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

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!
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PÄ Ä K I R J O I T U S

PUHEENJOHTAJAN
TERVEHDYS

Sari Sepponen

Kesä kuluu aina nopeasti, mutta syksy on aktiivista aikaa
monin tavoin.
Suomen uusi hallitus ja eduskunta aloittivat työnsä.
Hallitusohjelmassa on paljon meitä koskevia asioita, joista
mainittakoon yhdenvertaisuuden edistäminen, vammaispalvelulain uudistus (voimavararajaus), henkilökohtainen
budjetti, Kelan ja kuntien kuljetuspalveluiden toimivuuden arviointi (taksilaki), sote-maakuntauudistus, eläkkeen
ja palkan yhteensovittaminen, selkokieli ja sähköisten
palveluiden esteettömyys. Vammaisjärjestöillä on edessä
paljon vaikuttamistyötä.
Asumissuunnitelmat ovat haasteellisia. Olen huolissani,
jos kehitysvammaisia ihmisiä ohjataan asumaan tukiasuntoihin, eikä turvallisten ja yhteisöllisten asumisyksikköjen
rakentamiseen ohjata varoja. Tukiasuminen voi sopia lievästi vammaisille, mutta noin 80 % tarvitsee yhteisöllisen
asumisratkaisun.
Hallituksen päätös toisen asteen koulutuksesta kaikille nuorille on mielenkiintoinen. Odotan kiinnostuksella,
millaisia opintosuunnitelmia tehdään omien nuortemme
varalle. Koulutusta ei ole koskaan liikaa.
Kehitysvammaisten Tukiliiton liittokokous käsitteli
kevätkokouksessa sääntöesitystä. Niihin tehtiin muutama
tekninen päivitys. Esityksen tavoite pienentää liittohallituksen jäsenten määrää ei onnistunut, asia lähetettiin jatkovalmisteluun. Kokous piti tärkeänä, että tukipiirit saavat
edelleen oman edustajansa liittohallitukseen. Tukiliitto on
valtakunnallinen järjestö, joten alueellisuudella ei pitäisi
olla merkitystä. Tehty päätös on mielestäni harmillinen.
Jäsenet ovat jo kauan halunneet pienentää liittohallituksen kokoa, nyt siihen olisi ollut mahdollisuus. Liitolle on
kallista organisoida 17 hengen hallituksen kokoukset.
Mutta, järjestödemokratia toimi.
Hyviäkin uutisia: Yhdistyksemme tarjoaa lähitulevaisuudessa uuden palvelun – perustamme perhekodin. Kyseessä on kodinomainen asuminen muutamalle asukkaalle
ammatti-ihmisen kanssa omakotitalossa. Toivottavasti
saamme sinne hyvät työntekijät.
Aktiivinen toiminta alkaa kesätauon jälkeen. Muistakaa
ilmoittautua kerhoihin, osallistukaa ja muistakaa liikunnan
tärkeys. Ei sohvauduta!

puheenjohtaja
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HAE ESIINTYJÄKSI

K E M U T 2020 -TAPAHTUMAAN

KeMuT järjestetään jälleen 7.3.2020 Messukeskuksen Siivessä.
Tule toteuttamaan KeMuT kanssamme!
Muusikot ja tanssijat, lähettäkää näyte taidoistanne tiedostona tai
sähköpostilinkkinä 30.11. mennessä. Hakijoista valitaan 6-8 esiintyjää
tai esiintyjäryhmää. Esiintyjien kohtuulliset matkakulut korvataan
tarvittaessa.
Yhdistykset ja muut toimijat, tervetuloa esittelemään toimintaanne
KeMujen kulttuuritorille. Ilmoittautumiset 30.11. mennessä (paikkoja
rajoitetusti). Esittelypaikan hinta 50 € sisältää kahden henkilön
sisäänpääsyn KeMuihin. Sähkö tarvittaessa Messukeskuksen
hinnaston mukaan.
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Hyviä hetkiä kaiken ikäisille! Lisätietoja: Marja Herala

i

EMMI
Olen Emmi Nuopponen ja aloitin
kesäkuussa työt leiri- ja parkkitoiminnan koordinaattorina. Kehitysvammatuki 57 on minulle työnantajana
entuudestaan tuttu, sillä olen työskennellyt pitkään Kankurinkulman kotiyhteisössä ohjaajana.
Vapaa-ajallani ulkoilen, luen kirjoja
ja matkustelen. Tykkään kissoista,
aasialaisesta ruoasta sekä uusien
asioiden kokeilemisesta.
Uudet työkuviot otan vastaan innolla!
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Kutsu syyskokoukseen
Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidetään tiistaina 26.11.2019 klo 18:00 yhdistyksen toimistolla
osoitteessa Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki.
Käsiteltäviä asioita:
• Sääntöjen 11§:n määräämät asiat
			 - hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2020
			 - määrätään vuoden 2020 jäsenmaksut
			 - hyväksytään vuoden 2020 talousarvio
			 - päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan 		
				 hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
			 - valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
				 tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan tulevan vuoden
				 tilejä ja hallintoa
• muut yhdistyksen hallitukselle ennen 15.10. ilmoitetut asiat.
Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen
toimistolta 18.11. alkaen.
TERVETULOA! Kehitysvammatuki 57 ry:n hallitus

KANSAINVÄLISTYMINEN KANNATTAA
Kesällä 2018 toteutettiin Euroopan mittakaavassa poikkeuksellinen projekti, kun kehitysvammaiset ja autismikirjon nuoret
Pohjois-Italiasta ja Keski-Suomesta kohtasivat viikon mittaisessa nuorisovaihdossa. Friends in Italy -niminen nuorisovaihto
toteutettiin eurooppalaisella Erasmus+ Youth in Action -rahoituksella, ja sitä organisoi Saarijärven seudun kehitysvammaisten tuki ry.
Ensi syksynä starttaava Viisseiskan kansainvälisyyskerho tähtää samaan! Kerho on suunnattu 18–30-vuotiaille nuorille,
joita kiinnostaa tutustua muihin kulttuureihin ja ihmisiin eri
maista. ”Syksyn aikana tutustutaan eurooppalaisiin maihin,
etsitään hankekumppani, suunnitellaan ohjelma ja kirjoitetaan
hakemus Erasmus+ -nuorisovaihdosta. Vuodenvaihde jännitetään, saadaanko rahoitus, ja kevät toivottavasti valmistellaan
nuorisovaihtoviikkoa,” ryhmän toinen ohjaaja Ysi Valve kertoo
kerhon toiminnasta.

PERHEHOITAJAKSI

uuteen perhekotiin
Etsimme perhehoitajaa/perhehoitajia uuteen aloittavaan
perhekotiin Itä-Helsinkiin.
Haluatko jakaa kotisi ja arkesi
aikuisten kehitysvammaisten
ihmisten kanssa? Perhehoitajana asut ja teet työtä yhteisössä,
jossa kaikki yhteisön jäsenet ovat
yhdenvertaisia oman elämänsä
rakentajia. Kotinne on kaunis ja
tilava Kehitysvammatuki 57 ry:n
omistama omakotitalo Itä-Helsingissä pientaloalueella. Vastaat
sote-ammattilaisena toiminnan
sisällöstä ja laadusta. Yhdistyksemme toimii perhekodin taustaorganisaationa ja tukee sinua ja
kotiyhteisöänne tilanteessa kuin
tilanteessa.
Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja
Nina Korventaival

Edellisen matkan ryhmänjohtajana Valve tietää, että tärkeintä
on saada nuorten omat vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet
esiin. Niiden pohjalta suunnitellaan viikon ohjelma yhdessä toisen ryhmän kanssa. Ohjaajat ja ryhmänjohtajat tukevat nuoria
suunnitelmien toteuttamissa. Italiassa 2018 nuoret halusivat
tehdä taiteita, musiikkia, ruokaa ja opettaa toisilleen leikkejä.
Nuoret huomasivat, että yhdessä tekemiseen ei aina tarvita
yhteistä kieltä. Toisaalta englannin kielen taito kasvoi kohisten viikon aikana ja myöhemmin nuorten yhteisessä Whatsapp-ryhmässä.
Kansainvälisyys ja matkustaminen voi hyvin jännittää nuorta
mutta myös vanhempia. ”Onhan se jännittävää kun oma nuori
lähtee reissuun, mutta taitavat ohjaajat, hyvät järjestelyt ja
nuoren innostuksen näkeminen rohkaisee”, sanoo Kirsi Ojanen,
edelliseen nuorisovaihtoon osallistuneen Nellin äiti. Ojasen
mielestä tällaiset myönteiset kokemukset itsenäisyydestä ovat
erittäin tärkeitä nuoren kasvamisessa aikuiseksi. Nuorisovaihdon jälkeen molempien ryhmien vanhemmat raportoivat nuorten itsenäisyyden ja rohkeuden kasvaneen huimasti.
Kirjoittanut: Ysi Valve

Kansainvälisyyskerho kokoontuu syksyllä joka toinen maanantai
alkaen 16.9.2019. Ohjaamassa on Vekkarin vertaisryhmän vetäjä
ja kaksi ohjaajaa. Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja: Severiina Winqvist
Viisseiska | 3
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Oskarinpuiston kotiyhteisön ja
toimijatalon tiimikoordinaattorit

Kuva: Jarmo Mela

Oskarinpuiston kotiyhteisön tiimikoordinaattorina on aloittanut Tommi Paavola ja toimijatalon tiimikoordinaattorina Noora
Altio. Tommi ja Noora ovat yhdistyksen pitkäaikaisia ja kokeneita
työntekijöitä. Tiimikoordinaattorin tehtävänkuvaan kuuluu arjen
toiminnan koordinointia, kehittämistyötä, laadunhallintaa sekä
käytännön ohjaustyötä.

HA E

MUKAAN KERHOIHIN
Uusi harrastus piristää syksyä.
Kiinnostaisiko sinua musiikki,
taide, liikunta vai jokin muu?
Vapaa-ajan toiminnan esitteestä
löydät paljon erilaisia vaihtoehtoja
mukavaan tekemiseen.
Vapaa-ajan toiminnan esitteestä ja
kotisivuilta löytyvät tulevan kauden kaikki vapaa-ajan toiminnan
ryhmät, niin kerhot kuin Vekkarinkin ryhmät. Toivomme hakemuksia
ensisijaisesti osoitteessa tapahtumat.kvtuki57.fi. Hakuaika päättyy
25.8. Kaikille ryhmiin hakeneille
ilmoitetaan sähköpostitse pääsystä ryhmään tai varasijapaikasta
viikon 36 loppuun mennessä.
Tervetuloa mukaan mukavan
harrastuksen pariin!
Lisätietoja: Severiina Winqvist
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Noora pitää erityisen tärkeänä päiväaikaisessa toiminnassa monipuolisuutta, joka nousee toimijoiden omista mieltymyksistä ja
ideoista. Tällöin voidaan tukea jokaisen yksilöllisyyttä sekä vahvuuksia ja samalla luoda yhteisöllisyyttä eri toimijoiden samoja
mielenkiinnon kohteita hyödyntäen. Osallisuuden kannalta on
myös tärkeää huomioida demokratian toteutuminen. Jokaisella
toimijalla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omien asioiden lisäksi myös toimijatalon yhteisiin asioihin.
Tommi tarkastelee asioita hyvän asumisen ja elämän näkökulmasta. Tommin mukaan on hyvin yksilöllistä, mitkä ovat asukkaille tärkeitä asioita elämässä. Näin ollen asukkaan tahdon
kuuleminen ja sitä kautta itsemääräämisoikeuden toteutuminen
on asukkaan elämänlaadun kannalta olennaista.
Yhteisöllisessä asumisessa on kavereita ympärillä, mutta tarvittaessa voi vetäytyä omaan rauhaan. Asiat ovat mukavasti kohdillaan, kun asukkaalla on hyvä olla kotonaan ja hän tuntee olonsa
turvalliseksi. Kun kotiyhteisöstä kuuluu nauru, niin se ilo tarttuu
myös muihinkin luoden leppoisan ilmapiirin.

VERTAISRYHMÄTOIMINNASSA PÄÄSEVÄT OMAT VAHVUUDET ESILLE!
Keväällä valmistui ennätysmäärä vertaisryhmän vetäjiä – yhteensä 11 henkilöä!
Vertaisryhmän vetäjä -koulutuksessa opiskellaan
vuorovaikutustaitoja, vertaisryhmän suunnittelutaitoja, ryhmien suunnittelua ja ohjaamista sekä
niihin liittyvää teoriaa. Koulutus järjestetään kerran
vuodessa ja se kestää reilut 20 tuntia.
Koulutus antaa valmiudet perustaa vertaisryhmä
yksin tai toisen parina, toimia omassa harrastuksessa vertaisena tai esimerkiksi kerho-ohjaajan
työparina. Lisäksi vertaisryhmän vetäjät voivat
toimia vetää erilaisia työpajoja. Esimerkiksi KeMuT-tapahtumassa oli kaikille avoimet valopaja
sekä taidepaja.
Vuodesta 2013 lähtien koulutuksia on järjestetty
joka vuosi. Tällä hetkellä koulutettuja vertaisryhmän vetäjiä on 49, mutta kaikki eivät toimi
aktiivisesti vuosittain. Vertaisryhmän vetäjät ovat
yhdistyksemme vapaaehtoistoimijoita. Heitä tukevat vapaaehtoinen taustatukihenkilö tai palkattu
taustatukityöntekijä, riippuen tuen määrästä ja tarpeesta. Paikalla ei ole palkattua ohjaajaa.

Vertaisryhmän vetäjille järjestetään kaksi kertaa
vuodessa virkistys, jossa he pääsevät näkemään
toisiaan ja virkistymään. Samalla pohditaan, mitä
seuraavalla kaudella tehdään: jatkuuko ryhmä,
muuttuuko ryhmän aihe vai lopetetaanko ryhmä
kokonaan.
Niin uusille kuin jo toiminnassa oleville vertaisryhmän vetäjille on löytynyt ryhmä omia vahvuuksia
ja kiinnostuksen kohteita tukien. Nettisivuiltamme
ja elokuun alussa ilmestyvästä vapaa-ajan toiminnan esitteestä löytyvät kaikki syksyllä alkavat
ryhmät. Luvassa erilaisia ryhmiä koko pääkaupunkiseudulla. Ryhmien aiheina ovat mm. valokuvaus, teatteri, taide, keilaus tai runot ja kirjat! Haku
ryhmiin alkaa keskiviikkona 7.8. nettisivuillamme.
Kiinnostaisiko sinua toimia vertaisryhmän vetäjänä? Uusia vertaisryhmän vetäjiä koulutetaan
jälleen keväällä 2020. Pysy siis kuulolla!
Lisätietoja: Satu Timperi

Viisseiska | 3
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HONGKONGISTA
Heinäkuussa saimme vieraita kaukaa, kun
ryhmä hongkongilaisia opiskelijoita tuli tutustumaan toimintaamme. Heitä kiinnosti, mitä
”Hyvistä hetkistä hyvä elämä” käytännössä
tarkoittaa ja kuinka meillä eletään.
Kesäloman vuoksi tyhjänä olleeseen Oskarinpuiston toimijataloon kokoontui yli 50 henkilöä
kun vieraiden lisäksi paikalle tuli asukkaita ja
ohjaajia kaikista kotiyhteisöistä. Tupa oli täynnä
ja juttua riitti.
Aluksi joimme kahvit ja söimme suomalaisia
herkkuja: karjalanpiirakoita ja mansikkakakkua. Sitten kaikki paikalla olleet esittäytyivät ja
kertoivat lempiharrastuksensa. Opimme, että
myös Hongkongin vieraat tykkäävät viettää
aikaa liikunnan, musiikin ja kulttuurin parissa.
Yhdistyksen Youtube-kanavalta löytyvät esittelyvideot olivat hitti.

Kävimme myös tutustumiskierroksella Oskarinpuiston kotiyhteisössä ja pääsimme kurkkimaan
asukkaiden hurmaaviin koteihin. Osa vieraista
sai käsikynkkään oman paikallisoppaan. Lopuksi pelasimme vielä sananselityspeliä, joka
onnistui hyvin kielimuurista huolimatta.
Vieraille ei varmasti jäänyt epäselväksi, mitä
”Hyvistä hetkistä hyvä elämä” tarkoittaa.

Vipinän uudet yksiköt on valittu
Vipinän uudet yhteistyöyksiköt syksylle 2019 on valittu. Hakemuksia tulevan syksyn yhteistyöyksiköiksi
saapui 11 kappaletta. Pitkän pohdinnan jälkeen mukaan valikoituivat Lahdessa sijaitseva Yli-Köllin asumisyksikkö, Seinäjoella sijaitseva Kytösavun asumisyksikkö sekä Turussa sijaitseva VillaKapteeni.
Vipinä on valtakunnallinen kolmivuotinen STEA:n rahoittama hanke, jonka tarkoitus on löytää uusia
keinoja liikunnan lisäämiseksi kehitysvammapuolen asumisyksiköihin. Kevään 2020 yhteistyöyksiköiden haku käynnistyy marraskuussa 2019.
Lisätietoja: Anna-Riikka Murtonen
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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 TUTUSTUTAAN
OSKARINPUISTON KOTIYHTEISÖÖN, KUULLAAN VEKKARILAISTEN TYÖPANOKSESTA
TIKKURILA-FESTIVAALEILLA JA AVUSTAVIEN OHJAAJIEN MIETTEITÄ RASTILAN LEIRILTÄ.
Tässä jutussa pääset kurkistamaan hieman Oskarinpuiston kotiyhteisön Vaahteran arkeen ja etenkin kahteen
asukkaaseen. Hyvään tavalliseen arkeen sisältyy muun
muassa kotitöitä, telkkarin katsomista, hampaiden pesua ja ruokailuhetkistä nauttimista. Tärkeitä ovat tietenkin ”kämppikset”, joiden kanssa saa jakaa arjen iloisia
hetkiä sekä välillä myös niitä ”ei-niin-kivoja” asioita. Välillä tietenkin menee hermot asuinkaveriin, mutta pian jo
sohvalla vierekkäin istutaan hymyssä suin.
Ari tykkää käydä kävelyllä päivittäin. Televisiosta hän
seuraa muun muassa Salattuja elämiä sekä Uutta
päivää. Arista on erityisen tärkeää ja mukavaa soittaa
perheelleen kuulumisiaan joka viikko. Ari tykkää kuunnella suomalaista musiikkia ja laulaa karaokea. Oskarinpuiston kotiyhteisön arkea Ari kuvailee hyväksi.

Naapurit Ari ja Jorma

OSKARIN
PUISTON
KOTIYHTEISÖSSÄ
NAUTITAAN ARJEN
PIENISTÄ HETKISTÄ

Jorma kertoo viihtyvänsä kotona Oskarinpuistossa. Hän
tykkää muista asukkaista ja ohjaajista. Jormalla on suuri
sydän, sillä hän muistaa aina halata jokaista. Jorma tykkää soittaa vapaa-ajallaan puheluita ystävilleen. ”Pitkä
kuuma kesä” -kappale sekä Eppu Normaali ovat Jorman
lempimusiikkia, joita hän kuuntelee lähes päivittäin.
Tuleva kesäleiri puhututtaa häntä paljon sekä avustajan
kanssa tehtävät bussimatkat ovat Jormasta erityisen
kivoja. Jorman lempiruokiin kuuluvat muun muassa
pizza, mitä syödään kotiyhteisössä joka toinen lauantai
asukkaiden toiveesta. Jormalta löytyvät lähes kaikki
Uuno Turhapuro -elokuvat, joita hän katselee yhdessä
muiden Vaahteran asukkaiden kanssa. Uunosta saa
helposti keskustelun aihetta. Oskarinpuistossa vierailee
välillä koiria, jotka saavat Jorman sekä muut asukkaat
hyvälle mielelle.
Jutun ovat tehneet Vaahteran asukkaat yhdessä Jenni-ohjaajan kanssa.

Viisseiska | 3
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KOLMAT TA VUOT TA

TIKKURILA
FESTIVAALEILLA
VAPAAEHTOISINA
Vekkarin vapaaehtoiset olivat jo kolmatta kertaa
reippaina vastaamassa alueen siisteydestä Tikkurila Festivaaleilla 11.–13.7.2019. Kolmen päivän
aikana yhteensä 28 Vekkarin vapaaehtoista ja
taustatukihenkilöä olivat festareilla talkoolaisina
toiminnan koordinaattorin lisäksi.

vuosilta, kuten festivaaleilla vapaaehtoisista huolehtineet Emman ja Nasimin. He ottivat iloisesti
vapaaehtoisemme vastaan ja jakoivat paidat,
passit ja festarirannekkeet. Lisäksi viime vuodelta
tuttu siivousvastaava Juuso kertoi tehtävistä sekä
alueesta ja oli oikein tyytyväinen Vekkarin vapaaehtoisten työskentelyyn. Juuso mainitsi jo viime
vuonna, että jos johonkin voi luottaa niin siihen,
että Vekkari hoitaa homman.
Vekkarin vapaaehtoisten mielestä parasta festivaaleilla oli roskien kerääminen, hyvä fiilis, uusiin
ihmisiin tutustuminen ja bändien kuuntelu. Elokuussa vietämme perinteisesti karonkkaa Ystävätuvalla, jossa muistellaan festareita ja jaetaan
työtodistukset.
Haluaisitko Sinä mukaan Vekkarin tapahtumiin?
Uusia vapaaehtoisia koulutetaan 2.9. ja 16.10.
Katso lisää koulutusosiosta ja tule mukaan!
Kirjoittaja Satu Timperi on vertais- ja 				

Kaikkina kolmena festaripäivänä kaikilla oli hymy
huulessa. Ahkeran työn teon välissä päästiin myös
nauttimaan mahtavasta musiikkikattauksesta.
Esiintymässä oli Suomen kovimpia artisteja, kuten
Kaija Koo, Lauri Tähkä ja Olavi Uusivirta. Sää suosi
ahkeria talkoolaisia. Aurinko paistoi torstaipäivän
sadetta lukuun ottamatta, mutta sade ei menoa
haitannut.
Festivaalin somevastaava halusi haastatella Vekkarin vapaaehtoisia Instagramin Storyyn. Samalla
otettiin myös yhteiskuva festareiden sivustolle.
Tikkurila Festivaalin somessa kiiteltiin Vekkarin
vapaaehtoisia, kuinka he ovat kovin ja ihanin
vapaaehtoisporukka, eikä festari olisi samanlainen
ilman heitä.
Festareilla nähtiin paljon tuttuja aikaisemmilta
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vapaaehtoistoiminnan koordinaattori.

LEIRILLE TULEMINEN ON VIIKON KOHOKOHTA
Mikä työtehtäviä on ollut viikon aikana?
Rishi: Ollaan käyty kaupassa ja tehty välipalaa.
Ollaan otettu kuvia leiristä. Järjestettiin tietokilpailu
ja osallistuttiin olympialaisten suunnitteluun.
Kaikkea on ollut sopivasti.
Ridei: Kivointa oli olympialaisten suunnittelu ja
Rishin mielestä kivointa oli kaupassa käyminen.

Ridei ja Rishi Liukkonen työskentelivät
avustavina ohjaajina Rastilan luontoleirillä
8.-12.7. Kehitysvammatuki 57 ry on
mukana LähiTapiola Pääkaupunkiseudun,
WorkPilotsin ja järjestöjen yhteisessä
nuorten työllistymiseen tähtäävässä 		
yhteistyöhankkeessa. Ridei ja Rishi saivat
leiriviikosta palkan yhteistyön ansiosta. 		
Yksi monista työtehtävistä oli kirjoittaa
kokemuksista tämä juttu.

Oletteko aiemmin tehnyt avustavan 		
leiriohjaajan töitä?
Ridei: Ollaan tehty viime vuonna. Se oli vähän eri,
kun oltiin silloin leiriläisiä. Viime vuonna oltiin koko
ajan täällä eikä lähdetty kotiin.
Rishi: Tänä vuonna me ollaan tultu aina kotoo tänne.
Työpäivä on ollut 10-14.
Ridei: Tämä järjestely on toiminut tosi hyvin.
Millainen fiilis on ollut leirillä?
Ridei: Fiilis on ollut tosi hyvä
Rishi: Täällä leireillä on aina kivaa.
Onko kivempaa olla avustavana			
ohjaajana vai leiriläisenä?
Rishi: Riippuu. Onhan se kiva tehdä hommiakin
leirillä. Riippuu, minkälainen porukka täällä on.
Molempina vuosina on ollut kivointa.
Ridei: Ehkä viime vuonna jutut meni vähän yli
kaverin kanssa.
Mikä on ollut viikon kohokohta?
Ridei: Leirille tuleminen oli viikon kohokohta.
Kun näkee tuttuja ohjaajia, niin se on parasta.
Heti kun tulee, niin näkee tuttuja.
Rishi: Joo se on kivaa.
Miltä tuntuu saada palkkaa työstä?
Ridei: Kivalta. Normi juttu.
Rishi: Toivottavasti ensi vuonna päästään enemmän
kuin vain yhdelle leirille. Se on tavoite.
Kirjoittajat Rishi ja Ridei Liukkonen
Viisseiska | 3
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K O LU M N I

Onko toisen saama
apu pois toiselta?

J

ärjestöjen edunvalvontatyössä keskiössä on järjestön kohderyhmän etujen ja
aseman vahvistaminen yhteiskunnassamme. Tällä hetkellä eniten tunteita
nostattava puheenaihe vammaisjärjestöjen
keskuudessa on henkilökohtaisen avun voimavararajauksen poistaminen tai sisällyttäminen
tulevassa vammaispalvelulaissa.
Olen järkyttyneenä seurannut, miten henkilökohtaisen avun voimavararajaus jakaa
vammaisjärjestöt kahteen eri leiriin. Vammaisjärjestöjen yhteinen tavoite on edistää
vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan
yleissopimuksen sisältämien asioiden toteutumista Suomessa. Tästä huolimatta osa vammaisjärjestöistä tekee työtä sen eteen, että
voimavararajaus säilytettäisiin. Mikäli näin käy,
on tuleva vammaispalvelulaki yleissopimuksen
velvoitteiden vastainen.
Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen keskeisenä tavoitteena
– punaisena lankana, on vammaisten syrjintää kieltävien lakien ja säädösten luominen.
Sopimus velvoittaa vammaisten tasapuoliseen
ja yhdenvertaiseen kohteluun kaikilla elämän
osa-alueilla. Jokaisella ihmisellä vammasta tai
erityistarpeista huolimatta tulee olla samat yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuudet
kuin kaikilla muillakin.
En ymmärrä, miten yksikään ihmisoikeuksista välittävä ihminen voi kannattaa voimavararajauksen sisällyttämistä tulevaan vammaispalvelulakiin. Tämä ei luonnollisesti tarkoita sitä,
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ettenkö arvostaisi kanssani eri mieltä olevia
ihmisiä.
Kuten niin usein elämässä, todellinen este
yhdenvertaisuuden toteutumiselle tuntuu
olevan ihmisen pelko siitä, että toisen ihmisen
elämässä toteutuva hyvä on pois itseltä. Henkilökohtaisen avun saamisen laajenemiseen
liittynee pelko siitä, että henkilökohtaista apua
olisi tulevaisuudessa entistäkin vaikeampaa
saada resurssien riittämättömyyden takia.
Toisaalta ymmärrän tämän, koska henkilökohtainen apu on sitä tarvitsevalle ihmiselle
välttämätön palvelu. Tähän pelkoon sisältyy
kuitenkin mielestäni lähtökohtaisesti epäilys
siitä, ettei yhteiskuntamme pysty vastaamaan
lakisääteisten palveluiden järjestämisestä riittävässä mittakaavassa.
Mikäli me järjestötoimijat hyväksymme vammaissopimuksen vastaisten lakien säätämisen,
annamme samalla hyväksyntämme syrjinnän
toteutumiselle tulevaisuudessakin. Palveluiden
kehittäminen nyt ja tulevaisuudessa tapahtuu
lakien ja säädösten mukaan. Kunnan vastuulla
on järjestää lakisääteiset palvelut niin, että
kaikki tarvitsevat niitä saavat. Mikäli kunta ei
vastaa velvoitteeseen, on meidän reagoitava
siihen.
Jatketaan keskustelua ja vaikuttamista,
jokainen oivalluksen myötä muuttunut näkökulma on askel kohti parempaa huomista.
Nina Korventaival, toiminnanjohtaja

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

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 pääkaupunkiseudulla asuville perheille, joissa lapsella on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alaisen tuen
tarve. Parkkitoiminnassa huomioimme lapset ja perheet yksilöllisesti.				
Lisätietoja Emmi Nuopposelta.

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

VERTAIS- JA VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuutta
osallistua aktiivisesti yhteiskunnan eri toimintoihin, tukea heidän itsenäisyyttään ja ennaltaehkäistä
syrjäytymistä. Toimintaan osallistuu sekä kehitysvammaisia että vammattomia henkilöitä. 			
Tarjoamme kaikille toimintaan osallistuville koulutuksen.					
Lisätietoja Satu Timperiltä ja Veera Hietaselta.

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

14
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VANHEMPIEN TAPAAMISIA
Kaakon kammari 		
ILMOITTAUTUMINEN
Useimpiin Kehitysvammatuki 57 ry:n
tapahtumiin voit ilmoittautua
tapahtumakalenterimme kautta
tapahtumat.kvtuki57.fi. 		
Tarvittaessa ole yhteydessä 		
toiminnan koordinaattoriin 		
(yhteystiedot takakannessa).

Aika: maanantaisin 9.9., 14.10., 		
11.11. ja 9.12. klo 17–20
Paikka: Herttoniemen leikkipuisto, 		
Karhutie 11, 00900 Helsinki
Lisätietoja: Emmi Nuopponen
Ilmoittautuminen: tapahtumakalenterin
kautta. Mukaan voi tulla myös ilman 		
ennakkoilmoittautumista, näin toiminta
pysyy mukavan vapaamuotoisena.

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

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

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

Ilmaha gaarka ahi waa hadiyad 		
- kooxda loogu talagalay hooyooyinka
afka soomaaliga ku hadla
Wakhtiga:
Khamiis 29.8. saacadda 18-19:45
Khamiis 26.9. saacadda 18-19:45
Khamiis 31.10. saacadda 18-19:45
Khamiis 28.11. saacadda 18-19:45

Erityislapsi on lahja -ryhmä 		
somalinkielisille äideille
Aika:
torstaisin 29.8., 26.9., 31.10. 			
ja 28.11. klo 18-19:45
Paikka: Itäkadun perhekeskus, 		
Tallinnanaukio 1, 1. kerroksen 			
iso neuvotteluhuone 106-107
Lisätietoja: Katja Riikonen (yhteystiedot
takakannessa) tai Tuulikki Hakala tuulikki.
hakala@polli.fi, p. 046 922 3590.
Onko sinulla lapsi, jolla on jokin vamma,
sairaus tai muu erityisen tuen tarve? 		
Tervetuloa tapaamaan muita samassa
tilanteessa olevia somalinkielisiä äitejä!
Kerran kuukaudessa kokoontuva Ilmaha
gaarka ah waa hadyad –ryhmä on ilmainen
ja siellä on tarjolla pieni iltapala. Voit osallistua niille kerroille, joille haluat. Ryhmään ei
tarvitse erikseen ilmoittautua, voit vain
tulla paikalle klo 18.

Goobta: ITÄKADUN PERHEKESKUS, 		
Tallinnanaukio 1, dabaqa 1aad, 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.

Viisseiska | 3
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Espoon vertaistukiryhmä
Aika: lauantaisin 17.8., 14.9., 5.10., 26.10.,
16.11. ja 30.11. klo 13-16
Paikka: Me-talo, Terveyskuja 2, 02770 Espoo
Lisätietoja, lastenhoitokyselyt ja ilmoittautuminen viikkoa ennen: Katja Riikonen

Ryhmän punaisena lankana kulkee vertaistuki. Osalla kerroista on mukana asiantuntijoita ja osa kerroista on teemallisia.
Tapaamisiin on järjestetty lastenhoito, mukaan mahtuu rajallinen määrä lapsia. Tule
rohkeasti mukaan. Ryhmä on avoin ryhmä,
eli voit tulla niille kerroille, jotka itsellesi
sopivat.

Helsinkiläiset vanhemmat - tervetuloa
mukaan! Jutellaan ja virkistytään vertaisessa
seurassa yhdessä lounastaen. Omavastuu
10 € (maksetaan paikan päällä), sisältää
salaattipöydän, leivän sekä lounaan pöytiin
tarjoiltuna. Halutessaan voi ostaa myös
kahvia (3,5 €) ja jälkiruokaa (8€).
Tilaan pääsee esteettömästi Sofiankadun
puolelta, Cafe Engelin sisäpihan kautta ja
hissillä toiseen kerrokseen.

Ero parisuhteessa -ilta
Aika: tiistaina 24.9. klo 17:30-19:30
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros

VIRKISTYSTÄ JA VERTAISTUKEA
Aikuisten lasten vanhempien 		
lounas ravintola Sunn
Aika: tiistaina 27.8. klo 13-15
Paikka: Ravintola Sunn, 			
Aleksanterinkatu 26, 2. kerros
Lisätietoja: perhetoiminnan koordinaattori
Ilmoittautuminen: 19.8. mennessä tapahtumakalenterin kautta

Lisätietoja: perhetoiminnan koordinaattori
Ilmoittautuminen: 19.9. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta
Ilta on tarkoitettu kaikille helsinkiläisille
vanhemmille, jotka haluavat kuulla ja jutella
vanhemmuudesta ja lapsista, eroon liittyvistä asioista, ovat itse eronneet, harkitsevat
eroa tai eivät ole tehneet päätöstä asian
suhteen, mutta teema kiinnostaa.
Mukana illassa asiantuntija Päivi Hietanen
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Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä
-tiimistä, lastenvalvoja Helsingin kaupungilta sekä kokemusasiantuntijana Anni
Pekkanen. Voit lähettää etukäteen kysymyksiä liittyen lapsia koskeviin sopimuksiin
ja ratkaisuihin sekä erosta selviämiseen ja
eron jälkeiseen vanhemmuuteen (katja.
riikonen@kvtuki57.fi).
Kysymykset toimitetaan etukäteen tilaisuuden puhujille ja ne auttavat puheenvuorojen suunnittelussa. Tervetuloa mukaan!
Lapsille järjestetään tilaisuuden ajaksi ohjelmaa – muista siis ilmoittaa lapsesi erikseen
toimintaparkkiin!

liittyen ilmoittautumisesi yhteydessä tai
sähköpostilla: katja.riikonen@kvtuki57.fi.
Helsinkiläiset vanhemmat: Tervetuloa mukaan jakamaan yhdessä keinoja ja vinkkejä
arkeen!
Lapsille järjestetään tilaisuuden ajaksi ohjelmaa – muista siis ilmoittaa lapsesi erikseen
toimintaparkkiin!

Yksinhuoltajavanhempien 		
tapaaminen
Kehitysvammaisen lapsen
aistisäätelypulmat ja niiden 		
vaikutus päivittäisiin toimintoihin
Aika: torstaina 3.10. klo 17:30-19:30
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros
Lisätietoja: perhetoiminnan koordinaattori
Ilmoittautuminen: 30.9. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta
Illan suunnittelee Helsingin kaupungin
kehitysvammapoliklinikan toimintaterapeutti Arja Pihljerta ja voit lähettää hänelle
etukäteen toiveita ja kysymyksiä aiheeseen

Aika: tiistaina 10.10. klo 17:30-19:30
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros
Lisätietoja: perhetoiminnan koordinaattori
Ilmoittautuminen: 7.10. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta
Helsinkiläiset vanhemmat - tervetuloa
mukaan juttelemaan vertaiseen seuraan!
Tarjolla suolaista ja makeaa kahvin / teen
kera. Lapsille järjestetään tilaisuuden ajaksi
ohjelmaa – muista siis ilmoittaa lapsesi erikseen toimintaparkkiin!

Viisseiska | 3
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Nuoret ja vanhemmat kokkaavat
3/2019
Aika: torstaina 31.10. klo 17–20
Paikka: Opistotalon opetuskeittiö, 		
Helsinginkatu 26
Lisätietoja: perhetoiminnan koordinaattori
Ilmoittautuminen: 15.10. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta.
Tervetuloa mukaan Halloween-teeman
kokkaukseen!
Kotitalousopettaja Ulrika on suunnittelut
meille menun. Lähdetään yhdessä kokkaamaan, herkuttelemaan, viihtymään ja usein
myös oppimaan jotain uutta. Iloa tuo myös
sekä nuorten että vanhempien välinen
vertaistuki! Tervetuloa tapaamaan uusia ja
vanhoja kavereita ja tietenkin nautiskelemaan itse tehdyistä herkuista! Osaaminen
lähtee pienistä askeleista!
Illan omavastuu 10 €/pari maksetaan paikan
päällä. Tapahtuma on helsinkiläisille perheille.
Paikkoja on rajoitetusti, muistathan ilmoittaa mukaan jokaisen osallistujan erikseen.
Isät kokkaavat

Isät kokkaavat
Aika: torstaina 21.11. klo 17-20
Paikka: Opistotalon opetuskeittiö, 		
Helsinginkatu 26
Lisätietoja: perhetoiminnan koordinaattori
Ilmoittautuminen: 5.11. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta
Tähän isille suunnattuun kokkaustapahtumaan kotitalousopettaja Ulrika on valmistanut menuun toiveidenne perusteella, ja
luvassa on herkullisia slidereita eli miniburgereita! Tervetuloa mukaan viettämään
mukavaa aikaa kokkauksen ja muiden isien
parissa!
Illan omavastuu 10€ maksetaan paikan
päällä.
Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Tervetuloa
helsinkiläiset isät!

Elämänmakuista omaishoitoa
Aika: perjantaina 11.10. klo 12 - 16
Paikka: Ostrobotnian juhlasali, 		
Museokatu 10, Helsinki
Lisätietoja: Katja Riikonen (yhteystiedot
takakannessa) ja Lea Lindqvist, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat, lea.lindqvist@polli.fi,
p. 040 5440 311
Tervetuloa juhlistamaan kolmannen
omaishoidon kokemusasiantuntijakoulu-
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tuksen, OKA®-koulutuksen, päättymistä.
Koulutus toteutettiin yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry:n kanssa.
Tilaisuudessa tehdään näkyväksi kokemusasiantuntijoiden ja ammattihenkilöstön
monipuolista yhteistyötä sekä rohkaistaan
työyhteisöjä uusien menetelmien käyttöön
ja ideointiin. Tule kuulemaan, voisitko juuri
sinä hyödyntää ammattilaisena kokemusasiantuntijaa työssäsi.
Koulutetut omaishoidon kokemusasiantuntijat osallistuvat käytännön asiakas- ja
potilastyöhön, sosiaali- ja terveyspalvelujen
sekä näiden alojen ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.
OHJELMA
12:00 alk. Ilmoittautuminen ja lounas
12:45 Tervetuloa! – Marja Ruotsalainen,
Toiminnanjohtaja, Pääkaupunkiseudun
omaishoitajat ry
13:00 Kokemusasiantuntijuus omaishoidossa – Lea Lindqvist, Pääkaupunkiseudun
omaishoitajat ry
13:30 Paikkani sukupolvien ketjussa vanhempien omaishoitajana – Ruut Pylvänäinen,
omaishoidon kokemusasiantuntija
14:00 ”Yhtäkkiä elämä muuttui” Puolisosta
omaishoitajaksi – Jyrki Ista, omaishoidon
kokemusasiantuntija
14:30 Kahvitarjoilu
15:00 ”Elettyä elämää, omaishoitajan arkea,
jota ei opi oppikirjoista” – Omaishoidon valmistuvat kokemusasiantuntijat 2019

Tilaisuus on maksuton. Päivään sisältyy
lounas ja iltapäiväkahvi.
Sitovat ilmoittautumiset ja erityisruokavaliot kahvitarjoilua varten 26.9. mennessä
tiina.sirkia@polli.fi. Mikäli osallistumista ei
peruta, voidaan ilmoittautuneelta laskuttaa
tarjoilu- ja toimistokuluina 20 euroa. Sairastumisesta johtuvissa peruutuksissa maksua
ei laskuteta. Toisen henkilön voi vaihtaa
ilmoittautuneen tilalle maksutta. Peruutukset alla ilmoitetuille henkilöille.

TULOSSA!
• Laki-ilta marraskuussa (yhteistyössä Jaatisen Majan ja Lasten Omaishoitajien kanssa)
• Suosittu SuperPark -tapahtuma tammikuussa (yhteistyössä Uudenmaan epilepsiayhdistyksen ja Pääkaupunkiseudun Autismiyhdistysten kanssa)
Kursseja
Järjestämme helsinkiläisille perheille ja eri
kohderyhmille viikonloppukursseja. Kurssit
on tarkoitettu perheille, joissa on omaishoitaja tai sitä vastaava tilanne. Kurssien
tavoitteena on yhteisen keskustelun avulla
tarjota mahdollisuuksia käsitellä monenlaisia kehitysvammaisuuteen, laaja-alaiseen
tukeen ja elämän eri nivelvaiheisiin 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.

15:45 Todistusten jako ja kokemusasiantuntijoiden kukitus
Tilaisuudessa esiintyvät Oscar Gräsbeck ja
Niina Elomaa.
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Kerrothan lapsesi erityisen tuen tarpeesta
mahdollisimman kattavasti.
Valinnat kurssille tehdään ilmoittautumisajan mentyä umpeen. Muista ilmoittaa
jokainen viikonloppuun osallistuva perheenjäsen erikseen ”lisää henkilö” -painikkeella.

Viikonloppu alle kouluikäisten 		
lasten perheille Sopukassa
Aika: pe-su 18.-20:10.
Paikka: Sopukka, Uusi Porvoontie 482,
01120 Sipoo

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: perhetoiminnan koordinaattori
Ilmoittautuminen: 15.9. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta

PA R K K I TO I M I N TA

Vertaistukea ja virkistystä helsinkiläisille
perheille!
Sopukka (ensijaturvakotienliitto.fi) on
kokonaan varattu meille viikonlopun ajaksi.
Paikka lähellä Helsinkiä ja luonnon helmassa mahdollistaa monenlaista tekemistä.
Viikonlopun aikana pääsee keskustelemaan
tärkeistä aiheista muiden vanhempien
kanssa. Viikonlopun punaisena lankana kulkee vertaistuki. Ja toki viikonlopun aikana
pääsee myös ulkoilemaan, lepäämään ja
nauttimaan talon oman kokin valmistamista
herkullisista ruuista.
Tärkeänä voimana viikonlopussa on vertaisuus, samankaltaisissa elämäntilanteissa
olevien vanhempien kanssa on helppo
jakaa kokemuksia. Viikonloppu tarjoaa
myös lapsille vertaiskavereiden seuraa ja
koko perheelle lepoa ja virkistystä. Lapsilla
ja sisaruksilla on omaa ohjelmaa, mukana
on joukko kokeneita ohjaajia ja hoitajia.
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KOTIPARKKI
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

PA R K K I TO I M I N TA

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

Kotiparkin hinnasto
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

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
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€.

ja arki- tai lauantaipyhänä kello 8-18 		
hintaan 20€/tunti.

Lauantaiparkki – sirkus
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.

Aika: lauantaina 24.8. klo 10-15
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros
Lisätietoja: Emmi Nuopponen
Ilmoittautuminen: 11.8. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta
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osallistumisen lauantaiparkkiin voi perua
veloituksetta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa. Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta ilmoittautumisesta veloitetaan osallistumismaksu 10€.

Lauantaiparkki 				
- varjoteatterin taikaa
Aika: lauantaina 21.9. klo 10-15
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros
Lisätietoja: Emmi Nuopponen
Ilmoittautuminen: 8.9. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta

Perjantaiparkki - retki
Aika: perjantaina 11.10. klo 17-20
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros
Lisätietoja: Emmi Nuopponen

Lauantaiparkki 				
- vaikeavammaisille lapsille

Ilmoittautuminen: 29.9. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta

Aika: lauantaina 16.11. klo 10-15
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros
Lisätietoja: Emmi Nuopponen
Ilmoittautuminen: 3.11. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta

Perjantaiparkki
Perjantaiparkki on lauantaiparkin tyyppinen
ilta Ystävätuvalla erityislapsille ja heidän
sisaruksilleen. Illat rakentuvat rennon yhdessäolon ja puuhastelun ympärille, jonka
lomassa nautitaan myös maittava iltapala.
Perjantaiparkin osallistumismaksu on 10 €/
lapsi. Osallistumismaksu maksetaan paikan
päällä. Osallistumismaksu pitää sisällään
iltapalan, materiaalit sekä osaavan henkilökunnan ohjauksen ja tuen. Vahvistetun
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Perjantaiparkki - pikkujoulut!
Aika: perjantaina 29.11. klo 17-20
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros
Lisätietoja: Emmi Nuopponen
Ilmoittautuminen: 17.11. mennessä 		
tapahtumakalenterin kautta

Y S TÄVÄ N T U PATO I M I N TA J A R E T K E T
raokea ja tutustua uusiin ihmisiin. Seurana
ja pelikaverina on aina kaksi vastuuohjaajaa.
Mikäli tarvitset henkilökohtaista apua tai
vahvempaa tukea, olet tervetullut oman
avustajan kanssa.

Ystävätupa – ”Ystis”
Aika: keskiviikkoisin klo 14-19 			
ja sunnuntaisin klo 13-16
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 		
Helsinki
Syksyn ensimmäinen Ystis 			
keskiviikkona 21.8.!
Ystävätupa eli Ystis on kohtaamispaikka,
jossa voit tavata kavereita ja tutustua uusiin
ihmisiin, pelata bilistä ja muita pelejä,
käyttää Yeti-tablettia tai vain viettää 		
aikaa mukavassa seurassa.

Myytävänä kahvia, limua, mehua ja pientä
purtavaa. Esim. mehu ja pulla maksavat 1,50
euroa ja limumukillinen 1 euron.
Teinarissa järjestetään kaikille avoin disco
lauantaina 9.11. klo 13-16.
• DJ Nora soittaa päivän hittejä ja 		
toivemusaa
• myytävänä limua ja karkkeja
• pelihuoneessa voit pelata lautapelejä ja
vaikka maalata yeti-tabletilla.

Ystiksen Senioriklubi
Aika: joka toinen tiistai (parilliset viikot)
klo 12-14
Syksyn ensimmäinen senioriklubi 20.8.

Myytävänä kahvia, pullaa ja pientä 		
suolaista. Tervetuloa!
Ystävätuvan puhelin 0400 413 478 		
(aukioloaikoina)

Myytävänä kahvia ja pientä purtavaa.
Senioriklubille ei tarvitse ilmoittautua
etukäteen.
Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan 		
yhdessä syksyn ohjelma.

KLUBIT, RYHMÄT JA TAPAHTUMAT
YSTÄVÄTUVALLA
Ystiksen teiniklubi 				
– nuorten oma mesta
Aika: joka toinen lauantai 			
(parittomat viikot) klo 13-16

Bragun Sateenkaariklubi

Syksyn ensimmäinen teiniklubi 17.8.

Aika: torstaisin 26.9., 24.10. ja 28.11. 		
klo 15:30-17:30

Teiniklubilla eli ”Teinarissa” voit pelailla
pelejä, askarrella, tavata kavereita, laulaa ka-

Bragun Sateenkaariklubi on kohtaamispaikka, joka on tarkoitettu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville erityistä
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tukea tarvitseville henkilöille. Klubille ei
tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Bragun Sateenkaariklubilla voit:
• kohdata muita mukavia ihmisiä, jutella ja
viettää aikaa yhdessä
• nauttia kahvia, teetä ja virvokkeita sekä
pientä purtavaa

Ystiksen biljardikisa 2019
Ystiksen asiakkaiden oma biljardikisa järjestetään marraskuussa. Kisassa tärkeintä on
reilu peli ja rentous. Ilmoittautua voit Ystiksen ilmoitustaululla olevalle listalle. Mukaan
mahtuu 12 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

• pelata lautapelejä tai löytää biljardikaverin
Juttuseurana klubilla ovat myös seksuaalineuvoja Kirsimaria Örö ja vapaa-ajan toiminnan koordinaattori Marja Herala.

TAPAHTUMAT MUUALLA JA RETKET

Tervetuloa!

Villiklubi Helsinki

Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä
eläkeläisille
Aika: torstaisin 26.9., 24.10. ja 5.12. 		
klo 13-14:30
Keinutuoliryhmä on Ystävätuvalla kokoontuva keskusteluryhmä eläkeläisille.
Ohjelmassa leppoisaa jutustelua ja 		
yhdessäoloa.

Aika: torstaisin 8.8., 12.9., 10.10., 14.11.
ja 12.12. klo 19-22
Paikka: Ravintola Sture Cafe Club, 		
Sturenkatu 21, Helsinki
Lisätietoja: Marja Herala
Villiklubilla viihdytään hyvän musan parissa
ja mahtavien tyyppien kanssa! Ilmainen
sisäänpääsy. Ikäraja 18 vuotta. Tervetuloa!

Kahvi + pulla maksaa 2 euroa.

Villiklubi Järvenpää
Aika: keskiviikkona 21.8. klo 17:30-20:30
Paikka: Ravintola Korona, Rantakatu 5,
Järvenpää

Tulossa!
Arjen turvallisuus -kurssin ideointi-ilta
Järjestämme syksyn aikana turvallisuuskurssin itsenäisesti tai tukiasunnossa asuville
henkilöille. Kurssilla käsitellään muun muassa paloturvallisuutta ja ensiapua. Mitä muita
aiheita toivoisit kurssille? Tervetuloa kurssin
ideointi-iltaan Ystävätuvalle keskiviikkona
28.8. klo 17-18! Kurssi kokoontuu 4-5 kertaa.
Siitä peritään osallistumismaksu, joka on
noin 30 euroa. Voit tulla ideoimaan kurssia,
vaikka et hakisikaan sille tällä kertaa.
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Lisätietoja: Marja Herala
Järjestämme yhteistyössä Jotta kukaan ei
jäisi yksin -hankkeen kanssa Järvenpään
Villiklubia. Järvenpäähän pääsee kätevästi
R-junalla, vyöhykelippu ABCD.
Matka kestää noin puoli tuntia ja Koronaan
on asemalta lyhyt kävelymatka. Tervetuloa!

V E R TA I S - J A VA PA A E H TO I S TO I M I N TA

VAPAAEHTOISTOIMINNAN
MUODOT
Kaveritoiminta
Senioripäivä uusille eläkeläisille
Aika: perjantaina 4.10. klo 10-15
Lähtö: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2
Ilmoittautuminen: tapahtumakalenterin
kautta
Oletko jäänyt eläkkeelle työstä tai työtoiminnasta viime tai tänä vuonna vai jäätkö
pian eläkkeelle? Lähde viettämään kanssamme virkistävää senioripäivää!
Päivän ohjelma:
klo 10 tapaaminen ja kahvit Ystävätuvalla
klo 11:30 tutustuminen Helsingin kaupunginmuseon Aikakone -näyttelyyn.
Aikakoneessa Signe Branderin sadan
vuoden takaiset valokuvat heräävät eloon
uuden teknologian avulla. Aikakone vie
myös 1960–80-luvun Helsingin kaduille ja
pihoille.
klo 13:30 lounas Kaupungintalon 		
ravintolassa.
Osallistumismaksu 5 euroa.
10 ensiksi ilmoittautunutta mahtuu 		
mukaan.

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

Taustatukihenkilötoiminta
Taustatukihenkilö on vapaaehtoinen ei-kehitysvammainen ihminen, joka mahdollistaa 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. Tuemme ei-kehitysvammaisia
ihmisiä toimimaan taustatukihenkilöinä
vertaisryhmissä ja työskentelemään vapaaehtoistoiminnan tapahtumissa yhdessä Vekkarin toimijoiden kanssa. Katso seuraavalta
sivulta, mihin kaikkiin tapahtumiin seuraavaksi osallistumme. Mahdollisuudet ovat
rajattomat, koska toimijoiden vahvuudet ja
tilaajien toiveet määrittelevät toiminnan.
Vekkarin vertaisryhmätoiminnassa toiminnan suunnittelee, toteuttaa ja arvioi vertaisryhmän vetäjät. Vetäjät käyvät koulutuksen,
Viisseiska | 3
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jonka jälkeen he perustavat oman vertaisryhmän. Vertaistuki tulee toiminnan kautta,
rennosti ja luonnostaan.

9.10. Karaokedisko klo 17–19:30. 		
Kahvilassa avustaminen. (Kulttuurikeskus
Vernissa, Tikkurilantie 36, VANTAA)

Muut vapaaehtoistoiminnan muodot

14.10. Lasten leikitys Kaakon kammarissa
klo 17–20. (Herttoniemen asukaspuisto,
Karhutie 11, HELSINKI)

Katso lisää www.kvtuki57.fi/vapari
Mukaan vapaaehtoiseksi?
Osallistu vapaaehtoisten koulutukseen
syksyllä. Koulutusten ajankohdat ovat 2.9.,
4.9. ja 14.9. sekä 19.10. ja 26.10. Katso lisää
lehden Koulutukset-osiosta.

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

Haemme tällä hetkellä vapaaehtoisia
seuraaviin tapahtumiin:
17.8. Koisorock-festivaali klo 11−18.
Alueen siivoamista ja muita tehtäviä 		
(Velmuniitty, Koisotie 4, VANTAA)
9.9. Lasten leikitys Kaakon kammarissa
klo 17–20. (Herttoniemen asukaspuisto,
Karhutie 11, HELSINKI)
14.9. Hetki Naamatusten -seminaari 		
klo 9−16. Avustaminen Vipinän työpajassa
ja muita tehtäviä tapahtumassa. (Toimintakeskus Kartanonhaka, Tenholantie 10, 6.
kerros, HELSINKI)
18.9. Karaokedisko klo 17–19:30. 		
Kahvilassa avustaminen. (Kulttuurikeskus
Vernissa, Tikkurilantie 36, VANTAA)
21.9. Vapaaehtoistoiminnan messut 		
klo 11:30−16. (Vanha Ylioppilastalo, 		
Mannerheimintie 3, HELSINKI)
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11.11. Lasten leikitys Kaakon kammarissa
klo 17–20. (Herttoniemen asukaspuisto,
Karhutie 11, HELSINKI)
12.11. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlasin juhlaseminaari. Narikassa
avustaminen. LISÄTIETOA MYÖHEMMIN!
20.11. Teatteri Open Stage klo 17−20.
(Tiivistämö, Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1,
HELSINKI)
20.11. Karaokedisko klo 17–19:30. Kahvilassa avustaminen. (Kulttuurikeskus 		
Vernissa, Tikkurilantie 36, VANTAA)
24.11. DiDan päätapahtuma klo 16−20
Keskustakirjasto Oodissa. 		
(Töölönlahdenkatu 4, HELSINKI)
29.11. Välittämisen päivän pop-up -joulukorttipaja klo 12−14 Keskuskirjasto Oodissa.
(Töölönlahdenkatu 4, HELSINKI)
30.11. Special Voice -laulukilpailu 		
klo 12−18 (Matinkylän monari, 		
Matinraitti 17, ESPOO)

Valitse listasta tapahtumat, joihin haluat
mukaan ja ilmoittaudu tapahtumaan soittamalla Vekkarin numeroon 040 837 6273
tai laittamalla sähköposti Veeralle: veera.
hietanen@kvtuki57.fi.
Osallistumme tapahtumiin ilmoittautumisten mukaan. Jos ilmoittautumisia ei ole tarpeeksi
– osallistuminen tapahtumaan perutaan. Pidätämme
oikeudet muutoksiin.

Y H T E I S T YÖTA PA H T U M AT

TUKILIITON TULEVA-HANKKEEN
TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA
Tietoa, taitoa ja tukea nuorten
vanhemmille verkossa
Toiminta on tarkoitettu vanhemmille,
joiden nuorella on kehitysvamma tai
samankaltaista tuen tarvetta. Tavalliset
netinkäyttötaidot riittävät osallistumiseen.
Toiminta on osallistujalle maksutonta.
Järjestäjänä Kehitysvammaisten Tukiliiton
verkkoauttamisen Tuleva-hanke, osittain
yhteistyössä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön elämänmuutostoiminnan kanssa.

Tietoa tulevaan -verkkokurssi 		
2.9. – 13.10.
Tarvitsetko tietoa palveluista, tukitoimista
ja oikeuksista liittyen nuoren itsenäistymisvaiheeseen? Verkkokurssillamme saat
tietoa eri aihealueista, asiantuntija-alustuksia ja vastauksia kysymyksiisi, tehtäviä
sekä mahdollisuuden jakaa kokemuksiasi
toisten vanhempien kanssa. Ilmoittautuminen alkaa 5.8.2019.

Tukea tulevaan -vertaisryhmä
verkossa 11.9. alkaen
Tule mukaan keskustelemaan nuoren
itsenäistymiseen liittyvistä asioista ja
jakamaan kokemuksiasi ja vinkkejä toisten vanhempien kanssa. Ryhmää vetää
vapaaehtoinen, nuoren äiti ja joka toisella
kerralla on mukana Tukiliiton työntekijä.

Ryhmään mahtuu 10 vanhempaa. Vertaisryhmä tapaa joka toinen keskiviikko klo 18
- 19:30 Tukinetin chatissa 11.9. alkaen. Chat
tarkoittaa netissä kirjoittamalla käytävää
keskustelua.

Taitoa tulevaan -ratkaisu- ja 		
voimavarakeskeinen 			
verkkovalmennus 21.10. – 29.11.
Aiheuttaako nuoren itsenäistyminen paljon
kysymyksiä ja tunteita? Verkkovalmennuksen tavoitteena on vahvistaa vanhempien
voimavaroja ja vanhemmuuden taitoja olla
nuoren tukena itsenäistymisvaiheessa. Lähtökohtana ovat jokaisen osallistujan omat
tavoitteet ja uusien vanhemmuuden taitojen oppiminen sekä kokemusten jakaminen toisten vanhempien kanssa. Hakuaika
valmennukseen on syyskuussa.

Millaista vertaistoimintaa kaipaat?
– työpaja vanhemmille 14.9.
Työpaja, jossa käydään läpi vertaistoiminnan mahdollisuuksia ja kehittämistarpeita.
Mitä vertaistuella tarkoitetaan? Mitä mahdollisuuksia verkko luo vertaistoiminnalle?
Työskennellään ryhmissä ja pohditaan, millaista olisi tulevaisuuden vertaistoiminta?
Tampereella la 14.9.2019 klo 10 – 16.
Lisätietoja Tukiliiton verkkosivuilta ja 		
Riikka Manniselta p. 040 6374 968 tai 		
riikka.manninen@tukiliitto.fi

Special Voice 				
2019 							
-laulukilpailu
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• DJ
• karaoke
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Vapaaehtoiseksi
KOULUTUKSET

SYYSKUUN KOULUTUSPAKETIN OHJELMA:

LOKAKUUN KOULUTUSPAKETIN OHJELMA:

Maanantai 2.9. klo 17–19:30
Vapaaehtoistoiminta Kehitysvammatuki 57 ry:ssä
Tämä kerta on kaikille vapaaehtoiseksi haluaville.

Lauantaina 19.10. klo 10–15:45
Vapaaehtoistoiminta Kehitysvammatuki 57 ry:ssä

Keskiviikko 4.9. klo 17–19:30
Mitä kehitysvammaisuudella tarkoitetaan?
Tämä kerta on tarkoitettu kaveritoiminnasta,
taustatukihenkilönä toimimisesta, Ystävätuvasta ja
perhetoiminnasta kiinnostuneille vapaaehtoisille.
Lauantaina 14.9. klo 10–15:45 (jatkokoulutus)
10–12:30 Taustatukihenkilökoulutus
12:30–13:30 Lounas
13:30–15:45 Kaveritoiminta. 			
Tuetun kaveruuden erityispiirteet
Tämä kerta on kaveritoiminnasta ja taustatukihenkilötoiminnasta kiinnostuneille

Koulutusohjelmaan voi tulla vielä pieniä muutoksia.
Koulutus on ilmainen eikä osallistuminen vielä sido
sinua mihinkään, mutta ilmoittautuminen
koulutukseen on sitova.
Koulutuksen yhteydessä tarjoamme
aamukahvit, lounaan ja välipalaa.
Ilmoitathan, jos et pääse paikalle
tai sinulla on jokin erityisruokavalio.

10–12 Vapaaehtoistoiminta Kehitysvammatuki 57
ry:ssä
Tämä osuus on kaikille vapaaehtoiseksi haluaville.
12–13 Lounas
13–14:30 Mitä kehitysvammaisuudella
tarkoitetaan?
14:30–15:45 Yksilöstä yhteiskuntaan 			
– Miten vapaaehtoistoiminta muuttaa maailmaa?
Tämä osuus on tarkoitettu kaveritoiminnasta, taustatukihenkilönä toimimisesta, Ystävätuvasta ja perhetoiminnasta kiinnostuneille vapaaehtoisille.
Vekkarin enemmän tukea tarvitseville vapaaehtoisille tarkoitettu koulutusosio on lauantaina
klo 10–12, sen jälkeen voi vielä jäädä lounaalle.
Lauantaina 26.10. klo 10–15:45 (jatkokoulutus)
10–12:30 Taustatukihenkilökoulutus
12:30–13:30 Lounas
13:30–15:45 Kaveritoiminta: 			
Tuetun kaveruuden erityispiirteet
Tämä kerta on kaveritoiminnasta ja taustatukihenkilötoiminnasta kiinnostuneille.

Voit ilmoittautua koulutukseen nettisivuillamme: www.kvtuki57.fi/vapari, lähettämällä sähköpostia

veera.hietanen@kvtuki57.fi tai soittamalla 040 160 9017.
Toimintaa tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) Veikkauksen tuotoilla.
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ENSITUKIKOULUTUS
– S I N U S TA V E R TA I S VA N H E M P I ?
Aika: 23.-24.9.
Paikka: Espoon sairaala (kokoushuone Kvartsi),
Karvasmäentie 6, 02740 Espoo.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 			
15.9. mennessä Katja Riikoselle
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. Haemme nyt koulutukseen vanhempia, joiden lapsen erityisyys on
tullut tietoon joko odotusaikana, synnytyksessä
tai pian sen jälkeen. Olisitko se sinä?

RYHDY 				

tukihenkilöksi

Antamalla aikaasi 10-20 tuntia kuukaudessa voit vahvistaa yksilön osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Tukihenkilönä olet mukana mahdollistamassa
kehitysvammaisten henkilöiden sosiaalisten suhteiden
ja itsenäisyyden vahvistumista. Tukihenkilöksi voi ryhtyä
luotettava 16 vuotta täyttänyt, jolla on
mahdollisuus sitoutua toimintaan yhdeksi vuodeksi.
Tukihenkilönä toimimisesta saat palkkion ja 		
tarvittaessa kulukorvauksen. Tule tutustumaan tukihenkilötoimintaan 23.9. ja 30.9. klo 16:30-20:00
järjestettävään koulutukseen.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen koulutukseen:
www.kvtuki57.fi/tukihenkilo

A S I A N T U N T I J A LU E N N OT
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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TAPAHTUMAKALENTERI
Elokuu
8.8.

23.9.

24.10.

Vanhempien vertaisryhmä
Espoossa alkaa | sivu 16

23.-24.9

31.10.

17.8.

24.9.

Villiklubi Helsinki | sivu 24

17.8.

Syksyn ensimmäinen 		
teiniklubi | sivu 23

20.8.

Syksyn ensimmäinen 		
senioriklubi | sivu 23

21.8.

Syksyn ensimmäinen 		
Ystis| sivu 23

21.8.

Villiklubi Järvenpää | sivu 24

Tukihenkilö-koulutus 		
alkaa | sivu 30
Ensituki-koulutus | sivu 30
Ero parisuhteessa -ilta | sivu 16

Aikuisten lasten vanhempien
lounas | sivu 16

28.8.

Arjen turvallisuus 		
-kurssin ideointi | sivu 24

29.8.

Ryhmä somalinkielisille 		
äideille | sivu 15

Sy yskuu
2.9.

Vapaaehtoisten koulutus
alkaa | sivu 29

9.9.

Kaakon kammari | sivu 14

26.9.

Marraskuu
9.11.

Bragun sateenkaariklubi | sivu 23
Ryhmä somalinkielisille 		
äideille | sivu 15

26.9.

Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä eläkeläisille | sivu 24

Kehitysvammaisten lasten
aistisäätelypulmat | sivu 17

4.10.

11.11.

Kaakon kammari | sivu 14

14.11.

Villiklubi Helsinki | sivu 24

16.11.

Lauantaiparkki 			–
vaikeavammaisille 		
lapsille | sivu 22

21.11.

10.10.

28.11.

10.10.

28.11.

11.10.

29.11.

11.10.

30.11.

14.10.

Joulukuu
5.12.

Yksinhuoltajavanhempien
tapaaminen | sivu 17
Villiklubi Helsinki | sivu 24
Elämänmakuista		
omaishoitoa | sivu 18
Perjantaiparkki – retki 			
| sivu 22
Kaakon kammari | sivu 14

21.9.

Lauantaiparkki 			–
varjoteatterin taikaa | sivu 22

Teinarin disko | sivu 23

Senioripäivä uusille 		
eläkeläisille | sivu 25

12.9.

Villiklubi Helsinki | sivu 24

31.10.

Nuoret ja vanhemmat 		
kokkaavat | sivu 18

Lokakuu
3.10.
Lauantaiparkki 				
27.8.

Ryhmä somalinkielisille 		
äideille | sivu 15

26.9.

24.8.

– sirkus | sivu 21

Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä eläkeläisille | sivu 24

Isät kokkaavat | sivu 18
Ryhmä somalinkielisille 		
äideille | sivu 15
Bragun sateenkaariklubi | sivu 23
Perjantaiparkki 				
– pikkujoulut | sivu 22
Special Voice -osakilpailu | sivu 27

18.-20.10.

Sopukka-viikonloppu | sivu 20

Eilan ja Leenan 			
keinutuoliryhmä 			
eläkeläisille | sivu 24

19.10.

9.12.

Vapaaehtoisten koulutus
alkaa | sivu 26

24.10.

Bragun sateenkaariklubi | sivu 23

Kaakon kammari | sivu 14

12.12.

Villiklubi Helsinki | sivu 24
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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)

Emmi Nuopponen

Jan Törnblom

040 522 2138
parkki- ja leiritoiminnan 		
koordinaattori

044 740 7829
projektityöntekijä (Vipinä)
040 707 9967
perhetoiminnan 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

