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

JOS ET VIELÄ OLE KEHITYSVAMMATUKI 
57 RY:n JÄSEN, LIITY MUKAAN NYT!

Yhdistyksen jäsenet kuuluvat myös Kehitys-
vammaisten Tukiliittoon, joka tarjoaa muun 
muassa lakineuvontaa ja erilaisia koulutuksia. 
Jäsenetuina ovat neljä kertaa vuodessa ilmesty-
vä yhdistyksen jäsentiedote, Kehitysvammaisten 
tukiliiton Tukiviesti- tai Leija-lehti sekä edullisem-
pi 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 hallitustyöskente-
lyyn ja esimerkiksi toimikuntien toimintaan.

Jäsenmaksut 2019: henkilöjäsen 25 €, yhteisö-
jäsen 90 €

Ole yhteydessä Maria Kuosmaan tai täytä liitty-
mislomake netissä.

Liity yhdistyksen 
jäseneksi

Lahjoittamalla rakennat 
kanssamme hyvää elämää
Osallistu lahjoittamalla hyvien hetkien tarjoamiseen. 
Lahjoitusvaroilla järjestetään tapahtumia ja virkis-
tystoimintaa 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

Eräänä päivänä tullessani töihin satuin samaan hissiin 
hotellivieraiden kanssa. He pohtivat ääneen, ”Mikähän 
kansainvälisyyden tukiyhdistys tuo Kvtuki57 mahtaa 
olla?”. Hymyilin mielessäni, koska ajattelin, että voim-
me olla sitäkin. 

Olen sitä ikäpolvea, jolle kansainvälisyys on arkipäi-
vää. EU:n ja vapaan liikkuvuuden ansiosta matkustami-
nen on helppoa ja olen myös asunut kaksi vuotta ulko-
mailla. Ulkomailla viettämäni ajat ovat poikkeuksetta 
olleet merkityksellisiä ajanjaksoja, jolloin maailmanku-
vani on laajentunut ja rohkeuteni lisääntynyt. Tiedän 
olevani etuoikeutettu, koska minulla on mahdollisuus 
matkustaa itsenäisesti. Mielestäni nämä kokemukset 
kuuluisivat kaikille.

Syksyllä yhdistyksessä käynnistyi ensimmäinen 
kansainvälisyyskerho, jossa nuoret aikuiset suunnit-
televat ja toteuttavat nuorisovaihdon yhdessä toisen 
eurooppalaisen ryhmän kanssa. Vaihdossa tutustutaan 
toiseen ryhmään ja heidän kulttuuriinsa, sekä toteute-
taan projekti yhteisten mielenkiinnon kohteiden ym-
pärillä. Rahoitus nuorisovaihtoon haetaan Erasmus+ 
Youth in Action -rahastosta. Koska rahaston tavoittee-
na on inkluusion toteutuminen, erityistä tukea tarvit-
sevien osallistujien tuen tarpeesta muodostuvat kulut 
kustannetaan 100-prosenttisesti.

Vietin lokakuun alussa kolme päivää Frankfurtissa 
SPI Inclusion Matchmaking -seminaarissa. Seminaaris-
sa oli noin 75 osallistujaa 12 eri maasta. Meitä osallis-
tujia yhdisti se, että haluamme lisätä enemmän tukea 
tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kansainvälisiin 
kokemuksiin. Ennen matkaa sain selvän tehtävän kan-
sainvälisyyskerhon osallistujilta: etsi meille mahdollisia 
kumppaneita. Verkostoituminen oli helppoa, koska 
osallistujat olivat kirjoittaneet minulle listan heitä kiin-
nostavista vaihtokohteista ja yhteisestä tekemisestä. 
Nuorisovaihdon toteutuminen ensi kesänä vaikuttaa 
todennäköisemmältä kuin koskaan aiemmin.

Kansainvälisyyskerhon osallistujat ovat rohkeita pio-
neereja, jotka ovat luomassa yhdistyksellemme uutta 
toimintaa. Ehkäpä jatkossa kansainvälisyys on arkipäi-
vää entistä useammalle?

TUKEA 
KANSAIN-
VÄLISTYMISEEN

Mari Mononen
kehittämispäällikkö
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A J A N KO H TA I S TA

KeMuT järjestetään jälleen 7.3.2020 Messukeskuksen Siivessä. 
Aloitamme lippujen myynnin joulukuussa. Tänä vuonna liput 
erikoishintaan uusille ja vanhoille jäsenille sekä ajoissa lipun 
hankkiville. Tiedotamme tästä lisää lähempänä.
Tule toteuttamaan KeMuT kanssamme!

Muusikot ja tanssijat, lähettäkää näyte taidoistanne tiedostona 
tai sähköpostilinkkinä 31.12. mennessä. Hakijoista valitaan 
6-8 esiintyjää tai esiintyjäryhmää.
Esiintyjien kohtuulliset matkakulut korvataan tarvittaessa.

Yhdistykset ja muut toimijat, tervetuloa esittelemään 
toimintaanne KeMujen kulttuuritorille. Ilmoittautumiset 31.12. 
mennessä (paikkoja rajoitetusti). Esittelypaikan hinta 50 € 
sisältää kahden henkilön sisäänpääsyn KeMuihin. 
Sähkö tarvittaessa Messukeskuksen hinnaston mukaan.

Hyviä hetkiä kaiken ikäisille! Lisätietoja: Marja Herala

Ystävämme Jouko Hälinen menehtyi viime kesänä 51-vuotiaa-
na. Sadat yhdistyksemme toiminnassa ja tapahtumissa mukana 
olleet henkilöt tunsivat Joukon. Saimme kuulla hänen taitavaa  
pianonsoittoaan ja lauluaan lukuisia kertoja yhdistyksemme 
konserteissa ja tapahtumissa.

Joukon opettaja huomasi hänen musikaalisuutensa ja ohjasi 
hänet musiikkiopintoihin. Jouko opiskeli laulua ja pianonsoittoa 
useita vuosia ja opiskeli mm. Lahdessa Koulutuskeskus Salpauk-
sessa muusikon koulutusohjelmassa. Jouko soitti ja lauloi paljon 
myös seurakuntien tilaisuuksissa. Hän oli varsin monipuolinen 
muusikko ja mm. jazz oli lähellä hänen sydäntään.

Jouko oli yhdistyksemme aktiivinen jäsen, ja hän toimi useita 
vuosia yhdistyksemme hallituksessa. Lisäksi hän osallistui paikal-
liseen ja valtakunnalliseen Me Itse -toimintaan.

Yhdistyksemme jää kaipaamaan rauhallista ja ystävällistä 
Joukoa.

JOUKO HÄLINEN IN MEMORIAM:

 HAE ESI INT YJÄKSI 

Ke M uT 
2 0 2 0

 -TAPAHTUMAAN
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Olen Sari Jenu, ja aloitin perhetoi-
minnan koordinaattorin tehtävässä 

elokuussa. Koulutukseltani olen 
sosionomi ja lähihoitaja ja olen työs-
kennellyt aikaisemmin asumisen ja 

päivätoiminnan puolella. 
Olen innoissani perhekoordinaat-

torin työstä ja minusta on antoisaa 
työskennellä perheiden kanssa. 

Vapaa-ajallani kuljetan lapsiani 
harrastuksiin, luen kirjoja ja nautin 

mökkeilystä.

HE I !

Lauantaina 30.11. järjestetään 
kauneimmat joululaulut 

-tilaisuus yhdessä seurakunnan 
kehitysvammatyön 

kanssa klo 14-15 Vartiokylän 
kirkolla, Kiviportintie 5. 

Glögijatkot klo 15-16 
seurakuntasalissa. 

Tervetuloa mukaan! 
Lisätietoja: Severiina Winqvist

Kauneimmat 
JOULULAULUT

un
sp

la
sh

Vuoden alussa alkanut koulutus huipentui perjantaisena syy-
siltana 11.10. Ostrobotnian juhlasalissa, kun 15 omaishoidon 
kokemusasiantuntijaopiskelijaa sai koulutustodistukset. Iltapäi-
vän kruunasi valmistuneiden kokemusasiantuntijoiden hieno ja 
koskettava esitys. 

Koulutus järjestettiin yhteistyössä Pääkaupunkiseudun 
omaishoitajat ry:n kanssa ja oli järjestyksessään kolmas. Opiske-
lijat tutkivat matkan varrella tarinaansa, kuorivat siitä siivuja, tar-
kastelivat sitä – omaansa ja toisten – uteliaina ja rohkeina. Matka 
on ollut vahva, väkevä ja yllättävä, se on pitänyt sisällään paljon 
tunteita ja aitoa elämää. On ollut kunnia saada olla matkassa 
mukana. Ja toisaalta, tästä se matka vasta alkaa.

Kiitän valmistuneita kokemusasiantuntijoita avoimuudesta, 
rohkeudesta ja luottamuksesta. Ja kannustan kaikkia hakeutu-
maan tilaisuuksiin, joissa pääsee kuulemaan kokemusasiantun-
tijaa sekä käyttämään heitä omassa työssään. Olkaa avoimia, 
rohkeita ja luottavaisia tarinalle ja kohtaamiselle!

Kiitos ja vielä kerran onnea omaishoidon kokemusasiantuntijat 
vuosimallia 19! 

Buzz Lightyearin sanoin: Kohti ääretöntä ja sen yli!

Katja Riikonen

perheiden tuen päällikkö, yksi kokemusasiantuntijakouluttajista

OMAISHOIDON 
kokemusasiantuntijat valmistuivat
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A J A N KO H TA I S TA  j a t k u u

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 varatilin-
   tarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan   
   tulevan vuoden tilejä ja hallintoa

Kokousmateriaali on saatavilla yhdistyksen 
toimistolta 18.11. alkaen.
TERVETULOA! Kehitysvammatuki 57 ry:n hallitus

Tervetuloa 
SYYSKOKOUKSEEN

Aika: 14.12. klo 13-17

Paikka: Ravintola Alia, 
Mustikkamaankuja 1, Helsinki

Hinta: 25 euroa, 
alle 16-vuotiaat ilmaiseksi

Lisätietoja: Marja Herala

Ilmoittautuminen: 30.11. men-
nessä tapahtumakalenterin 
kautta

Vietämme yhteistä joulujuhlaa 
hyvän seuran ja herkullisen ruoan 
parissa tunnelmallisessa ravintola 
Aliassa Mustikkamaalla.

Ohjelmassa perinteinen jouluruo-
ka, yllätysohjelmaa ja tietenkin 
joulupukki! Juhlakansaa tanssittaa 
DJ Sämpylä.

Juhlassa järjestetään myös ”Haus-
kin joulukuva” -kilpailu! Voit tuoda 
mukanasi hauskan kuvan omasta 
joulustasi. Kuvista järjestetään 
äänestys ja eniten ääniä saanut 
palkitaan. 

Tuothan mukanasi joulupukin säk-
kiin noin 5 euron arvoisen lahjan. 

TERVETULOA 

JOULU-
juhlaan

Haluatko olla mukana keräämässä varoja kehitysvammaisten 
ihmisten ja heidän läheistensä virkistystoimintaan?

Facebookissa ystäviä voi pyytää tekemään lahjoituksia 
valitsemalleen hyväntekeväisyyskohteelle. Nyt kohteeksi voi 
valita myös Kehitysvammatuki 57 ry:n. 

Jos esimerkiksi et toivo syntymäpäivänäsi lahjoja, voit 
pyytää ystäviäsi tekemään sen sijaan lahjoituksen yhdistyk-
sellemme. Lämmin kiitos kaikille keräyksiä järjestäneille!

Yhdistyksellä on voimassa oleva rahankeräyslupa.
Lisätietoja: Mari Mononen

Varainkeruukampanja 
Y H D I S T Y K S E N  H Y V Ä K S I

un
sp

la
sh
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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 KANKURIN-

KULMAN KOTIYHTEISÖN ASUKKAIDEN LIIKUNTAPROJEKTIIN, KUULLAAN YSTÄVÄTUVAN SATEEN-

KAARIKLUBIN OSALLISTUJAN MIETTEITÄ JA SUKELLETAAN PERJANTAIPARKIN LEFFAILLAN TUNNELMIIN.

Kankurinkulman
LI IKUNTAKALENTERI

Kankurinkulmassa on otettu käyttöön liikunta-
kalenteri. Kalenteri on askarreltu käytävälle kaik-
kien nähtäväksi. Liikuntakalenterissa näkyy vain 
menevä kuukausi ja kuun lopussa askarrellaan 
seuraava kuukausi valmiiksi. Liikuntasuorituk-
sesta asukkaat saavat laittaa tarran kalenteriin. 
Tarroja on paljon erilaisia mistä kukin asukas 
voi mieleisensä kalenteriin laittaa. Kuun lopussa 
toteutetaan asukkaiden toiveiden mukaista mu-
kavaa toimintaa esimerkiksi retkiä, mikäli tarroja 
on kerätty tarpeeksi. 

Kata kertoi, että on motivoitunut enemmän 
liikkumaan ja tarrat kivoja. Eilenkin oli saanut 
kolme tarraa lenkistä. 

Timosta on ihan hyvä asia, että tuollainen 
kalenteri on käytössä.

Tea kertoi, että on motivoitunut ja on kiva 
asia. Päivittäin hän on kävellyt rappusia ja useas-
ti käynyt lenkillä. Taloon on tullut Vipinä-hank-
keen kautta restoraattori, jota Tea on polkenut 
lähes päivittäin. Tarran saa laittaa kalenteriin, 
kun polkee kolme kertaa viisi minuuttia.

Jutun ovat kirjoittaneet Tea, Kata,     

Timo ja Emilia Kankurinkulmasta
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M I TÄ  K U U LU U ?  j a t k u u

Bragun Sateenkaariklubi on osa Ystävä-
tupatoimintaa, ja sitä toteutetaan yhteis-
työssä Helsingin kaupungin kanssa. Sa-
teenkaariklubista on muodostunut tärkeä 
kohtaamispaikka seksuaali- ja sukupuoli-
vähemmistöihin kuuluville erityistä tukea 
tarvitseville henkilöille.

Syksyn aikana Sateenkaariklubilla 
tavataan vielä torstaina 28.11. klo 15.30-
17.30. Silloin on ohjelmassa kahvittelun 
ja kuulumisten lisäksi aina yhtä suosittua 
karaokea. Kevään ensimmäinen klubi on 
torstaina 6.2. 

Sateenkaariklubilainen nimimerkillä 
”Oranssi sydän” kertoo:

Tiesin jo lapsena, että olen homo. Kaikki 
ihastuksieni kohteet olivat miespuolisia. En 
kuitenkaan ihmetellyt asiaa tai miettinyt 
miksi ihastun miehiin. Tiesin vaan. 

Minulta on välillä kysytty, onko minulla 
tyttöystävää. Siihen olen aina vain vas-
tannut, että ei ole. En ole kertonut olevani 
homo, koska en tiedä miten siihen reagoi-
daan.

Homoudestani tietää vain ohjaajat ja 
äiti. Muille en ole uskaltanut vielä kertoa, 
koska en tiedä miten he suhtautuvat. 
Haluaisin kertoa myös perheelle, että voisin 
iloita heidän kanssaan omana itsenäni. 

Ohjaajat ovat olleet kilttejä asian suh-
teen. Kaikkien ohjaajien tulisi olla avoimia. 
Heidän on tärkeää tietää, jos on homo tai 
lesbo, että osaavat suhtautua ja että voi 
jakaa ja iloita heidän kanssaan asioista. 

En ole törmännyt vaikeuksiin, koska en 
ole kertonut asiasta kauhean monelle. Voisi 
tulla vaikeuksia, jos kerron.

Toivoisin, että muutkin kehitysvammaiset 
homot ja lesbot tulisivat rohkeasti eteen-
päin ja esille. Me ollaan olemassa ja tärkei-
tä. Emme ole yksin.

Meillä on paikka, jossa voimme olla 
avoimia ja omana itsenämme. Toivomme 
sinne enemmän ihmisiä. Klubilla jutellaan, 
naureskellaan, katsotaan leffoja, nautitaan 
hyvästä seurasta sekä pelaillaan. Siellä on 
ihana käydä ja siellä on turvallista. Se on 
koko maailman tärkein paikka. Mennään 
myös yhdessä Prideen.

Tällä hetkellä minulla on ihastus, mutta 
olen ujo asiasta. Toivoisin, että minulla olisi 
tulevaisuudessa kumppani ja perhe. Ha-
luaisin myös iloita niistä perheeni kanssa. 
Rakkaus on maailman tärkein asia!

Aiheesta lisää blogissamme: lue  
Helsinki Pride -yhteisön puheenjohta-
jan Juha Kilpiän ajatuksia osoitteessa  
www.kvtuki57.fi/ajankohtaista/blogit/. 

Sa
tu

 Ti
m

pe
ri

”Me ollaan olemassa ja 
tärkeitä”
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Syyskuun sateisena iltana oli perjan-
taiparkin vuoro. Mukaan toimintaan 
oli ilmoittautunut seitsemän lasta ja 
suunnitelmana oli retkeillä lähipuistoon 
pelaamaan ja ulkoilemaan. Vanhempien 
tuodessa lapset totesimme syksyisen 
sään yllättäneen meidät sateisella illalla 
ja jäimmekin Ystävätuvalle viettämään 
leffailtaa. Lasten saapuessa siirryimme 
Ystävätuvan tiloihin ja kaikkien ollessa 
paikalla, kävimme kuvatuen avulla läpi 
yhteiset pelisäännöt, ja sen mitä illan 
aikana oli luvassa. 

Lapset saivat valita kahdesta eri vaih-
toehdosta haluamansa, ja tällä kertaa 
elokuvaksi valikoitui Kung Fu Panda. 
Jokainen etsi itselleen mieluisen paikan 
sohvalta ja leffa laitettiin pyörimään. 

Tunnelma oli kuin elokuvateatterissa ja 
popcornit sekä mehu maistuivat ylei-
sölle. Eihän leffailtaa voi ilman herkkuja 
viettää.

Elokuvan loputtua lapsille tarjottiin 
maittava iltapala, jonka jälkeen heiltä 
kysyttiin kuvatuetusti palaute leffaillasta. 
Tällä kertaa kaikki tykkäsivät ja leffavalin-
takin oli osunut nappiin.

Pian kello olikin kahdeksan ja jälleen 
kerran ilta oli kulunut kuin siivillä. Oli 
aika lopettaa leikit, sanoa jäähyväiset 
kavereille ja lähteä kotiin vanhempien 
kanssa. 

Kirjoittaja Emmi Nuopponen on parkki- ja leiritoi-

minnan koordinaattori. Tutustu vuodenvaihteen 

perjantai- ja lauantaiparkkeihin sivulta 17 alkaen.

 PERJANTAIPARKIN  

kuulumisia
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K O LU M N I

stun lämpimässä olohuoneessa jalkoje-
ni päällä kaksi koiraa. Hetki sitten vein 
hyväkuntoisia talvivaatteita jaettavaksi 
asunnottomien yön tapahtumassa ja 

kohta olen unohtanut hyytävän tihkusateen, 
jolta olen jo suojassa. Olen terve ja minulla on 
työ, johon syvennyn mielelläni joskus iltaisin-
kin. Olen onnekas ja hyväosainen, kuten val-
taosa meistä suomalaisista on. Toisinaan teen 
myös hyviä asioita ilman palkkaa.

Pari viikkoa sitten silmiini osui töissä paksu 
kirja, Riitta Kuparisen ”Ei meidän naapuriin” 
-tapaustutkimus vuodelta 2005. Tutkimuksen 
lukeminen on ollut pysäyttävä kokemus, vaik-
ka aihealue on minulle entuudestaan tuttu. 
Kuparisen tutkimus koskee Marjaniemeä, jossa 
sain tänään viettää työpäiväni. Tapasin alueella 
vuodesta 2001 asuneita marjaniemeläisiä ja ih-
misiä, jotka työskentelevät siellä tavoitteenaan 
mahdollistaa hyvä elämä. Sain kuulla, että 
tällä viikolla uudet naapurit olivat ilmaisseet 
halukkuutensa vapaaehtoistoimintaan. Pihalla 
minua moikkasi iloisesti ohi kulkeva koiranul-
koiluttaja. 

NIMBY (Not in My Backyard) on meille 
kaikille tuttu ilmiö. Selvää on, ettemme voisi 
koskaan itse olla osallisena moiseen suvaitse-
mattomuuteen. NIMBY-ilmiöön osallistuvat 
huonot ja pinnalliset ihmiset, joihin kukaan 
meistä ei kuulu.

Marjaniemessä alueen asukkaiden vastarinta 
muuttui pian tueksi ja ystävällisyydeksi. Työ-
kaverini kertoi, miten hyvältä tuntui, kun jo al-
kuaikoina naapurit toivat omenoita ja luumuja 
Oskarinpuistoon. Takana oli kuitenkin vuosien 
taistelu, joka ei tuottanut marjaniemeläisille 
toivottua tulosta, vaikka saikin aikaan sosiaali-
sen omantunnon heräämisen.

Mitä pitäisi tapahtua, että minä tuntisin 
hyvinvointini olevan vaarassa kotonani? Olen 
tehnyt vammaistyötä Marjaniemen NIMBY:n 
ajoista asti. Osoitan syvää paheksuntaa aika 
ajoin esiin nousevalle NIMBY-ilmiölle, on sen 
kohteena ketkä vain ihmiset, joilla on pitkäai-
kainen tai ohimenevä tuen tarve. Minä tiedän 
mistä on kyse, eikä erilaisuus pelota minua. 
Olisiko tilanne sama, jos tekisin työkseni jotain 
muuta ja elämänkokemukseni olisi eri? Jos en 
olisi koskaan kohdannut ihmistä, jolla on eri-
tyisen tuen tarve tai ainoa kohtaamiseni olisi 
ollut pelottava tai hyvin hämmentävä? Itseni 
tuntien en luultavasti jäisi hiljaa odottamaan.

Vaikka tietoa on saatavilla ja erityisyys ei 
enää ole este osallisuudelle, tietoa tarvitaan 
lisää. Tieto on tuotava ihmisten luo, ei riitä, että 
sitä on olemassa. Jokaisen NIMBY:n takana on 
tietämättömyys. Mitä voisimme tehdä vielä 
enemmän? 

                               Nina Korventaival, toiminnanjohtaja

Oletko kuullut NIMBY:stä?

I



Viisseiska | 4 11

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

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 Sari Jenulta.

PARKKITOIMINTA

YSTÄVÄTUPATOIMINTA JA RETKET

12

VERTAIS- JA VAPAAEHTOISTOIMINTA 

17
19
23

ALKAEN SIVULTA

Parkkitoiminta koostuu kotiin vietävästä lastenhoidosta (kotiparkki) sekä lasten teemallisista 
päivistä (lauantai- ja perjantaiparkki). Lisäksi järjestämme lastenhoitoa erilaisiin perheille suunnat-
tuihin tapahtumiin (toimintaparkki). Parkkitoiminta on arjen tilapäistä tukea pääkaupunkiseudulla 
asuville perheille, joissa lapsella on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alainen tuen tarve”.
Lisätietoja Emmi Nuopposelta.

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

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

KERHOTOIMINTA
Kerhotoiminta muodostuu säännöllisesti kokoontuvista kerhoista, lyhyemmistä   
kursseista ja liikuteltavasta vapaa-ajantoiminnasta.
 Lisätietoja Severiina Winqvistiltä. 26

LEIRITOIMINTA 25Leiritoiminta tarjoaa kehitysvammaisille tai vastaavaa laaja-alaista tukea tarvitseville ihmisille 
mahdollisuuden lepoon ja virkistykseen loma-aikana. 
Lisätietoja Emmi Nuopposelta. 

YHTEISTYÖTAPAHTUMAT
Tällä palstalla tiedotamme yhteistyökumppaneiden järjestämästä toiminnasta.   
Osassa tapahtumista olemme mukana järjestäjinä. 27
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VANHEMPIEN TAPAAMISIA
Kaakon kammari   
Aika: maanantaina 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.

Kaakon kammari -iltojen tavoitteena on 
tarjota erityislapsille ja -nuorille sisaruk-
sineen 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. Ilta on 
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 minuu-
tin kävelymatka. Omalla autolla tuleville 
löytyy myös hyvin parkkitilaa. Mukaan voi 
tulla mistä päin pääkaupunkiseutua tahan-
sa.

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

Yhdistyksen yleiset peruutusehdot 
ovat voimassa kaikissa yhdistyksen 
järjestämissä tilaisuuksissa ja tapah-
tumissa ellei toisin mainita. 

Voit peruuttaa osallistumisen kuluitta 
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 pa-
lautetaan vain lääkärintodistusta 
vastaan. 

Mikäli joudut peruuttamaan osallis-
tumisesi, olethan välittömästi yhtey-
dessä tapahtuman yhteyshenkilöön.

ILMOITTAUTUMINEN

YHDISTYKSEN 
YLEISET 
PERUUTUSEHDOT 

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 
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Espoon vertaistukiryhmä
Aika: lauantaisin 16.11., 30.11. ja 14.12.  
klo 13-16

Paikka: Me-talo, Terveyskuja 2, 02770 Espoo

Lisätietoja, lastenhoitokyselyt ja ilmoittautumi-
nen viikkoa ennen: Katja Riikonen

Ryhmän punaisena lankana kulkee ver-
taistuki. Osalla kerroista on mukana asian-
tuntijoita ja osa kerroista on teemallisia. 
Tapaamisiin on järjestetty lastenhoito, mu-
kaan mahtuu rajallinen määrä lapsia. Tule 
rohkeasti mukaan. Ryhmä on avoin ryhmä 
eli voit tulla niille kerroille, jotka itsellesi 
sopivat. 16.11. luvassa halukkaille intialaista 
päähierontaa.

Erityislapsi on lahja -ryhmä   
somalinkielisille äideille
Aika:torstaina 28.11. klo 18.00 -19.45

Paikka: Itäkadun perhekeskus, Tallinnanaukio 
1, 1. krs:n 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? Ter-
vetuloa tapaamaan muita samassa tilan-
teessa 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.

Tapaamiset toteutetaan yhteistyössä Pää-
kaupunkiseudun omaishoitajat ry:n ja 
Helsingin kaupungin vammaispalvelujen 
kanssa.

P E R H E I D E N  V E R TA I S T U K I TO I M I N TA 
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tipäällikkö, fysioterapeutti Anna-Riikka 
Murtonen kertoo meille lasten yleisestä 
motorisesta kehityksestä sekä Sherborne- 
liikunnasta, jonka avulla motoriikan taitoja 
voi kehittää. Tämän jälkeen on vapaata  
keskustelua vertaisten kanssa. Lapsille on 
oma ohjelma Ystiksen puolella klo 12-15.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 3.1. ta-
pahtumakalenterin kautta, sillä paikkoja on 
rajoitetusti. Tapahtumassa on tarjoilua sekä 
varaamme tarpeen mukaan hoitajia tähän 
tapahtumaan. Ilmoitathan lapsesi erikseen 
toimintaparkkiin.

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä   
Downiaiset ry:n kanssa.

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

VIRKISTYSTÄ JA VERTAISTUKEA
Koko perheen tapahtuma
Aika: lauantaina 18.1. 2020 klo 12-15

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2,   
4.kerros, Helsinki

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: tapahtumakalenterin 
kautta 3.1. mennessä

Tapahtuma alkaa klo 12 kahvin ja keskus-
telun merkeissä. Vipinä-hankkeen projek-

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 ku-
lan 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.

Wakhtiga:

Khamiis 28.11. saacadda 18-19.45

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

Qabanqaabada waxaa qaabilsan: Urur-
ka kaalmada naafada garaadka ee 57 iyo 
Ururka xigto daryeelayaasha ee Agagaarka 
caasimadda Macluumaad dheeraad ah: tuu-
likki.hakala@polli.fi, tel. 046 922 3590.
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P E R H E I D E N  V E R TA I S T U K I TO I M I N TA 

SuperPark -päivä perheille
Aika: lauantaina 25.1.2020 klo 9-11

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2,   
4.kerros, Helsinki

Lisätietoja: Katja Riikonen

Ilmoittautuminen: tapahtumakalenterin 
kautta 10.1. mennessä

Tämä urheilullinen aamupäivä toteutuu 
yhteistyössä Pääkaupunkiseudun autismin 
kirjon yhdistykset (PAUT) sekä Epilepsiayh-
distyksen kanssa. Olemme varanneet KOKO 
SUPERPARKIN vain meille klo 9-11! Tämä 
tarkoittaa vähemmän aistikuormaa, hälyä ja 
jonoja – ihan mahtavaa! Tule mukaan!

SuperPark Vantaa on koko perheen liikun-
nallinen sisäaktiviteettipuisto. Vantaan Tam-
mistossa sijaitsevasta SuperParkista löydät 
hauskimmat huvit ja liikuttavimmat elämyk-
set – ympäri vuoden ja säällä kuin säällä.

Sisäaktiviteettipuiston Freestyle Hallissa 
odottavat skeitti- ja scoottialueet, Air Track 
-ilmavolttiradat, hyppyrit ja trampoliinit 
vaahtomuovialtaineen.

Game Arenalla otetaan toisista mittaa 
muun muassa lätkätutkan, jalkapalloflippe-
rin ja koriksen kera.

Seikkailualueella voit kiipeillä korkeuksiin, 
kokeilla vauhdikasta liukumäkeä tai mutki-
tella polkuautoradalla.

Lipun hinta 9 €/hlö, avustaja ilmaiseksi. 
HUOM! Lippu on voimassa koko päivän. 
Lippuja on rajoitetusti ja paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Yksinhuoltajavanhempien   
tapaaminen tammikuussa
Aika: maanantaina 27.1. 2020    
klo 17.30-19.30

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2,   
4. kerros, Helsinki

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 13.1. mennessä   
tapahtumakalenterin kautta

Helsinkiläiset vanhemmat – tervetuloa 
mukaan juttelemaan vertaiseen seuraan! 
Kokoonnumme Ystävätuvalla (Läntinen 
Brahenkatu 2, 4. kerros) ja sitten lähdemme 
yhdessä syömään.

Lapsille järjestetään tilaisuuden ajaksi  
ohjelmaa – muista siis ilmoittaa lapsesi  
erikseen toimintaparkkiin!



Viisseiska | 416

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 

Aikuisten lasten vanhempien lounas
Aika: keskiviikkona 5.2.2020 klo 13-15

Paikka: ilmoitetaan myöhemmin

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 22.1. mennessä   
tapahtumakalenterin kautta.

Helsinkiläiset vanhemmat - tervetuloa 
mukaan! Jutellaan ja virkistytään vertaisessa 
seurassa yhdessä lounastaen. Omavastuu 
10 € (maksetaan paikan päällä).

Vaikeavammaisten lasten   
vanhempien tapaaminen
Aika: maanantaina 10.2.2020    
klo 17.30-19.30

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2,   
4. kerros, Helsinki

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen: 27.1. mennessä   
tapahtumakalenterin kautta.

Helsinkiläiset vanhemmat - tervetuloa 
mukaan! Jutellaan ja virkistytään vertaisessa 
seurassa yhdessä illallisen äärellä. Omavas-
tuu 10 € (maksetaan paikan päällä).

Kursseja

Olemme vuonna 2019 järjestäneet viikon-
loppuja helsinkiläisille perheille erilaisin 
sisällöin. Kohderyhmänä ovat perheet, 
joissa lapsella on kehitysvamma tai muu 
vastaava laaja-alaisen tuen tarve. Osallistu-
jilta ei myöskään edellytetä tiettyjä tukia tai 
esimerkiksi omaishoidon päätöstä - teem-
me valinnat kursseille hakuajan mentyä 
umpeen. Teemalliset viikonloppukurssit  
tarjoavat yksilöllistä vertaistukea ja virkis-
tystä sekä monipuolisesti tietoa.   
Kysy lisää Sarilta!

Olemme hakeneet jatkoa suosituille 
viikonloppukursseille ja mikäli saamme 
rahoituksen, jatkamme viikonloppukurssi-
en järjestämistä myös vuonna 2020.  
Esimerkkejä mahdollisista tulevista   
teemoista:

 • alle kouluikäisten lasten    
  perheviikonloppu
 • vanhempi ja erityislapsi    
  yhdessä -viikonloppu
 • vaikeasti vammaisten lasten   
  perheviikonloppu
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KOTIPARKKI

Parkkitoiminta ja sen osa kotiparkki ovat 
voittoa tavoittelematonta toimintaa per-
heille, 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. Koti-
parkki on tarkoitettu alle 20-vuotiaalle lapsel-
le, mutta kotona asuvien vaikeavammaisten 
kohdalla ei ole ikärajaa. Kotiparkkia voivat 
käyttää kaikki Helsingin, Espoon ja Vantaan 
alueilla asuvat perheet.

Tilapäishoitajan käynnistä sovitaan aina aloi-
tus- ja lopetusaika. Uuden hoitajan tullessa 
perheeseen on erillinen tutustumiskäynti 
suositeltavaa. On hyvä varata riittävästi 
aikaa tutustumiseen puolin ja toisin sekä 
käytännön asioiden läpikäymiseen. Perheille 
toimitetaan taustatietolomake, joka on hyvä 
täyttää ja pitää näkyvillä hoitajan ollessa 
perheessä. Lääkityksen osalta vastuu on aina 
vanhemmilla.

Sovitun kotiparkkivarauksen voi perua veloi-
tuksetta 12 tuntia ennen alkamisajankohtaa. 
Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta varauk-
sesta veloitetaan 5 €/tunti tilauksen mukaan.

PA R K K I TO I M I N TA

Lauantaiparkki

Lauantaiparkki on lasten oma päivä. Eri 
teemoilla suunnitellut päivät on tarkoitettu 
erityislapsille ja heidän sisaruksilleen. Hoita-
jia varataan tarpeen mukaan. Lauantaipark-
kien tarkoitus on tuoda lapsille ja sisaruk-
sille onnistumisen ja mukavan tekemisen 
hetkiä vertaisessa seurassa eri teemoilla.
Toiminnassa otetaan huomioon mukaan 
ilmoittautuneiden lasten vahvuudet. Käy-
tämme lauantaiparkeissa kuvia ja viittomia 
kommunikoinnin ja toiminnanohjauksen 
tukena.

Lapset ovat lauantaiparkissa pääsääntöises-
ti ilman vanhempia, mutta toki vanhempi 
voi tulla yhdessä lapsen kanssa tutustu-
maan 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 €/h. Osallistumismaksu pitää sisällään 
lounaan, materiaalit sekä osaavan henkilö-
kunnan ohjauksen ja tuen. Mukaan mahtuu 
rajallinen määrä lapsia, olemme kaikkiin 
yhteydessä ilmoittautumisajan mentyä 
umpeen. Vahvistetun osallistumisen lauan-
taiparkkiin voi perua veloituksetta 12 tuntia 
ennen alkamisajankohtaa. Lyhyemmällä 
aikavälillä peruutetusta ilmoittautumisesta 
veloitetaan osallistumismaksu 20€.

Huom! Myös sisarukset ovat lämpimästä 
tervetulleita lauantai- ja perjantaipark- 
keihin!

KOT I PA R K I N H I N N A S TO
Klo  arkisin  lauantaisin 
08.00–18.00  10 €/h   13 €/h

18.00–21.00  12 €/h  13 €/h

21.00–24.00  13 €/h  20 €/h

(huom. lauantaisin klo 20–24  hinta 20 €/h)

Sunnuntaisin ja arki-tai lauantaipyhänä  
klo 8–18 hinta on 20 €/h.



Viisseiska | 418

Perjantaiparkki

Perjantaiparkki on lauantaiparkin tyyppinen 
ilta Ystävätuvalla erityislapsille ja heidän 
sisaruksilleen. Illat rakentuvat rennon yh-
dessäolon 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 henki-
lökunnan ohjauksen ja tuen. Vahvistetun 
osallistumisen lauantaiparkkiin voi perua 
veloituksetta 12 tuntia ennen alkamisajan-
kohtaa. Lyhyemmällä aikavälillä peruutetus-
ta ilmoittautumisesta veloitetaan osallistu-
mismaksu 10 €.

Perjantaiparkki - pikkujoulut!
Aika: 29.11. kello 17-20

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

Lisätietoja: Emmi Nuopponen

Ilmoittautuminen: sunnuntaihin 17.11.  
mennessä tapahtumakalenterin kautta

Lauantaiparkki     
- vaikeavammaisille lapsille
Aika: lauantaina 16.11. klo 10-15

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

Lisätietoja: Emmi Nuopponen

Ilmoittautuminen: sunnuntaihin 3.11.  
mennessä tapahtumakalenterin kautta

Lauantaiparkki - sisarukset
Aika: 8.2. klo 10-15

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

Lisätietoja: Emmi Nuopponen

Ilmoittautuminen: sunnuntaihin 26.1.  
mennessä tapahtumakalenterin kautta

PA R K K I TO I M I N TA
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Sisarusten oma viikonloppu
Aika: lauantai 30.11. klo 09.30 – sunnuntai 
1.12. klo 15.00

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

Lisätietoja: Emmi Nuopponen

Ilmoittautuminen: Tapahtumakalenterin 
kautta 14.11. mennessä, jonka jälkeen  
tehdään valinnat ja tarkempi ohjelma lä-
hetetään mukaan valituille viikolla 47.  
Olemme yhteydessä kaikkiin.

Hyvää seuraa, herkkuja, puhetta   
ja toimintaa!

Tänä vuonna sisarusten viikonloppu jär-
jestetään Ystävätuvalla jossa yövymme 
leirihenkisesti. Mukaan voivat hakea noin 
8-18-vuotiaat sisarukset. Viikonlopun aikana 
tutustutaan uusiin kavereihin, jutellaan 
sisaruksen kehitysvamman herättämistä 
ajatuksista ja käydään keilaamassa.

Viikonloppu alkaa lauantaina klo 9.30 ja 
päättyy sunnuntaina yhteiseen kahvihet-
keen vanhempien kanssa klo 15.

Tule mukaan viettämään kiva viikonloppu 
yhdessä!

Ystävätupa – ”Ystis”
Aika: keskiviikkoisin klo 14–19   
ja sunnuntaisin klo 13–16    
HUOM! ke 11.12. klo 17-19

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

Lisätietoja: Marja Herala

Ystävätupa eli Ystis on kohtaamispaikka, 
jossa voit tavata kavereita ja tutustua uusiin 
ihmisiin, pelata bilistä ja muita pelejä, 
käyttää Yeti-tablettia tai vain viettää aikaa 
mukavassa seurassa.

Myytävänä kahvia, pullaa ja    
pientä suolaista.

Keskiviikkona 11.12. on vuoden viimeinen 
Ystis. Kevätkausi alkaa keskiviikkona 15.1.

Ystävätuvan puhelin 0400 413 478   
(aukioloaikoina)

Y S TÄVÄT U PATO I M I N TA  J A  R E T K E T
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KLUBIT, RYHMÄT JA TAPAHTUMAT 
YSTÄVÄTUVALLA

Ystiksellä leivotaan    
keskiviikkona 4.12.

Leivomme yhdessä     
pipareita joulujuhlaa varten.
Tervetuloa mukaan talkoisiin!

Vapaa-ajan toiminnan joulujuhla  
keskiviikkona 11.12. klo 17-19

•  joulutunnelmaa
•  glögiä, pipareita, torttuja
•  Ville laulattaa yhteislauluja
Voit esittää myös omaa ohjelmaa.

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

Teiniklubilla eli ”Teinarissa” voit pelailla pe-
lejä, askarrella, tavata kavereita ja tutustua 
uusiin ihmisiin. Seurana ja pelikaverina on 
aina kaksi vastuuohjaajaa. Mikäli tarvitset 
henkilökohtaista apua tai vahvempaa tukea, 
olet tervetullut oman avustajan kanssa. 

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

Myytävänä kahvia, limua, mehua ja pientä 
purtavaa.

Syksyn viimeinen kerta on 7.12. ja kevät- 
kauden ensimmäinen lauantaina 1.2.

Loppusyksyn ohjelma:

9.11. Kaikille avoin disco

23.11. Jouluaskartelu

7.12. Joulujuhla ja tietovisa

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

Myytävänä kahvia ja pientä purtavaa.

Senioriklubille ei tarvitse ilmoittautua etu-
käteen. Jos tarvitset vahvempaa tukea, olet 
tervetullut oman avustajan kanssa.

Loppusyksyn ohjelma:

12.11. Musiikkia

26.11. Jouluaskartelua

10.12. Pikkujoulut, nyyttikestit,   
Ville laulattaa joululauluja

Keväällä tapaamme ensimmäisen kerran 
tiistaina 21.1. klo 12-14

Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä  
eläkeläisille
Aika: 5.12. klo 13-14.30

Kevään ajat seuraavassa Viisseiskassa.
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Bragun Sateenkaariklubi
Aika: torstaina 28.11. klo 15.30-17.30

Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 
Helsinki

Bragun Sateenkaariklubi on kohtaa-
mis-paikka, joka on tarkoitettu seksuaali-  
ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville  
erityistä tukea tarvitseville henkilöille.  
Klubille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

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

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

Lue lisää Sateenkaariklubista jäsentiedot-
teen sivulta 8.

Arjen turvallisuus -kurssi
Aika: 18.11., 25.11. ja 2.12. klo 17-19   
sekä yksi kerta keväällä

Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 
Helsinki ja Jätkäsaaren Pelastusasema

Lisätietoja: Marja Herala

Ilmoittautuminen: 13.11. mennessä   
tapahtumakalenterin kautta

Hinta: 30 euroa

Ohjelma:

• 18.11. Ensiapu, kouluttaja    
 Jan-Erik Pirhonen

• 25.11. Henkilökohtainen turvallisuus,  
 seksuaalineuvoja Kirsimaria Örö

• 2.12. Liikunta ja turvallisuus,   
 arkiliikunnan kouluttaja Pirkko Ek

• Kevään kerralla paloturvallisuus ja alku- 
 sammutuskoulutus Jätkäsaaren   
 Pelastusasemalla. 
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TAPAHTUMAT MUUALLA JA RETKET

Sture 21:n Villiklubi
Aika: torstaisin 14.11. ja 12.12. klo 19–22

Paikka: Ravintola Sture Cafe Club,   
Sturenkatu 21, Helsinki

Kevätkauden ensimmäinen kerta on 9.1.

Lisätietoja: Marja Herala ja    
Facebookissa Villiklubi

Ilmainen sisäänpääsy.     
Ikäraja 18 v. Tervetuloa!

Villiklubi Järvenpää
Aika: keskiviikkoisin 13.11. ja 11.12.   
klo 17.30-20.30

Paikka: Ravintola Korona, Rantakatu 5,  
Järvenpää

Lisätietoja: Marja Herala 

Järjestämme yhteistyössä Jotta kukaan ei 
jäisi yksin -hankkeen kanssa Järvenpään 
Villiklubia. Järvenpäähän pääset kätevästi 
R-junalla, vyöhykelippu ABCD. Koronaan on 
asemalta lyhyt kävelymatka. Tervetuloa!

Senioriretki Porvoon Taidetehtaan 
joulumarkkinoille
Aika: perjantai 13.12.

Lähtö: klo 9.30 Ystävätuvan edestä,   
Läntinen Brahenkatu 2

Hinta: 40 euroa

Lisätietoja: Marja Herala

Ilmoittautuminen: 15.11. mennessä   
tapahtumakalenterin kautta

Koe tunnelmallinen, keskiaikainen   
joulumarkkinatunnelma Taidetehtaalla,  
sisätiloissa.

Markkinoilta löytyy joulun lahjat, koristeet, 
herkut, hillot, leivät, kalat. Laadukas ja  
runsas valikoima käsitöitä ja lähiruokaa. 
Upeita yksilöllisiä koruja, puuesineitä,  
takomotuotteita, vaatteita ja lasten leluja.

Retken ohjelma:

• klo 9.30 lähtö

• klo 11–12 lounas

• noin klo 12-14 markkinahumua

• pistäydymme myös Brunbergilla

• noin klo 17 paluu Helsinkiin
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VAPAAEHTOISTOIMINNAN  
MUODOT
Kaveritoiminta
Toiminta yhdistää kavereiksi kaksi mah-
dollisimman samankaltaista ihmistä, joista 
toisella on kehitysvamma ja toisella ei. 
Kaveriksi voi ryhtyä kuka tahansa. Tärkeintä 
on rehellisyys ja avoin mieli, hyvät kohtaa-
mistaidot sekä huumorintaju.

Taustatukihenkilötoiminta
Taustatukihenkilö on vapaaehtoinen ei-ke-
hitysvammainen ihminen, joka mahdol-
listaa vertaisryhmän vetäjän tai vapaaeh-
toisen toiminnan. Vertaisryhmien vetäjät 
ovat kehitysvammaisia ihmisiä, jotka voivat 
perustaa omien kiinnostusten ja vahvuuk-
sien kautta oman vertaisryhmän. Tarjoam-
me koulutuksen ja tuen toimintaan molem-
mille.

Vekkarin tuettu vertais-    
ja vapaaehtoistoiminta
Tuemme kehitysvammaisia ihmisiä löy-
tämään omat vahvuutensa toimimaan 
vertaisryhmien vetäjinä ja vapaaehtois-
toimijoina. Tuemme ei-kehitysvammaisia 
ihmisiä toimimaan taustatukihenkilöinä 
vertaisryhmissä ja työskentelemään vapaa-
ehtoistoiminnan tapahtumissa yhdessä Vek-
karin toimijoiden kanssa. Katso seuraavalta 
sivulta, mihin kaikkiin tapahtumiin seuraa-

vaksi osallistumme. Mahdollisuudet ovat 
rajattomat, koska toimijoiden vahvuudet ja 
tilaajien toiveet määrittelevät toiminnan.

Vekkarin vertaisryhmätoiminnassa toimin-
nan suunnittelee, toteuttaa ja arvioi vertais-
ryhmän vetäjät. Vetäjät käyvät koulutuksen, 
jonka jälkeen he perustavat oman vertais-
ryhmän. Vertaistuki tulee toiminnan kautta, 
rennosti ja luonnostaan.

Muut vapaaehtoistoiminnan muodot

Katso lisää www.kvtuki57.fi/vapari

Mukaan vapaaehtoiseksi?

Osallistu vapaaehtoisten koulutukseen 
keväällä 2020. Katso lisää 01/2020 lehden 
Koulutukset-osiosta.

VEKKARIN TUETTU    
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Tuemme kehitysvammaisia ihmisiä toi-
mimaan vapaaehtoistoimijoina erilaisissa 
tapahtumissa. Heidän tukenaan toimii 
ei-kehitysvammaisia ihmisiä taustatukihen-
kilöitä.
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Haemme tällä hetkellä vapaaehtoisia 
seuraaviin tapahtumiin:
11.11. Lasten leikitys Kaakon kammarissa  
klo 17–20: lasten leikitys. (Herttoniemen 
asukaspuisto, Karhutie 11, HELSINKI)

20.11. Showtime! - on aika esiintyä!   
-eri tavoin vammaisten teatteritekijöiden 
esityksiä klo 17−20: juontajana ja narikassa 
toimiminen. (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: narikassa avusta-
minen. (Töölönlahdenkatu 4, HELSINKI)

28.11. Sirkus- ja teatteriryhmän esitys Nar-
rin näyttämöllä klo 12−14: ohjelmien jako. 
(Nuorten Toimintakeskus Happi, Sörnäisten 
rantatie 3, HELSINKI)

29.11. Välittämisen päivän pop-up   
-joulukorttipaja klo 10-12 Keskuskirjasto  
Oodissa: joulukorttipajan avustavat tehtä-
vät. (Töölönlahdenkatu 4, HELSINKI)

30.11. Special Voice -osakilpailu klo 12−18: 
juontajana, roudarina ja avustavissa teh-
tävissä toimiminen. (Suvelan nuorisotila, 
Kirstintie 11, ESPOO)

30.11. Sirkus- ja teatteriryhmän esitys   
Narrin näyttämöllä klo 14-16: ohjelmien 
jako. (Nuorten Toimintakeskus Happi,  
Sörnäisten rantatie 3, HELSINKI)

3.12. Sirkus- ja teatteriryhmän esitys   
Narrin näyttämöllä klo 13–15: ohjelmien 
jako. (Nuorten Toimintakeskus Happi,  
Sörnäisten rantatie 3, HELSINKI)

9.12. Lasten leikitys Kaakon kammarissa 

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

klo 17–20: lasten leikitys. (Herttoniemen  
asukaspuisto, Karhutie 11, HELSINKI)

15.12. Seurasaaren joulupolku klo 11–18.30 
välillä. (Seurasaari, HELSINKI)

24.11. DiDan päätapahtuma klo 16−20  
Keskustakirjasto Oodissa.   
(Töölönlahdenkatu 4, HELSINKI)

18.12. Karaokedisko klo 17–19.30:   
kahvilassa avustaminen. (Kulttuurikeskus 
Vernissa, Tikkurilantie 36, VANTAA) 

Valitse listasta tapahtumat, joihin haluat 
mukaan ja ilmoittaudu tapahtumaan soitta-
malla Vekkarin numeroon 040 837 6273  
tai laittamalla sähköposti Satulle:   
satu.timperi@kvtuki57.fi.

Osallistumme tapahtumiin ilmoittautu-
misten mukaan. Jos ilmoittautumisia ei ole 
tarpeeksi – osallistuminen tapahtumaan 
perutaan. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
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Koululaisten talvileiri   
Pajulahdessa 
Aika: 17.-21.2.2020

Paikka: Liikuntakeskus Pajulahti,   
Pajulahdentie 167, 15560 Nastola

Lisätietoja: Emmi Nuopponen

Ilmoittautuminen: 1.1.2020 mennessä 
tapahtumakalenterin kautta

Urheiluteemaisen talvileirin ohjaajina  
toimivat kokeneet leiriohjaajamme,   
mukana leiriviikolla on myös parkki-   
ja leiritoiminnan koordinaattori Emmi.  
Leiri on suunnattu alle 18-vuotiaille.   
Valinnat leirille tehdään    
hakuajan mentyä umpeen.   
Olemme yhteydessä kaikkiin.

L E I R I TO I M I N TA
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Syksyllä saatu kerhopaikka on voimassa 
vielä kevätkauden eli kerhoihin ei tarvitse 
ilmoittautua uudelleen. Poikkeuksena 
tähän työväenopiston lukemisen ja kirjoit-
tamisen kurssi, johon pitää ilmoittautua 
kevätkaudelle erikseen. 

VAPAITA KERHOPAIKKOJA
Kansainvälisyyskerho  
18–30-vuotiaille
Aika:  Joka toinen maanantai klo 17.15-
19.30 (parilliset viikot 11.11., 25.11. ja 9.12.)

Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2, 
4. kerros

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:   
Severiina Winqvist

Tutustutaan yhdessä eri maihin ja kult-
tuureihin osallistujien mielenkiinnon 
mukaan. Suunnitellaan nuorisovaihto 
yhdessä ulkomaalaisen nuorisoryhmän 
kanssa ja haetaan Erasmus+ -rahoitusta 
helmikuussa 2020. Jos rahoitushakemus 
hyväksytään, toteutetaan nuorisovaihto 
kesäkuun alussa 2020. Nuorisovaihdossa 
ovat mukana henkilökohtaiset ohjaajat. 

Nuorisovaihto tarkoittaa sitä, että ryhmä 
nuoria matkustaa ulkomaille tapaamaan 
toista ryhmää nuoria. Kansainvälisyys-
kerhon osallistujat matkustavat joko itse 
ulkomaille tai vastaanottavat ulkomaalai-
sen nuorisoryhmän Suomeen.

Mediaklubi
Aika:  Joka toinen maanantai klo 18.15-19.15 
(parittomat viikot 4.11. ja 18.11.)

Paikka: Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2,  
4. kerros

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:   
Severiina Winqvist

Joka toinen maanantai kokoontuvaan me-
diaklubiin mahtuu vielä maailman menosta 
kiinnostuneita osallistujia käsittelemään 
ajankohtaisia tapahtumia meillä ja muualla.

Myös muihin kerhoihin saattaa vapautua 
paikkoja. Kerhoista ja vapaista paikoista voit 
kysyä Severiinalta. 

Käytetään älypuhelinta-kurssi 
Tammikuussa alkaa uusi yhteistyökurssi 
Helsingin työväenopiston kanssa.

Kurssilla tutustutaan älypuhelimen perus-
käyttöön ja asetellaan sopivat helppokäyt-
tötoiminnot tarvitseville. Opitaan, miten 
puhelimesta huolehditaan, tietoa haetaan 
ja miten sillä viestitään. Kahden opettajan 
tuella opitaan puhelimen perushuoltoon 
liittyvistä asioista kuten päivityksistä, hah-
motellaan internetin ja puhelimen eroa ja 
perehdytään yleisiin ilmaisiin viestinnän so-
vellusten käyttöön (WhatsApp ja Facebook). 
Kiinnostuksen ja ajan puitteissa voidaan 
tutustua myös esimerkiksi GoogleMapsin, 
Youtuben, TikTokin tai Podcastien maail-
maan. Oma älypuhelin mukaan. 

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen 
tapahtumakalenterin kautta.

K E R H OTO I M I N TA



Viisseiska | 4 27

Y H T E I S T YÖTA PA H T U M AT

 
 
Special Voice laulukilpailu valtaa Suomen! 
 
Jos sinua on aina innostanut biisien teko ja esiintyminen, nyt on mahdollisuus päästä mukaan 
kisaamaan ainutlaatuiseen Special Voice -laulukilpailuun, joka on suunnattu kaikille erityisille!  
 
Espoon, Helsingin ja Vantaan yhteinen osakilpailu pidetään Espoo Suvelan nuorisotilalla 
lauantaina 30.11.2019 klo 14. Osakilpailuista valitaan kaksi finalistia jokaista kaupunkia kohti.  
 
Tule mukaan yleisöön jännittämään! Tilaisuuteen on vapaa pääsy.  
Special Voice -finaali järjestetään Turussa 29.2.2020. 
 
Jos haluat mukaan kilpailemaan pääkaupunkiseudun osakilpailuihin, toimi näin: 
 
1. Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@espoonkvtuki.fi.  
Kerro viestissä koko nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. 
 
2. Saat tunnukset verkkokurssille, jossa autetaan biisin tekemisen alkuun.  
Kurssilta löydät valmiita taustamusiikkeja, joita voit käyttää.  
Tässä apunasi voi hyvin olla ystävä, asuntolan ohjaaja, avustaja tai muu tuttu tyyppi. 
 
3. Ryhdy sanoittamaan omaa kappalettasi. Voit myös käyttää kokonaan itse säveltämääsi 
musiikkia. Kappaletta ei tarvitse säveltää itse vaan valmiita musiikkitaustoja voi ladata 
Herkkuräbärin kotisivulta osakilpailijoille annetun linkin takaa. 
 
4. Tule esittämään biisisi osakilpailuihin Suvelan nuorisotilalle 30.11.2019 klo 14 alkaen. 
 
5. Pidä hauskaa ja opi uutta musiikin tekemisestä! 
 
Laulukilpailun tarkemmat säännöt löydät osoitteesta:  
http://www.herkkurabari.net/laulukilpailun-saannot/ 
 
 
Tapahtuma on järjestetty yhteistyössä: 

Special Voice laulukilpailu valtaa Suomen! 
Jos sinua on aina innostanut biisien teko ja 
esiintyminen, nyt on mahdollisuus päästä 
mukaan kisaamaan ainutlaatuiseen Special 
Voice -laulukilpailuun, joka on suunnattu 
kaikille erityisille! 

Espoon, Helsingin ja Vantaan yhteinen 
osakilpailu pidetään Espoo Suvelan nuoriso-
tilalla lauantaina 30.11. klo 14. Osakilpailuista 
valitaan kaksi finalistia jokaista kaupunkia 
kohti. Tule mukaan yleisöön jännittämään! 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Special Voice 
-finaali järjestetään Turussa 29.2.2020. 

Jos haluat mukaan kilpailemaan pääkaupun-
kiseudun osakilpailuihin, toimi näin: 

1. Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse osoit-
teeseen ilmoittautumiset@espoonkvtuki.fi. 
Kerro viestissä koko nimesi, puhelinnumerosi 
ja sähköpostiosoitteesi. 

2. Saat tunnukset verkkokurssille, jossa aute-
taan biisin tekemisen alkuun. Kurssilta löydät 
valmiita taustamusiikkeja, joita voit käyttää. 

Tässä apunasi voi hyvin olla ystävä, asuntolan 
ohjaaja, avustaja tai muu tuttu tyyppi. 

3. Ryhdy sanoittamaan omaa kappalettasi. 
Voit myös käyttää kokonaan itse säveltämää-
si musiikkia. Kappaletta ei tarvitse säveltää 
itse vaan valmiita musiikkitaustoja voi ladata 
Herkkuräbärin kotisivulta osakilpailijoille 
annetun linkin takaa. 

4. Tule esittämään biisisi osakilpailuihin  
Suvelan nuorisotilalle 30.11. klo 14 alkaen. 

5. Pidä hauskaa ja opi uutta musiikin  
tekemisestä! 

Laulukilpailun tarkemmat säännöt löydät 
osoitteesta: http://www.herkkurabari.net/
laulukilpailun-saannot/ 

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä: Kehi-
tysvammatuki 57 ry, Väylä ry, Aspa-säätiö, 
Nuori Espoo, Espoon Kehitysvammatuki ry, 
Vantaan Kehitysvammaisten tuki ry

 
 
Special Voice laulukilpailu valtaa Suomen! 
 
Jos sinua on aina innostanut biisien teko ja esiintyminen, nyt on mahdollisuus päästä mukaan 
kisaamaan ainutlaatuiseen Special Voice -laulukilpailuun, joka on suunnattu kaikille erityisille!  
 
Espoon, Helsingin ja Vantaan yhteinen osakilpailu pidetään Espoo Suvelan nuorisotilalla 
lauantaina 30.11.2019 klo 14. Osakilpailuista valitaan kaksi finalistia jokaista kaupunkia kohti.  
 
Tule mukaan yleisöön jännittämään! Tilaisuuteen on vapaa pääsy.  
Special Voice -finaali järjestetään Turussa 29.2.2020. 
 
Jos haluat mukaan kilpailemaan pääkaupunkiseudun osakilpailuihin, toimi näin: 
 
1. Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@espoonkvtuki.fi.  
Kerro viestissä koko nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. 
 
2. Saat tunnukset verkkokurssille, jossa autetaan biisin tekemisen alkuun.  
Kurssilta löydät valmiita taustamusiikkeja, joita voit käyttää.  
Tässä apunasi voi hyvin olla ystävä, asuntolan ohjaaja, avustaja tai muu tuttu tyyppi. 
 
3. Ryhdy sanoittamaan omaa kappalettasi. Voit myös käyttää kokonaan itse säveltämääsi 
musiikkia. Kappaletta ei tarvitse säveltää itse vaan valmiita musiikkitaustoja voi ladata 
Herkkuräbärin kotisivulta osakilpailijoille annetun linkin takaa. 
 
4. Tule esittämään biisisi osakilpailuihin Suvelan nuorisotilalle 30.11.2019 klo 14 alkaen. 
 
5. Pidä hauskaa ja opi uutta musiikin tekemisestä! 
 
Laulukilpailun tarkemmat säännöt löydät osoitteesta:  
http://www.herkkurabari.net/laulukilpailun-saannot/ 
 
 
Tapahtuma on järjestetty yhteistyössä: 

SPECIAL VOICE: ESPOON, HELSINGIN JA VANTAAN OSAKILPAILU



Viisseiska | 428

Y H T E I S T YÖTA PA H T U M AT

Showtime! – on aika esiintyä
Aika:   20.11. klo 17.30-20.00

Paikka: Tiivistämö Suvilahti, Sörnäisten  
rantatie 22 / Kaasutehtaankatu 1, Helsinki

Lisätietoja: Satu Timperi

Ohjelma

17.30 ovet aukeavat

18.00 tapahtuman ja teatteritekijöiden 
esittely

18.15 teatteriryhmien esityksiä

19.15 loppudisko - Open Dance Floor

20.00 tapahtuma päättyy

Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen.  
Tila on esteetön.

Teatteriverkostoon kuuluvat Helsingin  
kaupungin nuorisopalveluiden teatteri- 
ryhmä Sankarit, Kehitysvammaisteatteri  
La Strada, DuvTeatern, Riihimäen Nuoriso-
teatteri sekä Kehitysvammatuki 57 ry:n ja 
Helsingin työväenopiston yhteistyöryhmä 
Tunneteatteri.

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä   
DiDa - Disability Day Art & Action,   
Helsingin kaupungin nuorisopalvelut ja 
Kehitysvammatuki 57 ry:n kanssa.
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Autismikirjon ihmisten hyvä asuminen  
- miten se toteutetaan?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Autis-
miliitto järjestävät koko päivän seminaarin 
aiheesta ”autismikirjon ihmisten hyvä asu-
minen”. Puhujina mm. toiminnanjohtajam-
me Nina Korventaival ja palvelujohtajamme 
Elina Raike-Ojanen.

Aika: maanantai 25.11. klo 9-16

Paikka: THL, Mannerheimintie 166,   
Helsinki

Ilmoittautuminenja lisätietoja:   
THL:n tapahtumakalenteri (www.thl.fi)

un
sp

la
sh

Laki-ilta
Aika:   keskiviikkona 27.11. klo 17.30-19.30

Paikka: Jaatisen Maja, Vellikellonpolku 1, 
Malminkartano, 00410 Helsinki

Lisätietoja: Sari Jenu

Ilmoittautuminen ja etukäteiskysymykset: 
akseli@jaatinen.info, Ilmoittautumiset 
lastenhoitoon viimeistään 14.11.   
paikkoja rajoitetusti.

Mikä ihmeen eho? Kenelle se voidaan teh-
dä? Mihin henkilökohtaista apua myönne-
tään? Laki-illassa saat vastauksen. 

Laki-illan asiantuntijana toimii Tukiliiton  
lakimies Tanja Salisma. Paikan päällä saa 
myös esittää kysymyksiä asiantuntijalle.  
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu ja lasten- 
hoito. 

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä  
Vammaisperheyhdistys Jaatinen,    
Kehitysvammatuki 57 ry, Lasten omais- 
hoitajat ry ja Vamlasin Minua kuullaan 
-hanke.
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M a r r a s k u u
9.11. 
Teinarin disko | sivu 20

11.11.
Kaakon kammari | sivu 12

13.11. 
Villiklubi Järvenpää | sivu 22

14.11. 
Villiklubi Helsinki | sivu 22

16.11. 
Lauantaiparkki     
– vaikeavammaisille   
lapsille | sivu 18

16.11. 
Espoon     
vertaistukiryhmä | sivu 13

18.11. 
Arjen turvallisuus   
-kurssi alkaa | sivu 21

21.11. 
Isät kokkaavat 

23.11. 
Teinarin jouluaskartelu | sivu 20

26.11. 
Yhdistyksen syyskokous | sivu 6

27.11.
Laki-ilta | sivu 29

28.11.
Ryhmä somalinkielisille   
äideille | sivu 13-14

28.11.
Bragun     
sateenkaariklubi | sivu 21

29.11.
Perjantaiparkki     
– pikkujoulut | sivu 18

30.11.
Sisarusten oma    
viikonloppu | sivu 19

30.11.
Special Voice    
-osakilpailu | sivu 27

30.11.
Kauneimmat    
joululaulut | sivu 5

30.11. 
Espoon     
vertaistukiryhmä | sivu 13

J o u l u k u u
4.12. 
Ystiksellä leivotaan | sivu 20

5.12. 
Eilan ja Leenan    
keinutuoliryhmä    
eläkeläisille | sivu 20

7.12. 
Teinarin joulujuhla  | sivu 20

9.12.
Kaakon kammari | sivu 12

11.12.
Vapaa-ajan toiminnan   
joulujuhla | sivu 20

11.12. 
Villiklubi Järvenpää | sivu 22

12.12.
Villiklubi Helsinki | sivu 22

13.12.
Senioriretki     
Porvoon    
joulumarkkinoille   
| sivu 22

14.12.
Yhdistyksen    
joulujuhla | sivu 6

14.12.
Espoon     
vertaistukiryhmä | sivu 13

H e l m i k u u
1.2.
Kevään ensimmäinen   
teinari | sivu 20

5.2.
Aikuisten lasten   
vanhempien    
lounas | sivu 16

8.2.
Lauantaiparkki    – 
sisarukset | sivu 18

10.2.
Vaikeavammaisten   
lasten vanhempien   
tapaaminen | sivu 16

TAPAHTUMAKALENTERI
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ILOISTA 
JOULUNAIKAA 

JA HYVIÄ HETKIÄ 
UUDELLE 

VUODELLE!
Terveisin 
koko 57:n 
poppoo



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 
toimistosihteeri

Emmi Nuopponen 
040 522 2138
parkki- ja leiritoiminnan   
koordinaattori

Sari Jenu
040 707 9967 
perhetoiminnan koordinaattori

Marja Herala 
040 521 0240 
vapaa-ajan toiminnan   
koordinaattori

Severiina Winqvist
040 835 0395 
vapaa-ajan toiminnan   
koordinaattori

Satu Timperi
044 792 2752 
vertais- ja vapaaehtois-  
toiminnan koordinaattori

Veera Hietanen
040 160 9017 
vapaaehtoistoiminnan  
koordinaattori

Anna-Riikka Murtonen
044 740 6693
projektipäällikkö (Vipinä) 

Jan Törnblom
044 740 7829
projektityöntekijä (Vipinä)

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

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 V A M M A T U K I  5 7  R Y : N  H A L L I T U S

puheenjohtaja

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

Jäsenet

Eeva Virkkunen
Iiro Auterinen
Päivi Heiskanen
Sirpa Volanen
Timo Martelius

kvtuki57     kehitysvammatuki57

Y H T E Y S T I E D O T

S E U R A A  M E I T Ä  S O M E S S A


