
 

 

 

1 (8) 

   

      ESPOON KEHITYSVAMMATUKI RY 
   
        JÄSENTIEDOTE 2/2018                  12.6.2018 

 
 
 
 
Ota hyvä mieli auringosta,     
onnen korsi heinikosta. 
Nosta ilonpilke silmäkulmaan; 
löytyy ratkaisukin joka pulmaan. 
 
KESÄTERVEHDYS 

 
Kevät 2018 on ollut kesäisen lämmin. Toivotaan lämmön hellivän meitä 
myös jatkossakin. Nauti kesästä ja tee itsellesi mieluisia asioita.  
Tästä EKT:n kesätiedotteesta voit poimia ideoita kesän rientoihin.  
 
Aurinkoisten kesäpäivien jälkeen elokuussa käynnistyvät taas kerhot  
ja erilaiset tapahtumat. Elokuussa järjestetään myös perinteinen  
EKT:n melontaretki. Alkusyksystä teemme sähköisen jäsenkyselyn,  

jolla selvitämme jäsenistömme toiveita yhdistyksemme toimintamme kehittämisestä. 
 
Virkistävää kesää kaikille!                      
 
 
 
PUHEENJOHTAJAN PALSTA 2/2018    
 
Kohtaan elämässäni ja harrastuksieni parissa paljon ihmisiä. Ihmisiä, joiden elämä ei ole mennyt 
aivan niin kuin kenties olivat odottaneet tai ainakin luulivat sen menevän. Elämä yllättää, antaa  
ja ottaa. Ne, joiden elämässä on haasteita ja jopa todella vaikeilta tuntuvia elämäntilanteita,  
vain harvoin tulee vastaan kyynisiä tai lannistuneita ihmisiä. Ihailen heidän sisukkuuttaan  
ja asennettaan järjestellä elämä pala palalta uusiksi, niistä lähtökohdista, jotka heille on annettu. 
Elämän suunnan valitsemisessa on jotain kiehtovaa. Miten jotkut jaksavat, huolimatta omasta 
elämäntilanteestaan tsempata, neuvoa, ohjata, kohdata ihmiset ja perheen sairauden/vamman 
takana. Kiitos kaikista kohtaamisistani teille ihanat ihmiset, olette saaneet minutkin näkemään 
elämän valtavana mahdollisuutena - moneen suuntaan. 
 

Espoon kehitysvammatuki on tänä vuonna mukana järjestelyissä  
ja osallistumassa useisiin kesätapahtumiin. Muutamia mainittakoon:                               
•   Ämyrin tanssit Somerolla 9.6., tapahtumaan järjestettiin yhteinen 
bussikuljetus.  
• EKT:n leiriläiset ottavat tuntumaa kesään heinäkuussa Karjalohjalla 
Laiskanlinnassa, toivotaan heille mukavaa yhdessäoloa sekä hyviä säitä.  

• Elokuussa on koko perheen musiikkitapahtuma Ylisfestarit Nokian Pitkäniemessä, myös sinne 
on yhteinen bussikuljetus.  

• Keväällä aloittanut, Espoon kaupungin ja muiden yhdistysten kanssa järjestettävä, 
vertaiskahvila on taas syyskuussa. 
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Uusi asiakas- ja potilaslaki - sen luonnos on julkaistu 28.4.2018. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi 
ehdotuksen uudeksi itsemääräämisoikeutta (IMO) määrittäväksi 
lainsäädännöksi. Lainsäädäntöä valmistellut työryhmä esittää, että 
potilaslaki ja sosiaalihuollon asiakaslaki yhdistetään ja lakiin lisätään 

itsemääräämisoikeuden tukemista koskevat säännökset. Ehdotukset lähetetään lausunnolle 
kesäkuussa. Kesäkuussa järjestetään myös työpaja sekä muita kuulemisia. Tarkoituksena on, 
että hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syksyllä 2018 ja uusi lainsäädäntö tulee voimaan 
pääosin vuonna 2020. Tiedotellaan lisää, kun asia etenee.  
 
Maanantai-iltana 3.9. Espoon Kehitysvammatuki ry pitää seminaarin - aiheena on IMO. 
 
”Yksi auringonsäde riittää ajamaan pois monia varjoja.” – Franciscus Assisilainen 
 
Toivotan omasta puolestani oikein lämmintä ja mukavaa kesää kaikille.   
 
Pirjo 
 
 
 
MELONTARETKI LAUANTAINA 18.8.2018 ESPOON SAARISTOSSA 
 

Jo perinteeksi muodostunut 
elokuinen melontaretki tarjoaa 
mukavan päivän Espoon 
saaristossa! Myös vaikeasti 
liikuntavammaisille järjestyy sopiva 
apuväline kanootin kyytiin.  
 
Kokoontuminen melontaseura 
Canoan kanoottivajalla Bredanilla 
Reiviikintien päässä (Suvisaaristo). 
Tuulista riippuen suuntamme kohti 
itää tai länttä ja rantaudumme 

sopivaan paikkaan paistamaan makkaraa perunasalaatin ja mehun kaveriksi. Retken tarkka 
aikataulu selviää elokuussa, seuraa tiedotusta nettisivuillamme!  
 
Ilmoittautumiset viimeistään 1.8.2018 mennessä puhelimitse 040-8253359 (iltaisin) 
tai sähköpostitse tiina_gyllenberg@hotmail.com 
Melontaretki järjestetään yhteistyössä DUV i Mellersta Nylandin kanssa.  
 
 
 
KESÄTANSSIT MÄNTSÄLÄSSÄ 6.8.2018 
 
Mäntsälän seudun kehitysvammaisten tuki ry järjestää jo 34. kerran perinteiset kesätanssit 
Mäntsälän lavalla su 5.8.2018 klo 14-17.  
Vuosittain tansseissa on ollut noin 700 kävijää! Tänä vuonna tanssittaa Heikki Koskelo ja 
Taivaankaari. Liput 15 e, ohjaajat ja avustajat ilmaiseksi. Lavalla on puffetti. 
 
Tiedustelut: Tiina Roikonen puh. 050 535 9937 sähköposti tiina.k.roikonen@gmail.com. 
Suuremmat ryhmät voivat maksaa lippunsa etukäteen Mäntsälän Seudun Kehitysvammaisten 
Tuki ry:n tilille Mäntsälän FI64 5282 0140 0049 51. Merkitkää pankkisiirron viestiosioon 
”kesätanssit” sekä ryhmänne nimi. Liput saatavissa kuittia vastaan Mäntsälän lavalta.  
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LEHTIMÄEN OPISTON KESÄKURSSIT 
 
Lehtimäen opistossa Etelä-Pohjanmaalla järjestetään maksuttomia KELA:n kuntoutus-  
ja sopeutumisvalmennuskursseja. Kurssitarjontaa löytyy vuodelle 2018 kehitysvammaisille, 
kehityshäiriöisille tai monivammaisille lapsille ja nuorille perheineen, Aspergerin oireyhtymää 
sairastaville lapsille ja nuorille perheineen sekä ADHD:ta sairastaville lapsille ja nuorille 
perheineen. Hakemukset Kelan kursseille toimitetaan Lehtimäen opistoon tai kotipaikkakunnan 
Kelan toimistoon.  
 
Perhekursseilla on täysihoito. Majoittuminen on rivitalohuoneistoissa, joissa on kurssilaisten 
käytössä mm. mikroaaltouuni, pyykinpesukone ja tv. Kuntoutujalle on nimetty oma ohjaaja,  
joka huolehtii kuntoutujan päivittäisten toimintojen (ruokailu yms.) sujumisesta ja päivän 
toimintaan osallistumisesta. Sisaruksia varten on omia ohjaajia, joiden määrä vaihtelee lasten  
ikä ja hoidon tarve huomioon ottaen. Muuna aikana lapset ovat perheen hoidossa. 
Lisätietoja: www.lehtimaenopisto.fi/kurssitoiminta/kelan-kurssit/kelan-perhekurssit/ 
 
Perhekursseja on tarjolla mm. seuraavasti kehitysvammaiset, kehityshäiriöiset  
ja monivammaiset lapset perheineen: 
25.06.2018 - 29.06.2018 (alakoululaiset) 
02.07.2018 - 06.07.2018 (alakoululaiset) 
23.07.2018 - 27.07.2018 (alakoululaiset) 
30.07.2018 – 03.08.2018 (alle kouluikäiset) 
 
Lisätietoja kelan kursseista: 
Aino Mannismäki, puh. 040 5480 956, aino.mannismaki@lehopisto.fi 
Rehtori Eija Saarimaa, puh. 0400 351 328, eija.saarimaa@lehopisto.fi 
 
Opistossa järjestetään myös VIRIKEKURSSEJA, jotka on tarkoitettu erityistä tukea ja ohjausta 
tarvitseville nuorille ja aikuisille.  Päiväkohtainen kurssimaksu oman henkilökohtaisen avustajan 
kanssa on 60 € vuorokausi. 
 
Virikekursseja järjestetään runsaasti KOKO KESÄN AJAN. Tässä vain muutama esimerkki 
kesä-heinäkuun vaihteesta: 
• Intoa elämään -hyvinvointikurssi 25.-30.6.2018 
• Ratsastusta ja arjentaitoja 25.-30.6.2018 
• Sisupartiokurssi 25.-30.6.2018 
• Eläinten ystävät – pandoja tapaamaan Ähtärin eläinpuistoon 25.6.-30.6.2018 
• Taidekurssi 25.6.-4.7.2018 
• Kesäkokit 2.7.-7.7.2018 
• Tikas-tietotekniikka 2.7.-7.7.2018 
• Sporttikurssi 2.7.-7.7.2018 
 
Katso lisää: www.lehtimaenopisto.fi/kurssitoiminta/virikekurssit/ 
 
 
 
ISIEN KALARETKI SÄRKISALOSSA 
 
12.-14.10.2018 järjestetään taas Särkisalossa perinteinen Espoon kehitysvammatuki ry:n 
äijäklubin kalaretki. Seuraa tiedotusta nettisivuillamme ja syystiedotteessa. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot sähköpostitse jukka.ekman@gmail.com. 
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MUUTAMIA PAIKKOJA VAPAANA 
KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖN 
KURSSEILLA 
 
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö tarjoaa monenlaisia 
kesäkursseja. Teema- ja harrastekurssit ohjaavat 
kehitysvammaisia lapsia, nuoria ja aikuisia erilaisiin vapaa-
ajantoimintoihin. Keskeistä on monipuolinen ohjattu toiminta 
ja yhdessä tekeminen. Seuraavilla kursseilla oli vielä tämän 
tiedotteen painoon mennessä muutamia paikkoja vapaana: 

 
• Kainuussa kajahtaa 9.-13.7.2018 Kainuun Opisto, Mieslahti 
• Mäntsälän kesäperhoset duurissa ja mollissa 16.–20.7.2018 Leiriniemi, Mäntsälä 
• Kainuu tanssii ja soi 16.-20.7.2018 Kainuun Opisto, Mieslahti 
• Suven sankarit 23.-27.7.2018 Kainuun Opisto, Mieslahti 
• Villin Lännen sankarit 30.7.-3.8.2018 Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi 
• Tossua toisen eteen ja hiki pintaan 6.-10.8.2018 Varalan Urheiluopisto, Tampere 
  
Lisätietoja: jaana.heino@kvps.fi, puh. 0207 714417 
 
 
VILLIKLUBIN SEURAAVA KLUBI-ILTA TO 14.6. KLO 19-22 
 
Villiklubi-toimintaa järjestää Helsingin kaupunki yhdessä Kvtuki57:n kanssa Ravintola StureCafe 
Clubissa, osoitteessa Sturenkatu 21. Villiklubilla bailataan aina kuukauden toisena torstaina  
klo 19-22. Vain heinäkuun "Villis" lomailee. Ikäraja on 18 v. Klubi-illat ovat kaikille avoimia 
ravintolailtoja. Ilmainen sisäänpääsy. 
 
Seuraava klubi-ilta on 14.6. klo 19-22. Voit matkustaa klubille omin päin tai liittyä Espoosta 
lähtevään porukkaan, joka matkustaa yhdessä metrolla ja bussilla. Tapaaminen Ison Omenan 
bussitasanteella, R-kioskin kulmalla klo 18.00. Paluumatkalle lähdetään Villiklubilta klo 21.00. 
Ilmoittaudu mukaan: arja.haapio@kvps.fi tai puhelimitse/tekstiviestillä: 040 653 1478 
 
 
 
YIMBY-JUOKSU JA -KÄVELY TI 21. ELOKUUTA 2018 
 
Yes In My Back Yard –hyväntekeväisyystapahtuma muistuttaa meitä suvaitsevaisuuden 
merkityksestä. Jo kuudetta kertaa järjestämän tapahtuman tuotto menee Villa Huvin 
kehitysvammaisten nuorten hyväksi. Paikka: Puolarmaari, Akilleksen maja 
Sarjat: 10 km juoksu: miehet/naiset (20 €, Juoksija-kortilla 18 €) 
 5 km juoksu: tytöt/pojat (10 €, Juoksija-kortilla 8 €) 
 5 km kävely ilman ajanottoa (10 €, alle 12 v ilmaiseksi) 
 
Ilmoitttautuminen ja lisätiedot Facebook-tapahtumasivulle YIMBY 2018. 
 
 
 
TUKIPIIRIN LAIVASEMINAARI TULEE TAAS LOKAKUUSSA 
 
Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri ry järjestää perinteisen laivaseminaarin lokakuussa. 
Matka ajoittuu tänä vuonna 27.10 – 29.10.2018. Seuraa tiedotusta nettisivuillamme ja 
syystiedotteessa. 
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YLISFESTARIT 11.8.2018 
KLO 13-19 
 
Lähde mukaan Espoon ja Vantaan 
paikallisten kehitysvammayhdistysten 
yhteiselle festarimatkalle. Elokuussa, 
lauantaina 11.8.2018 järjestetään 
Nokian Pitkäniemessä jo 19. kertaa 
Ylisfestarit, joka on koko perheen 
päihteetön musiikkitapahtuma. 
   

Lasten alueella on tarjolla pomppulinnoja, seikkailurata, issikka-ajelua ja kasvomaalausta. 
Ensimmäistä kertaa festareilla ovat myös sairaalaklovnit, jotka juontavat festivaalin. Alueella 
vierailee myös kaverikoiria.  
 
Tapahtuman järjestää Taysin kehitysvammahuolto. Järjestelyissä on mukana myös hoiva- ja 
kuntoutuspalveluiden asiakkaita ja vapaaehtoisia. 
 
Jokainen ostaa itse lippunsa ennakkoon, yhdistys järjestää bussikuljetuksen, jonka  
hinta 10€ /hlö peritään bussissa. Lipun voi ostaa paikan päältä tai ennakkoon  
Tiketin sivuilta: www.tiketti.fi 
Hinnat: aikuiset 22 euroa, lapset 12 euroa (3-11 vuotta), avustajat 12 euroa  
Avustaja-alennuksen saa esittämällä vammaiskortin (A-merkinnällä).  
Avustajalipun voi ostaa vain portilta. 
 
Ilmoittaudu heti, viimeistään 26.8.2018 mennessä - Espoon osalta sähköpostilla: 
espoonkehitysvammatuki(at) gmail.com tai Pirjo Hartikainen puh: 050 518 7449. Bussireitti ja 
aikataulu varmistuvat, kun tiedetään, saammeko tarpeeksi osanottajia mukaan. Suunnitelma on, 
että lähtö- ja paluupysäkki Espoossa on Leppävaaran asemalla laituri 25 (E1039). Lähtöaika 
lauantaina on aamulla klo 9.15 ja paluu illalla noin klo 21.15 samaan paikkaan. 
 
TERVETULOA MUKAAN JOUKOLLA. 
 
 

 
 
 
 
 

IMO-KESKUSTELUTILAISUUS, ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN 
VAHVISTAMINEN 3.9.2018 
 
Tervetuloa maanantaina 3.9. klo 18 Pisan asukaspuistoon (Vanha Pisantie 16, Espoo) 
keskustelemaan IMOsta. Keskustellaan itsemääräämisoikeudesta (IMO:sta) ja kuunnellaan esille 
tulevia mielipiteitä asiasta. 
 
Kehitysvammaisten tukiliiton aluekoordinaattori Pirkko Sassi pitää alustuksen, jossa pohditaan:  
1. Mitä ymmärrämme IMO:lla? Mihin lakeihin IMO perustuu ja miten se toteutuu käytännössä. 

Mitkä asiat rajoittavat IMO:n käyttämistä ja miksi. Miten tuemme IMO:n toteutumista ja 
vahvistamme sitä. 

2. Tuettu päätöksenteko, mitä sillä tarkoitetaan ja miten sitä toteutetaan. 
 
Kahvittelun vuoksi ilmoittaumiset mielellään ennakkoon 24.8.2018 mennessä 
espoonkehitysvammatuki@gmail.com. TERVETULOA! 
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KARAOKE DISKO SYKSY 2018 VANTAALLA 
 
Suosittu karaokedisco keskiviikkoisin kello 17.30-19.30 seuraavina päivinä 
15.8. / 12.9. / 10.10. / 14.11. / 19.12. 
 
Vernissa - Tikkurilantie 36, 01300 Vantaa. Vapaa pääsy - Kahvila avoinna. 
Järjestäjä Vantaan kehitysvammaisten tuki ry yhteistyössä Vantaan 

Kaupunki ja Kulttuurikeskus Vernissa. TERVETULOA! 
 
 
  

TIETOSUOJA-ASETUS GDPR JA ESPOON 
KEHITYSVAMMATUKI RY 
 
Olet varmasti kuullut lyhenteen GDPR monta kertaa viime viikkojen 
aikana. Tämä johtuu siitä, että EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General 
Data Protection Regulation) astui voimaan 25. toukokuuta 2018. 

 
Euroopan Unionin uusi tietosuoja-asetus koskettaa kaikkia unionin asukkaita ja unionin alueella 
tarjottavia palveluita. Asetuksen tavoitteena on turvata ihmisten oikeudet omiin henkilötietoihinsa 
sekä henkilötietojen turvallinen käsittely. Myös järjestöissä/yhdistyksissä on 
tietosuojakysymyksiin täytynyt perehtyä entistä tarkemmin. Henkilötiedoilla viitataan kaikkiin 
tietoihin, joilla yksittäinen henkilö on tunnistettavissa: nimi, sähköposti, henkilötunnus, 
puhelinnumero, osoite, IP-osoite ja verkkoevästeet.  
 
Mitään kovin suuria muutoksia ei meillä ole tiedossa, yhdistyksemme on käsitellyt 
jäsenrekisterissään olevia tietoja jo nykyisen lainsäädännön mukaan. Kattojärjestömme 
Kehitysvammaisten Tukiliitto (KVTL) ylläpitää ja hoitaa jäsenrekisterimme kokonaan. Heiltä 
tulevat tiedot mm uusista paikallisjäsenistä sekä tarrat jäsentiedotteen lähettämistä varten. KVTL 
huolehtii myös jäsenistömme jäsenmaksulaskutuksesta. Jäsenrekisteristä ja kaikesta 
tiedonkäsittelystään Tukiliitto on laatinut tietosuojaselosteen. Kaikki Tukiliiton tietosuojaselosteet 
ovat sivulla www.tukiliitto.fi/etusivu/tietosuojaselosteet 
 
Paikallisesti keskeisiä toimenpiteitä ovat olleet hallinnassamme olevien henkilötietojen 
kartoittaminen. Niiden käsittelyä on tarkennettu, mietitty käyttötarkoitus, kuka tietoja käsittelee 
ja luovutetaanko tietoja edelleen sekä tietosuojaselosteiden laatiminen. Rekistereihin tyypillisesti 
tallennetaan jäsenten puhelinnumeroita, posti- ja sähköpostiosoitteita yhteydenpitoa varten. 
Näiden tietojen tallentamiseen syy voi olla esimerkiksi yhdistyksen virallisista kokouksista 
tiedottaminen tai muu yhteydenpito.  
 

 
TULEVA ON VERKKOAUTTAMISEN HANKE        
 
Verkkoauttamisen Tuleva-hankkeen tavoitteena on parantaa vanhempien ja läheisten 
kykyä tukea nuorensa itsenäistymisprosessia sekä lisätä vanhempien tietoa ja kykyä 
toimia muuttuvassa tuen ja palveluiden kentässä. Hanke toimii valtakunnallisesti 

pääsääntöisesti verkon välityksellä. Toimimme Veikkauksen tuella vuosina 2018-2020. 
 
Pysy kuulolla! Loka-marraskuussa 2018 itsenäistyvien nuorten vanhemmille järjestetään 
Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön yhteistyönä verkkokurssi. 
Verkkokurssilla käsitellään niitä kysymyksiä, jotka palautteen perusteella askarruttavat nuorten 
vanhempia. Lisätietoja saa Tukiliiton nettisivuilta 
www.tukiliitto.fi/toiminta/verkkoauttaminen/tuleva/ sekä wilma.karikko@tukiliitto.fi 
 
Itsenäistyvien nuorten vanhemmille tarkoitettu valmennus alkaa tammikuussa 2019, seuraa 
ilmoittelua! 
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EU:N VAMMAISKORTTI ON OTETTU KÄYTTÖÖN 4.6.2018 
 
Vammaiskortti on vapaaehtoinen 10 € maksava kortti, joka toimii vammaisten henkilöiden 
kommunikoinnin ja osallistumisen apuvälineenä Suomessa ja muissa EU-maissa. Vammaiskortilla 
vammainen henkilö voi osoittaa vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa esimerkiksi julkisissa 
kulkuneuvoissa sekä liikunta- ja kulttuuritapahtumissa. 
 
Vammaiskorttia varten tulee ensin täyttää ja lähettää hakemuslomake Kelaan. Kortti tilataan ja 
maksetaan netissä. Kela tarkistaa, onko hakijalla vammaiskorttiin oikeuttava päätös ja avaa 
oikeuden kortin tilaamiseen. Sen jälkeen kortin voi itse tilata kortin korttitoimittajan 
tilausjärjestelmän kautta. 
 
Vammaiskortin voi saada henkilö, joka on saanut myönteisen päätöksen jostakin seuraavasta 
etuudesta tai päätöksestä: 
Kelan etuudet: alle 16-vuotiaan vammaistuki 
• 16 vuotta täyttäneen vammaistuki 
• eläkettä saavan hoitotuki 
• kuulovammaisen tulkkauspalvelu (A) 
• kuulo- ja näkövammaisen tulkkauspalvelu (A) 
• puhevammaisen tulkkauspalvelu (A). 
 
Muut päätökset: 
• päivätoiminta 
• sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki (ns. kuljetuspalvelupäätös) 
• vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu 
• näkövammaiskortti (A) 
• omaishoitosopimus (vammaiskortti tarkoitettu omaishoidettavalle) (A) 
• saattajapalvelu (A) 
• vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen (A) 
• henkilökohtainen apu (A) 
• erityishuolto-ohjelman mukainen päätös ja siihen liittyvät palvelut (A). 
 
(A) =Korttiin voi saada A-merkinnän. Sen avulla voi osoittaa tarpeen avustajalle tai tukihenkilölle. 
Lisätietoja: www.kela.fi/vammaiskortti 
 
 
 
MUUTOKSIA KELAN KORVAAMIIN TAKSIMATKOIHIN 
 
Sairausvakuutuslain muutos ja Laki liikenteen palveluista astuvat voimaan 1.7.2018.  
Näiden lakien voimaantulo tuo muutoksia Kelan korvaamiin taksimatkoihin. Kelan korvaama 
taksimatka täytyy aina tilata tilausvälityskeskuksesta, joka on tehnyt Kelan kanssa sopimuksen 
suorakorvausmenettelystä. Näin asiakas saa matkakorvauksen heti taksissa ja maksaa matkasta 
vain yhdensuuntaisen matkan omavastuun enintään 25 €. 
 
Jos asiakas tilaa taksin muualta, ei asiakas saa korvausta tällaisesta matkasta. Asiakas  
ei voi myöskään enää hakea itse jälkikäteen korvausta taksimatkan kustannuksista Kelasta. 
Matka tulee tilata viimeistään matkustusajankohtaa edeltävänä päivänä klo 14.00 mennessä. 
Akuutit matkat voi tilata silloin, kun matkan tarve syntyy. 
 
Saattajan matka 
Saattajan matkakuluista saa korvausta, jos terveydenhoitohenkilökunta on katsonut saattajan 
tarpeelliseksi asiakkaan terveydentilan vuoksi. Jatkossa saattajan matkasta saa korvauksen 
yhdessä tehdyn matkan osalta. Tieto saattajan mukaan tulemisesta tulee ilmoittaa aina matkan 
tilauspuhelussa. 
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Kotikunnan taksin käyttö poistuu 
Taksimatkojen suorakorvausmenettelyssä oman kotikunnan auton pyytäminen ei ole enää 
mahdollista 1.7.2018 jälkeen. 
 
Vakiotaksiasiakkuus 
Alle 16-vuotiaalla tai vaikeasti sairaalla lapsella on edelleen oikeus vakiotaksiin eli tutun 
taksinkuljettajan käyttöön. Oikeus vakiotaksiin voidaan myöntää asiakkaalle myös yksilöllisen 
harkinnan perusteella. Siihen vaikuttaa asiakkaan terveydentila ja avun tarve kuljetuksen aikana. 
Edellytyksenä vakiotaksikuljetuksen järjestymiselle on, että Kelan korvaamia taksikuljetuksia 
järjestävä tilausvälitysyhtiö pystyy osoittamaan asiakkaalle vakituisen kuljettajan tai asiakkaan 
aiemmin käyttämä kuljettaja toimii tilausvälitysyhtiön alihankkijana. 
 
Uudet tilauspuhelinnumerot Uudellamaalla asiakkaille 1.7.2018: 
0800 96130 (suomi), 0800 96140 (ruotsi) 
 
 

 
MINUN UNELMAKOTINI 
 
Vernerin unelmakotiaiheinen kesäkilpailu. Millaisesta kodista sinä 
unelmoit? Voit kertoa vaikka seuraavista asioista: Millaisesta 
kodista unelmoit? Millaisessa talossa haluat asua? Haluatko asua 
omakotitalossa, kerrostalossa, rivitalossa tai muunlaisessa 
paikassa? Unelmoitko asumisesta maalla vai kaupungissa? Asutko 
unelmakodissa yksin, ystävän kanssa, puolison kanssa, lemmikin 
kanssa? Unelmoitko yksin vai yhteisössä asumisesta? Mitä 
palveluja toivot olevan unelmakotisi lähellä? Voit kertoa 
unelmakodistasi, miten haluat.  

Voit 
• piirtää 
• maalata 
• ottaa valokuvia 
• tehdä videon 
• kirjoittaa 
• tehdä kuvakirjan Papuri-verkkokirjaohjelmalla. 
 
Voit lähettää valmiit tuotokset sähköpostilla: verneri@kvl.fi. Kirjoita postin otsikoksi Unelmakoti.  
Tai maapostilla osoitteeseen:  
Kehitysvammaliitto / Verneri unelmakoti, Viljatie 4 A, 00700 Helsinki 

ESPOON KEHITYSVAMMATUKI RY Sähköposti:  
c/o Pirjo Hartikainen espoonkehitysvammatuki@gmail.com  
Mäntytie 25 Kotisivut:  
02270 Espoo http://espoonkehitysvammatuki.kotisivukone.com/ 
 
Tiedotteen kokosi: Auri Lempinen, sähköposti: auri.lempinen@gmail.com 
Tiedotteen ulkoasu: Piia Lindberg 
Kopiointi ja postitus: Kuninkaantien toimintakeskuksen Toimiva-ryhmä 
 
Kerro Aurille, jos haluat tämän tiedotteen jatkossa sähköpostitse.  
Sähköpostijakelulla säästämme postituskuluja ja luontoa! 


