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1 Kehitysvammatuki 57 ry
Kehitysvammatuki 57 ry:n on kansalaisjärjestö, joka toimii kehitysvammaisten ihmisten,
heidän perheidensä ja läheistensä edunvalvonta- ja tukiyhdistyksenä sekä edistää kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä. Nimessämme oleva luku 57 viittaa yhdistyksen perustamisvuoteen,
joka kertoo siten toimintamme pitkästä historiasta.
Yhdistyksen toiminta koostuu kehitysvammaisille ihmisille, perheille ja vapaaehtoisille
toimijoille tarjottavasta monipuolisesta virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta sekä päiväaikaisesta toiminnasta ja pysyvän asumisen palveluista.
Yhdistys edistää YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen
toteutumista yhteiskunnassa vahvistaen vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.
Toimintamme tavoitteita ovat:
• toimia jäsenistön edunvalvojana ja vaikuttajana yhteiskunnan palveluita kehitettäessä
• tukea perheitä, joissa on kehitysvammainen perheenjäsen, tarjoamalla mahdollisuuksia vertaistukeen, kahdenkeskisiin keskusteluihin, virkistäytymiseen ja koulutukseen
• tukea kehitysvammaisia ihmisiä itsenäiseen ja hyvään elämään
• edistää ja kehittää palveluita tuottamalla yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa asumispalvelua, päivätoimintaa, leiri- ja kerhotoimintaa ja erilaista tuki- ja vapaaajan toimintaa kehitysvammaisille ihmisille
• jakaa kehitysvammaisuuteen liittyvää tietoa
Visio
Olemme pääkaupunkiseudun vaikuttavin kehitysvamma-alan järjestötoimija ja luotettavin palveluntarjoaja. Kuljemme kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä mukana tarjoten yksilöllistä tukea ja palveluja kaikkiin elämänvaiheisiin.
Arvot
• Asiantunteva edunvalvoja
• Rohkea edelläkävijä
• Hyvän elämän mahdollistaja

3

2 Puheenjohtajan puheenvuoro
Vuosi 2018 oli vilkas toimintavuosi. Valtiollisella tasolla ei toteutunut sote-uudistus eikä
maakuntahallintouudistus. Tiesimme jo hyvissä ajoin, että Ei myytävänä -kansalaisaloite
ei johtaisi hankintalain uudistamiseen, mutta se herätti päättäjät huomaamaan, että vammaisten ihmisten elämää voi järjestellä muutoinkin kuin kilpailuttamisella. Lakiuudistuksia on tiedossa seuraavalla vaalikaudella, ja toivotaan, että jo valmistelluista sote-ehdotuksista pääsevät jatkoon vain järkevät ajatukset.
Asumispalveluiden kilpailutus huoletti meitä monia, mutta onneksi neuvottelut kaupungin
kanssa etenivät tyydyttävään lopputulokseen. Huolta aiheutti sen sijaan kaupungin leiritoimintaamme saatujen määrärahojen väheneminen, minkä johdosta kaikki halukkaat eivät päässeet haluamilleen leireille.
Kerhoissa käytiin ahkerasti, ja järjestettiin monenlaisia kulttuuri- ja liikuntatapahtumia.
Olen iloinen, että Villiklubin toimintamalli on laajentunut myös monelle Suomen paikkakunnalle. Tunne-teatterin Puolan matka oli ikimuistoinen. Vekkarilaisia näkyi monissa tapahtumissa. Vipinä-hanke tuotti iloa monelle, ja se leviää jo muuallekin Suomeen. Ystiksen käyttöaste oli kuluneenakin vuonna maksimissaan. Liikuteltavat kerhot on hyvä idea
viedä kerhotoimintaa sinne, josta ei ole helppo lähteä kerhoihin. Toivon yhä useamman
perheen ja asumisyksikön voivan käyttää palvelujamme, ne ovat meitä kaikkia varten.
Kehitysvammaisten yhteistyö laajeni yli kuntarajojen. Tultiin entistä paremmin tutuiksi Espoon ja Vantaan kehitysvammaisten kanssa. Me Itse-ryhmien yhteistyö on myös aktiivista. Olen iloinen siitä, että toiminnassamme mukana olevilla ihmisillä on mahdollisuus
osallistua ja olla mukana yhteiskunnassa.
Yhdistyksen kanssakäyminen alan järjestöjen ja naapurikuntien kv-yhdistysten kanssa
lisääntyi, ja yhteistyö oli aktiivista. Henkilökuntaa koulutettiin, ja palvelutoiminnan hyvä
laatu palkittiin. Siitä lämmin kiitos henkilökunnalle.
Yhdistyksen facebook-sivuilla oli tuhansia kävijöitä, mikä korostaa somen merkitystä yhdistyksen ja keskinäisen tiedon välityksessä. Jäsenmäärämme kasvoi hiukan, mutta kyllä
meille mahtuu lisääkin uusia jäseniä. Pidän vertaistuen tarjoamista yhdistyksemme yhtenä tärkeimmistä tehtävistä. Meillä on vielä tekemistä, että vertaistuki tavoittaa erityisesti
nuoret perheet. Some on yksi kanava siihen asiaan. Pidän tärkeänä myös kotiin tuotavaa
hoitoapua. Toivon sen saavuttavan kaikki ne perheet, jotka sitä tarvitsevat.
Hallitus valmisteli kauan palvelutoiminnan laajentamista: nyt tiedetään, että perustamme
ammatillisen perhekodin kehitysvammaisten henkilöiden kodiksi. Pitkäaikainen projektimme myydä Bulevardin vanhat tilat saataneen lopulta päätökseen. Haasteemme löytää
Ystikselle suuremmat tilat jatkuu edelleen.
Ilman hyvää ja osaavaa henkilökuntaa ei tapahtuisi mitään. Saman sanon niistä lukuisista kerhojen vetäjistä, vapaaehtoisista sekä kehitysvammaisten kavereista ja tukihenkilöistä. Te mahdollistatte monipuolisen ja arvokkaan elämän kehitysvammaisillemme.
Kiitos kaikille!

Sari Sepponen
puheenjohtaja
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3 Toiminnanjohtajan katsaus
Kehitysvammatuki 57 ry:n vuosi 2018 oli aktiivisen ja innovatiivisen toiminnan vuosi. Vuoden aikana kokeilimme ja kehitimme uusia tapoja vastata jäsenistön ja kohderyhmän toiveisiin samaan aikaan, kun olemassa olevaa ja toimivaa toimintaa ylläpidettiin ja kehitettiin edelleen. Merkittävässä roolissa vuoden aikana olivat lukuisat yhteistyötahot, joiden
kanssa voimat yhdistäen saatiin paljon hyvää aikaan.
Muuttuvassa yhteiskunnassa myös järjestöjen rooli muuttuu. Järjestöjen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa on edelleen suuri, mutta sote- ja maakuntauudistuksen
suunnittelun yhteydessä niiden työn näkyväksi tekemisen tärkeys korostuu entisestään.
Vuonna 2018 yhdistyksemme työntekijöitä ja luottamushenkilöitä osallistui useisiin työryhmiin ja verkostoihin, joiden yhtenä tavoitteena oli vaikuttaa järjestöjen asemaan tulevassa muutoksessa.
Vuonna 2017 valtakunnalliset vammaisjärjestöt tekivät Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen, joka sai 72 059 allekirjoitusta. Vuonna 2018 työ kansalaisaloitteen eteen jatkui ja
Kehitysvammatuki 57 ry lukuisine vapaaehtoisineen osallistui aktiivisesti kansalaisaloitteen eteen tehtävään työhön.
Alkuvuodesta 2018 yhdistyksessämme käynnistyi ensimmäinen valtakunnallinen STEArahoitteinen hankkeemme, Vipinä-hanke 2018 – 2020. Vipinä-hankkeessa kehitetään
uusia tapoja tukea asumisyksiköissä asuvia kehitysvammaisia ihmisiä kohti aktiivisempaa arkea. Vipinän ensimmäinen vuosi osoitti, että hankkeelle on suuri tarve ja saimme
runsaasti kiinnostuneita yhteydenottoja ja pyyntöjä päästä mukaan ympäri Suomea.
Koko yhdistyksemme yhteinen suuri voimanponnistus oli SHQS-laaduntunnuksen saaminen elokuussa 2018. Tuloksellisesti aloitettu laatutyö jatkuu tulevina vuosina koko henkilöstön ja luottamushenkilöiden sekä vapaaehtoisten toimijoiden voimin. Laatutyö on
meille konkreettinen työväline kohti yhdistyksemme visiota, jonka mukaan haluamme olla
pääkaupunkiseudun vaikuttavin kehitysvamma-alan järjestötoimija ja luotettava palveluntarjoaja.
Lämpimät kiitokset yhdistyksemme jäsenistölle ja muille aktiivitoimijoille, yhteistyökumppaneille ja erityisesti henkilökunnalle. Kiteytettynä vuosi 2018 osoitti todeksi sen, että
yhdessä olemme enemmän!

Nina Korventaival
toiminnanjohtaja
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4 Hallinto

Jäsenet
Vuosi 2018 oli yhdistyksen 61. toimintavuosi. Yhdistyksellä oli 758 jäsentä, joista kolme
oli yhteisöjäseniä. Jäsenmäärä kasvoi hiukan edellisestä vuodesta. 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. Jäsenille lähetettiin vuoden aikana
neljä jäsentiedotetta, vapaa-ajan toiminta -esite, kahdeksan sähköistä uutiskirjettä, sekä
erilaisia kutsuja yhteisiin tilaisuuksiin.
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset
Ylintä päätäntävaltaa yhdistyksen asioissa käyttää kahdesti vuodessa kokoontuva yhdistyksen kokous. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26.4.2018. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, esim. vuosikertomus 2017, tilinpäätös ja toimintakertomus
2017 sekä tilintarkastuskertomus.
Syyskokous pidettiin 29.11.2018. Syyskokouksessa käsiteltiin mm. toimintasuunnitelma
ja talousarvio vuodelle 2019 sekä valittiin yhdistyksen hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Yhdistyksen ylimääräinen vuosikokous pidettiin 19.12.2019. Kokouksessa
päätettiin yhdistyksen omistaman Bulevardin kiinteistön kiinnittämisestä uuden kiinteistön hankinnan vakuudeksi.
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 kolme vuotta.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 13 kertaa. Hallituksen asioita valmistelivat työvaliokunta ja johtoryhmä. Hallituksen kokousten esittelijänä ja sihteerinä toimi Nina Korventaival. Talousasioissa esittelijänä toimi Nina Korventaival tai Rantalainen Oy:n taloushallinnon asiantuntija Elina Borgenström.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2018:
Sari Sepponen
puheenjohtaja

Iiro Auterinen
jäsen

Katja Poutanen
varapuheenjohtaja

Elina Lipasti
jäsen

Timo Martelius
varapuheenjohtaja

Eeva Virkkunen
jäsen
Sirpa Volanen
jäsen
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Yhdistyksen toiminnallinen johto
Yhdistyksen toiminnallisesta johdosta vastasi toiminnanjohtaja Nina Korventaival. Johtoryhmään kuuluivat toiminnanjohtajan lisäksi palvelupäällikkö Elina Raike-Ojanen, kehittämispäällikkö Tiina Herttuainen, perheiden tuen päällikkö Katja Riikonen ja henkilöstökoordinaattori Kirsi Aarnikare.
Palvelutoiminnassa palveluvastaavina toimivat Anne Wallenius ja Tiina Puranen.
Tarkastustoiminta
Varsinaisena tilintarkastajana toimi Susanna Saanikari KMPG tilintarkastusyhteisöstä.
Toimikunnat
Kiinteistö- ja asumistoimikunta
puheenjohtaja Sari Sepponen, sihteeri Elina Raike-Ojanen
Työsuojelutoimikunta
työsuojelupäällikkö Nina Korventaival, työsuojeluvaltuutettu Marja Herala, Otto Selin,
Johanna Hutri, Taru Ljokkoi ja Noora Altio
Työvaliokunta
puheenjohtaja Sari Sepponen, sihteeri Nina Korventaival
Jäsenyydet
Kehitysvammatuki 57 ry on kuulunut jäsenenä seuraaviin liittoihin: Kehitysvammaisten
Tukiliitto ry, Kehitysvammaliitto ry, Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri ry, Suomen
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, SOSTE:n yhteistyöjäsenyys, Kukunori ry ja Kansalaisareena ry ja Elinkeinoelämän Keskusliitto: Sosiaalialan Työnantajat.
Kehitysvammatuki 57 ry:n edustaja Timo Martelius toimi Helsingin vammaisneuvostossa
kehitysvammajärjestöjen edustajana.
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5 Edunvalvonta ja vaikuttamistoiminta

Vuoden 2018 edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan keskeisiä painopisteitä olivat edelleen Helsingin kaupungin viranhaltijoiden, päättäjien ja pääkaupunkiseudun muiden toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö ja verkostoituminen. Kehitysvammatuki 57 ry tekee
yhteistyötä viranomaisten ja päättäjien kanssa, toimii useissa verkostoissa ja vaikuttaa
yhdessä muiden järjestöjen kanssa mm. antamalla lausuntoja ja kannanottoja. Yhdistys
tuo esiin kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä ääntä ja lisää heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan heitä koskevissa asioissa.
Yhdistys osallistui erilaisiin tilaisuuksiin ja työryhmiin, joiden tavoitteena on jakaa tietoa
tulevasta Sote-uudistuksesta ja tulevasta maakuntahallinnosta. Yhdistys on mukana
vuonna 2017 käynnistyneessä KUMAJA-kumppanuusverkostossa. Yhdistyksen toimijat
tekivät yhteistyötä myös Uusimaa 2019 hankkeen kanssa. Lisäksi yhdistys oli edustettuna mm. kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan laatu- ja työvaliokunnissa.
Vammaisfoorumin ja Kehitysvamma-alan asumisen valokunnan yhteinen Ei myytävänä
-kansalaisaloite vammaisten ihmisten elämänmittaisten palveluiden kilpailutuksen lopettamiseksi keräsi vuoden 2017 aikana yli 72 000 allekirjoitusta. Yhdistys osallistui aktiivisesti kansalaisaloitteen taustalla tehtyyn strategiatyöhön ja edelleen sen käytännön
markkinointiin. Allekirjoittajien huoli vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksista ja osallisuudesta on valiokuntakäsittelyissä ymmärretty ja siihen on suhtauduttu vakavasti. Kansalaisaloite on käsitelty eduskunnan sosiaali- ja terveys- sekä talousvaliokunnissa, ja
seuraavaksi se etenee eduskunnan täysistuntoon alkuvuonna 2019.
Viestintä ja markkinointi
Vuonna 2018 yhdistykselle tehtiin markkinointiviestintästrategia sekä viestintäsuunnitelma koko henkilökunnan kanssa yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen. Kehitysvammatuki 57 ry:n viestinnän tavoitteena on tiedottamisen lisäksi vaikuttaa asenteisiin ja
päätöksentekoon. Yhdistyksen viestintäkanavissa kerrotaan jäsenistölle sekä yhdistyksen että yhteistyökumppaneiden järjestämästä toiminnasta.
Vuonna 2018 yhdistyksen toiminnasta ja kehitysvamma-alaan liittyvistä asioista tiedotettiin jäsentiedotteessa, uutiskirjeissä, yhdistyksen kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
Jäsentiedote ilmestyi neljä kertaa. Tiedotteen levikki oli 1100-1300 numerosta riippuen,
minkä lisäksi se oli ladattavissa kotisivuilla. Lisäksi lähetettiin kahdeksan sähköistä uutiskirjettä. Uutiskirjeen tilaajarekisterissä oli vuoden lopussa 670 henkilöä.
Yhdistyksen kotisivut ja sosiaalinen media toimivat tärkeänä viestinnän välineenä sekä
jäsenille että muille kehitysvammaisuuteen liittyvistä asioista kiinnostuneille. Vuoden aikana sivustolla oli 19 303 kävijää. Yhdistyksen Facebook kanavalle tuli vuoden aikana
yhteensä 294 uutta tykkääjää. Lisäksi yhdistyksellä on Twitter- ja Instagram-tilit. Mediadynamon kanssa tehtiin uusi vapaaehtoistoiminnan esite. Esitteen paperiversiota jaettiin tapahtumissa ja sähköistä julkaisua jaettiin verkossa (yli 7500 lukukertaa).
Yhdistyksen toimintaa markkinoitiin ja yhdistyksen asiantuntijat tarjosivat luentoja myös
erilaisissa kaupunginosatapahtumissa, seminaareilla, messuilla ja oppilaitoksissa.
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6 Kehittämistoiminta ja yhteistyökumppanuudet

Yhdistys osallistui edellisten vuosien tapaan vuonna 2018 aktiivisesti Kehitysvammaisten
Tukiliitto ry:n, Uudenmaan Kehitysvammaisten tukipiiri ry:n, Kehitysvammaliiton, Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU
ry:n sekä muiden valtakunnallisten alan järjestöjen toimintaan.
Yhteistyö muiden tukiyhdistysten, tukipiirien, Me Itse ry:n, alan työntekijöiden ja alueen
oppilaitosten kanssa on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Yhteistyötä eri järjestöjen ja
organisaatioiden kanssa tehtiin mm. Suomen Diakoniaopiston, Helsingin ja Espoon työväenopistojen, Autismi- ja Aspergerliitto ry:n, Jaatinen ry:n, Leijonaemot ry:n, RinnekotiSäätiön, Norio-keskuksen, Helsingin Epilepsiayhdistyksen, Kallio-Liikkeen, Epilepsialiiton, Kehitysvammapoliklinikan, Helsingin kaupungin, Mahdollisuus Lapselle ry:n, Malikeen, Helsingin kaupungin Herttoniemen leikkipuiston, sekä erilaisten kulttuurialan- ja
tapahtumatuottajien kanssa. Yhteistyökumppaneita kuvataan lisää toimintojen alla. Myös
ensitukityö jatkui Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Pitkäaikainen yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa jatkui ja yhteistyötä vahvistettiin Espoon kanssa. Yhdistys haki Espoon vammaispalveluiden toiveesta Espoon sosiaali- ja terveystoimen kohdeavustusta espoolaisille omaishoitajille suunnatun vertaistoiminnan aloittamiseksi seuraavaksi vuodeksi.
Jatkoimme yhteistyötä Uudenmaan sosiaali- ja terveysalan kumppanuusverkostoa luovassa Kumaja-hankkeessa, Aula työkodin Vertaistaiteilija-hankkeessa, Autismi- ja Aspergeryhdistys ry:n PAUT-hankkeessa ja Rinnekodin Aktiivisuutta Arkeen-hankkeessa.
Lisäksi yhteistyö alkoi Kehitysvammaisten Tukiliiton Tuleva-hankkeen kanssa ja toimijatalomme tarjosi toiminnanpaikan Tukiliiton ja Malikkeen yhteistyössä toteuttamaan Liikettä päivääni - tukea omiin valintoihin toimintapäivälle Helsingissä. Aiesopimukset solmittin myös Tukiliiton Verkko Voittaa Välimatkat -hankkeen, Sirkus Magentan Sirkusta ja
teatteria kehitysvammaisille nuorille aikuisille 2019 ja Taiteen Sulattamo ry:n Luovuuden
innovaatiohankkeen kanssa.
STEA:n ja Helsingin kaupungin lisäksi yhdistys sai pienen avustuksen (5000 euroa) senioritoimintaan Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskukselta (STEA) haettiin rahoitusta myös yhdistyksen vaikuttamistoimintaan
(Ak) ja Jobinaattori-hankkeeseen (C). Rahoituksia ei myönnetty.
Yhteistyötä tehtiin myös Kehitysvammaisten palvelusäätiön kanssa vammaiskorttiin liittyen ja Bestserin What Matters to Me-sovelluksen kanssa. Uutta yhteistyötä vuodelle
2019 suunniteltiin Prometheus leirien tuki ry:n kanssa. Lisäksi aloitettiin yhteistyö erityistä
tukea tarvitsevien nuorten työllistymistä tukevan Workpilots Oy:n ja LähiTapiolan yhteishankkeessa. Nordean vastuullisuusohjelman, Aivovammaliiton ja Kehitysvammaliiton
kanssa aloitettiin yhteistyö liittyen sähköisten pankkipalveluiden käyttöön ja niihin liittyvään vertaisosaamisen kehittämiseen. Omaishoidon kokemusasiantuntijakoulutuksen
(OKA-koulutus) aloitettiin yhteistyössä Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n kanssa.
Yhdistys osallistui Sitran Soteuttamo-haasteeseen ja valittiin Ellun Kanat-mainostoimiston Respektihaasteeseen sponsorointisparraukseen. Ricoh mahdollisti yhteistyöllään
YETI-tabletin hankinnan toimijatalon lisäksi Ystävätuvalle.
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Kansainvälistä yhteistyötä yhdistys teki kutsumalla Japanista sosiaali- ja terveysalan
opiskelijoita tutustumaan toimijataloon ja järjestämällä konsertin yhteistyössä taiwanilaisen CTK-Foundationin ja Suomen Diakoniaopiston kanssa. Kehittämispäällikkö osallistui
myös CEV:n vapaaehtoistoiminnan konferenssiin Brysselissä.

Vipinä-hanke
Valtakunnallinen Vipinä-hanke käynnistyi helmikuussa 2018. Vipinä on kolmivuotinen
hanke, jota tuetaan Veikkauksen tuotoilla. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia tapoja tukea asumisyksiköissä asuvia kehitysvammaisia ihmisiä kohti aktiivisempaa ja liikunnallisempaa arkea.
Ensimmäinen hankevuosi sujui suunnitelman mukaisesti. Aluksi toteutettiin pohjakartoitus liikunnan määrästä ryhmäkodeissa. Hanketyöntekijät paneutuivat aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja tutkimuksiin, sekä haastattelivat asukkaita ja ohjaajia liikuntateemasta. Pohjakartoitus julkaistiin Vipinän nettisivuilla.
Keväällä 2018 Vipinää pilotoitiin kahdessa Kehitysvammatuki 57 ry:n kotiyhteisössä: Myllykaaressa ja Kankurinkulmassa. Syksyllä toiminnan
kehittämistä jatkettiin neljässä helsinkiläisessä
kotiyhteisössä: Hermannin ryhmäkodissa, Käpytikka-talossa, Majakan asuntoryhmässä ja Solinan ryhmäkodissa.
Ensimmäisen toimintavuoden aikana mukana on
ollut 6 kotiyhteisöä, 64 asukasta ja 44 ohjaajaa,
joille on järjestetty 25 työpajaa, lukuisia liikuntaelämyksiä ja 4 Vipinä-bileet. Osallistumiskertoja
Vipinän järjestämiin työpajoihin ja tapahtumiin
on ollut yhteensä 348.
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Suunnittelu

Uudet ideat

Työpajat

Jokaisessa kotiyhteisössä Vipinä-toiminta on
ollut erilaista, kotiyhteisön tarpeet, mahdollisuudet ja kiinnostuksen kohteet huomioivaa.
Vipinän kehittämistyö on syklimäistä ja siihen
osallistuvat hanketyöntekijöiden lisäksi asukkaat ja ohjaajat. Löydetyt hyvät käytännöt kirjataan, ja niitä kehitetään entisestään uusissa
asumisyksiköissä.

Kotiyhteisöjen asukkailta, ohjaajilta ja yhteistyökumppaneilta on kerätty säännöllisesti palautetta. Lisäksi toisen hankkeen kanssa toteutettiin vertaisarviointi. Palaute Vipinästä on ollut pääsääntöisesti positiivista.
Juhlat ja
palaute

Vipinä-peli

Työpajat olivat mielenkiintoisia ja mieluisia osallistujille. Myös Vipinän loppubileistä osallistujat nauttivat kovasti. Myös hankkeen vetäjät olivat kovasti osallistujien mieleen ja yhteishenki hyvä.
Peli oli selkeä ja tarrojen keräily innosti asukkaita liikkumaan ja kokeilemaan uutta.
Työpajojen ansiosta koko asumisyksikkö tuli aktiiviseksi liikkumisen suhteen, sillä sen toteutuksen perustana oli yhteiskunnallisen markkinoinnin mukaisesti kaikkien toimijoiden
käyttäytymiseen vaikuttaminen.
Vipinä-hanke on osoittanut henkilökunnallemme ja asukkaille, että liikuntaa voi olla paljon
erilaista ja on motivoinut suunnittelemaan liikunnan lisäämistä arkisissa kotioloissa.

Kehittämisehdotuksiakin saatiin. Jatkossa asumisyksiköiden ohjaajia sitoutetaan toimintaan aiempaa enemmän, tehdään enemmän yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa
ja otetaan asukkaat paremmin mukaan kehittämistyön jokaiseen vaiheeseen.
Vipinä-hanketta esiteltiin M/S Soste -risteilyllä puheenvuorossa esimerkkinä hankkeesta, jossa hyödynnetään yhteiskunnallista markkinointia. Vuonna 2018 Vipinästä on
kirjoitettu Ketju-lehdessä, Tukiviestissä ja Kuohu-lehdessä. Vipinän tuottamat liikuntavideot on jaettu Verneri-verkkopalvelussa.
Vuonna 2019 toiminta laajenee suunnitelman mukaisesti valtakunnalliseksi.

11

7 Tukitoiminta
Yhdistyksen tukitoiminnan muodostavat perheiden vertaistukitoiminta, leiritoiminta, kerhotyö, Ystävätupa, tukihenkilö-, vertais- ja vapaaehtois- sekä parkkitoiminta. Tukitoiminnan tavoitteena on tarjota kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille sekä heidän
perheilleen tukea, tietoa ja ohjausta sekä mahdollisuuksia tärkeäksi ja antoisaksi koettuun vertaistukeen, virkistäytymiseen ja mielekkääseen vapaa-aikaan.
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus tuki Veikkauksen tuotoilla yhdistyksen toimintaa kolmella Ak-avustuksella, joiden avulla toteutimme Ystävätupatoimintaa, vertaisja vapaaehtoistoimintaa sekä parkkitoimintaa. Leiri- ja kerhotoimintaa, perheiden vertaistukitoimintaa sekä tukihenkilötoimintaa tuotettiin Helsingin kaupungin myöntämällä
järjestöavustuksella.
Perheiden vertaistukitoiminta ja ensitukityö
Perheiden vertaistukitoiminta tarjoaa helsinkiläisille perheille tukea, tietoa ja ohjausta eri
elämänvaiheissa. Kyseessä on perheiden tukitoiminta, jonka tarkoituksena on tukea helsinkiläisten perheiden jaksamista kuormittavan arjen haasteissa.
Helsingin kaupungin järjestöavustuksella toteutettava perheiden vertaistukitoiminta tavoittaa hyvin eri ikäisiä ja
eri elämänvaiheessa olevia perheitä ja
läheisiä. Kaiken toiminnan punaisena
lankana kulkee vertaistuki.
Vuoden 2018 aikana virkistystoiminnassa oli 185 käyntiä sisältäen esimerkiksi arjen taitojen harjoittelua Työväenopiston keittiössä yhdessä vanhemman kanssa, erilaisia perheen yhteisiä tapahtumia ja vanhempien tapaamisia kuten
mindfulness -päivä.
Teemoitetut tapaamiset keräsivät vuoden aikana 75 käyntiä. Näihin lukeutui mm. harvinaisiin epilepsioihin kuuluva teemailta sekä testamentti-ilta.
Vanhempien ja perheiden vertaistapaamisissa on ollut 104 käyntikertaa vuoden 2018
aikana. Tässä on mukana myös matalan kynnyksen toimintaa, joka mahdollistaa koko
perheen pääsemisen vertaistuen pariin helposti ja ilmoittautumatta. Toimintaa toteutetaan eri puolilla Helsinkiä.
Kurssimuotoinen omaishoidon tehtävää tukeva toiminta tavoitti 128 henkilöä (37 eri
perheestä) jakautuen viidelle eri kerralle. Kuormittavassa ja monesti aikataulutetussa
arjessa erityislapsiperheillä on suuri tarve ohjattuun kurssimuotoiseen toimintaan, jossa
on kiireettömässä ympäristössä mahdollisuus käsitellä kehitysvammaisuuteen liittyviä
asioita ja jakaa niitä muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa.
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Hengitys kulkee vapaammin. Päivän paras anti oli lienee oivallus siitä, että vois ja saan
hengittää myös arkielämän kaaoksen keskellä.
Tällaiset rennot tapahtumat ovat hyviä, kun jää aikaa puhua myös vanhempien kesken.
Vapaan keskustelun yhteydessä yleensä tulee esille parhaat vinkit eri toimissa ja ohjatussa on helpompi käsitellä tunnepuolen asioita. Molemmat tärkeitä.
Avointa ja rehellistä keskustelua. Sillä on selkeästi taakkaa keventävä vaikutus.
Ehkä ihan käännekohta asioihin suhtautumisessa.
Uskomattoman tärkeää. Pelkkä läsnäolo, rinnalla kulkeminenkin joskus riittää. Tarinoiden
jakaminen.

Ensitukityö ja sen kehittäminen jatkui hyvässä yhteistyössä HUS:n kanssa. Toiminnassa
ovat mukana myös vauvakuolemaperheet ja sen myötä tiivis yhteistyö Käpy ry:n kanssa
sekä harvinaisten sairauksien asiantuntijataho Norio-keskus.
Toimintavuoden aikana järjestettiin ensitukiryhmäläisille neljä työnohjauksellista tapaamista. Sairaalan henkilökuntaa on toiminnassa mukana noin 30 henkilöä, yhdistyksen
aktiivisia vertaisvanhempia neljä sekä Käpy ry:n vertaisvanhempia neljä. Syyskaudella
järjestettiin yhteinen kehittämispäivä Naistenklinikalla.
Parkkitoiminta
Parkkitoiminta on tarkoitettu pääkaupunkiseutulaisille perheille, joissa
lapsella on kehitysvamma tai muu vastaava laaja-alaisen tuen tarve.
Toimintamuotoja ovat kotiparkki (kotiin vietävä lastenhoito), lauantaiparkki (teemallinen lastenpäivä) sekä muihin yhdistyksen tapahtumiin
ja mm. perheiltoihin järjestettävä lastenhoito (toimintaparkki). Parkkitoiminta järjesti jo perinteeksi muodostuneen sisaruskurssin marraskuussa 2018. Sisaruksia oli mukana Myö Hostelin viikonlopussa yhteensä 17. Parkkitoiminta toteutuu Veikkauksen tuotoilla.
Vuonna 2018 parkkitoiminnan listoilla oli 19 tilapäishoitajaa. Hoitajat tekivät vaihtelevasti
sekä kotiparkkia, lauantaiparkkeja että muita toimintaparkkeja. Hoitajien työssä jaksamista huomioitiin tarjoamalla mahdollisuus kehityskeskusteluun tilapäishoidon koordinaattorin kanssa. Hoitajille järjestettiin myös yhdistetty koulutus- ja virkistysilta.
Lauantaiparkki
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 2018 järjestettiin yhteensä kuusi
lauantaiparkkia, jotka olivat suosittuja.
Osallistujamäärä oli yhteensä 44, mukana
oli myös uusia kävijöitä. Uutena toimintana pilotoitiin lasten perjantaiparkki, joka
on rento viikonlopun aloitus. Perjantaiparkkeja jatketaan vuonna 2019.
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Kotiparkki
Kotiparkissa hoitaja tulee perheen kotiin ja huolehtii perheen lapsista toiveiden mukaisesti. Kotiparkin hoitaja huolehtii myös perheen sisaruksista, silloin kun nämä ovat paikalla yhdessä erityislapsen kanssa. Kotiparkki on tarkoitettu alle 20-vuotiaalle lapselle,
mutta vaikeavammaisten kohdalla ei ole ikärajaa. Kotiparkkipalvelua voi käyttää maanantaista lauantaihin klo 8-24 ja sunnuntaina ja arki- ja lauantaipyhinä klo 8-18 välisenä
aikana. Kotiparkkitoiminta on voittoa tavoittelematonta. Vuonna 2018 kotiparkin käytön
kokonaistuntimäärä oli 761 (2017: 1 294).
Toimintaparkki
Järjestimme yhteensä 9 toimintaparkkia perheiltojen yhteyteen (Kaakon kammari) sekä
kolme erillistä toimintaparkkia muihin perhetapahtumiin kuten esimerkiksi Rivieran elokuvapäivään ja somalinkielisille perheille tarkoitettuun tapahtumaan.

Leiritoiminta
Leiritoiminta järjestää eri-ikäisille kehitysvammaisille ihmisille toiminnallisia lomajaksoja, jotka toteutetaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Toiminnalla
tuetaan myös perheiden jaksamista ja vanhempien
sekä sisarusten mahdollisuutta omaan aikaan.
Vuosi 2018 oli leiritoiminnan 57. toimintavuosi.
Vuonna 2018 toteutui yhteensä 12 leiriä. Yksi pidettiin talvella ja yksitoista kesällä. Leiripaikkoina toimi
Rastilan leirintäalue Itä-Helsingissä, Loma- ja kurssikeskus Högsand Lappohjassa, Holman kurssikeskus Nurmijärvellä, Kellokosken juhlatalo ja Enä-Sepän kurssikeskus Vihdissä. Nuorten, aikuisten ja senioreiden leireillä on paikkoja 16–22 henkilölle ja koululaisten leireillä 10–14 henkilölle osallistujien tuen tarpeen mukaan. Runsaasti erityistä tukea
tarvitsevien leirille valittiin 7 osallistujaa. Päiväleireille mahtui 10–16 osallistujaa. Leiripaikkoja vuonna 2018 oli tarjolla yhteensä 165, leiripaikkansa vastaanotti 157 henkilöä.
Tyhjiksi jääneet paikat olivat pääosin viime hetken peruutuksia, joihin ei enää pystytty
etsimään uusia leiriläisiä tilalle.
Kesällä 2018 osassa leireistä oli edellisen vuoden tapaan oma teema: luova toiminta,
kohtaamistaide, graffiti, tubetus ja liikunta. Tubetusleirillä tavattiin oikea tubettaja ja tehtiin oma video leiriviikosta. Luovan toiminnan leireillä mm. harjoiteltiin ja tehtiin näytelmä. Graffitileirillä tehtiin taideteoksia Arabian graffitiseinälle sekä käytiin katsomassa
graffiti-taidenäyttely. Liikuntaleireillä harrastettiin pihapelejä, jumpattiin, rentouduttiin ja
tietenkin uitiin.
Teemojen ympärille suunniteltiin ja toteutettiin monenlaista tekemistä, mistä jokainen leiriläinen löysi helposti mieleisensä. Teemaprojekti koettiin yhteiseksi jutuksi, mikä paransi
myös ryhmähenkeä. Projektit päättyivät aina yhteiseen tapahtumaan – näyttelyyn, esitykseen tms. – mistä tuli leirin huippuhetki, ja jokainen halukas sai oman hetkensä parrasvaloissa. Vuonna 2019 teemaleirejä jatketaan ja leirien sisältöä kehitetään saadun
palautteen pohjalta.
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Kesäleireillä työskenteli 23 ohjaajaa. Ohjaajille järjestettiin kesän aluksi kolme koulutus- ja perehdytyspäivää. Koulutuksen
aiheita olivat epilepsia, diabetes ja autismi. Näiden päivien aikana ohjaajat myös alustavasti suunnittelivat leirien toimintaa.
Leiriläisiltä kerättiin palautteet ja suurin osa osallistujista antoi
leireistä hyvän tai erinomaisen arvosanan. Parasta leiriläisten
mielestä oli kavereiden tapaaminen, hyvä ruoka, monipuolinen leiriohjelma, saunominen ja uiminen sekä kivat ja osaavat
leiriohjaajat. Teemaleireistä tuli myös positiivista palautetta ja
niitä toivottiin vastaisuudessa lisää. Teeman ympärillä toteutuneen leirijaksot yhdistivät ja ryhmäyttivät leiriläisiä ehkä paremmin, kuin pääosin perinteisiä loma-aktiviteetteja sisältävien leirien.
Leirit on parasta kesässä. Pääsee tekemään kaikkea kivaa ja näkee tuttuja.
Leirillä on aina mukavia ohjaajia. Ne auttavat aina kun tarvitsee apua.
Tulen ensi vuonna varmasti uudestaan.

Kerhotoiminta
Kerhotoiminta mahdollistaa kaikenikäisille kehitysvammaisille ihmisille erilaiseen virikkeelliseen kerhotoimintaan osallistumisen omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Kerhotoimintaa rahoitettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämällä järjestöavustuksella.
Kevätkaudella on kokoontunut 16 kerhoa ja syyskaudella 14. Kerhokäyntejä oli vuonna
2018 yhteensä 3012, joista keväällä 1575 ja syksyllä 1437. Keväällä kerhot kokoontuivat
keskimäärin 15 ja syksyllä 12 kertaa.
Kerhotoiminta koostui erilaisista musiikkikerhoista aikuisille, tukimuskarista lapsille, luovan toiminnan kerhoista aikuisille, leidien klubista, mediaklubista ja seniorikerhosta.
Värisevät varpaat toteutettiin yhteistyössä Annantalon kanssa, Lukemisen ja kirjoittamisen kurssi Helsingin työväenopiston kanssa. Syksyllä 2018 Värisevät varpaat jäi Annantalon omaksi toiminnaksi. Lapsille ja nuorille tarkoitettuja jumppakerhoa ja luovan
toiminnan kerhoa ei jatkettu syksyllä liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi, kerhojen
osallistujamäärän minimikoon ollessa seitsemän henkilöä.
Lyhytkurssit
Kevätkaudelle oli suunniteltu kaksi lyhytkurssia, valomaalaus ja värikylpy lapsille, mutta
kumpikaan ei toteutunut liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Syyskaudelle lyhytkursseja oli suunniteltu kahdeksan, joista kuusi oli yhden kerran kokkauskursseja yhteistyössä Helsingin työväenopiston kanssa. Syksyn lyhytkursseista peruuntui viisi liian
vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi, minimimäärän ollessa seitsemän.
Liikuteltavat ryhmät
Uutena toimintana alkoi liikuteltava ryhmätoiminta, jossa kurssi toteutetaan tilauksesta.
Ryhmän aihe, kokoontumispaikka ja -aika sovitaan yhdessä tilaajan kanssa. Ryhmän
minimikoko on neljä henkilöä ja kurssi voidaan toteuttaa esim. asumisyksikön tiloissa,
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jolloin vapaa-ajantoiminta mahdollistuu myös heille, jotka syystä tai toisesta eivät voi
osallistua kodin ulkopuoliseen harrastustoimintaan.
Syyskaudella kokoontui kolme liikuteltavaa ryhmää. Ryhmät olivat musiikkiryhmä senioreille, joilla oli muistisairauksia, kohtaamistaideryhmä aikuisille sekä nuorten pienryhmätoiminnasta hyötyvien kuntosaliryhmä.
Yhteistyökerhot sekä tapahtumat
Lisäksi ryhmiä toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden kanssa.
Ryhmät rahoitettiin mm. osallistumismaksuilla ja liikuntaviraston ohjaajapalkkiotuella.
Kevään kuusi ryhmää olivat tanssikerho Ystävätuvalla, liikuntakerho Stadin ammattioppilaitoksessa Malmilla, salibandykerho Liikuntamyllyssä, lasten ja nuorten luistelukerho
Pirkkolan jäähallissa, aikuisten vesiliikuntaryhmä Itäkeskuksen uimahallissa ja keilailukerho Talin keilahallissa. Syksyllä aloitettiin edellä mainittujen lisäksi kaksi uutta ryhmää
Oskarinpuiston toimijatalolla: rento salibandykerho ja sovellettu jooga. Ryhmien koko oli
5–25 henkilöä. Käyntikertoja kertyi vuoden aikana yhteensä 1914.
Toukokuussa järjestettiin yhteiset kevätjuhlat ja joulukuussa kauneimpia joululauluja
laulettiin Vartiokylän kirkossa. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Helsingin seurakuntien kehitysvammaistyön kanssa. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä n. 100 henkilöä.
Iloinen mieli, näkee tuttuja.
Yhteisöllisyys on ihan huikeaa ja se aina tarttuu uusiin kerholaisiinkin. Toisten kannustaminen ja kehuminen on lisääntynyt. On ollut ihana myös huomata kehitys, joka joskus tapahtuu nopeasti, jonkun kohdalla se on vienyt useamman vuodenkin.

Ystävätupatoiminta
Ystävätuvan toiminta-ajatuksena on lisätä kehitysvammaisten ihmisten sosiaalisia suhteita ja aktiivista osallistumista sekä estää syrjäytymistä. Toiminta toteutuu Veikkauksen tuotoilla.
Kohtaamispaikka Ystis
Kohtaamispaikka sijaitsee Läntisellä
Brahenkadulla toimistotilojen yhteydessä. Ystis oli avoinna keskiviikkoisin
ja sunnuntaisin 10.1.–16.5. ja 22.8.–
12.12. Käyntikertoja oli 1600 (2017:
1493). Ystiksellä työskenteli sunnuntaisin kaksi tuntityöntekijää ja keskiviikkoisin yksi tuntityöntekijä ja tuetussa työssä oleva toimistoapulainen.
Suurena apuna olivat vapaaehtoiset,
jotka toimivat avustajina myös retkillä
ja muussa toiminnassa.
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Ystiksen senioriklubi
Ystiksen senioriklubi kokoontui joka toinen tiistai yhteensä 20 kertaa. Eilan ja Leenan
keinutuoliryhmä kokoontui kuusi kertaa. Käyntejä oli yhteensä 495 (2017: 497). Senioriklubin ohjelma suunniteltiin yhdessä asiakkaiden kanssa kevät- ja syyskauden alussa.
Samalla kartoitettiin toiveet Suomen Diakoniaopiston kanssa yhteistyössä järjestettävälle
senioritoiminnalle. SDO:n lähihoitajaopiskelijoiden järjestämänä toimintana toteutettiin
toimintatuokioita kohtaamispaikka Ystiksellä ja senioriklubilla sekä lähiretket Rautatiemuseoon, IPI-kulmakuppilaan ja Talvipuutarhaan. Senioriklubilla vapaa-ajan koordinaattorin
apuna oli kerrallaan 1–2 vapaaehtoista, keinutuoliryhmä toteutettiin kokonaan vapaaehtoisvoimin.
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön avustuksen turvin järjestettiin kolmen päivän seniorimatka Pärnuun, retki Porvoon taidetehtaan joulumarkkinoille ja juuri eläköityneille tai
pian eläkkeelle jääville senioripäivä, joka sisälsi keskusteluja eläkkeelle jäämisestä ja tulevaisuuden toiveita, elokuvan ja lounaan. Myös keinutuoliryhmän itsenäisyyspäivän
juhla ja senioriklubin joulujuhla järjestettiin säätiöltä saadulla avustuksella.
Teiniklubi
Teiniklubi kokoontui joka toinen lauantai 20.1.–26.5. ja 18.8.–8.12., yhteensä 19 kertaa.
Osallistujien toiveesta jokaiselle kerralle suunniteltiin oma teema. Suosittu disco järjestettiin kaksi kertaa. Käyntikertoja vuoden aikana oli 259 (2018: 218). Paikalla oli jokaisella
kerralla yksi vastuuohjaaja apunaan yksi vapaaehtoinen.
Villiklubi
Ravintola Sture Cafe Clubissa jatkettiin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston
kanssa yhteistyössä järjestettävää Villiklubi-toimintaa. Klubi-illat ovat kaikille avoimia ravintolailtoja, joiden mainonta kohdennetaan erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Toiminta
tarjoaa mahdollisuuden harjoitella turvallisissa puitteissa aikuiselämässä tarvittavia taitoja ja käyttäytymistä sekä luoda uusia ihmissuhteita. Vuoden aikana klubikertoja oli 11.
Jokaisella klubikerralla oli tarjolla elävää musiikkia, vähintään yksi bändi tai artisti, jotka
kaikki esiintyivät palkkiotta. Esiintyjien kohtuulliset tarjoilukulut korvattiin ja äänentoistosta vastaavalle henkilölle maksettiin sovittu palkkio/kerta. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanke on jalkauttanut Villiklubitoiminnan mallia tähän mennessä jo kuudelle muulle paikkakunnalle Suomessa.
Bragun Sateenkaariklubi
Sateenkaariklubi on kohtaamispaikka, joka on tarkoitettu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville kehitysvammaisille ja autisminkirjon henkilöille. Klubi kokoontui Ystävätuvan tiloissa kuusi kertaa. Illat sisälsivät keskusteluja, musiikkia, pelejä ja elokuvia
sekä kahvittelua. Lisäksi järjestettiin sateenkaaribrunssi ja osallistuttiin Helsinki Pride tapahtumaan. Klubin toteuttivat yhteistyössä Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry, Helsingin kaupunki ja Helsingin seudun Seta ry.
Muu toiminta
Retkiä järjestettiin kuusi, joista kaksi yhdessä perheiden virkistystoiminnan kanssa (retki
Pyynikin kesäteatteriin ja Strömforsin ruukkiin). Perheiden kanssa järjestettiin myös yhteinen illanvietto Mustikkamaalla. Lisäksi järjestettiin Viking Linen perinteinen
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päiväristeily ja matka Oulun seudulle. Ystävätupatoiminnan osallistujia retkillä oli yhteensä 295.
Ystiksen kevätjuhla ”Kevätpörräys Ystiksellä” järjestettiin yhdessä kerho- ja Vekkaritoimintojen kanssa ja se oli myös osa Kallio kukkii -viikkoa. Tapahtumaan osallistui noin
100 henkilöä.
Keväällä järjestettiin opiskelijavetoisesti valokuvauskurssi ja englannin kielen kurssi. Molempia kursseja oli usein toivottu. Syksyllä osallistuttiin Kehitysvammaisten Palvelusäätiön järjestämän Santahaminan Intti tutuksi -leirin järjestelyihin ja vapaa-ajan koordinaattori oli leirin yövahtina yhdessä Ystävätuvan vapaaehtoisen kanssa.
Me Itse - Helsingin toimintaa tuettiin tarjoamalla maksuttomat kokoontumistilat Ystävätuvassa. Vapaa-ajan koordinaattori toimi taustatukena ja yhteyshenkilönä Me Itse ry:n
Tampereella ja auttoi alajaosta erilaisissa toimistotehtävissä ja ryhmän tapahtumissa,
retkissä ja kokouksissa. Yhteistyössä Me Itse Helsingin, Me Itse Espoon ja Me Itse Rinnekodin ryhmien kanssa järjestettiin lokakuussa Selkoa sotesta -koulutus sekä kehitysvammaisten teemaviikon tapahtuma kauppakeskus Sellossa.
Ilmapiiri on onnistuttu luomaan mielestäni todella hyväksi niin, että kaikilla on hyvä ja tervetullut olo.
Toiminta on pidettyä ja tarpeellista. Tunnelma on rento ja mukava.
Yksilölliset tarpeet otetaan huomioon joustavasti.
Silloin tällöin Ystikselle tulee ensikertalaisia, joissa vaikutukset näkyy selkeimmin. Löydetään ystäviä, jutellaan ja avaudutaan enemmän. Tullaan rohkeammiksi ja rennommiksi.

Tukihenkilötoiminta
Tukihenkilötoiminnan tarkoituksena on kouluttaa ja perehdyttää tukihenkilöitä kehitysvammaisille henkilöille. Tukihenkilön tehtävänä on tukea kehitysvammaista henkilöä sosiaalisissa suhteissa, itsenäistymisessä, harrastus- ja vapaa-ajantoiminnoissa.
Tukihenkilökoulutuksia toteutettiin vuoden 2018 yhteensä viisi. Koulutukset järjestettiin
helmikuussa, maalikuussa, syyskuussa, lokakuussa ja joulukuussa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 62 henkilöä. Vuonna 2018 toiminnassa oli 34 tukihenkilöparia.
Syksyn aikana järjestettiin kolme virkistystapahtumaa (Superpark, Finnkino ja pikkujoulureissu Porvooseen). Tapahtumiin oli yhteensä 131 osallistumiskertaa. Virkistystapahtumat ollaan koettu erittäin tärkeiksi ja niistä saatua vertaistukea on pidetty kullanarvoisena.
Lisäksi järjestettiin yhteinen aamupalatapaaminen sosiaalityöntekijöille ja tukihenkilöille.
Tapaamisessa päästiin keskustelemaan ajankohtaisista tukihenkilötoimintaan liittyvistä
asioista ja tukihenkilöt pääsivät kyselemään suoraan sosiaalityöntekijöiltä asioista, jotka
ovat jääneet mietityttämään.
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Tukihenkilötoiminnassa on parasta se, että voi olla tukihenkilön kanssa. Saan sitä sekä iloa
että turvallisuutta.
Virkistystapahtumat ovat olleet todella mukavia tapahtumia. On ollut mukava nähdä myös
muita toiminnassa mukana olevia.
Tapaaminen sosiaalityöntekijöiden kanssa oli erittäin valaiseva. Näitä voitaisiin järjestää
useamman kerran vuodessa.

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta
Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuutta osallistua aktiivisesti yhteiskunnan eri
toimintoihin, tukea heidän itsenäisyyttään ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Toimintaan osallistuu sekä kehitysvammaisia että vammattomia
henkilöitä ja tarjoamme kaikille toimintaan osallistuville koulutuksen.
Toiminta toteutuu Veikkauksen tuotoilla.
Toimintaan tulleet uudet
vapaaehtoiset

helmikuun koulutus
huhtikuun koulutus
syyskuun koulutus
lokakuun koulutus
muuta kautta

Vapaaehtoistoiminta
Vapaaehtoistoiminnan koulutuspaketteja järjestettiin vuoden aikana neljä. Vuonna 2018 koulutuksiin osallistui 45
henkilöä,
joista
17
oli
Vekkarin
tuetun
vapaaehtoistoiminnan osallistujia. Koulutusten lisäksi
järjestettiin tarvittaessa henkilökohtaista perehdytystä.
Osa vapaaehtoisista on alkanut koulutuksen jälkeen
käydä Ystävätuvalla (1-2 hlö/kerta), osa kotiyhteisöissä ja
toimijatalossa (13 vapaaehtoiskäyntiä), perheille tarkoitetussa Kaakon Kammarissa (11 vapaaehtoiskäyntiä) ja
lauantaiparkeissa. Vapaaehtoisina taustatukihenkilöinä
toimii 11 henkilöä.

Uusia kaveripareja muodostettiin vuoden aikana 25. Kaveripareja oli vuoden lopussa
111, lopettaneita oli vuoden aikana 8.
Kaveriparien omia raportoituja tapaamisia oli 207 ja
yhteisiä kaveripareille järjestettyjä tapaamisia kuusi,
joihin osallistui yhteensä 58 paria. Vuoden aikana
osallistuttiin mm. KeMuT-tapahtumaan, kaveripäivään SuperParkissa, joogaan ja draamatyöpajaan.
Kaveripareja tuettiin toiminnassa sähköpostitse, puhelimitse ja vapaaehtoisten kavereiden suljetussa Facebook-ryhmässä sekä yhteisillä virkistyksillä.
Vekkarin tuettu vapaaehtoistoiminta
Vekkarin vapaaehtoistoiminnassa kehitysvammaisia ihmisiä tuettiin toimimaan vapaaehtoistoimijoina erilaisissa tapahtumissa. Vuoden 2018 aikana kehitysvammaiset vapaaehtoistoimijat toimivat pääkaupunkiseudulla yhteensä 35 tapahtumassa yhdistyksen omien
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tapahtumien lisäksi. Yhteensä osallistumisia 251 kappaletta. Rekisterissä on yhteensä
134 Vekkarin vapaaehtoista, joista aktiivisia vuoden aikana oli 49 henkilöä.
Esimerkkejä vuonna 2018 toteutuneista Vekkarin vapaaehtoistoiminnan muodoista:
• Kuvaaminen Maailma kylässä -festareilla yhdistyksen ”Anna kasvot yhdenvertaisuudelle” -kampanjassa
• Esitteiden ja ohjelmalehtien jako eri tilaisuuksissa (mm. Tunneteatterin Peter Pan
-esityksessä, Resonaari soi! -konsertissa ja Stadin musta sirkus -esityksissä)
• Koskettelukirja-työpajan vetäminen Kallio Kipinöi- viikon ja Dida-tapahtumaviikon
yhteydessä
• vaikuttamistyö mm. Ei Myytävänä -kansalaisaloitteen parissa
• Narikka Rikotaan rajoja! -tapahtumassa Vantaalla
• Kahvitusten järjestäminen
• Tapahtumien juontaminen
• Taidetyöpajat Värisevät kesävarpaat -taideleirillä
• Lipasvahdit Pieni ele -keräyksessä
• Siivousvastaavat Tikkurila Festivaaleilla
• Lasten alue -vastaavat Kallio Block Partyssä
• Selkokielisen novellin koekuuntelu
• Vertaiskahvilan pitäminen
• Toiminnan esittely messuilla
Tapahtumissa oli mukana joko toiminnan koordinaattori ja/tai palkattu taustatukityöntekijä sekä vapaaehtoisia taustatukihenkilöitä.
Vekkarin vertaisryhmät
Vertaisryhmän vetäjät ovat kehitysvammaisia tai laaja-alaista tukea tarvitsevia ihmisiä,
jotka käytyään vertaisryhmän vetäjien koulutuksen perustavat joko oman vertaisryhmän,
menevät jo olemassa olevaan ryhmään vertaisryhmän vetäjän pariksi, toimivat erilaisten
työpajojen vetäjinä tai kerho-ohjaajien työparina. Heitä tukevat taustatukihenkilöt.
Vuonna 2018 järjestettiin yksi vertaisryhmän vetäjien
koulutus, josta valmistui kuusi uutta vertaisryhmän vetäjää. Syksyllä perustettiin yksi uusi vertaisryhmä
Vantaalle sekä uutena muotona kolmessa kerhossa
aloitti vertaisryhmän vetäjä kerho-ohjaajan työparina.
Vertaisryhmiä oli kevätkaudella 12 (ilmoittautuneita
ryhmäläisiä 97 ja vertaisryhmän vetäjiä 18 henkilöä) ja
syyskaudella 12 (ilmoittautuneita ryhmäläisiä 111 ja
aktiivisia vertaisryhmän vetäjiä 22 henkilöä). Vertaisryhmät kokoontuivat yhteensä 174 kertaa. Osallistumiskertoja ryhmiin oli yhteensä 1237.
Ryhmien lisäksi vertaisryhmän vetäjät ovat toimineet kaikille avoimien toimintapajojen
vetäjinä ja toiminnan esittelijöinä. Toteutuneita pajoja oli mm. Kevätpörräyksen lautapelija piirustuspajat, Disability Day of Art and Action -tapahtuman joulukorttipaja Käpyrinne
ry:ssä, ”Maalaa unelmiesi metro” -akryylimaalaustyöpaja Matinfesteilla.
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Yksi vuoden kohokohdista oli Tunneteatterin
10.-13.6. toteutunut esiintymismatka Puolan
Lodziin kansainvälisille teatterifestivaaleille.
Tunneteatteri esitti festivaaleilla ”Peter Pan” näytelmänsä. Tunneteatteri on Helsingin työväenopiston ja Kehitysvammatuki 57 ry:n vekkaritoiminnan yhteistyönä toteutettu ryhmä,
joka on toiminut jo viisi vuotta. Tunneteatterissa toimii kaksi vertaisryhmän vetäjää sekä
heitä tukevat taustatukityöntekijä ja vapaaehtoiset taustatukihenkilöt. Työväenopiston puolesta ryhmässä on teatteri-ilmaisun ohjaaja. Reissuun osallistui vertaisryhmän vetäjä,
kahdeksan ryhmäläistä, Tunneteatterin ohjaaja, vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, taustatukihenkilö ja työväenopiston edustaja.
Vekkarin vapaaehtoisia ja vertaisryhmän vetäjiä tuettiin infotilaisuuksissa ennen tapahtumia tai käymällä tapahtuma läpi kasvotusten, puhelimitse, sähköpostitse ja vapaaehtoisten kavereiden suljetussa Facebook-ryhmässä. Lisäksi vertaisryhmän vetäjille järjestettiin kerran kuukaudessa tapahtuvaa toimintaohjausta ja säännöllisesti virkistyksiä.
Vertaisryhmän vetäjät suorittivat vertaisryhmissä kausiarvioinnit keskustelumattoa apunaan käyttäen. Arviointien palautteet olivat hyviä; ryhmäläiset olivat viihtyneet ryhmissä.
Ryhmissä toteutettiin kausiarvioinnit keskustelumattoa käyttäen. Palautetta on kerätty
myös taustatukihenkilöiltä ja vertaisryhmän vetäjiltä itseltään. Pääsääntöisesti palaute
koko toiminnasta on ollut positiivista.
Ainoa asia mihin voi luottaa on, että Vekkari hoitaa!
Tulen ensi vuonna uudelleen!
Sain uusia kavereita.
On saanut kuunnella musiikkia ja tehdä siivoushommia!
Todella ihana kokemus, tekemistä riitti leiriläisille todella hyvin, eikä kenenkään aika käynyt
liian pitkäksi, leiriläisten ja ohjaajien vuorovaikutus oli todella kaunista koettavaa. Ensi
vuonna tavataan!
Kiva nähdä muita kaveripareja, kun muuten ollaan nähty kahdestaan.
Onhan se sellaista mukavaa yhdessä oloa.
Olen tullut rohkeammaksi! Vekkarin koulutuksen jälkeen, autan yleensä ystävätuvalla. Mukava käydä täällä.
Mä oon alkanut uusista kirjoista kiinnostunut enemmän, uusia lukuelämyksiä!
Iloa ja onnistumisen kokemuksia sekä hyvää mieltä. Olen oppinut organisointitaitoja ryhmän
vetämisen myötä.
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8 Palvelutoiminta
Kehitysvammatuki 57 ry järjestää asumista ja päiväaikaista osallisuutta edistävää toimintaa aikuisille kehitysvammaisille ihmisille. Palvelutoiminnan tavoitteena on mahdollistaa
yksilöllinen tuki niin, että asiakas selviytyisi mahdollisimman itsenäisesti arkipäivän toiminnoissa. Toiminnassa huomioidaan ihmisten itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden
toteutuminen omaan elämään liittyvissä asioissa ja valinnoissa.
Palvelutoiminnan henkilöstö koostui sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista, joiden lisäksi lyhytaikaisina sijaisina ja keikkatyöntekijöinä oli alan opiskelijoita. Kotiyhteisöissä
työntekijöitä oli yhteensä 26 ja toimijatalossa 14. Palvelutoiminnoilla oli yhteinen laitoshuoltaja. Lisäksi palvelutoiminnoille oli palkattu tukityöllistettynä hoitoapulainen.
Asumispalvelut
Yhdistyksellä on kolme asumisyksikköä: Kankurinkulman, Myllykaaren ja Oskarinpuiston
kotiyhteisöt. Yksiköissä on yhteensä 9 ohjatun asumisen ja 31 autetun asumisen paikkaa. Jokaisella asukkaalla on yhteisen keittiötilan ja olohuoneen lisäksi oma huone kylpyhuoneineen. Kankurinkulmassa 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 kotiyhteisöstä.
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.
Osa asukkaista käy päivisin osallisuutta edistävässä päivätoiminnassa, työllistymistä tukevassa työtoiminnassa tai tuetussa työssä. Eläkkeellä oleville asukkaille järjestettiin toimintakykyä tukevaa ja ylläpitävää sekä virikkeellistä toimintaa. Useille asukkaille oli
myönnetty henkilökohtaista apua, joka mahdollisti yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden toteuttamisen vapaa-aikana. Kotiyhteisöissä suunniteltiin asukaspalavereissa kotiyhteisöjen omaa vapaa-ajan toimintaa. Omien tavoitteidensa ja toiveidensa mukaan asukkaat
osallistuivat myös yhdistyksen, seurakunnan tai muiden järjestöjen järjestämään vapaaajan toimintaan.
Kankurinkulman kotiyhteisö
Kankurinkulman toisessa kerroksessa kaksi viiden hengen ryhmäkotia, Pirta ja Poppana,
ja alakerrassa on viisi yksilöllistä asuntoa. Kotiyhteisössä tarjotaan ympärivuorokautista
autettua asumispalvelua. Asukkaita ryhmäkodissa on 16. Asukkaiden ikä vaihtelee
26:sta 77:een. Syksyllä yksi asukas muutti pois. Tilalle saatiin nopeasti uusi asukas. Henkilökuntaa kotiyhteisössä oli 10,8.
Kotiyhteisön asukkaista eläkkeellä on yhdeksän asukasta. Muut asukkaat kävivät arkipäivisin töissä, päivätoiminnassa tai koulussa. Eläkeläisten toimintakykyä pidettiin yllä
yksilöllisen viikko-ohjelman avulla. Ohjelma suunniteltiin yhdessä asukkaan kanssa ja
osa toiminnasta tapahtui ryhmäkodin ulkopuolella henkilökohtaisten avustajien avulla.
Moni asukas harrastaa ja osallistui talon ulkopuolisiin tapahtumiin ja kerhoihin.
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Asukkaiden itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta korostettiin monessa toiminnassa. Asukaspalavereissa asukkaat saivat itse ehdottaa ja suunnitella mitä toimintaa
talossa järjestetään. Asukkaat osallistuivat myös toiminnan järjestelyihin.
Syksyllä yhdistys sai käyttöönsä tila-auton, jonka avulla asukkaat pääsivät kulkemaan
entistä helpommin. Autoa käytettiin useisiin retkiin, jotka suuntautuivat lähikuntiin ja osa
asukkaista kävi jopa Ähtärissä asti kesälomareissulla. Perinteisiä retkiä tehtiin, mm. alkuvuodesta osallistuttiin KeMuT- tapahtumaan ja kesällä käytiin lavatansseissa Mäntsälässä. Asukkaat kävivät myös risteilemässä ja ennen joulua tehtiin retki Porvooseen. Kesällä osa asukkaista kävi Lahdessa Cheekin jäähyväiskonsertissa.
Myllykaaren kotiyhteisö ja tukiasunnot
Myllykaaren ohjatussa kotiyhteisössä on kahdeksan asukasta. Asukkaiden ikä on 33-63
vuotta. Henkilökuntaa kotiyhteisössä oli 3.
Myllykaaren asukkaista kaksi on eläkkeellä. Eläkeläisen päivät kuluivat erilaisten seniorikerhojen ja harrastusten merkeissä. Asukkaat osallistuivat arjen pyörittämiseen yhdessä
ohjaajan kanssa. Työikäiset asukkaat kävivät työtoiminnassa, päivätoiminnassa tai koulussa. Asukkaiden arki-illat kuluivat osittain erilaisten harrastusten ja kerhojen parissa.
Harrastus- ja vapaa-ajantoiminta on suunniteltu asukkaan omien toiveiden mukaan.
Osalle asukkaista oli myönnetty kaupungin tarjoamaa henkilökohtaista apua, joita he
käyttivät omiin henkilökohtaisiin menoihinsa. Viikonloppuihin oli suunniteltu yhteistä toimintaa.
Yhdistyksen uutta tila-autoa käytettiin ahkerasti. Viikonloppuisin asukkaiden kanssa on
käyty retkillä Helsingin lähiympäristössä. Kesällä asukkaat ja muutama tukiasukas lomailivat muutaman päivän Pärnussa. Alkuvuodesta asukkaat osallistuivat KeMuT-tapahtumaan ja kesäkuussa käytiin Mäntsälän tansseissa.
Kotiyhteisön yhteydessä on 5 tukiasuntoa, joissa asuu kehitysvammainen henkilö. Asiakkaiden yksilölliset palvelut tuotettiin Myllykaaren kotiyhteisöstä. Tukiasuntojen asukkailla oli mahdollisuus myös tulla Myllykaareen syömään, saunomaan tai muuten aikaa
viettämään. Alkuvuodesta yksi tukiasukas muutti omilleen ja hänen tilalleen muutti uusi
tukiasukas.
Oskarinpuiston kotiyhteisö
Oskarinpuiston kotiyhteisö tarjoaa autettua asumispalvelua kolmessa viiden hengen kodissa: Tammi,
Lehmus ja Vaahtera. Asukkaat ovat iältään 30–75 vuotiaita.
Henkilökuntaa kotiyhteisössä oli 10,5. Uutta henkilöstöä on palkattu yhden perhevapaan ja opintovapaan ajaksi. Yhden palvelunkäyttäjän hoidontarve lisäsi väliaikaisesti henkilöstötarvetta, mikä hoidettiin
tuntityöntekijöiden avulla.
Lehmuksen ja Vaahteran tiloissa tehtiin heinäkuun aikana remontti, jonka ajaksi asukkaat
muuttivat toimijatalolle väliaikaisiin asuntoihin. Asukkaat ja henkilöstö valitsivat pintamateriaalien värit ja uudet kalusteet.
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Oskarinpuiston toimijatalo
Oskarinpuiston toimijatalo tarjoaa osallisuutta edistävää päiväaikaista toimintaa helsinkiläisille kehitysvammaisille ihmisille. Ryhmätoiminnassa huomioidaan käyttäjien yksilölliset tarpeet. Toiminta painottuu erityisesti asiakkaiden osallisuuden tukemiseen, kommunikaation, itsemääräämisoikeuden tukemisen ja toimintakyvyn ylläpitämisen kautta.
Toimijatalon toimijat ovat laaja-alaista tukea tarvitsevia aikuisia kehitysvammaisia ihmisiä.
Vuoden 2018 aikana palvelusta poistui 2 toimijaa ja 4 aloitti. Vuoden lopussa toimijoita
oli 30. Omien kotiryhmien lisäksi toimijoiden toiveiden ja tarpeiden sekä henkilöstön
osaamisen mukaan luotiin ns. pajapäiviä liikunnan, kohtaamistaiteen ja musiikin ympärille. Toimijatalossa toteutettiin Liikettä päivääni – tukea omiin valintoihin -toimintamallipilotti Kehitysvammaisten Tukiliiton osallisuustiimin ja Malikkeen kanssa. Tavoitteena oli
löytää erilaisia tapoja vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden toteutumiseen. Pilotin ennakkotehtävänä jokaisen toimijan unelmat kartoitettiin. Toimintapäivinä
polkupyöräiltiin, melottiin, käytiin Viikin löytöeläintalossa, tavattiin kaverikoira ja tietenkin
grillattiin.
Henkilökuntaa toimijatalossa oli vuoden lopussa 15,5 mukaan lukien palveluvastaava,
keittiöhenkilökunta (1) ja henkilökohtaiset avustajat. Laitoshuollosta on huolehtinut osaaikainen laitoshuoltaja ja tukityöllistetty hoitoapulainen.
Moniammatillinen yhteistyö ryhmäkotien, eri terapeuttien ja kehitysvammapoliklinikan
sekä asiakkaiden omaisten ja sosiaalityöntekijöiden kanssa koettiin tärkeäksi. Toimijatalon ohjaajat osallistuivat myös tarvittaessa asiakkaiden kuntoutussuunnitelmapalaveriin,
jotka pidettiin kehitysvammapoliklinikalla. Vuoden 2018 aikana toimijatalossa oli työssäoppimisjaksoilla lähihoitaja ja toimintaterapeuttiopiskelijoita.
Yhdistyksen kesäjuhlia vietettiin 13.6.2018 Oskarinpuiston toimijatalon pihalla ja tiloissa. Ohjelmassa oli tanssia, musiikkia, hodareita, munkkia, limua ja kahvia. Juhliin
osallistui lähemmäs 200 juhlijaa.
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9 Henkilökunta

Toimintavuoden 2018 lopussa yhdistyksellä oli vakinaisessa tai pitkässä
määräaikaisessa työsuhteessa 61 työntekijää. Lisäksi yhdistyksellä on noin 170
lyhytaikaista työntekijää (mm. sijaiset, kerhonohjaajat ja leirityöntekijät).
Työterveyspalvelut, joihin kuuluu lakisääteisen toiminnan lisäksi yleislääkäritasoiset palvelut, olivat edelleen Terveystalossa. 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.
Henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus kehittää osaamistaan koulutuksissa. Työntekijät
osallistuivat vuoden aikana keskimäärin kolmeen koulutuspäivään. Lisäksi osa
työntekijöistä osallistui pidempiin koulutuskokonaisuuksiin.

Henkilöstön koulutuspäivät
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Palvelutoiminnan henkilökunta
Oskarinpuiston toimijatalo ja Oskarinpuiston kotiyhteisö
Marjaniemenranta 48, 00930 Helsinki
Palveluvastaava Anne Wallenius
Kankurinkulman kotiyhteisö
Palopirtintie 10, 00930 Helsinki ja
Myllykaaren kotiyhteisö, Myllykaaren tukiasunnot
Kivensilmänkuja 7, 00920 Helsinki
Palveluvastaava Tiina Toivonen
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Toimiston henkilökunta
Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs, 00510 Helsinki
Toiminnanjohtaja
Nina Korventaival

Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Satu Timperi

Palvelupäällikkö
Elina Raike-Ojanen

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Veera Hietanen (18.3. alkaen)

Kehittämispäällikkö
Tiina Herttuainen

Perhetyön suunnittelija
Päivi Juvala
Pia Suokas 1.11. alkaen

Perheiden tuen päällikkö
Katja Riikonen

Parkkitoiminnan koordinaattori
Heidi Rinta-Lusa (15.3. alkaen)

Henkilöstökoordinaattori
Kirsi Aarnikare

Vipinä-projektipäällikkö
Mari Mononen (5.2. alkaen)

Toimistosihteeri
Maria Kuosma

Vipinä-projektityöntekijä
Jan Törnblom

Vapaa-ajan toiminnan koordinaattori
Marja Herala

Toimistoapulainen
Saana Renvall

Vapaa-ajan toiminnan koordinaattori
Severiina Winqvist
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10 Talous
Yhdistyksen kokonaistuotot olivat 4.293.178,87 € ja kokonaismenot 4.314.638,92 €. Tilikauden tulos osoittaa 21.460,05 € alijäämää. Veroja maksoimme 67.868,38 €. Rahoitusasema tilikauden aikana ja lopussa oli hyvä.
Kirjanpitolain mukainen tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, on tehty ja tarkastettu erikseen.
Rahoitus
Yhdistyksen ostopalvelusopimukset Helsingin kaupungille olivat katkolla Helsingin autismi- ja kehitysvammapalveluiden kilpailutuksen viivästymisen vuoksi osan vuotta. Helsinki hankki palvelut katkon ajan ostopalveluna vanhoilla hinnoilla. Yhdistyksellä on
myös ostopalvelusopimus Espoon kaupungin kanssa yhdestä kotiyhteisön asukkaasta.
Yhdistys menestyi Helsingin kilpailutuksessa ja jatkaa palvelutuottajana helsinkiläisille
ihmisille.
STEA myönsi kohdennettua toiminta-avustusta (AK-avustus) Ystäväntupatoimintaan,
tilapäishoitotoimintaan, vertais- ja vapaaehtoistoimintaan yhteensä 288.999,84 €. Edelliseltä vuodelta siirtyneitä AK avustuksia käytettiin 15.349,00 €. C-avustusta yhdistys
sai Vipinä-hankkeeseen 143 000€
Kerhojen ja leirien sekä perheiden vertaistukitoiminnan ja tukihenkilötoiminnan järjestämistä varten saatiin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta järjestöavustusta 360.000,00 €.

Varainhankinta ja lahjoitukset
Varainhankinnan tuotot koostuivat jäsenmaksuista, 9.020,00 €, tapahtuman järjestämistuotoista, 2.719,99 € sekä lahjoituksista 1.116,00 €. Varainhankinnan kulut koostuivat
tapahtumien järjestämiskuluista, 16.297,30 €.
Kiinteistöt ja huoneistot
Marjaniemen kiinteistöt
Marjaniemenranta 48:n kiinteistössä toimii Oskarinpuiston kotiyhteisö ja Oskarinpuiston
toimijatalo. Palopirtintie 10:n kiinteistössä toimii Kankurinkulman kotiyhteisö. Kiinteistöt
ovat käytössä seitsemättätoista toimintavuottaan. Oskarinpuiston kotiyhteisössä ja Kankurinkulman kotiyhteisössä on remontoitu kylpyhuoneita vuoden 2018 aikana. Kesällä
2018 Oskarinpuiston kotiyhteisössä teimme pintaremonttia yläkerran asuntoihin ja yhteisiin tiloihin.
Kiinteistöistä huolehtii sekä ulkopuolinen isännöintitoimisto että kiinteistöhuolto.
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Osakehuoneistot
Kivensilmänkuja 7:ssä toimii Myllykaaren kotiyhteisö, jossa tavanomaisesta ylläpidosta
poikkeavia korjauksia ei ollut tarpeen tehdä. Myllykaaren kotiyhteisön läheisyydessä on
viisi yksiötä, joista kaikissa asuu tukiasukas.
Läntinen Brahenkatu 2 tiloissa toimii hallinto, perhe- ja tukityö, leiri- ja tilapäishoitotoiminta, kerho- ja vapaaajantoiminta, tukihenkilötoiminta, vertais- ja vapaaehtoistoiminta,
sekä Ystävätupa.
Bulevardi 34:n osakehuoneistot koostuvat kahdesta huoneistokokonaisuudesta. Pienempi on vuokrattu asuinkäyttöön ja isommassa tilassa oli satunnaisia kokoontumisia.
Tuloslaskelma
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Tase

11 Näkymät vuodelle 2019
Helsingin kaupungin vuonna 2018 toteuttama palvelutoiminnan kilpailutus ja yhdistyksen
sijoittuminen tarjouskilpailussa toi yhdistykselle taloudellista varmuutta. Yhdistyksen palvelutoiminnan piirissä olevien ihmisten palvelut tulevat jatkumaan ilman muutoksia. Vuoden 2019 aikana yhdistys perustaa myös ammatillisen perhekodin ja etsii tiloja muulle
palvelutoiminnalle.
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustuksen määrä on vuosittain
pienentynyt huomattavasti ja vuonna 2019 helsinkiläisille suunnattuja toimintoja joudutaan rahoituksen puitteissa vähentämään. Tavoitteena on kuitenkin tarjota kohderyhmälle mahdollisimman paljon heidän toiveitaan vastaavaa toimintaa hyödyntäen yhteistyöverkostoa ja uusia edullisempia toimintamuotoja.
Vuosi 2019 tulee määrittelemään lähivuosien kehityksen suunnan eduskuntavaalien ja
uuden hallituksen myötä. Järjestöjen aseman turvaaminen osana suomalaista palvelujärjestelmää tulee joka tapauksessa olemaan ensisijaisen tärkeää. Järjestöt tuottavat laadukkaita sote-palveluita ja tekevät muun rahoituksen turvin järjestölähtöistä auttamistoimintaa. Työn näkyväksi tekeminen vaatii työtä, johon Kehitysvammatuki 57 ry tulee aktiivisesti osallistumaan myös vuonna 2019.
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