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Kehitysvammatuki 57 ry:n jäsenenä tuet
työtämme kehitysvammaisten ihmisten
hyväksi ja saat rahanarvoisia etuja.

3 – Pääkirjoitus
4 – Ajankohtaista
10 – Mitä kuuluu?
18 – Viisseiskan kolumni
19 – Toiminta, tapahtumat 		
		 ja vertaistuki
27 – Koulutukset
28 – Yhteystiedot

JÄSENTIEDOTTEEN AIKATAULU 2020
numero

aineiston jättöpäivä

postitusviikko

3
4

20.7.2020
21.10.2020

32
45

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

PÄ Ä K I R J O I T U S

IHANAN
ARJEN
ODOTUS

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.

Kannamme Kehitysvammatuki 57 ry:ssä suurta huolta jäsenistömme ja heidän perheidensä hyvinvoinnista poikkeusaikana. Poikkeustilan aikana monet palvelut, kuten lyhytaikaishoito, päiväaikainen toiminta ja henkilökohtaisen avun
palvelut ovat katkolla. Riskiryhmiin kuuluvien lasten ja nuorten käyminen koulussa tai päivähoidossa ei sairastumisriskin
takia ole mahdollista, vaikka heillä onkin oikeus erityisopetukseen ja varhaiskasvatukseen myös poikkeusajalla. Osa
oppilaitoksista ei käytännössä tarjoa opetusta koulussa edes
niille erityisoppilaille, joiden olisi erityisjärjestelyin mahdollista osallistua opetukseen. Teimme muutaman muun järjestön
kanssa vetoomuksen palveluiden turvaamiseksi kuntapäättäjille ja viranhaltioille, se on luettavissa tässä jäsentiedotteessa.

Tarjoamme jäsenille seuraavat jäsenedut:
• neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsentiedote
• Kehitysvammaisten Tukiliiton Tukiviestitai Leija-lehti
• ohjausta ja neuvontaa
• mahdollisuus vaikuttaa
• edullisempi jäsenhinta osaan yhdistyksen
järjestämistä tapahtumista ja retkistä
• yhteistyökumppaniemme tarjoamia etuja.
Jäsenmaksut 2020:
henkilöjäsen 25 €, yhteisöjäsen 90 €.
Ole yhteydessä Maria Kuosmaan tai
täytä liittymislomake netissä.

Olemme pyrkineet siirtämään toimintaa verkkoon ja omissa
kotiyhteisöissämme olemme varmistaneet, että toiminta on
tietokoneiden kautta kaikkien saatavilla. Kevätkauden fyysisten tapaamisten peruuntuminen tullaan myös kompensoimaan syyskauden kerhomaksuissa. Henkilökunta panostaa
turvallisuuden lisäksi erityisesti mielekkään tekemisen tarjoamiseen kotioloissa. Siitä huolimatta ikävä, epävarmuus ja
pelkokin ovat ajoittain läsnä arjessa. Vaikeista asioista keskustelun tueksi on olemassa tästäkin jäsentiedotteesta löytyvää
selkokielistä tukimateriaalia, jota kannattaa hyödyntää.

Lahjoittamalla rakennat
kanssamme hyvää elämää
Osallistu lahjoittamalla hyvien hetkien
tarjoamiseen. Lahjoitusvaroilla järjestetään
tapahtumia ja virkistystoimintaa
kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen.
Voit lahjoittaa haluamasi summan yhdistyksen tilille
FI59 8000 1600 2036 58. Käytäthän viitettä ”57”.
Lämmin kiitos lahjoituksestasi!
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Kuluneiden viikkojen aikana ajatus tutusta ja turvallisesta,
toisinaan hiukan tylsästäkin arjesta on noussut uuteen arvoonsa. Osa meistä on oppinut nauttimaan eristyneisyydestä
ja omasta rauhasta, mutta monille koronaviruspandemian
aika on ollut paljon voimavaroja vaativaa. Olemme opetelleet
uusia tapoja toimia, tehdä työtä ja kuluttaa vapaa-aikaa. Osa
viime viikkojen aikana opitusta tulee kantamaan hedelmää
arjen palatessa normaaleihin uomiinsa, mutta tarvitsemme
tulevaisuudessakin hyvän elämän tueksi fyysisiä tapaamisia
ja harrastuksia yhdessä muiden saman henkisten ihmisten
kanssa.

Lämpimin terveisin

Nina Korventaival
toiminnanjohtaja

Nyt on aika valmistautua tukitoimiin, joiden avulla poikkeusaikana kulutetut voimavarat on mahdollista kerätä uudelleen. Minä ja muut yhdistyksen työntekijät olemme käytettävissänne apuna arjen suunnittelussa.
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Kuva: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Kuvako

A J A N KO H TA I S TA

D I G I K AV E R U U S Y H D I S TÄ Ä !
Kuinka uuteen kaveriin voisi tutustua nyt,
kun ihmisten tapaaminen näin koronaepidemian aikana ei ole mahdollista normaaliin
tapaan? Kaveritoiminnan uutta toimintamuotoa digikaveritoimintaa kehitetään kevään
2020 aikana entistä vahvemmin. Digikaveri on
vapaaehtoinen aikuinen kaveri henkilölle, jolla
on kehitysvamma. Toiminnassa uuteen kaveriin
tutustutaan verkossa sähköpostitse, somessa
tai vaikkapa videopuhelun välityksellä.
Virtuaalisesti yhteydestä huolimatta vain
mielikuvitus on rajana siinä, mitä keksii verkon
välityksellä tehdä. Voidaan esimerkiksi jakaa
valokuvia ja jutella niistä, sopia että luetaan
sama kirja ja keskustella siitä lukemisen jälkeen,
esitellä jokin itselle tärkeä esine tai asia omasta
kodista… mahdollisuuksia on paljon ja yhdessä
miettien vielä enemmän!
Digikaveruus sijoittuu lähitulevaisuuteen,
mutta kaveripari voi päättää jatkavatko he
yhteydenpitoa poikkeusajan jälkeen samassa
muodossa vai siirtyvätkö he kaveritoimintaan
kaveripariksi, joka tapaa toisiaan mukavan
yhteisen tekemisen merkeissä kerran kuukaudessa – ihan livenä!
Seuraava digikaverikoulutus on tulossa
toukokuussa, lue lisää sivulta 27.
Lisätietoja: Jenna Luoto
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ÄIS EEN
K U TS U YH DIS TYK SEN SÄ ÄN TÖ MÄ ÄR02
0
KE VÄTKOKOU KS EE N 25 .8 .2

”Olen tässä mukana koska haluan auttaa
ja autettavia on niin paljon, että pitää nyt valita
keitä auttaa ja koen, että teidän asiakkaat ovat
niitä helposti unohdettuja jo ihan yleisestikin.
Ja kaikilla on oikeus hyvään kotiruokaan.”
Teresa Välimäki

Kehitysvammatuki 57 ry:n
sääntömääräinen kevätkokous on
kutsuttu koolle tiistaiksi 28.4.2020. SOSTE
suosittelee, että yhdistysten kevätkokouksia lykätään, jos kokouksen pitämisestä voi
aiheutua vaaraa jonkun terveydelle.
Myös oikeusministeriö korostaa, että kaikilla
jäsenillä tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua kokoukseen.

Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen
toimistolta 11.8.2020 alkaen.
Tervetuloa!
Kehitysvammatuki 57 ry:n hallitus

RUOKA-ALAN
ammattilaisten kanssa

Arjen apu on poikkeusolojen ja rajoitusten
myötä tippunut monilta perheiltä. Erityislapsiperheiden perusarkea tulee tukea konkreettisin keinoin ja siksi Kehitysvammatuki 57 ry
on aloittanut toimittamaan hyvää kotiruokaa
yhden vanhemman perheille.
Mukaan olemme saaneet ammattikokki
Teresa Välimäen sekä Kokkikartanon. Kiitos
yhteistyöstä! Kiitos myös Helsingin kaupunki
nopeasta reagoinnista ja linjauksesta järjestöavustusten mukauttamismahdollisuuksista.

Yhdistyksen hallitus teki kokouksessaan
3.4.2020 päätöksen siirtää kokous
pidettäväksi 25.8.2020 klo 18.
Käsiteltäviä asioita:
Sääntöjen §:n 11 määräämät asiat:
• hyväksytään vuosikertomus edelliseltä 		
vuodelta
• käsitellään kirjanpitolain tarkoittama 		
tilinpäätös ja toimintakertomus sekä 		
tilintarkastajien lausunto edelliseltä 		
vuodelta
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
• päätetään vastuuvapauden 			
myöntämisestä tilivelvollisille.
Lisäksi:
• Korjataan syyskokouksessa tehty päätös 		
tilintarkastusyhteisön valinnasta 			
muodollisesti oikeaksi. Hallitus 			
esittää, että valitaan tilintarkastajaksi 		
KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena 		
tilintarkastajana toimii KHT Susanna 		
Saanikari.
• Käsitellään muut yhdistyksen hallitukselle 		
viimeistään 28.7.2020 ilmoitetut aloitteet.

Kehitysvammatuki 57 ry yhteistyöhön

Haluatko sinä auttaa?
Lisätietoja: Katja Riikonen ja Sari Jenu

VIPINÄÄ

KO T I -

O LO I H I N !

Liikunta tekee hyvää mielelle ja keholle. Monien harrastusten ja tuttujen
menojen ollessa nyt tauolla, on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota omaan
arjen aktiivisuuteen ja lihaskunnon ylläpitoon.
Liikuntahanke Vipinä on tuottanut Kehitysvammatuki 57:n internetsivuilta löytyvään materiaalipankkiin erilaisia ohjeita ja vinkkejä liikunnan lisäämiseksi ja siitä innostumiseksi.
Materiaalipankin ohjeista löytyviä eri lajeja voi harrastaa sekä sisällä että
ulkona. Ohjeet ovat myös helposti sovellettavissa erilaisille liikkujille ja välineinä voi hyödyntää kotoa valmiiksi löytyviä tavaroita. Esimerkiksi keilaamiseen riittävät tyhjät limupullot ja tennispallo, keilauksen jälkeen voit täyttää
limupullot vedellä ja saat näin helposti tehtyä käsipainot.
Materiaalipankista löytyvät liikuntaohjeiden lisäksi myös Vipinän ja
Treenaakotona.comin tuottamat kaikille soveltuvat liikuntavideot. Videoiden tahdissa voi jumpata sekä seisten että istuen ja niissä esiintyvät myös
vertaisohjaajat.
Materiaalipankki löytyy sivulta
www.kvtuki57.fi/yhdistys/julkaisut/vipinapankki.
Lisätietoja: Anna-Riikka Murtonen
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H A K S U L A N VÄ K E Ä
A J A N KO H TA I S TA

j a tk u u

Olen Anne Wallenius ja olen työskennellyt Kehitysvammatuki 57 ry:ssä
vuodesta 2017. Haksulan toimijatalon palveluyksikön johtajaksi siirryin
Oskarinpuiston yksiköstä. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja (YAMK) ja
työnohjaaja STOry. Olen työskennellyt
kehitysvammaisten ihmisten asumisen
ja päiväaikaisen toiminnan palveluissa
vuodesta 1997. Vapaa-aikaani vietän
kotoillen ja koiran kanssa touhuillen.

HAKSULASSA
TAVATAAN!
Kehitysvammatuki 57 ry avasi uuden toimintayksikön tammikuussa 2020 Vantaan
Hakunilaan. Haksulan toimijatalo tarjoaa
päiväaikaista osallisuutta edistävää toimintaa kävijöiden omien tarpeiden ja toiveiden
mukaisesti. Palvelu on tarkoitettu kaikkien
kuntien asiakkaille. Jos olet kiinnostunut
toiminnastamme, ota yhteyttä omaan sosiaalityöntekijääsi ja tule tutustumaan!
Meillä Haksulassa on päämääränä, että
toimijatalo rakennetaan yhdessä. Haluamme näkyä ja kuulua tärkeänä osana yhteiskuntaa. Kannustamme jokaista oman
elämän toimijuuteen; oman näköisten
valintojen tekemiseen ja oman mielipiteen
ilmaisemiseen.
Toimintamme alkaessa tiloissa oli vain
välttämättömät kalusteet ja tarvikkeet. Kului paljon aikaa isojen tavarakuormien purkamiseen. Yhdessä tehden tämä oli hauskaa. Samalla tutustuimme ja huomasimme,
mitä kaikkea osaammekaan. Valitsimme
yhdessä seinien värit. Se vasta olikin vaikea
homma! Pääsimme kuitenkin yhteisymmärrykseen ja nyt meillä on kauniin värikkäät
seinät. Sisustus tulee täydentymään, kun
väki lisääntyy.
Meitä ympäröi Hakunilan rikas kulttuurimaisema sekä pääkaupunkiseudun
monipuoliset palvelut. Käymme viikoittain
yhdessä lähikaupassa ja kirjastossa. Ulkoillessa ihailemme Hakunilan kartanon maita,
ympäröivää luontoa hevos- ja lammasha-

6

Viisseiska | 2

Olen Taru Valkama ja aloitin ohjaajana
Haksulassa helmikuun alussa. Koulutukseltani olen apuvälineteknikko (AMK) ja
lähihoitaja. Olen työskennellyt erilaisissa
vammaistyön paikoissa, kuten päivätoiminnassa, kuntoutuskeskuksessa ja
asumispalveluyksiköissä. Vapaa-ajalla
viihdyn luonnossa ja valokuvaamassa,
joista kumpaakin pääsen tekemään
myös Haksulassa!

koineen ja kaupunkikulttuuria muraaleineen.
Haksulassa on hyvät tilat ryhmätoimintaan, kuten musiikki- ja taidetyöskentelyyn.
Aistihuone on rakenteilla ja ”rentolassa” voi
viivähtää lepäilemässä. Toimijoilla on käytössään tietokone ja päivitämme yhdessä
facebook-sivujamme (@haksulantoimijatalo). Kuten sivuiltakin näkyy, olemme viettäneet juhlapäiviä, leiponeet, musisoineet,
maalanneet ja jumpanneet. Retkillä on
käyty mm. Malmitalossa, Helsingin Kaupunginmuseossa ja Kiasmassa.
Mitä sinä haluaisit tehdä?
Lisätietoja: Anne Wallenius

Olen Mari Salovaara ja aloitin työt
Haksulassa vuoden alussa. Pohjakoulutukseltani olen lastentarhanopettaja,
myöhemmin opiskelin sosionomiksi
(AMK) ja kohta valmistun ryhmätaideterapeutiksi. Olen työskennellyt mm. varhaiskasvatuksessa, kehitysvamma-alalla
ja mielenterveystyössä. Taidetyöskentely
erilaisten ihmisten kanssa kutsuu minua.
Tykkään taidenäyttelyistä, kirppiksistä,
lapsistani ja muista läheisistäni sekä
rennosta kuntoilusta ja salmiakista.
Olen Paula Nyman ja aloitin työni
Kehitysvammatuki 57 ry:ssä maaliskuussa. Koulutukseltani olen lähihoitaja.
Opinnoissani suuntauduin vammaistyön
osaamisalaan. Työkokemusta minulta
löytyy kehitysvammaisten päivätoiminnasta sekä asumisen puolelta.
Vapaa-ajalla viihdyn perheeni ja kavereiden kanssa.

ENNAKKO-

TIETO

SYKSYN

KERHOJEN JA RYHMIEN
HAKUAJOISTA
Syksyn vapaa-ajan
ryhmät eli kerhot ja
Vekkarin ryhmät julkaistaan
kotisivuillamme elokuun
ensimmäisellä viikolla.
Vapaa-ajan toiminnan esite
ja seuraava jäsentiedote
postitetaan viikolla 32.
Hakuaikaa ryhmiin
on sunnuntaihin 23.8.
klo 23.00 saakka, jolloin
ilmoittautuminen tapahtumakalenterin kautta päättyy.
Toivomme hakemuksia
ensisijaisesti tapahtumakalenterin kautta.
Mahdollisten postitse
lähetettävien hakemusten
tulee olla perillä 21.8.
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A J A N KO H TA I S TA

j a tk u u

SELKEÄSTI MEILLE
-HANKE KÄYNNISTYI

HE I !

LISÄTIETOJA HANKKEESTA JA VASTAA KYSELYYN
Käy tykkäämässä hankkeen Facebook-sivusta.
Löydät sen Selkeästi meille -nimellä. Voit lukea hankkeesta lisää verkkosivuiltamme.
Vastaa myös hankkeen
tekemään lyhyeen kyselyyn,
löydätkö helposti ja ymmärrettävästi tietoa netistä.
Vastausaikaa on 8.5. asti,
löydät kyselyn verkkosivuiltamme.
Lisätietoja: Satu Timperi
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E R IT YIS L A PS IPE R HE ID E N PA LV E LU T O N
T U RVAT TAVA KO RO NAV IRU S PA ND E M IA N A IK A NA

- saavutettavaa viestintää kaikille!

Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton valtakunnallinen Selkeästi meille -yhteishanke on käynnistynyt maaliskuussa. Kolmivuotisen hankkeen tarkoituksena on lisätä tiedon saavutettavuutta.
Saavutettavuus on sitä, että huomioidaan erilaisten
ihmisten tarpeet verkkopalveluja suunniteltaessa. Se
tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tekstin on oltava helposti
ymmärrettävää, ja tiedon on löydyttävä helposti. Kun
puhutaan tiedon saavutettavuudesta, käytetään myös
ilmaisua kognitiivinen saavutettavuus.
Hankkeessa tehdään saavutettavuustestauksia ja
saavutettavuusiskuja eri organisaatioiden verkkosivuille
sekä kehitetään kognitiivisen saavutettavuuden arviointityökaluja. Hankkeen tärkeinä toimijoina ovat itse kehitysvammaiset ihmiset. Hankkeen yhteistyökumppaneita
ovat Me Itse ry ja Ammattiopisto Live. Muita yhteistyötahoja ovat esimerkiksi ne organisaatiot ja yritykset, jotka
haluavat lisätä verkkopalvelujensa helppokäyttöisyyttä
ja kognitiivista saavutettavuutta.
Hankkeessa työskentelevät hankepäällikkö Satu Timperi, Kehitysvammaliiton selkokielen asiantuntija Mira
Vihmo ja saavutettavuuskoordinaattori Petra Saarinen.
Lisäksi hankkeessa aloittaa kaksi saavutettavuustestaajaa poikkeusajan jälkeen, jolloin myös testaukset ja
ryhmätoiminta alkavat.

Järjestöjen yhteinen vetoomus
S osiaali- ja ter veystoimen viranhaltijat				
Kuntapäättäjät

Olen Venni Turtiainen ja aloitin vertais- ja
vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina
helmikuun lopussa. Olin aikaisemmin töissä Oskarinpuiston toimijatalossa. Nykyisin
vastaan Vekkarin puhelimeen. Vapareiden
kanssa on ollut kivaa ja innostavaa työskennellä! Vekkarin vapaaehtoiset ovat
huippuporukka.
Minulle on tärkeää, että kaikki ihmiset
saavat elää itsensä näköistä elämää.
Tykkään ihmisoikeusaktivismista, ystävistä, puutarhatöistä, kissoista, sarjakuvista
ja punk-musiikista. Nähdään Vekkarin
tapahtumissa!

HE I !
Olen Petra Saarinen ja aloitin saavutettavuuskoordinaattorina Selkeästi meille
-hankkeessa maaliskuun puolivälissä.
Saavutettavuuskoordinaattori tekee töitä
sen eteen, että kaikkien ihmisten olisi helppo löytää ja ymmärtää tietoa esimerkiksi
netistä. Olen ollut pitkään töissä eri järjestöissä. Ehkä olen tavannut jonkun teistä
lukijoista, kun olin töissä Best Buddies
-kaveritoiminnassa. Vapaa-ajalla tykkään
hoitaa rennosti puutarhaa, retkeillä ja
seurata sarjoja Netflixistä.

Koronaviruspoikkeustilan aikana monia erityislapsiperheiden tukipalveluja, kuten
lyhytaikaishoito ja henkilökohtaisen avun tunnit on lakkautettu tai ajettu minimiin. Perheiden henkilökohtainen tukiverkosto ei voi tässä tilanteessa auttaa ja
ansiotyössä olevat vanhemmat joutuvat jäämään kotiin lasten kanssa. Suuressa
osassa perheitä arjen vastuun kantaa yksi aikuinen. Lisäksi koulun ja päivähoidon arjen tuki on jäänyt pois ja etenkin vakavassa riskiryhmissä olevia lapsia ei
sairastumisriskin takia voi päästää kodin ulkopuolelle. On myös perheitä, joissa
laaja-alaista tukea tarvitseva lapsi ei kuulu riskiryhmään, mutta koulu on siirtynyt
etäopiskeluun tai opetusta ei ole.
Poikkeustilan kuormittavuuden vaikutus erityislapsiperheiden tilanteeseen
on näkyvissä jo ensimmäisen viikon jälkeen, eikä tilanteen kehittymistä ja kestoa
voida tietää.
Erityislapsiperheissä lapsen hoidon sitovuus ja kuormitus on tässä poikkeustilanteessa huomattavasti lisääntynyt. Omaishoidon pysyväisohjeen mukaan
hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamaa hoitopalkkiota edellyttäen, että omaishoitaja on lyhytaikaisesti
(omaishoidettavasta johtuvista syistä) estynyt tekemästä työtään tai päätoimista
opiskeluaan. Omaishoitolain 5 §:n mukaan palkkion on vähintään 600 euroa
kuukaudessa. Omaishoitolain 6 §:n mukaisen indeksitarkastuksen jälkeen hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on 1.1.2020 lähtien
vähintään 816,18 euroa kuukaudessa.
Tässä poikkeustilanteessa erityislapsiperheitä tukevia toimia tulee suunnitella ja
toteuttaa ennen kuin perheiden tilanteet kriisiytyvät. Perheitä ei saa ajaa tilanteeseen, jossa lapsen terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen aiheuttaa toimeentulon estymisen ja voimavarojen loppumisen.
Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa kuntia turvaamaan heikoimmassa asemassa olevia poikkeusoloissa. Erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä on autettava ja
lapsen oikeudet turvattava mahdollisimman täysimääräisesti myös poikkeusoloissa. (STM 20.3.2020).
Erityislapsiperheiden palvelut on turvattava. On oltava rohkeutta tehdä päätöksiä nopealla aikataululla. Tämä voi tarkoittaa omaishoidon tuen määräaikaista
korotusta hoidon sitovuuden ja kuormittumisen lisääntymisen perusteella. Palveluntarpeen arviointi tarvittaessa nopeasti ei saa jäädä tekemättä poikkeuslakiin
vedoten.
Nina Korventaival, toiminnanjohtaja, Kehitysvammatuki 57 ry
Satu Mustonen, toiminnanjohtaja, Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry
Marja Ruotsalainen, toiminnanjohtaja, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry
Pia Lemmetty, toiminnanjohtaja, Leijonaemot ry
Eeva Virkkunen, puheenjohtaja, Lasten omaishoitajat ry
Viisseiska | 2
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Kaveruus on kivaa!

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 POIKKEUSAJAN KUULUMISET
MYLLYKAARESTA, MUISTELLAAN TALVILEIRIÄ JA KAVERIPARIEN YSTÄVÄNPÄIVÄN JUHLAA
SEKÄ VIERAILLAAN LIIKUTELTAVASSA MUSIIKKIKERHOSSA.

Ystävänpäivä toi
kaverit yhteen
Kaveritoiminnassa mukana oleville kaveripareille järjestetään erilaisia virkistyshetkiä- ja tapahtumia ympäri
vuoden. Ystävänpäivän ilta 14.2.2020 kokosi yhteen
kaveripareja vuoden ensimmäiseen yhteiseen tapaamiseen Ystävätuvalle Helsingin Kallioon. Virkistyshetkeä
vietettiin niin herkkujen kuin rennon jutustelun merkeissä. Halutessaan osallistujat saivat askarrella kortteja ja
iltaa täydensi myös iloinen tanssiesitys, kun vekkarilaisten
vetämä tanssiryhmä kävi tapahtumassa vierailulla.
Ystävätuvalle pystytettiin myös pop-up valokuvausstudio, jossa kaveriparit pääsivät ammattilaisvalokuvaajan kuvaamaksi ja saivat kaverikuvan muistoksi tapahtumasta ja yhteisestä hetkestä. Käytettävissä oli myös
rekvisiittaa oman valokuvan tuunaamiseen, sillä kuvaan
oli valittavana esimerkiksi pahvisia hattuja, rusetti tai
silmikko eli juhlanaamio. Kuvista välittyivät aito ilo ja
kavereiden hyvä meininki!
Kuvaaja: Reima Kokko

Kirjoittaja Jenna Luoto on vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
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L I I K U T E LTAVAT

KERHOT

Liikuteltava
musiikkikerho

12

Viisseiska | 2

Liikuteltava kerho suunnitellaan aina asiakkaan tilauksesta ja se
kestää kuusi kertaa. Yhden kerran pituus on toiveitten mukaan
45–60 minuuttia. Liikuteltavaa kerhoa tilatessa tulee asiakkaalla
olla valmiiksi jo kerhosta kiinnostunut porukka ja toive aiheesta.
Liikuteltavia kerhoja on toteutettu erityisesti musiikista, mutta
myös taiteesta ja liikunnasta. Hinta määräytyy tarvittavan ohjaajaresurssin, mahdollisen tilavuokran ja tarvikkeiden mukaan.

Ulkona on pimeää, märkää ja tuuli on raaka,
mutta onneksi kenenkään ei tarvitse mennä ulos. Menemme hissillä alas kerhotiloihin odottavissa tunnelmissa, sillä kohta on
alkamassa ryhmäkodin tilaama liikuteltava
kerho.
Miehet ottavat tottunein ottein mieluisat
soittimet kaapista esiin, rummut haetaan
kellarista ja istumme odottamaan kerhon
alkua. Jutustelemme hieman liikuteltavasta
kerhosta. Kaikkien mielestä on hienoa, että
kerho tulee kotiin, eikä muualle tarvitse
pitkän päivän jälkeen enää mennä. Koska
kerho on suunniteltu suoraan heille, on
sisältö mieluista. Musiikki on selvästi kaikille
tärkeää ja he kertovatkin kuuntelevansa
paljon musiikkia radiosta.
Jokainen saa valita mitä soittaa ja haluaako laulaa mikkiin vai ei. Suosittuja soittimia
ovat kalvotamburiini ja kapulat. Ensimmäiseksi kappaleeksi valitaan ”En päivääkään
vaihtaisi pois”. Vapaaehtoinen Juuli säestää
kitaralla, ohjaaja Kirsikka pianolla ja osallistuja Kimmo lyö rummulla ensimmäiset tahdit ja muut tulevat rytmiin mukaan. Mauri
on ensimmäinen rohkea, joka laulaa mikkiin. Musiikin riemu täyttää tilan ja huomaa,
että kerho on kokoontunut jo useamman
kerran, sillä kaikki pääsevät rytmiin hienosti
mukaan.

Tälle kerralle Kirsikka ja Juuli ovat tuoneet mukanaan ukulelet, jotka ovat kuin
pieniä kitaroita. Kaikki halukkaat pääsevät
näppäilemään sillä muutaman soinnun.
Tunti menee hujauksessa ja lopuksi kaikki
vievät soittimensa kaappiin ja auttavat
rumpujen purkamisessa ja kantamisessa
kellariin.
Kirjoittaja Severiina Winqvist on kerhotoiminnan
koordinaattori

Lisätietoja: Severiina Winqvist
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Tikoteekin kehittämä (www.kehitysvammaliitto.fi/tikoteekki) Kuvat: kuvapankki.papunet.net, Lähde: http://papunet.net/materiaalia/koronavirus

K E S K U S T E L U TA U L U K O R O N A S TA

M I TÄ K U U LU U ?

jatkuu

Muistoja
talvileiriltä
Bussi saapui hiihtolomaviikon maanantaina Ystävätuvan eteen, jonne innokkaita
leiriläisiä oli kokoontunut vanhempien
kanssa. ”Joko saan mennä sisälle?” kuuluu
useamman kuin yhden osallistujan suusta.
Tavaroita pakataan kyytiin ja nimilappuja
laitetaan leiriläisten sekä ohjaajien rintapieleen. Vihdoin matkalaukut, reput, pussit
ja nyssäkät on saatu tavaratilaan ja on aika
sanoa heipat vanhemmille. Bussissa lasketaan vielä, että jokainen on varmasti kyydissä ja matka Pajulahden liikuntakeskukseen
voi alkaa.
Perillä Pajulahdessa olimme hyvissä
ajoin. Reippaiden leiriläisten avulla tavarat
oli pian purettu ja pääsimme lounaalle.
Ensimmäinen leiripäivä sisältää aina vähän
jännitystä. Onkohan leirillä tuttuja kavereita? Kenen kanssa pääsen samaan huoneeseen? Osa leiriläisistä oli tuttuja toisilleen,
mutta uusiakin ystävyyssuhteita syntyi,
niin kuin leirillä kuuluukin. Lounaan jälkeen

tutustuimme toisiimme, teimme yhdessä
säännöt ja pidimme levyraadin.
Pajulahden liikuntakeskus oli loistava
leiripaikka. Olimme suunnitelleen jokaiselle
päivälle omaa ohjelmaa. Tiistaina menimme uimaan – ei ollut leiriläistä, joka ei olisi
nauttinut täysin rinnoin sukeltelusta, uimisesta ja saunomisesta. Keskiviikkona tanssittiin ohjatun musiikkiliikunnan tunnilla.
Torstaina sää suosi, ulkoilimme Pajulahden
ympäristössä ja paistoimme makkaraa
laavulla. Illalla juhlittiin leiridiskossa kuten
perinteeseen kuuluu.
Perjantaina keli oli kurja ja vettä satoi.
Aamiaisen jälkeen oli aika pakata taas tavarat. Pysyttelimme lähtöön asti sisätiloissa
elokuvaa katsellen. Kun lopulta bussi saapui ja kotimatka alkoi, muutama leiriläinen
nukahti auton lämpöön ja hurinaan. Muutama olisi halunnut vielä jäädä Pajulahteen.
Perillä Helsingissä vanhemmat olivat meitä
vastassa, ja uusille ja vanhoille kavereille
jätettiin jäähyväiset. Leiriviikko oli ohi. Niin
leiriläiset kuin ohjaajatkin olivat varmasti
kaikkensa antaneita, mutta kaikkien mielessä oli kuitenkin sama asia…
Pääsisipä leirille pian uudestaan!
Kirjoittaja Emmi Nuopponen on parkki- ja leiritoimin-

Elämää
Myllykaaressa
poikkeusaikana
Myllykaaressa asuu yhdeksän aktiivista
asukasta, joiden arki on muuttunut koronaepidemian vuoksi. Työpaikat, koulut ja
päiväaikainen toiminta ovat kiinni sekä
vapaa-ajan menot peruttu. Elämä on viime
viikot pyörinyt kotioloissa. Tekemistä on
järjestetty kotiin ja lähiympäristöön. Mitä
ajatuksia tämä herättää asukkaissa ja mitä
he odottavat, kun normaali arki alkaa.
”Keksin helposti tekemistä kotona. Luen

lehtiä, kuuntelen musiikkia ja kirjoitan. Olisi ihana päästä tanssikerhoon, vanhempien mökille
ja kirjastoon. Vallilan työpisteellä työt odottavat
”, kertoo Meri Kuronen.
Diakoniaopistolla opiskeleva Salli Pulliainen
löytää kotona olosta positiivisia asioita. Hän
opiskelee monen opiskelijan tavoin etänä.
”Kotona on hauskaa. Piirrän, katson elokuvia,
ulkoilen ja pelaan pelejä ohjaajan ja muiden
asukkaiden kanssa”, kertoo Salli. ”Taidekerhon
jatkumista odotan.”
Aktiivisena vaparina Kehitysvammatuki 57
ry:llä toimivan eläkeläisen Ahti Laurénin arki
on muuttunut paljon ja moni mieluisa asia on
peruuntunut.
”Olisin ollut maaliskuussa teinidiskossa ovivahtina ja harmittaa, kun en päässyt. En oikein
keksi tekemistä. Aika on mennyt telkkarin ja
radion parissa. Olen ulkoillut, etten tule mökkihöperöksi. Odotan, että tavallinen arki alkaa
ja koronapandemia loppuu ”, Ahti kiteyttää.
Vallilan työpisteellä toimivan Taru Hytösen
arki on myös muuttunut. ”Olen saanut ajan
kulumaan. Olen desinfioinut ovenkahvoja
päivittäin ja se tuntuu tärkeältä työltä. On kiva,
että minuun luotetaan ja saan auttaa”, Taru
kertoo. ”Toivon Ystävätuvan jatkuvan pian. Oli
kiva osallistua Ystikselle tietokoneella. Haluaisin
päästä vesijumppaan, mutta nyt ei pääse”, harmittelee Taru. ”Olen lenkkeillyt päivittäin.”
Eläkeläisen Lise Lindholmin arkeen vaikuttaa
eniten harrastusten peruuntuminen. ”Ei pääse
eläkeläiskerhoon. Olisi kiva mennä uimaan,
mutta uimahalli on kiinni”, harmittelee Lise.
”Käyn lenkillä puutarhassa katsomassa kukkia.”
Myllykaaren väki toivottaa aurinkoisia kevätpäiviä kaikille.
Ohjaaja Aino Raike haastatteli asukkaita juttua varten

nan koordinaattori
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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

Valintoja ja päätöksiä

– POIKKE

T

eemme monenlaisia päätöksiä. Osan
niistä tekee valtiovalta – kuten nyt
koronaviruksen takia – mutta paljon
päätämme itse. Olemme tyytyväisiä,
jos toivotut palvelut ovat ulottuvillamme, ja
kunta myöntää ne, mutta kaikki palvelut eivät
ole tarjolla kaikille. Niiden saatavuudessa on
alueellisia eroja. On myös laadun osalta erilaisia palveluntuottajia.
Erityislapsiperheessä päätetään, jäädäkö
lapsen syntymisen jälkeen kokonaan kotiin,
vai palatako pikaisesti töihin, ja lapsi menee
päivähoitoon? Kotiin jäämiseen vaikuttaa
mm. tahto hoitaa lasta kotiympäristössä.
Työhön paluuseen vaikuttaa ehkä oma, mielenkiintoinen työ ja päiväkodin osaava henkilökunta. Valintaan voi vaikuttaa myös pitkien
kotivuosien vaikutus työeläkkeeseen. Oma
työeläke karttuu Suomen työeläkejärjestelmässä vain henkilökohtaisella työpanoksella.
Koulun valitaan erityis- tai inkluusioluokka.
Kovasti pelkistäen: erityisluokassa on vähän
lapsia, inkluusioluokassa saadaan enemmän
muiden lasten toimintamalleja. Onko erityisluokkia riittävästi, ja ohjaavatko kunnat
resursseja inkluusioluokille? Löytyykö kaikille
sopiva koulu?
Peruskoulun jälkeen mietitään jatko-opiskelua. Mikä koulu on sopiva? Onko opiskelupaikkoja? Onko koulu kaukana? Vastaako ammatillinen koulutus työelämän vaatimuksia?
Selviytyykö nuoremme opiskeluhaasteista?
Täysi-ikäisyyden kynnyksellä mietitään,
haetaanko nuorelle eläkettä? Sanalla on
negatiivinen mielikuva: voiko 18-vuotias olla
eläkeläinen? Eläkkeelläkin on mahdollista
opiskella ja työskennellä. Sanalle eläkeläi-
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HYVÄT TOIMINTAAMME OSALLISTUVAT JA VAPAAEHTOISET,

nen pitäisi keksiä vähemmän leimaava nimi.
Perusturva, perusansio, takuuansio, kuukausiturva, peruspalkka?
Entä mistä löytyy työpaikka? Kaikki nuoremme eivät kykene palkkatyöhön, sillä työnantaja edellyttää aitoa työsuoritusta, yritys ei
voi toimia hyväntekijänä. Saako työnantaja
opiskellun ammattinimikkeen mukaisen
osaamisen? Sopivaa päivätoimintaakin on oltava. On tärkeää, että työntekijän osaaminen
ja työn vaatimukset ovat tasapainossa.
Asuminenkin on valinta. Asuako ryhmämuotoisesti vaiko tukiasunnossa? YK:n vammaissopimuksen mukaan kukin saa valita
asumismuotonsa ja asuinpaikkansa, mutta
mahdollisuudet ovat vähäiset. Päätökseen
vaikuttaa, selviytyykö nuoremme vähäisellä
tuella, vai onko parempi asua yhteisössä,
jossa minimoidaan yksinäisyys ja turvataan
arjen sujuminen. Nuoren mielipidettä on
kuultava.
Ovatkohan omat ratkaisumme olleet oikeita? Kukapa tietää. Tyttäremme asumisratkaisu taisi onnistua, sillä ilmaannuttuamme
hänen uuden kotinsa ovelle ensimmäisen
kerran – etukäteen siitä ilmoittamatta – hän
kysyi ”Mitä te täällä teette?”
Onnea valinnoille ja päätöksille!

Elämme erityistä aikaa ja on tärkeätä pitää huolta itsestämme ja toisistamme. Yhdistyksessä olemme teitä varten ja autamme parhaamme mukaan.
Meihin saa olla yhteyksissä, myös silloin kun asia tuntuu itsestä pieneltä.
Noudatamme hallituksen linjauksia koronavirusepidemiassa ja vältämme tarpeettomia ihmiskontakteja toiminnassamme. Siksi melkein kaikki
järjestötoimintamme on muuttanut muotoaan kevään ja ainakin alkukesän
ajaksi.
Siltä osin kuin mahdollista, järjestämme toimintaa vaihtoehtoisin keinoin.
Seuraavilla sivuilla on tietoa toiminnasta ja tapahtumista, joihin voit osallistua etäyhteyksiä hyödyntäen.
Seuraamme linjauksia ja suosituksia aktiivisesti ja teemme muutoksiin
suunnitelmia tarpeen mukaan. Ajankohtainen tieto löytyy aina nettisivuiltamme. Lähetämme myös uutiskirjeitä normaalia useammin. Tilaa uutiskirje
osoitteesta http://uutiskirje.kvtuki57.fi/ niin pysyt ajan tasalla.
Onko sinulla ideoita, mitä muuta voisimme järjestää ja mihin asioihin
reagoida poikkeusaikana? Ole meihin yhteydessä.

Ystävällisin terveisin

perheiden tuen
päällikkö
Katja Riikonen

kehittämispäällikkö
Mari Mononen

Sari Sepponen
puheenjohtaja
sari.h.sepponen@gmail.com
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Järjestötoiminnan mukautukset poikkeusaikana
PERHEIDEN VERTAISTUKITOIMINTA
Kevään ja alkukesän perheiden tapahtumat ja vertaistukitoiminta on peruttu. Vertaistukitoiminnan mukautuksia ovat verkkotapaamiset, mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun ja yhden
vanhemman perheisiin toimitettava ruoka. Lisäksi eriteemaisia etätapaamisia järjestetään kevään
aikana, seuraa tapahtumakalenteria ja yhdistyksen Facebook-sivua. Voit osallistua esimerkiksi
vanhempien rentoutushetkeen tai isien kohtaamispaikkaan. Lue näistä lisää sivulta 21.
Lisätietoja Sari Jenulta.

2

PARKKITOIMINTA

Parkkitoiminta on toistaiseksi tauolla, eikä kotiparkkiin oteta tällä hetkellä uusia perheitä.
Kun tilanne selkenee ja on mahdollista, jatkamme perjantai- ja lauantaiparkkeja sekä muita
lasten tapahtumia mahdollisimman pian. Tiedotamme näistä eri kanavissa,
seuraa tapahtumakalenteriamme.
Lisätietoja Emmi Nuopposelta.

LEIRITOIMINTA

Poikkeusolot vaikuttavat leirikesään, sen ajankohtaan, toteutusmuotoihin ja aikatauluihin.
Jäsentiedotteen mennessä painoon on jo varmaa, että kesäkuun leirit on siirretty toteutettavaksi
myöhempänä ajankohtana. Tiedotamme muutoksista ja olemme yhteydessä leireille hakeneisiin.
Lisätietoja Emmi Nuopposelta.

4

VERTAIS- JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

Ystävätuvasta on tullut kevään ajaksi ”Verkko-Ystis”, jonne voit osallistua tiistaisin, keskiviikkoisin
ja sunnuntaisin (Lue lisää sivulta 23 alkaen). Alkukesän retket on peruttu. Tiedotamme mahdollisista loppukesään ajoittuvista retkistä nettisivuilla, tapahtumakalenterissa ja uutiskirjeessä.
Lisätietoja Marja Heralalta.

KERHOTOIMINTA

Teemme myös poikkeusaikana tiivistä yhteistyötä muiden järjestöjen ja palveluntuottajien
kanssa, jotta tarjolla olisi mahdollisimman monipuolista tukea ja toimintaa kaikkien tarpeisiin. Keväällä alkaa yhteistyössä Autismiliiton kanssa järjestettävä ”Voimavaroja arjen tueksi”
-ryhmä, lue lisää sivulta 27.
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Kerhojen kokoontumiset on peruttu koko keväältä. Kerhotoimintaa toteutetaan osittain etäyhteyksiä hyödyntäen torstai- ja lauantaikerhoissa. Lisäksi tutut kerho-ohjaajat ovat tuottaneet
videoita Youtubeen kerholaisten iloksi. Lue lisää sivulta 23 alkaen.
Lisätietoja Severiina Winqvistiltä.

YHTEISTYÖTAPAHTUMAT
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Vekkarin vertaisryhmät ja tapahtumiin osallistumiset on peruttu koko keväältä. Tavallisiin vertaisja vapaaehtoistoiminnan muotoihin siirrytään heti, kun se on turvallista. Sitä odotellessa voit olla
yhteydessä toiminnan koordinaattoreihin puhelimitse ja sähköpostilla, ja miettiä yhdessä mukavia
tapoja osallistua poikkeusaikana. Seuraava vapaaehtoistoiminnan koulutus järjestetään syksyllä,
mutta digikavereita koulutetaan etäyhteyksiä hyödyntäen keväällä, lue lisää sivulta 22
Lisätietoja Venni Turtiaiselta ja Jenna Luodolta.

YSTÄVÄTUPATOIMINTA JA RETKET

6
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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

Erityislasten isien kohtaamispaikka
Aika: tiistaina 14.4.; 28.4.; 12.5. ja 26.5.
klo 18-19

Rentoutushetki erityislasten
vanhemmille
Aika: keskiviikkoisin klo 18-19
ja torstaisin klo 13-14
Paikka: verkossa
Lisätietoja: Sari Jenu
Nyt jos koskaan on hyvä hetki pysähtyä
kuuntelemaan omia tunteita ja kehon
tuntemuksia. Vanhempien viikoittaisessa
rentoushetkessä tehdään mindfulnessmeditaatioita, joilla tutkitusti lievitetään
stressiä ja lisätään hyvinvointia, myös
haastavien olosuhteiden keskellä.
Meditaatioiden jälkeen jokaisella
mahdollisuus jakaa omia ja kuulla toisten
kokemuksia elämästä näinä
poikkeuksellisina aikoina.

Paikka: verkossa
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Sari Jenu
Erityislasten isillä on nyt mahdollisuus
kohdata ja jakaa sekä kuulla vertaisten
kokemuksia elämästä. Millaista on olla isä
ja mies erityislapsiperheessä näinä poikkeuksellisina aikoina? Teemoina esimerkiksi
parisuhde, vanhemmuus, työ, kriisit.
Tunnit ohjaa erityislapsen isä, tunnetaitovalmentaja, hahmoterapeuttiopiskelija ja
mindfulness-ohjaaja Juha Takanen.

Tunnit ohjaa erityislapsen isä, tunnetaitovalmentaja, hahmoterapeuttiopiskelija
ja mindfulness-ohjaaja Juha Takanen.
Tapaaminen toteutetaan zoomin avulla ja
linkki tapaamiseen löytyy tapahtumakalenterista.
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V E R TA I S - J A VA PA A E H TO I S TO I M I N TA

VA PA A - A J A N TO I M I N TA ( Y S TÄVÄT U PA J A K E R H OT )

YSTÄVÄTUPAJA KERHOTOIMINTA

Kuinka pääsen mukaan
Verkko-Ystikselle tai kerhoon?

on siirtynyt verkkoon kevään ajaksi.
Ystävätuvalle tai kerhoon pääsee nyt
osallistumaan vaikka omalta kotisohvalta.
Mukaan ehtii hyvin vielä toukokuussakin!

Kaveritoiminta

Kaveritoiminta, taustatukihenkilötoiminta ja muu vapaaehtoistoiminta

Aiemmin muodostetut kaveriparit voivat
pitää toisiinsa yhteyttä esimerkiksi puhelimitse. Poikkeusaikana yhdistämme vain
uusia digikavereita, eli kaveruksia, jotka
pitävät yhteyttä sähköpostilla, puhelimitse
ja sosiaalisessa mediassa. Digikaveritoiminnassa yhdistetään kavereiksi kaksi henkilöä,
joista toisella on kehitysvamma ja toisella ei
ole. Digikaveritoimintaan sitoudutaan aluksi
kolmeksi kuukaudeksi. Jatkosta sovitaan
yhdessä.

Tutustu eri vapaaehtoistoiminnan muotoihin osoitteessa www.kvtuki57.fi/vapari.
Tarjoamme jokaiselle vapaaehtoiselle koulutuksen ennen toiminnassa aloittamista ja
perehdytämme vapaaehtoistehtäviin. Oma
vapaaehtoisen koulutuspolkusi riippuu siitä,
mitkä toimintamuodot sinua kiinnostavat.
Tervetuloa tutustumaan eri tapoihin tehdä
hyviä tekoja pääkaupunkiseudulla! Seuraava vapaaehtoistoiminnan koulutus järjestetään syksyllä 2020.

Seuraava koulutus järjestetään toukokuussa, lue lisää sivulta 27. Lisätietoja Jenna
Luodolta.

Vekkarin tuettu vapaaehtoistoiminta

Toimintaa sosiaalisessa mediassa
Onko sinulla mielessä ideoita siitä, mitä
poikkeustilan aikana voi tehdä kotona
ilmaiseksi? Kerro vinkkisi! Voit myös videoida esim. askarteluidean, lukea sadun tai
novellin tai ideoida jotain muuta hauskaa
jaettavaa. Voit kertoa ideasi sähköpostilla tai
soittamalla Venni Turtiaiselle.
Voit osallistua vapaaehtoisena myös Verkko-Ystiksen toimintaan, josta lisää tietoa
seuraavalla sivulla.
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Tuemme kehitysvammaisia tai erityistä
tukea tarvitsevia ihmisiä toimimaan vapaaehtoisina erilaisissa tapahtumissa tai ryhmänvetäjinä. Vekkarin vapaaehtoiset voivat
osallistuvat kiinnostaviin tapahtumiin ja
perustaa vertaisryhmiä. Seuraava vertaisryhmän vetäjien
koulutus järjestetään
syksyllä 2020.
Lisätietoja Venni
Turtiaiselta

Verkko-Ystikselle tai kerhoihin ei tarvitse
ilmoittautua eikä ne maksa mitään.
Voit osallistua niille kerroille, joille haluat.
Tykkää Facebookissa sivusta
”Ystävätupa ja kerhot verkossa
– Kehitysvammatuki 57 ry” niin pysyt
mukana menossa.

Ystis ja kerhot toimivat Zoomvideosovelluksella.
Kun osallistut ensimmäistä kertaa,
varaa aikaa kirjautumiseen ja
pyydä tarvittaessa apua.
Suora kirjautumisosoite on
http://zoom.us/j/5769512301
Joskus tarvitset kirjautuessa
seuraavia tietoja:
Meeting ID: 567 951 2301
Salasana: 018 100

Unsplash

VAPAAEHTOISTOIMINTA
POIKKEUSAIKANA

VAPAAEHTOISENA
POIKKEUSAJAN JÄLKEEN
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Verkko-Ystiksen ja kerhojen aikataulu (muutokset ovat mahdollisia)

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

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

LAUANTAI

SUNNUNTAI

27.4.

28.4.

29.4.

30.4.

1.5.

2.5.

3.5.

klo 16-18
Verkko-Ystis

klo 16-18
Verkko-Ystis

klo 17-18
Keskusteluklubi

klo 14-16
Teiniklubi

klo 14-16
Verkko-Ystis

Ystiksen kevätpörräys verkossa

klo 18-19
Musakerho
4.5.

5.5.

6.5.

7.5.

klo 16-18
Verkko-Ystis

klo 16-18
Verkko-Ystis

klo 17-18
Tanssikerho

Aika: sunnuntaina 31.5. klo 14-16
8.5.

9.5.

10.5.

klo 14-16
Teiniklubi

klo 14-16
Verkko-Ystis

18.5.

16.5.

17.5.

klo 17-18
Tanssikerho

klo 14-15
Keskusteluklubi

klo 14-16
Verkko-Ystis

klo 18-19
Musakerho

klo 15-16
Kerho
vahvistuu
myöhemmin

12.5.

13.5.

14.5.

klo 16-18
Verkko-Ystis

klo 16-18
Verkko-Ystis

19.5.

20.5.

21.5.

klo 16-18
Verkko-Ystis

klo 16-18
Verkko-Ystis

Helatorstai,
ei kerhoja

Lisätietoja: Marja Herala ja
Severiina Winqvist
Vapaa-ajan toimintojen kaikille avoin
kevätjuhla pidetään tänä vuonna
verkkotapahtumana.

klo 18-19
Leidien klubi
11.5.

Paikka: Verkko-Ystis, Zoomin kautta
(katso kirjautumisohjeet sivulta 23)

15.5.

22.5.

23.5.

24.5.

klo 14-15
Musakerho

klo 14-16
Verkko-Ystis

Teemana on naamiaiset. Laita hauska naamari tai tee itsellesi kasvomaalaus. On jännittävää nähdä, mitä eläimiä, satuolentoja
tai muita hahmoja tapaamme tietokoneen
tai kännykän kuvaruudulla!
Tapahtumassa esitellään myös koskettelukirja asumisesta. Kirjan opinnäytetyönään
valmistanut Reetta Pihkanen kertoo kirjasta
ja sen valmistamisprosessista.

Kaikki rohkeasti mukaan juhlistamaan kevätkauden päätöstä ja nauttimaan kevätpörräyksen päräyttävästä yllätysohjelmasta.
Tervetuloa!

klo 15-16
Kerho
vahvistuu
myöhemmin
25.5.

24
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30.5.

31.5.

klo 17-18
Kansainvälisyyskerho

klo 14-15

klo 14-16

Keskusteluklubi

klo 18-19
Liikuntakerho

klo 15-16
Kerho
vahvistuu
myöhemmin

Ystiksen
kevätpörräys
verkossa

26.5.

27.5.

28.5.

klo 16-18
Verkko-Ystis

klo 16-18
Verkko-Ystis

29.5.

Viisseiska | 2

25

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

Y H T E I S T YÖ S S Ä J Ä R J E S T E T TÄVÄT TA PA H T U M AT

VOIMAVAROJA
ARJEN TUEKSI-ryhmä
kouluikäisten vanhemmille

Mäntsälän kesätanssit
Aika: sunnuntai 1.8. klo 12.30-18

Aika: 5.5., 12.5., 19.5., 26.5.
klo 18.00-19.30

Lähtö: klo 12.30 Ystävätuvan edestä,
Läntinen Brahenkatu 2
Paluu Läntiselle Brahenkadulle
noin klo 18.

Paikka: verkossa

Lisätietoja: Marja Herala

Lisätietoja: Nina Korventaival
tai Elina Havukainen
(elina.havukainen@autismiliitto.fi)

Ilmoittautuminen: 15.6. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

Ilmoittautuminen: Kysy vapaita
paikkoja, ole nopea!

Hinta: 25 euroa/osallistuja, ryhmien
ohjaajat ja avustajat ym. 15 euroa,
palkatut henkilökohtaiset avut
maksutta.
Retken hinta: jäsenet 60 euroa,
muut 70 euroa
Hinta sisältää bussikuljetuksen ja lipun
tansseihin. Paikkoja rajoitetusti.
Mäntsälän Seudun Kehitysvammaisten
Tuki ry järjestää tanssit jo 36. kerran! Lavalla
on kahvilapalvelut ja grillistä voit ostaa
kuumaa makkaraa. Esiintyvä bändi
julkaistaan myöhemmin.

KO U LU T U K S E T

KERHOTOIMINTAA

YouTubessa
– SILLOIN KUN HALUAT
YouTubesta löytyy myös kerho-ohjaajien tekemiä videoita.
Voit katsella Villen tekemää musakerhoa, kuunnella
Petruksen musiikkiaiheista podcastia, tanssia Päivin ja Paulan
tanssitunnilla tai kuunnella Jounin lukemaa kirjaa.
Uusia videoita julkaistaan pitkin kevättä eli kannattaa
käydä katsomassa.
Löydät videot kirjoittamalla
YouTuben hakukenttään

Kvtuki57.
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Arki haastaa perheitä ja vanhempia tänä keväänä aiempaa enemmän. Erityislasten perheissä koulut, terapiat ja
harrastukset saattavat olla katkolla koronavirustilanteen
takia.
Autismiliitto ja Kehitysvammatuki 57 järjestävät toukokuussa 2020 neljä verkkotapaamista sisältävän ratkaisu
- ja voimavarakeskeisen ryhmän otsikolla “Voimavaroja
arjen tueksi”.
Ryhmä on suunnattu kouluikäisten autismikirjon ja/tai
kehitysvammaisten lasten vanhemmille. Ryhmää ohjaavat Virtaa vanhemmille –toimintamallin kehittäjät Nina
Korventaival (toiminnanjohtaja, Kehitysvammatuki 57 ry,
ratkaisukeskeinen työnohjaaja) ja Elina Havukainen (suunnittelija Autismiliitto ry, ratkaisukeskeinen valmentaja).
Ryhmä kokoontuu verkossa tiistaisin klo 18-19.30
alkaen 5.5. 2020. Ryhmän alustana toimii Teams-sovellus,
mutta ryhmään liittyminen onnistuu ilman koneelle asennettua sovellusta verkkoselaimen kautta. Ryhmän koko
on max. 10 henkilöä.

DIGIKAVERI-

KOULUTUS
TIISTAINA 26.5. JA TORSTAINA
28.5.2020 KLO 17–19.30

Digikaveri toimii kaverina kehitysvammaiselle henkilölle
puhelimen, sähköpostin tai sosiaalisen median välityksellä.
Kaksiosaisessa koulutuksessa saat tietoa yhdistyksestä, kehitysvammaisuudesta ja vapaaehtoistoiminnasta verkossa.
Koulutus järjestetään Teams-sovelluksella, joka kannattaa
ladata tietokoneelle etukäteen.
Ilmoittaudu koulutukseen Kehitysvammatuki 57 ry:n
verkkosivujen tapahtumakalenterin kautta tai lähettämällä
sähköpostia vapaaehtoistoiminnan koordinaattorille osoitteeseen jenna.luoto@kvtuki57.fi.
Syksyllä 2020 järjestetään seuraava vapaaehtoistoiminnan
koulutus, jossa voi perehtyä myös muihin yhdistyksen vapaaehtoistehtäviin.
Lisätietoja: Jenna Luoto
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YHTEYSTIEDOT

Nina Korventaival

Severiina Winqvist

040 835 3763
toiminnanjohtaja

040 835 0395
vapaa-ajan toiminnan 		
koordinaattori

Elina Raike-Ojanen

Venni Turtiainen

0400 676 721
palvelujohtaja

044 792 2752
vertais- ja vapaaehtoistoiminnan
koordinaattori

Mari Mononen

050 339 3794
kehittämispäällikkö

Jenna Luoto

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

Katja Riikonen

040 160 9017
vapaaehtoistoiminnan		
koordinaattori

Kirsi Aarnikare

Anna-Riikka Murtonen
044 740 669
projektipäällikkö (Vipinä)

Maria Kuosma

Jan Törnblom
044 740 7829
projektityöntekijä (Vipinä)

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

Emmi Nuopponen

Satu Timperi
044 901 3213
hankepäällikkö (Selkeästi meille)

Tiina Toivonen 040 134 4204
palveluyksikön johtaja

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

040 522 2138
parkki- ja leiritoiminnan 		
koordinaattori

Petra Saarinen
044 491 4006
saavutettavuuskoordinaattori
(Selkeästi meille)

Sari Jenu

040 707 9967
perhetoiminnan koordinaattori

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

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

Anne Wallenius 041 546 6838
palveluyksikön johtaja

Marja Herala

040 521 0240
vapaa-ajan toiminnan koordinaattori

PERHEKOTIASUMINEN

Elina Raike-Ojanen 0400 676 721
palvelujohtaja

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

Jäsenet

Sari Sepponen

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

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

S E U R A A M E I TÄ S O M E S S A

kvtuki57

kehitysvammatuki57

Nettisivut: www.kvtuki57.fi
Sähköposti: 				
etunimi.sukunimi@kvtuki57.fi, 		
toimisto@kvtuki57.fi
Keskus: 09 6899 8160
Ystävätupa: 0400 413 478
Osoite: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs,
00510 Helsinki
Toimiston aukioloajat:
ma-to klo 8.30-15.30, pe klo 8.00-14.30
Toimistomme on auki vain sovittuina
ajankohtina poikkeustilanteen vuoksi. Sovithan
siis mahdollisesta vierailustasi etukäteen.

