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ESPOON KEHITYSVAMMATUKI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS  
  
Keskiviikkona 21.11.2018 kello 18:30  
Kuninkaantien toimintakeskuksessa (Kuninkaantie 7, 02740 Espoo)  
 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. valitaan hallitukseen uudet  
jäsenet erovuoroisten tilalle.  
 
Tule mukaan keskustelemaan, tapaamaan vanhoja tuttuja ja tutustumaan 
uusiin ihmisiin. Kahvi- ja mehutarjoilu.  
    
TERVETULOA!  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
KERHOJEN SYYSKAUSI ON KÄYNNISTYNYT 
 
Draamakerho Kuitinmäen koululla torstaisin klo 18.30-20.00. Ohjaaja Karoliina Pesu. 
Yhteyshenkilö Auli Pekkarinen, puh. iltaisin 040 731 3791.   
 
Bändikerho Kuitinmäen koululla torstaisin klo 18.30-20.00. 
Yhteyshenkilö Lumimarja Wilenius puh. 050 460 0076.   
 
Nuorisoklubi kokoontuu joka toinen (parittoman viikon) maanantai klo 18.00-20.00 Riilahden 
toimintakeskuksessa. Yhteyshenkilö Taru Aarnio puh. 050 546 8948. 
 
Sählykerho Kuitinmäen koululla pelaa tiistaisin klo 18-19 rauhallisen pelitempon ryhmä yli 8-vuotiaille 
nuorille ja klo 19-20 vauhdikkaampi ryhmä nuorille ja aikuisille, joilla on jo hieman kokemusta 
pelaamisesta. Taavinkylän koululla on torstaisin klo 18:30-20 ryhmä nuorille aloittelijoille. Yhteyshenkilö: 
Teija Malk, teija.malk(at)gmail.com. Toiminta on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaa seuratukea. 
 
Jääkiekkokerho on käynnistymässä torstaisin. Tiedotamme, kun tarkempi aikataulu varmistuu. Tiedustelut: 
teija.malk(at)gmail.com.    
 
Äijäklubi isien oma klubi järjestää toimintaa isille ja kaiken ikäisille lapsille, yhdessä ja erikseen. 
Äijäklubin avoimelle sähköposti-listalle voi ilmoittautua: jukka.ekman(at)gmail.com, lisätietoja Jukka Ekman 
puh. 0400 900 808. 
 
Vertaistukiryhmä aikuisten kehitysvammaisten äideille kokoontuu kerran kuukaudessa 
tiistaisin kello 18.30 - 21.00 Pisan kartanossa Vanha Pisantie 17. Lisätiedot: Pirjo Hartikainen, puh. 050 
518 7449 tai pirjohartikainen12(at)gmail.com. 
 
RESSITTÖMÄT-klubi  
Ressittömät on kehitysvammaisten koululaisten ja opiskelijoiden vanhemmille suunnattu avoin 
klubi. Ryhmä toimii vapaamuotoisesti koko perheen voimin, vanhempien tapaamisissa tai vaikkapa äitien 
omien retkien muodossa.  Ressittömien sähköpostijakelulistalle voit ilmoittautua lähettämällä viestin 
osoitteeseen tiina_gyllenberg(at)hotmail.com. Ressittömillä on myös oma suljettu salainen ryhmä 
Facebookissa. Tervetuloa mukaan irrottautumaan arjesta! 
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Latotanssit Veikkolassa lauantaina 1.9. klo 17-20 
 
Perinteiset Kartanon ratsastajien latotanssit Navalanpuiston ladossa la 1.9. klo 17-20. 
 
DJ: E3tu ja kaverit 
 
Puffetti:kahvia, pullaa, limua, grillimakkaraa jne. 
 
Mahtavaa tunnelmaa! 
 
Sisäänpääsy 5€ 
 
Ajo-ohje: Veikkolasta Lapinkylään päin, oikealle Navalan kartano, ennen kartanoa Navalanpuisto 
 

 
Keskustelutilaisuus itsemääräämisoikeudesta eli IMO:sta maanantaina 3.9. 
 
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 toivomme ennakkoilmoittautumiset 31.8.2018 mennessä. 
Ilmoittautumiset: espoonkehitysvammatuki@gmail.com.  
 

 
Asumisen messut lauantaina 15.9. klo 10-16 Valtuustotalolla, Espoonkatu 5 

Mitä on tuettu asuminen? Millaisia asumisen muotoja espoolaisille vammaisille henkilöille on tarjolla? Mil-
loin asumisvalmennus on hyvä aloittaa? Messuilta saat vastaukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin. 

Messualue on auki klo 10-16. Mukana Aspa Palvelut Oy, Espoon Kehitysvammatuki ry, Espoon vam-
maisasiamies, Espoon vammaispalvelut, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Riento erikoispyörä, Rinnekoti-
säätiö ja Tukena Oy. 

Messuilla on eri toimijoiden esittelypöytiä sekä tietoiskuja, jotka ovat tarkoitettu asumisen kysymyksiä pohti-
ville vammaisille henkilöille sekä heidän läheisilleen. Tietoiskut toistuvat päivän aikana, joten kannattaa tulla 
piipahtamaan, vaikka pääsisikin vain vähäksi aikaa. 

Espoon kehitysvammatuki ry pitää messuilla kahviota, jossa on tarjolla syötävää ja juotavaa pientä maksua 
vastaan. 

Vapaa pääsy! Kahvilassa maksu vain käteisellä. 
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Asumisen messut lauantaina 15.9. - Tietoiskujen ohjelma Valtuustotalolla 

Espoon vammaispalvelut, Kokoomuksen ryhmähuone: 

klo 11.00, 13.00 ja 15.00 Asumisen polku / Sosiaaliohjaaja Nina Metsokumpu 

klo 11.25, 13.25 ja 15.25 Asumisvalmennus 

klo 11.50, 13.50 ja 15.50 Tuettu asuminen / Sosiaalityöntekijä Kati Rantalahti 

Vihreän liiton ryhmähuone: 

klo 11.00, 13.00 ja 15.00 Muuttoon valmistautuminen ja hyvän yhteistyön merkitys / KVPS Katja Marjamäki 

klo 11.25, 13.25 ja 15.25 Kuinka itsenäiseen asumiseen / KVPS asunnot, Pasi Hakala 

klo 11.50, 13.50 ja 15.50 Hyvä elämä -palvelut pääkaupunkiseudulla / KVPS Tukena Oy 

Sosiaalidemokraattien ryhmähuone: 

klo 11.00, 13.00 ja 15.00 Muuttovalmennus omaan kotiin / Rinnekoti-säätiö ja kokemusasiantuntijat 

klo 11.25, 13.25 ja 15.25 Palveluja sinun tarpeisiin / Aspa Palvelut Oy, varatoimitusjohtaja Seija Milonoff 
   
Tapahtuma on esteetön. Vapaa pääsy. Tervetuloa! 

Osoite: Espoon Valtuustotalo, os. Espoonkatu 5.  

Special Olympics -karnevaalit lauantaina 22.9. Lohjan Kisakalliossa 
 

 
 
Kisakallion Urheiluopisto ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU järjestävät Special 
Olympics -karnevaalit lauantaina 22. syyskuuta 2018 klo 11.00–15.00 Lohjan Kisakalliossa 
(Kisakalliontie 284). Tapahtuma on avoin kaikille kehitysvammaisille liikkujille. 
  
Karnevaaleissa voi kokeilla lukuisia eri lajeja: koripalloa, salibandya, frisbeegolfia, petank-
kia, boccea, tennistä, sulkapalloa, kirkkovenesoutua, melontaa, curlingia...  
Paikan päällä voi osallistua myös vaikeavammaisille suunnattuun motoasema -toimintaan 
sekä tutustua Special Olympics -kisatunnelmaan juoksukilpailussa. 
 
Jaossa on oikeita Special Olympics-mitaleja! 
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Special Olympics -karnevaalit Kisakalliossa lauantaina 22.9. ovat kaikkien kehitysvammaisten henkilöi-
den yhteinen tapahtuma. Se sopii niin kokemattomille liikkujille kuin pitkään urheilun parissa olleille. Karne-
vaaleille voivat tulla niin ryhmät kuin yksittäiset henkilöt. 
  
Tapahtuman yhteydessä järjestetään miniseminaari, jossa suomalaiset tutkijat esittelevät 
Special Olympics -toimintaan liittyviä tutkimuksiaan. 
  
Osallistumismaksu: päivähinta 20 euroa/hlö, sisältää lounaan (avustajille hinta 15 
euroa/hlö). Maksu paikanpäällä (isoilla ryhmillä myös laskutus tapahtuman jälkeen). Hinta 
majoittumisen kanssa (1 yö) 95 euroa/hlö, sisältää täysihoidon. 
  
Ilmoittautumiset 7.9. mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella osoitteessa 
www.vammaisurheilu.fi 
  
HUOM! Karnevaaleihin järjestetään maksuton bussikuljetus Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta. 
Espoon kuljetuksen lähtö: klo 9.30 Leppävaaran E1011-pysäkiltä (nk. Gallerian pysäkki),  
Paluu samaan paikkaan: n. klo 16.30. Yhteyshenkilö: Pirjo Hartikainen, puh. 050 518 7449 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Isien kalaretki Särkisaloon 12 - 14.10.2018  

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. Tai voit vaikka keräillä metsän antimia.	

Viikonlopun hinta Espoon Kehitysvammatuki ry:n jäsenille 170 € ja muille kehitysvammaisten isille 220 € 
sis. majoitus, veneen käyttö ja ateriat. Majoituspaikkoja on rajoitetusti. Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset: 
jukka.ekman@gmail.com, puh. 0400 900 808. 

 

 
Tukipiirin verkostoseminaari risteily la-ma 27-29.10.2018 
	
Tervetuloa Kehitysvammaisten Uudenmaan Tukipiirin perinteiselle seminaariristeilylle H:ki – Tukholma – 
H:ki verkostoitumaan, puhumaan ja kuuntelemaan kehitysvammaisten arjesta sekä tulevaisuudesta. 

Ajankohta: la 27.10. – ma 29.10.2018 m/s Mariella 

Seminaarilla mukana mm. Kepakoti, Eteva, Rinnekoti, Kehitysvammaisten tukiliitto, Inclusion Europe, 
Aistisäätelyn vaikutus arjessa. Kehitysvammaisten oma ohjelma seminaarin aikana (Marja ja Tarja). Yms. 
ajankohtaista asiaa…  

Lähtö: Katajannokan terminaalista la 27.10 klo 14.30 (maihinnousukorttien jako alkaa). 
Paluu: Katajannokan terminaaliin ma 29.10 klo 10.10.  

Lisätietoja ja ateriavaihtoehdot:	www.kutp.net	

Sitovat ilmoittautumiset 14.9.2018 mennessä:	kuptoimisto@gmail.com	

	

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Oivalluksia osallisuudesta -seminaari keskiviikkona 14.11.2018  
 
Kehitysvammaisten Tukiliiton Oivalluksia osallisuudesta -seminaarissa käsitellään osallisuutta ja 
ihmisoikeuksia tiedollisin ja käytännöllisin esimerkein.  
  
Seminaarin aika ja paikka: keskiviikko 14.11.2018 klo 8:30 – 16 Paasitorni, Helsinki. 
  
Seminaarin hinta on 70 € sisältäen aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan. Seminaariin osallistuminen 
vaatii ilmoittautumisen ja se on sitova. Osallistumismaksu laskutetaan kaikilta ilmoittautuneilta. 
Ilmoittautuminen päättyy 12.10.2018. 
  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset tämän linkin kautta: https://www.tukiliitto.fi/tapahtuma/oivalluksia-
osallisuudesta-seminaari/ 
	 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Tukiliiton Aluetreffit -koulutuskiertue vapaaehtoistoimijoille Helsingissä la 17.11.2018	

Aluetreffeillä käsitellään kansalaisuuteen liittyviä teemoja, yhdistystoiminnan ajankohtaisia asioita ja 
tietoa vammaiskortista. Helsingin treffeillä teemaluentona on avotyö, josta alustaa KT, ekonomi, järjes-
töneuvos Marja Irjala. Treffit on tarkoitettu kaikille Tukiliiton jäsenyhdistysten vapaaehtoistoimijoille. 
Aluetreffit ovat maksuttomia. 
 
Paikka: Soste, Yliopistonkatu 5, Helsinki, 6. Krs 
 
Alustava ohjelmarunko la 17.11. klo 8.45-16.00: 
klo 8.45 – 9.15 aamupala 
klo 9.15 tervetuloa ja esittäytyminen 
klo 9.45 – 12 
– osallisuusluento: suunnittelija Pia Mölsä, Tukiliitto 
– teemaluento avotyö: KT, ekonomi, järjestöneuvos Marja Irjala 
klo 12 – 13 lounas 
klo 13 – 14.30 työpajaosuus 
klo 14.30 – 15 päiväkahvit 
klo 15 – 15.30 tietoa vammaiskortista, viestintävastaava Katri Malte-Kolliard, Kehitysvammaisten Palve-
lusäätiö 
klo 15.30-16 Yhteenvetoa 
klo 16 päivä päättyy. 
 
Ilmoittautuminen 31.10. mennessä. Sähköinen ilmoittautumislinkki: 
https://www.webropolsurveys.com/S/BF87F8A78191D947.par 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Tunnetko Jaatisen? 
 
Vammaisperheyhdistys Jaatisen Majalla Helsingin Malminkartanossa järjestetään kerhoja, tapahtumia ja 
koulutuksia. Tiloja voi myös vuokrata omaan tai esimerkiksi yhdistysten ja ammattilaisten käyttöön. 

Jaatisen foorumeilla sosiaalisessa mediassa käydään avointa keskustelua ja niiden kautta saat paljon tie-
toa vammaisten lasten ja nuorten asioista. 

Esim. la 15.9.2018 vietetään Kaikkien lasten synttäreitä klo 14 – 17 Jaatisen majalla. Luvassa paljon 
erityisen mukavaa ohjelmaa ja tietenkin oma synttärilahja jokaiselle juhlijalle. 

Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla: akseli(at)jaatinen.info tai puh. 09 477 1002 

Kerhot ja tapahtumat löydät osoitteesta: https://www.jaatinen.info/tapahtumat-kerhot/ 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Espoon kehitysvammatuki ry:n kotisivut ja sähköpostilista 
 
Kotisivuille päivitämme harraste- ja tapahtumatarjontaa, joten kotisivuja kannattaa seurata säännöllisesti: 
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 siitä Aurille (auri.lempinen@gmail.com). 
 
Sähköpostijakelulla säästämme postituskuluja ja luontoa! 
 
Jos haluat sähköpostijakelulistalle, mutta haluat tämän jäsentiedotteen edelleen myös paperisena, on sekin 
mahdollista. Kerro toiveistasi Aurille. 
 
Mukavaa syksyä kaikille yhdistyksen jäsenille! 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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


