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Saimme uskomattoman lämpimän kesän 
ja mahdollisuuden viettää sitä terveys-
turvallisuus huomioiden yhdessä muiden 
ihmisten kanssa. Vaikka moni toiminta 
hiljenikin heinäkuuksi, kesäleireillä on ollut 
vilskettä ja kotiyhteisöissä kesästä on  
nautittu niin reissussa kuin pihapiirissä. 
Vielä on kesää jäljellä, mutta siitä huoli- 
matta nyt elokuussa on aika kohdistaa 
katse tulevaan syksyyn, josta onkin tulossa 
yhdistysrintamalla aktiivinen.

Juhannuksen alla eduskunta hyväksyi  
hallituksen esityksen sote-uudistuksesta. 
Tulevan syksyn aikana tulemme osallis-
tumaan aktiivisesti verkostoyhteistyöhön, 
jonka tavoitteena on järjestöjen asian-
tuntijuuden esille tuominen hyvinvoin-
tialueiden suunnittelussa. Tärkeimmät 
yhteistyökumppanimme tässä tärkeässä 
vaikuttamistyössä ovat Kehitysvammaisten 
Tukiliitto, SOSTE:n koordinoima Järjestöjen 
sote-muutostuki -hanke ja sen Uudenmaan 
aluehanke, jota hallinnoi EJY ry sekä  
Helsingin vammaisneuvosto.

Poikkeuksellinen aika on ollut otollinen 
toiminnan suunnitteluun ja yhdistyksemme 
strategian uudistamiseen tulevalle viisi-
vuotiskaudelle. Esitys uudeksi strategiaksi 
tuodaan päätettäväksi syyskokoukseen 
marraskuun lopussa. Iloksemme teistä 

jäsenistöstä ja toimintaan osallistuvista 
ihmisistä on löytynyt kiinnostuneita  
strategiatyöskentelyyn. Muutama  
osallistuja mahtuu vielä 17.8.  
järjestettäviin työpajoihin. Jos olet  
 kiinnostunut, ole minuun yhteydessä.

Vaikka muutoksia syksyn suunnitelmiin 
varsinaisen toiminnan osalta saattaa 
koronatilanteen takia vielä tulla, valmistau-
dumme tarjoamaan harrastus-, vertais- ja 
vapaa-ajantoimintaa myös livenä.  
Yksi vuoden ehdottomista kohokohdista, 
syyskuinen KeMut 2021 lähestyy myös. 
Olemme esitelleet viikoittain Facebookissa 
KeMuissa esiintyviä taiteilijoita KeMujen 
tapahtumasivulla. Uskallan väittää, että 
luvassa on kaikkien aikojen KeMut!

Hyviä hetkiä loppukesään ja  
alkavaan syksyyn!

Pääkirjoitus

Kehitysvammatuki 57 ry:n jäsenenä tuet 
työtämme kehitysvammaisten ihmisten 
hyväksi ja saat rahanarvoisia etuja.    
Yhdistyksen jäsenet kuuluvat myös Kehitysvam-
maisten Tukiliittoon, joka tarjoaa muun muassa 
lakineuvontaa ja erilaisia koulutuksia. Jäsenenä 
Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen 
toimintaan osallistumalla yhdistyksen kevät- ja 
syyskokouksiin, hakeutumalla hallitustyöskente-
lyyn ja esim. toimikuntien toimintaan.

Tarjoamme jäsenille seuraavat jäsenedut:
• neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsentiedote
• Kehitysvammaisten Tukiliiton Tukiviesti-  
 tai Leija-lehti
• ohjausta ja neuvontaa
• mahdollisuus vaikuttaa
• edullisempi jäsenhinta osaan yhdistyksen  
 järjestämistä tapahtumista ja retkistä
• yhteistyökumppaniemme tarjoamia etuja.

Jäsenmaksut 2021: henkilöjäsen 25 €,  
yhteisöjäsen 90 €. Ole yhteydessä Maria  
Kuosmaan tai täytä liittymislomake netissä.

Lahjoittamalla rakennat  
kanssamme hyvää elämää
Osallistu lahjoittamalla hyvien hetkien tarjoami-
seen. 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!

Syksyn suunnitelmia

Lämpimin terveisin

Nina Korventaival 
toiminnanjohtaja

Liity yhdistyksen jäseneksi
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Jäsentiedotteen aikataulu 2021 
numero  aineiston  postitus- 
 jättöpäivä  viikko
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Uutiskirje
Sähköinen uutiskirje ilmestyy noin  
kerran kuukaudessa.  
Liity postituslistalle uutiskirje.kvtuki57.fi.
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Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntömääräinen  
syyskokous pidetään torstaina 25.11.2021  
klo 18 yhdistyksen toimistolla osoitteessa  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki.

Tänä vuonna lavalle nousevat Bergenstein, 
DJ Domino Official, Herkkuräbäri, Juha 
Tapio Kärki Duo, Kari Aalto & Rastakarai, 
Kauriinmetsästäjät, Pikku Kipinä, Rapgods, 
Resonaarin muusikot, Rokkasoppa, Sakari 
Leppänen, Sam Heat, Taikasydän ja Tunne-
teatteri. Työpajoissa pääset osallistumaan 
taiteen tekemiseen ja kulttuuritorilla tapaat 
mm. yhdistystoimijoita. Tutustu artisteihin 
tapahtuman Facebook-sivulla.

Irrota lehden keskiaukeamalta tapahtumaju-
liste seinällesi.

Varaa liput tapahtumakalenterin kautta  
viimeistään 31.8. niin saat ne 12 euron 
hintaan.

Huom. yhdistystoimijat ja muut yhteistyö- 
kumppanit: voitte varata esittely-/myynti-
pöydän KeMuT-tapahtuman kulttuuritorilta 
100 euron hintaan.
Lisätietoja: Marja Herala

Vuoden parhaat  

KeMuT  
lähestyy!

Ajankohtaista

KUTSU  
SYYS- 
KOKOUKSEEN

KÄSITELTÄVIÄ ASIOITA:

• Sääntöjen 11§:n määräämät asiat
 - hyväksytään toimintasuunnitelma  
  vuodelle 2022
 - määrätään vuoden 2022 jäsenmaksut
 - hyväksytään vuoden 2022 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

• Uuden viisivuotisstrategian (2022–2026)   
hyväksyminen 

• Muut yhdistyksen hallitukselle ennen 26.10.  
ilmoitetut asiat.

Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen  
toimistolta 19.11. alkaen. 

TERVETULOA!  
Kehitysvammatuki 57 ry:n hallitus

KeMuT on Kehitysvammatuki 57 ry:n  
vuosittain järjestämä kulttuuritapahtuma,  
jossa esiintyy huikea kattaus taiteilijoita eri  
puolilta Suomea. Tapahtuma järjestetään  
Messukeskuksen siivessä lauantaina  
25.9.2021 klo 14–18.

Olen Mikko Apell ja aloitin Selkeästi 
meille -hankkeessa saavutettavuus-
koordinaattorina kesäkuun vaihteessa. 
Yhdistyksen palveluksessa olen ollut 
jo kolmisen vuotta ohjaajana Oskarin-
puiston kotiyhteisössä. Olen koulutuk-
seltani sosionomi, lähihoitaja ja suur-
talouskokki. Vapaa-aikana tykkään 
nauttia kesästä kaikin keinoin, pää-
asiassa juosten, pyöräillen ja valokuva-
ten. Olen innoissani uudesta toimesta 
Selkeästi meille -hankkeessa ja odotan 
innolla, että pääsen hankkeen myötä 
vaikuttamaan saavutettavuuteen mei-
dän kaikkien hyväksi!
Mikko 044 491 40 06

Vapaa- 
ehtoistoiminnan  
koordinaattori Veera  
Hietanen palaa töihin  
vanhempainvapaalta 30.8.  
Mukana on silloin tällöin toimistokoira 
Isla. Jenna Luoto siirtyy elo-syyskuun 
vaihteessa uusien töiden pariin.
Veera 040 160 9017 (30.8. alkaen)

Uusia
työn- 
tekijöitä
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Selkeästi meille –hankkeelle avataan kesän 
lopussa omat verkkosivut. Ne aukeavat osoit-
teeseen www.selkeästimeille.fi. Verkkosivuja 
on kehitetty vuoden alusta alkaen ja proses-
sissa on ollut mukana sivuston kehittäjä Site 
Logic sekä koko hanketiimi. 

Verkkosivuista pyritään tekemään esimerkki-
sivut niin teknisesti kuin kognitiivisesti saa-
vutettavista verkkosivuista. Teknisesti saavu-
tettavat verkkosivut ovat sellaiset, joita voivat 
käyttää helposti esimerkiksi ihmiset, jotka 
käyttävät tietokonetta näppäimistön avulla tai 
tarvitsevat tiedon etsimiseen lukuohjelmaa. 

Sivuilla käytetyt värit ja fontit noudattavat 
kontrastivaatimuksia ja linkit ovat selvästi 
havaittavia ja niiden tarkoitus on selitetty.

Kognitiivisesti saavutettavilla verkkosivuilla 
kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että 
niitä on helppo käyttää ja niillä olevaa tietoa 
on helppo löytää ja ymmärtää. Esimerkiksi 
selkokieliset sivut eivät auta käyttäjää, jos hän 
ei niitä sivustolta löydä helposti.

Verkkosivuston kehittämisessä on voitu 
käyttää hyväksi hankkeessa kertynyttä tietoa 
kognitiivisesta saavutettavuudesta.  

SELKEÄSTI MEILLE  
–hankkeelle julkaistaan omat verkkosivut

Sirpa "Piipa" muutti Kankurinkulmaan vuonna 2019. 
Sirpa osallistui mielellään Pirtan yhteisiin menoihin ja 
retkiin. Keväällä Sirpa vieraili Pirtan asukkaiden kanssa 
Roihuvuoren kirsikkapuistossa sekä idyllisessä Fiskarsin 
ruukissa. Retkien lisäksi Sirpalle tärkeää oli musiikin  
kuuntelu, eläimet sekä omat pehmolelut.  
70-vuotisjuhlia Sirpa vietti suvun, vanhojen  
ystävien ja Kankurinkulman asukkaiden kanssa.  
Lahjaksi saatu pehmokoira oli aina kaverina kainalossa. 

Piipa muistoissamme

Uusi kausi on alkamassa, tule mu-
kaan ja aloita uusi mukava harrastus. 
Tämän jäsentiedotteen mukana saat 
vapaa-ajan toiminnan esitteen, jossa 
esitellään syksyllä alkavat kerhot, 
Vekkarin ryhmät ja kaikille avoin 
toiminta. Jäsentiedotteen keskiau-
keamalta voit irrottaa itsellesi viik-
kokalenterin, johon kaikki ryhmät on 
koottu.

Haku kerhoihin ja ryhmiin on alkanut 
ja haku päättyy sunnuntaina 22.8.  
klo 23.00. Tarkemmat tiedot ja  
hakulomakkeet löytyvät  
tapahtumakalenterista.

Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja: Severiina Winqvist ja  
Venni Turtiainen

Ilmoittautuminen  
KERHOIHIN  
JA RYHMIIN  
ON ALKANUT

Kehittämisessä on mietitty esimerkiksi 
-  millainen navigaatio on  
 mahdollisimman helppo ja selkeä
-  miten käyttäjä näkee navigaatiosta  
 sijaintinsa sivustolla
-  millainen hakukone hyödyttää käyttäjää
-  millaiset linkit ovat selkeitä ja näkyviä
-  millaiset painikkeet ja symbolit ovat  
 tuttuja ja ymmärrettäviä
-  mikä on hyvä ja selkeä fontti ja  
 mikä on sen koko
-  millaista tekstiä on helppo lukea
-  millaiset kuvat auttavat  
 ymmärtämään tekstiä
-  millainen palautelomake on  
 selkeä ja helppo käyttää.

Ennen kuin sivusto avataan, sille tehdään 
tekninen saavutettavuustestaus. Tämän 
lisäksi sivustoa testaan erilaisilla käyttäjillä. 
Ja kuten saavutettavuuden laita on aina, se 
ei tule koskaan täysin valmiiksi. Selkeästi 
meille -hanke ottaa mielellään vastaan pa-
lautetta sivustosta sen avaamisen jälkeen.

Tiedotamme sivuston aukeamisesta  
somekanavilla Facebookissa ja  
Instagramissa@selkeastimeille

Ota hanke seurantaan!
Lisätietoja: Satu Timperi
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Mitä kuuluu?

Mitä kuuluu? -palstalla  
vieraillaan vuoden aikana 
kaikissa Kehitysvammatuki 
57 ry:n yksiköissä ja  
tutustutaan järjestö- 
toimintaan. Tällä kertaa 
päästään mukaan  
Myllykaaren kesäreissulle  
Kotkaan, tutustutaan  
Haksulan taidetoimintaan, 
paketoidaan Vipinä-hanke, 
ja kuullaan, mitä Selkeästi 
meille -hankkeen iskuryhmät 
ovat saaneet aikaiseksi.

Tänä keväänä on tapahtunut paljon asioita. Meidän mielestäm-
me hienoin asia on ollut yhteistyö Vertaistaiteilijoiden kanssa. 
Olemme osallistuneet noin kerran kuussa etätapaamiseen, jos-
sa erityistä tukea tarvitsevat taiteen tekijät eri puolilta Suomea 
kokoontuvat yhteen. Tapaamisissa tehdään yhteisiä projekteja, 
kannustetaan toisia ja ihastellaan taidetta, jota eri yhteisöissä 
tehdään. Eräässä tapaamisessa kerroimme Haksulan taide-
työskentelystä. Esittelimme teoksia ja ajatuksia diaesityksessä, 
jonka valmistelimme. 

Kerroimme taidetyöskentelyyn liittyviä näkemyksiämme, kuten: 

”Jos hermostuttaa, taidetyöskentely voi rauhoittaa ja auttaa.”
”Taidetta tehdessä voi käsitellä tunteita,  
kuten rakkautta ja intohimoa.”
”Taide on yhdessäoloa ja hyvä asia elämässä.” 
”Valokuvaaminen on hyvä syy lähteä liikkumaan ulos luontoon.”

Näytimme myös tekemiämme piirustuksia ja maalauksia sekä 
valokuvia, joita olemme ottaneet. Esitys jännitti paljon, mutta se 
meni tosi hyvin! Kommenttikenttä täyttyi kannustavusta kom-
menteista, ihanista sanoista ja sydämistä.

Kevään aikana osallistuimme Vertaistaiteilijoiden kanssa isoon 
yhteisteokseen, joka on osa Kaarisilta Biennalea, isoa näyttelyä 
Nastolassa. Teimme Outo-metsä yhteisteokseen kaksi hassua 
otusta kierrätysmateriaaleista.  Otusten tekeminen oli hyvää 
yhdessäoloa. Nauroimme paljon ja välillä väsytti. Oli hyvä olla 
mukana projektissa. 

Veimme otukset Kaarisiltaan perille itse. Nyt ne roikkuvat Kaari-
sillan Pöllökujan puissa. Näyttelyn avajaiset olivat 2.7. 

Jutun tekivät Abdi, Satu, Jonna, Shabnam ja Jeremias

Taidetta Haksulasta

Jonna, Abdi, Shabnam  
ja otukset Kaarisillan 
puutarhassa 3.6.2021.  
Kuva: Taru Valkama.

Selkeästi meille -hankkeen iskuryhmätoiminta 
on ollut ensimmäisen reilun vuoden aikana 
vilkasta koronasta huolimatta. Hanke onnis-
tui mukautumaan poikkeusoloihin ja järjesti 
iskuryhmiä tilanteen mukaan joko kokonaan 
Teamsin välityksellä, hybridimallilla, jossa osa 
osallistujista oli paikan päällä ja osa Teamsin 
välityksellä ja kokonaan paikan päällä. 

Mukana ovat olleet Me Itse -ryhmät Helsingistä, 
Kauhajoelta, Pohjois-Karjalasta ja Turusta. Am-
mattiopisto Liven TELMA-opiskelijoiden ryhmiä 
pystyttiin järjestämään yksi. Toinen ryhmä jäi 
kesken keväällä pahentuneen koronatilanteen 
vuoksi. Hanke jatkaa heidän kanssaan syksyllä. 
Näiden lisäksi yksi iskuryhmä muodostui Kehi-
tysvammatuki 57 ry:n Vekkarin toimijoista. 

Iskuryhmät ovat iskeneet HUS:n eli Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Helsingin kau-
pungin, Korkeasaaren, Helmetin, POP Pankin, 
Pohjois-Karjalan terveys- ja sosiaalipalvelujen 
kuntayhtymän Siun soten ja Fölin eli Turun jouk-
koliikenteen järjestäjän nettisivuille.

Iskuryhmäläiset ovat toivoneet muun muassa 
•  selkokielisiä sivuja sivustolle 
• selkokieliset sivut helpommiksi löytää ja  
 sivuille lisäksi kuvia 
•  hakutoimintoa ja hakutuloksia helpommaksi  
 käyttää ja ymmärtää
•  englannin kielen vaihtamista suomeksi  
 eläingalleriassa
•  koronatiedotusta selkeämmäksi ja  
 ymmärrettävämmäksi
•  tietoja pankin palveluista selkeämmin esille
•  bussiaikataulujen helpompaa selaamista  
 nettisivuilla.

Kaikki iskuryhmät ovat saaneet vastaukset 
iskun kohteiltaan ja vastaanotto on ollut posi-
tiivista.  Osa iskun kohteiksi päätyneistä ovat 
hakeutuneet myös hankkeen tekemään kognitii-
visen saavutettavuuden arviointiin ja heidät on 
siihen myös valittu ja arvioinnit tehty. Iskuryh-
mien vaikutukset ovat olleet siis merkittävät.

Kirjoittaja Satu Timperi on Selkeästi meille -hankkeen 
hankepäällikkö

Saavutet- 
tavuuden  
iskuryhmissä  
vaikutetaan  
nettisivuihin!

Kuvassa osa Turun Vilkkujen Me Itse -ryhmästä. 
Turun Vilkkujen saavutettavuuden iskuryhmä 
iski Turun joukkoliikenteen Fölin sivuille.



Viisseiska | 3Viisseiska | 310 11

Kesäinen  
reissu Kotkaan
Heinäkuun helteissä lähdimme porukalla retkelle 
Kotkaan. Mukaan lähtivät Lise, Mari, Salli, Taru ja 
ihan viime hetkellä myös Ahti, mutta sillä ehdolla, 
että vierailemme Juha ”Junnu” Vainion muisto-
merkillä. Lisen sisko asuu Kotkassa, joten hän 
suostui meille ilomielin oppaaksi ja Junnu Vainion 
jalanjälkiä kulkemaan.

Ensin nousimme puiseen yhteysalukseen ja 
putputtelimme Kotkan edustalla olevaan pieneen 
Varissaareen. Varissaari on historiallinen linnake-
saari, jossa satoja vuosia sitten on sijainnut Fort 
Elisabeth, jonka raunioilla kuljimme. Lisen oikea 
nimi on Elisabet. 

Saaren ravintola Vaakku oli loistava valinta lou-
naspaikaksi, jonka katetulta terassilta ihastelim-
me merellistä maisemaa. 

Ahti pääsi patsastelemaan ihailemansa Junnu 
Vainion laulukiville Juha Vainion kadulla ja kä-
vimme vielä hänen lapsuudenkotinsa seinustalla 
poseeraamassa muistolaatan alla. Ahti erityisesti 
oli kovin tyytyväinen retken antiin.

Ennen kotiinlähtöä piipahdimme vielä Langinkos-
ken kuohuja katselemassa ja kahvitauolla siellä 
olevassa vanhassa puuhuvilassa. Voimalla virtaa-
van kosken pauhu kuului kahvilan terassille asti ja 
viilensi kaikkien oloa mukavasti.

Jutun kirjoittivat Myllykaaren kotiyhteisön asukkaat ja 
ohjaajat

Vipinää 
vailla vertaa
Yhdistyksemme ensimmäinen valtakun-
nallinen hanke ”Vipinä” on päättynyt. 

Hankkeessa löydettiin uusia tapoja lisätä 
liikuntaa kehitysvammaisten henkilöiden 
elämään kotiyhteisöissä sekä tarjottiin 
ohjaajille keinoja tukea asukkaita entistä 
liikunnallisempaan elämäntapaan. Mu-
kana oli vuosina 2018–2020 kaikkiaan 
16 kotiyhteisöä ympäri Suomea. Maan-
tieteellisesti yhteisöt olivat mukavasti ja-
kaantuneina eri puolelle Suomea, etelän 
Helsingistä pohjoisen Ouluun ja lännen 
Turusta itäiseen Tuupovaaran Koveroon. 
Jatkokaudella keväällä 2021 Vipinän 
treenikassia markkinoitiin ja siihen 
perehdytettiin etäyhteyksin asumisyhtei-
söjen ohjaajia sekä pääkaupunkiseudun 
lähihoitajaopiskelijoita. 

Liikkumisen näkökulmasta varmistui 
kolme keskeistä asiaa: kehitysvam-
maiset ihmiset liikkuvat liian vähän, he 
tarvitsevat paljon tukea liikkumiseensa ja 
kotiyhteisöjen ohjaajilla on ensiarvoisen 
tärkeä rooli kehitysvammaisen ihmisen 
liikkumisessa ja motivoimisessa. 

Hankkeen tärkein tuotos oli Vipinän 
treenikassi, joka sisältää toimintamallin 
käytöksenmuutosprosessiin.  Sen perus-
tana on tutkittu tieto, lukuisat kokemuk-
set ja huomiot, joita saimme mukana 

olleista yksiköistä ja niissä pidetyissä 
työpajoista. Treenikassi rakennettiin vii-
deksi toimintatuokioksi, jotka on mahdol-
lista toteuttaa asumisyhteisöstä löytyvin 
materiaalein ja kotiolosuhteissa. Slogan 
”Puntteihin Vipinää, yhteisöön säpinää” 
konkretisoituu nyt treenikassina, joka mil-
loin vain on avattavissa ohjaajien avuksi 
ja asukkaiden iloksi. Treenikassi löytyy 
osoitteesta www.kvtuki57.fi/vipina.

Vipinän oppeja oli, allekirjoittaneen lisäk-
si, kehittämässä ja levittämässä hanke-
päälliköt Mari Mononen (2018–2019), 
Anna-Riikka Murtonen (2019–2020) ja 
Maija Rimpiläinen (2021). Olimme on-
nekkaita, kun saimme mahdollisuuden 
toteuttaa tämän.  

Vaikka hanke loppui, niin vipinä ja säpinä 
jatkuu myös uudessa työssäni yhdistyk-
sessä. Olen aloittanut vapaa-ajan toimin-
nan koordinaattorina ja uutena ”tonttina” 
ovat omat kotiyhteisöt ja toimijatalot.

Kirjoittaja Jan Törnblom työskenteli Vipinän han-
ketyöntekijänä vuosina 2018–2021 

kuva: Anna Rummukainen
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esäiset säät ovat hellineet meitä. 
Toivottavasti valon tuoma energia 
kantaa vielä syksyn saapuessa ja 

kesän muistot tuovat iloa pimeneviin iltoi-
hin. 

Kesälomalla ei ole samalla tavalla struk-
tuuria, koulua, työtä tai harrastuksia, kuten 
arkena rytmittämässä viikkoa. Monelle juuri 
tämä tekee loman, toisia se taas kuormit-
taa. Tarinoita on monia, mutta yhteistä 
erityislapsiperheille on tuen ja palveluiden 
tarve. Ilman niitä moni ei jaksa. Kyse ei ole 
pelkistä palveluista, kyse on myös arvoista 
ja toivon ylläpitämisestä.

Kaikkia koskettavan koronan myötä on 
ehkä astetta helpompi ymmärtää, millaisia 
tunteita erityislapsiarki voi tuoda tulles-
saan. Monelle arki on ollut koronan kal-
taista epävarmuutta vuosia. Palveluvaje on 
juuri nyt erityisen suuri. Milloin sopii odot-
taa palvelujen palaavan ennalleen, uusien 
tuen muotojen kehittyvän tilalle ja rinnalle, 
avun tavoittavan? Tähän toivon nopeita 
ratkaisuja ja tukea perheille ilman taisteluja 
ja luukulta toiselle ohjaamista. Saamamme 
yhteydenotot vahvistavat, että perheet ovat 
eri tavoin tiukilla. Kuuntelemme ja autam-
me. Yhdistyksemme tukee ja täydentää 
kunnan palveluja, muutoksen keskelläkin.

Tiedämme, että muutoksessa on tärkeää 
korostaa asioita, jotka eivät muutu. Mietin, 
mikä meillä Kehitysvammatuki 57 ry:ssä ei 
muutu. 

K Yhdistyksemme on perustettu vuonna 
1957 perheiden toimesta, avuksi ja tueksi 
arjessa. Se ei muutu.

Perheiden vertaistukitoimintaan on 
panostettu tänä poikkeuksellisena aikana 
palkkaamalla uusi työntekijä perheiden 
tuen tiimiin. Perhetyö on edelleen yhdistyk-
sen ydintoimintaa. Se ei muutu.

Toimimme kehitysvammaisten ihmis-
ten ja heidän läheistensä edunvalvonta- ja 
tukiyhdistyksenä. Teemme töitä verkostois-
sa, otamme kantaa, tiedotamme päättäjiä 
ja hakeudumme aktiivisesti yhteistyöhön 
kaupungin kanssa kohderyhmämme etua 
ajaen. Se ei muutu.

Ymmärrämme, että erityislapsiperheiden 
matka on koko elämän mittainen matka. 
Lapsi voi olla pieni tai aikuinen, asua koto-
na tai ei. Tilanteita on monia. Kaikki ovat 
perheitä ja tervetulleita mukaan toimin-
taamme yksin tai yhdessä. Se ei muutu.

Vertaistuen voima, ilon hetket, kohtaami-
nen ja empatia. Olemme täällä teitä varten. 
Se ei muutu.

Toiveikkaana syksyä odottaen

Perhetoiminnan uudet  
ja vanhat tuulet

Kolumni

Katja Riikonen

perheiden tuen päällikkö

Toiminta,  
tapahtumat ja  

vertaistuki

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 pu-
naisena lankana kulkee vertaistuki. Tulemme myös tarvittaessa tueksi 
erilaisiin perheen palveluita koskeviin palavereihin.  
Lisätietoja Sari Jenulta ja Hanna Pyöriältä.

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 pääkaupun-
kiseudulla asuville perheille, joissa lapsella on kehitysvamma tai muu 
vastaava laaja-alaisen tuen tarve. Lisätietoja Aino Raikelta.

Ystävätupatoiminta ja retket

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

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta 

Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on lisätä kehitysvam-
maisten ihmisten mahdollisuutta osallistua aktiivisesti yhteiskunnan 
eri toimintoihin, tukea heidän itsenäisyyttään ja ennaltaehkäistä 
syrjäytymistä. Toimintaan osallistuu sekä kehitysvammaisia että vam-
mattomia henkilöitä. Lisätietoja Jenna Luodolta ja Venni Turtiaiselta.

14
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31

35

tapahtumat.kvtuki57.fi. 

I L M OT TA U D U O S O IT T E E S S A
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Perhis – erityislapsiperheiden 
yhteinen olohuone 

Aika: torstaisin klo 10–13
Paikka: Stadin asukastalo Kontula,  
Keinulaudankuja 4 C, 2.9., 7.10.,  
4.11., 2.12.

Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 4. 
kerros, 30.9., 28.10., 25.11., 16.12.

Hakunilan yhteisötalo, Laukkarinne 6, 
Vantaa, 9.9. ja 11.11.

Koivukylän avoin kohtaamispaikka,  
Karsikkokuja 17, Vantaa 14.10. ja 9.12.

Espoon Me-talo, Terveyskuja 2 B, 16.9., 
21.10., 18.11., 16.12.

Lisätietoja: Hanna Pyöriä ja Sari Jenu

Lämpimästi tervetuloa Perhiksiin!
Perhis on erityislapsiperheiden hengäh-
dyspaikka, jonne on kiva tulla tapaamaan 
muita lapsiperheitä ja tutustumaan uusiin 
ihmisiin, jotka ovat samankaltaisessa 
elämäntilanteessa. Tilat soveltuvat lasten 
vapaisiin leikkeihin. Toivotamme lämpi-
mästi tervetulleiksi myös aikuisten lasten 
vanhemmat yksin, ystävänsä tai aikuisen 
lapsensa kanssa.

Perheiden  
vertaistuki- 
toimintaUseimpiin Kehitysvammatuki 57 ry:n 

tapahtumiin voit ilmoittautua tapah-
tumakalenterimme kautta tapah-
tumat.kvtuki57.fi. Tarvittaessa ole 
yhteydessä toiminnan koordinaatto-
riin (yhteystiedot takakannessa).

Yhdistyksen yleiset 
peruutusehdot
Yhdistyksen yleiset peruutusehdot 
ovat voimassa kaikissa yhdistyk-
sen järjestämissä tilaisuuksissa ja 
tapahtumissa ellei toisin mainita. 

Voit peruuttaa osallistumisen kuluit-
ta 30 vrk ennen tapahtuman alkua. 

Perimme 50 % kuluista, jos peruutus 
tapahtuu 29–15 vrk ennen tapahtu-
man 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 osallis-
tumisesi, olethan välittömästi yhtey-
dessä tapahtuman yhteyshenkilöön.

Ilmoittautuminen!

tapahtumat.kvtuki57.fi. 

I L M OT TA U D U O S O IT T E E S S A

Välillä paikalla on asiantuntijoita tai opis-
kelijoita ohjaamassa erilaisia tuokioita.

Perhiksen toiminta alkaa syyskuussa 
ja Perhis kehittyy kävijöidensä mukana. 
Paikalla on aina perhetyön koordinaatto-
rimme Hanna tai Sari. Tarjolla on pientä 
syötävää ja kahvia/teetä. 

Etukäteen ei tarvitse ilmoittautua, vaan 
voit tulla itsellesi sopivaan aikaan.

Ilonhetket vanhemmille    

Aika: perjantaisin klo 12–12.30 
Paikka: verkossa

Lisätietoja: Hanna Pyöriä

Perjantaisin kokoontuu väsynyt, mutta 
hilpeä joukko vanhempia puoleksi tunnik-
si latautumaan hassujen pelien ja virkistä-
vien kehoharjoitteiden pariin. Tapahtuma 
on verkossa ja linkin saa Hannalta.

Perheretket  

Koko perheen tapahtumia, joihin lapset 
osallistuvat vanhempiensa kanssa. Tar-
jolla aina jotain pientä syötävää ja lapsille 
sopivaa ohjelmaa. Ilmoittautuminen ja 
tarkemmat tiedot tapahtumista löytyvät 
tapahtumakalenterista.

Perheiden vertaistukitoiminta

La 14.8. Pikniklounas  
Marketanpuistossa klo 11–14
Ti 17.8. Perhepeli-ilta  
Oskarinpuistossa klo 17–19
To 9.9. Perheilta Haksulan toimijatalolla
La 18.9. Ensiaputaitoja lapsiperheille  
Kirkkonummella klo 14–17
La 16.10. Perheretki Uikunpesälle  
– Lounasta ja luontoelämyksiä  
Villa Elfvikin maisemissa klo 10–13
To 18.11. Lasten oikeuksien päivä  
Myllypuron Kampuksella 

Kaakon kammari 

Aika: joka kuukauden toinen  
maanantai 13.9. alkaen klo 17–20
Paikka: ilmoitetaan myöhemmin,  
Itä-Helsingissä

Lisätietoja: Aino Raike

Ilmoittautuminen: tapahtumakalenterin 
kautta. 



Viisseiska | 3Viisseiska | 316 17

Perheiden vertaistukitoimintaPerheiden vertaistukitoiminta

Kaakon kammari-iltojen tavoitteena on 
tarjota pääkaupunkiseutulaisille erityislap-
sille ja -nuorille sisaruksineen vertaistu-
kea ja virkistystä ohjatun toiminnan sekä 
vapaamuotoisen leikin tuella. Päävastuu 
lapsista on vanhemmilla, mutta pidämme 
mielellämme seuraa lapsille, jotta van-
hemmat voivat rauhassa jutella. Illat ovat 
koko perheelle avoimia.  

Aikuisten lasten vanhempien  
tapaaminen   
Aika: keskiviikkona 18.8. klo 13–14.30

Paikka: verkossa 

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 16.8. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta. 

Tervetuloa mukaan tapaamaan muita 
vanhempia, joilla on täysi-ikäisiä lapsia. 

Ota kuppi kahvia ja yhdessä keskustellen 
pohdimme, mikä on minun roolini lapseni 
elämässä, kun hän asuu omassa  
kodissaan?

Keskustelussa mukana myös Marjo Rikki-
nen Kehitysvammaisten Palvelusäätiöstä

Erityislapsi on lahja -ryhmä  
somalinkielisille äideille  

Aika: 26.8., 30.9., 28.10. ja 25.11.  
kello 17.30–19.00   
Paikka: Itäkadun perhekeskus,  
Tallinnanaukio 1

Lisätietoja: Hanna Pyöriä (yhteystiedot 
takakannessa) tai Tuulikki Hakala tuulik-
ki.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 ilmai-
nen ja siellä on tarjolla pieni iltapala. Voit 
osallistua niille kerroille, joille haluat. 
Ryhmään ei tarvitse erikseen ilmoittautua, 
voit vain tulla paikalle klo 17.30.

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

Ma heysataa cunug qaba naafo, jirro ama 
kaalmo u baahan? Ku soo dhowow oo la 
kulan hooyooyin afka soomaaliga ku had-
la 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 wakhtiy-
ada aad dooneyso.

Wakhtiga:  
Arbaco 26.8.2021 saacadda 17.30
Arbaco 30.9.2021 saacadda 17.30
Khamiis 28.10.2021 saacadda 17.30
Arbaco 25.11.2021 saacadda 17.30

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

Qabanqaabada waxaa qaabilsan:   
Ururka kaalmada naafada garaadka ee  
57 iyo Ururka xigto daryeelayaasha ee 
Agagaarka caasimadda Macluumaad 
dheeraad ah: tuulikki.hakala@polli.fi,  
tel. 046 922 3590.

Espoon vertaistukiryhmä 

Aika: lauantaisin 4.9. klo 13–15,  
2.10. ja 6.11. klo 14–17
Paikka: Me-talo, Terveyskuja 2, 02770 
Espoo. Kaikille kerroille on mahdollisuus 
osallistua myös etänä Teamsin kautta ja 
4.9. toteutuu pelkästään etänä.

Lisätietoja: lastenhoitokyselyt ja ilmoit-
tautuminen viikkoa ennen: Hanna Pyöriä

Ryhmän punaisena lankana kulkee ver-
taistuki. Tapaamisia on kolme syyskau-
della. Tapaamisiin on järjestetty lasten-
hoito, mukaan mahtuu rajallinen määrä 
lapsia. Tule rohkeasti mukaan! Ryhmä 
on avoin, eli voit tulla niille kerroille, jotka 
itsellesi sopivat. 

Länsi-Uudenmaan  
vertaistukiryhmä   
Aika: 14.9., 5.10., 26.10., 16.11.  
klo 18.00–19.30 
Paikka: etänä, pyydä linkki Hannalta 

Lisätietoja: Hanna Pyöriä 
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Perheiden vertaistukitoimintaPerheiden vertaistukitoiminta

Ryhmä on tarkoitettu alueella asuville 
kehitysvammaisten tai vastaavaa laa-
ja-alaista tukea tarvitsevien alakouluikäis-
ten tai pienempien lasten vanhemmille 
ajatusten ja kokemusten vaihtamista 
varten. Ryhmä kokoontuu kolmen viikon 
välein ja on avoin eli voit tulla silloin, kun 
se sopii sinulle. Ryhmässä on mukana 
kokemusasiantuntijoita ja asiantuntijavie-
railijoita. 

VIRKISTYSTÄ  
JA VERTAISTUKEA
Joogaa vanhemmille

Aika: tiistaisin 7.,14., 21. ja 28.9.  
klo 17.30–18.30

Paikka: Oskarinpuiston toimijatalo,  
Marjaniemenranta 48, Helsinki

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 30.8. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

”Oma hetki” on kaikille tarkoitettua joo-
gaa, jossa liikutaan rauhallisesti hengi-
tyksen tahtiin ja pysähdytään nautiskele-
maan asennoista. Oma hetki antaa sinulle 
mahdollisuuden pysähtyä ja liikkua rau-
hallisesti. Aiempaa kokemusta ei tarvita: 
tunneilla käydään läpi rauhallisesti linjauk-
sia ja tekniikoita. 

Laita päällesi mukavat ja joustavat vaat-
teet, joissa sinun on hyvä liikkua. Paikan 
päältä löytyvät joogamatot ja tarvittavat 
apuvälineet. Ilta päättyy yhteiseen iltapa-
laan. 

Oma hetki -tuntien ohjaaja Anu Ihanus on 
Authentic Flow RYT 200-joogaopettaja 
ja Erkkajooga-ohjaaja, joka on ohjannut 
niin tyhy-joogaa kuin kehitysvammaisten 
aikuisten sovellettua joogaa. Anulle on 
tärkeää, että ohjaus on selkeää ja ymmär-
rettävää, ja että tunneilla on turvallinen 
ilmapiiri.

Erityislapsille on järjestetty samaan aikaan 
toimintaparkki toimijatalolla. Ilmoittautu-
misen yhteydessä muista ilmoittaa myös 
lapsesi toimintaparkkiin. Pystymme otta-
maan rajallisen määrän lapsia mukaan. 

Nuoren itsenäistymisen askeleet 

Aika: keskiviikkoisin 8.9., 22.9. ja 5.10. 
klo 17.30–19.30

Paikka: verkossa

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: tapahtuma- 
kalenterissa olevan linkin kautta 

Syksyn aikana järjestetään kolme teema- 
iltaa perheille nuoren itsenäistymisestä. 

Ke 8.9. Teema on omien asioiden 
hoitaminen. 

Aiheina mm. palvelusuunnitelma (tuet- ja 
palvelut), muistilista peruskoulun päät-
täville sekä edunvalvonta. Mukana Tuki-
liitosta Salla Pyykkönen. Tapahtuma on 
suunnattu nuoren vanhemmille. 

Ke 22.9. Teema on asumisen muodot. 

Kehitysvammatuki 57 ry:n palvelujohtaja 
Elina Raike-Ojanen kertoo perheille asu-
misen muodoista ja asumisen ohjaaja 
kertomaan omasta työstään. Videoiden 
kautta mukana ovat myös vekkarilaiset, 
jotka kertovat omasta asumisestaan. 
Koko perheen tapahtuma.  

Ke 5.10. Teemana mitä peruskoulun 
jälkeen. 

Esittelyssä koulutusvaihtoehtoja: TELMA, 
VALMA sekä ammatilliset opinnot.  Koko 
perheen tapahtuma. 

Nämä teemaillat järjestetään Zoomin 
kautta ja kaikille ilmoittautuneille lähete-
tään Zoom-linkki tapahtumiin. 

Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Ke-
hitysvammatuki 57 ry:n, Kehitysvammais-
ten Palvelusäätiön ja Nivus-hankkeen 
kanssa.  

Opintomessut IPI:ssä 

Aika: lauantaina 20.11 klo 11–15

Paikka: IPI Kulmakuppila,  
Porthaninkatu 13, Helsinki 

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: tapahtumakalenterin 
kautta

Tervetuloa tutustumaan eri oppilaitoksien 
tarjoamiin opintopolkuihin. 

Paikalla on myös työntekijöitä ja työnan-
tajia kertomassa omista kokemuksistaan.  

Ensimmäinen ryhmä on klo 11–13 ja 
toinen ryhmä on klo 13–15. Ilmoittaudu 
mukaan jompaankumpaan ryhmään. 



Viisseiska | 3Viisseiska | 320 21

K
eM

u
T 2

0
2

1



M
aanantai

Tiistai
Keskiviikko

Torstai
Perjantai

Lauantai
Sunnuntai

M
usiikki

Luova 
toim

inta

Yhdessä 
oloa ja 

oppim
ista

Vekkarin 
karaokeryhm

ä 
klo 18–19 

M
alm

in 
taidekerho  

18.15–19.15

Kansainvälisyys- 
kerho  

klo 17.00–18.30

M
ediaklubi 

klo 18.15–19.15

Tutustutaan  
älypuhelim

een  
klo 18.15–19.45

Vuosaaren  
m

usiikkikerho  
klo 18.15–19.15 

Kannelm
äen  

m
usiikkikerho  

klo 19.15–20.15

Brahiksen m
usa-  

ja karaokekerho  
klo 18.15–19.15

Taidetta iloiten 
(Espoossa)    

klo 17.30–20.00

Brahiksen seniorit              
klo 12.15–13.15

Senioriklubi      
klo 12–14

Brahiksen  
m

usiikkikerho 2
klo 18.15–19.15

Ystävätupa  
klo 14–19

Brahiksen  
m

usiikkikerho 3 
klo 18.15–19.15

Tunneteatteri  
klo 9.30–12.00

Thuyn ja Sepon  
käsityö- ja  

taideryhm
ä              

 klo 18–19

Sateenkaariklubi             
klo 15.30–17

Vekkarin leffaryhm
ä       

klo 17.30–20.00

Vekkarin  
valokuvausryhm

ä              
 klo 17–18

Kokkauskurssi  
klo 13.45–16.30

 Ystävätupa  
klo 13–16

Vekkarin kirja-  
ja runopiiri     

klo 17.30–19.00

Vekkarin  
toim

intaryhm
ä 

Espoossa
klo 18–20

Liikunta
Vekkarin Vantaan 

keilaajat (Vantaalla)
klo 15–16

Tietotekniikkaryhm
ä 

(Espoossa) klo 18–20

Leidien klubi     
klo 18.15–19.15

Joogaa (espoolaisille) 
klo 17–18

Tanssikerho   
(espoolaisille)  
klo 17.30-19

Liikuntakerho             
klo 18.00–19.30 

Keilailu        
klo 16–17 

Sovellettu jooga                   
klo 18.15–19.15

Tanssikerho  
klo 18.00–19.30

Sporttikerho          
 klo 18.15–19.45

Vekkarin 
tanssiryhm

ä 
klo 17–18 

Vesiliikuntaryhm
ä 

14-15

Lukem
isen ja  

kirjoittam
isen kurssi             

klo 10.30–12.00

Salibandykerho          
klo 12–13 

Lapsille ja 
nuorille

Luistelukerho           
klo 19–20 

Luovan toim
innan 

työpajat  
om

aishoito- 
perheille
klo 13–14

(lue lisää sivulta 27)

Tukim
uskari 

klo 10.15-11 

Tiedetem
ppukerho  

klo 11–12.30

Teiniklubi           
klo 13–16 

Kerhot vain helsinkiläisille

Kerhot vain espoolaisille
Vekkarin ryhm

ät 

Avoim
et klubit

Kehitysvam
m

atuki 57 ry:n vapaa-ajan kerhot, ryhm
ät ja kurssit syyskaudella 2021 | https://tapahtum

at.kvtuki57.fi 

Videopuhelin- 
sovellukset tutuksi  

klo 17.30–19.00

M
ediataitoja iPadillla 
klo 17.30–19.00

Sähköposti ja  
Facebook tutuksi             
klo 17.30–19.00

Vuosaaren  
luontokerho  

klo 18.15–19.15

Tukim
uskari  

(espoolaisille)  
klo 18.10–18.55

Hae kerhoihin ja ryhm
iin osoitteessa tapahtum

at.kvtuki57.fi 22.8. m
ennessä.

Tarkista kokoontum
iskerrat ja paikka vapaa-ajan toim

innan esitteestä.
M

uutokset tietoihin m
ahdollisia. M

uutoksista ilm
oitetaan verkkosivuilla sekä sähköpostitse ilm

oittautuneille.
Kuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.net

Askartelu-  
ja taidekerho      

klo 18.15–19.15

Vekkarin  
värikästä taiteilua 

 klo 10-12.30



Viisseiska | 3Viisseiska | 324 25

Perheiden vertaistukitoiminta

Vertaistukea ja virkistystä helsinkiläisille 
perheille!

Tapaamme la 9.10. klo 10.15 Kallion 
urheilutalon aulassa, josta siirrymme 
suihkun kautta allasosastolle. Klo 10.50–
11.30 on vesijuoksun opetusta. Mukaasi 
tarvitset uimapuvun, pyyhkeen ja henkilö-
kohtaiset pesuvälineet. 

Peseytymisen ja saunomisen jälkeen siir-
rymme yhdessä lounaalle. Lounaspaikka 
ilmoitetaan myöhemmin. 

Ryhmään mahtuu 10 henkilöä ja omavas-
tuu on 10 €, joka pitää sisällään opetuk-
sen sekä lounaan. Maksu paikan päällä.
Olethan huomannut, että samaan aikaan 
järjestetään lapsille lauantain teemapäi-
vä? Etusijalle ryhmään ovat vanhemmat, 
joiden lapset ovat tulossa teemapäivään. 
Muistathan ilmoittaa lapsesi erikseen 
lauantain teemapäivään. 

Värikylpykurssi epilepsiaa  
sairastaville alle 3-vuotiaille

Aika: Lauantaisin 6.11., 20.11.  
ja 4.12. kello 13–16

Paikka: Epilepsialiiton tilat osoitteessa 
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki

Lisätietoja: Katja Riikonen 

Ilmoittautuminen: 24.10. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Ilo ja tekeminen, hetkeen pysähtyminen 
ja siitä nauttiminen ovat tärkeitä element-
tejä värikylvyssä! Värikylpy sopii kaikille, 

ikään ja toimintakykyyn katsomatta. Tär-
keintä on yhdessä tekeminen, ihmettely, 
moniaistinen kokemus ja sen jakaminen. 
Valmistaudu touhuilemaan rennosti ja 
avoimin mielin lapsesi tahdissa. Tekemi-
nen ja kokeminen ovat pääasioita, kukin 
omalla tavallaan ja oman aikansa! Tar-
koituksena on viettää mukava iltapäivä 
ensin värikylvyn merkeissä, jonka jälkeen 
kahvien parissa keskustellen. Lapsille on 
varattu hoitajia ja omaa ohjelmaa kahvien 
ajaksi. Voit osallistua kaikille kerroille tai 
niille kerroille, joille haluat.

Kahvikeskustelun vetäjänä vuorottelevat 
lastenneurologi, vauvaperhetyöntekijä 
sekä vertaisvanhempi. Kaikki materiaalit 
ovat turvallisia ja myrkyttömiä. Huomioi 
kuitenkin mahdolliset allergiat ja kerro 
niistä ilmoittautumisen yhteydessä. 
Kannattaa varata taiteiluun/värikylpyyn 
sopivat vaatteet/vaihtovaatteet mukaan!

Kurssi järjestetään yhteistyössä Uuden-
maan epilepsiayhdistyksen ja HUSin 
lastenneurologian yksikön kanssa.

Perheiden vertaistukitoiminta

Oman elämän  
näköinen sisaruus  

Aika: keskiviikkoisin 15.9., 13.10. ja 
17.11. klo 17.30–19.30

Paikka: verkossa

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: tapahtumakalenteris-
sa olevan linkin kautta 

Syksyn aikana järjestetään kolme teema- 
iltaa aikuisen sisaruksen roolista erityisen 
sisaruksen elämässä. Illat ovat tarkoitettu 
aikuisille sisaruksille, jotka haluavat tuke-
massa erityistä tukea tarvitsevan sisa-
ruksensa omaa elämää. Illat järjestetään 
verkossa. Verkkoluennot ovat erillisiä, 
mutta täydentävät toistensa sisältöä.  
Voit osallistua yhteen tai kaikkiin oman 
aikataulusi mukaan. 

Ke 15.9. Oikeus omaan elämään  
13.10. Sisarus muutoksen tukena 
17.11. Oman elämän näköinen sisaruus

Nämä teemaillat järjestetään Teamsin 
kautta ja kaikille ilmoittautuneille lähete-
tään Teams-linkki verkkoluentoihin. 

Verkkoluennot järjestää yhteistyössä  
Erityinen sisaruus -toiminta, Tukiliitto,  
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja  
Kehitysvammatuki 57 ry. 

Isät sushia tekemään 

Aika: tiistaina 21.9. klo 17–20

Paikka: Opetustalon opetuskeittiö,  
Helsinginkatu 26, Helsinki

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 3.9. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Tähän iseille suunnattuun kokkausta-
pahtuman teema ovat sushit. Tervetu-
loa mukaan viettämään mukavaa aikaa 
kokkauksen ja muiden isien parissa. Illan 
omavastuu 10 € maksetaan paikan pääl-
lä. Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Tervetuloa 
helsinkiläiset isät!
 

Sukellus vesijuoksun saloihin

Aika: lauantaina 9.10. klo 10.30 –  
noin klo 13.30

Paikka: Kallion Urheilutalo,  
Helsinginkatu 25

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 24.9. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta
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Perheiden vertaistukitoiminta

Isovanhempien  
vertaistapaaminen   

Aika: torstaina 14.10. klo 17.30–19.30

Paikka: Polli ry, Ratamestarinkatu 7, 
Helsinki 

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 7.10. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Lapsenlapsen kehitysvamma ja/tai har-
vinainen sairaus yhdistää isovanhemmat 
saman pöydän ääreen keskustelemaan. 
Illan aikana keskustellaan vapaamuo-
toisesti mielen päällä olevista asioista, 
vertaisessa seurassa ja nautitaan kah-
vitarjoilusta. Mukaan ovat tervetulleita 
kaikki isovanhemmat, isotädit ja -sedät, 
bonusmummit ja -vaarit, joskus aiemmin 
vastaavissa tapaamisissa mukana olleet 
sekä ensi kertaa osallistuvat.

Tapaaminen järjestetään yhteistyössä 
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry:n 
kanssa. Tarjolla on kahvia ja teetä suolai-
sen ja makean purtavan kera. Kerrothan 
ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisis-
ta erityisruokavalioistasi.

Lämpimästi tervetuloa mukaan.

Pikkujouluherkut  

Aika: tiistaina 16.11. klo 17–20

Paikka: Opistotalon opetuskeittiö,  
Helsinginkatu 26, Helsinki.

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 1.11. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Mitä uutta sitä tekisi pikkujouluihin? 
Nuorille ja vanhemmille yhteinen pikku-
jouluherkkujen tekoilta. Tulkaa hakemaan 
uusia vinkkejä!  Omavastuu on 10 €/pari, 
joka maksetaan käteisellä/kortilla paikan 
päällä. Paikkoja on rajoitetusti ja ne täyte-
tään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Jouluherkkuja lahjaksi  

Aika: sunnuntaina 5.12. klo 11.00–14.15

Paikka: Opistotalon opetuskeittiö,  
Helsinginkatu 26, Helsinki.

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 19.11. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Valmistetaan yhdessä joulun herkkulah-
joja, jotka pakataan valmiiksi lahjoiksi. 
Ihana tapa ilahduttaa läheistä!

Perheiden vertaistukitoiminta

Kurssilla valmistetaan myös pientä syö-
tävää, jotka herkutellaan yhteisen pöydän 
ääressä kurssin päätteeksi.

Omavastuu on 10 €/perhe, joka mak-
setaan käteisellä/kortilla paikan päällä. 
Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tulossa: 
Suomen Luonnon päivä 28.8.2021 
klo 11–16 
Kiljavan suurtapahtuman ohjelmassa on 
luontorastipolku, liikunta-apuvälineiden 
ja toimintavälineiden kokeilua, melon-
taa, yllätysesiintyjä, mahdollisuus ostaa 
retkievästä sekä yöpymismahdollisuus 
esteettömässä metsähotellissa Nuku yö 
ulkona -tapahtumassa. Tarjolla on ohjaus-
ta ja neuvontaa toimintavälineiden sovel-
tuvuudesta ja hankinnasta sekä opastus-
ta luontoliikunnan mahdollisuuksista ja 
luontoharrastuksista.

Tapahtumasta vastaavat yhteistyössä 
eri vammaisjärjestöt Metsähallituksen ja 
Suomen Ladun kanssa. Tapahtumat ovat 
maksuttomia ja kaikille avoimia.  
Tervetuloa!

Lisätietoja https://www.paralympia.fi/
ajankohtaista/uutiset/

Luovan toiminnan työpajoja 
omaishoitoperheille

Aika: tiistaisin 12.10., 26.10., 2.11., 9.11., 
16.11., 23.11., 30.11., 7.12. ja 9.12. klo 13

Paikka: Vammaisperheyhdistys Jaatisen 
tila (vahvistuu myöhemmin)

Lisätietoja: Hanna Pyöriä

Ilmoittautuminen: tapahtumakalenterin 
kautta

Eri taiteita yhdistävät, osallistavat musiik-
kitoiminnan työpajat käynnistyvät lapsi-
perheille lokakuussa 2021!

Olemme mukana Uusia säveliä etsimässä 
-hankkeessa, johon liittyen Metropolian 
musiikkipedagogian opiskelijat pitävät 
muskareita lokakuusta alkaen tiistaisin 
klo 13. Vammaisyhdistys Jaatinen ry:n 
tiloissa. Ryhmiin on sitova ilmoittautumi-
nen ja mukana on myös kaikille avoimia 
tapahtumapäiviä. Näistä lisää tietoa 
myöhemmin!

Ennakkotietoja tai -taitoja ei tarvita.  
Ryhmän toiminta kohdistuu omaishoita-
jalle sekä hänen hoidettavalleen, eli toi-
mintaan osallistutaan yhdessä. Työpajo-
jen ohjauksista vastaa moniammatillinen 
tiimi ja osallistuminen on maksutonta.
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Perheiden vertaistukitoiminta

Kursseja
Alle kouluikäisten lapsiperheiden 
viikonloppu syksy 2021

Aika: pe-su 29.–31.10.

Paikka: Sopukka, Uusi Porvoontie 482, 
01120 Sipoo

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 27.9. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta.

Vertaistukea ja virkistystä  
helsinkiläisille perheille!

Sopukka (ensijaturvakotienliitto.fi) on 
kokonaan varattu meille viikonlopun 
ajaksi. Paikka sijaitsee lähellä Helsinkiä 
Sipoossa. Viikonlopun aikana pääsee kes-
kustelemaan tärkeistä aiheista muiden 
vanhempien kanssa. Ja toki viikonlopun 
aikana pääsee myös ulkoilemaan, lepää-
mään ja nauttimaan talon oman kokin 
valmistamista herkullisista ruuista. 

Tärkeänä voimana viikonlopussa on 
vertaisuus, samankaltaisissa elämänti-
lanteissa olevien vanhempien kanssa on 
helppo jakaa kokemuksia. Viikonloppu 
tarjoaa myös lapsille vertaiskavereiden 
seuraa ja koko perheelle lepoa ja virkis-
tystä. Lapsilla ja sisaruksilla on omaa 
ohjelmaa, mukana on joukko kokeneita 
ohjaajia ja hoitajia. Kerrothan lapsesi 
erityisen tuen tarpeesta mahdollisimman 
kattavasti. 

Viikonlopun omavastuu on 25 €/aikuinen, 
10 €/ alle 18-vuotias lapsi, alle 3-vuotiaat 
ilmaiseksi. Matkat jokainen hoitaa itse. 
Matkoihin voi käyttää Helsingin matka-
korttia

Valinnat kurssille tehdään ilmoittautu-
misajan mentyä umpeen. Muista  
ilmoittaa jokainen viikonloppuun osallis-
tuva perheenjäsen erikseen ”lisää  
henkilö”-painikkeella.

Viikonlopun tarkempi ohjelma lähetetään 
mukaan valituille perheille. 

Peruutusehdot: Vahvistetun osallistu-
misen Sopukan viikonloppukurssille voi 
perua veloituksetta 1.10.2021 asti.  Ly-
hyemmällä aikavälillä peruutetusta ilmoit-
tautumisesta veloitetaan 3–13-vuotiailta 
90 €/hlö ja yli 13-vuotiailta 190 €/hlö.

Parkkitoiminta

Parkkitoiminta on tilapäistä kuormitusta 
helpottavaa toimintaa, joka on suunnattu 
pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, 
Vantaa, Kerava, Kauniainen, Tuusula 
ja Kirkkonummi) erityislapsiperheille. 
Parkkitoiminta koostuu kotiin vietävästä 
lastenhoidosta (kotiparkki), lasten teema-
päivistä (perjantai- ja lauantaiparkit) sekä 
muiden tapahtumien yhteyteen järjeste-
tyistä lastenhoitomahdollisuuksista (toi-
mintaparkki). Toimintaa rahoittaa STEA ja 
se on voittoa tavoittelematonta.

KOTIPARKKI

Kotiparkin hoitaja huolehtii perheen 
lapsista toiveiden mukaisesti. Kotiparkin 
hoitaja huolehtii myös perheen sisaruk-
sista silloin, kun he ovat paikalla yhdessä 
erityislapsen kanssa. Kotiparkki on tar-
koitettu kehitysvammaisille tai vastaa-
vaa laaja-alaista tukea tarvitseville alle 
20-vuotiaille lapsille. Vanhempien kanssa 
asuvien vaikeavammaisten kohdalla ei ole 
ikärajaa. 

Tilapäishoitajan käynnistä sovitaan aina 
aloitus- ja lopetusaika. Uuden hoitajan 
tullessa perheeseen on erillinen tutustu-
miskäynti suositeltavaa. On hyvä varata 
riittävästi aikaa tutustumiseen puolin ja 
toisin sekä käytännön asioiden läpikäymi-
seen. Perheille toimitetaan taustatietolo-
make, joka pidetään täytettynä näkyvillä 
hoitajan ollessa perheessä. Lääkityksen 
osalta vastuu on aina vanhemmilla.

Sovitun kotiparkkivarauksen voi perua ve-
loituksetta 12 tuntia ennen alkamisajan-
kohtaa. Lyhyemmällä aikavälillä peruute-
tusta varauksesta veloitetaan 5 €/tunti 
tilauksen mukaan.

LASTEN TEEMAPÄIVÄT

Lasten teemapäivien on tarkoitus tuoda 
lapsille ja sisaruksille onnistumisen ja 
mukavan tekemisen hetkiä vertaises-
sa seurassa. Hoitajia varataan tarpeen 
mukaan. Toiminnassa otetaan huomioon 
mukaan ilmoittautuneiden lasten vahvuu-
det. Käytämme teemapäivissä kuvia ja 
viittomia kommunikoinnin ja toiminnanoh-
jauksen tukena.

Lapset osallistuvat teemapäiviin pääsään-
töisesti ilman vanhempia, mutta vanhem-
pi voi tulla yhdessä lapsen kanssa tutus-
tumaan uusiin kavereihin ja toimintaan. 
Lapsen voi myös ilmoittaa mukaan vain 
osaksi aikaa. Teemapäiviin voi myös tulla 
oman avustajan tai tukihenkilön kanssa.

Lauantaiparkin osallistumismaksu on  
20 €/lapsi ja perjantaiparkin 10 €/lapsi. 
Osallistumismaksu sisältää lounaan/
iltapalan, materiaalit sekä osaavan hen-
kilökunnan ohjauksen ja tuen. Mukaan 
mahtuu rajallinen määrä lapsia ja olemme 
kaikkiin yhteydessä ilmoittautumisajan 
päätyttyä. Vahvistetun osallistumisen per-
jantai- tai lauantaiparkkiin voi perua veloi-
tuksetta 12 tuntia ennen alkamisajankoh-

KOTIPARKIN HINNASTO
viikonpäivä  kellonaika  tuntihinta 
maanantai - perjantai 8:00–24:00   7,50 €/h
lauantai 8:00–24:00 13,00 €/h
sunnuntai ja arkipyhät 8:00–18:00 13,00 €/h

Päivitetty hinnasto voimassa 1.3.–31.12.2021.

Parkkitoiminta



Viisseiska | 3Viisseiska | 330 31

taa.  Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta 
ilmoittautumisesta veloitetaan koko 
osallistumismaksu.

Lasten teemapäivät on tarkoitettu alle 
18-vuotiaille lapsille ja nuorille. 

Huom! Tapahtumiin voi tulla muutoksia 
ja peruutuksia koronaepidemiasta  
johtuen. 

Ajantasaiset tiedot tapahtumista löytyvät 
tapahtumakalenterista yhdistyksen netti-
sivuilta. 

Perjantaiparkki – Musiikkia  
ja pelejä

Aika: 17.9. klo 17–20

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

Lisätietoja: Aino Raike

Ilmoittautuminen: 5.9. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta. 

Lauantaiparkki  
– Luetaan ja leikitään, 
 Aleksis Kiven päivä 

Aika: 9.10. klo 10–15
Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 
2, 4. krs. 00510 Helsinki

Lisätietoja: Aino Raike

Ilmoittautuminen: 26.9. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta. 

Lauantaiparkki  – Halloween 

Aika: 6.11. klo 10–15 

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

Lisätietoja: Aino Raike

Ilmoittautuminen: 24.10. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta. 

Parkkipäivä on tarkoitettu ensisijaisesti 
vaikeasti kehitysvammaisille lapsille ja 
nuorille

Parkkitoiminta Parkkitoiminta

Perjantaiparkki – pikkujoulut

Aika: 26.11. klo 17–20 

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

Lisätietoja: Aino Raike

Ilmoittautuminen:14.11. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta. 

Lauantaiparkki – pikkujoulut

Aika: 4.12. klo 10–15

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

Lisätietoja: Aino Raike

Ilmoittautuminen:14.11. mennessä ta-
pahtumakalenterin kautta. 

SISARUSTEN OMA VIIKONLOPPU
Erityislasten sisaruksille  
tarkoitettu viikonloppukurssi

Aika: 20.-21.11.2021

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

Lisätietoja: Aino Raike

Ilmoittautuminen:24.10. mennessä

Tapahtuma on tarkoitettu alle 18-vuotiail-
le pääkaupunkiseudulla asuville.
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Ystävätupa – ”Ystis”   
Aika: keskiviikkoisin klo 14–19 ja  
sunnuntaisin klo 13–16  

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2,  
4. krs, Helsinki

Lisätietoja: Marja Herala

Syksyn ensimmäinen Ystis keskiviikkona 
18.8.

Ystävätupa, tuttavallisesti Ystis, on koh-
taamispaikka kehitysvammaisille nuorille 
ja aikuisille. Ystiksellä tapaat kavereita, 
voit pelata bilistä ja muita pelejä, laulaa 
karaokea tai vain viettää aikaa mukavas-
sa seurassa.      
 
Ystävätuvalla on myytävänä kahvia, pullaa 
ja pientä suolaista.
Ystiksellä on paikalla aina kaksi vastuuoh-
jaajaa. Mikäli tarvitset henkilökohtaista 
apua tai vahvempaa tukea, olet tervetullut 
oman avustajan kanssa.
Ystävätuvan puhelin 0400 413 478 (auki-
oloaikoina) 

Välillä Ystikselle voi osallistua myös 
verkossa. Verkko-Ystiksistä tiedotetaan 
Facebookissa Ystävätupa ja kerhot ver-
kossa -sivulla.

Huom! Kaikkeen toimintaan voi tulla muu-
toksia ja peruutuksia koronaepidemiasta 
johtuen.

KLUBIT, RYHMÄT JA  
TAPAHTUMAT  
YSTÄVÄTUVALLA

Ystiksen teiniklubi – nuorten  
oma mesta  
Aika: joka toinen lauantai  
(parittomat viikot) klo 13–16

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2,  
4. krs, Helsinki

Lisätietoa: Marja Herala

Syksyn ensimmäinen Teiniklubi on 21.8. 

Teiniklubilla eli ”Teinarissa” voit pelailla 
pelejä, askarrella, tavata kavereita, lau-
laa karaokea ja tutustua uusiin ihmisiin. 
Seurana ja pelikaverina on aina kaksi 
vastuuohjaajaa. Mikäli tarvitset henkilö-
kohtaista apua tai vahvempaa tukea, olet 
tervetullut oman avustajan kanssa.

Myytävänä kahvia, limua, mehua ja pientä 
purtavaa.
Esim. mehu ja pulla maksavat 1,50 euroa 
ja limumukillinen 1 euron.
Lisätietoa tapahtumakalenterissa ja  
Facebook-sivullamme tai Marjalta 
arkisin klo 9–15.

Ystävätupatoiminta ja retket

”Ystis”

Ystiksen Senioriklubi  

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

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2,  
4. krs, Helsinki

Lisätietoa: Marja Herala

Syksyn ensimmäinen senioriklubi on 7.9.

Myytävänä kahvia ja pientä purtavaa.
Senioriklubille ei tarvitse ilmoittautua 
etukäteen.

Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan  
yhdessä syksyn ohjelma.

Bragun Sateenkaariklubi 

Aika: torstaisin 26.8., 28.10. ja  
25.11. klo 15.30–17.00 

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros

Bragun Sateenkaariklubilla voit:
• kohdata muita mukavia ihmisiä, jutella ja viet-
tää aikaa yhdessä
• nauttia kahvia, teetä ja virvokkeita sekä pientä 
purtavaa
• pelata lautapelejä tai löytää biljardikaverin

Juttuseurana klubilla ovat myös seksuaali- 
neuvoja Kirsimaria Örö ja vapaa-ajan toiminnan 
koordinaattori Marja Herala.

Voit osallistua halutessasi myös verkossa.  
Lähetä viesti otsikolla Sateenkaariklubi  
osoitteeseen marja.herala@kvtuki57.fi niin  
saat kutsun klubille.

Tervetuloa!  

TAPAHTUMAT  
MUUALLA  
JA RETKET 

Villiklubi 

Villiklubeja järjestetään Helsingissä ja  
Järvenpäässä. 

Klubi-illat ja ravintolat ilmoitetaan Facebookissa 
Villiklubi-sivulla ja yhdistyksen nettisivulla www.
kvtuki57.fi. Helsingin Villiklubia järjestää Kehitys-
vammatuki 57 ry yhdessä Helsingin kaupungin 
kanssa.

Ilmainen sisäänpääsy.
Ikäraja 18 v.

Klubi-illat ilmoitetaan Facebookissa Villiklubi-si-
vulla ja yhdistyksen nettisivulla.

Lisätietoja: Marja Herala

Ystävätupatoiminta ja retket

Bragun

 

Sateenkaariklubi 
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Ystävätupatoiminta ja retket

Senioreiden retki Kiljavalle 28.8. 
Lähtö: bussilla klo 10 Ystävätuvan edes-
tä, Läntinen Brahenkatu 2 

Paluu Läntiselle Brahenkadulle  
noin klo 15.30 

Hinta: 30 euroa

Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin 
kautta 15.8. mennessä.  
Paikkoja rajoitetusti.

Lisätietoa: Marja Herala

Tervetuloa mukaan Suomen luonnon  
päivän suurtapahtumaan. Ulkoilemme  
ja nautimme retkieväät.

Voit muun muassa kulkea luontorasti-
polun ja kokeilla eri toimintavälineitä tai 
melontaa. 

Lisäksi paikalla on yllätysesiintyjä.

Hyvinvointikurssi senioreille  
-toiminnallinen kurssi

Aika: 2.9., 9.9., 16.9., 23.9., 30.9., 
ja 7.10. klo 12.30–14

Paikka: Ystävätupa,  
Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros

Lisätietoja: Marja Herala 

Ilmoittautuminen: 15.8. mennessä  
tapahtumakalenterin kautta

Hinta: 20 euroa

Paikkoja rajoitetusti. 

Kurssilla tapaamme toisiamme ja teem-
me yhdessä hyvinvointia tukevia, muka-
via ja virkistäviä asioita. Kurssi pidetään 
Ystävätuvalla. Teemme vierailun hiusalan 
oppilaitokseen. 

Viimeisellä tapaamiskerralla osallistujilta 
kysytään mielipidettä siitä minkälaisena 
he ovat kurssia pitäneet. 

Kurssi on tarkoitettu täysi-ikäisille. 
Kurssin ohjaa yhteisöpedagogiopiskelija 
Minna Kivilahti. 

Ohjelma: 
2.9. Mukavaa tutustua. Tutustutaan 
toisiimme. Koristellaan ja täytetään oma 
jalkasuolapurkki jalkojen hoitoa varten. 
9.9. Tehdään yhdessä välipalaa. Valmis-
tetaan tuorepuuroa, välipalajuomaa ja 
dippikasviksia. 
16.9. Teemme vierailun hiusalan oppilai-
tokseen. Pieni hemmottelutuokio. 
23.9. Hoidetaan kädet pehmeiksi. Teh-
dään käsien hoito ja kuunnellaan rentout-
tavaa musiikkia.
30.9. Lähdetään yhdessä kävelylle. Lo-
puksi kahvittelua Ystävätuvalla. Mukaan 
kävelylle tulee Suomen Karva-Kaverit 
ry:stä Karva-Kaveri ja omistaja.
7.10. Liikuntaa ja rentoutumista. Jumpa-
taan yhdessä tuolijumppaa. Kuunnellaan 
rentoutusharjoitus. 

Pidätämme oikeuden muutoksiin tai 
kurssin peruuntumiseen, mikäli korona-
pandemiaan liittyvät valtakunnalliset tai 
alueelliset rajoitukset ja suositukset niin 
vaativat. 

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta 

Tervetuloa mukaan vapaaehtoistoimin-
taan! Vapaaehtoisena voit toimia lasten 
tai aikuisten parissa, ryhmissä tai kave-
rina yhdelle henkilölle. Voit valita itse, 
millaisia tehtäviä teet ja kuinka usein. 
Vapaaehtoiselle ei makseta palkkaa eikä 
toiminnasta tule kuluja.  

VAPAAEHTOISTOIMINNAN  
MUODOT  
Kaveritoiminta 

Toiminta yhdistää kavereiksi kaksi mah-
dollisimman samankaltaista ihmistä, 

joista toisella on kehitysvamma ja toi-
sella ei. Kaverit tapaavat toisiaan noin 
kerran kuukaudessa mukavan vapaa-ajan 
tekemisen merkeissä. Kaverina toimiak-
seen ei tarvitse erityistaitoja, vaan tär-
keintä on rehellisyys ja avoin mieli, hyvät 
kohtaamistaidot sekä huumorintaju.  

Taustavaparitoiminta 

Taustavapari toimii Vekkarin tuettujen 
vapaaehtoisten tukena. Taustavaparit 
ovat mukana esim. tapahtumissa ja 
vertaisryhmissä, joihin osallistuu tukea 
tarvitsevia Vekkarin vapaaehtoisia. 
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Vekkarin tuettu vertais-  
ja vapaaehtoistoiminta 

Vekkari tukee kehitysvammaisia ihmisiä 
löytämään omat vahvuutensa ryhmien 
vetäjinä ja vapaaehtoistoimijoina erilai-
sissa tapahtumissa. Katso seuraavalta 
sivulta, mihin tapahtumiin seuraavaksi 
osallistumme.  

Voit perustaa oman vertaisryhmän, kun 
osallistut ensin koulutukseen. Seuraava 
vertaisryhmän vetäjien koulutus alkaa 
syksyllä 2021. Koulutuksen käymisen 
jälkeen vetäjät voivat perustaa oman 
ryhmän aiheesta, joka heitä kiinnostaa. 
Lisätietoja koulutuksista löydät verkkosi-
vujen tapahtumakalenterista.

Toimintaa on syyskaudella sekä netissä 
että livenä. Vapaaehtoisten määrä liveta-
pahtumissa saattaa olla rajoitettu koro-
naohjeistuksista johtuen ja muutokset 
ovat mahdollisia. 

Muut vapaaehtoistoiminnan muodot 

Katso lisää  
www.kvtuki57.fi/vapaaehtoisille  

Mukaan vapaaehtoiseksi? 

Seuraava uusien vapaaehtoisten koulu-
tus on tulossa lokakuussa. Katso koulu-
tuksen tarkemmat tiedot sivulta 38.  
Mikäli koulutuksen ajankohta ei sovi 
sinulle, toimintaan pääset mukaan va-
paaehtoistoiminnan myös perehdytyksen 
kautta ympäri vuoden. Koulutuspolkusi 
rakentuu sen mukaan, millaiset vapaa-
ehtoistehtävät sinua kiinnostavat. Ota 
yhteyttä, niin sovitaan sinulle sopiva 
perehdytysaika.

VEKKARIN TUETTU  
VAPAAEHTOIS- 
TOIMINTA 
Vekkari tukee kehitysvammaisia ja 
erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä toimi-
maan vapaaehtoisina erilaisissa tapah-
tumissa. Vekkarin vapaaehtoisilla on 
tukenaan taustatukihenkilöitä. 

Kaikki tulevat tapahtumat, joissa voit toi-
mia vapaaehtoisena, löytyvät osoitteesta 
www.kvtuki57.fi/vekkaritapahtumat. 
Tapahtumia päivitetään lisää nettisivuille.

Tällä hetkellä voit ilmoittautua vapaaeh-
toiseksi seuraaviin tapahtumiin:  

Matinkylän kyläkarnevaali  
tiistaina 17.8. kello 15–18.  
Tapahtumassa voit pitää työpajaa,  
yhdistyksen esittelypöytää tai tulla  
keräämään roskia.  

Espoo-päivä: lauantaina 28.8.  
kello 13–16 vietetään Espoo-päivää.  
Vapaaehtoistehtävänä puistosiivousta  
ja sen jälkeen grillausta ja pihapelejä.  
Vietämme päivän yhdessä Mereon  
vapaaehtoisten kanssa. Mereo eli  
vanhusten Palvelutaloyhdistys ry  
toteuttaa toimintaa ja asumispalveluja 
ikääntyneille.

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta Vertais- ja vapaaehtoistoiminta 

Valmistautumista Kemut-tapahtumaan 
keskiviikkona 11.8. kello 15. 

Tule toimistolle askartelemaan rekvisiit-
taa Kemujen valokuvauspisteelle!

KeMuT-tapahtuma lauantaina 25.9.  
Tule KeMuihin vapaaehtoiseksi! Tehtävi-
nä tapahtumavieraiden opastus, lippujen 
tarkastaminen, takahuonekahvitus,  
KeMuT Korner (artistien haastattelemi-
nen). Tapahtumaan ilmoittautuneiden 
vapaaehtoisten info keskiviikkona 15.9. 
kello 17 Ystävätuvalla (Läntinen  
Brahenkatu 2, HELSINKI).

 
Uusien vapaaehtoisten  
koulutus 5.10. & 9.10. 

Tule mukaan kouluttamaan uusia  
vapaaehtoisia ja kertomaan heille  
Vekkarin toiminnasta.

Kerro videolla  
itsenäistyvien nuorten vanhemmille,  
millaista on asua ryhmäkodissa, tuki-
asunnossa tai omassa vuokrakodissa. 
Sovi aika Vennin kanssa.

Ystävätuvalle ovivahdiksi

Tule Ystävätuvalle vapaaehtoiseksi  
ovivahdiksi kun Ystis taas avautuu.  
Mukana voit olla sinulle sopivan ajan, 
keskiviikkoisin ja/tai sunnuntaisin niin 
usein kuin sinulle sopii.

NÄIN ILMOITTAUDUT  
MUKAAN 
VEKKARIN TAPAHTUMIIN 
 
Valitse listasta tapahtumat, joihin haluat 
mukaan.

Ilmoittaudu tapahtumaan soittamalla 
Vekkarin numeroon 040 837 6273 tai 
laittamalla sähköpostia Vennille (venni.
turtiainen@kvtuki57.fi).

Osallistumme tapahtumiin ilmoittautu-
misten mukaan.

Jos ilmoittautumisia ei ole tarpeeksi, 
osallistuminen tapahtumaan perutaan. 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

HUOMIOI  
TURVALLISUUS

Kaikissa Vekkarin tapahtumissa pi-
detään kädet puhtaina, noudatetaan 
turvavälejä ja käytetään aina sisätiloissa 
suu-nenäsuojainta. 

Vekkari tarjoaa osallistujille suojaimet ja 
desinfiointiaineet. 

Ethän tule Vekkarin tapahtumiin, jos olet 
yhtään kipeänä. 

Huolehditaan siitä, etteivät virukset 
leviä!

HAE VEKKARIN RYHMIIN

Ryhmiin ilmoittautuminen on alkanut! 
Tarkemmat tiedot hakulomakkeet löydät 
verkkosivujen tapahtumakalenterista, 
osoitteesta tapahtumat.kvtuki57.fi  

Tervetuloa mukaan!
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Koulutukset

Vapaaehtoistoiminta Kehitysvammatuki 
57 ry:ssä, vapaaehtoistoiminnan  
periaatteet 

Tämä koulutuskerta on kaikille  
vapaaehtoiseksi haluaville. 

Mitä kehitysvammaisuudella tarkoitetaan? 
kohtaaminen ja vuorovaikutus, vapaaeh-
toistoiminnan tavoitteet ja vaikutukset, 
vapaaehtoispolun jatko & tehtävämahdol-
lisuudet 

Tämä koulutuskerta on tarkoitettu kave-
ritoiminnasta, taustatukihenkilönä toimi-
mista, Ystävätuvasta ja perhetoiminnasta 
kiinnostuneille vapaaehtoisille.

Koulutusohjelmaan voi tulla vielä pieniä 
muutoksia.  Koulutus on ilmainen eikä 
osallistuminen vielä sido sinua mihin-
kään, mutta ilmoittautuminen koulu-
tukseen on sitova. Ilmoitathan, jos et 
pääsekään osallistumaan. Koulutuksen 
yhteydessä tarjoamme aamukahvit, lou-
naan ja välipalaa. 

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

Voit ilmoittautua koulutukseen nettisivuil-
lamme: www.kvtuki57.fi/vapari, lähet-
tämällä sähköpostia venni.turtiainen@
kvtuki57.fi tai soittamalla 044 792 27 52

Koulutamme uusia vapaaehtoisia lokakuus-
sa Ystävätuvalla. Koulutus koostuu kahdes-
ta koulutuspäivästä. Oma vapaaehtoisen 
polkusi riippuu siitä, mitkä tehtävät sinua 
kiinnostavat. Taustatukihenkilöksi ja kave-
riksi haluavien tulee osallistua myös lisäpe-
rehdytykseen. 

Koulutukset järjestetään Kehitysvammatuki 
57 ry:n Ystävätuvalla, osoitteessa Läntinen 
Brahenkatu 2, 4. krs, Helsinki.

Tiistaina 5.10. kello 17–19.30

Kohti uusia 
kokemuksia!

KOULUTUKSEN OHJELMA:

Lauantai 9.10. kello 10–16

Elokuu
14.8.  Pikniklounas  
 Marketanpuistossa   
 | s. 15

17.8.  Perhepeli-ilta Oskarin 
 puistossa | s.15

18.8.  Aikuisten lasten  
 vanhempien  
 tapaaminen | s.16

18.8. Ensimmäinen  
 Ystis | s.32

21.8.  Ensimmäinen  
 Teiniklubi | s.32

26.8.   Sateenkaariklubi | s.33

26.8.   Somalinkielinen  
 vertaistukiryhmä  
 alkaa | s. 16

28.8.  Suomen luonnon  
 päivä | s.26

28.8.  Senioreiden retki  
 Kiljavalla | s. 34

Syyskuu
  2.9.  Ensimmäinen  
 ”Perhis” | s. 14

  2.9.   Hyvinvointikurssi  
 Senioreille alkaa | s. 34

4.9.  Ensimmäinen Espoon  
 vertaistukiryhmä | s.17

7.9.    Ensimmäinen  
 Senioriklubi | s.33

7.9. ”Joogaa vanhemmille”  
 alkaa | s. 18
  8.9.  Nuoren itsenäistymisen  
 askeleet I | s. 19

  9.9.   Perheilta Haksulan   
 toimijatalolla | s. 15

13.9.  Ensimmäinen Kaakon  
 kammari | s.15

14.9.    Ensimmäinen  
 Länsi-Uudenmaan   
 vertaistukiryhmä | s.17

15.9.  Oman elämän näköinen  
 sisaruus I | s. 20

17.9.  Perjantaiparkki musiik- 
 kia ja pelejä | s. 30

18.9.  Ensiaputaitoja  
 lapsiperheille  | s. 15

21.9.   Isät sushia  
 tekemään | s. 20

22.9.   Nuoren itsenäistymisen  
 askeleet II | s. 19

25.9.   KeMuT | s. 4

Lokakuu

2.10.  Espoon vertaistuki- 
 ryhmä | s. 17

5.10. Nuoren itsenäistymisen  
 askeleet III | s. 19

5.10.  Länsi-Uudenmaan  
 vertaistukiryhmä | s. 17

5.10.  Vapaaehtoisten  
 koulutus alkaa | s. 38

9.10.  Lauantaiparkki –  
 Luetaan ja leikitään 
 | s. 30

9.10.  Sukellus vesijuoksun  
 saloihin | s. 20

12.10.  Luovan toiminnan   
 työpajat alkaa | s. 27

13.10.  Oman elämän näköinen  
 sisaruus II | s. 20

14.10. Isovanhempien vertais- 
 tapaaminen | s. 26

16.10.  Perheretki Uikun- 
 pesälle | s. 15

26.10.  Länsi-Uudenmaan  
 vertaistukiryhmä | s. 17

28.10.  Sateenkaariklubi | s. 33

29.–31.10. 
 Alle kouluikäisten  
 lapsiperheiden  
 viikonloppu | s. 28

Marraskuu

 6.11.  Espoon vertais- 
 tukiryhmä | s. 17

 6.11.  Värikylpykurssi  
 epilepsiaa sairastaville  
 alkaa | s. 25

 6.11.  Lauantaiparkki  
 – Halloween | s. 30

16.11.  Länsi-Uudenmaan  
 vertaistukiryhmä | s. 17

16.11.  Pikkujouluherkut | s. 26

17.11.  Oman elämän näköinen  
 sisaruus III | s. 20

18.11.  Lasten oikeuksien 
 päivä | s. 15

20.11.  Opintomessut 
 IPI:ssä | s. 19

20.–21.11.  
 Sisarusten oma  
 viikonloppu | s. 31

25.11. Sateenkaariklubi  
 | s. 33

26.11. Perjantaiparkki  
 – Pikkujoulut | s. 31

Tapahtuma- 
kalenteri

Huom! 
Muutokset ovat mahdollisia 
koronarajoitusten vuoksi.



Nina Korventaival  
040 835 3763
toiminnanjohtaja 

Elina Raike-Ojanen 
0400 676 721
palvelujohtaja

Mari Mononen 
050 339 3794
kehittämispäällikkö

Katja Riikonen 
044 741 6259
perheiden tuen päällikkö

Kirsi Aarnikare 
040 160 9015
henkilöstökoordinaattori

Maria Kuosma
0400 345 369 
hallinnon assistentti

Aino Raike 
040 522 2138
parkkitoiminnan koordinaattori

Sari Jenu
040 707 9967 
perhetoiminnan  
koordinaattori

Hanna Pyöriä 
040 521 0240 
perhetoiminnan koordinaattori

Marja Herala 
040 521 0240 
vapaa-ajan toiminnan  
koordinaattori

Severiina Winqvist
040 835 0395 
vapaa-ajan toiminnan   
koordinaattori

Jan Törnblom
044 740 7829
vapaa-ajan toiminnan  
koordinaattori 

Venni Turtiainen
044 792 2752 
vertais- ja vapaaehtois- 
toiminnan koordinaattori

Jenna Luoto
040 160 9017 
vapaaehtoistoiminnan  
koordinaattori

Maija Rimpiläinen
044 740 6693 
leiritoiminnan koordinaattori

Satu Timperi
044 901 3213
hankepäällikkö  
(Selkeästi meille)

Mikko Apell
044 491 4006
saavutettavuuskoordinaattori  
(Selkeästi meille)

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
 
Koronarajoitusten aikana sovi  
käynnistäsi etukäteen.

OSKARINPUISTON TOIMIJATALO
Ohjaajat  
040 837 6179 ja 040 160 9018

Kirsi Kanerva-Poranen 044 757 4108
palveluyksikön johtaja 

OSKARINPUISTON KOTIYHTEISÖ
Lehmus 040 837 6425   
Vaahtera 040 160 9020   
Tammi 040 160 9021

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

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

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

Tiina Toivonen 040 134 4204
palveluyksikön johtaja

HAKSULAN TOIMIJATALO 
Ohjaajat 044 491 9015
Anne Wallenius 041 546 6838
palveluyksikön johtaja

PERHEKOTIASUMINEN 
Elina Raike-Ojanen 0400 676 721
palvelujohtaja

Kehitysvammatuki 57 ry:n 
hallitus

puheenjohtaja
Sari Sepponen
040 505 0530
sari.h.sepponen@gmail.com

Jäsenet
Iiro Auterinen
Päivi Heiskanen
Arto Hujanen
Minna Mattsson
Vesa Tiilikka
Eeva Virkkunen
Sirpa Volanen

kvtuki57     kehitys-
     vammatuki57
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Seuraa meitä somessa


