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      ESPOON KEHITYSVAMMATUKI RY 
   
        JÄSENTIEDOTE 3/2019                   

 
 
 
PUHEENJOHTAJAN PALSTA 3/2019 
 
Hyvät ystävät! 
 
Minua on pohdituttanut viime päivinä aihe - kehitys- 
vammaiset ja mobiilivarmenne. Pankit lähettävät  
kilvan viestejä, että pankkitunnuksista luovutaan ja  
asiointi jatkossa on vain jonkinlaisen mobiilivarmenteen  
kautta. Pankkiasiat eivät ole ainoa, joka on viety lähes  
ainoastaan sähköiseksi palveluksi. Jos haluamme tietää  
terveydentilastamme, lääkereseptimme, verotietomme  
ja ties mitä, tarvitsemme yhä useammin jonkinlaisen  
mobiilitunnistuksen.   
 
Tulee mieleen, palveleeko tällainen kehitysvammaisia? 
Kaikilla ei ole omia pankkitunnuksia tai taitoa käyttää niitä. Kaikilla ei välttämättä ole myöskään 
omaa matkapuhelinta tai taitoa käyttää sitä tunnistautumiseen. Tunnistautumiseen ei onneksi 
enää tarvitse älypuhelinta, mutta puhelimen tulee olla tarpeeksi uusi (2016 jälkeinen malli),  
jotta SIM:ltä saadaan mobiilivarmenteen tarvitsemat tiedot. 
 
Selkeä ja looginen tunnistautuminen yhteiskunnan palveluihin olisi kaikkein järkevin vaihtoehto. 
Sellainen, jossa ei tarvittaisi mobiilivarmennetta tai pankkitunnuksia. Tunnistautumisesta ei saa 
tehdä liian vaikeaa. Sellainen, joka palvelisi kaikkia ja jota myös kehitysvammaiset kykenisivät 
käyttämään. Yksiselitteistä olisi, jos korttiin tarvittaisiin vain vaikka sormenjälki tai jokin muu 
selkeä tunnistautuminen. 
 
Itse päättämään kykenevillä kehitysvammaisilla löytyy varmasti järkevä keino asioiden 
hoitamiseen. Mutta miten on niiden kohdalla, jotka ovat täysin riippuvaisia ulkoisesta 
maailmasta? Tuleeko niissä aina huomioiduksi yksilön oikeusturva asioiden hoidossa  
- tätä on hyvä myös miettiä. Toivon Kehitysvammaisten Tukiliiton apua ja kannanottoa 
mobiilivarmenteisiin ja tarvittaviin tunnistaumisiin, sellainen varmaan tuleekin. UGH. 
 
Syksyn upea ruska juuri puhjennut luontoon. Monen jo odottama syksyn toiminta on käynnistynyt 
ja on mukava taas tavata ystäviä. Kesällä oli moninaisia tapaamisia jäsenistön kesken. Muutamia 
mainitakseni: kesäkuussa tanssittiin Ämyrin lavatansseissa, heinä-elokuussa Vantaan kv-tuen 
kanssa pidettiin yhteinen, paljon positiivistä palautetta saanut kesäleiri ja elokuussa osallistuttiin 
Ylisfestareille - näihin oli maksuton yhteisbussikuljetus, elokuun melontaretkellä oli myös 
ennätysmäärä yhdistyksemme jäseniä. Tänä vuonna olemme tehneet lähikuntien kv-yhdistysten 
kanssa yhteisiä tapahtumia ja matkoja, kokemuksien perusteella tulemme varmasti jatkamaan 
yhteistyötä jatkossakin. 
 
Syyskautta jatketaan tilaisuuksien ja harraste- sekä keskustelukerhojen myötä. Tervetuloa 
osallistumaan mm. tiedotteessa mainittuihin tapahtumiin. Tulkaa mukaan toimintaan ja antakaa 
ehdotuksianne ja toiveitanne järjestettävien aktiviteettien suhteen. 
 
Tapaamisiin ja hyvää talven odotusta, 
Pirjo 
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TUKILIITON APURAHAT HAETTAVISSA LOKAKUUN LOPPUUN MENNESSÄ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tukiliiton apurahoja myönnetään 16 vuotta täyttäneille kehitysvammaisille henkilöille.  
Syksyn 2019 apurahahaku päättyy lokakuun lopussa. Apurahoja voi hakea harrastuksiin  
ja vapaa-ajan viettoon. Haku tapahtuu sähköisesti nettilomakkeella tai tulostamalla ja 
postittamalla apurahalomake Tukiliittoon.  
Lisätietoja: https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/tukiliiton-apurahat/ 
 
 
 
PUHETTA ILMAN SANOJA -KOMMUNIKAATIOKOULUTUS  
PIEKSÄMÄELLÄ 2.-3.11.2019 
 
Puhetta ilman sanoja -kommunikaatiokoulutus järjestetään Pieksämäen Seurakuntaopistolla  
2.-3.11.2019. Koulutus on suunnattu puhevammaisille yli 16-vuotiaille nuorille ja aikuisille sekä 
heidän lähi-ihmisille. Lähi-ihminen voi olla esimerkiksi omainen tai työntekijä. Koulutuksessa 
etsitään yhdessä keinoja kommunikaation tukemiseen. Tavoitteena on, että jokainen osallistuja 
saa tukea mielipiteen kertomiseen ja itsemääräämisen toteutumiseen. Koulutus on ilmainen 
sisältäen ruokailut ja majoituksen. Hae mukaan 4.10.2019 mennessä.  
Lisätietoja ja hakulomake: https://www.tukiliitto.fi/toiminta/aikuiset/kommunikaatiokoulutukset/   
Kysy lisää Minni Haveri, minni.haveri@tukiliitto.fi tai puh. 040 1841 240 
 
 
 
ISIEN KALARETKI SÄRKISALOON 11.-13.10.2019 
 
Perinteinen isien hauenjahtaaminen Särkisalossa on taas tulossa! Luvassa on hyvää ruokaa, 
seuraa, saunaa ja reipasta mieltä, mukaan voi lähteä, vaikka ei kalastuksesta välittäisikään. 
Mukaan voi ottaa vaikka hyvän kirjan, jota lueskella sillä aikaa, kun muut ovat illallisateriaa 
jahtaamassa tai metsän antimia jahdaten… 
 
Espoon Kehitysvammatuki ry:n jäsenille 210,- sis. majoituksen, ateriat ja veneen käytön.  
Muille kehitysvammaisten isille 260,-. Hinnannousu johtuu isommasta 60hv veneestä, jonka 
päivävuokra 50 euroa korkeampi. Majoituksesta vastaa perinteisesti Ylöstalo ja mökkinä sama 
hulppea Iso-Keisari https://www.ylostalo.fi/iso-keisari   
Majoituspaikkoja on rajoitetusti, sitoutuvat ilmoittautumiset mahdollisimman pian.  
Lisätiedot: Rami Pyy puh. 050 5839390 tai sähköposti: pyysteri@gmail.com 
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VERTAISTOIMINTAA 
 
Taitoa tulevaan -ratkaisu- ja voimavara- 
keskeinen verkkovalmennus 21.10.–29.11.  
 
Aiheuttaako nuoren itsenäistyminen paljon  
kysymyksiä ja tunteita? Verkkovalmennuksen  
tavoitteena on vahvistaa vanhempien voimavaroja  
ja vanhemmuuden taitoja olla nuoren tukena  
itsenäistymisvaiheessa.  
 
Lähtökohtana ovat jokaisen osallistujan omat  
tavoitteet ja uusien vanhemmuuden taitojen  
oppiminen. Hakuaika valmennukseen on syyskuussa. 
Linkki lisätietoihin ja ilmoittautumiseen: 
https://www.tukiliitto.fi/toiminta/verkkoauttaminen/tuleva/verkkovalmennus/  
 
Pro gradu -tutkimuskysely somen käytöstä kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille 
 
Lapin yliopiston opiskelija Raakel Saarinen toivoo kehitysvammaisilta nuorilta ja aikuisilta 
vastauksia kyselyyn, jonka aiheena on sosiaalisen median käyttö. Kyselyyn toivotaan vastauksia 
myös henkilöiltä, jotka eivät käytä somea. 
 
Raakel tekee pro gradu -tutkimusta Lapin yliopistolle. Tutkimuksen aihe on kehitysvammaisten 
ihmisten sosiaalisen median käyttö. Sosiaalinen media tarkoittaa nettipalveluja, joihin käyttäjät 
luovat itse sisältöä. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi Facebook, WhatsApp, Instagram, 
Snapchat ja YouTube. 
 
Voit osallistua tutkimukseen, jos vastaat kyselyyn ja kerrot sosiaalisen median käytöstäsi. 
Kyselyyn voivat vastata kehitysvammaiset ihmiset. Jos haluat, voit käyttää avustajaa tukena. 
Kysymyksiä ovat muun muassa:  
Kuinka paljon käytät sosiaalista mediaa? Oletko löytänyt ystäviä sosiaalisen median kautta? 
Oletko kokenut kiusaamista?  
Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5-15 minuuttia. Kyselyyn vastataan nimettömänä. 
Tarvitset vastaamiseen tietokoneen, kännykän tai tabletin ja nettiyhteyden.  
Kysymyksiä on noin 14. Vastauksia voi antaa lokakuun alkuun asti. Kysely löytyy osoitteesta: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd4yl2vpBqHioZl4atLZ4uZjsc3ttVBa6myrpjW_W-
0vhEJg/viewform?usp=sf_link   
 
 
 
KEHITYSVAMMALAKI JA NYKYINEN VAMMAISPALVELULAKI  
EDELLEEN VOIMASSA 
 
Kehitysvammaisten Tukiliitto ja Kehitysvammaliitto julkaisivat 12.9.2019 yhteisen kannanoton, 
jossa muistuttavat, että palvelut on saatava voimassa olevan lainsäädännön nojalla.  
 
Kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä on saatava tarvitsemansa yksilölliset palvelut 
voimassa olevan lainsäädännön nojalla. Liittoihin on tullut yhteydenottoja siitä, että kunnissa on 
asiasta jonkin verran epäselvyyttä. 
 
Lue lisää asiasta: https://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/kehitysvammalaki-ja-nykyinen-
vammaispalvelulaki-edelleen-voimassa/ 
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GEENITESTAUKSEN RAJAT JA MAHDOLLISUUDET  
-SEMINAARI 1.11.2019 HELSINKI 
 
Harvinaiskeskus Norio ja HUS:n Kliinisen genetiikan yksikkö järjestävät yhteistyössä seminaarin:  
Geenitestauksen rajat ja mahdollisuudet, perjantai 1.11.2019 
Paikka: HUS, Iho- ja allergiasairaalan auditorio (Meilahdentie 2, Helsinki) 
 
Suuri osa harvinaisista sairauksista on perinnöllisiä. Geenitutkimusmenetelmien kehittyessä  
tulee geenitestaus kyseeseen yhä useammissa tapauksissa selvitettäessä diagnoosia.  
Geenitestin tulos voi olla epävarma tai tutkimuksista huolimatta diagnoosia ei löydy.   
 
Ohjelmassa on mielenkiintoisia puheenvuoroja diagnostiikan mahdollisuuksista geenitestauksen 
juridiseen näkökulmaan. Kokemuspuheenvuoron pitää Jyrki Pinomaa ja Harvinaiskeskus Norion 
perinnöllisyyshoitaja Ulla Parisaari kertoo omia kokemuksiaan geenitestaukseen liittyvistä 
keskusteluista harvinaissairaiden kanssa. 
 
Ohjelma ja ilmoittautumiset: www.norio-keskus.fi/tapahtumakalenteri  
Lisätietoja: Kristina Franck, kristina.franck@tukiliitto.fi tai puh. 040 542 2339 
 
  
 
KERRO MIELIPITEESI KEHITYS- 
VAMMAISTEN TUKILIITOSTA!  
 
Meidän kaikkien paikallisten kehitys- 
vammaisten tukiyhdistysten kattojärjestö,  
Tukiliitto, haluaa kuulla kaikkien  
mielipiteen ja sen pohjalta edelleen  
kehittää toimintaansa. Vastaa kyselyyn,  
johon voivat osallistua niin jäsenet,  
lehden tilaajat kuin kaikki muutkin.  
Vastausaikaa on pidennetty 14.10.2019  
asti. Kyselylomakkeelle pääsee myös  
Kehitysvammaisten Tukiliiton verkkosivujen kautta:  
www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/kyselyt  
Kyselyn suora osoite: https://link.webropolsurveys.com/S/8C50AE66930AA1C6 
 
Kyselyyn vastataan nimettömänä. Vastauksista tehdään yhteenveto, jossa vastaajaa ei voi 
tunnistaa. Vastauksia käytetään vain Tukiliiton toiminnan kehittämiseen. Kyselyyn vastanneiden 
kesken arvotaan palkintoja. Jos haluat osallistua arvontaan, jätä yhteystietosi sen jälkeen,  
kun olet lähettänyt vastaukset. 
 
 
 
ESPOON KEHITYSVAMMATUKI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS  
 
Torstaina 21.11.2019 kello 18.00 Kuninkaantien toimintakeskuksessa,  
osoitteessa: Kuninkaantie 7, 02740 Espoo 
Alustajana kokouksessa on liikuntasuunnittelija Elina Räsänen, Espoon Liikuntapalveluista. 
Aiheena Liikunta erityisryhmille Espoossa.  
 
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! 
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PIENI ELE -KERÄYKSEN  
JATKUVUUS TURVATAAN 
 
Keräystoiminta kunnissa ja yhdistyksissä  
jatkuu kuten ennenkin, kun Pienen eleen  
toiminta muuttuu 1.1.2020 alkaen  
rekisteröidyksi yhdistykseksi. Yhdistyksen  
perustamisesta päättivät keräyksessä  
mukana olevien 17 vammais- ja terveys- 
järjestön johtajat. Lähes kaikki järjestöistä  
(15) liittyivät uuteen yhdistykseen.  
Vaalien aikana järjestettävän keräyksen ytimessä säilyvät tulevaisuudessakin paikallisyhdistysten 
vapaaehtoiset lipaskerääjät ympäri Suomen.  
 
”112-vuotiaan Pienen eleen tavoite on tukea vammaisten ja pitkäaikaissairaiden elämää 
lahjoitusvarojen avulla. Keräyksen näkökulmasta yhdistyksenä toimiminen vahvistaa työtä,  
jota teemme. Haluamme panostaa toiminnan kehittämiseen, jotta se on olemassa ja auttamassa 
vielä pitkään”, kertoo Pienen eleen projektipäällikkö Erika Mäntylä. Lahjoituksia Pieni ele saa  
1-2,5 miljoonaa euroa/keräys. Seuraava lipaskeräys järjestetään vuonna 2021 kuntavaalien 
äänestyspaikoilla.  
 
 
 
KEHITYSVAMMAISTEN  
TEEMAVIIKKOA  
VIETETÄÄN TAAS  
JOULUKUUN ALUSSA  
1.-7.12.2019 
 
Viikon slogan eli tunnuslause on  
”Oikeus hyvään palveluun”. 
 
Me Itse -yhdistys on tehnyt teemaviikolle  
julkilausuman. Julkilaususuman nimi on  
myös “Oikeus hyvään palveluun”.  
Se julkaistiin Leijassa numero 3/2019.  
Julkilausuma on myös sivulla: 
https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/tuemme-yhdistyksia/teemaviikko/ 
 
Julkilausumassa sanotaan, että palvelu ja tuki ovat silloin hyviä, kun ne vastaavat henkilön 
yksilöllisiin tuen tarpeisiin. Hyvä palvelu on mahdollista vain, jos henkilö itse on mukana 
suunnittelemassa sitä. Vammainen henkilö voi kutsua mukaan läheisiä tai hyviä ystäviä tueksi. 
Julkilausumassa sanotaan, että tietoa on annettava selkokielellä, jota on helppo ymmärtää. 
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TERVETULOA VAMMAISALAN ASUMISEN MESSUILLE 5.10.2019 
 
Aika: 5.10.2019 klo 10-16, paikka: Espoon valtuustotalo, Espoonkatu 5 
 
Mitä eroa on tuetulla ja ympärivuorokautisella asumisella? Milloin kannattaa ottaa yhteyttä 
vammaispalveluihin, kun mietin asumista? Millaisia asumisen muotoja espoolaisille vammaisille 
henkilöille on tarjolla? Espoon vammaispalvelut järjestää toista kertaa Vammaisalan asumisen 
messut. Viime vuonna kävijöitä oli yli 200.  
 
Messuilla on eri toimijoiden esittelypöytiä sekä vammaispalvelujen tietoiskuja, jotka on 
tarkoitettu asumisen kysymyksiä pohtiville henkilöille ja heidän läheisilleen. Tietoiskut toistuvat 
päivän aikana, joten kannattaa tulla käymään, vaikka pääsisitkin vain vähäksi aikaa.  
Messualue on auki klo 10-16. Messualueella esittäytyvät ainakin Espoon vammaispalvelut, 
Rinnekoti-Säätiö, Tukena Oy / Kehitysvammaisten palvelusäätiö, Autismisäätiö, Attendo Oy  
sekä Lyhty Ry. Myös vammaisasiamies on paikalla tavattavissa.  
 
Espoon vammaispalvelujen omien asumisyksiköiden toimintaan on mahdollista tutustua koko 
päivän ajan. Espoon kehitysvammatuki ry pitää viime vuoden tapaan messuilla kahviota, jossa  
on tarjolla syötävää ja juotavaa. Kahvilassa maksu vain käteisellä.  
 
Ohjelma:  
klo 10.00-10.05 Tervetuloa messuille! Vammaispalvelupäällikkö Anu Autio 
klo 10.05-10.20 Eri toimijat esittäytyvät 
klo 10.30-10.40 Asumisen ohjelma 
 
Espoon vammaispalvelujen tietoiskut: 
klo 11.00-11.15 Asumisen polku 
klo 11.20-11.35 Asumisvalmennus 
klo 11.40-11.55 Tuettu asuminen 
klo 12.00-12.15 Ympärivuorokautinen asuminen 
 
Huom! Espoon vammaispalvelujen tietoiskut toistuvat samansisältöisinä myös klo 13  
ja klo 14.45. https://www.facebook.com/events/500283760797293/ 
 
 
 
 
LEPY UNIFIED -JOUKKUE ETSII UUSIA PELAAJIA!     
 
Harjoittelemme tiistaisin Lintumetsän koululla (Lintumetsäntie 12 Espoo) klo 18.45-20.00. 
 
Unified-koripallojoukkeessa kehitysvammaiset urheilijat ja vammattomat partneripelaajat 
pelaavat yhdessä. Partnerit toimivat valmentajien apuna harjoituksissa harjoitellen itse mukana. 
Harjoittelemme koripallotaitoja, kasvatamme kuntoa ja ketteryyttä sekä erityisesti iloitsemme 
yhdessä onnistumisesta. Osallistumme myös Unified-koripallosarjaan, joissa tapaamme muita 
joukkueita pelien merkeissä. 
 
Partnerit ja nykyiset urheilijat auttavat uudet pelaajat mukaan huippuhienoon harrastukseen, 
joten aiempaa kokemusta koripallosta et tarvitse olla. Voit tulla kokeilemaan onko koripallo  
sinun tuleva harrastuksesi ja tehdä päätöksen kahden kokeilukerran jälkeen.  
 
Mukaan tarvitset kengät, shortsit, t-paidan, juomapullon ja iloisen mielen. 
 
Jos haluat kysyä jotain, ota rohkeasti yhteyttä: Joukkeenjohtaja Jouni puh. 040 735 6800  
tai jouni.rasinen@gmail.com www.leppavaaranpyrinto.fi/joukkueet/unified/  
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KERHOJEN SYYSKAUSI 2019  
 
Bändikerho harjoittelee Tähtiniityn koululla  
torstaisin klo 18.30-20.00. Yhteyshenkilö  
Lumimarja Wilenius puh. 050 460 0076.  
Kausimaksu 70 €.    
 
Draamakerho kokoontuu Kuitinmäen  
koululla keskiviikkoisin klo 18.30-20.00. 
Yhteyshenkilö Auli Pekkarinen, puh. iltaisin 040 731 3791. Kausimaksu 70 €.   
 
Sählykerhoryhmät, joiden järjestäminen ja vastuu ovat Western Indiansilla, kokoontuvat 
viikottain seuraavasti:  
- Kuitinmäen koululla tiistaisin klo 18-19 ja klo 19-20, rauhallisen pelitempon ryhmää. 
- Taavinkylän koululla on torstaisin klo 18.30-20.00 vauhdikkaat osaajat. 
- Kuitinmäen koululla kokoontuu torstaisin klo 19-20 junioriryhmä (n. 10-15-vuotiaat). 
 
Nuorisoklubi kokoontuu joka toinen (parittoman viikon) maanantai klo 18-20  
Riilahden 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 + lisätietoja:  
Rami Pyy, pyysteri(at)gmail.com tai puh. 050 583 9390. 
 
Vertaistukiryhmä nuorten kehitysvammaisten äideille kokoontuu noin 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 
Juttelua, retkiä ja joskus hemmotteluakin. 
 
RESSITTÖMÄT-klubi  
Ressittömät on noin kouluikäisten ja sitä nuorempien erityistä tukea tarvitsevien lasten 
vanhempien avoin klubi. Ryhmä toimii vapaamuotoisesti koko perheen voimin, vanhempien 
tapaamisissa tai vaikkapa äitien omien retkien muodossa. Vanhempien tapaamiset ovat kerran 
kuussa ja niistä saat tiedon liittymällä Ressittömien suljettuun salaiseen ryhmään Facebookissa. 
Tule mukaan irrottautumaan arjesta lähettämällä viesti sähköpostiosoitteeseen  
tiina_gyllenberg(at)hotmail.com 
 
PERHEKAHVILA 
Kehitysvammatuki 57:n kanssa järjestettävä, perhekahvila omaishoitajille (ei tarvitse olla 
omaishoitajasopimusta) kokoontuu Espoon keskuksessa, ME-talolla, Terveyskuja 2 B,  
02770 Espoo. Ilmoittautumiset, lisätietoja ja lastenhoitokyselyt viikkoa ennen tapaamista  
Katjalle (katja.riikonen@kvtuki57.fi tai puh. 044 741 6259). 
Loppuvuoden kokoontumiset ME-talolla: lauantaisin klo 13-16: 14.9., 5.10., 26.10., 16.11., 
30.11. ja 14.12.2019. Ilmoittautumiset ennakkoon Katjalle, varsinkin jos tarvitsee lastenhoitoa.  
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SPECIAL VOICE  
-LAULUKILPAILU  
VALTAA SUOMEN!   
 
Espoon, Helsingin ja Vantaan  
yhteinen osakilpailu pidetään  
Espoon Suvelan nuorisotilalla  
lauantaina 30.11.2019 klo 14.  
Osakilpailuista valitaan kaksi  
finalistia jokaista kaupunkia  
kohti. Tule mukaan yleisöön  
jännittämään! Special Voice  
-finaali järjestetään  
Turussa 29.2.2020. 
 
Jos haluat mukaan kilpailemaan pääkaupunkiseudun osakilpailuihin, toimi näin: 
1. Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse osoitteeseen: ilmoittautumiset@espoonkvtuki.fi  
Kerro viestissä koko nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. 
2. Saat tunnukset verkkokurssille, jossa autetaan biisin tekemisen alkuun.  
Kurssilta löydät valmiita taustamusiikkeja joita voit käyttää. Tässä apunasi voi hyvin olla  
ystävä, asuntolan ohjaaja, avustaja tai muu tuttu tyyppi. 
3. Ryhdy sanoittamaan omaa kappalettasi. Voit myös käyttää kokonaan itse säveltämääsi 
musiikkia. 
4. Tule mukaan biisintekijöiden sparraukseen Kehitysvammatuki57:n Ystävätuvalle  
16.10. klo 16-18. os Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs. Tapaamisessa saat työstää ja hioa biisiäsi 
musiikin ammattilaisten avustuksella. 
5. Tule esittämään biisisi osakilpailuihin Suvelan nuorisotilalle 30.11.2019 klo 14. 
6. Pidä hauskaa ja opi uutta musiikin tekemisestä! Laulukilpailun tarkemmat säännöt  
löydät osoitteesta http://www.herkkurabari.net/laulukilpailun-saannot/ 
 
Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/2071861173121575/ 
 
 
 
 
 
 

ESPOON KEHITYSVAMMATUKI RY   
c/o Hartikainen Sähköposti: tiedotus@espoonkvtuki.fi  
Mäntytie 25 Kotisivut: www.espoonkvtuki.fi   
02270 Espoo  
 
Tiedotteen kokosi: Pirjo Hartikainen, sähköposti: tiedotus@espoonkvtuki.fi 
Tiedotteen ulkoasu: Piia Lindberg 
Kopiointi ja postitus: Kuninkaantien toimintakeskuksen Toimiva-ryhmä 
 
Kerro Pirjolle, jos haluat tämän tiedotteen jatkossa sähköpostitse.  
Sähköpostijakelulla säästämme postituskuluja ja luontoa! 


