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      ESPOON KEHITYSVAMMATUKI RY 
   
        JÄSENTIEDOTE 1/2017                  14.3.2017 

 
 
 
 
ESPOON KEHITYSVAMMATUKI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
  
Keskiviikkona 19.4.2017 kello 18.00 
Kuninkaantien toimintakeskuksessa (Kuninkaantie 7, 02740 Espoo) 
 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
 
Tule tapaamaan vanhoja tuttuja ja tutustumaan uusiin ihmisiin. 
 
Kahvi- ja mehutarjoilu.    
TERVETULOA! 
 
 
 
 
ESPOON KEHITYSVAMMATUKI ry:n HALLITUS 2017 
 
Puheenjohtaja Pirjo Hartikainen, puh. 050 518 7449, pirjohartikainen12@gmail.com 
Varapuheenjohtaja Tiina Gyllenberg, puh. 040 825 3359, tiina_gyllenberg@hotmail.com 
Sihteeri Pirre Niilijärvi-Kekkonen, puh. 040 527 3780, pirre.niilijarvi-kekkonen@pp.inet.fi 
Tiedotus ja jäsenrekisteriasiat Auri Lempinen, puh. 050 305 3146, auri.lempinen@gmail.com 
Rahastonhoitaja Tuija Räty, puh. 050 511 1639  
Liikuntavastaava Jukka Serimaa, puh. 0400 811 123  
Kerhovastaava Terhi Heikkonen, puh. 040 738 0045 
Virallinen valokuvaaja ja Me Itse Espoo Henrik Särkkä, puh. 040 760 6901, 
henrik.sarkka1@gmail.com  
Me Itse Espoo taustatuki Stiina Krogerus-Jalkanen, stiina.krogerus-jalkanen@kolumbus.fi 
 
Me Itse Espoo taustatukihenkilöt  
Eveliina Salomaa, puh. 0400 608 479  
Stiina Krogerus-Jalkanen, stiina.krogerus-jalkanen@kolumbus.fi 
 
Puhelinnumerot ovat kotinumeroita, joten niistä tavoittaa parhaiten iltaisin ja viikonloppuisin. 
 
 
 
EKT:N VUODEN 2017 TAPAHTUMIA – merkkaa jo KALENTERIISI 
 
•  Espoon kehitysvammatuki ry:n vuosikokous 19.4.2017 Kunkussa 
•  Pisanaisten (nuorten kehitysvammaisten äidit) retki Turkuun kesäkuussa 
•  Nuorten kesäleiri Laiskanlinnassa 5.-9.6.2017 
•  Melontaretki elokuussa, tarkka päivä tarkentuu myöhemmin 
•  Isien kalaretki Särkisalossa lokakuussa, tarkka päivä tarkentuu myöhemmin 
Tapahtumista tiedotetaan tarkemmin seuraavissa tiedotteissa ja internet-sivuillamme. 
Kotisivuillamme linkkejä eri toimijoiden leireihin, esim. Uudenmaan vammaispalvelusäätiön leirit  
www.uvps.fi.  
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 

Elämme jännittäviä aikoja 

Kuntavaalit tuntuvat nyt kiinnostavan enemmän kuin aikoihin vai? Olisi syytä, sillä kunnat  
ovat valinkauhassa, kun tulossa on suuria uudistuksia sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelurakenteeseen. Sunnuntaina, 9. huhtikuuta läpi pääsevät kuntapäättäjät ovat vallassa,  
jos ja kun jättimäinen sote- ja maakuntauudistus tulee voimaan 2019. Sotepuolen työntekijät 
tosin siirtyvät uusiin maakuntiin, joihin tulee hallinnon henkilöstöä myös valtiolta.  
Nyt edunvalvonta on tärkeämpää kuin koskaan, koska elämme tällä hetkellä monien myllerrysten 
ja rakenneuudistusten aikaa. Suomi ottaa joka vuosi 8 miljardia euroa lainaa, jotta voimme 
turvata hyvinvointiyhteiskunnan. Kunnat velkaantuvat myös kovaa vauhtia. Kuinka nämä edellä 
mainitut sitten liittyvät Espoon Kehitysvammatuki (EKT) ryn jäsenistöön, toivottavasti eivät niin 
paljon kuin kauhuskenaarioissa maalaillaan. Olemme kuulolla ja tiedotamme, heti kun jonkinlaista 
selkeyttä kunta ja maakuntatason palveluista on tiedossamme. Yhdistyksemme on mukana  
Pieni ele -vaalikeräyksessä 9.4.2017 klo 9-20 äänestyspaikoissa Karamzinin, Komeetan ja 
Ruusutorpan kouluilla. Jos haluat mukaan, tervetuloa lipasvahdiksi noin 2-3 h vuoroihin.  
Ilmoittaudu 24.3.2017 mennessä  pirjohartikainen12@gmail.com.  

Tässä tiedotteessa kerrotaan tulevista kevään ja kesän tapahtumista – tule osallistumaan. 
Suomi 100 -juhlavuosi Espoossa sekä monet muut tahot ja toimijat järjestävät useita 
mielenkiintoisia tapahtumia 2017. Tulemme tiedottamaan näistä tarkemmin vuoden aikana 
tiedotteissamme, facebookista (Espoon kehitysvammatuki) ja kotisivuillamme. 

Kuninkaantien toimintakeskuksessa pidetään ke 19.4. klo 18 – yhdistyksen vuosikokous.  
Lähde mukaan toimintaan, osallistumalla pääset vaikuttamaan ja toiminnan ytimeen!  

Pii paa puu, terve maaliskuu! 
Räystähältä vesi pirskuu, 
iloisena tintti tirskuu. 
Kissat innostuu, onhan maaliskuu. 

Mukavaa vuodenjatkoa ja moninaisia tapaamisia,    

 EKTn puheenjohtaja Pirjo 

 
 
 
 
KERHOT JA VERTAISTUKIRYHMÄT 2017 
 
Draamakerho Tähtiniityn koululla torstaisin klo 18.30 - 20.00. 
Yhteyshenkilö Auli Pekkarinen, puh. iltaisin 040 731 3791.  
Kausimaksu 70 € jäsenille, 75 € ei-jäsenet. 
 
Sählykerho tiistaisin klo 18-20 kaksi rauhallisen pelitempon ryhmää Tähtiniityn koululla, 
torstaisin klo 18:30-20 vauhdikkaat osaajat Taavinkylän koululla Mankkaalla sekä torstaisin 
Tapiolan koululla klo 19-20 juniorirymä (n. 10-15 –vuotiaat pelaajat). Toiminta on saanut opetus- 
ja kulttuuriministeriön jakamaa seuratukea. Yhteyshenkilö: Jukka Serimaa puh. 0400 811 123.   
 
Bändikerho Tähtiniityn koululla keskiviikkoisin klo 18.30 - 20.00. 
Yhteyshenkilö Lumimarja Wilenius puh. 050 460 0076.  
Kausimaksu 70 € jäsenille, 75 € ei-jäsenet.   
 
Nuorisoklubi kokoontuu joka toinen (parittoman viikon) maanantai klo 18.00 - 20.00 
Kuninkaantien toimintakeskuksessa ylätalossa. Yhteyshenkilö Taru Aarnio puh. 050 546 8948. 
 
 
 



 

 

 

3 (10) 

Äijäklubi isien oma klubi järjestää toimintaa isille ja kaiken ikäisille lapsille, yhdessä ja erikseen. 
Äijäklubin sähköposti-listalle voi ilmoittautua: jukka.ekman@gmail.com 
lisätietoja 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 tapaamiset kerran kuukaudessa päivää vaihdellen. 
Ressittömien sähköpostijakelulistalle voi ilmoittautua: tiina_gyllenberg@hotmail.com 
Ressittömillä on myös oma suljettu salainen ryhmä Facebookissa.  
 

 
 
KEHITYSVAMMAISTEN 
NUORTEN LEIRI 
15-23-VUOTIAILLE 
5.-9.6.2017  
Karjalohjalla  
Laiskanlinnassa 
 
 
EKT:n oman leirin hinta on 175 euroa Espoon kehitysvammatuki ry:n jäsenille (yhden 
perheenjäsenen jäsenyys riittää) ja 195 euroa ei-jäsenille. Hinta sisältää ateriat ja majoituksen 
kahden hengen huoneissa. Leiri tarjoaa mahdollisuuden ohjattuun lomailuun, virkistäytymiseen ja 
sosiaalisiin suhteisiin sekä arkielämän taitojen (mm. ruoanlaitto) harjoitteluun. Mukaan mahtuu 
12 nuorta. Ikärajat ovat viitteelliset, mietitään yhdessä soveltuuko leiri nuorelle. 
 
Ilmoittautumiset 15.4.2017 mennessä: 
Täytä yhdistyksen nettisivuilla oleva ilmoittautumislomake ja lähetä se sähköpostin liitteenä 
lasse.rytkonen@gmail.com tai postitse osoitteeseen: 
Lasse Rytkönen 
Kuusitie 2 B 78 
00270 Helsinki 
 
Ilmoittautumislomakkeen voi myös pyytää paperiversiona postitse tai sähköpostin liitetiedostona 
tiedottaja Auri Lempiseltä puh. 050 305 3146, auri.lempinen@gmail.com  
 
Lisätietoja leirin vastuuvetäjältä: Lasse Rytkönen puh. 045 862 8459, lasse.rytkonen@gmail.com 
Leirille valituille ilmoitetaan 30.4.2017 mennessä.  
 
 
 
KEHITYSVAMMAISTEN UUDENMAAN TUKIPIIRI RY 
 
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 29.3.2017 kello 18 alkaen 
Unelma Tapiolan tiloissa (ent. EJYn talo) os. Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo, Tapiola. 
Alustajana Jonita Martelius Me osalliset ry:stä. TERVETULOA! 
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ÄMYRILLÄ TANSSITAAN 10.6.2017 KLO 13-16 
 
Kari Luoto ja Vaihde -bändi pitävät huolta musiikista ja menosta 
 
Liput 10 €. Pyörätuoli- ja henkilökohtaiset avustajat maksutta  
(huom! henkilökohtainen avustajakortti mukaan)  
Osoite: Salkolantie 77, Somerniemi   
 
Ennakkoliput: varsinainentukipiiri@gmail.com tai 050 5852705   
Tanssien järjestäjät: Varsinais-Suomen ja Uudenmaan Kehitysvammaisten Tukipiirit 
 
  
  
KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖN  
TEEMA- JA HARRASTEKURSSIT KESÄLLÄ 2017 
 
Teema- ja harrastekurssit ovat kesäisin kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille 
järjestettäviä leirejä, jotka tarjoavat monipuolista ohjattua tekemistä ja vapaa-ajantoimintaa. 
 
Kursseilla harrastetaan muun muassa musiikkia, tanssia, ratsastusta ja muuta liikuntaa, 
seikkailua ja elokuvan tekoa. Keskeistä on monipuolinen ohjattu toiminta ja yhdessä 
tekeminen. 
 
Teema- ja harrastekurssit tukevat osallistujien sosiaalisia taitoja, itsenäistymistä, itsensä 
kehittämistä ja luovuutta. Kurssilta voi löytää itselleen harrastuksen sekä saada uusia 
kokemuksia ja elämyksiä. 
 
Vuoden 2017 kurssit järjestetään kesäleireinä Kainuussa, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla ja 
Uudellamaalla. Toiminta on valtakunnallista, ja kursseille voivat hakea eri puolilla Suomea 
asuvat. Lisätietoja: http://www.kvps.fi/palvelut/teema-ja-harrastekurssit 
 
Ilmoittautuminen kaikille kursseille 15.3.2017 mennessä.  
Kurssihinnat ovat 760 € / 920 € ja päiväkurssit 590 €. 
Lisätietoja: Helena Markus puh: 0207 71 3417 sähköposti: helena.markus@kvps.fi 
 
 
 

INTTI TUTUKSI -LEIRILLÄ VOI TUTUSTUA ARMEIJAN ARKEEN 
 
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Intti tutuksi -leirit tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden 
tutustua maanpuolustukseen. Leirillä jokainen osallistuja voi kokeilla varusmiestaitoja ja 
harjoitella ensiaputaitoja. Yöpyminen puolijoukkueteltassa tai kasarmilla tarjoaa elämyksiä. 
Intti tutuksi -leirit on tarkoitettu tukea tarvitseville naisille ja miehille. Leirille voi osallistua 
myös henkilökohtaisen avustajan kanssa. Leirejä järjestetään 11 kesän ja syksyn aikana eri 
puolilla Suomea. Leirit kestävät 2-3 päivää. 
Kahden päivän leiri maksaa 80 euroa ja kolmen päivän leiri 105 euroa.  
Maksu sisältää ruokailun ja yöpymisen.  
 
Ajantasainen tieto Intti tutuksi –leireistä ja ilmoittautumislomake löytyvät Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiön kotisivuilta osoitteesta: http://www.kvps.fi/tapahtumat/intti-tutuksi-leirit-2017 
 
Hakuaika päättyy 30.4.2017. Lisätietoja Petteri Kukkaniemi, puhelin 0207 713 549,  
sähköposti petteri.kukkaniemi@kvps.fi 
 



 

 

 

5 (10) 

PERHETAPAAMISET ITSENÄISTYMISEN TUEKSI 
 
Kehitysvammaisten palvelusäätiö on käynnistämässä lapsuudenkodissa asuville täysi-ikäisille 
kehitysvammaisille ja hänen ikääntyville vanhemmilleen/ muille läheisilleen vuoden kestävää 
prosessia Uudenmaan alueella. Mukaan toivotaan 10 perheen ryhmä, joiden kanssa 
kokoonnutaan vuoden 2017 aikana useamman kerran. Mukaan voivat lähteä kaikki perheet, 
joissa tulevaisuuden suunnittelu on ajankohtaista. Ei tarvitse olla sanan varsinaisessa 
merkityksessä ”ikäperhe”, vaan lapsen täysi-ikäisyys riittää! 
 
Uudenmaan perheiden kanssa aloitustapaaminen on Kylpylähotelli Päiväkummussa 
Karjalohjalla 2.-3.5.2017. Muut lähipäivät ovat 29.–30.8.2017 ja 31.10.–1.11.2017, 
todennäköisesti myös Päiväkummussa. 
 
Ilmoittautumiset 31.3.2017 mennessä mieluiten sähköisesti: 
https://www.webropolsurveys.com/S/3FD28677B612CB44.par 
Lisätietoja projektipäällikkö Marjo Rikkinen puh. 0207 713 556 tai 
osoitteesta http://www.kvps.fi/perheille/ikaperhetoiminta/ikaperhetapaamiset/  
 
Perheet maksavat tapaamiselle matkansa itse ja pienen omavastuun 20€/ päivä/ henkilö eli 
kahden päivän aloitustapaamiselta 40€ / henkilö. Lopun tapaamisen kustannuksista kustantaa 
Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen varoista. 

 
 

AVOIMET OVET LYHDYSSÄ 16.3.2017 
 
Helsingin lyhytaikaiskoti ja työpaja Lyhty ry toivottaa tervetulleeksi tutustumaan 
työpajatoimintaan. Osoite: Tähkätie 4 A, 00530 Helsinki. Tiedustelut: puh. 050 507 0127 
 
Ohjelma: 
klo 13-15 tutustuminen eri työpajoihin 
klo 18 yleistä Lyhdystä ja eri työpajoista 
klo 18 tutustuminen eri työpajoihin 
klo 20 tilaisuus päättyy 
 
Tarjolla kahvia ja pientä purtavaa 
 
 
 

PAPUNET – KUVATAIDEKILPAILU 
 
Papunet järjestää tänäkin vuonna kuvataidekilpailun 
puhe- tai kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja 
aikuisille. Kilpailussa on yksi kaikille avoin sarja,  
jossa palkitaan kolme teosta. Voittaja saa palkinnoksi 
150 euroa ja kaksi seuravaa 75 euroa. Tänä vuonna 
kilpailun aiheena on ystävyys. Voit kuvata ystävyyttä 
vapaasti haluamallasi tavalla. Voit esimerkiksi kertoa 
omassa teoksessasi, millaisia ystäviä sinulla on, 
millaisen ystävän haluaisit tai miltä tuntuu, kun  
on ystävä – tai kun ei ole ystävää. 

Lähetä kilpailutyö sekä yhteystietolomake (sekä  
palautuskuori, jos haluat työn takaisin) 31.3.2017 mennessä:  
Kuvataidekilpailu, Papunet/Kehitysvammaliitto ry, Viljatie 4 A, 00700 Helsinki. 

 

Kuvassa on Pia Kelahaaran teos nimeltä 
Hevonen. Teos osallistui Papunetin 
kuvataidekilpailuun vuonna 2016. 



 

 

 

6 (10) 

KAARISILTA BIENNALE KUTSUU TAITEILIJOITA 
 
Kaarisilta Biennale on kaikille erityistä tukea tarvitseville 
taiteentekijöille avoin jurytetty näyttely. Tapahtuma tuo  
laajasti esille erityistaidetta ja toteutetaan nyt kolmatta kertaa. 
Tapahtuma järjestetään Erstan Kartanossa Villähteellä  
ja Art Kaarisilta -galleriassa Helsingissä 27.6.–6.8.2017. 
 
Taiteilija tai työryhmä voi osallistua Biennaleen korkeintaan 
viidellä teoksella, jotka on toteutettu viimeisen viiden  
vuoden aikana.  
 
Teosten koko ja tekotapa ovat vapaat. Erstan kartanon  
laaja puistomainen piha-alue mahdollistaa myös  
ulkoveistosten ja ympäristötaideteosten esittämisen. 
 
Haku päättyy maaliskuun lopussa.  
Tarkemmat ovat Kaarisillan sivulla www.kaarisilta.fi  
Lisätietoja biennale@kaarisilta.fi 
Tiedustelut: Johanna Immeli, puhelin 044 533 6398 (ti - pe klo 9 - 15) 
 
 
  
KEHITYSVAMMALIITTO MUKANA  
LASTEN JA NUORTEN KAIKKI KUVAA -KILPAILUSSA 
 
Kaikki kuvaa -kilpailussa Kehitysvammaliitton erikoissarja on nimeltään ”Mitä välii?”.  
Sarjaan toivotaan vammaisuutta ja samanarvoisuutta käsitteleviä elokuvia.  
Erikoissarja on suunnattu 8-19-vuotiaille. Onko vammalla väliä? 
 
Vuosittain järjestettävä valtakunnallinen 8-15-vuotiaiden Kaikki kuvaa -kilpailu on osa 
itsenäisyyden juhlavuoden virallista Suomi100-ohjelmaa. Pääsarjojen kilpailuelokuvien  
teema on yhdenvertaisuus. Omia teoksia voi lähettää maaliskuun loppuun asti.  
 
Yhdenvertaisuuden hengessä kilpailuun osallistuminen on täysin ilmaista ja elokuvanhan  
voi nykyään tehdä vaikka kännykällä. Kaikki kuvaa -sivustolla on lisäksi helppoja ja hauskoja 
videotutoriaaleja, jotka opastavat alkuun, kilpailun tuottaja Arttu Haglund kertoo. 
Valtakunnalinen kilpailun järjestää tuotantoyhtiö Amazement. Kilpailu huipentuu toukokuussa 
Helsingissä Kaikki kuvaa –gaalaan, jossa parhaat nuoret elokuvantekijät palkitaan  
mm. lahjakortein ja tuotepalkinnoin. Kaikki kuvaa -sivusto osoitteessa www.kaikkikuvaa.fi 
 
 
 
MALIKE MEETS KENGURU –PERHETAPAHTUMA HELSINGISSÄ 
13.5.2017, klo 13.00-16.00, Jaatisen maja, Helsinki  
 
Tapahtumassa on mahdollisuus kokeilla osallistumista mahdollistavia Malikkeen toimintavälineitä 
ja saada ohjausta ja neuvontaa niiden soveltuvuudesta ja hankinnasta. Samalla saat tietoa 
useiden eri järjestöjen ja muiden toimijoiden toiminnasta. 
 
Klo 14-15 ohjelmassa on Kehitysvammaisten Tukiliiton vertaiskeskustelu aiheesta ”lasten ja 
nuorten henkilökohtainen apu”. Mikäli haluat osallistua keskusteluun ilman lapsia, lastenhoito 
varattava etukäteen viimeistään 2.5.  
 
 
 

Raija Raitio: Rantakivellä  
(2016, akryyli).  
Kuva Art Kaarisilta -galleria. 
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Tapahtumassa on myös Dancehearts-tanssiryhmän esityksiä (mukana Resonaarin muusikoita), 
kinestetiikka-infoa ja -kokeilua, lapsille leikkiä ja toimintaa sekä tietoa tapahtumaan osallistuvien 
järjestöjen toiminnasta. Myös Norio-keskuksen panda on mukana tapahtumassa viihdyttämässä 
perheen pienimpiä. 
 
Yhteistyössä tapahtumaa järjestämässä: Jaatinen ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, 
Leijonaemot ry, Lihastautiliitto ry, Suomen CP-liitto ry, Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry,  
FDUV ry, Bamsegruppen ja Norio-keskus.  
 
Lisätiedot: Antti Tulasalo, Malike, puh. 050 9177 471 
 
 
  
 
ÄITIENPÄIVÄN LINTURETKI ESPOOSSA 14.5. 
 
Äitienpäivän linturetki Villa Elfvikissä sunnuntaina 14.5.2017 
osoite: Elfvikintie 4 
 
Lähde viettämään unohtumatonta äitienpäivää Villa Elfvikin kauniisiin maisemiin lintuja  
bongaillen ja hyvästä seurasta nauttien! Viime vuonna suuren suosion saanut retkipäivä  
Villa Elfvikissä järjestetään yleisön pyynnöstä uudelleen. 
 
Päivän aikana järjestetään kaksi retkeä, jotka starttaavat klo 10.30 ja klo 14.00.  
Lintuja tähyillään lintutornista, jonka välitasanteelle pääsee pyörätuolilla. Osallistujat saavat  
halutessaan lainaksi kiikarit retken ajaksi. Retkien välissä on mahdollista nauttia omista  
eväistä tai omakustanteisesta keittolounaasta Villa Elfvikin ravintolassa. 
 
Kaikille osallistujille tarjotaan äitienpäivän kunniaksi kakkukahvit, ensimmäisen retken 
osallistujille retken jälkeen ja toisen retken osallistujille ennen retkeä. Tulethan ajoissa paikoille! 
 
Retket on suunnattu kaikenikäisille! Vaikeavammaisten retkeläisten osallistuminen 
mahdollistetaan Malikkeen toimintavälineiden avulla. 
 
Ilmoittaudu retkelle 28.4. mennessä http://www.malike.fi/fi/tapahtumat/  
Puhelimitse lisätiedot: Soile Honkala, Malike, 050 3139 848 
 
Yhteistyössä: Kehitysvammaisten Tukiliitto ry/ Malike-toiminta, Jaatinen ry, Suomen CP-liitto ry, 
Leijonaemot ry, Lihastautiliitto ry, Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry ja Norio-keskus. 
 
 
 
SPECIAL OLYMPICS -KARNEVAALIT 
KISAKALLIOSSA 13.5.2017 
 
Kisakallion Urheiluopisto ja Suomen Vammaisurheilu  
ja -liikunta VAU järjestävät Special Olympics -karnevaalit 
lauantaina 13. toukokuuta 2017 klo 11.00–15.00  
Lohjan Kisakalliossa (Kisakalliontie 284).  
Karnevaalien teemana on ”Taitoa ja motoriikkaa”.  
Tapahtuma on avoin kaikille kehitysvammaisille liikkujille. 
 
Karnevaaleissa voi kokeilla lukuisia eri lajeja: koripalloa, 
salibandya, frisbeegolfia, petankkia, boccea, tennistä, 
sulkapalloa, kirkkovenesoutua, melontaa, curlingia... 
 
Paikan päällä voi osallistua myös tasapainoa ja motorisia taitoja kehittävälle radalle sekä tutustua 
Special Olympics -kisatunnelmaan juoksukilpailussa. Jaossa on oikeita Special Olympics -mitaleja! 
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Karnevaalit on kaikkien kehitysvammaisten henkilöiden yhteinen tapahtuma. Se sopii niin 
kokemattomille liikkujille kuin pitkään urheilun parissa olleille. Karnevaaleille voivat tulla niin 
ryhmät kuin yksittäiset henkilöt. Tule viettämään mukava päivä liikunnan parissa! 
 
Osallistumismaksu: päivähinta 20 euroa/hlö, sisältää lounaan  (avustajille hinta 15 euroa/hlö). 
Hinta majoittumisen kanssa (1 yö) 95 euroa/hlö, sisältää täysihoidon. 
 
Ilmoittautumiset 5.5. mennessä sähköisellä lmoittautumislomakkeella: 
https://www.webropolsurveys.com/S/7B5A072B8A4ED2F7.par 
 
Lisätiedot: Kisakallio, Virpi Palmén, virpi.palmen@kisakallio.fi 
 
 
 
 
Ilmoittautumiset käynnissä KEHITYSVAMMAISTEN JA AUTISTISTEN 
KOULULAISTEN LOMA-AJAN HOITOON kesällä 2017  
sekä aamu- ja iltapäivähoitoon lukuvuodelle 2017-2018 

 
Aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-ajan hoito on tarkoitettu niille kehitysvammaisille  
ja autistisille lapsille, joilla on vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukainen 
päätös loma-ajan ja/tai aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä.  
 
Kesälomalla hoitoa järjestetään 5.6.-30.6.2017 sekä 1.8.-8.8.2017.  
Kesäloma-ajan hoitoon ilmoittaudutaan 26.3.2017 mennessä Wilmassa lomakkeella 
”ilmoittautuminen kesän 2017 loma-ajan hoitoon”.  
 
Lukuvuoden 2017-2018 koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoon ilmoittaudutaan 19.4.2017 
mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu myös Wilmassa, lomakkeella ”Ilmoittautuminen 
vammaispalveluiden päätöksellä lukuvuoden 2017-2018 aamu- ja iltapäivähoitoon”.  
 
Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, pyydä hakemuslomake koululta.  
Lomakkeen palautus postitse:  
Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, Tukipalvelut, PL 31, 02070 Espoon kaupunki 
 
 
 
 
KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITON 
SOSIAALITURVAOPAS 2017 
 
Kehitysvammaisten Tukiliiton oma Sosiaaliturvaopas on päivitetty 
tammikuussa 2017. Opas antaa tietoa kehitysvammaisten 
henkilöiden palveluista ja tukitoimista, ja auttaa hakemaan niitä. 
Oppaaseen on koottu asioita, jotka koskevat kehitysvammaisia  
lapsia ja aikuisia sekä heidän perheitään. 
 
Tukiliiton Sosiaaliturvaopas 2017 ilmestyi Tukiviesti-lehden  
välissä helmikuussa. Netissä Tukiliiton Sosiaaliturvaopasta  
voi lukea osoitteessa:  
www.kvtl.fi/fi/lakineuvonta/sosiaaliturvaopas 
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KUNTAVAALIT  
 
Tänä vuonna on kuntavaalit. Varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 
9.4.2017. Itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta, mutta Pieni ele -keräys 
täyttää jo 110. Pieni ele on siis todellinen suomalaisen 
lähimmäisenrakkauden instituutio, vanhempi kuin Suomi itse. 
    
Yhdistyksemme on mukana muutamilla äänestyspaikoilla 
vaalikeräyslippaineen. Jos haluat mukaan lipasvahdiksi noin 2-3h vuoroihin,  
ilmoittaudu 24.3.2017 mennessä pirjohartikainen12@gmail.com 
Muistakaa käydä äänestämässä ja katsoa, että ehdokkaat vievät myös kehitysvammaisten  
asioita eteenpäin.  
 
 
 
SELKOESITE KUNTAVAALEISTA ON POSTITETTU 
LEIJAN MUKANA 
 
Selkokeskus on julkaissut yhdessä oikeusministeriön kanssa  
selkokielisen kuntavaaliesitteen. Esitteessä kerrotaan, kenellä on 
oikeus äänestää kuntavaaleissa ja kuinka vaaleissa äänestetään. 
 
Esitteen voi lukea netissä Selkokeskuksen sivulla 
www.selkokeskus.fi. 
 
Esite on postitettu Leijan mukana kaikille lehden tilaajille. 
Lehdessä on myös juttua kuntavaaleista ja kehitysvammaisista 
ihmisistä ehdokkaina. 
 
Esitettä voi tilata maksutta Selkokeskuksesta sähköpostilla  
Kaisa Kaatralta osoitteesta kaisa.kaatra@kvl.fi 
  
 
 
UUSI ESITE KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSISTA SELKOKIELELLÄ 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut selkokielisen esitteen kehitysvammalain  
muutoksista. Muutokset tulivat voimaan kesäkuussa 2016. Samalla vahvistettiin  
YK:n vammaissopimus, jossa määritellään vammaisten ihmisten oikeudet.  
Selkokielisessä esitteessä kerrotaan kehitysvammaisten ihmisten oikeudesta määrätä  
omista asioistaan ja vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin palveluihin sekä  
rajoitustoimenpiteiden käytöstä.  
 
Rajoitustoimenpide on viimeinen keino. Sitä voidaan käyttää vain silloin, kun terveys  
ja turvallisuus ovat uhattuina ja muut keinot eivät riitä. Kehitysvammalain tavoitteena  
on rajoitustoimenpiteiden vähentäminen. Selkokielinen esite on luettavissa verkossa  
osoitteessa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79191 
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ME ITSE ESPOO kutsuu 
 
 
ILTAMAT     
                                                                                 
PERJANTAI 17.3.2017  
KLO 18-20  
 
PAIKKA  Unelma Tapiola, Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo  
2. KRS, TALOSSA ON HISSI   
  
TERVETULOA     
KEHITYSVAMMAISET  IHMISET  &  Autismi Asperger  IHMISET  JA  MAHDOLLISET AVUSTAVAT  
ILTAMIIN !!! 
 
TARJOLLA  OHJELMAA . MUSIIKKIA. TANSSIA. KESKUSTELUA.   
Itsemääräämisoikeudesta puhumassa  ARJA  HAAPIO.   
 
PUFFETISTA  MAHDOLLISUUS OSTAA KAHVIA & VIRVOKKEITA 
 
ILMOITTAUTUMISET  HENRIK SÄRKÄLLE OSOITTEELLA  
henrik.sarkka1@gmail.com   Tai  TEKSTIVIESTILLÄ NUMEROON  040-7606901   
 
JÄRJESTÄJÄT  ME-ITSE ESPOO  &  KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖ 
 
 
 
 
 

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! 


