päivistä (lauantai- ja perjantaiparkki). Lisäksi järjestämme lastenhoitoa erilaisiin perheille
suunnattuihin tapahtumiin (toimintaparkki). Parkkitoiminta on arjen tilapäistä tukea perheille,
joissa lapsella on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alaisen tuen tarve. Parkkitoiminnassa
huomioimme lapset ja perheet yksilöllisesti. Parkkitoiminta on tarkoitettu pääkaupunkiseutulaisille. 										
Ota yhteyttä parkkitoiminnan koordinaattori Petra Leppäseen.

YSTÄVÄTUPATOIMINTA JA RETKET
Hyviä hetkiä tarjolla viikoittain kokoontuvissa kerhoissa, kahdesti viikossa avoinna olevassa
kohtaamispaikka Ystävätuvassa, joka toinen viikko kokoontuvissa seniori- klubissa ja teiniklubissa
sekä kerran kuukaudessa järjestettävissä Villiklubissa ja Sateenkaariklubissa. Lisäksi tarjolla mm.
lyhytkursseja, kulttuuri- ja virkistysretkiä, matkoja ja tapahtumia. Yhdessä on kivempaa! 		
Ota yhteyttä vapaa-ajan toiminnan koordinaattori Marja Heralaan.

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 ja
tarjoamme kaikille toimintaan osallistuville koulutuksen. 					
Ota yhteyttä vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Satu Timperiin tai 		
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Veera Hietaseen.

KERHOTOIMINTA
Kerhotoiminta mahdollistaa kaikenikäisille kehitysvammaisille ihmisille erilaiseen virikkeelliseen
kerhotoimintaan osallistumisen omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Säännöllisesti
kokoontuvien kerhojen lisäksi järjestämme lyhytkursseja ja liikuteltavaa kerhotoimintaa. 		
Ota yhteyttä vapaa-ajan toiminnan koordinaattori Severiina Winqvistiin.

MUIDEN JÄRJESTÄMÄÄ TOIMINTAA
Tällä palstalla tiedotamme muiden toimijoiden järjestämästä toiminnasta.
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13
19
21
25
26
26

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

VANHEMPIEN TAPAAMISIA
KAAKON KAMMARI 				

ILMOITTAUTUMINEN

Aika: maanantaina 13.5. kello 17–20

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

Paikka: Herttoniemen leikkipuisto, 		
Karhutie 11, 00900 Helsinki
Lisätietoja: Petra Leppänen
Ilmoittautuminen: tapahtumakalenterin
kautta (ei pakollinen)

YHDISTYKSEN
YLEISET
PERUUTUSEHDOT
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.
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.

Kaakon kammari-iltojen tavoitteena on
tarjota erityislapsille ja -nuorille sisaruksineen vertaistukea ja virkistystä ohjatun
toiminnan ja vapaamuotoisen leikin tuella.
Leikkipuistossa kun ollaan, löytyy leluja ja
tarvikkeita erilaisiin leikkeihin reilusti. Myös
puiston keittiö tarvikkeineen on käytössä.
Päävastuu lapsista on vanhemmilla. Illat
ovat koko perheelle avoimia 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 Helsinkiä tahansa.
Kaakon kammari-illat jatkuvat syksyllä!
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P E R H E I D E N V E R TA I S T U K I TO I M I N TA
ILMAHA GAARKA AH WAA HADYAD
-ryhmä somalinkielisille äideille 		
Aika: perjantaina 31.5. kello 18
Paikka: Kehitysvammatuki 57 ry, 		
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, Helsinki
(Hotelli Scandicin talo, viereen tulevat raitiovaunut 8, 1 ja 3, pysäkki Helsingin Urheilutalo)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 		
Katja Riikonen (yhteystiedot takakannessa)
tai Tuulikki Hakala tuulikki.hakala@polli.fi,
p. 046 922 3590

ILMAHA GAARKA AH WAA HADYAD
- kooxda loogu talagalay hooyooyinka
afka soomaaliga ku hadla			
Wakhtiga: Jimco 31.5. saacadda 18
Goobta: Kehitysvammatuki 57 ry, Läntinen Brahenkatu 2, dabaqa 4aad, Helsinki
Daarta Hoteel Scandic, taraamyada halkaas maraahi waa 8, 1 iyo 3, maxadada
(Helsingin Urheilutalo) Daarta isboortiga
Helsinki
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
la bixinayaa casho fudud. Waxaad ka soo
qeybgeli kartaa wakhtiyada aad dooneyso.
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
Ryhmä jatkuu syksyllä / Groupkeena wuxuu
soconeeya ilaa iyo deyrta sanadkan

UUSI VERTAISRYHMÄ 		
ALOITTAA ESPOOSSA			
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 waa hadyad –ryhmä on ilmainen
ja siellä on tarjolla pieni iltapala. Voit osallistua niille kerroille, joille haluat.
Tapaamiset toteutetaan yhteistyössä Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n kanssa.
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Aika: lauantaisin kello 13-16 			
(11.5., 25.5., 15.6., 17.8., 14.9., 5.10., 		
26.10., 16.11., 30.11. ja 14.12.)
Paikka: Me-talo 				
(Terveyskuja 2, 02770 Espoo)
Lisätietoja: Katja Riikonen
Saimme Espoon kaupungilta kohdeavustuksen vertaisryhmän toteuttamiseen.
Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Espoon

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
Kehitysvammatuki ry:n kanssa. Ryhmän
punaisena lankana kulkee vertaistuki.
Toiminnan kohderyhmänä ovat lasten ja
nuorten erityislasten vanhemmat, jotka
toimivat omaishoitajina (omaishoidon
sopimus Espoon kaupungin kanssa). 		
Syksymmällä on mukana asiantuntijoita ja
osa kerroista on teemallisia, osallistujien
toiveiden mukaan.
Tapaamisiin on järjestetty lastenhoito,
mukaan mahtuu rajallinen määrä lapsia.
Tule rohkeasti mukaan ja vaikuta ryhmän
sisältöön! Ryhmä on avoin ryhmä, eli voit
tulla niille kerroille, jotka itsellesi sopivat.
Lastenhoitokyselyt viikkoa ennen 		
tapaamista Katjalle.

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. Mukana
keskustelussa on myös Harvinaiskeskus
Norion perinnöllisyyshoitaja Ulla Parisaari ja
sen myötä yhtenä illan teemana lapsenlapsen diagnoosiin ja perimään liittyvät asiat.
Mukaan ovat tervetulleita kaikki isovanhemmat, isotädit ja -sedät, bonusmummit ja -vaarit, joskus aiemmin vastaavissa
tapaamisissa mukana olleet sekä ensi kertaa
osallistuvat. Tarjolla on kahvia ja teetä suolaisen ja makean purtavan kera. Kerrothan
ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisista erityisruokavalioistasi. Illan järjestävät
Harvinaiskeskus Norio ja Kehitysvammatuki
57 ry.
Lämpimästi tervetuloa mukaan!

VIRKISTYSTÄ JA 				
VERTAISTUKEA
ISOVANHEMPIEN VERTAISTAPAAMINEN
Aika: tiistaina 21.5. klo 17-19
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4.kerros
Lisätietoja: Kirsi Lankinen
Ilmoittautuminen: 19.5. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta

PÄIVÄRISTEILY 				
HELSINGIN EDUSTALLA 			
Aika: tiistaina 18.6. klo 17–19.30
Lähtö: Hakaniemenrannan laituri
Järjestämme yhteistyössä Ystävätupatoiminnan kanssa päiväristeilyn Helsingin
edustalla. Lue lisää sivulta 23.
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P E R H E I D E N V E R TA I S T U K I TO I M I N TA

RETKI MUSTASAAREEN			
Aika: keskiviikkona 31.7. klo 11
Lähtö: Taivallahden laituri, Eteläisen
Hesperiankadun pään lähellä
Lisätietoja: Kirsi Lankinen
Ilmoittautuminen: 23.6. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta
Toivomusten mukaisesti järjestämme retken Mustasaareen.
Mustasaari on kesäparatiisi Seurasaaren
selällä. Saari sijaitsee luonnon helmassa,
mutta samalla aivan kaupungin kupeessa.
Lauttamatka mantereelta saareen kestää
vain vartin. Saari tarjoaa kesämökkitunnelmaa ja luonnonrauhaa, mutta myös aktiviteetteja ja ohjelmaa niitä kaipaaville. Mustasaaren omistaa Helsingin seurakunnat.
Maasto Mustasaaren rakennusten ja lauttalaiturin välillä on helppokulkuinen. Kesällä
Mustasaareen muuttaa vierailijoiden iloksi
erilaisia eläimiä, kuten lampaita ja kaneja.
Meille on varattu lauttamatka klo 11
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Taivallahdesta lähtevään lauttaan. Taivallahden laituri sijaitsee Töölössä Eteläisen
Hesperiankadun pään lähellä. Lautan kansi
on esteetön, ja sinne pääsee lastenvaunuilla
ja pyörätuolilla. Suosittelemme tulemaan
lauttalaiturille julkisilla kulkuneuvoilla. Jos
kuitenkin tulet autolla, lähimmät pysäköintipaikat ovat Eteläisen Hesperiankadun
varrella. Lauttalaiturin läheinen hiekkakenttä on pysäköintikiellossa.
Syömme yhdessä lounaan buffet-pöydästä kello 13, jatketaan sen jälkeen saareen
tutustumista pienemmissä tai isommissa
porukoissa. Pois saarelta voi lähteä omien
aikataulujen mukaan. Mukana retkellä on
perhetoiminnan koordinaattori Kirsi.
Omavastuu retkelle on 8 euroa / yli 12
vuotiailta ja 2 euroa alle 12v lapsi sisältäen
lauttamatkat menopaluu ja lounaan kahvilla/teellä. Maksetaan käteisellä paikan päällä.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Vietetään yhdessä kiva kesäpäivä!

TULOSSA!
• 24.9. ”Ero parisuhteessa -ilta” kaikille, jotka
haluavat kuulla eroon liittyvistä asioista,
ovat itse eronneet, harkitsevat eroa tai eivät
ole tehneet päätöstä asian suhteen, mutta
teema kiinnostaa.
• 3.10. aisti-ilta, asiantuntijana toimintaterapeutti Arja Pihljerta Kehitysvammapoliklinikalta
• 31.10. nuoret ja vanhemmat kokkaavat
Halloween-teemalla
• 21.11. isät kokkaavat

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

KURSSEJA
Suositut viikonloppukurssit eri kohderyhmille ja eri teemoin jatkuvat! Järjestämme
perheille ja eri kohderyhmille viikonloppukursseja. Kurssien tavoitteena on yhteisen
keskustelun avulla tarjota mahdollisuuksia
käsitellä monenlaisia kehitysvammaisuuteen liittyviä asioita vertaisessa seurassa.
Kursseja järjestetään mahdollisuuksien
mukaan eri ikäisten lasten ja nuorten perheille, sisaruksille yms.
Teemalliset viikonloppukurssit tarjoavat
yksilöllistä vertaistukea ja virkistystä sekä
monipuolisesti tietoa.

VIIKONLOPPU SOMALINKIELISILLE
PERHEILLE SOPUKASSA 			
Aika: perjantaista sunnuntaihin 7.-9.6.
Paikka: Sopukka, Uusi Porvoontie 482,
01120 Sipoo

tärkeistä aiheista muiden vanhempien
kanssa sekä suomeksi että somaliksi. Viikonlopun punaisena lankana kulkee vertaistuki.
Ja toki viikonlopun aikana pääsee myös
ulkoilemaan, lepäämään ja nauttimaan talon oman kokin valmistamista herkullisista
ruuista, joissa erikoisruokavaliot on otettu
huomioon.
Tärkeänä voimana viikonlopussa on vertaisuus, samankaltaisissa elämäntilanteissa
olevien vanhempien kanssa on helppo
jakaa kokemuksia. Viikonloppu tarjoaa
myös lapsille vertaiskavereiden seuraa ja
koko perheelle lepoa ja virkistystä. Lapsilla
ja sisaruksilla on omaa ohjelmaa, mukana
on joukko kokeneita ohjaajia ja hoitajia.
Kerrothan lapsesi erityisen tuen tarpeesta
mahdollisimman kattavasti.
Löydät kurssin nimellä Viikonloppu somalinkielisille perheille Sopukassa. Valinnat
kurssille tehdään ilmoittautumisajan mentyä umpeen. Muista ilmoittaa jokainen
viikonloppuun osallistuva perheenjäsen
erikseen ”lisää henkilö” -painikkeella.
Viikonlopun omavastuu on 25€/aikuinen,
10€/lapsi, alle 3v ilmaiseksi. Matkat jokainen
hoitaa itse. Matkoihin voi käyttää Helsingin
matkakorttia. Viikonlopun tarkempi ohjelma lähetetään mukaan valituille perheille.

Lisätietoja: Kirsi Lankinen
Ilmoittautuminen: 8.5. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta
Sopukka (ensijaturvakotienliitto.fi) on
kokonaan varattu meille viikonlopun ajaksi.
Paikka lähellä Helsinkiä ja luonnon helmassa mahdollistaa monenlaista tekemistä.
Viikonlopun aikana pääsee keskustelemaan
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MYÖ HOSTEL KUTSUU ÄITEJÄ JA		
ERITYISIÄ ELOKUUSSA 2019 		
Aika: lauantaista sunnuntaihin 3.-4.8.
Paikka:Myö Hostel, Tenholantie 10 F, 00280
Helsinki
Lisätietoja: Kirsi Lankinen
Ilmoittautuminen: 16.6. mennessä tapahtumakalenterin kautta.
Viikonlopun aikana tutustutaan uusiin
kavereihin, jutellaan ja vietetään iloinen
viikonloppu. Mukana koko viikonlopun ajan
ovat Kirsi ja Petra.
Viikonlopun omavastuu on 25€/aikuinen
ja 10€/lapsi, alle 3v. lapsi on ilmainen, matkat jokainen hoitaa itse. Päävastuu lapsista
on äideillä, mutta viikonlopun aikana mahdollistamme äideille myös keskinäistä aikaa!
Huomioithan, että ilmoittautuminen on
sitova. Tarkempi aikataulu lähetetään osallistujille!

ÄITIEN VIIKONLOPPU KAISANKODISSA
Aika: lauantaista sunnuntaihin 7.-8.9.
Paikka:Hyvinvointikartano Kaisankoti,
Bodomintie 37, 02740 Espoo
Lisätietoja: Kirsi Lankinen
Ilmoittautuminen: 11.8. mennessä tapahtumakalenterin kautta
Äitien viikonloppu painottuu arjen asioihin ja vertaistukeen. Samankaltaisia kokemuksia, mutta erilaisia tarinoita varmasti
kuullaan. Viikonlopun tavoitteena on saada
pieni irtiotto arjesta keskustellen, leväten,
valmiin ruokapöydän ääressä nauttien ja
omia tarpeita kuunnellen aikuisessa seurassa ilman lapsia.
Mukana viikonlopussa asiantuntijana on
Kehitysvammatuki 57 ry:stä Nina Korventaival ja Kehitysvammapoliklinikalta Kirsimaria
Örö. Tarkempi ohjelma lähetetään mukaan
valituille.
Omavastuu on 25€/hlö. Matkat jokainen
hoitaa itse, järjestellään tarvittaessa kimppakyytejä. Huomioithan, että ilmoittautuminen on sitova.
TULOSSA!
18.-20.10. Viikonloppu alle kouluikäisten
lasten perheille Sopukassa
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KOTIPARKKI
Sovitun kotiparkkivarauksen voi perua
veloituksetta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa. Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta varauksesta veloitetaan viisi euroa/tunti
tilauksen mukaan.

KOTIPARKIN HINNASTO

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 vaikeavammaisten kohdalla
ei ole ikärajaa. Kotiparkkia voivat käyttää
kaikki Helsingin, Espoon ja Vantaan alueilla
asuvat perheet.
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.

Klo 				

arkisin 		

lauantaisin

8.00–18.00

10 €/tunti

13 €/tunti

18.00–21.00 12 €/tunti

13 €/tunti

21.00–24.00 13 €/tunti

20 €/tunti

(huom. lauantaisin kello 20–24 		
hinta 20 €/tunti)
Kotiparkkia voi käyttää sunnuntaisin
ja arki- tai lauantaipyhänä kello 8-18 		
hintaan 20€/tunti.

LAUANTAIPARKKI
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.
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

Viisseiska | 2

19

PA R K K I TO I M I N TA
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€.

PERJANTAIPARKKI
Perjantaiparkki ovat 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.

Veloituksetta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa. Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta ilmoittautumisesta veloitetaan osallistumismaksu 20€.

PERJANTAIPARKKI - PELI-ILTA		
Aika: perjantaina 24.5. klo 17-20
LAUANTAIPARKKI – ULKOILUPÄIVÄ		

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs,

Aika: lauantaina 18.5. klo 10-15

Lisätietoja: Petra Leppänen

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs

Ilmoittautuminen: 10.5. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta

Lisätietoja: Petra Leppänen
Ilmoittautuminen: 3.5. mennessä		
tapahtumakalenterin kautta
Otathan mukaan sään mukaiset 		
ulkoiluvaatteet!
Tulevat lauantaiparkit:
24.8. Sirkus
21.9. Varjoteatteri
Lisätietoja lähempänä tapahtumia.
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Tulevat perjantaiparkit:
14.6. Disko
9.8. Leffailta
Lisätietoja lähempänä tapahtumia.
Huom! Myös sisarukset ovat lämpimästi tervetulleita lauantai- ja perjantaiparkkipäiviin!

Y S TÄVÄT U PATO I M I N TA J A R E T K E T

YSTÄVÄTUPA – ”YSTIS”

YSTIKSEN SENIORIKLUBI			

Aika: keskiviikkoisin klo 14-19 14-19
ja sunnuntaisin klo 13-16

Aika: joka toinen tiistai			
(parilliset viikot) klo 12-14.

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs,
Helsinki

Senioriklubi on tarkoitettu eläkeikäisille.
Ohjelma suunnitellaan aina yhdessä kauden
ensimmäisellä kerralla.

Ystävätupa on kaikille avoin kohtaamispaikka. Tule moikkaamaan kavereita, tutustumaan uusiin ihmisiin, pelaamaan biljardia ja
muita pelejä.
Myytävänä kahvia, pullaa, limua, voileipiä
ja muita herkkuja.
Kevään viimeinen Ystis pidetään sunnuntaina 12.5.
Kesätauon jälkeen ensimmäinen Ystis on
keskiviikkona 21.8.

Loppukevään ohjelma
14.5 Tarina ja rentoutus			
28.5. Kevätjuhla, nyyttärit! 			
Ari soittaa haitaria.
Syyskausi alkaa 20.8.
Eilan ja Leenan keinutuoliryhmän syksyn
ajat ilmoitetaan seuraavassa jäsentiedotteessa.

KLUBIT, RYHMÄT JA TAPAHTUMAT
YSTÄVÄTUVALLA
YSTIKSEN TEINIKLUBI – 			
nuorten oma mesta 			
Aika: joka toinen lauantai 			
(parittomat viikot) klo 13–16.
Teiniklubilla voit pelailla pelejä, askarrella,
tavata kavereita, laulaa karaokea ja tutustua
uusiin ihmisiin. Seurana ja pelikaverina on
aina kaksi vastuuohjaajaa. Mikäli tarvitset
henkilökohtaista apua tai vahvempaa tukea,
olet tervetullut oman avustajan kanssa.
Loppukevään ohjelma
11.5. Nooran tietovisa 			
5.5. Kevätbileet, kevään viimeinen kerta
Syyskausi alkaa 17.8.
Myytävänä kahvia, limua, mehua ja pientä
purtavaa.

BRAGUN SATEENKAARIKLUBI
Aika: torstaina 16.5. klo 15.30-17.30
Bragun Sateenkaariklubi on tarkoitettu
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin
kuuluville kehitysvammaisille ja autismin
kirjon henkilöille. Ei tarvitse ilmoittautua
etukäteen.
Suunnitellaan tapahtumassa yhdessä Sateenkaaribrunssi ja osallistuminen Helsinki
Pride -tapahtumaan.
Juttuseurana klubilla myös seksuaalineuvoja Kirsimaria Örö ja vapaa-ajantoiminnan
koordinaattori Marja Herala.
Yhteistyössä Helsingin kaupunki ja Helsingin seudun Seta ry
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KEVÄTPÖRRÄYS				

VILLIKLUBI JÄRVENPÄÄ

Aika: 15.5. klo 16-19

Aika: keskiviikkona 22.5. klo 18-21

Kavereita, yhteislaulua, Vekkarin uusien
vertaisryhmän vetäjien valmistujaiset, tanssiesityksiä, taidepaja, poppareita ja vohveleita, kahvia ym.
Pörrää pikaisesti tai viivy pidempään!
Tapahtuma on osa Kallio kukkii -viikkoa.

		

Paikka: Ravintola Korona, Rantakatu 5,
Järvenpää
Olemme yhteistyössä Jotta kukaan ei jäisi
yksin -hankkeen kanssa olleet käynnistämässä uutta Villiklubia Järvenpäähän.
Järvenpäähän pääsee kätevästi R-junalla.
Matka kestää noin puoli tuntia ja Koronaan
on asemalta lyhyt kävelymatka. Tervetuloa!

KIRPPIS					
Aika: sunnuntaina 19.5. klo 13-16
Pääkaupunkiseudun Me Itse -ryhmät järjestävät kirpputorin Ystiksellä. Shoppailun
lomassa voit ostaa kahvia, teetä, mehua ja
pullaa kahviosta. Tule tekemään löytöjä!

TAPAHTUMAT 			
MUUALLA JA RETKET
VILLIKLUBI

KEVÄTRETKI MOOTTORIPYÖRÄPAJALLE
Aika: sunnuntaina 12.5. klo 14-18
Lähtö: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 		
Marja Herala
Mennään tutustumaan vanhoihin moottoripyöriin Herttoniemeen. Kokoontuminen
Ystävätuvalla, mistä lähdetään yhdessä
julkisilla kulkuneuvoilla liikkeelle. Paluu
Ystikselle tai suoraan pajalta kotiin.
Ilmoittaudu pian, paikkoja on rajoitetusti.

				

Aika: torstaina 9.5. ja 13.6. klo 19-22

ÄMYRIN TANSSIT				

Paikka: Ravintola Sture Cafe Club, 		
Sturenkatu 21

Aika: lauantaina 8.6. klo 11.30-18

Lisätietoja: Marja Herala
Ilmainen sisäänpääsy
Ikäraja 18 v
Toukokuun Villiklubilla karaokea!

Lähtö:Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2
Lisätietoja: Marja Herala
Ilmoittautuminen: 15.5. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta. 		
Ilmoittautuminen on sitova.
Ämyrin lavalla rokataan taas! Esiintyjänä
huippusuosittu Wood County!
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Tiedossa on todellista menoa ja meininkiä!
Tanssit järjestää Varsinais-Suomen ja
Uudenmaan kehitysvammaisten tukipiirit.
Uudenmaan Tukipiiri tarjoaa tansseihin
bussikuljetuksen.
• Lähtö klo 11.30 Ystävätuvalta
• Paluu samaan paikkaan noin klo 18.
Marja varaa Helsingistä bussikuljetukseen
tulevien tanssiliput etukäteen.
Lipun hinta 10 euroa kerätään menomatkalla bussissa.
Avustajan lippu on ilmainen.

unsplash

Y S TÄVÄT U PATO I M I N TA J A R E T K E T

PIKNIK-PÄIVÄRISTEILY			
Aika: torstaina 27.6. klo 9.30
Lähtö: Katajanokan terminaali
Lisätietoja: Marja Herala
Ilmoittautuminen: 15.5. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta

RISTEILY HELSINGIN EDUSTALLA
Aika: tiistaina 18.6. klo 17–19.30
Lähtö: Hakaniemenrannan laituri
Lisätietoja: Marja Herala ja Kirsi Lankinen
Ilmoittautuminen: 31.5. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta
Lähde kanssamme viettämään hyviä hetkiä
kesäisellä merellä sekä ihailemaan kaunista
saaristoa Helsingin edustalla!
Aalloille meidät vie Pw/s Vispilä.
Tarjolla on herkullista purtavaa ja hyvää
musiikkia.
Tervetuloa mukaan aikuisten vanhemmat yksin, kaksin tai lapsenne kanssa sekä
Ystiksen väki!
Risteilyn omavastuuhinta on 10 euroa/
henkilö. Paikkoja rajoitetusti.
Tapaamme Hakaniemenrannan laiturin
luona. Hakaniemen lähtölaituri sijaitsee
Maailman rauha -patsaan tuntumassa.
Keräämme siinä osallistujamaksut. Muista
ottaa mukaan tasaraha 10 euroa. Ota rahaa
myös juomia varten, sillä ruokajuomat eivät
sisälly hintaan. Laivalla on a-oikeudet.

Ohjelma:
• tapaaminen Katajanokan 			
terminaalissa klo 9.30
• Viking Gabriella lähtee klo 10.30.
• ruokailu Viking Buffetissa klo 11.15
• viihdettä ja shoppailua
• saapuminen takaisin Helsinkiin klo 16.50.
Ei maissakäyntiä. Risteilyn hinta on yhdistyksen jäsenille 45 euroa, muille 55 euroa.
Hintaan sisältyy risteily, ruokailu sekä yhteinen hytti tavaroiden säilytystä varten.
Paikkoja rajoitetusti.
Lähtijät valitaan ilmoittautuneista.
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VAPAAEHTOISTOIMINNAN
MUODOT
KAVERITOIMINTA			
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.

MÄNTSÄLÄN KESÄTANSSIT			
Aika: sunnuntaina 4.8. klo 12.30-18
Lähtö: Ystävätupa, 				
Läntinen Brahenkatu 2
Lisätietoja: Marja Herala
Ilmoittautuminen: 14.6. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta
Kesätansseissa esiintyy yhtye 			
Lemmenlautta.
Järjestämme tansseihin kuljetuksen.
Bussikuljetus ja tanssilippu maksavat
yhteensä 25 euroa.
Ryhmien ohjaajilta ja henkilökohtaisilta
avustajilta veloitetaan 10 euroa bussimatkasta, tanssilippu ilmainen.
Paikkoja rajoitetusti.
Paluu Helsinkiin noin klo 18.
TULOSSA!
Kesäinen matka kotimaassa 7.-10.8.
Matkakohde, ohjelma ja hinta ilmoitetaan
myöhemmin Uutiskirjeessä ja nettisivuillamme. Jos haluat esitteen matkasta suoraan sähköpostiisi, lähetä viesti otsikolla
”Kesämatka 2019” osoitteeseen 		
marja.herala@kvtuki57.fi
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TAUSTATUKIHENKILÖTOIMINTA		
Taustatukihenkilö on vapaaehtoinen ei-kehitysvammainen ihminen, joka mahdollistaa vertaisryhmän vetäjän tai vapaaehtoisen toiminnan. Vertaisryhmien vetäjät ovat
kehitysvammaisia ihmisiä, jotka ovat omien
kiinnostusten ja vahvuuksien kautta oman
vertaisryhmän. Tarjoamme koulutuksen ja
tuen toimintaan molemmille.
VEKKARIN TUETTU VERTAIS- 		
JA VAPAAEHTOISTOIMINTA
Tuemme kehitysvammaisia ihmisiä löytämään omat vahvuutensa toimimaan vertaisryhmien vetäjinä ja vapaaehtoistoimijoina. Katso seuraavalta sivulta, mihin kaikkiin
tapahtumiin seuraavaksi osallistumme.
Mahdollisuudet ovat rajattomat, koska
toimijoiden vahvuudet ja tilaajien toiveet
määrittelevät toiminnan.
Vekkarin vertaisryhmätoiminnassa

V E R TA I S - J A VA PA A E H TO I S TO I M I N TA
toiminnan suunnittelee, toteuttaa ja arvioi
vertaisryhmän vetäjät. Vetäjät käyvät koulutuksen, jonka jälkeen he perustavat oman
vertaisryhmän. Vertaistuki tulee toiminnan
kautta, rennosti ja luonnostaan.
MUUT MAHDOLLISUUDET
Katso lisää www.kvtuki57.fi/vapari

MUKAAN 					
VAPAAEHTOISEKSI?
Osallistu vapaaehtoisten koulutukseen syksyllä. Syksyn koulutusten ajankohdat ovat
2.9., 4.9. ja 14.9. sekä 19.10. ja 26.10. Lisätietoja Veera Hietaselta

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

HAEMME TÄLLÄ HETKELLÄ VAPAAEHTOISIA SEURAAVIIN TAPAHTUMIIN:
		
14.5.
• Lasten leikitys Kaakon kammarissa 		
kello 17–20 (Herttoniemen asukaspuisto,
Karhutie 11, HELSINKI)
15.–21.5. ja 26.5.
• Lipasvahtina toimiminen Pieni Ele 		
-keräyksessä Europarlamenttivaalien aikana
• infotilaisuus tiistaina 7.5. 			
kello 17–18 Ystävätuvalla 			
(Läntinen Brahenkatu 2, HELSINKI)

15.5.
• Kevätpörräys Ystiksellä kello 15–19: 		
ovivahtina toiminen 				
(Läntinen Brahenkatu 2, HELSINKI)
18.5.
• Special Open Stage -tapahtuma 		
kello 12–18: juontaminen, roudaus, 		
tapahtuman muut järjestelyt (Matinkylän
monitoimitalo, Matinraitti 17, ESPOO)
19.5.
• Luontopäivä Skatan tilalla kello 11–14:
kahvittelun ja lounaan järjestely 		
(Uutelantie 30, HELSINKI)
22.5.
• Karaokedisko kello 16.30–19.30: 		
kahvilassa avustaminen (Kulttuurikeskus
Vernissa, Tikkurilantie 36, VANTAA)
25.–26.5.
• Maailma kylässä -festivaali: toiminnan
esittely ja festivaalin vapaaehtoistyöt
(Kaisaniemi, HELSINKI)
• infotilaisuus tiistaina 21.5. kello 17 Ystävätuvalla (Läntinen Brahenkatu 2, HELSINKI)
12.6.
• Karaokedisko kello 16.30–19.30: 		
kahvilassa avustaminen (Kulttuurikeskus
Vernissa, Tikkurilantie 36, VANTAA)
12.6.
• Yhdistyksen kesäjuhla kello 15–19:
erilaisia tehtäviä 				
(Marjaniemenranta 48, HELSINKI)
11.–13.7.
Tikkurila Festivaali: alueen siivoaminen
festivaalien aikana kello 13–21 välisenä
aikana (Urheilutie 15, VANTAA)
• Infotilaisuus tiistaina 18.6. kello 17.00. (Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, HELSINKI)
28.7.
• Resonaarifest Alppipuistossa kello 13-19
• Infotilaisuus torstaina 25.7. kello 17 (Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, HELSINKI)
2.–4.8.
• Lasten Kallio Block Party (Kallio, HELSINKI)
• Infotilaisuus tiistaina 30.7. kello 16–18
(Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 		
HELSINKI)
Viisseiska | 2
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VEKKARIN VERTAISRYHMÄT
Vekkaritoiminta on enemmän tukea tarvitsevien ihmisten vetämää vertaisryhmätoimintaa.
Kevään koulutuksesta valmistuu 11 uutta
vertaisryhmän vetäjää Helsingistä, Espoosta
ja Vantaalta. Vetäjät ovat käyneet kahden
kuukauden pituisen koulutuksen, jossa he
ovat saaneet työkaluja ryhmän ohjaukseen
ja ovat päässeet vahvistamaan esimerkiksi
vuorovaikutustaitojaan teatteri-ilmaisun
ohjaajan ja esiintymistä fonetikon opastuksella.
Vertaisryhmän vetäjien valmistujaisia
vietetään Kevätpörräyksen yhteydessä
Ystiksellä 15.5. Tule sinäkin juhlistamaan!
Lue lisää sivulta 22.
Löydät elokuussa ilmestyvästä vapaa-ajan
toiminnan esitteestä kaikki uudet ryhmät.
Lisätietoja hakuajoista viereisellä palstalla.
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Iso kiitos kaikille kerhoihin osallistuneille ja
kerhojen ohjaajille. Toiminnantäyteinen ja
antoisa kerhokevät on nyt päättynyt, mutta
kerhot jatkuvat taas syksyllä. Syksyksi on
suunnitteilla mm. 18-30 -vuotiaille tarkoitettu kansainväliseen nuorisovaihtoon tähtäävä kerho. Jos sinulla on ideoita tai toiveita
vapaa-ajan toiminnan suhteen, ole yhteydessä Severiina Winqvistiin.
SYKSYN KERHOJEN JA 			
RYHMIEN HAKUAJAT
Syksyn vapaa-ajan ryhmät eli kerhot ja
Vekkarin ryhmät julkaistaan kotisivuillamme elokuun ensimmäisellä viikolla.
Vapaa-ajan esite ja seuraava jäsentiedote
postitetaan viikolla 32.
Hakuaika kerhoihin ja Vekkarin ryhmiin
päättyy 25.8. Toivomme hakemuksia ensisijaisesti osoitteessa tapahtumat. 		
kvtuki57.fi. Mahdollisten postitse lähetettävien hakemusten tulee olla perillä 23.8.
Täytä hakemus ajoissa, sillä emme voi
taata määräajan jälkeen saapuneiden
hakemusten käsittelyä.

M U I D E N J Ä R J E S TÄ M Ä Ä TO I M I N TA A
MALIKE MEETS KENGURU			
-KOKEILUTAPAHTUMA

TENNIS TUTUKSI TALISSA 			
– JA PALJON MUUTA!

Aika: 18.5.2019 KLO 13-17, VIHTI
Lämpimästi tervetuloa viettämään hauskaa
päivää Nuuksion kansallispuiston maisemiin Salmen ulkoilualueelle! Päivän aikana
on mahdollisuus kokeilla toimintavälineitä
ja erilaisia harrastuksia. Pääset kokeilemaan
mm. melontaa ja pyöräilyä sekä tekemään
pienen metsäretken, jolla voit paistaa vaahtokarkkeja laavulla. Paikassa on ravintola,
jossa voit syödä omakustanteisen keittolounaan.
Saat päivän aikana ohjausta ja neuvontaa toimintavälineiden soveltuvuudesta ja
hankinnasta sekä tutustut eri järjestöihin
mukavan toiminnallisen tekemisen lomassa. Järjestöt ja hankkeet järjestävät mm. ohjelmaa sisaruksille, kommunikaatiotyöpajan
sekä hauskoja leikkejä ja pelejä kaikille.
Ei etukäteisilmoittautumista. Lämpimästi
tervetuloa!
Yhteistyössä: Kehitysvammaisten Tukiliitto ja sen Malike-toiminta, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU, Leijonaemojen
Perhe edellä puuhun -hanke, Jaatinen,
Espoon Kvt, Kaikki samalla viivalla -hanke,
Erityinen sisaruus -hanke.

Oletko aina halunnut kokeilla tennistä,
koripalloa, salibandya tai jalkapalloa?
Nyt siihen on oiva tilaisuus!
Special Olympics -palloilun tutustumistapahtuma järjestetään
Talin Tenniskeskuksessa, Kutomokuja 4,
tiistaina 4.6. klo 17.30-19.30.
Tapahtumassa voit kokeilla tennistä,
unified-koripalloa, salibandya ja jalkapalloa
sekä niiden sovelluksia. Paikalla on eri lajien
valmentajia, jotka opettavat kunkin lajin
alkeita.
Saat myös tietoa, miten pääset harrastamaan näitä lajeja pääkaupunkiseudulla.
Kokoontuminen tennishallin ala-aulassa
klo 17.15.
Ota mukaan sisäpelitossut, urheiluhousut
tai -shortsit ja urheilupaita.
Tilaisuus on maksuton.
Tapaat myös menestyneitä Special
Olympics -urheilijoita!
Ilmoittautuminen: 				
3.6. mennessä marja.herala@kvtuki57.fi.
Ilmoita samalla tuletko yksin vai avustajan
kanssa. Paikkoja rajoitetusti.
Lisätiedot: roger.nyberg@tennishedman.fi.
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vapaaehtoiseksi
Haluatko vapaaehtoiseksi yhdistyksemme
toimintaan? Syksyn koulutusten ajankohdat ovat 2.9., 4.9. ja 14.9. sekä 19.10. ja
26.10. Lisätietoa seuraavassa jäsentiedotteessa.
Lisätietoja Veera Hietaselta

RYHDY 				

tukihenkilöksi
Seuraava tukihenkilökoulutus järjestetään
23.9. ja 30.9. klo 16.30-20.00 Ystävätuvalla.
Lisätietoa seuraavassa jäsentiedotteessa.
Lisätietoja Severiina Winqvistiltä

unsplash

RYHDY

Haluaisitko
tilata

asiantuntijuuttamme
organisaatioonne?
Kehitysvammatuki 57 ry:ltä tilataan asiantuntijaluentoja erilaisten organisaatioiden
toimesta. Myös te voitte hyödyntää pitkää
kokemustamme ja asiantuntijuuttamme kehitysvamma-alalta ja tilata asiantuntijaluennon tai kokemuksellisen toimintatuokion.
Asiantuntijaluentoja pitävät kokeneet alan
ammattilaiset.
Yhdistyksellä on asiantuntijuutta kehitysvamma-alalla mm. itsemääräämisoikeudesta,
erityislasten perheiden tarpeista, ratkaisu- ja
voimavarakeskeisestä lähestymistavasta, leiri- ja ryhmätoiminnasta, haastavasta käyttäytymisestä, tuetusta vapaaehtoistoiminnasta,
asumisesta, työnohjauksesta, osallisuutta
tukevasta päiväaikaisesta toiminnasta ja
seksuaalisuudesta.
Lisätietoja Mari Monoselta
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jatk uu

Ensitukikoulutus

Kun perheeseen on syntymässä tai syntyy
lapsi, jolla on vaikea sairaus, kehitysvamma tai
vauva tarvitsee muuta erityishoitoa, tarjotaan
perheelle tukea uudessa tilanteessa. Ensitukiryhmäistunnon eli ETRIn tavoitteena on tukea
perhettä siinä tilanteessa, kun lapsen erityisyys
todetaan - raskauden aikana, synnytyksen
jälkeen tai myöhemmin.
ETRI tarjoaa perheelle mahdollisuuden keskustella perheen ehdoilla lapsen erityisyydestä
ja sen herättämistä tunteista. Istunnossa on
mukana perheen kutsumia tärkeitä ja läheisiä
ihmisiä – sukulaisia, ystäviä ja työkavereita.
Perheen kutsumien läheisten lisäksi mukana
on ensitukiryhmään kuuluvia hoitajia. Lääkäri
on paikalla vastaamassa lääketieteellisiin kysymyksiin. Paikalla ensituki-istunnossa on myös
vertaisvanhempi kertomassa omaa tarinaansa.
Vertaisvanhemman läsnäolo koetaan usein
erityisen merkittävänä.
Naistenklinikalla ja Jorvissa on ensitukiasioihin koulutettuja henkilöitä. Koulutusta
järjestetään yhteistyössä HUS:n, Käpy ry:n ja
Kehitysvammatuki 57 ry:n kanssa. Olemme
suunnittelemassa vertaisvanhempien uutta
koulutusta syksylle 2019. Haemme koulutuksesta kiinnostuneita vanhempia, joiden lapsen
erityisyys on tullut tietoon joko odotusaikana,
synnytyksessä tai pian sen jälkeen. Olisitko sinä
kiinnostunut toimimaan vertaisvanhempana?
Pysy kuulolla!
Lisätietoja Katja Riikoselta
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suunnitteilla syksylle 2019

TAPAHTUMAKALENTERI
To u k o k u u

Kesäkuu

Elokuu

9.5.

7.-9.6.

3.-4.8.

Villiklubi | sivu 22

11.5.

Vanhempien vertaisryhmä
Espoossa | sivu 14

12.5.

Kevätretki 			
moottoripyöräpajalle | sivu 22

13.5.

Kaakon kammari 		
| sivu 13

15.5.

Kevätpörräys | sivu 22

16.5.

Bragun Sateenkaariklubi
| sivu 21

18.5.

Lauantaiparkki – ulkoilupäivä
| sivu 20

19.5.

Kirppis | sivu 22

21.5.

Isovanhempien 			
tapaaminen | sivu 15

22.5.

Villiklubi Järvenpää | sivu 22

Viikonloppu 			
somalinkielisille 		
perheille Sopukassa 		
| sivu 17

8.6.

Myö Hostel -viikonloppu
äideille ja erityisille 		
| sivu 18

4.8.

Ämyrin tanssit | sivu 22

Mäntsälän kesätanssit 		
| sivu 24

12.6.

9.8.

13.6.

17.8.

Oskarinpuiston 			
kesäjuhlat | sivu 6
Villiklubi | sivu 22

14.6.

Perjantaiparkki 			
- Disko | sivu 20

15.6.

Perjantaiparkki – leffailta
| sivu 20
Vanhempien vertaisryhmä
Espoossa | sivu 14

24.8.

Lauantaiparkki – sirkus 		
| sivu 20

Vanhempien vertaisryhmä
Espoossa | sivu 14

18.6.

Risteily Helsingin 		
edustalla | sivu 23

27.6.

Piknik-päiväristeily 		
| sivu 23

Heinäkuu

24.5.

Perjantaiparkki 			
– Peli-ilta | sivu 20

25.5.

31.7.

Retki Mustasaareen 		
| sivu 16

Vanhempien vertaisryhmä
Espoossa | sivu 14

31.5.

unsplash

Ilmaha gaarka ah waa hadyad
– ryhmä somalinkielisille
äideille | sivu 14
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YHTEYSTIEDOT

Nina Korventaival

Marja Herala

040 835 3763
toiminnanjohtaja

040 521 0240
vapaa-ajan toiminnan 		
koordinaattori

Elina Raike-Ojanen

Severiina Winqvist

0400 676 721
palvelujohtaja

040 835 0395
vapaa-ajan toiminnan 		
koordinaattori

Mari Mononen

050 339 3794
kehittämispäällikkö

Satu Timperi

044 792 2752
vertais- ja vapaaehtois-		
toiminnan koordinaattori

Katja Riikonen

044 741 6259
perheiden tuen päällikkö

Veera Hietanen

Kirsi Aarnikare

040 160 9015
henkilöstökoordinaattori

040 160 9017
vapaaehtoistoiminnan		
koordinaattori

Maria Kuosma

Anna-Riikka Murtonen

0400 345 369
toimistosihteeri

044 740 6693
projektipäällikkö (Vipinä)

Kirsi Lankinen

Jan Törnblom

040 707 9967
perhetoiminnan koordinaattori

044 740 7829
projektityöntekijä (Vipinä)

Petra Leppänen

040 522 2138
parkki- ja leiritoiminnan 		
koordinaattori

OSKARINPUISTON TOIMIJATALO
Ohjaajat 					
040 837 6179 ja 040 160 9018
Anne Wallenius 				
041 546 6838
palveluyksikön johtaja
OSKARINPUISTON KOTIYHTEISÖ
Lehmus 040 837 6425 		
Vaahtera 040 160 9020 		
Tammi 040 160 9021
Anne Wallenius 			
041 546 6838
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

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

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

S E U R A A M E I TÄ S O M E S S A

kvtuki57

kehitysvammatuki57

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

