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      ESPOON KEHITYSVAMMATUKI RY 
   
        JÄSENTIEDOTE 3/2017                  19.9.2017 

 
 
 
 
PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
 
Melko sateisesta ja viileästä kesästä huolimatta,  
toivon, että kaikilla on ollut rentouttavaakin aikaa 
läheistensä kanssa. Jäsenkirjeemme on täynnä 
monenmoista toimintaa syyskaudelle 2017, lukekaa  
siis tarkkaan ja poimikaa teille sopivimmat. 
 
Syksyn kerhotoiminta on jälleen aloittanut toimintansa. 
Jos sinä tai nuoresi olette kiinnostuneet draama-, sähly- 
tai bändikerhosta taikka nuoriso-, äijä- tai äiti/vanhempien- 
klubeista ja haluaisitte osallistua - kannattaa ottaa yhteyttä kerhojen/klubien yhteyshenkilöihin  
- yhteystiedot löytyvät tiedotteesta ja yhdistyksen kotisivuilta. Uutta kerhotoimintaakin 
kartoitellaan ja kerrotaan heti kun saadaan mahdollisia vahvistuksia. 
 
Kesän ja alkusyksyn aikana ovat puhututtaneet mm. kehitysvammaisten palkkatyöhön pääsy 
ja kuljetuspalvelut.  
 
Kehitysvammaliiton, Työterveyslaitoksen ja THLn kansainvälisestä tutkimuksesta kävi ilmi,  
että Suomessa kehitysvammaiset pääsevät parhaiten palkkatyöhön työharjoittelun ja tuetun 
työn avulla.   
 
Tuetussa työssä työvalmentaja auttaa hakijaa työpaikan etsimisessä ja työnantajaa työolojen 
mukauttamisessa. Sen sijaan työ- ja toimintakeskukset eivät edistä kehitysvammaisten 
työllistymistä. Kehitysvammaliitosta kritisoidaankin sitä, että viralliset tahot, kuten koulu  
ja palveluntuottajat, ohjaavat kehitysvammaisia edelleen työkeskuksiin. Keskuksissa työtoiminta 
voi olla esimerkiksi tekstiili- ja puutyötä tai pakkausta. 
 
Suomen työikäisistä kehitysvammaisista ihmisistä vain kolme prosenttia on palkkatyössä.  
Iso-Britanniassa vastaava luku on 5-11 prosenttia ja Yhdysvalloissa noin 10 prosenttia.  
Mitä varhemmin kontakti työelämään syntyy, sitä paremmat mahdollisuudet kehitysvammaisella 
henkilöllä on työllistyä avoimille työmarkkinoille. Sopiva vaihe tutustua työelämään olisi  
14-16-vuotiaana, sanoo Työterveyslaitoksen dosentti. 
 
Täytyy muistaa, että työkeskukset tarjoavat monille heidän taidoilleen sopivaa tekemistä, 
ystävyyssuhteita ja seuraa. Kaikille palkkatyö ei sovellu. Nykyisen, lähellä nollaa olevan 
kehitysvammaisten työllistymisen osalta, määrää tulee kuitenkin nostaa merkittävästi. 
Espoon kuljetuspalveluissa tuli paljon kuljetusyritysvaihdoksia kesälomien jälkeen. Varsinkin 
kouluikäisten perheissä, tuntui osalla olevan varsin kaoottinen koulunaloitus kuljetusten osalta.  
Näistäkin juttelemme lisää syyskokouksessa. 
 
Espoon Kehitysvammatuki ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona  
22.11.2017 klo 18.30 Kuninkaantien toimintakeskuksessa, alustuksen pitää logistiikkainsinööri 
Reetta Björkroth Espoon kuljetus- ja materiaalipalveluista. TERVETULOA! 
 
Mukavaa syksyä kaikille,    
toivottaa  
Pirjo 
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ESPOON KEHITYSVAMMATUKI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS  
  
Keskiviikkona 22.11.2017 kello 18:30  
Kuninkaantien toimintakeskuksessa  
(Kuninkaantie 7, 02740 Espoo)  
 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. valitaan hallitukseen  
uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.  
 

Kokouksen kuumana puheenaiheena ovat taksikuljetukset, alustajana logistiikkainsinööri  
Reetta Björkroth Espoon kuljetus- ja materiaalipalveluista. 
 
Tule mukaan keskustelemaan, tapaamaan vanhoja tuttuja ja tutustumaan uusiin ihmisiin. 
Kahvi- ja mehutarjoilu.  
 
TERVETULOA!  
 
 
 
KOORDINAATTORI SALIBANDYYN HAUSSA 
 
Espoon kehitysvammatuki järjestää salibandyharjoituksia yhdessä Westend Indiansin kanssa. 
Salibandy on ollut kautta vuosien erittäin suosittua ja ryhmät ovat parissa vuodessa kasvaneet 
kahdesta neljään. 
 
Vetäjäpuolelle toivotaan lisää apuja tuuraamaan nykyistä porukkaa mahdollisten poissaolojen 
osalta. Erityisesti haussa on henkilö, joka ottaisi vastuun pelaajalistojen ja yhteystietojen 
ylläpidosta sekä toimisi koordinoijana mm. turnauksissa (joita muutama per vuosi). 
 
Lisätietoja: jukka.serimaa@kolumbus.fi, puh. 0400 811 123 tai pirjohartikainen12@gmail.com, 
puh. 0505187449 
 
Lähde mukaan tukemaan reippaita pelaajia! 
 
 

 
ISIEN KALARETKI SÄRKISALOON 13.-15.10.2017  
Perinteinen isien hauenjahtaaminen Särkisalossa on taas tulossa! 
Luvassa on hyvää ruokaa, seuraa, saunaa ja reipasta mieltä. Mukaan voi lähteä, 
vaikka ei kalastuksesta välittäisikään. Mukaan voit ottaa vaikka hyvän kirjan, 
jota lueskella sillä aikaa, kun muut ovat illallisateriaa jahtaamassa.  

 
Viikonlopun hinta Espoon Kehitysvammatuki ry:n jäsenille 150 € ja muille 200 €  
sis. majoitus, veneen käyttö ja ateriat.  Ilmoittautumiset ja lisätiedot:  
jukka.ekman@gmail.com, puh. 0400 900 808. 
 
 
KERHOJEN SYYSKAUSI ON KÄYNNISTYNYT 
 
Draamakerho Tähtiniityn koululla torstaisin klo 18.30-20.00. 
Yhteyshenkilö Auli Pekkarinen, puh. iltaisin 040 731 3791.    
 
Sählykerho tiistaisin kaksi rauhallisen pelitempon ryhmää Tähtiniityn koululla klo 18-19  
ja 19-20. Torstaisin klo 18:30-20 vauhdikkaat osaajat Taavinkylän koululla Mankaalla.  
Torstain junioriryhmä on siirtynyt Tähtiniityn koululle klo 18-19. Toiminta on saanut opetus-  
ja kulttuuriministeriön jakamaa seuratukea. Yhteyshenkilö: Jukka Serimaa puh. 0400 811 123, 
jukka.serimaa@kolumbus.fi. 
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Bändikerho Tähtiniityn koululla keskiviikkoisin klo 18.30-20.00. 
Yhteyshenkilö Lumimarja Wilenius puh. 050 460 0076.    
 
Nuorisoklubi kokoontuu joka toinen (parittoman viikon) maanantai klo 18.00-20.00 
Kuninkaantien toimintakeskuksessa ylätalossa. Yhteyshenkilö Taru Aarnio puh. 050 546 8948. 
 
Äijäklubi isien oma klubi järjestää toimintaa isille ja kaiken ikäisille lapsille, yhdessä ja erikseen. 
Äijäklubin avoimelle sähköposti-listalle voi ilmoittautua: jukka.ekman@gmail.com, lisätiedot: 
Jukka Ekman puh. 0400 900 808. 
 
Vertaistukiryhmä nuorten kehitysvammaisten äideille kokoontuu kerran kuukaudessa  
tiistaisin kello 18.30-21.00 Pisan kartanossa Vanha Pisantie 17. 
Lisätiedot: Pirjo Hartikainen, puh. 0505187449 tai pirjohartikainen12@gmail.com 
 
RESSITTÖMÄT-klubi on kouluikäisten ja sitä nuorempien erityistä tukea tarvitsevien lasten 
vanhempien avoin klubi. Vanhempien säännölliset tapaamiset ovat kerran kuussa, yleensä 
perjantaisin. Ressittömien sähköpostijakelulistalle voit ilmoittautua lähettämällä viestin 
osoitteeseen tiina_gyllenberg@hotmail.com. Ressittömillä on myös oma suljettu salainen  
ryhmä Facebookissa.  
 
Tietotekniikkakurssi järjestetään, mikäli tarpeeksi ilmoittautuneita! 
Omnia ja Työväenopisto järjestävät kehitysvammaisille suunnatun tietotekniikkakurssin,  
mikäli ilmoittautuneita tulee kuusi oppilasta. Kurssia on mahdollista muokata osallistujien 
tarpeiden mukaan. Hinta 33 € + materiaalimaksu 3 €. Ryhmään osallistuminen edellyttää 
itsenäistä selviytymistä. Opisto ei vastaa kuljetuksista. Kurssi pidetään tiistaisin 3.10.-28.11.  
klo 10-11:30 Tapiolassa. Ilmoittautumiset: www.ilmonet.fi (kurssinumero E171866). 
Ilmoittautumiset 25.9.2017 mennessä! 
 
 
 
PERHEHOITAJIA VAMMAISILLE LAPSILLE  
JA NUORILLE 
 
Espoon vammaispalvelut hakee uusia perhehoitajia vammaisten lasten 
ja nuorten lyhytaikaiseen perhehoitoon. Perhehoitajat valmennetaan tehtävään. 
 
Vammaisten lasten ja nuorten perhehoito tarjoaa joustavia mahdollisuuksia – voit toimia 
perhehoitajana omassa kodissasi tai perhehoidettavan kotona. Perhehoitajana solmit 
toimeksiantosopimuksen Espoon kaupungin kanssa, sinulle maksetaan hoitopalkkio ja saat 
korvauksen hoidosta aiheutuneista kustannuksista. 
 
Tervetuloa kuulemaan lisää vammaisten lasten ja nuorten perhehoidosta 2.10.2017 klo 18–19.30 
Espoon valtuustotalolle, os. Espoonkatu 5. Ilmoittauduthan infotilaisuuteen viimeistään 22.9.2017 
Espoon kaupungin verkkosivujen kautta: http://www.espoo.fi/fi-FI/ 
Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Vammaispalvelut/Perhehoitajia_vammaisille_lapsille_ja_ 
nu(124049) 
 
Valmennukseen sisältyy kolme iltaisin järjestettävää tapaamista marraskuun aikana. 
 
Lisätietoa  
sosiaaliohjaaja Päivi Johansson-Simpanen   
p. 043 826 5278 
paivi.johansson-simpanen@espoo.fi 
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KANSALAISALOITE VAMMAISTEN HENKILÖIDEN VÄLTTÄMÄTTÖMÄN 
AVUN JA TUEN KILPAILUTTAMISEN LOPETTAMISEKSI 
 
Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta ovat tehneet 12.6.2017 
kansalaisaloitteen vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen 
lopettamiseksi. Kansalaisaloite on 12.12.2017 asti allekirjoitettavissa osoitteessa 
www.kansalaisaloite.fi.  
 
Aloitteen tekijät ovat asettaneet yhteiseksi tavoitteekseen lakimuutoksen, jossa vammaisten 
henkilöiden välttämättömät palvelut rajataan hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle. 
Palveluiden kilpailuttaminen on vastoin YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista. 
Vammaisilla ihmisillä ei kilpailutuksissa ole osallisuutta eikä oikeussuojakeinoja omaa elämäänsä 
koskevissa päätöksissä. Lähes poikkeuksetta kilpailutukset on ratkaissut hinta, joka on 
sivuuttanut palveluiden laadun. Toistuvat kilpailutukset luovat epävarmuutta ja vaikeuttavat 
suuresti vammaisten ihmisten arkea. 
 
Kansalaisaloitteen suojelijoiksi ovat lupautuneet mm. europarlamentaarikot 
Merja Kyllönen, Sirpa Pietikäinen ja Nils Torvalds, kansanedustajat Tiina 
Elovaara, Johanna Karimäki, Kristiina Salonen, Sari Tanus ja Jutta Urpilainen, 
näyttelijä Sara Paavolainen. Pertti Kurikan nimipäivät ovat luvanneet pitää 
konsertin Eduskuntatalon portailla, mikäli 50 000 kannatusilmoitusta tulee 
täyteen.  
 
Kansalaisaloitteen takana on kaikkiaan 32 valtakunnallista vammaisjärjestöä, jotka ovat tehneet 
jo vuodesta 2013 tuloksetta tiivistä vaikuttamistyötä lakiuudistuksen aikaansaamiseksi 
 
KANNATA SINÄKIN! 
 
Jotta aloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, sen on kerättävä vähintään 50 000 
kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa. Aloitteen kannattaminen on nopeaa ja 
vaivatonta. Pääset lukemaan aloitteen sisällön kokonaisuudessaan osoitteessa 
www.kansalaisaloite.fi. Samalla sivulla on myös linkki Kannata aloitetta. Kannattaminen vaatii 
vahvan tunnistautumisen. Huom! Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä. 
 
Kannatusilmoituksia voi kerätä myös paperille, esim. erilaisissa tilaisuuksissa. Voit tilata 
paperilomakkeita tai olla kansalaisaloitteeseen liittyvissä asioissa yhteydessä: 
 
Katri Malte-Colliard, Viestintävastaava 
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 
puh. 0207 713 530, Pinninkatu 51, 33100 Tampere 
 
 
 
MYÖ HOSTEL TYÖLLISTÄÄ KEHITYSVAMMAISIA PALKKATYÖHÖN 
 
Tenholantiellä Helsingin Ruskeasuolla on avautumassa Myö Hostel, jossa työskentelee taitavia  
ja asiansa osaavia huipputyyppejä, joista suurimmalla osalla on kehitysvamma. Kaikki 
henkilökunnan jäsenet ovat tavallisessa työsuhteessa ja saavat työstään työehtosopimuksen 
mukaista palkkaa. Lisäksi Myö Hostel tarjoaa harjoittelupaikkoja ja oppimisympäristöjä eri alojen 
opiskelijoille. Lisätietoja: http://myohostel.com/ 
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Yksi luku Suomen musiikkihistoriassa päättyi joulukuussa 
2016, kun maan merkittävimpiin punkbändeihin kuuluva 
Pertti Kurikan Nimipäivät lopetti uransa huipulla.  
 
TOKASIKAJUTTU näyttää bändin nousu- ja 
laskukiidot yhtyeen kolmen viimeisen vuoden ajalta. 
Noustuaan koko kansan suosioon vuonna 2012 tämä 
ilmiömäinen kvartetti jatkoi valloitusta niin Suomessa  
kuin ulkomailla. Bändi ehti keikkailla uransa aikana 16 eri 
maassa, ja esiintymisiä kertyi yhteensä lähes 300.  
Vuonna 2015 yhtye rokkasi tiensä Euroviisuihin Suomen 
edustajana. Tiiviin keikkailun ja menestyksen tuomat 
paineet tuntuvat bändin sisällä. Kari kipuilee julkisuuden 
mukana tulleiden houkutusten ja velvollisuuksien kanssa. 
Sami laajentaa reviiriään politiikan ja uskonnon parissa. 
Tonin ja bändin kitarateknikko Niilan rakkaus samaa naista 
kohtaan synnyttää heissä väkivaltaisia tuntemuksia.  
Pertti on saanut tarpeekseen ja päättää jäädä eläkkeelle. 
Tokasikajutussa seurataan historiallisen yhtyeen viimeisiä 
vuosia, eikä draamalta, kyyneliltä ja naurulta vältytä. 

Elokuva on itsenäinen jatko-osa vuonna 2012 samalta tekijätiimiltä valmistuneelle ja 
kulttimaineeseen nousseelle Kovasikajuttu-elokuvalle. Valtakunnallinen teatteriensi-ilta on 
13.10.2017. Tarkat näytöstiedot löydät lähimmästä elokuvateatteristasi ensi-iltaviikolla.   
 
Ohjaus ja käsikirjoitus: Jukka Kärkkäinen, J-P Passi 
Tuotanto: Sami Jahnukainen / Mouka Filmi 
Levitys: B-Plan Distribution  
 
 
 
VEKKARIN VAPAAEHTOISTOIMINTA JA VERTAISRYHMÄTOIMINTA 
 
Vekkarin vapaaehtoistoiminnassa kehitysvammaiset ihmiset toimivat vapaaehtoistoimijoina 
erilaisissa tapahtumissa Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Vekkarin vapaaehtoisia tukevat 
tapahtumissa taustatukihenkilöt. Taustatukihenkilöt ovat ei-kehitysvammaisia henkilöitä. 
Taustatukihenkilötoiminta on myös vapaaehtoistoimintaa ja uusia taustatukihenkilöitä otetaan 
mukaan ympäri vuoden. Lisätietoja: 
http://www.kvtuki57.fi/toiminta/vekkari/vapaaehtoistoiminta 
 
Vertaisryhmien toiminnan vetäjät ovat koulutuksen käyneitä kehitysvammaisia ihmisiä.  
Vetäjällä voi olla tukena joko vapaaehtoinen taustatukihenkilö tai palkattu taustatukityöntekijä.  
Seuraava vertaisryhmän vetäjä -koulutus alkaa keväällä 2018. Lisätietoja saa Satu Timperiltä 
puh. 040 837 6273 tai lähettämällä sähköpostia satu.timperi@kvtuki57.fi.   
 
Espoossa toimii Toimintaryhmä ja Kuvataideryhmä. Torstaisin Suvelassa kokoontuva 
kuvataideryhmä on täynnä. Toimintaryhmä kokoontuu joka toinen parillinen maanantai  
klo 18-20, tapaamispaikka vaihtelee. Toimintaryhmän paikkoja voi tiedustella: 
satu.timperi@kvtuki57.fi tai 040 837 6273. Seuraa Espoon Kehitysvammatuen kotisivuja  
ja sähköpostilistaa kevään ryhmien ilmoittautumisista. 
 
Helsingin kehitysvammatuki 57:n sivuilta löydät myös Helsingissä ja Vantaalla toimivat ryhmät:  
http://www.kvtuki57.fi/toiminta/vekkari/vertaisryhmatoiminta. 
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COFFEE & CONVERSATION -KESKUSTELUTILAISUUDET 
ERITYISLAPSIPERHEILLE 
 
Tule keskustelemaan erityislapsiperheitä koskettavista kysymyksistä kahvikupposen ääressä. 
 
Iiris, ma 9.10.2017 klo 17.30-19.30. Aiheena kaverisuhteet ja harrastukset sekä keskustelua 
kiusaamisesta.  
Iiris, ma 23.10.2017 klo 17.30-19.30. Aiheena vieraskielisten lasten kuntoutuksen haasteet.  
Jaatisen Maja, ke 22.11.2017 klo 10-12. Aiheena henkilökohtainen apu ja sosiaalipalvelut.  
 
Sijainnit:  
Iiris, Tukikeskus Hilma, Marjaniementie 74, Helsinki  
Jaatisen Maja, Vellikellonpolku 1, Helsinki 
 
Ilmoittautumiset: ilmoittautumiset@leijonaemot.fi tai puh. 045 865 8410.  
Lastenhoito on tarjolla. Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse montako lasta tulee kanssasi.  
Keskustelutilaisuudet käydään suomen kielellä. Tulkkaus saatavilla, ilmoita tarpeesta 
ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
 

 
ESPOON KEHITYSVAMMATUKI RY:N KOTISIVUT JA SÄHKÖPOSTILISTA 
 
Kotisivuille päivitämme harraste- ja tapahtumatarjontaa, joten kotisivuja kannattaa seurata: 
https://espoonkehitysvammatuki.kotisivukone.com/ 
 
Usein tieto kiinnostavista tapahtumista tulee nopeasti, eikä ehdi harvakseltaan ilmestyvään 
paperitiedotteeseen, mutta välitetään tiedoksi jäsenille sähköpostilla sekä kotisivuilla. Mikäli 
haluat sähköpostijakelulistalle, ilmoitathan Aurille (auri.lempinen@gmail.com). Jos haluat 
sähköpostijakelulistalle, mutta haluat tämän jäsentiedotteen edelleen paperisena, on sekin 
mahdollista, kun kerrot toiveistasi. 
 

ESPOON KEHITYSVAMMATUKI RY Sähköposti:  
c/o 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! 


