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Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry on vuonna 1957 perustettu kansalaisjärjestö. Toimintamme tavoitteena on
•
•

•

•

toimia jäsenistön edunvalvojana ja vaikuttajana yhteiskunnan palveluita kehitettäessä
edistää ja kehittää vammaispalveluita
tuottamalla yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa asumispalvelua, päivätoimintaa,
leiri- ja kerhotoimintaa sekä tuki- ja vapaa-ajan toimintoja kehitysvammaisille
ihmisille
tukea perheitä, joissa on kehitysvammainen perheenjäsen, tarjoamalla mahdollisuuksia vertaistukeen, kahdenkeskisiin keskusteluihin ja virkistäytymiseen
jakaa kehitysvammaisuuteen liittyvää
tietoa.

Vuosi 2015 oli yhdistyksen 58. toimintavuosi. Vuoden teemana oli osallisuus.
TOIMINTA-AJATUS
Yhdistys toimii kehitysvammaisten ihmisten,
heidän perheidensä ja läheistensä edunvalvonta- ja tukiyhdistyksenä sekä edistää heidän mahdollisuuksiaan toimia yhteiskunnan
tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä.

Yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot

Arvostava
kohtaaminen

Hyvä elämä

Asiakaslähtöisyys

Yhteistyö

Asiantuntijuus
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Puheenjohtajan puheenvuoro
Yhdistys on saavuttanut kypsän 58 vuoden
iän. Kehitysvammaisten ihmisten, heidän
perheidensä ja lähi-ihmistensä yhdistys on
tehnyt 58 vuotta merkityksellistä työtä osallisuuden lisäämiseksi kaikessa toiminnassaan, eri muodoissa, koko olemassaolonsa
ajan. Oli kuitenkin hienoa nimetä vuosi 2015
osallisuuden vuodeksi, jonka ympärille luotiin teemaa syventävää ja korostavaa toimintaa.
Hallituksen näkökulmasta yhdistyksemme
tekee jäsentensä näköistä ja haluamaa toimintaa. Vuosittain syyskokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti tuotamme toimintaa, palveluja ja osallisuutta.
Jäsenistön halu osallistua, kuulua meihin
sekä oman sitoutumisen kautta lähtevä halu
vaikuttaa asioihin ja päätöksiin luo oikeat ja
tarpeenmukaiset osallisuuden puitteet kehitysvammaisille ihmisille ja heidän perheilleen.
Hallitus on tiedostanut tulevat muutokset
toimintakentässä ja olemme niihin reagoineet. Käynnistimme vuoden loppupuolella
tarkastelutyön, jonka lopputulemana yhdistys saa näkymän tulevaisuuteen, mahdollisuuksineen ja haasteineen, sekä suunnitelman niistä edellytyksistä, millä jatkamme
vahvana toimijana myös tulevaisuudessa.
Hallitus koki kokoonpanossaan muutoksia, kun jäsenemme Kaj-Erik Sagulin kuoli
keväällä. Sakun muistamme vahvasti osallisuuden omistajana – hän oli kiinnittynyt
yhdistyksen toimintaan monin muodoin
osallistuen, osallistaen ja omakohtaisesti si-
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toutuen ja vaikuttaen. Kiitos Saku, muistosi
on mukanamme.
Kiitän yhdistyksen henkilökuntaa, olette
hienosti uuden toiminnanjohtajan myötä
luoneet uutta toimintaa sekä ylläpitäneet
ja kehittäneet tärkeää ja hyväksi todettua
nykytoimintaa. Meillä on parhaat tunti-, leiri- ja kerho-ohjaajat, kiitos teille. Vapaaehtoiset – upeaa työtä – sitoutuminen ja halu
olla toiminnassamme mukana lähtee vahvasti omista arvoista - kiitos! Kiitos yhteistyökumppaneille hyvistä keskusteluista ja
yhteistyöstä. Hallitus – kiitos osallisuudesta.
Nyt kohdistetaan katse tulevaisuuteen,
unohtamatta elää nykyhetkeä.

Riitta Johansson
puheenjohtaja

Toiminnanjohtajan katsaus
Vuosi 2015 oli yhdistyksessämme vilkas
toimintavuosi, jonka teemana oli osallisuus.
Osallisuus kulki läpi vuoden kaikissa toiminnoissamme sekä kehitysvammaisten
ihmisten osallisuuden mahdollistamisena
että kaikkien mahdollisuutena olla osallisena työntekijänä, vapaaehtoisena, läheisenä,
ystävänä, opiskelijana tai vaikkapa vieraanamme.

ten ihmisten yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutumista yhteiskunnassamme.
Vuonna 2015 edesmenneen jäsenemme
ja aktiivisen toimijamme Kaj-Erik Sagulinin
muistamme varmasti myös osallisuudesta.
Aktiivinen, ennakkoluuloton ja rohkea yhteiskunnassa toimija koki paljon ja oli osallinen monessa hänelle tärkeässä asiassa ja
tapahtumassa.

Vuosi alkoi elämyksellisen juhlan merkeissä järjestäessämme tammikuun viimeisenä
lauantaina KeMuT-tapahtuman. KeMuTtapahtuma sai uuden nimen ja uudistetun
sisällön vuodelle 2015. KeMuT-nimi tulee
sanoista ’kehitysvammaisten muusikoiden
ja taiteilijoiden tapahtuma’. Tapahtuman
uudistamisella tavoittelimme musiikin lisäksi myös muun taiteen esille tuomista esim.
teatterin ja kuvataiteen keinoin. Finlandiatalon puitteet mahdollistivat varsinaisen
konsertin lisäksi oheistapahtumia sekä
ennen konserttia että konsertin väliajalla.
Olemme kiitollisia saamastamme positiivisesta palautteesta.

Vekkari-projektimme päättyi vuoden 2015
loppuun. Vekkari-projektin toiminta tunnustettiin laajasti erityisesti kehitysvammaisia
ihmisiä voimaannuttavana ja osallisuutta
lisäävänä toimintana. Kehitysvammaiset
vertaisryhmiemme vetäjät suunnittelivat
toimintaa ja vetivät ansiokkaasti ryhmiään;
osallisuutta mitä suurimmassa määrin. Vekkari-projekti palkittiin Tukilinjan Vuoden toimija 2015 -palkinnolla, mikä on hieno osoitus vaikuttavasta työstä kehitysvammaisten
ihmisten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
edistämisessä.

Vuosi 2015 toi vahvasti esille kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuudet. Kohtaa mut -kampanja käynnistyi Yleisradion toteuttamasta
suuresta kehitysvammaillasta. Kohtaa mut
-kampanjan merkeissä järjestimme kohtaamisia ja yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa mm. kisakatsomon Euroviisuihin.
Pertti Kurikan Nimipäivät toi ansiokkaasti
esille unelmien täyttymisen ja pitkäjänteisen
työskentelyn merkityksen unelmien saavuttamiseksi. Euroviisuedustajamme edistivät
omalla hienolla tavallaan kehitysvammais-

Lausun lämpimät kiitokseni jäsenille, henkilökunnalle, vapaaehtoistoimijoille ja yhteistyökumppaneille upeasta yhteistyön
vuodesta. Olemme saaneet itse olla osallisena monenlaisissa elämyksissä yhdessä
muiden kanssa. Tämän vuosikertomuksen
sisältö tuo esille laajan toimintamme ja ”hyvistä hetkistä hyvän elämän” aineksia.
Ihmiselämän salaisuus ei ole siinä, että vain
elää, vaan siinä, mitä varten elää.
- Fjodor Dostojevski

Seija Milonoff
toiminnanjohtaja
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Hallinto
JÄSENET

Hallituksen jäsenet

Vuosi 2015 oli yhdistyksen 58. toimintavuosi. Vuoden teemana oli osallisuus. Yhdistyksellä oli 730 jäsentä, joista kolme oli yhteisöjäseniä: Marjatta-koulu, Ristola-yhteisö
ja Taksikuljetus Oy. Jäsenmaksu oli henkilöjäseniltä 25 euroa ja yhteisöjäseniltä 90
euroa vuodessa. Jäsenet saivat valintansa
mukaan Kehitysvammaisten Tukiliiton Tukiviesti- tai Leija-lehden. Yhdistyksen jäsenet
saivat osallistua osaan toiminnoista jäsenhinnalla.

Riitta Johansson		
puheenjohtaja

Jäsenille lähetettiin vuoden aikana kuusi
jäsentiedotetta, Vapaa-ajan toiminta -esite
sekä kutsuja yhteisiin tilaisuuksiin.

Juha Martikainen
jäsen

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET
KOKOUKSET
Ylintä päätäntävaltaa yhdistyksen asioissa
käyttää kahdesti vuodessa kokoontuva yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksissa
jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä, joka ei ole
holhouksen alainen, on yksi ääni.
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin
23.4. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, mm. vuosikertomus 2014, tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 sekä
tilintarkastuskertomus. Syyskokous pidettiin 26.11. Syyskokouksessa käsiteltiin mm.
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle
2016 sekä valittiin yhdistyksen hallituksen
uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.
HALLITUS
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:tä edustaa ja sen asioita hoitaa toimeenpanoelimenä hallitus huolehtien niistä tehtävistä, jotka
sille lain ja yhdistyksen sääntöjen mukaan
kuuluvat. Hallituksen jäsenten toimikausi on
kaksi vuotta.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa.
Hallituksen asioita valmistelivat työvaliokunta ja johtoryhmä. Hallituksen kokousten
esittelijänä ja sihteerinä toimi toiminnanjohtaja. Talousasioissa esittelijänä toimi talouspäällikkö.
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Ilkka Liekari
varapuheenjohtaja
Hanna Piha
varapuheenjohtaja ja jäsen 13.4. asti
Erkki Lönnrot
jäsen

Kristiina Vuori
jäsen
Kaj-Erik Sagulin
jäsen 13.4. asti
Varajäsenet
Päivi Liimatta / Hanna Pihan tilalle jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi 11.5. alkaen
Iiro Auterinen
Helena Suosalmi
YHDISTYKSEN TOIMINNALLINEN
JOHTO
Toiminnanjohtajana toimi Seija Milonoff ja
talouspäällikkönä Sari Korhonen. Johtoryhmään kuuluivat toiminnanjohtajan ja talouspäällikön lisäksi asumispalveluiden esimies/palveluvastaava Elina Raike-Ojanen,
Oskarinpuiston toimintakeskuksen vastaava ohjaaja Teija Manninen/palveluvastaava
Tiina Puranen, perhetyön suunnittelija Päivi
Juvala ja vapaa-ajan koordinaattori Marja
Herala.
TARKASTUSTOIMINTA
Varsinaisena tilintarkastajana toimi KHT
Jukka Mynttinen ja hänen varatilintarkastajanaan KHT Merja Prihti PriceWaterhouseCoopersilta. Sisäisenä tarkastajana toimi
Kristiina Vuori.

TOIMIKUNNAT

JÄSENYYDET

Kiinteistö- ja asumistoimikunta
puheenjohtaja Erkki Lönnrot
sihteeri Sari Korhonen

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry on kuulunut jäsenenä seuraaviin liittoihin:
• Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
• Kehitysvammaliitto ry
• Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta
VAU ry
• Elinkeinoelämän Keskusliitto: Sosiaalialan Työnantajat ry.

Edunvalvontatoimikunta
puheenjohtaja Juha Martikainen
sihteeri Seija Milonoff
Työsuojelutoimikunta
puheenjohtaja Marja Herala
sihteeri Sirpa Karppa/Pia Solla
Työvaliokunta
puheenjohtaja Riitta Johansson
sihteeri Seija Milonoff
Vapaa-ajan toimikunta
puheenjohtaja Riitta Johansson
sihteeri Jan Törnblom
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Edunvalvonta ja järjestötoiminta
EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMISTOIMINTA

yhdistyksen että yhteistyökumppaneiden
järjestämästä toiminnasta.

Toimintavuoden 2015 edunvalvonnan ja
vaikuttamistoiminnan keskeisiä kanavia olivat vuoden 2014 lailla yhteistyö Helsingin
kaupungin viranhaltijoiden ja pääkaupunkiseudun muiden toimijoiden kanssa. Edunvalvontaa toteutettiin myös neuvontana ja
ohjauksena henkilökohtaisten yhteydenottojen muodossa. Henkilökohtaiset yhteydenotot olivat mm. puhelimitse tapahtuvia,
tapaamisia yhdistyksen toimistolla sekä
avustustilanteita esim. viranomaistapaamisissa.

Vuonna 2015 yhdistyksen toiminnasta ja kehitysvamma-alaan liittyvistä asioista tiedotettiin jäsentiedotteessa ja yhdistyksen kotisivuilla. Jäsentiedote ilmestyi kuusi kertaa
vuoden aikana. Tiedotteen levikki oli 1050.
Jäsentiedote postitettiin jäsenten lisäksi
Helsingin alueella oleviin asumisyksiköihin,
toimintakeskuksiin, kouluihin, vammaisneuvolaan, sairaaloihin ja sosiaalityöntekijöille.
Jäsentiedote löytyi myös kotisivuiltamme.

Henkilökohtaisen edunvalvonnan ja neuvojen lisäksi yhdistys jatkoi edelleen vaikuttamistoimintaansa yhdessä alan muiden
järjestöjen kanssa. Yhdistys seurasi Helsingin kaupungin ASU-hankkeen etenemistä
ja hankkeeseen liittyviä päätöksiä. Myös
lainsäädäntöön vaikuttaminen oli edelleen
seurannan ja toiminnan keskiössä sekä
paikallisesti että valtakunnallisesti. Yhdistys oli edustettuna mm. kehitysvamma-alan
asumisen neuvottelukunnan laatu- ja työvaliokunnissa. Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta on kehitysvamma-alan
järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto. Neuvottelukunta edistää YK:n
vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan
yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa
ja tekee työtä asumiseen liittyvien palveluiden laadukkaan järjestämisen puolesta. Itsemääräämisoikeus, täysi osallisuus
ja valinnan mahdollisuudet kuuluvat myös
kehitysvammaisille ihmisille. Myös kehitysvamma-alan työ- ja päivätoiminnan valiokunnassa oltiin osallisena. Neuvottelukunnissa valmisteltiin mm. vaikuttamista Valas
-lainsäädännön uudistustyöhön ja hankintalain uudistamiseen sekä päivä- ja työtoiminnan laatusuosituksia.
VIESTINTÄ
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n tiedottamisen yleisenä tavoitteena on vaikuttaa
asenteisiin ja päätöksentekoon. Tiedottamisen avulla viestitetään jäsenistölle sekä
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Yhdistyksen kotisivut toimivat tärkeänä viestinnän välineenä sekä jäsenille että muille
kehitysvammaisuuteen liittyvistä asioista
kiinnostuneille. Kotisivut on suunniteltu niin,
ettei erillistä selko-osiota ole. Kaiken kotisivuilla olevan tiedon tulee olla niin selkeää, että kaikki saavat tarvitsemansa tiedot.
Yhdistyksen kotisivut uudistettiin syksyllä
2015. Uudistamisella tavoiteltiin selkeää,
raikasta ja nykyaikaista tapaa tuoda esille yhdistyksen laaja toiminta sekä haluttiin
helpottaa ja innostaa toimintaan mukaan
tulemista. Olemme keränneet ja saaneet
palautetta kotisivujemme toimivuudesta, ja
palaute ohjaa sivujemme edelleen kehittämistä.
Viestintää toteutettiin edelleen vilkkaasti
myös sosiaalisessa mediassa. Yhdistyksen
Facebook-sivut olivat koko vuoden 2015
runsaassa käytössä.
KEHITTÄMISTOIMINTA
Yhteistyötä tehtiin valtakunnallisesti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n, Kehitysvammaliitto ry:n, kehitysvamma-alan asumisen
neuvottelukunnan ja alan muiden valtakunnallisten järjestöjen kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös alueellisten järjestöjen kanssa.
Yhteistyö Helsingin kaupungin sosiaali- ja
terveystoimen sekä liikuntaviraston kanssa
oli tärkeällä sijalla yhdistyksen toiminnassa.
Yhdistyksellä oli edustus Helsingin kaupungin vammaisneuvostossa, edustus oli myös
Kehitysvammaisten Uudenmaan Tukipiiri

ry:n hallituksessa, Suomen vammaisurheilu
ja -liikunta VAU ry:n hallituksessa ja valtuustossa sekä Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n
hallituksessa. Niin ikään Helsingin Seurakuntayhtymän kehitysvammaistyön kanssa
jo vuosia jatkunut yhteistyö jatkui edelleen.
Ensitukitoiminnan muodossa tehtiin edelleen tiivistä yhteistyötä Kätilöopiston lisäksi
Naistenklinikan kanssa. Ensitukityöverkoston ison työn tuloksena valmistui ns. Irlannin
mallin käännös vuonna 2015.
Oppisopimuskoulutuksen ja muun ammatillisen koulutuksen osalta yhteistyötä jatkettiin
Helsingin Diakoniaopiston, Diakonia-ammattikorkeakoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulun, Seurakuntaopiston ja Helsingin
kaupungin oppisopimustoimiston kanssa.
Yhdistyksen toimipisteissä oli opiskelijoita
työssäoppimisjaksoilla. Oskarinpuiston toimintakeskus ja toimisto tarjosivat myös kehitysvammaisille opiskelijoille mahdollisuuden lyhyisiin harjoittelujaksoihin.
Yhdistyksen toiminta kiinnosti laajasti eri
tahoja. Esimerkiksi eri oppilaitosten opiskelijoita, alan työntekijöitä ja muita kehitysvammaisten ihmisten asioista kiinnostuneita
henkilöitä vieraili sekä toimistolla että toimipisteissä. Yhdistyksen toimintojen kehittämiseksi aloitettiin parityön malli, jonka tarkoituksena on oman työn uusien ideoiden
ja kehittämistarpeiden löytäminen ja työstö
kollegan kanssa.

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN
(RAY) AVUSTUKSET
Ak- eli kohdennetut toiminta-avustukset
Raha-automaattiyhdistys rahoitti yhdistyksen toimintaa kolmella Ak-avustuksella ja
yhdellä C-projektiavustuksella. Ak-avustuksen avulla toteutimme Ystävätupatoimintaa,
jonka osana oli myös perheiden virkistystoiminta, keharikaveri- ja vapaaehtoistoimintaa, sekä parkkitoimintaa. Edellä mainituista
Ak-avusteiset toiminnot jatkavat hyvää työtään myös vuonna 2016, projektirahoitus
päättyi vuoden 2015 loppuun. Ak-avusteisista toiminnoista kerrotaan Tukitoimintaluvussa sivulta 14 alkaen.
C-projektiavustus
RAY:n projektiavustuksella toteutettiin Vekkari, vertaisesta kaveri -projekti, joka päättyi
vuoden 2015 loppuun. Projektista kirjoitettiin loppuraportti, joka on luettavissa osoitteessa www.kvtuki57.fi/yhdistys/julkaisut/
vertaistoiminnan-materiaalipankki.
Keväällä 2015 Vekkari-projekti jatkoi toimintaansa kahden työntekijän sijaan yhdellä
päätoimisella työntekijällä. Projektissa tuettiin kehitysvammaisia ihmisiä toimimaan
kokemusasiantuntijoina ja vapaaehtoistoimijoina. Kokemusasiantuntijat vastasivat
vertaisryhmien toiminnan sisällöistä ja vapaaehtoistoimijat osallistuivat erilaisiin tapahtumiin.
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Osallistujarekisterissä oli vuoden päättyessä 198 osallistujaa. Projekti toi myös täysin
uusia osallistujia yhdistyksen toimintaan.
Osallistujista 132 henkilöä oli vuoden loputtua rekisterissä aktiivisina (56 ryhmäläistä,
62 vapaaehtoista ja 14 vertaisryhmän vetäjää).
Vuoden aikana pidettiin neljä koulutus- ja seminaaritilaisuutta, joihin osallistuneita oli yhteensä 278. Nämä olivat Vekkari-seminaari,
vapaaehtoistoiminnan koulutus, taustatukihenkilökoulutus ja kokemusasiantuntijoiden
yhteinen ilta. Näiden lisäksi järjestettiin 15
tapahtumaa.
10 vertaisryhmää kokoontui säännöllisesti
(Dooris-naisten ryhmä, valotaide-, jalkapallo-, karaoke-, kirjapiiri-, leivonta-, lenkki-,
piirustus-, teatteri- ja vapaa-ajan keskusteluryhmä). Kokoontumiskertoja ryhmillä oli
yhteensä 132 (jalkapalloa ei ole laskettu tähän). Vertaisryhmien taustatukea pilotoitiin
vapaaehtoistoimintana syksyllä. Pilotoinnin
kokemuksesta todettiin, että vertaisryhmät
tarvitsevat vapaaehtoisten tuen lisäksi myös
palkattua taustatukea toimiakseen.
Vapaaehtoistoimijoiden osallistumisia vapaaehtoistoiminnan tapahtumiin oli yhteensä 88. Vapaaehtoisia tuettiin moneen tapahtumaan (18 pelkästään keväällä, mukaan
lukien Ystävätuvan sunnuntain ovivahtina
toimiminen). Suurimmat tapahtumat olivat
Pieni ele -keräys yhteistyössä yhdistyksen
vapaaehtoisten kanssa, Vekkari-seminaarit,
TunneTeatterin esitykset, useampi yhdistyksen Kaakon kammari -ilta, Eläintarhan urheilukisat, Sofianlehdon ulkoilupäivä ja karaoketunnit, Vertaishässäkkä, Kallio Block
Party, Seurasaaren joulupolku ja kehitysvammaisten viikon tapahtuma Espoossa.
Neljään isoimpaan tapahtumaan järjestettiin
erilliset infoillat (KeMuT Finlandia-talolla,
Pieni ele -keräys, Vekkari-seminaarit ja Kallio Block Party). Vertaisryhmien vetäjien tai
vapaaehtoistoimijoiden tilauksia tuli internetin toimijapankin kautta viisi kappaletta.
Vuoden aikana tarjottiin vapaaehtoistoimijoille viisi virkistystapahtumaa: Ystävätuvan
ja keharikaveritoiminnan kanssa yhdessä
toteutetut #Kohtaamut-ilta Ystävätuvalla,
leffalauantai (19 osallistujaa Vekkarista),
valo-ja musajamit Ystävätuvalla sekä RAY:n
järjestämä Euroviisujen kisakatsomo Casinolla (13 osallistujaa) ja pikkujoulut (11 osal-
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listujaa). Mediaosumia on kirjattuna yhteensä 12 kappaletta.
Vapaaehtoistoiminnasta kirjoitettiin julkaisu,
joka on luettavissa osoitteessa www.kvtuki57.fi/yhdistys/julkaisut/muut-julkaisut.
Projektissa järjestettiin loppuseminaari.
Kymmenen kokemusasiantuntijaa veti seminaarissa kaikille avoimia toiminnallisia
ryhmiä. Kuusi vapaaehtoistoimijaa ja yksi
vertaiskaveripari osallistui tapahtuman järjestämiseen. Seminaarissa oli yli 230 kävijää. Kokemusasiantuntijoille pidettiin yhden
lauantaipäivän seminaarityöpaja. Seminaaripäivä oli onnistunut ja palaute oli positiivista.
Kausiarvioinnissa yhteistyökumppanin palautteessa tuli ilmi, että projektilla on kentällä hyvä maine ja toiminnasta on otettu mallia
projektin ulkopuolella. ”Useissa tilaisuuksissa on mainittu Vekkari-projektin toiminta hyvänä toimintamallina ja toimintaa on myös
varioitu monissa muissakin hankkeissa.”
YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA
• Kehitysvammaisten muusikoiden ja taiteilijoiden tapahtuma KeMuT Finlandia-talossa
43. kerran 27.1.
• Kohtaa mut Ystävätuvalla 8.2.
• Vekkari-seminaari 21.4.
• Valo- ja musajamit Ystävätuvalla 13.5.
• Eläintarhan kisat 16.5.
• Kinaporin yhteislaulutilaisuus 20.5.
• Pop-up ravintola Kankurinkulmassa 16.5.
• Ystiksen avoimet ovet ja M. Lohikosken
valotaidenäyttelyn avajaiset 25.10.
• Olutkoulu 5.11.
• Joululaulutilaisuus Vanhassa kirkossa
30.11.
• Yhdistyksen joulujuhlat ravintola Kiltakellarissa 13.12.
Olimme mukana myös mm. seuraavissa tapahtumissa
• Euroviisujen kisakatsomo ravintola Sture
21:ssä 19.5.
• Musikanttien kesäpäivä 7.6.
• Lasten Block Party Kallio Block Partyn yhteydessä 1.8.
• Vertaishässäkkä 17.9.
• Kohtaa mut - valtakunnallisen kehitysvammaisten viikon tapahtuma kauppakeskus
Sellossa 1.12.

Mitä teimme vuonna 2015
5990 käyntikertaa kerhoissa
1050 kävijää KeMuT-tapahtumassa
1317 käyntikertaa Ystävätuvalla
1046 virkistävää leirivuorokautta
		
567 kotiparkkikäyntiä
304 keharikaveritapaamista
ja paljon muuta
Kerhot
• 5990 kerhokäyntiä
• 38 kerhoa
• 39 kerho-ohjaajaa

Kurssit, matkat ja retket
• 76 osallistujaa matkoilla
• 158 retkiosallistujaa
• 16 kurssilaista

Konsertit ja tapahtumat
• KeMuT Finlandia-talolla 1050 kävijää
• Eläintarhan kisat 80 kilpailijaa
• Kinaporin yhteislaulutilaisuus 30
osallistujaa
• Valon aika -taidenäyttelyn avajaiset
70 kävijää
• joululaulutilaisuus 200 osallistujaa
• yhdistyksen joulujuhla 132 osallistujaa

Perheiden vertaistukitoiminta
• 36 vanhempien vertaistapaamista
• 402 osallistujaa tapaamisissa
• 4 viikonloppukurssia
• 69 kurssiosallistujaa

Vekkari-projekti
• 14 kokemusasiantuntijaa
• 62 vapaaehtoistoimijaa
• 132 vertaisryhmien kokoontumista
• 88 vapaaehtoisen osallistumista

Ystävätupa
• 1317 käyntikertaa
• 378 senioriklubin käyntikertaa
• 770 kävijää Villiklubilla
Leirit
•
•
•
•

1046 leirivuorokautta
16 leiriä
203 leiriläistä
21 leiriohjaaja

Keharikaveritoiminta
• 304 keharikaveritapaamista
• 76 keharikaveriparia
• 4 keharikaverikoulutusta

Parkkitoiminta
• 567 kotiparkkikäyntiä
• 25 tilapäishoitajaa
• 168 käyntiä perheilloissa
Palvelutoiminta
• 26 toimintakeskuksen asiakasta
• 44 asumispaikkaa
• toimintakeskus
• 3 ryhmäkotia
• 5 tukiasuntoa

13

Tukitoiminta
Yhdistyksen tukitoiminnan muodostavat
perheiden vertaistukitoiminta, leiritoiminta, kerhotyö, Ystävätupa, keharikaveri- ja
vapaaehtoistoiminta sekä parkkitoiminta.
Tukitoiminnan päämääränä on tarjota kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille sekä heidän perheilleen tukea, tietoa ja
ohjausta sekä mahdollisuuksia tärkeäksi ja
antoisaksi koettuun vertaistukeen, virkistäytymiseen ja vapaa-aikaan.
Perheiden vertaistukitoiminta tarjoaa perheille tukea, tietoa ja ohjausta eri elämänvaiheissa. Leiritoiminnan tavoitteena on
järjestää eri-ikäisille kehitysvammaisille ihmisille toiminnallisia lomajaksoja, jotka toteutetaan yksilölliset tarpeet huomioiden.
Kerhotoiminta mahdollistaa kaikenikäisille
kehitysvammaisille ihmisille virikkeelliseen
kerhotoimintaan osallistumisen omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta.
Ystävätuvan toiminta-ajatuksena on lisätä kehitysvammaisten ihmisten sosiaalisia
suhteita ja aktiivista osallistumista sekä estää syrjäytymistä. Keharikaveritoiminnan
tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuutta osallistua aktiivisesti
yhteiskunnan eri toimintoihin, tukea heidän
itsenäisyyttään ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä.
Parkkitoiminta tarjoaa kehitysvammaisille
lapsille ja heidän sisaruksilleen lyhytaikaista
hoitoa lapsen kotona tai lapsiryhmässä. Toiminta tukee perheiden jaksamista ja arjessa
selviytymistä tarjoamalla vanhemmille mahdollisuuden omaan aikaan. Lapsille toiminta
tarjoaa turvallista hoitoa ja virikkeellistä toimintaa.
PERHEIDEN VERTAISTUKITOIMINTA
Perheiden vertaistukitoimintaa toteutettiin
vuonna 2015 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämällä järjestöavustuksella. Raha-automaattiyhdistys
rahoitti perhetyön rinnalla Ystävätupatoiminnan kanssa toteutettavaa perheiden virkistystoimintaa.
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Vertaistukitapaamiset
Vertaisryhmätapaamisia järjestettiin seuraaville ryhmille: vaikeavammaisten lasten ja
nuorten vanhemmat, nuorten vanhemmat,
aikuisten kehitysvammaisten vanhemmat,
sisarukset sekä isovanhemmat. Tapaamisia oli myös kaikille vanhemmille ilman
erittelyitä sekä koko perheelle yhdessä.
Äideille ja isille järjestettiin toimintaa myös
erikseen. Palaute isovanhempien tapaamisesta: ”Avoin tunnelma ja kokemus siitä,
että samankaltaiset asiat koskettavat meitä
kaikkia.”
Kohdennettuja vertaistapaamisia järjestettiin 7, niihin osallistui yhteensä 61 henkilöä.
Teemallisia vertaistapaamisia järjestettiin
10, niihin osallistui 102 henkilöä. Teemat liittyivät arjen sujumiseen, edunvalvontaan, sisaruuteen sekä lasten eri kehitysvaiheisiin.
Yhteistyössä Omaiset ja Läheiset ry:n ja
Invalidiliitto ry:n kanssa järjestettiin tsemppiilta nuorten vanhemmille.
Toiminnallisia ryhmiä kokoontui 9, osallistujia oli 89 henkilöä. Sisällöltään tapaamiset
olivat kädentaitoihin, kulttuuriin, suunnistukseen ja ruuanlaittoon liittyviä.
Tutustumiskäynnit
• Tutustumiskäynnillä Oskarinpuistossa oli
mukana 14 vanhempaa.
• Tutustuminen Musikantit ry:n toimintaan ja
perhetapaaminen heidän tiloissaan kokosi
yhteen 18 henkilöä.
Kurssit
Toimintavuonna järjestettiin kursseja seuraavasti
• Alle kouluikäisten lasten perheille järjestettiin perjantaista sunnuntaihin kestävä kurssi Sopukassa. Mukaan valittiin 6 perhettä,
osallistujia oli yhteensä 25. Ohjelmassa oli
satuhierontaa, sadutusta, parisuhdeasioita ja lapsen kehitykseen painottuvaa tietoa

saunomisen, vertaistuen ja virkistyksen
lisäksi. Viikonloppu oli palautteiden perusteella tarpeellinen ja onnistunut. Palaute: ”Viikonloppu ylitti kaikki odotukset.
Keskusteluista sai todella paljon eväitä
arkeen, parisuhteeseen ja lasten kanssa
olemiseen.”
• Yksinhuoltajavanhemmille järjestettiin sujuvan yhteistyön merkeissä Leijonaemot ry:n kanssa viikonloppukurssi.
Kurssi oli suunnattu vanhemmille ilman
lapsia. Kurssille osallistui 14 äitiä ja 1 isä.
• Sisaruskurssille osallistui 8 sisarusta,
jotka olivat iältään 8–12 vuotta. Viikonloppu sai erittäin kiittävän palautteen
sekä sisaruksilta itseltään että vanhemmilta, jotka kaipasivat sisarusten välistä järjestettyä vertaistukea. Kysymykseen ’mitä
muuta vielä haluaisit sanoa’ vastasi eräs
sisarus näin: ”Että kaikki ovat pohjimmiltaan
samanlaisia, vaikka jollakulla olisikin vaikka
daunin-syndrooma ja kehitysvammainen sisarus on samanlainen kuin tavallinenkin sisarus (myöskin yhtä ärsyttävä).”
• Kouluikäisten lasten perheille suunnatulle
kurssille valittiin 8 perhettä. Hakijoina oli 15
perhettä. Viikonloppu sai hyvän palautteen.
Viikonlopun teemana oli arjen tilanteiden ja
käytäntöjen pohdinta tarinoiden ja yksilöllisen elämänsuunnittelun viitekehyksissä.
Kouluttajana koko viikonlopun ajan oli Niina
Sillanpää Kehitysvammaliitosta. Palaute:
”Mukava ja tarpeellinen, lapsi viihtyi ja äiti.
Tunsin samankaltaisuutta muiden kanssa.
En ole yksin.”
• Äitien viikonloppuun Kaisankodissa osallistui 14 eri-ikäistä ja eri elämäntilanteissa
olevaa äitiä. Tarpeellinen ja toivottu viikonloppu, jossa ohjelma painottui naiseuteen
äidin roolissa. ”Tärkeintä oli olla vertaisten
naisten seurassa. Olla ilman lapsia. Saada
puhua todella tärkeistä aiheista.”
• Iltakurssina toteutettu Mindfullness-kurssi,
12 osallistujaa ja 6 kertaa.
Ensitukityö
Ensitukityö ja sen kehittäminen jatkui tiiviissä yhteistyössä HUS:n kanssa. Toimintaa laajennettiin ottamalla toiminnan piiriin
myös vauvakuolemaperheet ja samalla yhteistyö Käpy ry:n kanssa tiivistyi. Toiminnan

Kokkauskurssilla

rahoitus saatiin yhteistyöverkostoa lisäämällä kestävämmälle pohjalle ja sen myötä
aloitettiin uusien ensitukityöntekijöiden koulutuksen suunnittelu. Koulutus on tarkoitus
toteuttaa vuoden 2016 alkupuoliskolla.
Olemme mukana valtakunnallisessa ensitukiverkostossa, jonka toimesta valmistui
käännös Irlannin mallista ensituen toteuttamiseksi. Suomennoksen tavoitteena on
osaltaan edistää ensitiedon laatua ja yhdenvertaisuutta. Verkosto kerää edelleen kokemuksia ja tutkimuksia, jotka vahvistavat
asian tärkeyttä.
Toimintavuoden aikana järjestettiin neljä
työnohjauksellista tapaamista ensitukiryhmäläisille, joita on n. 30 sairaalan puolelta.
Yhdistyksen vertaisvanhempia on tällä hetkellä neljä aktiivisesti toimivaa vanhempaa
sekä Käpy ry:n puolelta yksi äiti. Syyskaudella järjestettiin myös kehittämispäivä yhdistyksen tiloissa. Palaute päivästä oli erinomainen.
Vapaaehtoistyö ja yhteistyö Ystävätupatoiminnan kanssa
Yhteistyössä järjestettiin retki Heinolan kesäteatteriin. Perheiden vertaistukitoiminnan
puolelta oli mukana 15 osallistujaa. Toisella
yhteistyössä järjestetyllä retkellä Porvoon
joulumarkkinoille oli mukana 6 perhettä.
Vapaaehtoiset ovat mukana Ystävätuvan
kanssa yhteistyössä tehdyillä retkillä ja matkoilla.
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Päiväleiriläisiä tutustumassa kotieläintilaan

LEIRITOIMINTA
Vuosi 2015 oli leiritoiminnan 54. toimintavuosi. Leiritoiminta rahoitettiin Helsingin
kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan
myöntämällä järjestöavustuksella. Tavoitteena oli järjestää kehitysvammaisille ihmisille yksilölliset tarpeet huomioivia toiminnallisia lomajaksoja. Toiminnalla tuetaan myös
perheiden jaksamista ja vanhempien sekä
sisarusten mahdollisuutta omaan aikaan.
Talvella järjestettiin kuusipäiväinen talvileiri 12 koululaiselle Loma- ja kurssikeskus
Högsandissa Hangon Lappohjassa. Kesän
aikana järjestettiin 14 leiriä, mikä oli kaksi
enemmän kuin vuonna 2014. Kohderyhminä olivat koululaiset, enemmän tukea tarvitsevat lapset ja nuoret, autistiset nuoret, nuoret aikuiset, aikuiset ja seniori-ikäiset. Kaksi
leireistä toteutettiin päiväleireinä, joista toinen oli nuorille ja toinen senioreille. Kokoontumispaikkoina toimi yhdistyksen Ystävätupa ja Oskarinpuiston toimintakeskus, joista
käsin mm. tehtiin retkiä kesäiseen kaupunkiin. Päiväleirit on otettu hyvin vastaan, joten niitä tullaan järjestämään jatkossakin ja
mahdollisesti enemmänkin. Marraskuussa
järjestettiin myös nuorille viikonloppuleiri Sipoon Sopukassa. Mukana oli 10 nuorta ja
neljä ohjaajaa. Tämä harvoin toteutettu leirimuoto koettiin erittäin onnistuneeksi.
Kesän leiripaikkoina toimivat Helsingissä
Rastilan leirintäalue ja kartano, yhdistyksen
Ystävätupa ja Oskarinpuiston toimintakeskus, Koulutuskeskus Sopukka Sipoossa,
Lomakeskus Elämännokka Sammatissa
sekä Loma- ja kurssikeskus Högsand Lappohjassa. Oskarinpuistossa oli yöpymisleirit enemmän tukea tarvitseville ja autistisille
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nuorille. Oskarinpuisto toimi ensimmäisen
kerran leiripaikkana. Myös Elämänokassa leireiltiin ensimmäistä kertaa, ja paikka
keskellä luonnon rauhaa niemen kärjessä
oli mielenpainuva ja myönteinen kokemus.
Leiriohjelma oli monipuolista ja jokaiselle
leiriläiselle löytyi sopivia aktiviteetteja. Leiriläisten toiveet otettiin huomioon mahdollisuuksien mukaan. Ohjelman suunnittelussa huomioitiin myös eri ikäryhmien tarpeet.
Leiriohjelma sisälsi mm. ulkoilua, lähiretkiä,
pelejä, leikkimielisiä kilpailuja, leikkejä, uintia, saunomista, luovaa toimintaa, rentoutumista ja mukavaa yhdessäoloa leirinuotion
äärellä. Leiri on leiriläiselle ensisijaisesti lomaa.
Talvileireillä työskenteli 11 ohjaajaa ja kesäleireillä 19. Suurempi ohjaajamäärä kesällä
mahdollisti päällekkäisten leirien järjestämisen. Ohjaajille järjestettiin kesän aikana neljä perehdytys- ja suunnittelupäivää. Yhden
päivän teemana olivat ensiapuasiat.
Kaikilta leiriltä koottiin leiriläisten palautteet.
88 % leireille osallistuneista antoi leireistä
hyvän tai erinomaisen arvosanan. Parasta
leiriläisten mielestä oli mm. että sai tavata
uusia ja vanhoja kavereita, hyvät ruuat, monipuolinen leiriohjelma, saunominen ja uiminen sekä mukavat ja osaavat leiriohjaajat.
KERHOTOIMINTA
Kerhotoimintaa rahoitettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämällä järjestöavustuksella. Keväällä ja syksyllä toimi 22 kerhoa. Lapsille oli kaksi erityismuskariryhmää,
musiikki- ja laulukerho, luovan toiminnan
kerho, Sherborne-ryhmä sekä tyttöjen ja
poikien kuperkeikkakerhot. Nuorille ja aikui-

sille oli viisi musiikkikerhoa, neljä taidekerhoa, ilmaisupiiri, luontokerho, lehdistöklubi,
tietokonekerho sekä leidien klubi. Iäkkäiden
kehitysvammaisten ihmisten Kinaporin senioriklubi kokoontui joka toinen viikko. Kaksi
kerhoryhmää peruuntui liian vähäisen kiinnostuksen vuoksi.

tiseen tapaan Kalle Salonen. Tilaisuuden
juonsi vammaistyön pastori Heli Ojalehto.
Päätteeksi nautittiin glögi- ja piparitarjoilusta
Bulevardin seurakuntasalilla. Tilaisuuteen
osallistui n. 200 henkilöä.

Kerhot kokoontuivat keväällä keskimäärin
14 ja syksyllä 12 kertaa. Ryhmäkoko oli
6–18 henkilöä. Kerhoissa toimii kaksi ohjaajaa/kerho, poikkeuksena lasten erityismuskarit, joissa työskenteli yksi musiikkiterapeutti ja Sherborne-liikunta, jossa oli yksi
ohjaaja. Kerhokäyntejä oli yhteensä 4192,
joista keväällä 2170 ja syksyllä 2022. Vuodesta 2014 vähennystä oli 234 kerhokäyntiä. Vähennys johtui mm. kevään pienemmästä kerholaismäärästä sekä muutamien
kerhoiltojen ja yhden kerhoryhmän peruuntumisista. Myös yhdistyksen sisäistä asiakassiirtymää on tapahtunut. Se näkyy esim.
lisääntyneenä osallistujamääränä täydentävissä liikuntaryhmissä.

Yhdistyksen järjestämät täydentävät ryhmät
rahoitettiin osallistumismaksuilla, liikuntaviraston toiminta-avustuksella ja ohjaajapalkkiotuella. Ryhmiä oli keväällä ja syksyllä
kuusi. Liikuntaviraston kanssa järjestettiin
itämaisen tanssin kerho Ystävätuvalla, liikuntakerho Stadin ammattioppilaitoksessa
Malmilla, salibandykerho Liikuntamyllyssä,
lasten ja nuorten luistelukerho Pirkkolan jäähallissa, aikuisten vesiliikuntaryhmä Itäkeskuksen uimahallissa ja keilailukerho Talin
keilahallissa. Ryhmien koko oli 12–24 henkilöä. Käyntikertoja kertyi yhteensä 1798.
Lisäystä vuoteen 2014 oli 171 käyntikerta.

Keväällä 2015 järjestettiin kolme viikonloppukurssia. Aiheina olivat äitienpäivän kukat,
tanssia tähtien kanssa ja graffiti. Osallistujia kävi näissä yhteensä n. 20 ja vastaavia
kursseja toivottiin lisää.

Ystävätuvan toimintaa rahoitetaan pääasiassa Raha-automaattiyhdistyksen tuella.
Ainoastaan senioriklubitoiminta osana Ystävätupatoimintaa sai Helsingin kaupungin
järjestöavustusta.

Yhteistyökerhot ja -ryhmät sekä tapahtumat

Kerhokahvio Ystis

Kevät- ja syyslukukaudella toimi n. 10 muuta ryhmää, joihin ilmoittautuminen ja ryhmänjako tapahtuivat osittain yhdistyksen
kautta. Yhteistyötahoina olivat mm. työväenopisto ja liikuntavirasto. Muiden tahojen
järjestämästä harrastustoiminnasta tiedotettiin myös yhdistyksen vapaa-ajan toiminnan
esitteessä. 12.5. pidettiin yleisurheilukisat
Eläintarhan kentällä. Kisat oli tällä kertaa
tarkoitettu koululaisille ja kilpailijoita oli n.
80. Kisapäivän onnistumisesta vastasi yhteistyökumppanimme Metropolian AMK:n
innokkaat fysioterapiaopiskelijat. Liikuntavirasto järjesti kenttävuoron maksutta käyttöömme.
20.5. järjestettiin yhteislaulutilaisuus Kinaporin palvelukeskuksessa.
Esilaulajana
ja säestäjänä toimi Antti Nordin. Laulajia
oli n. 30. Kauneimpia joululauluja laulettiin
Vanhassa kirkossa 1. adventtisunnuntaina
29.11. yhdessä seurakunnan vammaistyön
kanssa. Tilaisuudessa urkurina toimi en-

Täydentävät ryhmät

YSTÄVÄTUPA

Kerhokahvio oli avoinna kaksi kertaa viikossa 14.1.–26.4. ja 16.9.–13.12. Käyntikertoja
oli 1317 (2104: 1271). Kerhokahviossa työskenteli sunnuntaisin kaksi tuntityöntekijää ja
keskiviikkoisin yksi tuntityöntekijä ja tuetussa työssä oleva toimistoapulainen. Suurena
apuna toiminnassa olivat vapaaehtoiset, jotka toimivat avustajina myös retkillä ja muissa tapahtumissa.
Ystiksen senioriklubi
Ystiksen senioriklubi toteutui joka toinen
tiistai. Klubi kokoontui seitsemän kertaa kevään ja kahdeksan kertaa syksyn aikana.
Eilan ja Leenan keinutuoliryhmä kokoontui
kuusi kertaa. Käyntikertoja oli yhteensä 378.
Yhteistyössä Helsingin Diakoniaopiston
kanssa järjestettiin senioritoimintana kolme
ohjattua tapaamista Ystävätuvalla ja kolme
lähiretkeä (elokuviin, Luonnontieteelliseen
museoon ja Talvipuutarhaan). Toiminnan
suunnittelijoina ja toteuttajina oli kaksi lähihoitajaopiskelijaa. Senioreille järjestettiin
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Valon aika -näyttelyn avajaiset
Ystävätuvalla

myös päiväristeily Tallinnaan ja perheiden
virkistystoiminnan kanssa retki Porvoon joulumarkkinoille.
Villiklubi
Ravintola Sture 21:ssä jatkettiin Helsingin
kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa yhteistyössä järjestettävää erittäin suosittua Villiklubitoimintaa. Klubi-illat ovat kaikille avoimia ravintolailtoja, joiden mainonta
kohdennetaan kehitysvammaisille ihmisille.
Vuoden aikana klubikertoja oli 11. Monet artistit ja bändit tukivat toimintaa esiintymällä
ilmaiseksi Villiklubilla. Sture 21:ssä järjestettiin myös #kohtaamut kisakatsomo Pertti
Kurikan Nimipäivien euroviisuedustuksen
kannustukseksi.
Muu toiminta
Päiväretkiä järjestettiin neljä, joista yksi yhdessä perheiden virkistystoiminnan kanssa.
Lisäksi järjestettiin päiväristeily Tallinnaan ja
12.–16.8. kesämatka Kuopion seudulle. Ystävätupatoiminnan osallistujia retkillä oli yhteensä 158. Risteilylle osallistui 31 henkilöä.
Hiihtolomaviikolla järjestetyllä nuorten Ystiksen äksön -kurssilla käytiin mm. keilaamassa, tutustumiskäynnillä Kansallisoopperassa ja Tropicariossa. Osallistujia oli
maksimimäärä kahdeksan.
Kaksi sosionomiopiskelijaa DIAK:sta järjesti
toiminnallisena opinnäytetyönään kotikokkikurssin, jonka aikana perehdyttiin keittiöhygieniaan, tutustuttiin eri maanosien ruokiin,
valmistettiin ruoat ja koottiin ohjeista kansio
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kurssilaisille. Kurssille otettiin kahdeksan
osallistujaa.
Ystävätuvalla järjestettiin kaksi diskoa, ensimmäisen nuorille suunnatun ystävänpäivätapahtuman suunnittelivat ja toteuttivat
lähihoitajaopiskelijat. Lauantaina 3.10. järjestettiin kaikenikäisille avoin disko. Molempien tapahtumien aikana oli vanhemmille
järjestetty oma ”vanhempainparkki”. Ystävätupa oli myös parkkitoiminnan aktiivisessa käytössä mm. lauantaiparkkien ja perheiltojen muodossa.
Yhteistyössä keharikaveritoiminnan ja vekkarin kanssa järjestettiin valo- ja musajamit
Ystiksellä 13.5. Jamitteluilta oli yksi Kallio
kukkii -viikon ja Liikuta mua -kampanjoiden
tapahtumista.
Ystiksen avoimet ovet ja Markus Lohikosken Valon aika -taidenäyttelyn avajaiset järjestettiin 25.10.
Vuoden 2015 Ystiksen biljardimestaruuden
alkukarsinnat järjestettiin 25.11. ja loppukilpailu 2.12.
Me Itse Helsingin toimintaa tuettiin tarjoamalla maksuttomat kokoontumistilat Ystävätuvalla. Vapaa-ajan koordinaattori toimi
yhteyshenkilönä Me Itse ry:seen Tampereella ja auttoi alajaosta erilaisissa toimistotehtävissä. Yhteistyössä Helsingin ja Espoon
Me Itse ryhmien, Kehitysvammaliiton verneri.netin ja Radio Valon kanssa järjestettiin
valtakunnallisen kehitysvammaisten viikon
Kohtaa mut -tapahtuma kauppakeskus Sellossa. Tapahtumassa esiteltiin eri toimintoja
ja julkistettiin kolme itsemääräämisoikeusvideota.

KEHARIKAVERI- JA VAPAAEHTOISTOIMINTA
Keharikaveritoiminta rekrytoi, koulutti ja välitti kavereita kehitysvammaisille ihmisille
koko pääkaupunkiseudun alueella. Keharikaverikoulutuksia järjestettiin vuoden aikana neljä. Koulutuksista kolme oli arki-iltaisin
Helsingissä yhdistyksen omissa tiloissa.
Yksi koulutus toteutettiin viikonloppukoulutuksena Espoossa Tapiolassa vapaaehtoistoiminnan kehittämiskeskus Santran
tiloissa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 36
henkilöä, joista 8 oli miehiä. Keharikaverikoulutuksissa oli mukana myös kehitysvammaisia henkilöitä kokemusasiantuntijoina ja
ryhmäytymisharjoituksen vetäjänä. Palaute
koulutuksista oli erittäin hyvä.
Uusia keharikaveripareja muodostui vuoden
aikana 30, kaksi näistä lopetti ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen. Säännöllisesti
tapaavia keharikaveripareja oli vuoden lopussa 76. Raportoituja kaveriparien omia
tapaamisia oli vuoden aikana 304.
Kaveripareille järjestettiin 6 virkistystilaisuutta, joista 5 oli yhteistyössä Vekkarin, Ystävätuvan tai perheiden vertaistukitoiminnan
kanssa: yksityinen elokuvanäytös ”Viikossa aikuiseksi” Finnkinolla Tennispalatsissa
(26 osallistujaa), valo- ja musiikkijamittelu
Ystävätuvalla (6 osallistujaa), Musikanttien
kesäpäivä yhdessä perheiden vertaistukitoiminnan kanssa (2 osallistujaa), käsienhoitohetki (19 osallistujaa), olutkoulu (8 osallistujaa) ja pikkujoulut (43 osallistujaa). Lisäksi
kaverit saivat halutessaan lipun KeMuT-tapahtumaan.
Keharikavereille oli syksyllä työnohjauksellinen jatkokoulutus, johon osallistui 12

kaveria. Loppuvuodesta oli lisäksi kaksi
vapaamuotoista vertaistuki-iltaa kavereille
(osallistujia 5 ja 6). Kavereihin on vuoden
aikana pidetty yhteyttä suljetussa kaveritoiminnan Facebook-ryhmässä ja lisäksi puhelimitse ja sähköpostitse tarpeen mukaan.
Keharikaveritoiminnalla oli loka–marraskuussa palkattu työntekijä markkinoimassa
toimintaa suoraan kehitysvammaisille asiakkaille ja asumisyksiköiden ja työtoiminnan
henkilökunnalle Espoossa ja Vantaalla.
Keharikavereille tehtiin kysely, jolla kartoitettiin kavereiden kokemuksia ja tyytyväisyyttä toimintaan. Kysely lähettiin 60 kaverille,
joista kyselyyn vastasi 23. Kyselyn pohjalta
22 koki, että heille löytynyt kaveri oli heille
sopiva ja kaikkien mielestä oli mukava tavata omaa kaveria. Ongelmia oli kaverisuhteessä ollut seitsemällä, mutta kaikki kokivat saaneensa tukea näihin kaverisuhteen
ongelmiin.
”Kaveruus on tuonut elämääni paljon iloa
ja naurua ja avannut ihan kokonaan uuden
maailman. Olen todella iloinen, että päätin
ryhtyä tähän hommaan!”
Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus järjestettiin syksyn alussa yhdessä Vekkariprojektin kanssa ja osallistujia oli 18. Suurin
osa koulutettavista oli Vekkarin toimijoita.
Vapaaehtoisia on ollut parkkitoiminnan
Kaakon kammarissa ja lauantaiparkeissa
ja lisäksi Ystävätuvalla 1–3/kerta ja Ystävätuvan retkillä ja matkoilla aina tarpeen
mukaan.
Ylen A2 Kehitysvammaillassa oli yleisössä mukana keharikaveripari Aliisa

Keharikaveriparien
virkistyspäivä
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Nummela ja Tommi Tyynelä. Heistä tehty juttu löytyy Ylen sivuilta: yle.fi/uutiset/
me_olemme_keharikavereita_-_tule_mukaan_a2_kehitysvammais-illan_kohtaamutkampanjaan/7775087. Voi Hyvin -lehden
numerossa 3/15 oli artikkeli eri-ikäisistä ystävyksistä. Yksi haastatelluista ystävyksistä
oli keharikaveripari Mimmu Mannermaa ja
Tuulikki Jauhiainen. Toimittajaopiskelija teki
keharikavereista jutun Haaga-Helian opiskelijoiden verkkolehti Tuimaan: http://tuima.
fi/keharikaveri-toiminta-yhdistaa-erilaisetihmiset/. Ketjun numerossa 6/15 oli juttu keharikaveripari Ulla Lampelasta ja Katariina
Hietaniemestä. Helsingin Sanomat julkaisi
jutun järjestämästämme olutkoulusta 7.11.
www.hs.fi/kaupunki/a1446802806699. Olutkoulusta oli myös maininta 3.11. www.hs.fi/
kaupunki/a1446521577450. Olutkoulusta
kertoi myös nettilehti Creat http://creat.fi/
olutta-ja-tabuja-saako-kehitysvammainenkayda-kaljalla/ ja Radio Valo. Olutkoulun
meille vetänyttä vapaaehtoista Santtu Korpista haastateltiin olutkouluun liittyen Radio
Rockin Korporaatiossa ja myöhemmin Yle
Puheessa.
PARKKITOIMINTA
Parkkitoiminta on RAY:n tukemaa toimintaa
perheille, joissa on kehitysvammainen lapsi.
Toimintamuodot ovat kotiparkki (kotiin vietävä lastenhoito), lauantaiparkki (teemallinen
lastenpäivä) sekä perheillat (Kaakon kammari ja Ystävätuvan perheilta).

Kotiparkki
Kotiparkissa hoitaja tulee perheen kotiin
ja huolehtii perheen lapsista toiveiden mukai-sesti. Kotiparkin hoitaja huolehtii myös
perheen sisaruksista silloin kun nämä ovat
paikalla yhdessä erityislapsen kanssa. Kotiparkki on tarkoitettu alle 20-vuotiaalle lapselle, mutta vaikeavammaisten kohdalla ei
ole ikärajaa. Kotiparkkipalvelua voi käyttää
maanantaista lauantaihin klo 8–24 välisenä aikana. Kotiparkin käyttöaste on pysynyt
korkeana ja toiminnan kysyntä on kasvanut
tasaisesti. Vuonna 2015 kotiparkkia käyttäviä perheitä oli 48 (vuonna 2014: 51) kokonaistuntimäärän ollessa 1 872 (vuonna
2014: 1 724) ja käyntien määrän ollessa 567
(vuonna 2014: 486).
Parkkitoiminnan listoilla oli 25 hoitajaa, joista
vuonna 2015 aloittaneita oli yhdeksän. Hoitajat tekivät vaihtelevasti sekä kotiparkkia,
perheiltoja että lauantaiparkkeja. Kotiparkin
hoitajille tarjottiin mahdollisuutta osallistua
tukiviittomakoulutukseen
loppuvuodesta
2015 ja tähän osallistui yhteensä 11 hoitajaa. Hoitajien työssä jaksamista huomioitiin
tarjoamalla virkistysmahdollisuus brunssin
ja KeMuT-tapahtuman merkeissä.
Yhteistyössä perheiden vertaistukitoiminnan kanssa toteutettiin myös perheiden viikonloppukurssi Sopukassa syksyllä 2015,
vanhempainparkkeja samaan aikaan lauantaiparkkien kanssa sekä ns. kässäkahvit.

Perheillat
Koko perheelle suunnattuja perheiltoja jatkettiin Herttoniemessä ja uusi perheilta aloitettiin Ystävätuvalla loppuvuodesta 2015.
Perheiltoja järjestettiin yhteensä yhdeksän
kertaa, ja niiden osallistujamäärä oli 168.
Keskimäärin perheiltaan osallistui vuoden
2015 aikana 19 henkilöä.
Lauantaiparkit
Lauantaiparkit ovat toiminnallisia ja teemallisia lasten omia päiviä. Lauantaiparkkien
tarkoitus on tuoda lapsille ja sisaruksille
onnistumisen ja mukavan tekemisen hetkiä
vertaisessa seurassa eri teemoilla. Vuonna
2015 järjestettiin yhteensä kolme lauantaiparkkia, jotka olivat hyvin suosittuja. Osallistujamäärä oli yhteensä 41.
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Kaakon kammarissa askarreltu
käpy

Palvelutoiminta
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry järjestää
asumista ja päivätoimintaa aikuisille kehitysvammaisille ihmisille. Palvelutoiminnan
tavoitteena on sosiaalisen ja ammatillisen
kuntoutuksen sekä ohjauksen keinoin mahdollistaa yksilöllinen tuki niin, että asiakas
selviytyisi mahdollisimman itsenäisesti arkipäivän toiminnoissa.

keittiötilan ja olohuoneen lisäksi oma huone kylpyhuoneineen. Kankurinkulman ryhmäkodissa on lisäksi neljä tilavaa kaksiota
ja yksi kolmio. Yhdistyksellä on myös viisi
yksiötä, jotka toimivat tukiasuntoina kehitysvammaisille ihmisille. Tukiasunnot sijaitsevat Myllypurossa ja tukipalvelut niihin tuotetaan Myllykaaren ryhmäkodista.

Palvelutoiminnan henkilöstö koostui sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista, joiden lisäksi lyhytaikaisina sijaisina ja keikkatyöntekijöinä oli alan opiskelijoita. Ryhmäkodeissa
työntekijöitä oli yhteensä 26. Toimintakeskuksessa on 14,5 työntekijää. Palvelutoiminnoilla oli yhteinen laitoshuoltaja. Lisäksi
palvelutoiminnoille oli palkattu tukityöllistettynä hoitoapulainen.

Asumisessa huolehditaan turvallisesta asumisympäristöstä sekä tuetaan yksilöllisesti
kehitysvammaisten ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia omassa kodissa. Toiminnassa huomioidaan asukkaiden erilaiset
tarpeet, kuten vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät ja vuorovaikutus, liikuntavamma tai muu erityinen tuen tarve.

Elokuussa 2015 organisaatiota uudistettiin.
Palveluyksiköiden vastuuhenkilöiksi nimettiin palveluvastaavat, joista toinen toimii
Kankurinkulman ryhmäkodin, Myllykaaren
ryhmäkodin ja tukiasuntojen vastaavana ja
toinen Oskarinpuiston ryhmäkodin ja toimintakeskuksen vastaavana.
Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin omaisille ja läheisille loppuvuodesta 2015. Omaisilta kysyimme mm. toiminnan sisällöstä,
toiminnan tavoitteellisuudesta sekä yhteistyöstä ja tiedonkulusta. Yhteydenpito ja viestintä yleisesti nousivat kehittämisen kohteiksi, ja niihin panostamme edelleen kuluvana
vuonna. Asukastyytyväisyyskysely tehtiin
perinteisellä selkokielisellä kysymyslomakkeella, johon vastaus annettiin kyllä- tai
ei-vastauksilla. Vuoden aikana käytiin yksiköissä asukkaiden kanssa arvokeskustelua,
jonka yhteydessä asukkaiden mielipiteitä
kuultiin liittyen asumiseen ja omaan kotiin.
Kiitos palautteista, jotka ovat tärkeä osa toimintamme kehittämistä!
Ryhmäkodit ja tukiasunnot
Yhdistyksellä on kolme ryhmäkotia: Kankurinkulman, Myllykaaren ja Oskarinpuiston ryhmäkodit. Yksiköissä on yhteensä 8
ohjatun asumisen ja 31 autetun asumisen
paikkaa. Jokaisella asukkaalla on yhteisen

Osa asukkaista käy päivisin joko päivä- tai
työtoiminnassa tai tuetussa työssä. Eläkkeellä oleville asukkaille järjestettiin toimintakykyä tukevaa ja ylläpitävää sekä
virikkeellistä toimintaa. Useille asukkaille
oli myönnetty henkilökohtaista apua, mikä
mahdollisti yksilölliset toiveet ja tarpeet vapaa-aikana. Ryhmäkodeissa suunniteltiin
asukaspalavereissa ryhmäkotien omaa vapaa-ajan toimintaa. Omien tavoitteidensa ja
toiveidensa mukaan asukkaat osallistuivat
myös yhdistyksen, seurakunnan tai muiden
järjestöjen järjestämään vapaa-ajan toimintaan.
Koko henkilökunnalle järjestettiin Avekkitoimintatapakoulutusta, joka antoi työkaluja
työntekijöille ja työyhteisölle kohdata työssään haastavia tilanteita. Lisäksi työntekijöille järjestettiin koulutusta ensiapuun ja
lääkehoitoon. Vuoden viimeinen koulutus
oli lakitietoutta liittyen itsemääräämisoikeuteen.
Kankurinkulman ryhmäkoti
Kankurinkulman ryhmäkodissa on yläkerroksessa kaksi viiden hengen ryhmäkotia,
Pirta ja Poppana, ja rakennuksen alakerrassa on viisi yksilöllistä asuntoa. Ryhmäkodissa tarjotaan ympärivuorokautista autettua
asumispalvelua. Asukkaita ryhmäkodissa on
16. Asukkaiden ikä vaihtelee 23:sta 76:een.
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Oskarinpuistolaisia
ulkoilemassa

Ryhmäkodin asukkaista kahdeksan on
eläkkeellä. Muut asukkaat käyvät arkipäivisin töissä, päivätoiminnassa tai koulussa.
Eläkeläisten toimintakykyä pidetiin yllä yksilöllisen viikko-ohjelman avulla. Ohjelma
suunniteltiin yhdessä asukkaan kanssa ja
osa toiminnasta tapahtui ryhmäkodin ulkopuolella henkilökohtaisten avustajien avulla.
Ryhmäkodilla viriketoimintaa järjestivät ohjaajien lisäksi Helsingin Diakoniaopiston lähihoitajaopiskelijat sekä vapaaehtoistyöntekijä. Osa asukkaista oli aktiivisesti mukana
erilaisissa harrastuksissa talon ulkopuolella.
Ryhmäkodilla asukkaiden kanssa juhlistettiin useimmat kalenterista löytyvät juhlapäivät: ryhmäkodilla järjestettiin mm. vappu- ja
halloween-juhlat. Toukokuussa ravintolapäivänä ryhmäkodin takapihalla järjestettiin
pop-up ravintola, joka saavutti suuren suosion. Asukkaiden kesäretki suuntautui Tampereen Särkänniemeen ja syksyllä asukkaat
retkeilivät Kalvikissa Vuosaaressa.
Henkilökuntaa ryhmäkodissa oli 10,8. Yksi
vakituinen ohjaaja jäi vanhempainvapaalle
ja yksi vuorotteluvapaalle. Yksi ohjaaja irtisanoutui. Uusia ohjaajia palkattiin, yksi vakituiseksi ja kaksi pitkäaikaiseksi sijaiseksi.
Kankurinkulmassa aloitti elokuussa uusi
palveluvastaava. Syksyllä henkilökunnalle
järjestettiin työyhteisökoulutusta.
Myllykaaren ryhmäkoti ja tukiasunnot
Myllykaaren ohjatussa ryhmäkodissa on
kahdeksan asukasta. Asukkaiden ikä on
29–60 vuotta. Vuoden aikana yksi asukas
jäi eläkkeelle. Eläkeläisen päivät kuluivat
erilaisten seniorikerhojen ja harrastusten
merkeissä. Muut asukkaat kävivät töissä tai
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päivätoiminnassa. Työikäisten asukkaiden
arki-illat kuluivat osittain erilaisten harrastusten ja kerhojen parissa. Osalle asukkaista oli myönnetty kaupungin tarjoamaa henkilökohtaista apua, jota he käyttivät omiin
henkilökohtaisiin menoihinsa. Viikonloppuihin oli suunniteltu ryhmäkodin yhteistä toimintaa. Osalle asukkaista oli mahdollista
vierailla viikonloppuisin omaisten tai ystävien luona.
Vuoden aikana järjestettiin retkiä ja osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin. Keväällä ryhmäkodin asukkaat kävivät Tallinnan-matkalla.
Huhtikuussa asukkaat ja ohjaajat osallistuivat Miina Sillanpään Säätiön järjestämään
keko-kuntoutukseen, joka järjestettiin Helsingissä Asumispalvelukeskus Wilhelmiinassa. Keko-kuntoutuksessa tarkoituksena
on ohjata kehitysvammaisia osallistujia ja
heidän ohjaajiaan oppimaan fyysisen aktiivisuuden, ravitsemuksen ja itsestä huolehtimisen vaikutuksista terveyteen sekä työ- ja
toimintakykyyn. Syksyllä keko-kuntoutus
jatkui kolmen päivän seurantajaksona ryhmäkodilla.
Henkilökuntaa ryhmäkodissa oli 3,7. Myllykaaressa aloitti elokuussa uusi palveluvastaava.
Ryhmäkodin yhteydessä on 5 tukiasuntoa,
joissa asuu kehitysvammainen henkilö.
Asiakkaiden yksilölliset palvelut tuotettiin
Myllykaaren ryhmäkodista. Tukiasuntojen
asukkailla oli mahdollisuus myös tulla Myllykaareen syömään, saunomaan tai muuten
aikaa viettämään.

Oskarinpuiston ryhmäkoti
Oskarinpuiston ryhmäkoti tarjoaa autettua
asumispalvelua kolmessa viiden hengen
kodissa: Tammi, Lehmus ja Vaahtera. Asukkaat ovat ikäjakaumaltaan 32–72-vuotiaita.
Henkilökuntaa ryhmäkodissa oli 10,5. Henkilökuntavaihdoksia oli yksi. Organisaation
uudistamisen myötä palveluvastaavan vastuulle tuli ryhmäkodin lisäksi samassa kiinteistössä toimiva toimintakeskus.
Asukasvaihtoja ryhmäkodilla tapahtui yksi
koko vuoden aikana. Elokuussa ryhmäkodin
pitkäaikainen ja vanhin asukas nukkui pois.
Uusi asukas muutti lapsuudenkodistaan ensimmäiseen omaan kotiin marraskuussa.
Sopeutuminen uuteen omaan kotiin ja ryhmäkodin mukanaan tuomiin asuinkavereihin
sujui hyvin.
Oskarinpuistossa vietettiin omaisteniltaa
5.2. Runebergin päivänä, jolloin saimme
herkutella aiheen mukaisilla leivonnaisilla.
Omaisten ja läheisten kanssa vietetyt yhteiset juhlat ja tapahtumat ovat tärkeitä ryhmäkodissa asuville ihmisille. Ryhmäkodin
henkilökunnalle ne antavat mahdollisuuden
yhteiseen keskusteluun ja tutustumiseen.
Oskarinpuiston toimintakeskus
Oskarinpuiston toimintakeskus on yhdistyksen päivätoimintayksikkö, joka tarjoaa virikkeellistä, kuntouttavaa ja asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioonottavaa päivätoimintaa
Helsinkiläisille kehitysvammaisille ihmisille.
Toiminta painottuu erityisesti asiakkaiden
fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja
kommunikaation tukemiseen. Toimintakeskuksen asiakkaat ovat kaikki laaja-alaista
tukea tarvitsevia aikuisia kehitysvammaisia.
Tammikuussa 2015 Oskarinpuiston toimintakeskuksessa aloitti 24 asiakasta viidessä
eri ryhmässä ja syyskauden loputtua asiakkaita oli 26. Omien ryhmien lisäksi toimintakeskuksessa asiakkaiden toiveitten ja tarpeiden mukaan muodostetaan eri aiheiden
teemaryhmiä, joita kutsutaan myös pajaryhmiksi (draamapaja, kohtaamistaidepaja,
keskusteluryhmä ja lukupiiri, musiikki, liikunta). Kohtaamistaide-menetelmän avulla
annoimme mahdollisuuden taiteen tekemiseen. Toimintakeskuksen asiakastyössä ja

toiminnan suunnittelussa on huomioitu erityisesti yksilökeskeinen elämänsuunnittelu
-toimintamalli. Lisäksi toiminnassa on huomioitu ikääntyvät kehitysvammaiset seniorikerhon toiminnalla. Seniorikerho kokoontui
joka maanantai ja keskiviikko. Kerhoon tulevat asiakkaat ovat yli 60-vuotiaita kehitysvammaisia ihmisiä, jotka ovat jääneet eläkkeelle varsinaisesta työtoiminnasta.
Teemapäiviä järjestettiin pääsiäisenä, vappuna ja halloweenina. Syksyllä muusikko
Olli Helenius oli vierailulla ja keikalla toimintakeskuksessa. Keikkajärjestelyt ja lavasteet hoidettiin asiakkaiden kanssa. Joulukuussa perinteinen puurojuhla sai uuden
muodon, kun Oskarinpuiston toimintakeskus muuttui joulumaaksi. Asiakkaiden ja heidän kutsumiensa vieraiden oli mahdollisuus
tutustua yllätykselliseen ja elämykselliseen
tonttupolkuun. Tonttupolun toteutukseen oli
jokainen ryhmä antanut oman panoksensa
ja tuloksena oli upea tapahtuma. Asiakastyytyväisyyskyselyt tehtiin loppuvuodesta
2015. Kyselyjen perusteella voidaan todeta,
että asiakkaat ovat tyytyväisiä Oskarinpuiston päivätoimintaan.
Henkilökuntaa oli 14,5 palveluvastaava,
keittäjät, laitoshuoltaja ja henkilökohtaiset
avustajat mukaan lukien. Henkilökunnassa
tapahtui muutoksia jonkin verran vuoden aikana, vastaava ohjaaja vaihtui kesäkuussa
ja organisaation uudistumisen myötä palveluvastaava jatkoi esimiestehtävää. Pitkäaikainen ohjaaja irtisanoutui ja hänen tilalleen
valittiin meillä jo aiemmin toiminut määräaikainen työntekijä. Henkilökunnastamme
yksi lähti kouluttautumaan lisää ja jäi opintovapaalle. Laitoshuollosta on syksystä alkaen huolehtinut osa-aikainen laitoshuoltaja ja
tukityöllistetty hoitoapulainen.
Moniammatillinen yhteistyö ryhmäkotien,
eri terapeuttien ja kehitysvammapoliklinikan kanssa sekä asiakkaiden omaisten ja
sosiaalityöntekijöiden kanssa koettiin tärkeäksi. Toimintakeskuksen ohjaajat osallistuivat myös tarvittaessa asiakkaiden kuntoutussuunnitelmapalaveriin, jotka pidettiin
kehitysvammapoliklinikalla. Vuoden 2015
aikana toimintakeskuksessa oli työssäoppimisjaksoilla opiskelijoita Stadin ammattiopistosta ja Diakoniaopistosta. Opiskelijat
olivat lähihoitajaopiskelijoita eri suuntautumisjaksoilla.
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Henkilökunta
Toimintavuoden 2015 lopussa yhdistyksellä
oli vakinaisessa työsuhteessa 54 työntekijää. Lisäksi yhdistyksellä on noin 200 lyhytaikaista työntekijää (mm. sijaiset, kerho-ohjaajat ja leirityöntekijät). Henkilökunnasta 43
työskenteli asumis- ja päivätoiminnassa ja
11 henkilöä Läntisellä Brahenkadulla hallinnossa ja tukitoiminnassa. Toimiston henkilöstömäärään sisältyi tuetussa työssä oleva
kehitysvammainen ihminen.
Henkilöstön koulutus, sen päivittäminen ja
työkokemus ovat tärkeitä alalla, jossa työltä
vaaditaan sekä henkistä että fyysistä jaksamista. Kehitysvamma-alan vaatimuksiin
ja muutoksiin vastattiin osallistumalla ammattitaitoa ylläpitäviin ja täydentäviin koulutuksiin ja seminaareihin. Lääkehoidon ja
ensiapuosaamisen koulutukset toteutuivat
tarpeiden mukaisesti niin, että koulutustasomme oli vaatimusten mukainen. Suunniteltujen koulutusten lisäksi koulutukseen
hakeuduttiin tarpeen vaatiessa. Koulutuspäiviä toteutui vuoden aikana keskimäärin
3,5 per työntekijä.
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perustutkinto

Syksyllä 2015 toteutettiin lähes koko henkilöstölle Avekki-koulutuksen päivitys liittyen
haastavan käyttäytymisen ja tilanteiden hallintaan.
Työterveyspalvelut, joihin kuuluu lakisääteisen toiminnan lisäksi yleislääkäritasoiset
palvelut, olivat edelleen Diacorissa. Henkilökunnan jaksamista ja omasta kunnosta
huolehtimista tuettiin liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Työnantaja on vakuuttanut henkilökuntansa lakisääteisten vakuutusten
lisäksi vapaaehtoisella vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella ja hoitoturvavakuutuksella. Hoitoturvavakuutus mahdollistaa
erityislääkäreiden palveluiden käytön. Sairauspoissaolojen seurantaan kiinnitettiin
huomiota ja varhaisen puheeksi ottamisen
mallia toteutettiin, jotta henkilöstön työhyvinvointia, työkykyä ja työurien jatkumista
osattaisiin tukea ja edistää. Koko henkilöstön koulutusiltapäivä ja pikkujoulut vietettiin
joulukuussa. Koulutusiltapäivän teema oli
itsemääräämisoikeus ja lakiuudistuksen tilanne.
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Talous
Yhdistyksen kokonaistuotot olivat 4 043
558,05 € ja kokonaismenot tilinpäätössiirtojen jälkeen 3 938 850,03 €. Tilikauden tulos
osoittaa 104 708,02 € ylijäämää. Tilinpäätössiirrot ovat 80 357,57 €.
Rahoitusasema tilikauden aikana ja lopussa
oli hyvä.
Kirjanpitolain mukainen tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, on tehty ja tarkastettu erikseen.
Rahoitus
Yhdistys teki kilpailutuksen tuloksena vuonna 2014 nelivuotiset puitesopimukset Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston
kanssa Marjaniemen yksiköistä ja Myllykaaren ryhmäkodista. Espoon kaupungin kanssa on myös ostopalvelusopimus yhdestä
ryhmäkotiasukkaasta.

avustuksia 20 919,60 €. Vuonna 2012 käynnistynyt Vekkari, vertaisesta kaveriksi -projekti, sai avustusta (C-avustus) 49 000,00 €.
Kerhojen ja leirien järjestämistä varten saatiin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämää järjestöavustusta
544 026,00 € ja liikuntalautakunnalta toiminta-avustusta 1 032,83 €.
Varainhankinta ja lahjoitukset
Varainhankintatuotot koostuvat jäsenmaksutuotoista, keräyksistä, lahjoituksista ja varainhankintamyynneistä. Varainhankinnan
nettotuotto oli 8 705,50 €.
Rahastot
Vapaiden rahastojen arvo oli 518 330,20 €.
Rahastojen käyttötarkoitus on määritelty jokaisen rahaston kohdalla erikseen.

Raha-automaattiyhdistys myönsi kohdennettua toiminta-avustusta (Ak-avustus)
Ystävätupatoimintaan, parkkitoimintaan ja
keharikaveri- ja vapaaehtoistoimintaan yhteensä 202 000,00 €. Edelliseltä vuodelta
siirtyneitä AK avustuksia käytettiin 28 643,96
€. Tilikaudelle 2016 siirtyy käytettäväksi Ak-
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Kiinteistöt ja huoneistot

Näkymät vuodelle 2016

Marjaniemen kiinteistöt

Toimintaympäristön jatkuvasta muutoksesta
on tullut arkea. Vuotta 2016 leimaa uudistuminen ja toiminnan kehittäminen niin, että
muutosten keskellä löydämme toimivat ja
tarpeita vastaavat ratkaisut mahdollistaa
osallisuus, yhdenvertaisuus ja kohtaaminen; hyvistä hetkistä hyvä elämä.

Marjaniemenranta 48:n kiinteistössä toimii
Oskarinpuiston ryhmäkoti ja toimintakeskus. Palopirtintie 10:n kiinteistössä toimii
Kankurinkulman ryhmäkoti. Kiinteistöt ovat
käytössä neljättätoista toimintavuottaan.
Kiinteistöistä huolehtii sekä ulkopuolinen
isännöintitoimisto että kiinteistöhuolto.
Myllypuron osakehuoneistot
Kivensilmänkuja 7:ssä toimii Myllykaaren
ryhmäkoti, jossa tavanomaisesta ylläpidosta poikkeavia korjauksia ei ole ollut tarpeen
tehdä. Myllykaaren ryhmäkodin läheisyydessä on viisi yksiötä, joista kaikissa asuu
tukiasukas.
Bulevardi 34:n ja Läntinen Brahenkatu 2:n
huoneistot
Bulevardi 34:n osakehuoneistot koostuvat
kahdesta huoneistokokonaisuudesta. Tiloissa oli perheiden vertaistukitoiminnan tapahtumia ja satunnaisia kokoontumisia.
Ystävätupa, tukitoiminnot ja hallinto toimivat
Läntisen Brahenkadun tiloissa.
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HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY
TULOSLASKELMA
VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT
RAY AK- ja C-avustukset
Hki kaupunki kohdennetut avustukset
Toiminnan muut tuotot

01.01.-31.12.2015

01.01.-31.12.2014

263 920,12
545 028,83
3 178 106,21

289 899,20
421 691,46
3 245 636,06

3 987 055,16

3 957 226,72

TUOTOT YHTEENSÄ
KULUT
Henkilöstökulut
Poistot
Kiinteistöjen korot
Muut kulut

-2 686
-185
-53
-1 005

KULUT YHTEENSÄ

-3 930 335,53

-3 944 495,53

56 719,63

12 731,19

TUOTOT
KULUT
Henkilöstökulut
Muut kulut

17 220,00

17 693,50

0
-8 514,50

0
-8 650,00

KULUT YHTEENSÄ

-8 514,50

-8 650,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

8 705,50

9 043,50

TUOTOT
KULUT
Kiinteistö- ja oman pääoman korot
katettu varsinaisessa toiminnassa
KULUT YHTEENSÄ

39 282,89
-53 132,22
53 132,22

36 611,32
-52 750,13
52 452,68

0,00

-297,45

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
SATUNNAISET TUOTOT

39 282,89
0,00

36 313,87
0,00

104 708,02

58 088,56

0,00
-40 000,00

0,00
-130 000,00

-5 777,37
-34 580,20

-14 639,38
-51 572,20

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

140,41
829,17
132,22
233,73

-2 669
-134
-52
-1 088

157,52
314,36
452,68
570,97

VARAINHANKINTA

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

TILIKAUDEN TULOS
TILINPÄÄTÖSSIIRROT
Katettu omasta toiminnasta
Rahastojen muutos
Rahastojen lisäys
Verot
Edellisten vuosien verot
Tilikauden verot
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

104 708,02

58 088,56

27

2

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY

TASE
VASTAAVAA

31.12.2015

31.12.2014

PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Muut pitkävaikutteiset menot
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Liittymismaksut
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
SIJOITUKSET
Osakkeet ja osuudet
Rahastojen talletukset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
SAAMISET
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
RAHAT- JA PANKKISAAMISET

VASTAAVAA

120 121,43
45
857
18
921

290,14
349,80
530,50
170,44

99 818,43
45
1 006
24
1 076

290,14
139,27
707,34
136,75

1 116 992,67
0,00
1 116 992,67

1 116 992,67
0,00
1 116 992,67

251 449,12
49 937,69
301 386,81

254 075,81
113 256,57
367 332,38

912 727,25

726 616,78

3 372 398,60

3 386 897,01

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Sidotut rahastot
Vapaat rahastot
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden yli-/alijäämä
Oma pääoma

297,16
330,20
805,00
708,02
140,38

781
478
607
58
1 925

297,16
330,20
716,44
088,56
432,36

VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN
Lainat rahoituslaitoksilta

746 277,76

915 391,35

LYHYTAIKAINEN
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma

127
41
311
74
555

106
31
356
50
546

VASTATTAVAA
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781
518
665
104
2 070

502,47
989,42
542,22
946,35
980,46

3 372 398,60

782,70
850,12
456,32
984,16
073,30

3 386 897,01

Yhdistyksen edustukset
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Riitta Johansson, hallituksen jäsen
Iiro Auterinen, hallituksen varajäsen
Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri ry
Erkki Lönnrot, hallituksen varapuheenjohtaja
Esa Lahtomaa, hallituksen jäsen
Helena Suosalmi, hallituksen varajäsen
Pirjo Talaskallio, hallituksen varajäsen
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
Erkki Lönnrot, hallituksen puheenjohtaja
Harri Saarikoski, hallituksen jäsen
Iiro Auterinen, valtuuston jäsen
Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta
Helena Suosalmi, laatuvaliokunta
Seija Milonoff, työ- ja päivätoiminnan valiokunta
Helsingin kaupunki
jäsenyys kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen
kehittämishanke ASU:ssa
Ilkka Liekari, kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmän jäsen
Timo Martelius, vammaisneuvoston jäsen
YTRY Päivi Juvala, osallistui toimintaan
Ensitukiverkosto
Päivi Juvala, osallistui toimintaan
Omaisena edelleen ry
Päivi Juvala, hallituksen jäsen
Selkokeskuksen neuvottelukunta
Jan Törnblom, jäsen
Marja Herala, varajäsen
Selko-Verneri
Marja Herala, työryhmän jäsen
Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma
Marja Herala, maahanmuuttajaverkoston jäsen
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Organisaatio
YHDISTYSKOKOUS
Jäsenistö

HALLITUS
Työvaliokunta

TOIMINNANJOHTAJA

Johtoryhmä

Järjestötoiminta

Talous- ja henkilöstöhallinto

Edunvalvonta

Kirjanpito

Viestintä

Palkkahallinto

Sidosryhmät

Varainhankinta

Tapahtumat

Rekrytointi
Työhyvinvointi

Tukitoiminta

Perheiden vertaistukitoiminta
Kerhotoiminta
Ystävätupa
Parkkitoiminta
Leiritoiminta
Keharikaveritoiminta
Vekkari-projekti
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Palvelutoiminta

Asumispalvelut
Päivätoiminta

Yhteystiedot
Keskustoimisto ja Ystävätupa
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs
00510 Helsinki
Toiminnanjohtaja
Seija Milonoff
Talouspäällikkö
Sari Korhonen

Palvelutoiminta
Palveluvastaava
Elina Raike-Ojanen		
Oskarinpuiston toimintakeskus
Marjaniemenranta 48
00930 Helsinki

Talousassistentti
Kirsi Aarnikare

Oskarinpuiston ryhmäkoti
Marjaniemenranta 48
00930 Helsinki

Vapaa-ajan koordinaattori
Marja Herala

Toimintakeskuksen vastaavana ohjaajana Teija Manninen 21.6. asti

Projektikoordinaattori
Tiina Herttuainen
Perhetyön suunnittelija
Päivi Juvala
Toimistosihteeri
Maria Kuosma

Palveluvastaava
Tiina Puranen 27.8. alkaen
Kankurinkulman ryhmäkoti
Palopirtintie 10
00930 Helsinki

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Heidi Lokki 2.7. asti

Myllykaaren ryhmäkoti
Kivensilmänkuja 7
00920 Helsinki

Tilapäishoidon ohjaaja
Minna-Mari Marjoniemi 31.8. asti
Katja Riikonen 3.8. alkaen

toimisto p. 0400 345 369

Toimistoapulainen
Ella Rinne
Vapaa-ajan koordinaattori
Jan Törnblom

etunimi.sukunimi@kvtuki57.fi
www.kvtuki57.fi

Koordinaattori, keharikaveri- ja
vapaaehtoistoiminta
Severiina Winqvist
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Yhdistyksen historiaa
1957		
		

Yhdistys perustettiin. Yhdistyksen nimeksi tuli Vajaamielisten
Tuki De Psykiskt Efterblivnas Stöd ry.

1960		

Aloitettiin kesäsiirtolatoiminta vuokratiloissa Artjärvellä.

1962		
		

Ostettiin Väfvarsbacka-niminen tila, Kankurinmäki, Porvoon
maalaiskunnasta Ilolasta kesäsiirtolatoimintaa varten.

1963		
		
		

Kankurinmäkeen rakennettiin kesäsiirtolarakennus, Alatalo.
Myöhemmin valmistui huoltorakennus saunoineen. Päärakennus 		
kunnostettiin hoitokodiksi kahdeksalle kehitysvammaiselle ihmiselle.

1966		
		

Kerhotoiminta alkoi. Vuodesta 1969 kerhotoiminta muuttui
säännölliseksi valtionavun turvin.

1966		
		
		
		

Yhdistyksen nimi muuttui: Kehitysvammatuki 57 Stöd för
Utväcklingshämmade ry. Yhdistyksen 10-vuotisjuhlat, joihin osallis-		
tui rouva Sylvi Kekkonen. Perustettiin ensimmäinen asuntola, Oma-		
koti, jossa asui 11 miestä ja yksi nainen.

1968		

Kankurinmäen laajennus 30-paikkaiseksi valmistui.

1969		
		
		

Aloitettiin kehittävä vapaa-ajan harrastustoiminta Solakallion eri-		
tyiskoululla. Kankurinmäkeen valmistuivat asuinrakennukset henki-		
lökunnalle.

1970		
		

Yhdistyksen toimisto sai tilat Uudenmaankadulla. Maijalan 			
asuntola aloitti toimintansa.

1971		
		

Isä-kerho aloitti toimintansa. Ensimmäinen ulkomaanmatka
tehtiin Mallorcalle.

1973		
		

Ensimmäinen Finlandia-talon konsertti. Omakoti-asuntola
siirtyi Helsingin kaupungille.

1974		

Kankurinmäen uusi leirialue otettiin käyttöön.

1975		
		

Finlandia-talon konserttia kunnioitti läsnäolollaan tasavallan
presidentti Urho Kekkonen.

1976		

Yhdistyksen nimeksi otettiin Kehitysvammatuki 57 ry.

1977		

Yhdistyksen 20-vuotisjuhlat Finlandia-talossa.

1978		
		
		

Tehtiin ostopalvelusopimukset Helsingin kaupungin kanssa
Kankurinmäen Tukikodin, Maijala-asuntolan ja kerhotoiminnan 			
osalta.

1979		
		
		

Ostopalvelutoiminta laajeni koskemaan myös vanhempien kurssitoimintaa. Yhdistys osti Maunulasta kaksion kehitysvammaisten 		
asunnoksi.

1987		
		

Vietettiin yhdistyksen 30-vuotisjuhlia ja Finlandia-talon 				
15-vuotiskonserttia.

1988		

Yhdistyksen Keva-puoti aloitti toimintansa (toiminta päättyi 1991).

1990		

Yhdistyksen toimisto muutti Bulevardille nykyisiin toimitiloihin.
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1991		

Kehitysvammaisten kohtaamispaikaksi perustettiin Ystävätupa.

1997		

Myllykaaren asuntola valmistui Myllypuroon.

2001		
		

Oskarinpuiston asuntola ja toimintakeskus sekä Kankurinkulman 		
asuntola aloittivat toimintansa.

2002 		

Leirit järjestettiin useissa eri paikoissa.

2003 		

Saattaja- ja tukihenkilöprojekti alkoi keharikaveritoimintana.

2004 		
		

Yhdistys liittyi Kehitysvammaisten Uudenmaan tukiipiiri ry:n jäse-		
neksi. Kankurinmäen kiinteistö myytiin.

2005 		
		
		
		

Lähdettiin mukaan OIVA – Osallisuuteen vuorovaikutusaloitteilla 		
-hankkeeseen. Riitta Kuparisen väitöskirja Ei meidän naapuriin, joka 		
on tutkimus kehitysvammaisten asuntolan perustamisesta Helsingin 		
Marjaniemeen ja siihen liittyvästä vastarinnasta, tarkastettiin.

2006 		

Yhdistyksen nimi muutettiin Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:ksi. 		

2007 		
		
		
		

Yhdistyksen toiminnan 50-vuotisjuhlavuosi. Yhdistyksen aloitteesta		
tehtiin Asumispalvelusäätiö ASPAn toimesta selvitys helsinkiläisten 		
kehitysvammaisten asumisesta ja asumiseen liittyvistä palvelu-			
tarpeista.

2008 		
		
		

Oskarinpuiston toimintakeskuksessa aloitettiin seniorikerhotoiminta. 		
Lähdettiin mukaan Uutta osaamista kehitysvamma-alalle hankkee-		
seen.

2009 		
		
		
		
		
		

Tammikuussa myytiin Suoraniemen tila. Hankittiin Myllypurosta 		
yksiö Ounasvaarankujan asunnosta saaduilla varoilla. IMS-toiminta-		
järjestelmä otettiin koko henkilökunnan käyttöön. Vuoden aikana 		
toteutettiin viisi lyhytaikaishoidon viikonloppua nuorille kehitysvam-		
maisille. Ylen tilaamaa tv-sarjaa Toisenlaiset frendit kuvattiin Kan-		
kurinkulmassa.

2010 		
		
		
		

Ostettiin RAY:n investointiavustuksella neljä yksiötä tukiasunnoiksi. 		
Toisenlaisten frendien toinen tuotantokausi kuvattiin Kankurinkul-		
massa. Henkilökunnan kanssa työstettiin ensimmäistä henkilöstö-		
strategiaa.

2011 		
		

Leiritoiminnan 50. kesä. Ystävätupatoiminta täytti 20 vuotta. 			
Marjaniemen kiinteistöt juhlivat 10-vuotista taivaltaan.

2012		
		
		
		

Kehitysvammaisten taiteilijoiden konsertti Finlandia-talolla järjestettiin 40. kerran. Juhlakonsertin lisäksi järjestettiin seminaari, jonka teemana oli taide- ja kulttuuritoiminta kehitysvammaisten
ihmisten keskuudessa.

2013		

Keharikaveritoiminta täytti 10 vuotta.

2014		

Yhdistyksen toimiston muutto Läntiselle Brahenkadulle marraskuussa.

2015		
		
		

Monissa toiminnoissa kokeiltiin ja otettiin käyttöön uusia ideoita ja toimintamuotoja, esim. lauantaiparkit, graffitikurssi ja olutkoulu. Yhdistyksen
kotisivut uudistettiin.
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www.kvtuki57.fi
Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki

