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PUHEENJOHTAJALTA

Harrastuksista
kokemuksia ja iloa

H

arrastukset ovat useille ihmisille tärkeitä niiden
synnyttämien kokemusten ja oppimisen vuoksi. Harrastuksissa syntyvät tunne- ja kehokokemukset sekä uuden oppiminen vaikuttavat positiivisesti
yksilöihin edistäen harrastusten jatkuvuutta.
Lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että harrastuksissa
toistuvasti saavutetut myönteiset kokemukset ja oppimisen hetket tukevat käsitystä itsestä kyvykkäänä yksilönä
ja uusien taitojen oppijana. Näiden kokemusten ja tuntemusten myötä syntyy iloa, jota kaikkien harrastajien
tulisi saada kokea.
Ensiarvoisen tärkeänä pidän harrastusten löytymistä
kotikunnasta. Tarjontaa mahdollistavat useat toimijat
kuten seurat, kunnat, kansalais-/työväenopistot, seurakunnat ja yksityiset palveluntarjoajat. Mikäli vaikuttaa
siltä, että jotain puuttuu niin silloin kannattaa olla itse
aktiivinen ja ottaa yhteyttä edellä mainittuihin toimijoihin esittäen toive uudesta harrastusryhmästä.
Erityisryhmille tarjolla olevia harrastusmahdollisuuksia
tuleekin jatkuvasti seurata ja tehdä aloitteita/esityksiä

uusista harrastusmuodoista. Me yhdistyksenä toimimme myös aktivoijina tässä asiassa mikäli meihin ollaan
yhteydessä.
Yhdistyksemme tekee yhteistyötä Elämöitsijät ry:n
kanssa, joka tuottaa iloa n. 50:lle kehitysvammaiselle
viikottain. Aikuisten ryhmä harjoittelee säännöllisesti,
jonka lisäksi he osallistuvat vuoden aikana muutamiin turnauksiin. Käykääpä tutustumassa toimintaan
paikanpäällä Killerillä tai Elämöitsijät ry:n facebook
sivuilla.
Ilon hetkiä harrastustoimintaan!
PETRI
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Harrastukset kuuluvat
hyvään elämään
ELLI ILONA on 25-vuotias nuori nainen. Hän on asunut jo
muutaman vuoden Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Päivänsäteen palvelukodissa Jyväskylässä.
Elli osallistuu päivisin taidepainotteiseen päivätoimintaan Kortetuvalla. Hän tekee siellä monenlaisia
kädentaitoa ja luovuutta kehittäviä
töitä Leilan, Aliisan ja Anjan ammattitaitoisessa ohjauksessa sekä muiden
ryhmäläisten seurasta nauttien.
Jorman järjestämät maanantaiset
elokuvanäytökset Finnkinon elokuvateatterissa ovat myös tärkeitä.
Ellin vapaa-ajan täyttää monenlaiset harrastukset.
Ellin harrastuksista rakkaimpia
ovat kirjoittaminen, musiikki , elokuvien katselu ja matkailu.
Ellin vapaa-ajasta suuren osan
haukkaa omien tekstien kirjoittaminen tietokoneella. Tekstiensä pohjalta hän sai toteutettua pitkäaikaisen
ison haaveensa, teatteriesityksen,
viime kesänä Sauli Yksjärven erinomaisen dramaturgisen otteen ja
ohjauksen avulla sekä perheen että
läheisten tuella.
Näin syntyi esitys MATKA MINUN MIELEENI.
Kolme esitystä Huoneteatterilla
olivat loppuunmyytyjä. Elli kasvoi
vuoden kestäneen prosessin aikana
monella tasolla. Oli suurenmoista
nähdä hänen sitoutumisensa produktion eri vaiheisiin ja iso ilo oman
haaveensa muuttumisesta todeksi.
Elli kuuntelee paljon musiikkia.
Hänen työstäessään tekstejään hyvin
usein toisella näytöllä pyörii youtubevideot ja musiikki virtaa korviin
kuulokkeiden kautta.
Elli käy säännöllisesti konserteissa
mm. isosiskonsa Rean kanssa. Rea

Elli Haverinen
toteutti unelmansa
näyttämöllä.
Kuva Huoneteatterin
julisteesta.

järjestää liput yllätyksenä ja niin
on valmiina siskosten viikonloppu
Helsingissä.
Elli käy Neljänsuoran keikoilla
Anne-ohjaajan kanssa vähintään
kerran vuodessa. Viimeksi lokakuun
alussa Revontulessa Hankasalmella.
Elli on soittanut ja laulanut ihan
pienestä pitäen. Viime vuosina hän
on osallistunut aktiivisesti KUMO:n
toimintaan soittamalla ja laulamalla
eri bändeissä.
Elli on aina valmis matkalle. Automatkat Kuusamoon isovanhempien
luo useamman kerran vuodessa ovat
olleet osa Ellin elämää syntymästä
alkaen. Ulkomaille tekee mieli välillä. Lentokoneessa nautitaan lentä3

misestä ja laivalla meren käynnistä.
Viimeisimmän reissun hän teki
Päivänsäteestä Mikon sekä Päivi- ja
Miia ohjaajien kanssa Tallinnaan.
Reissu oli mieleenpainuva.
Vapaa-ajan toiminnot nivoutuvat
Päivänsäteeseen ja siihen toimintaympäristöön, jossa Elli elää arjessa.
Päivänsäteen henkilökunnan aktiivisella otteella on tärkeä osa arjen harrastusten ja toimintojen tukemisessa.
Harrastaminen on osa ihmisen
hyvää elämää. Monipuolinen harrastaminen on tehnyt Ellin elämästä
rikasta.
Kirjoittanut Ellin isä

OLLI-PEKKA HAVERINEN
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” Tuulan lähellä
hyvä olo tarttuu”
Tuula Anneli Nieminen,
60 vuotta.
Kävin haastattelemassa Tuulaa
Nuutinrannan palvelukodissa
syyskuussa. Aistin asukkaista,
Tuulasta ja henkilökunnasta,
että asiat ovat hyvin ja ilmapiiri
kodinomainen. Tässä pieni otos
Tuulan elämästä.
Iloinen ja hymyilevä, tuore kuusikymppinen, Niemisen Tuula on
tyytyväinen elämäänsä. Tuulan asenne kanssaihmisiä kohtaan on ystävällinen ja muita huomioiva, Tuulan
lähellä hyvä olo tarttuu. Tuulan
ydinperheeseen kuuluvat kaksi veljeä
perheineen sekä isä. Äiti Anja kuoli
viitisen vuotta sitten. Anja Nieminen
oli erittäin aktiivinen toimija KeskiSuomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksessä vuosikymmenien ajan.
Tuula asuu Muuramessa Nuutinrannan palvelukodissa. Nuutinrannan rakensi Kehitysvammaisten
Palvelusäätiö nelisen vuotta sitten
ja Tuula oli taloon muuttaneista
asukkaista ensimmäisten joukossa.
Aiemmin Tuulan koti oli Muuramessa äidin ja isän kanssa.
Nuutinrannan asumispalvelut on
kilpailutettu 2 kertaa. Toiminta alkoi
Aspa Oy:n kanssa ja vaihtui vuoden
alusta Nuorten Ystävät -palvelut
Oy:n lipun alle. Kaikki on mennyt muutoksista huolimatta hyvin.
Tuulan mielestä kehitysvammaisten
välttämättömiä palveluja ei pitäisi
kilpailuttaa nykyisellä tavalla.
Tuula käy Nuutintuvalla töissä.
Pannunalusia ja muita käsitöitä syntyy omaan tahtiin. Nuutintupa on
Coronaria Oy:n pyörittämä päivä- ja
työtoiminta yksikkö, joka sijaitsee

Nuutinrannan kodin vieressä pienen
kävelymatkan päässä. Kävely onkin
yksi Tuulan monista harrastuksista.
Maanantaisin Tuula käy tanssimassa kaupungissa, samoin jokaviikkoinen musiikkikerho Kortepohjassa
kuuluvat viikonharrastuksiin. Kerhossa lauletaan ja soitetaan. Musiikki
on Tuulalle tärkeää, myös Tuulan
lähiomaiset ovat musikaalisia, kuten
Tuulan 60 v juhlissa Muuramen Työväentalolla mukana olleet kuulivat ja
näkivät. Fysikaalisessa jumpassakin
Tuula ehtii käymään.
Tuula opiskeli Pieksämäen Kansaopistossa ja Kuhankosken ammattikoulussa sekä käynyt Kansakoulua.
Tuula piti opiskelusta.
Televisiossa mieliohjelma on Vain
Elämää. Jyppi on suosikkilätkäjoukkue, jonka edesottamuksia Tuula
seuraa kotona ja välillä jäähallilla.
Mieliruoka on Pizza vaikka Tuula sanoo olevansa kaikkiruokainen. Tuula
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tykkää Nuutinrannan ruoasta, jonka
tekemiseen välillä itsekin osallistuu
mm. asumiskaveri Marjatan kanssa.
Viimeksi Marjatan kanssa tuli leivottua pullaa.
Tuulalla on paljon ystäviä. Eikä
ihme. Tuula osaa kohdata ihmisen.
Kysyin Tuulalta, oletko onnellinen,
Tuula vastasi: ”Olen. Minusta tuntuu
hyvältä. Oma asunto on tärkeä asia
ja täällä olevat kaverit ja ohjaajat”.
Keski-Suomen Kehitysvammaisten
Tukiyhdistys Ja Kehitysvammaisten
Tukiliitto onnittelevat Tuulaa merkkipäivän johdosta.
HARRI NIEMINEN
P.S. Haluan kiittää Tuulaa monesta
asiasta. Erityisesti siitä, että Tuula on
tyttäreni Rosan ystävä ja äitihahmo
Nuutinrannassa. Tuulan ilmiömäinen
muisti on ihailtavaa. Olen etuoikeutettu
saadessani kutsua Tuulaa ystäväkseni.

www.kskvtukiry.org

Päivänsankari solistina.

Serenadi Tuulalle.
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Elämyksiä
Keski-Suomen
Kehitysvammaisten
Tukiyhdistyksen
kesäleirillä 2017
Leppoisan yhdessäolon, tanssin, retkien
ja teatterin lisäksi vauhdikasta menoa
Uralilla.
Kaasukahvaa käytti Repa Virolainen.
Kiitokset Repalle!
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Ennakkokutsu
kehitysvammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen

Tervetuloa juhlimaan
5.12.2017 klo 17-20

!
!

Tanssiaiset
Keskussairaalantie 21 E
• kahvitarjoilu
• juhlapuku

!
Kutsut ilmoittautumisohjeineen lähetetään
marraskuussa

!
Jyväskylän kaupunki
Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
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Askeleita Omaan elämään - seminaari
torstaina 2.11.2017
Ravintola Priimus/auditorio Pruuvi, Taulumäentie 45, 40200 Jyväskylä
Askeleita Omaan elämään -seminaari on osa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Aikuisuuden kynnyksellä
toimintaa. Aikuisuuden kynnyksellä -toiminnan tavoitteena on tukea kehitysvammaista nuorta ja hänen
perhettään muutosvaiheessa, kun nuori aikuistuu ja itsenäistyy, päättää peruskoulun tai valmistuu
ammattikoulusta ja lähtee kohti omaa elämää. Toiminnasta lisätietoja
http://www.kvps.fi/palvelut/aikuisuuden-kynnyksella

Seminaari on avoin kaikille. Päivän tarkoituksena on pysähtyä yhdessä pohtimaan itsenäistymistä, oman
elämän rakentamista ja suunnittelua sekä sisaruuden merkitystä ja unelmia. Päivä on tarkoitettu
kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville nuorille, heidän läheisille ja työntekijöille.

Seminaarin ohjelma
Klo 8.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvit

Klo 8.45

Tervetuloa ja virittäytyminen päivään
Noora Västinen & Satu Koivurinne

Klo 9.00

Askel kerrallaan Kohti omaa elämää –yhdessä askeltaen
Rea ja Elli Haverinen, nuoren ja siskon kokemuspuheenvuoro

Klo 10.00

Koulu sillan rakentajana omaan elämään –Henriikan tarina
Henriikka Pärssinen, kokemuspuheenvuoro
Pauliina Jääskeläinen, työhönvalmentaja Bovallius ammattiopisto
Tauko

Klo 10.45

Sisaruuden merkitys oman elämän rakentamisessa
Milla Bergman, rinnekotisäätiö Erityinen sisaruus –hanke

Klo 11.30

Lounas (omakustanteinen)

Klo 12.30

Usko unelmiin – kohti omia tavoitteita
Tarina läheisten tuen merkityksestä, rohkeasta eteenpäin menemisestä sekä
henkilökohtaisen avun mahdollisuuksista.
”Jokainen päivä ansaitsee tee hetken, haaveiden maahan pienen etken. a ko päivän
töistä, pysähdys pieni, voimia antaa, selkeyttää tieni.”
Noora Västinen, elämäntaidon valmentaja, naurujooga ohjaaja
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Klo 13.30

Itsenäistymisen portailla, vanhemman puheenvuoro

Klo 13.45

Kotikunta mahdollistamassa oman elämän rakentamista työntekijän
puheenvuoro

Klo 14.30

Loppu yhteenveto

Klo 15.00

Porinakahvit

Klo 15.30

Tilaisuus päättyy

ILMOITTAUTUMINEN 22.10 MENNESSÄ
http://www.kvps.fi/tapahtumat/askeleita-omaan-elamaan-seminaari

Lisätietoja tapahtumasta Satu Koivurinne, Aikuisuuden kynnyksellä toiminta/
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö puh. 0207 713 552, satu.koivurinne@kvps.fi
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Keski-Suomen
Kehitysvammaisten tuki ry

JÄRJESTÖJEN
JOULUMYYJÄISET
HIPPOSHALLILLA 9.12.2017 klo 10-15.
Tervetuloa hankkimaan joulukortit,
kakut ja leivät pöydästä nro 23.
Voit tuoda paikalle myös onnenpyörätavaraa
ja myytäviä tuotteita.

EDUNTALVONTAILTA
EDUNVALVONTAILTA tiistaina 28.11 klo 17.30-19.00
Kortepohjan toimintakeskuksen ruokasalissa, Tilustie 1 yläpiha.
Maistraatista tulee ylitarkastaja Inka Heikkinen keskustelemaan ja vastaamaan kysymyksiimme.
Laita ennakkoon kysyttäviä asioita Maijalle, niin toimitan ne hänelle.
Jos sinulla on asiaa, jota et halua illan aikana käsitellä, voit laittaa sen Heleniukselle yhteystietojesi
kanssa, niin saat vastauksen myöhemmin häneltä.
Ilmoitathan tulosi iltaan, niin osaan varata riittävästi tarjottavaa!

Tv. Maija K Jaatinen
p. 0503076713 tai maija.k.jaatinen@kolumbus.fi
Ps. Alapihallekin voi parkkeerata !

SENIORIVANHEMPIEN KOKOONTUMISET
Seniorivanhempi/läheinen tule juttelemaan ja kahvittelemaan
pääkirjaston kahvilan kabinettiin joka kuukauden ensimmäisenä
torstaina klo 13.00-15-00. Seuraava kerta 2.11.
Viime kesäkuussa kävimme porukalla Petäjäveden Karhunahtaan laavulla. Hauskaa oli vaikka Ollin synttärikakku oli kaatua nuotioon!
Pois tullessa katsastimme Petäjäveden vanhan kirkon.
Kysellä voit Maija K Jaatiselta p. 050 3076713
kuva: www.papunet.net/kuvapankki
10
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Tule asumaan

PERHEKOTI
HIMAAN
Ei myytävänä!
Allekirjoita!
Allekirjoita Ei myytävänä!
-kansalaisaloite vammaisten
ihmisoikeuksien puolesta.

Ammatillinen PERHEKOTI HIMA
on tarkoitettu kehitysvammaisille.

Vammaisten ihmisten perusoikeudet eivät toteudu tämän
päivän Suomessa. Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvammaalan asumisen neuvottelukunta ovat tehneet 12.6.2017
kansalaisaloitteen vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamiseksi.

• Etsimme perheeseemme kahta asukasta.
• Toimimme Keuruulla keskustan ja
palvelujen lähellä.
• Perhekotimme hoito- ja ohjaustyö
perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen
ja koulutukseen vammaispuolella.
• Himassa ykkösasiana;
Elämän arki ja juhla tehdään yhdessä!
Yksityisyys on myös Jesh!
• Himassa pysyvät ihmissuhteet ja
elämyksellinen arki antavat
tasapainoisen ja turvallisen elämän.

Aloitteen sisältö
Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen
kilpailuttaminen on vastoin YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Esitämme, että julkisia
hankintoja koskevan lain 9 §:ään lisätään 16. kohdaksi
soveltamisalueen seuraava rajaus: Tätä lakia ei sovelleta
sellaisten vammaispalveluiden hankintaan, joissa on kyse
vammaisten henkilöiden välttämättömän huolenpidon ja
tuen tarpeista ja tarpeisiin liittyvistä palveluista asumisessa ja jokapäiväisessä elämässä.
Kansalaisaloitteemme koskee kaikkia kilpailutuksen
piiriin kuuluvia palveluita, asumispalveluita, tulkkauspalveluita, henkilökohtaisen avun palveluita jne.

Jos jotain liikahti sisälläsi ja kiinnostuit
perhekodistamme tule tutustumaan,
istutaan alas ja mietitään yhdessä
”vain sydämellä näkee parhaiten”.

Lue ja allekirjoita kansalaisaloite!
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2538
Allekirjoittaneita on jo vaadittu 50 000.
Voit edelleen tukea kampanjaa ja käydä allekirjoittamassa
aloitteen.

Yhteydenottoasi odotellen
Hilkka ja Veikko Rajala
0400 552377 tai 040 5631477
hima@perhekotihima.fi

Ei myytävänä -sivusto:
http://www.eimyytavana.fi/

www.perhekotihima.fi
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Kommunikaatiomenetelmiä
kehittämällä parempaan
vuorovaikutukseen
Syksyllä alkaneessa kommunikaatioprojektissamme
panostetaan yksilöllisen kommunikaatio- ja
vuorovaikutusmenetelmän kehittämiseen
jokaiselle asukkaallemme. Näin parannetaan
heidän elämänhallintaansa ja vaikuttamismahdollisuuksiaan.

Tutustu
asuntoihimme
internetissä!
www.ksvs.fi

Kysy vapaita asuntojamme:

020 766 1181 tai vammaispalvelusaatio@ksvs.fi
vammaispalvelusaatio@ksvs.fi
Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä

JÄRJESTÖASIAA
TUE KEHITYSVAMMAISTYÖTÄ:
1) Liity yhdistyksen jäseneksi
Voit tukea yhdistyksen toimintaa liittymällä yhdistyksen varsinaiseksi (30,-) tai kannatusjäseneksi (100,-).
Jäsenetuihin kuuluu mm. Tukiviesti-lehti. Liittyminen
onnistuu kotisivujen kautta www.kskvtukiry.org sekä
ottamalla yhteyttä johtokunnaan jäseniin.
2) Lahjoitus
Voit tehdä myös vapaamuotoisen lahjoituksen yhdistyksen tilille Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry
FI42 1581 3000 1070 51, viestikenttään ”Lahjoitus”.

3) Voit ilmoittaa/mainostaa Tulppaani- lehdessä.
Lehti ilmestyy kolmesti vuodessa: maalis-, kesä- ja
lokakuussa. Lisätietoja petri.liukkonen(a)elisanet.fi
4) Testamentti
Voit lahjoittaa testamentin kautta varoja kehitysvammaistyöhön.
Lisätietoja yhdistyksen puheenjohtajalta
www.kskvtukiry.org ja facebook-sivut

Tämän paikallisyhdistyksen tiedotteen lisäksi jäsenemme saavat valtakunnallisen
Kehitysvammaisten Tukiliiton Tukiviesti-lehden tai selkokielisen Leija-lehden.
Mikäli osoitetietosi muuttuvat, tee ilmoitus. Lomakkeen löydät osoitteesta
www.kvtl.fi/fi/paikallinen-toiminta/yhdistyksen-materiaalisalkku/yhteystieto--ja-osoitteenmuutoslomakkeet/
Sähköpostitse muutos: sinikka.niemi(a)kvtl.fi, Lisätiedot, puh. 020 7718200
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