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Kehitysvammatuki 57 ry

• Yhdistys on perustettu v. 1957  
• Perustava kokous pidettiin Sosiaalimuseossa 1.12.1957
• Perustettavan yhdistyksen nimeksi tuli Vajaamielisten Tuki – De Psykiskt Efterblivnas Stöd ry. 

Vuonna 1966 Yhdistyksen nimi muuttui Kehitysvammatuki 57 ry, Stöd för 
Utväcklingshämmade ry. 

• Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä 
edunvalvonta- ja tukiyhdistyksenä sekä edistää heidän mahdollisuuksiaan toimia yhteiskunnan tasa-
arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä. 

• Yhdistys edistää YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista 
yhteiskunnassa vahvistaen vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuutta ja 
osallisuutta erityisesti koulutusjärjestelmän ja työelämän osalta.

• Yhdistyksen jäsenmäärä yli 750



Kehitysvammatuki 57 tänään

• Järjestötoiminta
• STEA

• Helsingin kaupungin Sosiaali- ja ter-

veystoimen järjestöavustus

• Muita pienempiä avustuksia

• Palvelutoiminta
• Kuntien ostopalvelusopimukset



Toimintaa ihmisille, joilla on kehitysvamma 

• Harrastus- ja vapaa-ajantoiminta

• Ystävätupatoiminta

• Kaveritoiminta

• Vekkarin vapaaehtoistoiminta

• Vipinä-hanke 2018-2020



Perheiden tuki

• Ohjaus, neuvonta ja tukityö
• Vanhempien ryhmät, vertaistuki
• Kurssit, perhekurssit
• Ensitukitoiminta
• Perheillat, virkistyspäivät
• Tapahtumat, retket, tutustumiskäynnit
• Sisaruksille suunnattu toiminta
• Parkkitoiminta

• Perheiden vertaistukitoiminnan video

https://www.youtube.com/watch?v=UK7ZY59csd0


Kotiyhteisöt

Oskarinpuiston kotiyhteisö
• 15 autetun asumisen paikkaa

Kankurinkulman kotiyhteisö
• 16 autetun asumisen paikkaa

Myllykaaren kotiyhteisö
• 8 ohjatun asumisen paikkaa 
• 5 yksiötä kehitysvammaisille ihmisille 

(tukiasuntoja)



Päiväaikainen toiminta

Oskarinpuiston toimijatalo
• Osallisuutta edistävää toimintaa vaikeasti kehitysvammaisille ihmisille
• 30 asiakaspaikkaa

Toimintaa ja tukea -video

https://www.youtube.com/watch?v=edxJz6MshWg
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Mahdollisuudet

- Pienen toimijan ketteryys

- Vakiintunut ja hyvä maine

- Laaja kumppanuusverkosto

- Matala kulurakenne

- Järjestö- ja vaikuttamistoiminnan jatkumoa varten on keksittävä uusia 
rahoitusratkaisuja

- Palvelutoiminnassa pärjättävä kilpailutuksissa isompien rinnalla
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