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Uutiskirje

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

Yhdistyksen jäsenet kuuluvat myös Kehitysvammaisten Tukiliittoon, joka tarjoaa muun
muassa lakineuvontaa ja koulutuksia.
Jäsenenä Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa
yhdistyksen toimintaan, osallistua yhdistyksen
kevät- ja syyskokouksiin, hakeutua hallitustyöskentelyyn ja esim. toimikuntien toimintaan.
Tarjoamme jäsenille seuraavat jäsenedut:
• neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsentiedote
• Kehitysvammaisten Tukiliiton Tukiviestitai Leija-lehti
• ohjausta ja neuvontaa
• mahdollisuuden vaikuttaa
• edullisempi jäsenhinta osaan yhdistyksen
järjestämistä tapahtumista ja retkistä
• yhteistyökumppaniemme tarjoamia etuja.
Jäsenmaksut 2021: henkilöjäsen 25 €,
yhteisöjäsen 90 €. Liity nyt, saat vuoden 2021
jäsenyyden ilmaiseksi. Ole yhteydessä
Maria Kuosmaan tai täytä liittymislomake netissä.

Lahjoittamalla rakennat
kanssamme hyvää elämää
Osallistu ja lahjoita hyviä hetkiä! Järjestämme
lahjoitusvaroilla 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!

Kehitysvammatuen strategiatiimi ja alan
ammattilaiset ovat jatkaneet strategian
päivitystyötä. Kiitän yhdistyksemme
henkilökuntaa ja jäseniä, jotka osallistuitte
työpajoihin. Strategia on tarkoitus hyväksyä
syyskokouksessa.
Päivitetyssä strategiassa esitetään, että
ydintoimintojen painopisteet pysyvät
pääosin samoina kuin nykyisin. Olemme
pohtineet mm. yhteiskunnan muutoksien
vaikutusta toimintaamme, ja mitä se meiltä
edellyttää. Perheiden tuki, kehitysvammaisten henkilöiden harrastustoiminta,
oikeuksien valvonta sekä asumispalvelujen
lisääminen ovat edelleen tärkeitä.
Yhdistyksellemme myönnetty yhteiskunnallisen yrityksen asema velvoittaa
meitä kohdistamaan toiminnastamme
saatu mahdollinen tuotto kehitysvammaisten hyväksi. Teemme sen mielellämme.
Olemme pohtineet kehitysvamma-alan
työntekijäpulaa ja olemme huolissamme
siitä. Toistaiseksi meille avautuviin työpaikkoihin on ollut hyviä hakijoita, mutta tulevaisuus huolettaa. Vetoan teihin kaikkiin:
kannustakaa lähipiirissänne olevia lähihoitajan ja sosionomin opintoihin hakeutuvia
suuntautumaan kehitysvamma-alalle.
Koronapandemia on hellittämässä, ja
entiseen arkeen palataan toivottavasti
pian. Saa nähdä, tuleeko koronasta uusi
normaali. Otammeko sitä vastaan
rokotukset vuosittain, samoin kuin
influenssarokotukset?

On huolestuttavaa ajatella, miten pandemia
vaikutti kehitysvammaisten henkilöiden
elämään. Sen seurauksia ei ole vielä
tutkittu. Meidänkin yhdistyksemme toimintoja voitiin ylläpitää vain osittain, ja kotiyhteisöjen ja toimijatalojen henkilökunnat
joutuivat sopeutumaan pandemian
aiheuttamiin rajoituksiin.
On hyvä uutinen, että kaupungin toimintakeskuksissa on voitu nyt luopua päivätoimintaan liittyvistä aikarajoituksista.
Suljetut toimintakeskukset, minimiin
lyhennetyt työpäivät tai työtunnit rajoittivat kehitysvammaisten ihmisten elämää.
Tilanne aiheutti turhautumista, pelkoa ja
ahdistusta, koska normaali päivärytmi
muuttui. Toivottavasti yhteiskunnan sulkeutuminen ei jätä vaikutuksia ihmisten
mielenterveyteen. Olisiko voitu toimia
paremmin ja ihmisoikeuksia kunnioittaen?
Toivottavasti pandemiakokonaisuuden
jälkipohdinnoissa löydetään uusia
ratkaisuja kehitysvammaisia henkilöitä
koskeviin tulevaisuuden poikkeustiloihin,
joihin on näköjään varauduttava.
Hyvää loppuvuotta kaikille!

Sari Sepponen
puheenjohtaja
Kehitysvammatuki 57 ry
sari.h.sepponen@gmail.com
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Ajankohtaista

KUTSU
SYYS-

UUTISIA

Vuoden parhaat

KeMuT

Kuvaaja: Kalle Pajamaa.

oikeuksienvalvonnasta

vihdoin!

KeMuT on Kehitysvammatuki 57 ry:n
vuosittain järjestämä kulttuuritapahtuma,
jossa esiintyy huikea kattaus taiteilijoita
eri puolilta Suomea. Koronan vuoksi
olemme joutuneet siirtämään
tapahtuman ajankohtaa toistamiseen,
mutta viimein se toteutuu!
Tapahtuma järjestetään Messukeskuksen
Siivessä lauantaina 4.12.2021 kello 14–18.
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 Tunneteatteri. Työpajoissa pääset
osallistumaan taiteen tekemiseen ja
kulttuuritorilla tapaat mm.
yhdistystoimijoita. Tutustu artisteihin
tapahtuman Facebook-sivulla.
Koska tapahtuma on lähellä joulua, emme
järjestä tänä vuonna joulujuhlaa erikseen.
Tavataan KeMuissa!

Kemuissa esiintyy mm. Kari Aalto ja Rastakarai

Joululaulutilaisuus
Kauneimmat joululaulut ja glögitarjoilu
lauantaina 18.12. klo 14–16 Myllypuron
kirkossa, Neulapadontie 12. Tervetuloa!

Järjestäjät: Helsingin seurakuntayhtymän kehitysvammaistyö ja
Kehitysvammatuki 57 ry

Toimimme kehitysvammaisten ihmisten, heidän
perheidensä ja läheistensä edunvalvonta- ja
tukiyhdistyksenä. Oikeuksienvalvonta tarkoittaa
mm. lausuntojen ja kannanottojen tekoa.
Teemme yhteistyötä kaupungin ja muiden
järjestöjen kanssa ja jaamme asiantuntemustamme
päätöksenteon tueksi. Haluamme tehdä
rakentavaa yhteistyötä, joka johtaa muutoksiin
ja parannuksiin ihmisten elämässä.
Tänä syksynä olemme tuoneet eri yhteyksissä esiin
huolemme erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ja
heidän perheidensä jaksamisesta ja hyvinvoinnista.
Korona vaikuttaa edelleen palvelujen saatavuuteen
ja ihmisten hyvinvointiin. Olemme vaikuttaneet
seuraavissa asioissa:
- Vaatimus yksityisten pukutilojen rakentamisesta
- Kannanotto iltapäivätoiminnan järjestämisestä
kotiin ja
- Aloite omaishoidon vapaiden kehittämisestä.

KOKOUKSEEN
Kehitysvammatuki 57 ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
torstaina 25.11.2021 klo 18
yhdistyksen toimistolla osoitteessa
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs,
00510 Helsinki.
KÄSITELTÄVIÄ ASIOITA:
• Sääntöjen 11§:n määräämät asiat
- hyväksytään toiminta		 suunnitelma 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

Lue kannanottomme ja lausuntomme kotisivujen
yhdistys-osiosta.

• Uuden viisivuotisstrategia
(2022–2026) hyväksyminen
• Muut yhdistyksen hallitukselle
ennen 26.10. ilmoitetut asiat

Ota yhteyttä! Kokemustietonne on tärkeää, jotta
voimme edistää oikeuksien toteutumista ja
vaikuttaa palveluiden kehittämiseen.

Kokousmateriaali on saatavilla
yhdistyksen toimistolta
19.11. alkaen.

Katja Riikonen

TERVETULOA!

perheiden tuen päällikkö

Kehitysvammatuki 57 ry:n hallitus

044 741 6259
Lisätietoja: Marja Herala
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nöllisesti. Verkkosivua kehitetään ja päivitetään
vuoden 2022 loppuun asti, jolloin myös hanke
loppuu.

Anna palautetta sivusta
Keräämme käyttäjiltä kokemuksia nettisivujen
käytöstä syksyn 2021 ajan. Palautteen ja käyttäjäkokemusten avulla kehitämme sivustoa. Voit
antaa palautetta verkkosivuston palautelomakkeen kautta tai lähettää sähköpostia hankepäällikkö Satu Timperille osoitteeseen satu.timperi@
kvtuki57.fi.
Teksti Satu Timperi | Kuva Mikko Apell

Tule kehittämään

SELKEÄSTI MEILLE

-hankkeen verkkosivuja!

Selkeästi meille -hankkeen verkkosivut on nyt
julkaistu osoitteessa www.selkeästimeille.fi.
Sivustolta löytyy tietoa hankkeen toiminnasta
sekä vinkkejä ja ohjeita, miten kognitiivista
saavutettavuutta voi huomioida.

vuoden aikana päätettiin perustaa hankkeelle
omat verkkosivut ja aloitettiin verkkosivuston
suunnittelu. Suunnittelussa ja toteutuksessa
otettiin huomioon hankkeessa tehdyt huomiot
mahdollisimman hyvin.

Esimerkkisivu saavutettavasta
verkkosivusta

Verkkosivuista pyritään tekemään esimerkkisivut teknisesti ja kognitiivisesti saavutettavista verkkosivuista. Saavutettavuus on asia,
jota täytyy testata ja kehittää koko ajan, eikä
se tule koskaan täysin valmiiksi. Kehitysvammaliiton Papunet tekee lain vaatiman teknisen
saavutettavuuden arvioinnin sivustolle. Tämän
lisäksi eri käyttäjät testaavat sivustoa sään-

Sivusto on yksi Selkeästi meille -hankkeen
lopputuotos. Koko hanketiimi ja sivuston
kehittäjäksi valittu Site Logic osallistuivat
sivuston suunnitteluun. Hanke keräsi ensimmäisen vuoden aikana kokemuksia kognitiivisesti saavutettavista verkkosivusta. Toisen

UUSI!
Olen Jenni Morottaja
ja aloitin uutena yksikönjohtajana
Oskarinpuiston kotiyhteisössä lokakuun lopussa.
Pohjakoulutukseltani olen nuoriso- ja
vapaa-ajan ohjaaja, minkä jälkeen kouluttauduin
sosionomiksi Diakonia- ammattikorkeakoulussa.
Arvostan yhdessä tekemistä, toisiltamme
oppimista sekä positiivista ilmapiiriä.
Vapaa-aikani kuluu suurelta osin salibandyn
parissa sekä perheen kanssa metsissä retkeilyyn.
Mukava päästä Kehitysvammatuki 57
työyhteisöön, odotan innolla tulevaa!
Jenni Morottaja

DIANDRA

– kerran joulukuun
aikaan -konsertti
Paavalinkirkossa
Diandran tunnelmallinen
joulukonsertti 8.12. kello 19
Paavalinkirkossa on erinomainen
tilaisuus virittäytyä lähestyvään jouluun.
Liput on ensisijaisesti tarkoitettu
aikuisille, joilla on kehitysvamma tai
vastaava tuen tarve, sekä heidän
avustajilleen. Mikäli tarvitset
pyörätuolipaikan, soita Marjalle
p. 040 521 0240. Lippuja on rajoitetusti.
Varaa ilmainen lippusi tapahtumakalenterin kautta. Hae lippusi
Ystävätuvalta 24.11. klo 14–18.
Lippuja ei postiteta.
Lämpimät kiitoksemme lahjoittajalle,
jonka ansiosta monet pääsevät
nauttimaan tästä upeasta, hyvää
mieltä ja suurta iloa tuovasta
konsertista!

044 700 1061
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Mitä kuuluu?

Mitä kuuluu? -palstalla vieraillaan vuoden aikana
kaikissa Kehitysvammatuki 57 ry:n yksiköissä ja
tutustutaan järjestötoimintaan. Tällä kertaa tutustutaan vapaaehtoistoiminnan uurastaja Håkaniin,
jonka elämänkokemuksen kautta voi kurkistaa
kehitysvammahuollon historiaa. Oskarinpuiston
toimijatalon Minna kertoo, millaista jumppaväkeä
toimistolla on ja leirikesästä kertovasta jutusta
voit lukea, millaisia ohjaajia leirityössä tarvitaan.

Kivinen tie
Pukinmäestä
Alppilaan
Håkan Eklund (s.1950) on monelle Kehitysvammatuki 57 ry:ssä tuttu kasvo Vekkarin
vapaaehtoistoiminnasta. Håkanin elämän
aikana moni asia on muuttunut kehitysvammaisten asemassa. Miten nämä
muutokset ovat näkyneet Håkanin elämässä?

Kävimme hänen lapsuudenmaisemissaan
muistelemassa menneitä. Paljastui, että
energisenä ja elämäniloisena tunnetun
miehen elämänpolku on ollut erittäin kova.
Junan saapuessa Pukinmäkeen Håkan kertoo
asuneensa siellä ensimmäiset elinvuotensa.
Eklundien perhe asui käytöstä poistetussa
junanvaunussa, johon ei tullut sähköä. Sitä
lämmitettiin kamiinalla ja valaistiin öljylampulla. Ruoka valmistettiin spriikeittimellä. Håkan
muistaa yhä miten jäätäviä talviaamut olivat.
Perhe eli köyhyydessä, sillä Håkanin isä joi
kaiken minkä tienasi.
- Kerran meillä räjähti primuskeitin. Sen kylki
vaan pamahti auki. Meinasi palaa koko vaunu,
Håkan muistelee.
Nousemme junasta Puistolassa ja kävelemme
radan itäpuolen omakotitaloalueelle. Håkan
tervehtii erään talon pihalla puuhailevaa miestä,
joka tulee uteliaana lähemmäksi.

8
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- Katos Håkan! En meinannut ensin
tuntea, kun sulla on tuo parta, hän
huudahtaa.
Håkanin perhe asui Mehiläistiellä
pienessä puutalossa 1960–1976.
Nyt tontilla on kaksikerroksinen tiilitalo. Koti ei ollut mukava eikä turvallinen
paikka. Kotitöitä oli paljon ja jos niistä ei
selvinnyt kunnialla, sai kyytiä: vyö paukkui
armotta selkään solkipää edellä.
- Koulussa terveydenhoitaja näki jäljet
mun selässä. Äitini kutsuttiin puhutteluun,
mutta hän ei tunnustanut mitään.
Hakkaaminen sai jatkua, Håkan kertoo.

Luonnonystävä jo nuorena
Kävelemme pienen metsikön luo. Håkan
muistaa keräilleensä siellä sieniä ja
marjoja: ruokaa perheelle. Hän paimensi
metsässä myös läheisen tilan lehmiä.
Håkan viihtyi luonnossa jo lapsena. Hän
opetteli kirjan avulla tuntemaan linnut.
Kalastuksen hän aloitti 12-vuotiaana ja
harrastaa sitä vieläkin.
- Faijalla oli aina viinapullo kalassa
mukana. Kun isä sammui, piti mun
mennä kahden ongen väliä. Jos isän
siskon mies oli muka-na, piti mun vahtia
kolmea onkea. Ukot makasivat
pensaassa, Håkan muistelee.
Jatkamme Aurinkomäentielle. Paikka
tuo Håkanin mieleen hyviä muistoja.
Puistolassa hänellä oli paljon kavereita,
mukava ja reilu kaveriporukka.

- Tehtiin paperilennokkeja, ajettiin neppiksillä ja mentiin polkupyörillä. Siitä jäi aika
ihania muistoja. Täällä Puistolan puolella
oli niin ystävällisiä ihmisiä. Naapuritkin oli
mukavia.
Samaa tietä pitkin Håkan käveli nuorena
miehenä Tapanilan asemalle, mistä hän
otti bussin kehitysvammaisten työkeskukseen. Siellä tehtiin nauhakoneella sulkijanauhoja ja kasattiin leivän-paahtimia.
- Mä tykkäsin siitä työstä. Ei siitä kyllä
paljoa rahaa saanut. Perjantaisin oli tilipäivä, kaksitoista markkaa tuli viikossa.
Perhe muutti radan länsipuolelle Tapulikaupunkiin vuonna 1976. Paikallinen nuoriso otti Håkanin silmätikukseen.
Oli huutelua ja kiusaamista.
- Kerran olin ulkoiluttamassa koiraa,
niin jengi piiritti mut, enkä meinannut
päästä karkuun. Onneksi poliisi sattui
paikalle, ja selvisin tilanteesta.
Kun mun ccockerspanieli kuoli, ostinkin
dobermannin. Sen kanssa uskalsi
liikkua mihin aikaan vaan. Ei tultu
enää kiusaamaan, Håkan hymyilee.

Omille siiville
Håkan muutti omilleen 35-vuotiaana, heti
kun tuettu asuminen tuli mahdolliseksi
80-luvulla. Ensimmäinen oma koti oli
pieni yhteisö Helsingin Alppilassa. Siellä
hän asui silloisen puolisonsa ja pariskunnan kaverin kanssa.
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JAKSAA
JAKSAA!
- Kommuunivuodet oli hyviä. Pääsin vihdoin pois kotoa, kokeilemaan omia siipiä.
Vanhemmat eivät kyllä hyväksyneet sitä.
Olivat kiukkusia kun muutin, Håkan muistelee.
Håkan muistaa Kehitysvammatuki 57:n
alkuajat. Yhdistys järjesti 1958–1962
teatteriesityksiä Vanhalla ylioppilastalolla.
Håkan kävi katsomassa ne kaikki: Aladdinin taikalampun, Hyrrän ja Sinisen linnun.
Håkan itse alkoi toimia yhdistyksen vapaaehtoisena kuusikymppisenä. Nykyinen
vaimo Hanna Eklund löytyi yhdistyksen
tietokonekerhosta. Tällä hetkellä Håkan
toimii vertaisvetäjänä luontokerhossa ja
Vekkarin vapaaehtoisena. Vaparihommat
ovat usein siivousta puistoissa tai tapahtumissa.
- Siitä saa hyvää mieltä, kun näkee kättensä jäljen. Ollaan saatu paljon kiitosta.
Siellä tapaa myös kavereita. Se on aika
vakioporukka, mikä siivoamassa käy.

Muutoksia parempaan
Håkan keräsi Hannan kanssa muutama
vuosi sitten 600 nimeä kansalaisaloittee-
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seen, joka vastusti vammaisten asumispalvelujen kilpailutuksia. Håkanin elämän
aikana kehitysvammaisten asema on
parantunut paljon, ja hän on koettanut
omalta osaltaan olla mukana tekemässä
muutosta.

Oskarinpuiston toimijatalon toimija Minna
ohjaa virkistysjumppaa toimiston henkilökunnalle. Jumppa on kerran kuussa
maanantaisin ja se pidetään etänä Teamsin välityksellä.

- Ennen kehitysvammaiset eivät saaneet
näkyä kadulla. Pidettiin suljetuissa laitoksissa. Se alkoi muuttua paremmaksi
80-luvulla, kun tuli tukiasuntoja, Håkan
kertoo.

Olin vasta käynyt Vekkari -vertaisvetäjäkoulutuksen, se oli just loppunut se
koulutus. Soitettiin Vennille toimistolle
ja kysyttiin tarvitseeko toimistolla taukojumppaa. Ja tarvittiinhan sinne ja siitä se
lähti liikkeelle. Halusin saada kokemusta
ohjaamisesta ja miten se onnistuu. Ensin
jumppaa oli kerran viikossa ja nyt jumpataan yhdessä kerran kuukaudessa.

Kysyn lopuksi Håkanilta haastattelun aikana mieleeni tulleen kysymyksen. Miten
hän on onnistunut säilyttämään reippaan
ja iloisen asenteensa, vaikka elämä on
ollut niin kova?
- On ollut vaan pakko. Ei voi kaikkea
painaa sydämeen asti ja antaa masentaa,
vaikka on ollut monenlaista hankaluutta,
hän vas-taa.
Teksti ja kuvat:
Jouni Viitala

Kansalaisareena juhlii
vapaaehtoistoimijoita
Suomessa 3.12.2021
vapaaehtoisten päivänä.

Miten jumppa lähti liikkeelle?

Oon itse suunnitellut jumppaliikkeet ja
valinnut musiikin. Musiikki on vähän menevämpää, se piristää ja virkistää, mutta
ei ne meinaa pysyä rytmissä. Ne aina
laiskottelee siellä, niitä pitää aina tsempata ”Jaksaa, jaksaa!” ja niitä pitää välillä
komentaa. Käytän omaa konetta (iPad),
jossa on Go Talk- ohjelma puheen tukena ohjeiden antamiseen: jaksaa jaksaa!
Ohjaaminen tuntuu nyt helpommalta kuin
alussa.

Tehtiin palautekysely keppijumpasta ja
sain muutaman vastauksen kyselyyn.
Jumppaa lyhennettiin, ei ne jaksanut niin
pitkään. Nyt jumppa kestää noin 15 minuuttia. Musiikkia myös kehuttiin, kappaleet sopivat mainiosti jumpan taustalle.
Palautteissa pyydettiin myös, että voisiko
jumppavideon laittaa vaikka YouTubeen?
Sitä ei ole vielä tehty, pitää miettiä välillä.
Oon ohjannut jumppaa myös Haksulan
toimijatalon porukalle ja Oskarinpuiston
työkavereille. Jumppa auttaa jaksamaan
töissä, se virkistää ja vähän auttaa verenkiertoon. Ohjaamisen kautta oon saanut
uusia tuttavuuksia ja se on rohkaissut
mua, eikä mua jännitä enää niin paljon.
Meinaan jatkaa sitä Virkitysjumpan vetämistä.
Suosittelen kaikille Virkistysjumppaa se
auttaa väsymykseen.
Jumppaterveisin,
Minna Oskarinpuiston toimijatalosta
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Kolumni

Ohjaajat
olivat
suopeita
Kesäleirillä mukavinta oli saunominen ja
uiminen, kaikenlainen värkkääminen ja
musiikki kaikissa muodoissaan. Korkealle arvostettuja asioita olivat myös hyvä
seura ja uusiin ihmisiin tutustuminen.
Ikävintä taas olivat oma tai toisen tyhmä
käyttäytyminen tai meteli, jota ei päässyt
pakoon. Näin vastailivat tämän kesän
leiriläiset palautteissaan, joita kerättiin
leirin viimeisenä päivänä. Olitko yllättynyt
vastauksista?
Otsikossa oleva palaute liittyi leiriläisen
kokemukseen leiriohjaajista. Palaute kuului kokonaisuudessaan näin: ”[Ohjaajat
olivat] suopeita. He antavat sen totuuden,
jonka leiriläinen käsittää ja jonka näkevät
oikeaksi.” Tällainen palaute lämmittää,
sillä leirien sujumisen kannalta tärkeintä
on, millaisia ohjaajia leireille on onnistuttu
saamaan.
Leiriohjaajan työ on sekoitus huolenpitoa,
palvelua, organisointia ja sisällön tuottamista. Se on myös keskustelua, nauramista, lohduttamista ja solmuun menneiden
asioiden ratkomista. Yhtä kaikki leiriohjaajalta odotetaan kykyä sytyttää nuotio,
paistaa tikkupullia ja pitää saunassa sopiva kylpylämpö. Ohjaajan pitää uskaltaa
mennä myös uimaan ja osata soutaa tai
irrottaa kala koukusta.

12
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Maailman paras duuni
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Kehitysvammatuki 57:n leiritoiminta on
kehittynyt vuosikymmenten ajan nykyiseen muotoon. Toiminta on muuttunut
pitkistä kesäsiirtolaleireistä eri kohderyhmille tarkoitetuiksi lyhyemmiksi leireiksi.
Leiriläisten odotukset ovat pääpiirteissään säilyneet samoina: leirille tullaan
virkistymään, tutustumaan uusiin ihmisiin
ja tekemään kiinnostavia asioita yhdessä.
Leiriohjaajan näkökulmasta lyhyille leireille on tullut hektisyys: leiriolosuhteissa
työpaikkaan, työkavereihin pitää tutustua
nopeasti, työtehtävät pitää keksiä ja niihin
tarttua saman tien.
Tällaisia nopean toiminnan ihmisiä saimme onneksemme myös menneen kesän
leireille. Sen lisäksi, että leiriläiset saivat
mukavia muistoja ja tapasivat uusia ihmisiä, leirikesä poiki väistämättä ohjaajille
kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien
ihmisten kanssa työskentelystä. Leiriohjaajana toimiminen voi olla erinomainen
keino löytää tie sote-alan koulutuksiin ja
sieltä edelleen kehitysvamma-alan työtehtäviin.
Teksti Maija Rimpiläinen
Kuva Kirsikka Manninen

osiaali- ja terveysalan työvoimapula pahenee viikko viikolta.
Myös vammaisalalla tilanne on
paikoittain lähes katastrofaalinen, jonka takia vammaisalan toimijat suunnittelevat erikseen ja verkostoyhteistyönä
työn houkuttelevuutta vahvistavia kampanjoita. Tämä asia on läsnä myös meillä Kehitysvammatuki 57:ssa, joskin arvopohjaisena ja suhteellisen pienenä toimijana meillä
on käytettävissämme joitakin kannustimia.
Tämä ei kuitenkaan riitä, enkä voi ummistaa
silmiäni hoiva-alan yleiselle ahdingolle.
Sote-sektorin työt kuuluvat matalapalkka-alan tehtäviin ja yleisesti oletetaan,
että alalle kouluttautuneet ihmiset ovat
valinneet alan kutsumuksensa takia. Tämä
pitänee osittain paikkaansa, koska ihminen haluaa useimmiten tehdä arvojensa
mukaista työtä. Ala on kuitenkin kokenut
radikaalin muutoksen siitä päivästä, jolloin
itse noin 25 vuotta sitten sain valmiiksi
ensimmäisen sote-alan tutkintoni. Työn
monitahoinen vaativuus sekä henkinen ja
fyysinen kuormittavuus on lisääntynyt vuosi
vuodelta samaan aikaan, kun käytettävissä
olevat resurssit ovat pienentyneet. Työstä
maksettavan palkan ja työn sisällön välinen
epäsuhta on tänään konkreettisempi kuin
aiemmin. Edellinen vaikuttaa henkilöstön
saatavuuden lisäksi palveluiden laatuun.
Tulemme jatkossakin pitämään asiaa esillä
ja osallistumaan yhteiseen kampanjointiin
ja vaikuttamistyöhön asioiden parantamiseksi.

Sote-alalla on kuitenkin paljon hyvää,
edelleen. En tule koskaan unohtamaan
aikaa, jolloin arjen vuorovaikutustilanteet ja
hyvät hetket motivoivat tekemään vaativaa
ja ajoittain haastavaakin työtä. Missään
muussa työssä kuin vammaisalan työtehtävissä en ole saanut yhtä paljon hyvää tahtoa ja uskaltaisinko sanoa, myös rakkautta
osakseni. Onko mitään mahtavampaa kuin
vilpittömän iloiset tervehdykset, halaukset
ja tunne siitä, että juuri minun kanssani
kanssaihminen haluaa jakaa ajatuksensa ja suuren osan elämästään? Toisaalta
myös ymmärrys siitä, että turvallisen ihmisen läsnä ollessa ihminen voi tuoda esille
vaikeitakin tunteita tekee työstä arvokasta.
Hyvät hetket eivät aina synny itsestään,
mutta niiden eteen on tehtävissä paljon.
Olen saanut tehdä maailman parasta
duunia vammaisalalla lähellä ihmistä.
Viihdyn nykyisessä varsin hallinnollisessa
työssäni tänäänkin, mutta edelleenkin parhaita ovat yhdessä koetut hyvät ja joskus
vaikeatkin hetket asukkaiden, toimijoiden
ja toimintaamme osallistuvien ihmisten
kanssa.
Kiitos sinulle vammaisalalla työskentelevä ammattilainen! Tervetuloa alalle uusi
tulevaisuuden ammattilainen!

Nina Korventaival
toiminnanjohtaja
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Toiminta, tapahtumat
ja vertaistuki
Perheiden vertaistukitoiminta

15

Toiminta on tarkoitettu perheille, joissa perheenjäsenellä on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alainen tuen tarve. Edistämme
perheiden hyvinvointia tarjoamalla tukea ja tietoa eri elämäntilanteissa. Tulemme myös tarvittaessa tueksi erilaisiin perheen
palveluita koskeviin palavereihin.
Lisätietoja Sari Jenulta ja Hanna Pyöriältä.

Parkkitoiminta

22
24

Parkkitoiminta on arjen tilapäistä tukea pääkaupunkiseudulla asuville
perheille, joissa lapsella on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alaisen tuen tarve. Parkkitoiminta on kotona ja tapahtumien yhteydessä
järjestettävää lastenhoitoa (kotiparkki ja toimintaparkki) ja lasten
teemapäiviä (perjantai- ja lauantaiparkit).
Lisätietoja Aino Raikelta.

Ystävätupatoiminta ja retket
Hyviä hetkiä on tarjolla kohtaamispaikka Ystävätuvalla ja säännöllisesti kokoontuvilla klubeilla. Lisäksi järjestämme lyhytkursseja, kulttuurija virkistysretkiä, matkoja ja tapahtumia. Lisätietoja Marja Heralalta.

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta

27
30
30
14

Viisseiska | 4

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa mielekästä tekemistä omaksi ja muiden
iloksi. Vekkari tarjoaa tukea niille vapaaehtoisille, joilla on erityisen
tuen tarve. Vekkarin vapaaehtoiset tekevät vapaaehtoistehtäviä
esimerkiksi tapahtumissa ja ohjaavat omia harrastusryhmiä. Vapaaehtoiset, joilla ei ole tuen tarvetta, voivat muun muassa tukea Vekkarin
vapareita tapahtumissa ja ryhmissä, vierailla kotiyhteisöissä tai toimia
kaverina tukea tarvitsevalle henkilölle.
Lisätietoja Veera Hietaselta ja Venni Turtiaiselta.

Kerhotoiminta
Kerhotoiminnassa on tarjolla säännöllisesti kokoontuvia kerhoja ympäri pääkaupunkiseutua. Täältä voi löytää myös lyhytkursseja ja saada
tietoa kotiin tuotavasta vapaa-ajan toiminnasta.
Lisätietoja Severiina Winqvistiltä.

Leiritoiminta
Leiritoiminta tarjoaa kehitysvammaiselle tai vastaavaa laaja-alaista
tukea tarvitsevalle ihmiselle mahdollisuuden lepoon ja virkistykseen
loma-aikana.
Lisätietoja Maija Rimpiläiseltä.

Ilmoittautuminen

!

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

Perheiden vertaistukitoiminta

Perheiden
vertaistukitoiminta

Yhdistyksen yleiset
peruutusehdot
Yhdistyksen yleiset peruutusehdot
ovat voimassa kaikissa yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa ja
tapahtumissa ellei toisin mainita.
Voit peruuttaa osallistumisen kuluitta 30 vrk ennen tapahtuman alkua.
Perimme 50 % kuluista, jos peruutus
tapahtuu 29–15 vrk ennen tapahtuman alkua. Perimme 100 % kuluista,
jos osallistuminen peruutetaan alle
15 vrk ennen tapahtuman alkua.
Maksun maksamatta jättäminen ei
ole sama asia kuin peruuttaminen.
Sairastumisen sattuessa rahat
palautetaan vain lääkärintodistusta
vastaan.
Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi, olethan välittömästi yhteydessä tapahtuman yhteyshenkilöön.
I L M OT TA U D U O S O I T T E E S S A

tapahtumat.kvtuki57.fi.

Mikä on Perhis?
Ystis on saanut kaverikseen Perhiksen.
Perhis on erityislapsiperheiden oma
kohtaamispaikka, jonne voi tulla
tapaamaan muita lapsiperheitä ja
tutustumaan samankaltaisessa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin. Toivotamme
lämpimästi tervetulleiksi myös aikuisten
lasten vanhemmat yksin, ystävänsä tai
aikuisen lapsensa kanssa.
Perhiksen toiminta kehittyy kävijöidensä
mukana. Paikalla on aina perhetyön
koordinaattorit Hanna tai Sari. Tarjolla
on pientä syötävää, kahvia ja teetä.
Perhikseen ei tarvitse ilmoittautua.

Aika: torstaisin kello 10–13, katso päivämäärät kohtaamispaikkojen kohdalta
Paikka: Stadin asukastalo Kontula,
Keinulaudankuja 4 C, 4.11., 2.12.
Ystävätupa, Läntinen Brahenkatu 2,
4.kerros, 25.11., 16.12.
Hakunilan yhteisötalo, Laukkarinne 6,
Vantaa, 11.11., 13.1. (toinen tapaaminen
vahvistuu lähempänä)
Viisseiska | 4
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Koivukylän avoin kohtaamispaikka,
Karsikkokuja 17, Vantaa 9.12.

Espoon vertaistukiryhmä

Espoon Me-talo, Terveyskuja 2 B, 18.11.,
16.12., 20.1. (viim. tapaaminen
vahvistuu lähempänä)

Ryhmä on tarkoitettu Espoossa asuville
kehitysvammaisten tai vastaavaa laajaalaista tukea tarvitsevien pienten ja alakouluikäisten lasten vanhemmille. Lastenhoito järjestetään ennakkoilmoittautumisten perusteella. Voit tulla mukaan
molemmille kerroille tai vaan toiseen
tapaamiseen. Tapaamisissa vierailee
joogaohjaaja ja kokemusasiantuntija.
Tapahtumaan on mahdollista osallistua
myös etänä, pyydä linkki etukäteen.

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

Aika: keskiviikkona 18.8. klo 13–14.30
Paikka: Me-talo, Terveyskuja 2,
02770 Espoo. Toisen tapaamisen paikka
vahvistuu lähempänä ajankohtaa.
Ilmoittautuminen: viimeistään viikkoa aikaisemmin tapahtumakalenterin kautta.

Kaakon kammari
Kaakon kammarissa on ovet auki pääkaupunkiseudulla asuville erityistä tukea
tarvitsevien lasten ja nuorten perheille.
Lapsille ja nuorille järjestetään ohjattua
puuhaa, jonka aikana vanhemmat voivat
jutella keskenään. Päävastuu lasten
hoitamisesta on vanhemmilla. Illat ovat
koko perheelle avoimia, eikä niihin
tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Aika: joka kuukauden toinen
maanantai kello 17–20
Paikka: Oskarinpuiston toimijatalo,
Marjaniemenranta 48, 00920 Helsinki
(marras- ja joulukuu)
Leikkipuisto Orava, Karhutie 11, 00800
Helsinki (tammikuusta 2022 alkaen)

Lisätietoja: Hanna Pyöriä
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Vantaan vertaistukiryhmä
Ryhmä on tarkoitettu Vantaalla asuville
kehitysvammaisten tai vastaavaa laajaalaista tukea tarvitsevien alakouluikäisten
lasten vanhemmille. Ryhmä kokoontuu
kuukauden välein ja voit tulla mukaan
aina kun se sopii sinulle. Ryhmään kutsutaan osallistujien toiveiden mukaisia
vierailijoita. Mukana on aina Kehitysvammatuki 57 ry:n perhetoiminnan
koordinaattori Hanna Pyöriä ja kokemusasiantuntija Marianna Kuortti.

Aika: 24.11. ja 26.1. kello 18.30–20.00
Paikka: Zoom-linkki, joka löytyy
tapahtumakalenterista
Ilmoittautuminen: ei tarvitse ilmoittautua

Länsi-Uudenmaan
vertaistukiryhmä		
Ryhmä on tarkoitettu alueella asuville
kehitysvammaisten tai vastaavaa laaja-alaista tukea tarvitsevien lasten tai
aikuisten lasten vanhemmille. Ryhmä
kokoontuu kolmen viikon välein ja voit
tulla mukaan aina silloin, kun se sopii
sinulle. Ryhmässä on mukana
kokemusasiantuntijoita ja asiantuntijavierailijoita toivomusten mukaisesti.

Aika: 16.11., 7.12. ja 18.1.
kello 18.00–19.30
Paikka: Zoom-linkki, joka löytyy
tapahtumakalenterista
Lisätietoja: Hanna Pyöriä

16

Ilmaha gaarka ahi waa hadiyad
- kooxda loogu talagalay hooyooyinka afka soomaaliga ku hadla

Lisätietoja: Hanna Pyöriä

Ma heysataa cunug qaba naafo, jirro ama
kaalmo u baahan? Ku soo dhowow oo la
kulan hooyooyin afka soomaaliga ku hadla oo ku jira xaaladdaada mid lamid ah!
Kooxda Ilmaha gaarka ahi waa hadiyad
– ee bishiiba halmar kulanta waa lacag
la’aan waxaana la bixinayaa casho fudud.
Waxaad ka soo qeybgeli kartaa wakhtiyada aad dooneyso.
Wakhtiga: Arbaco 25.11., 16.12., 27.1.
saacadda 18.00–19.30
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.

Erityislapsi on lahja
-ryhmä somalinkielisille äideille
Onko sinulla lapsi, jolla on jokin vamma,
sairaus tai muu erityisen tuen tarve?
Tervetuloa tapaamaan muita samassa
tilanteessa olevia somalinkielisiä äitejä!
Kerran kuukaudessa kokoontuva Ilmaha
gaarka ah waa hadyad –ryhmä on ilmainen ja siellä on tarjolla pieni iltapala.
Voit osallistua niille kerroille, joille haluat.
Ryhmään ei tarvitse erikseen ilmoittautua,
voit vain tulla paikalle kello 17.30.
Tapaamiset toteutetaan yhteistyössä
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n ja
Helsingin kaupungin vammaispalvelujen
kanssa.
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Perheiden vertaistukitoiminta
Aika: sunnuntai 28.11. kello 10–13

Aika: 25.11., 16.12. ja 27.1
kello 18–19.30
Paikka: Itäkadun perhekeskus,
Tallinnanaukio 1
Lisätietoja: Hanna Pyöriä
(yhteystiedot takakannessa) tai
Tuulikki Hakala tuulikki.hakala@polli.fi,
p. 046 922 3590

Aikuisten sisarusten
vertaistukiryhmä
Uusi vertaistukiryhmälle sinulle, jolla on
erityistä tukea tarvitseva sisko tai veli
ja olet yli 18-vuotias. Ryhmä kokoontuu
kaksi kertaa vuodessa.

Aika: keskiviikko 8.12. kello 17.30–19.30
Paikka: Ravintola 10. kerros, Kaivokatu 3,
Helsinki

Paikka: Oskarinpuiston toimijatalo,
Marjaniemenranta 48, Helsinki
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 13.11. mennessä
tapahtumakalenterin kauttaT

Lasten oikeuksien päivä
Varhaiskasvatuksen sosionomiopiskelijat
järjestävät työpajoja lapsiperheille.
Hanna on sadutuspisteellä, jossa kirjataan ylös tarinoita, satuja ja pieniä juttuja.
Ei ilmoittautumista. Laita viesti, jos haluat
jutella perhetoiminnan koordinaattorin
kanssa.

Aika: torstai 18.11. kello 10–12
Paikka: Myllypuron Kampus,
Myllypurontie 1, Helsinki

Pöllö-Akatemia
Yliopiston opettajaopiskelijat ja
Metropolian varhaiskasvatuksen
sosionomiopiskelijat saduttavat lapsia.

Aika: tiistai 30.11. klo 9–10
Paikka: verkossa
Ilmoittautuminen:
liisa.karlsson@helsinki.fi

Lisätietoja: Hanna Pyöriä

18
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Tervetuloa nauttimaan joululounaasta ja
vertaistuesta ravintola Töölönrantaan!
Omavastuu 10 e/henkilö, ja se maksetaan
käteisellä paikan päällä.

Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 6.12. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

Perheen elokuva Rivierassa

Ilonhetket vanhemmille

Lisätietoja: Hanna Pyöriä

Vanhempien joululounas

Paikka: Ravintola Töölönranta,
Helsinginkatu 56, Helsinki

VIRKISTYSTÄ
PERHEILLE

Paikka: Zoom-linkki, joka löytyy
tapahtumakalenterista

Ilmoittautuminen: 19.11. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

Aika: sunnuntai 13.12. kello 11.30–13.00

Ilmoittautuminen: 3.12. mennessä tapahtumakalenterin kautta.

Aika: perjantai kello 12.00–12.30

Aika: sunnuntai 5.12. kello 11.00–14.15
Paikka: Opistotalon opetuskeittiö,
Helsinginkatu 26, Helsinki
Lisätietoja: Sari Jenu

Lisätietoja: Sari Jenu

Väsynyt, mutta hilpeä joukko vanhempia
kokoontuu puoleksi tunniksi latautumaan
hassujen pelien ja virkistävien
kehoharjoituksien pariin.

Omavastuu on 10 €/perhe, joka maksetaan käteisellä paikan päällä. Paikkoja on
rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Perheiden klovnipaja
Kaikenikäisten perheiden klovnipaja, jossa saa hassutella luvan kanssa. Pajassa
tutustutaan klovnerian peruselementteihin, kuten spontaaniin ilmaisuun ja leikkeihin. Klovnipajaa vetää Elina Perttola
(www.elinaperttola.com). Aiempaa
kokemusta tai esiintymisosaamista ei
tarvita. Tarjolla on myös lounas.

Jouluherkkuja lahjaksi
Valmistetaan yhdessä perheen kanssa
herkkulahjoja, jotka pakataan valmiiksi
lahjoiksi. Kurssilla valmistetaan myös
pientä syötävää, jotka herkutellaan yhdessä kurssin päätteeksi. Myös sisarukset
voivat tulla mukaan.

Elokuvateatteri Riviera Kallio on varattu
koko perheelle sopivan Encato -elokuvan yksityisnäytökseen. Elokuva kertoo
erikoislaatuisesta Madrigalin perheestä,
joka elää Encatossa, piilossa Kolumbian
vuorilla. Perheen lapsilla on ainutlaatuinen supervoima parantaa, vain lapsista
Mirabelilla ei tätä kykyä ole. Mitä Mirabel
tekee, kun Encantoa uhkaa vaara? Onko
hän toivo tälle ihmeelliselle paikalle?
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Aika: Ensimmäinen tapaaminen lauantaina 15.1. kello 10–16, muut kerrat ovat
maanantaisin 17.1., 31.1., 14.2., 28.2. ja
16.3. kello 17–20

Ennen elokuvaa on yhteinen lounas kello
12, elokuva alkaa kello 13. Tapahtumaan
voi osallistua perheen tai avustajan
kanssa. Paikkoja on rajoitetusti,
ilmoittautuminen on välttämätöntä.

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 3.1. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

Aika: tiistai 28.12. kello 12–15
Paikka: Riviera, Harjukatu 2, Helsinki
Ilmoittautuminen: 10.12. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

Yksinhuoltajavanhempien
tapaaminen
Vanhemmuuden voimavarat

Tervetuloa nauttimaan Ateneumin taideaarteista sekä Outi Heiskasen näyttelystä! Nautimme yhdessä keittolounaan
Ateneum Bistrossa. Lastenhoitoon on
mahdollista saada apua kotiparkin kautta.
Hoitajia on rajallisesti.

Aika: sunnuntai 9.1. kello 10–13
Paikka: Ateneum, Kaivokatu 2, Helsinki
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 3.1. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

20
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Tapahtuma järjestetään yhteistyössä
Kehitysvammatuki 57 ry ja Mahdollisuus
lapselle ry.

Aika: lauantai 22.1. kello 11–14

Lisätietoja: Sari Jenu

Vanhempien omaa aikaa
Ateneumissa

tua sekä fysioterapeutin että toimintaterapeutin ohjaamiin näytetunteihin.
Samalla on mahdollisuus tutustua Kunnon, Toiminnan ja Ilmaisun Huoneisiin.

Ryhmä on tarkoitettu erityislasten
vanhemmille. Ryhmässä hyödynnetään
hahmoterapeuttisia menetelmiä.
Ryhmän vetäjiä ovat Juha Takanen,
hahmoterapian opiskelija (4. vuosikurssi),
mindfulness-ohjaaja, tunnetaitovalmentaja, erityislapsen isä ja
Elina Hietala, hahmoterapian opiskelija
(5. vuosikurssi), TRE- ohjaaja, TeM,
leikki-ikäisen lapsen äiti.
Ryhmä on suljettu ja siihen otetaan
enimmillään 10 osallistujaa. Osallistujilta
toivotaan sitoutumista olemaan mukana
jokaisella kerralla. Järjestämme samaan
aikaan Ystävätuvalla lasten toimintaparkin, jonne voit ilmoittaa lapsesi. Pystymme ottamaan lapsia mukaan rajallisen
määrän.
Ryhmän järjestävät yhdessä Kehitysvammatuki 57 ry ja Pääkaupunkiseudun
Omaishoitajat ry

Tarjolla keskustelua, vertaistukea ja hyvää
seuraa helsinkiläisille yksinhuoltajavanhemmille. Lapset jäävät Ystikselle
hoitajien kanssa ja vanhemmat lähtevät
nauttimaan hampurilaisista Sturenkadun
Naughty Burger -ravintolassa.

Paikka:Mahdollisuus lapselle ry,
Konalantie 47 B, 2. kerros, Helsink.
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 17.1. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

Aika:maanantai 24.1. kello 17–20
Paikka:Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs.
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: 17.1. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

Perheiden luontokerho
Tietoa nuoren kuntoutuksesta
Nuoren kuntoutus arjessa -päivä erityisnuoren vanhemmille. Mukana ovat
toimintaterapeutti Tuuli Ahonen ja
toiminnanjohtaja Anna-Mari Laitila sekä
mahdollisesti kuntoutuksen asiantuntija.
Päivän ohjelma
11–12 brunssi vanhemmille
12–13 Nuoren kuntoutus arjessa -luento
13–14 vanhemmilla mahdollisuus osallis-

Tammikuussa alkaa perheen luontokerho, joka kokoontuu Skatan tilalla Uutelan
ulkoilualueella. Voitte osallistua kaikille
kerroille tai niille kerroille, joihin haluatte. Tutkimme ja ihmettelemme yhdessä
luontoa ja sen moninaisuutta. Nautimme
myös lounaan yhdessä. Kerhon ohjaaja
on luonto- ja eräopas Jouni Viitala.
Perheiden luontokerho järjestetään yhteistyössä Kehitysvammatuki 57 ry ja
Mahdollisuus lapselle ry.
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Perheiden vertaistukitoiminta
Aika:kuukauden viimeinen lauantai 29.1.,
26.2., 26.3. ja 30.4. kello 10–14
Paikka: Skatan tila, Uutelantie 30,
Helsinki
Lisätietoja: Sari Jenu
Ilmoittautuminen: viikkoa ennen
tapahtumaa tapahtumakalenterin kautta

Parkkitoiminta

Parkkitoiminta

LASTEN TEEMAPÄIVÄT

KOTIPARKKI
Kotiparkki on tarkoitettu kehitysvammaisille tai vastaavaa laaja-alaista tukea
tarvitseville alle 20-vuotiaille lapsille.
Vanhempien kanssa asuvien vaikeavammaisten kohdalla ei ole ikärajaa.
Kotiparkin hoitaja huolehtii perheen
lapsista toiveiden mukaisesti. Kotiparkin
hoitaja huolehtii myös perheen sisaruksista silloin, kun he ovat paikalla yhdessä
erityislapsen kanssa.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä parkkitoiminnan koordinaattoriin. Hänen kanssaan
voit käydä läpi perheenne toiveet ja
suunnitella jatkoa.
Kotiparkki on perheille maksullista
toimintaa. Sovitun kotiparkkivarauksen
voi perua veloituksetta 12 tuntia ennen
alkamisajankohtaa. Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta varauksesta
veloitetaan 5 €/tunti tilauksen mukaan.

KURSSEJA
Kuluvana vuonna olemme järjestäneet
erilaisia kursseja helsinkiläisille perheille.
Jos rahoitus toteutuu hakemuksen mukaisesti, järjestämme seuraavat kurssit:
Kouluikäisten lasten perheviikonloppu,
Yksinhuoltajalapsiperheiden viikonloppu,
Äitien voimavaraviikonloppu ja Viikonloppu isille ja erityisille. Tällaisia kursseja te
olette toivoneet palautteissanne, olkaa
kuulolla!
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KOTIPARKIN HINN ASTO
viikonpäivä
maanantai - perjantai
lauantai
sunnuntai ja arkipyhät

kellonaika
8:00–24:00
8:00–24:00
8:00–18:00

tuntihinta
7,50 €/h
13,00 €/h
13,00 €/h

Lasten teemapäivät on tarkoitettu alle
18-vuotiaille erityistä tukea tarvitseville
lapsille ja heidän sisaruksilleen. Teemapäivät toteutetaan joko perjantai- tai
lauantaiparkkeina, joissa toimitaan valitun
teeman ympärillä.
Toiminnassa kiinnitetään huomiota
lapsen voimavaroihin ja vahvuuksiin.
Kommunikoinnissa ja toiminnanohjauksen tukena käytetään kuvia ja viittomia.
Teemapäivillä lapsi tutustuu uusiin
ihmisiin ja löytää mukavaa tekemistä
vertaisessa seurassa.
Lapset osallistuvat teemapäiviin pääsääntöisesti ilman vanhempia, mutta vanhempi voi tulla yhdessä lapsen kanssa.
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 tai
iltapalan, ohjauksen ja materiaalit. Mukaan mahtuu rajallinen määrä lapsia ja
olemme kaikkiin yhteydessä ilmoittautumisajan päätyttyä. Vahvistetun osallistumisen perjantai- tai lauantaiparkkiin
voi perua veloituksetta 12 tuntia ennen
alkamisajankohtaa. Lyhyemmällä aikavälillä peruutetusta ilmoittautumisesta
veloitetaan koko osallistumismaksu.

Tapahtumiin voi tulla muutoksia ja
peruutuksia koronaepidemiasta johtuen.
Ajantasaiset tiedot tapahtumista löytyvät
tapahtumakalenterista yhdistyksen nettisivuilta.

Perjantaiparkki – pikkujoulut
Aika: 26.11. kello 17–20
Paikka: Ystävätupa, Läntinen
Brahenkatu 2, 4. krs
Lisätietoja: Aino Raike
Ilmoittautuminen: 14.11. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

Lauantaiparkki – pikkujoulut
Aika: 4.12. kello 10–15
Paikka: Ystävätupa, Läntinen
Brahenkatu 2, 4. krs¨
Lisätietoja: Aino Raike
Ilmoittautuminen: 14.11. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

Päivitetty hinnasto voimassa 1.3.–31.12.2021.

Lisätietoja: Aino Raike
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Parkkitoiminta

Ystävätupatoiminta ja retket

Ystävätupatoiminta ja
retket

Ystiksen
teiniklubi
– nuorten
oma mesta

Perjantaiparkki – Toiveiden puu
Tule taiteilemaan unelmiasi esiin!
Yhteistyössä Vamlasin kanssa.
Maksuton.
Aika: 21.1. kello 17–20
Paikka: Ystävätupa, Läntinen
Brahenkatu 2, 4. krs
Lisätietoja: Aino Raike
Ilmoittautuminen: 13.1. mennessä
tapahtumakalenterin kautta

KLUBIT, RYHMÄT JA
TAPAHTUMAT
YSTÄVÄTUVALLA

”Ystis”
Ystävätupa – ”Ystis”
Ystävätupa, tuttavallisesti Ystis, on
kohtaamispaikka kehitysvammaisille
nuorille ja aikuisille. Ystiksellä tapaat
kavereita, voit pelata bilistä ja muita
pelejä, laulaa karaokea tai vain viettää
aikaa mukavassa seurassa.
Ystiksellä on paikalla aina kaksi vastuuohjaajaa. Mikäli tarvitset henkilökohtaista
apua tai vahvempaa tukea, olet tervetullut
oman avustajan kanssa.

Teiniklubilla eli ”Teinarissa” voit pelailla
pelejä, askarrella, tavata kavereita,
laulaa karaokea ja tutustua uusiin
ihmisiin. Seurana ja pelikaverina on
aina kaksi vastuuohjaajaa.
Mikäli tarvitset henkilökohtaista apua
tai vahvempaa tukea, olet tervetullut
oman avustajan kanssa.
Syyskauden viimeinen Teiniklubi on
lauantaina 11.12. ja kevätkauden
ensimmäinen lauantaina 22.1.

Aika: joka toinen lauantai
(parittomat viikot) kello 13–16
Lisätietoa: Marja Herala

Vapaa-ajan toiminnan joulujuhla on keskiviikkona 15.12. kello 17–19. Se on myös
syyskauden viimeinen Ystis. Kevätkausi
alkaa keskiviikkona 12.1.

Lauantaiparkki – Ystävänpäivän
disco ja toivemusiikkia

Ystävätuvan puhelin
0400 413 478 (aukioloaikoina)

Ystiksen
Senioriklubi

Aika: 12.2. kello 10–15

Aika: keskiviikkoisin kello 14–19
ja sunnuntaisin kello 13–16

Senioriklubin loppusyksyn teemat ovat:
16.11. Lehtikatsaus
30.11. Tehdään joulukortteja
14.12. Joulutunnelmaa

Paikka: Ystävätupa, Läntinen
Brahenkatu 2, 4. krs
Lisätietoja: Aino Raike
Ilmoittautuminen: 3.2. mennessä
tapahtumakalenterin kautta.
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Paikka: Läntinen Brahenkatu 2,
4. krs, Helsinki
Lisätietoja: Marja Herala

Myytävänä kahvia ja pullaa. Senioriklubille
ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Kevään ensimmäisellä kerralla 11.1.

suunnitellaan yhdessä kevätkauden
ohjelma. Lisäksi tet-harjoittelija Anni
viihdyttää meitä pianonsoitolla.

Aika: joka toinen tiistai
(parilliset viikot) kello 12–14
Lisätietoa: Marja Herala

Bragun

Bragun
Sateenkaariklubi

Sateenkaariklubi

Bragun Sateenkaariklubi on kohtaamispaikka, 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 ja pelata
lautapelejä tai löytää biljardikaverin.
Juttuseurana klubilla ovat myös seksuaalineuvoja 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.
Kevätkauden klubi-illat ilmoitetaan
seuraavassa Viisseiskassa.

Aika: torstaina 25.11. kello 15.30–17.00
Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros
Viisseiska | 4
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Vertais- ja vapaaehtoistoiminta

TAPAHTUMAT
MUUALLA JA RETKET

Senioreiden retki
jouluiseen
pop up -tapahtumaan 17.12
Teemme retken tuliterän Aino Areenan
joulutapahtumaan Järvenpäähän.
Myynnissä on muun muassa käsitöitä
ja jouluisia herkkuja.

Lähtö: bussilla kello 11 Ystävätuvan
edestä, Läntinen Brahenkatu 2
Lounasruokailu menomatkalla.

Villiklubi
Villiklubit ovat toistaiseksi tauolla ainakin
vuoden 2021 loppuun saakka. Klubi-illat
ja ravintolat ilmoitetaan Facebookissa
Villiklubi-sivulla ja yhdistyksen
nettisivulla.

Paluu Läntiselle Brahenkadulle
noin klo 16
Hinta: 30 euroa
Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin
kautta 21.11. mennessä.
Paikkoja rajoitetusti.

Lisätietoja: Marja Herala
Lisätietoa: Marja Herala

Matka Punkaharjulle
toukokuussa – ennakkotieto
Teemme 3–4 päivän elämyksellisen
matkan Punkaharjulle toukokuun
loppupuolella. Alustavasti suunniteltu
lähtöpäivä matkalle on
maanantaina 16.5.
Lisätietoa seuraavassa
jäsentiedottessa.

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

saattaa olla rajoitettu koronaohjeistuksista johtuen ja muutokset ovat mahdollisia.

VAPAAEHTOISTOIMINNAN
MUODOT

Muut vapaaehtoistoiminnan muodot

Kaveritoiminta

Mukaan vapaaehtoiseksi?

Toiminta yhdistää kavereiksi kaksi
mahdollisimman samankaltaista ihmistä, joista toisella on kehitysvamma ja
toisella ei. Kaverit tapaavat toisiaan noin
kerran kuukaudessa mukavan vapaa-ajan
tekemisen merkeissä. Kaverina toimiakseen ei tarvitse erityistaitoja, vaan tärkeintä on rehellisyys ja avoin mieli, hyvät
kohtaamistaidot sekä huumorintaju.

Seuraava uusien vapaaehtoisten koulutus järjestetään alkuvuodesta 2022.
Pääset mukaan vapaaehtoistoiminntaan
myös perehdytyksen kautta pitkin vuotta.
Ota yhteyttä, niin sovitaan sinulle sopiva
perehdytysaika.

Taustavaparitoiminta

VEKKARIN TUETTU
VAPAAEHTOISTOIMINTA

Taustavapari toimii Vekkarin tuettujen
vapaaehtoisten tukena. Taustavaparit
ovat mukana esim. tapahtumissa ja
vertaisryhmissä, joihin osallistuu tukea
tarvitsevia Vekkarin vapaaehtoisia.
Vekkarin tuettu vertaisja vapaaehtoistoiminta
Vekkari tukee kehitysvammaisia ihmisiä
löytämään omat vahvuutensa ryhmien
vetäjinä ja vapaaehtoistoimijoina erilaisissa tapahtumissa. Katso tapahtumalistauksesta, mihin tapahtumiin seuraavaksi osallistumme.

Voit perustaa oman vertaisryhmän, kun
osallistut ensin koulutukseen. Seuraava
vertaisryhmän vetäjien koulutus alkaa
keväällä 2022. Koulutuksen käymisen jälkeen voit perustaa oman ryhmän aiheesta, joka sinua kiinnostaa.
www.kvtuki57.fi/vapaaehtoisille

Lisätietoja: Veera Hietanen

Vekkari tukee kehitysvammaisia ja
erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä toimimaan vapaaehtoisina erilaisissa tapahtumissa. Vekkarin vapaaehtoisilla on
tukenaan taustatukihenkilöitä.
Kaikki tulevat tapahtumat, joissa voit toimia vapaaehtoisena, löytyvät osoitteesta
www.kvtuki57.fi/vekkaritapahtumat.
Tapahtumia päivitetään lisää nettisivuille.
Lisätietoja: Venni Turtiainen

Toimintaa on sekä netissä että livenä.
Vapaaehtoisten määrä livetapahtumissa
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Vertais- ja vapaaehtoistoiminta
Tällä hetkellä voit ilmoittautua vapaaehtoiseksi seuraaviin tapahtumiin:
Ystävätupa keskiviikkoisin kello 14–19.
Ystävätuvalla voit toimia ovivahtina ja
jakaa maskeja kävijöille. Ystävätupa
sijaitsee osoitteessa Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros, Helsinki. Ystävätupa
on auki keskiviikkoisin 10.11., 17.11.,
24.11., 1.12., ja 8.12.
Ystävätupa sunnuntaisin kello 13–16
Ystävätuvalla voit toimia ovivahtina ja
jakaa maskeja kävijöille. Ystävätupa
sijaitsee osoitteessa Läntinen
Brahenkatu 2, 4. kerros, Helsinki.
Ystävätupa on auki sunnuntaisin 7.11.,
14.11., 21.11., 28.11., 5.12. ja 12.12..
Kaakon kammari maanantaisin
8.11. ja 13.12. kello 17–20
Tule leikittämään lapsia Kaakon
kammarille. Kaakon kammari kokoontuu
syksyllä uudessa paikassa, Oskarinpuiston toimijatalossa Marjaniemessä osoitteessa Marjaniemenranta 48, Helsinki.
Kehitysvammaliiton kuvaukset
(marraskuun aikana)
Tykkäätkö olla valokuvissa? Haluaisitko
oman kuvasi Kehitysvammaliiton nettisivuille tai esitteisiin? Kehitysvammaliitto
etsii kaiken ikäisiä vapaaehtoisia valokuviin. Kun ilmoittautuneita on tarpeeksi,
sovitaan yhdessä kaikille sopiva aika ja
mennään porukalla Kehitysvammaliiton
valokuvaajan luo käymään. Kuvausretken
yhteydessä vapareille tarjotaan tietysti
kahvit.
Koulutusmessut lauantaina 20.11.
kello 11.00–12.30 tai 13–15
Koulutusmessuilla kerrotaan, mitä nuori
aikuinen voi tehdä peruskoulun jälkeen.
Erilaiset oppilaitokset ja yhdistykset esittelevät messuilla omaa toimintaa. Tule
perheiden tuen Sari Jenun kanssa teke-
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Vertais- ja vapaaehtoistoiminta
mään tapahtumasta livelähetys Facbookiin! Vapaaehtoisille tarjotaan kahvia ja
pientä syötävää. Tapahtuma järjestetään
Ipi Kulmakuppilassa osoitteessa
Porthaninkatu 13.
Teatterifestivaali Erityinen
lauantaina 20.11.
Erityinen on teatterifestivaali, jolla esiintyy erityistä tukea tarvitsevien ihmisten
teatteriryhmiä. Mukana on muun muassa
Tunneteatteri, Riihimäen nuorisoteatteri,
Miniteatteri ja Teatteriryhmä Vautsi.
Festivaali järjestetään tänä vuonna
ensimmäistä kertaa. Paikkana on
Iiris-keskus Itäkeskuksessa osoitteessa
Marjaniementie 74.
Tapahtumassa on tarjolla monenlaista
tehtävää vapaaehtoisille
Tehtävät jaetaan vuoroihin, joten voit
tulla paikalle siksi aikaa kuin sinulle
sopii. Vapaaehtoisille tarjotaan tapahtumassa ruoka ja kahvit. Lisäksi vaparit
pääsevät tietenkin katsomaan esityksiä
ja osallistumaan iltajuhlaan kello 18–20.
Erityinen -festivaalin info
torstaina 18.11. kello 17–18.30
Tervetuloa kuulemaan lisää Erityinen
-festivaalista Ystävätuvalla osoitteessa
Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros.
Tarjolla kahvia ja pientä syötävää.
KEMUT
lauantaina 4.12. kello 14–18
KeMut eli musiikkia ja kulttuuria kaikille
tarjoava tapahtuma järjestetään pitkän
odotuksen jälkeen! Paikkana on jälleen
Messukeskuksen Siipi. Tässä odotetussa
tapahtumassa on tarjolla monenlaisia
vaparitehtäviä:
• osallistujien opastamista
ulkona ja sisällä
• lippujen tarkastamista

• valokuvauspisteellä toimimista
• Joulupukkina esiintymistä
• kahvitarjoiluissa auttamista
backstagella
• esiintyjien haastattelemista KeMut
Kornerissa, josta tulee suora lähetys
yhdistyksen Facebook-sivuille
Vapareille tarjotaan tapahtumassa
ruokailu ja kahvit. Lisäksi vapaaehtoiset
pääsevät katsomaan esityksiä.

Sirkus Magentan esitykset joulukuussa
• tiistaina 14.12. kello 18
(paikalle kello 17)
• perjantaina 17.12. kello 13
(paikalle kello 12)
Sirkus Magenta esiintyy kulttuurikeskus
Caisassa osoitteessa Kaikukatu 4 B.
Jos haluat, voit tulla yhteislähtöön
Ystävätuvalle osoitteeseen
Läntinen Brahenkatu 2, 4. kerros.

Jos haluat KeMut -tapahtumaan vapaaehtoiseksi, osallistu infotilaisuuteen
tiistaina 30.11. kello 17–19 Ystävätuvalla
osoitteessa Läntinen Brahenkatu 2, 4.
kerros.

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

Joulupolku netissä
Perinteinen Seurasaaren Joulupolku
järjestetään vielä tänä vuonna internetissä. Haluaisitko tehdä oman jouluaiheisen
videon tapahtumaan? Voit esimerkiksi
laulaa joululauluja, lausua jouluaiheisen runon, ohjata videolla jouluaiheista
askartelua tai esimerkiksi jouluaiheisen
tanssin. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan
yhdessä.

Osallistumme tapahtumiin
ilmoittautumisten mukaan.

Joulupostia ikäihmisille
keskiviikkona 24.11. kello 15–17
Ilahduta tuntematonta ikäihmistä joulukortilla! Tule askartelemaan joulukortteja
Ystävätuvalle. Jos et halua askarrella,
voit myös kirjoittaa tai piirtää tervehdyksen valmiille kortille. Vekkari toimittaa
kortit perille. Tavataan Ystävätuvalla
osoitteessa Läntinen Brahenkatu 2, 4.
kerros.
Vapaaehtoisten pikkujoulut
torstaina 9.12.
Tarkempaa tietoa on tulossa vapareille
henkilökohtaisesti.

Ilmoittaudu tapahtumaan, soita
Vekkarin numeroon 040 837 6273 tai
laita sähköpostia Vennille
(venni.turtiainen@kvtuki57.fi).

Jos ilmoittautumisia ei ole tarpeeksi,
osallistuminen tapahtumaan perutaan.
Meillä on oikeus tehdä muutoksia.
HUOMIOI TURVALLISUUS
Kaikissa Vekkarin tapahtumissa
huolehditaan, että kädet ovat puhtaat,
noudatetaan turvavälejä ja suositellaan
sisätiloissa suu-nenäsuojainta.
Vekkari tarjoaa osallistujille suojaimet
ja käsien desinfiointiaineet.
Ethän tule Vekkarin tapahtumiin, jos
olet yhtään kipeänä.
Huolehditaan siitä, etteivät virukset
leviä.
HAE VEKKARIN RYHMIIN
Joissakin Vekkarin ryhmissä on vielä tilaa. Tarkemmat tiedot ja hakulomakkeet
löydät verkkosivujen tapahtumakalenterista, osoitteesta tapahtumat.kvtuki57.fi
Viisseiska | 4
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Tapahtumakalenteri

Kerhotoiminnat

KERHOT
Syksyn kerhoissa on laulettu, askarreltu, liikuttu ja harrastettu monenlaista.
Muutamassa kerhossa on vielä vapaita
paikkoja ja niitä voi kysellä Severiinalta.
Syyskausi päättyy pääosin viikolla 50.
Syksyllä saatu kerhopaikka on voimassa
myös kevätkauden eli kerhopaikkaa ei
tarvitse syyskauden jälkeen hakea uudestaan.
Kevään kerhokauden aloitusajankohta
ilmoitetaan osallistujille viikon 1 aikana
ilmoittautumisessa annettuun sähköpostiin. Kerhopaikka pitää perua ennen
kerhokauden alkua.

Tutustutaan älypuhelimeen
- aloittelijoille
Tutustutaan älypuhelimen peruskäyttöön hitaassa tahdissa ja aivan alkeista.
Opitaan, miten puhelimesta huolehditaan
ja miten sillä viestitään. Harjoitellaan
pienessä ryhmässä lataamista, päivittämistä, opitaan internetin ja puhelimen
eroista ja perehdytään ilmaisiin viestinnän sovellusten käyttöön (esimerkiksi
WhatsApp ja Facebook). Tietoturva ja
netiketti ovat kaikessa opetuksessa
mukana. Oma älypuhelin mukaan.
Aika: Maanantaisin 24.1.–14.2.2022
Ilmoittautuminen: 3.1. mennessä tapahtumakalenterin kautta.

UUSIA LYHYTKURSSEJA

Savityökurssi aikuisille
Tule lyhytkurssille tekemään pieniä savitöitä. Voit tehdä esimerkiksi oman toiveesi mukaisia joulukoristeita. Teemme
myös tuikkukipot ja osallistujat saavat
omat led-tuikut kurssilta mukaansa. Savityöt jäävät kurssin jälkeen kuivumaan ja
ne poltetaan. Polton jälkeen työt voi hakea Ystävätuvalta myöhemmin ilmoitettavana aikana. Kurssin aikana tarjotaan
kahvia, teetä ja pientä purtavaa.
Aika: Sunnuntai 28.11. kello 12.00–15.00
Paikka: Ystävätupa, Läntinen
Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki
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Paikka: Opistotalo, Helsinginkatu 26i
Lisätietoja: Severiina Winqvist

LEIRIT
Aikuisten välipäiväleiri
Hauholla
Joulun ja uudenvuoden välipäivien
leiri helsinkiläisille eri ikäisille
aikuisille kehitysvammaisille
ihmisille, jotka kaipaavat yhteistä
tekemistä löhöilyn jälkeen.
Ota kaveri mukaan!
Aika: 27.12.–30.12.

Hinta: 10 €

Paikka: Rukkoilantie 129, Hauho

Lisätietoja: Severiina Winqvist

Hinta: 135 €

Ilmoittautuminen: 15.11. mennessä tapahtumakalenterin kautta

Lisätietoja: Maija Rimpiläinen
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Ilmoittautuminen: tapahtumakalenterin
kautta 28.11. mennessä

Marraskuu
6.11. Espoon vertaistukiryhmä | s. 16
6.11. Värikylpykurssi
epilepsiaa sairastaville
alkaa
6.11. Lauantaiparkki
– Halloween

28.11. Perheiden
klovnipaja | s. 18
30.11. Pöllö-Akatemia | s. 19
30.11. Ilmaiset videopuhelinsovellukset
tutuiksi

Tammikuu 2022
8.1.

Espoon vertaistukiryhmä | s. 16

9.1.

Vanhempien
omaa aikaa
Ateneumissa | s. 20

4.12. Kemut | s. 4

15.1. Vanhemmuuden 		
voimavarat,
ensimmäinen
kokoontuminen | s. 20

4.12. Lauantaiparkki
– Pikkujoulut | s. 23

18.1. Länsi-Uudenmaan
vertaistukiryhmä | s. 16

16.11. Pikkujouluherkut

5.12. Jouluherkkuja
lahjaksi | s. 19

17.11. Oman elämän
näköinen
sisaruus III

21.1. Perjantaiparkki – 		
Toiveiden puu | s. 24

7.12. Länsi-Uudenmaan
vertaistukiryhmä | s. 16

22.1. Tietoa nuoren
kuntoutuksesta | s. 21

18.11. Perheiden päivä
kampuksella

8.12. Aikuisten sisarusten
vertaistukiryhmä
| s. 18

24.1. Yksinhuoltajavanhempien tapaaminen | s. 21

20.11. Opintomessut
IPI:ssä

8.12. Diandran
joulukonsertti | s. 7

20.–21.11.
Sisarusten oma
viikonloppu

24.1. Tutustutaan
älypuhelimeen
– aloittelijoille | s. 30

11.12. Talvisirkus
Vauhti

26.1. Vantaan vertaistukiryhmä | s. 17

13.12. Vanhempien
joululounasI | s. 19

27.1. Somalinkielinen vertais
tukiryhmä | s. 17

15.12. Ystiksen
joulujuhla | s. 24

29.1. Perheiden luontokerho,
ensimmäinen
kokoontuminen | s. 21

11.11. Hauska ilta
Haksulassa
16.11. Länsi-Uudenmaan
vertaistukiryhmä | s.16

23.11. Kokkauskurssi
aikuisille
24.11. Vantaan vertaistukiryhmä | s.17
25.11. Syyskokous | s. 5
25.11. Sateenkaariklubi | s. 25

Joulukuu

16.12. Somalinkielinen
vertaistukiryhmä | s. 17

25.11. Somalinkielinen
vertaistukiryhmä | s. 17

17.12. Senioreiden retki
jouluiseen pop up 		
-tapahtumaan | s. 26

26.11. Perjantaiparkki –
Pikkujoulut | s.23

18.12. Kauneimmat
joululaulut | s. 14

27.11. Äitien hemmottelupäivä
Flamingo SPAssa

27.12. Aikuisten välipäiväleiri
Hauholla | s. 30

28.11. Savityökurssi
aikuisille | s. 30

28.12. Perheiden elokuva
Rivierassa | s. 19

Lue lisää tapahtumista:
tapahtumat.kvtuki57.fi

Huom!

Muutokset ovat mahdollisia
koronarajoitusten vuoksi.
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YHTEYSTIEDOT

Nina Korventaival

Marja Herala

040 835 3763
toiminnanjohtaja

040 521 0240
vapaa-ajan toiminnan
koordinaattori

Elina Raike-Ojanen

Severiina Winqvist

0400 676 721
palvelujohtaja

040 835 0395
vapaa-ajan toiminnan 		
koordinaattori

Mari Mononen

050 339 3794
kehittämispäällikkö

Jan Törnblom
044 740 7829
vapaa-ajan toiminnan
koordinaattori

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

Venni Turtiainen

040 160 9015
henkilöstökoordinaattori

044 792 2752
vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

Elina Raike-Ojanen 0400 676 721
palvelujohtaja
Jenni Morottaja 044 700 1061
palveluyksikön johtaja

Maria Kuosma

Veera Hietanen

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

Katja Riikonen

044 741 6259
perheiden tuen päällikkö

Kirsi Aarnikare

0400 345 369
hallinnon assistentti

040 160 9017
vapaaehtoistoiminnan		
koordinaattori

Aino Raike

040 522 2138
parkkitoiminnan koordinaattori

Sari Jenu

Satu Timperi
044 901 3213
hankepäällikkö
(Selkeästi meille)

040 707 9967
perhetoiminnan
koordinaattori

Hanna Pyöriä

044 491 4779
perhetoiminnan koordinaattori

Kehitysvammatuki 57 ry:n
hallitus

MYLLYKAAREN KOTIYHTEISÖ
Ohjaajat 040 837 6408

Tiina Toivonen 040 134 4204
palveluyksikön johtaja

HAKSULAN TOIMIJATALO

Ohjaajat 044 491 9015
Anne Wallenius 041 546 6838

Mikko Apell
044 491 4006
saavutettavuuskoordinaattori
(Selkeästi meille)

palveluyksikön johtaja

PERHEKOTIASUMINEN

Elina Raike-Ojanen 0400 676 721
palvelujohtaja

Jäsenet

puheenjohtaja

Sari Sepponen

Maija Rimpiläinen
044 740 6693
leiritoiminnan koordinaattori

Tiina Toivonen 040 134 4204
palveluyksikön johtaja

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

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

Seuraa meitä somessa

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.

kvtuki57

kehitysvammatuki57

