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PUHEENJOHTAJALTA
SAA HÄIRITÄ,
OTTAKAA KANTAA!

H

ei kaikki Tulppaanin lukijat!
Yhdistyksemme toimintavuosi on käynnistynyt muutosten
merkeissä. Johtokunnassa tapahtui henkilövaihdoksia, jonka lisäksi saimme mukaan uusia aktiivisia toimijoita. Puheenjohtajan paikka vapautui Harri Niemisen keskittyessä kehitysvammaisten
asioiden edistämiseen tukiliiton liittohallituksessa.

Tyttäremme Anniina on toimelias Down-neiti, joka useimmiten
jakaa iloa ja hyvän tuulisuutta ympärilleen, missä milloinkin mennä
viipottaa.
Mieliinpainuvana asiana viime kesältä on pyöräilyharrastuksen
aktivointiin liittyvä episodi, joka lähti liikkeelle peräpyörän hankinnasta. Tarkoitus oli päästä toteuttamaan pitkiä pyörälenkkejä
yhdessä Anniinan kanssa.
Päätimme hankkia pyörän omin päin ja yllättää tyttäremme
iloisesti. Peräpyörä keikkui pyöräni jatkona ja sain houkuteltua
Anniinan muutamaan otteeseen siihen istumaan.
Pyörä ei kuitenkaan vetänyt puoleensa magneetin lailla. Otsalleni
alkoi kerääntyä tuskanhikeä reilun kahden viikon tutustumisjakson jälkeen, koska ensivaiheen uteliaisuus oli kääntynyt pyörän
karttamiseksi. Tiedusteluista huolimatta en ollut saanut vastausta,
mikä peräpyörässä tökkii, kunnes eräänä päivänä hän sanoi hyvin
määrätietoisesti, että pyörä on ruma!
Odottamaton vastaus hämmensi mutta suuremmassa määrin
se aiheutti ylpeyttä vankasta omasta mielipiteestä. Tapaus osoitti
jälleen kerran yksilön mielipiteen kuulemisen tärkeyttä ja päätöksentekoon vaikuttamista pienestä pitäen.

Olen Petri Liukkonen Jyväskylästä ja perheeseeni kuuluvat vaimo
Anne, tyttäret Helmiina 13 v. ja Anniina 10 v. sekä Irlanninsetteri,
Uljas 1 v. Lähdin yhdistyksemme toimintaan mukaan vuonna 2013
aloittaen sihteerin tehtävien hoitamisella.
Aktiiviset pari vuotta ovat avanneet silmäni niin keskisuomalaisten kehitysvammaisten asioiden yleisen tilan hahmottamiseen kuin
myös valtakunnan tasolla tapahtuviin ajan ilmiöihin. Syväluotausta
kehitysvammaisten yksilöiden erityiskysymyksiin on kertynyt yhdistyksemme jäsenten kautta sekä eri puolilta suomea kantautuneiden
asioiden tiimoilta.
Yhdistyksenä voimme jakaa arvokkaita kokemuksia sekä tietoa
ja pyrkiä vaikuttamaan eri foorumeilla asiantilojen paranemiseen.
Toivottavasti asiat paranevat tulevaisuudessa ja vanhemmat/läheiset
voivat ottaa hieman rennommin asioiden ajajina ja luottaa vankemmin julkisen järjestelmän toimivuuteen ja palvelujen tasavertaiseen
saamiseen.
Yhdistystoiminnan kautta on ollut oivallinen mahdollisuus peilata kokemuksia muiden kanssa ja saada perspektiiviä mm. eri ikäisten kehitysvammaisten arkeen liittyvistä asioista. Lisäksi on löytynyt
myös uusia perhetuttavuuksia rikastuttamaan vapaa-aikaamme.

Toivon myös teiltä, arvoisat yhdistyksemme jäsenet, mielipiteiden
ilmaisua ja kannanottoa.

PETRI LIUKKONEN

Sihteeri (toimittaja)
Maarit Mäkinen
0451355612
maarit.makinen(a)jao.fi
Rahastonhoitaja
Pia Nieminen
040 837 3935
pia.nieminen68(a)gmail.com
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Tulppaani on 4 kertaa vuodessa
ilmestyvä paikallinen julkaisumme.

YHTEYSTIEDOT 2015
Toimisto: Rivipolku 2 as 2,
40950 Muurame, puh. 050 9119899
www.kskvtukiry.nettisivut.fi/
JOHTOKUNTA
Puheenjohtaja
Petri Liukkonen
petri.liukkonen(a)elisanet.fi
Varapuheenjohtaja
Olli-Pekka Haverinen
olli-pekka.haverinen(a)jkl.fi

Tuula Henttu
Kari Arkko
Ritva Halttunen
Maija K. Jaatinen
Ritva Vihanto

044 0522099

Sabine Ylönen
Jari Makkonen
Anu Penttilä
Sami Laine

044 5848364
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040 935 8121
050 307 6713
050 343 5510,
046 668 9729
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050 351 9467
0400 885 100
040 511 8205
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TOIMITTAJAN AJATUKSIA
Maarit Muuramesta

O

len Maarit Mäkinen Muuramesta.
Perheeseemme kuuluu mieheni Ilkka sekä lapset Mira 15, Iiro 13, Timo 6 ja Atso 4 vuotta.
Timo on iloinen ja vilkasluontoinen downpoika, joka käy päiväkodissa Rajalassa ja aloittaa siellä ensi
syksynä eskarin.
Olen saanut mahtavan tilaisuuden tulla mukaan KeskiSuomen Tukiyhdistyksen toimintaan. Toivon omalta
osaltani, että voin olla tuomassa esiin mm. näkemystä
aikuiseksi kasvamisesta erilaisen lapsen rinnalla. Ensitiedon
tärkeys, vertaistoiminta ja lapsiperheen arjen kiemuroiden
tukeminen eivät toistaiseksi ole itsestäänselvyyksiä. Maailma jossa moni asia on tarkkaan mietittyä ja tuotteistettua
toimiikin arjessa toisin. Terapiat, kuntoutukset, perheen
tukiviittomien tms. kommunikointimenetelmien käyttö ja
opettelu… on paljon asioita jotka jäävät yksittäisen pienen
ihmisen harteille samalla kun arjen pitäisi pyöriä. Ihminen
on kuitenkin ihminen ja välillä sitä väsyy, niin usein olisi
ihanaa olla vain Äiti tai Isi tai Perhe.
Perhekin alkaa vaan välillä tuntua ”kuntoutusyksiköltä”!
Ja sitten kun olen osa ”kuntoutusyksikköä” en
ole enää vain äiti ja minun täytyy puskea päälle myös
siinä, että struktuurit toimii, käytetään oikeita termejä ja
viittomia oikeissa tilanteissa. Ja että tehdään asioita oikeassa järjestyksessä että hommat pelaa…niinpä!
Välillä joutuu sanomaan myös ruman sanan, kun pitää
lapsensa puolia maailmassa. Ja sitten pitäisi käydä vielä
töissä…ja kun ei riitä päiväkodissa pelkkä vasu vaan on
myös tetu ja hojks ja kevaneuvola tavallisen lisäksi. Kaikki
em. tietenkin päiväaikaan eli työaikaan, teenkö ne sisään
vapaalla vai jätänkö loman väliin vai??? Mutta kiitollisinta
tässä on se, että kun tulen kotiin töistä (olin sitten väsynyt
tai en) saan aina ihanan vastaanoton…moia moia moia…

äiti tuti kotiin…ääääeiiitti! Ja päälle halauksen, (joskus tosin
riittää että on käynyt vain vessassa tai olen ollut toisessa huoneessa niin taas sama vastaanotto…)
Tätä kaikkea voi sitten tosissaan pohtia vertaistukiryhmässä.
Tuoda itsensä sellaisena kuin on, ei tarvitse yrittää mitään tai
jaksaa jos ei jaksa…kaikki ymmärtävät jos kiireessä lähtiessä
kengät on eriparia tai paita vikaan napitettu tai ei vain huvita
mikään. Tapaamisen jälkeen on taas virtaa! Kun näkee, että
muutkin selviävät arjesta ja toisaalta väsyvät, näkee kuinka
toiset eityislapset on kasvaneet, kehittyneet ja lähteneet kouluun…alkaa uskomaan että itsekin jaksaa (ei vain pakosta
ja velvollisuuden tunnosta) ja että omanikin tosiaan lähtee
eskariin…
Vedän Muuramessa vertaistukiryhmää joka kokoontuu
kerran kuukaudessa. Meitä on vakiintunut joukko äitejä ja
joskus isiäkin lapsineen mukana. Pääpaino on ollut tavata
kahvin ja mehun merkeissä jutellen. Tänä keväänä saimme
käyntiin lasten jumpan kunnan kerhorahoituksen turvin,
siitä kiitos Muuramen kunnalle! Jumppa on suunnattu jo
kouluikäisille Muuramelaisille erityislapsille sekä heidän
sisaruksilleen. Toki mukaan on mahtunut pari pienempääkin
vilistäjää. Jumpan meille vetää Muuramen Syke, josta suuri
kiitos toiminnanjohtaja Johanna Pitkälälle.

Kannen pojat
Kuva:
Maarit Mäkinen
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TULOSSA
Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry
KEVÄTKOKOUS
Aika: keskiviikko 31.3.2015, klo 18
Paikka: Kortepohjan toimintakeskus, Tilustie 1
Sisääntulo yläpihan kautta.
Kevätkokouksen keskustellaan yhdistyksen sääntöjen mukaisten asioiden lisäksi
kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä elämän kiinnostavista aiheista.
Tiedustelut: Petri Liukkonen 044 0522099
Kahvitarjoilu.
Lämpimästi tervetuloa.
Johtokunta, Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry

Piirrokset: Papunet

• Savion tanssit 2.9.2015
• Vaikuttamistapahtuma syyskuulla
• Turvallisuus taitaja -koulutusta syksyllä.

KARSTULAN Kvt ry
on toiminut 20 vuotta.
Tulppaani Onnittelee!
SENIORIT

Hei sinä seniorivanhempi / -läheinen !
Tule mukaan tapaamisiimme kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 13.00-15.00 pääkirjaston kahvilan
kabinettiin.
“Sana on vapaa, elikkä asiaa ja asian vierestä..”
Seuraavat kokoontumiset
5.3 , 9.4 ja 7.5
Parkkitilaa löytyy Karismakorttelin hallista ja Hannikaisenkadulta.
Teemme sulan maan aikaan pieniä retkiä lähialueelle.
Yhteyshenkilö; Maija K Jaatinen, 050 3076713
4
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KURSSEJA • LEIREJÄ • LOMIA
Leirimaksu on molemmilla kursseilla 100 € ja sisältää
majoituksen, täysihoidon sekä leiriohjaajien palvelut.
Molemmilla leireillä on mahdollisuus omakustanteiseen kesäteatteriin ja lavatansseihin.
Huom. Leiripaikka ei sovi liikuntarajoitteisille. Tukiyhdistys ei vakuuta leiriläisiä, vaan jokaisen tulee huolehtia vakuutuksistaan itse
Ilmoittautuminen:
Sähköpostitse 18.-31.5. pia.nieminen68@gmail.com
Kirjoita tietoihin: Osallistujan nimi, osoite (leirikirjettä
ja laskutusta varten), puhelinnumero sekä osallistujan
ikä ja liikuntakyky.
Lisätietoja puhelimitse: Pia Nieminen, 050 9119899

RÄNSSIN KESÄLEIRIT
K-S:n Kehitysvammaisten Tuki ry. järjestää jälleen
suositut kesäleirit. Leireille voivat hakea Keski-Suomen
alueen kehitysvammaiset. Tukipiiri tiedottaa KeskiSuomen alueen yhdistyksiä.
Paikka: Rälssin kievari
Kuikantie 340, 41140 Kuikka (Jyväskylästä n. 25 km)
Leiriajat
Leiri 1: 29.6.-3.7. leiri alle 45-v.
Leiri 2: 6.-10.7.
leiri yli 45-v.

RATSASTUSVAELLUS LEHTIMÄELLÄ
Aika:

16.06.2015 - 17.06.2015

Tervetuloa nauttimaan leppoisasta tunnelmasta hevosvaellukselle Lehtimäen
opiston ja Valkealammen retkeilyalueen maastoihin.
Malike yhteistyössä Lehtimäenopiston kanssa järjestää kaksi samansisältöistä ratsastusvaellustapahtumaa, toinen lapsiperheille ja toinen aikuisille avustajan kanssa.
Päivä alkaa toisiin tutustumalla, jonka jälkeen siirrytään talleille ja aloitetaan
vaelluksen valmistelu. Tehdään tuttavuutta hevosten kanssa, tutustutaan hevostenohjaajiin, käydään läpi turvallisuus asiat ja mietitään yksilölliset ratkaisut joilla
osallistuminen onnistuu. Vaelluksen aikana on mahdollista pitää pikku tauko ja
Valkealammella sitten evästellään ennen takaisin lähtöä. Tarkempi aikataulu varmistuu myöhemmin.
Tiistai 16.6.2015, on varattu perheille joissa on vaikeasti vammainen lapsi.
Keskiviikko 17.6.2015, on varattu vaikeasti vammaisille aikuisille avustajan kanssa.
Opistolla on mahdollisuus majoittua ennen tai jälkeen tapahtuman. Majoituksesta
vastaa Lehtimäenopisto ja tapahtumiin osallistuville majoitus + aamupala maksaa
20/perhe tai aikuinen + avustaja. Majoitus varataan suoraan opistolta.
Osallistumismaksu: Kurssin omavastuuhinta on 50€. Hinta sisältää ruokailut ja
vaikeasti vammaisen henkilön ratsastuksen.
Vaellukselle otetaan 6 perhettä/ päivä ja 6 aikuista + avustaja/päivä
Yhteistyössä: Malike ja Lehtimäen opisto
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 5.6.2015 mennessä: Anssi Helin, Malike, anssi.
helin@kvtl.fi
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KURSSEJA • LEIREJÄ • LOMIA
ULOS TALOSTA, POIS PIHASTA
- TOIMINTAVÄLINEKOULUTUS, TAMPERE
Aika:

06.05.2015 - 07.05.2015

Koulutukseen ovat tervetulleita vaikeavammaisten henkilöiden lähi-ihmiset sekä
eri alojen ammattilaiset ja muut henkilöt. Kaksipäiväinen toimintavälinekoulutus
avaa uusia mahdollisuuksia vaikeavammaisten ihmisten osallistumiseen.
Malikkeen kaksipäiväinen toimintavälinekoulutus avaa uusia mahdollisuuksia vaikeavammaisten ihmisten arkeen. Koulutukseen ovat tervetulleita vaikeavammaisten henkilöiden lähi-ihmiset sekä eri alojen ammattilaiset ja muut henkilöt.
Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoitamme ihmistä, jonka liikkumista vamma
vaikeuttaa huomattavasti. Tällöin hän tarvitsee toisen ihmisen apua ja toimintavälineen voidakseen osallistua ja liikkua.
Koulutuksessa opit käyttämään ja soveltamaan toimintavälineitä. Saat myös kattavan tietopaketin turvallisuuden huomioinnista, toimintavälineiden hankintakanavista sekä vuokraamotoiminnastamme. Ensimmäisenä päivänä käymme läpi kesä
– ja talvikauden toimintavälineitä, toisen päivän toiminnallinen osuus toteutetaan
retkipäivän muodossa.
Osallistumismaksu 90 € (sis. kurssimateriaalin, kahvit sekä retkieväät toisena
koulutuspäivänä). Koulutukseen otetaan 16 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Koulutuksen esite
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 13.04.2015 mennessä: Tanja Tauria, Malike

KOULUTUS
VAMMAISOIKEUDEN
AJOKORTTI -koulutus

Koulutus toteutetaan alustusten ja keskustelujen
vuorovaikutuksena.
Kouluttajana toimii OTM Jukka Kumpuvuori

Vammaisten oikeuksien ajaminen ei ole helppoa ja
johtaa usein prosessiuupumiseen.
Viranomainen voi viivytellä päätöksien teossa ja Suomessa tehdään myös runsaasti lainvastaisia päätöksiä.
Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry järjestää
yhteistyössä Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuoren
kanssa koulutuksen, joka on suunnattu vammaisten
henkilöiden oikeuksista ja mahdollisuuksista kiinnostuneille henkilöille.

VAMMAISOIKEUDEN AJOKORTTI - koulutus
Torstai 19.3.2015, klo 16.30 - 19.30
Tilustie 1, käynti koulutukseen Tilustien puolelta.
Ilmoittaudu pian. Mukaan mahtuu 60 henkilöä.
Liitteessä tarkemmat tiedot tapahtumasta.
Tervetuloa
Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry, johtokunta

6

http://kskvtukiry.nettisivut.fi/
KOULUTUS

KORTEPOHJAN toimintakeskus
Tilustie 1, käynti koulutukseen Tilustien puolelta.
Tilaisuus on suunnattu niille, jotka ovat kiinnostuneet vammaisten henkilöiden oikeuksista ja
mahdollisuuksista tässä ajassa ja yhteiskunnassa. Keskustelussa tulee painottumaan kehitysvammaisten asema ja tilanne omalla paikkakunnallamme. Koulutus toteutetaan alustusten
ja keskustelujen vuorovaikutuksena.
Koulutuksen tarkempi sisältö ja tavoite ilmoituksen 2. sivulla.
Kouluttajana toimii OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Jukka Kumpuvuori.
Lisätiedot kouluttajasta, yrityksestä ja toiminnasta: www.kumpuvuori.fi/

Aikataulu: Kahvitarjoilu ja ilmoittautuminen klo 16.30 – 17.

Tilaisuuden alku klo 17.

Ilmoittautuminen ja maksu:
-

Ilmoittaudu sähköpostitse pia.nieminen68@gmail.com. Mainitse viestissäsi oletko jäsen, kirjoita yhteystietosi sekä henkilön nimi tai/ja edustamasi taho, jolle lasku ja kuitti kirjoitetaan.
Suorittamalla maksun olet vahvistanut osallistumisesi. Mukaan mahtuu 60 ensin osallistumisensa varmistanutta henkilöä. Maksu sisältää kahvi/teetarjoilun.
Mikäli ehdit maksaa ja estyt tulemasta, osallistumisoikeuden voi siirtää toiselle henkilölle.
Järjestävän yhdistyksen jäsen maksaa 13 euroa, muut henkilöt 23 euroa

Lisätiedot sähköpostitse: maarit.makinen@jao.fi
Koulutuksen tilaaja, järjestelijä: Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry
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LIIKUNTA • KULTTUURI

T

anssia, jumppaa, vesiliikuntaa ja palloilua. Tiedustele ja katso mitä kaikkea Jyväskylän kaupungin
liikuntapalvelut järjestää erityistukea tarvitseville
salibandy
jumppa
harrastajille.

Sporttis-kerho on tarkoitettu 7 – 13 –vuotiaille lapsille
ja siinä kokeillaan eri liikuntalajeja soveltaen. Kevään
lajeina ovat luistelu, hiihto, uinti, parkour/sirkus.
Sporttis-kerho järjestetään yhteistyössä jyväskyläläisten
urheiluseurojen kanssa. Urheiluseuroista mukana ovat
Diskos Juniorit ry, Huhtasuon Hiihto ry., Swimming
Jyväskylä ry sekä Parkour Oppimiskeskus Ry. Ryhmässä
on monta ohjaajaa, joten erityistä tukea tarvitseva lapsi
voi tulla hyvin mukaan!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Kati Siitari, p. 014 266
4269. Yhteistyössä: Aktiva ry. / TEEK-hanke ja Jyväskylän liikuntapalvelut

Jyväskylän kaupungin
LIIKUNTAPALVELUJA

J

yväskylän kaupungin liikuntapalvelut järjestää
harrastustoimintaa erityistukea tarvitseville lapsille, nuorille perheille ja aikuisille.
Vaikka jotkut lastenryhmät saattavat olla täynnä täynnä, voi vapautuvia paikkoja kysyä Lotta Lepoaholta
– Ryhmiin otetaan uusia osallistujia pitkin toimintakautta, mikäli mahtuu

Yhteistyöryhmät:
Galaksi – Cheerleadingryhmä
Ryhmä on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat liikunnassa erityistukea. Liikkumisen apuvälineet
uida
eivät ole este osallistumiselle. Tarvittaessa oma avustaja
mukaan.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: p. 045 274 8688,
tj[at]jaguarscheer.com.

Viikottaiset ryhmät:
Lasten uinti,
erityistä tukea tarvitsevat esi- ja alakouluikäiset
ryhmä I: ma klo 18.00−18.45 (100)
ryhmä II: ma klo 18.45−19.30 (102)
uida
12.1.−11.5.2015
Paikka: AaltoAlvari, opetusallas
Ohjaaja: Olli-Pekka Toikkonen
Uimahallin sisäänpääsymaksu

tanssia
jalkapalloilija Tepikan
salibandy
jumppa
Tanssiseura
erityistanssiliikuntaryhmät
tiistaisin 17.00 nuoret ja aikuiset
17.45 lapset
18.30 lapset
Tepika, Harkkotie 5
Ryhmiä lapsille ja nuorille kehitysvammaisille, jotka
toimivat itsenäisesti tai heillä on oma avustaja.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Tepikan toimisto 050
439 7720 ja 045 204 3246

Motoriikkaryhmä,
tanssia
lapsille joiden motorinen kehitys on viivästynyt
4-6v. (110): ke klo 16.30−17.30
7-9v. (112): ke klo 17.30−18.30
14.1.−29.4.2015
Paikka: Liikunta, telinesali
LOTTA LEPOAHO
Ohjaaja: Kati Siitari ja Vilja Sipilä
Lukukausimaksu. Ryhmässä harjoitellaan motorisia tai- vastaava liikunnanohjaaja, erityisliikunta
toja mm. telinevoimistelusalin välineistöä hyödyntäen. 014- 2664 272, 050-3819560, lotta.lepoaho@jkl.fi ,
Jyväskylän kaupunki
Liikuntapalvelut, Kuntoportti 3, 40700 Jyväskylä
Jalkapallo, erityistä tukea tarvitsevat lapset
uida
jalkapalloilija
salibandy
jumppa
www.jyvaskyla.fi/liikunta
to klo 16.45−17.30
8.1.−23.4.2015
Harjoitusjäähalli, jalkapallotila
Ohjaaja: Igor Malytchev
Lukukausimaksu.
uida

tanssia
jalkapalloilija

Sporttis-kerho
to 17.00−18.00 tai 18.00−19.00
15.1.−23.4.2015
Paikka: vaihtuva paikka
Lukukausimaksu

Erityisliikunnan välinevuokraamo
Jyväskylän Monitoimitalolla, Kuntoportti 3:ssa sijaitsee
erityisliikunnan välinevuokraamo. Tarjolla on liikunta- ja toimintavälineitä kaikille liikkumiseen erityistä
tukeajumppa
tarvitseville, jokaiselle vuodenajalle ja vaihteleviin
maastoihin.
Lisätiedot: Lotta Lepoaho, p. 014 26 64272, lotta.
lepoaho[atjkl.fi, Tiina Kurittu, p. 014 26 63144, tiina.
kurittu[atjkl.fi, liikuntainfo 014 26 64257.
Välinekuvia ja -tietoutta: www.valineet.fi

salibandy

tanssia
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TOIMINTA • HARRASTUS

BEST BUDDIES
on kaveruutta ja
ennakkoluulotonta
meininkiä!

KOKEMUKSIA
BEST BUDDIES KAVERUUDESTA

M

inun ja Rosan ystävyys alkoi helmikuussa 2013.
Lähdin mukaan Best Buddies -toimintaan, koska minusta tuntui tärkeältä tutustua
kehitysvammaiseen ihmiseen kaverina eikä ohjattavana. Rosan kanssa me tavataan kerran tai
kaksi kuussa ja tehdään yhdessä sellaisia juttuja,
joista molemmat tykkää: leivotaan herkkuja,
käydään leffassa, istutaan kahvilassa ja kyläillään toistemme luona.
Rosa on minulle juuri hyvä kaveri, koska
Rosakin on aika rauhallinen ja leppoisa tyyppi,
joka osaa arvostaa elämän pieniä ja suuria iloja.
Rosan kanssa omat kiireet unohtuvat hetkeksi.
Rosa ei puhu, mutta se ei ole meidän ystävyydessä aiheuttanut suuria ongelmia. Mitä
pitempään ollaan tunnettu, sitä enemmän
ymmärrän Rosan kommunikointia. Toki joskus
tulee eteen tilanteita, etten saakaan selvää,
mistä Rosa haluaisi minulle kertoa. Se aina
harmittaa, mutta sitten jatketaan jotain muita
juttuja.
Moni asia myös selviää, kun vaan sinnikkääs-

ti haluaa saada toisen ajatuksen selville. Kerran
oltiin jo hampurilaispaikan jonossa, kun minulla alkoi raksuttaa: Minulla ei ollut aavistustakaan, mitä Rosa haluaisi syödä. Enkä varmasti
osaa viittomia erilaisille hampurilaisille! Lähdin
sitten vain ehdottelemaan Rosalle hampurilaisia
yksi kerrallaan, ja näin saatiin ateria kokoon.
Välillä mietin, millä tavalla Best Buddies
-ystävyys on samanlaista tai erilaista kuin muut
ystävyyssuhteeni. Toki jotkut asiat toimivat
vähän eri tavoin: Yhteydenpito kulkee esimerkiksi Rosan äidin kautta, ja kaupungilla minä
huolehdin raha-asioista. Kun Rosa ei sanallisesti ilmaise asioita, mietin aika paljon sitä,
että onhan tekemisemme varmasti hänellekin
mieluista.
Kannan ystävyydestä vähän enemmän vastuuta kuin muiden kavereideni kanssa, mutta
yritän myös kovasti välttää olemasta Rosan
ohjaaja.
Lopulta ystävyys Rosan kanssa on kuitenkin
aika samanlaista kuin muidenkin ystävieni
kanssa. Tärkeintä ystävyydessä on se, että molemmilla on mukavaa yhdessä, ja että voi olla
oma itsensä kaverin kanssa.

JOHANNA HAKULINEN
vapaaehtoinen
Best Buddies -kaveri
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Best Buddies on vapaaehtoistoimintaa, joka yhdistää kehitysvammaisen ja vammattoman ihmisen tasavertaiseen kaveruuteen.
Best Buddies -kaveritoiminta on
tarkoitettu erityisesti kehitysvammaisille ja vammattomille nuorille. Kehitysvammaisten Tukiliitto
järjestää toimintaa Raha-automaattiyhdistyksen tuella.
Kaverit ovat keskenään useimmiten samaa sukupuolta ja suurin
piirtein samanikäisiä. Tärkeää
on, että kaveruksilla on yhteisiä
kiinnostuksen kohteita. Toimintaan osallistumisesta ei makseta
korvauksia eikä jäsenmaksuja.
Vuonna 2015 uusia kaveripareja
yhdistetään ainakin Jyväskylän
ja Tampereen seuduilla. Toiminnassa järjestetään myös ryhmätapaamisia, joihin ovat tervetulleita
kaikki toiminnasta kiinnostuneet.
Best Buddies -kaveritoiminnassa tehdään myös yhteistyötä
kuntien nuorisopalveluiden
kanssa. Tavoitteena on, että
kehitysvammaiset nuoret pääsevät
mukaan kuntien nuorisopalveluiden kaikille nuorille suunnattuun
toimintaan. Vuonna 2014 yhteistyötä kokeiltiin Veturitalleilla
Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden ja Kulttuuriyhdistys
Väristys ry:n Kulttuuriklubi
Siperian kanssa. Yhteistyö jatkuu
myös tänä vuonna.
Lisätietoa Best Buddies -kaveritoiminnasta löytyy toiminnan
nettisivuilta ja siellä voi myös
täyttää kaveriloma kkeen: www.
bestbuddies.fi.
Teksti: TARU OULASVIRTA
BB- prjoektipäällikkö
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JYRKI PINOMAA
KOHTI UUSIA
HAASTEITA

J

yrki Pinomaa, jätti vuoden
vaihteessa Kehitysvammaisten
Tukiliiton puheenjohtajan tehtävät uusien haasteiden vuoksi.

Millä mielellä siirryit sivuun?
Mitä nuo uudet haasteet ovat?
– Siirryn sivuun osittain haikein, luonnollisesti
osittain myös helpottunein mielin. Tukiliitosta
tuli minulle kuluneiden viiden puheenjohtajavuoden aikana merkittävä osa elämääni ja
teistä kaikista tukiliittolaisista – niin yhdistysten
jäsenistä kuin työntekijöistäkin – ikuisia ystäviä,
joiden kohtaamista myös tulevina vuosina
odotan innokkaana. Tukiliiton puheenjohtajuus
oli minulle myös valtavan hieno johtajuuskoulu,
joka ihan varmasti myös omalta osaltaan vaikutti päätökseeni hakea Aspa-säätiössä vapautunutta työtehtävää. Helpotus johtuu siitä, että
viiteen viime vuoteen ei mahtunut montaakaan
vapaata viikonloppua, nyt olen jo ihmeekseni
havainnut niitä olevan.
– Olen toiminut vuoden 2013 elokuun alusta
lukien vammaisjärjestöjen yhteisen Aspa-säätiön
toimitusjohtajana. Aspa-säätiö on kolmentoista keskeisen vammaisjärjestön vuonna 1995
perustama säätiö, joka edistää vammaisten ja
mielenterveyskuntoutujien laadukasta asumista.
Säätiöllä on noin 900 asuntoa eri puolilla Suomea ja se omistaa kokonaan Aspa Palvelut Oy:n,
joka tuottaa asumiseen liittyviä palveluja yli
1400 asiakkaalle. Rakennamme vuosittain asuntoryhmissä olevia koteja runsaat 50 ja ostamme
yhdessä tulevien asukkaidemme kanssa vapaasta
asuntokannasta koteja 60 vuodessa.
Järjestöuudistustyö jatkuu Tukiliitossa. Olit
mukana uudistustyöryhmässä. Mitä mieltä
olet muutoksesta, mikä sen merkitys on Tukiliitolle?
– Tukiliiton tulee elää ajassa mukana. Järjestörakenteellemme oli suoranainen välttämättömyys,
että olimme siellä missä jäsenyhdistystemme
jäsenetkin, kunnissa ympäri Suomen. Tällä
tavoin olimme eri puolilla maata tarjoamassa
paikallisen yhdistyksen toimintaa ja vertaistukea
uusillekin kehitysvammaperheille ja kehitysvammaisille. Tärkeää on myös ollut toimia yhdistyksenä kunnissa, joissa perheille myös palveluja
tuotetaan. Tukipiirit puolestaan syntyivät noudattaen erityishuoltopiirien aluejakoa. Kuntien

PÄHKINÄNKUORI:

Nimi: Jyrki Tapani Pinomaa
Ikä: 60
Taustaa: syntynyt Kuopiossa, mutta upseeriperheen lapsena kiertänyt
paljon Suomea – en ole mistään kotoisin
Perhe: vaimo (jo 32 vuotta) Marianne, lapset Rasmus 30, Markus 28,
Martina 25, Robin 23 – ja lapsenlapsi Lili
Työ: Aspa-säätiön toimitusjohtaja
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määrä jatkuvasti vähenee ja kohta elämme
todennäköisesti SOTE-alueiden Suomessa.
Silloin saattaa olla tarve järjestäytyä eri
tavoin.
– Maailma muuttuu, sen myötä myös
ihmisten tapa toimia. Nykyajan ihmiset
eivät ole samalla tavoin yhdistyskansaa
kuin mitä meidän sukupolvemme ja meitä
ennen Tukiliiton piirissä toimineet ovat
olleet. Toiminnan tavat muuttuvat, eivätkä
ihmiset halua välttämättä enää sitoutua
vuosiksi yhdistysbyrokratian edellyttämiin
tehtäviin. Siksi on haettava toisenlaisia
yhdistymisen muotoja ja vähemmän sitovia
tapoja toimia kansalaisjärjestönä.
– Toimintamme ja oikeuksien valvontamme sopisivat huomattavasti nykyistä
laajemmalle ihmisjoukolle. Kehitysvammaisuus diagnoosina on yhä harvinaisempi. Näistä syistä Tukiliiton sääntöjen
määrittelemä kohderyhmä saattaa muodostua potentiaalisten yhdistystemme
jäsenten kohdalla esteeksi liittyä mukaan
toimintaamme. Siksi on hyvä myös pohtia
mahdollisuutta määritellä toimintamme
kohderyhmä uudelleen.
– Muuttuva toimintaympäristö edellyttää
myös Tukiliitolta muuttumiskykyä. Se on
mielestäni toiminnan suoranainen elinehto.

Keski-Suomen Tukipiirissä on lähes 700
jäsentä ja 6 yhdistystä. Olisiko sinulla
terveisiä meille keskisuomalaisille, JYPin
kannattajille?
Joudun tunnustamaan, etten ole koskaan
ollut urheilumiehiä, en harrastajana enkä
kannattajana. Se ei vaan ole koskaan ole
minua sytyttänyt. Ehkä se on saanut myös
aikaan sen, että olen voinut keskittyä
yhteisten asioittemme ajamiseen. Haluan
kaikille keskisuomalaisille, olittepa sitten JYPin tai jonkun muun joukkueen
kannattajia, lausua lämpimät kiitokset
kuluneista viidestä vuodesta. Joukkonne
on aktiivinen ja olette haastaneet minut
monessa kohtaa. Siitä kiitos. Joku viisas
on sanonut, että yhteisöt eivät kehity ellei
niitä haasteta. Mielestäni sama pätee yksilöihinkin. Tarvitsemme elämässä haasteita,
jotta kykenemme parhaimpaamme. Olen
saanut myös monien teidän kanssa tehdä
yhteistyötä ja se on aina ollut rehellistä ja
rakentavaa. Toivon, että joukostanne löytyy myös tulevaisuudessa yhtä sinnikkäitä
toimijoita.

Keski-Suomen Tukiyhdistys onnittelee
sinua merkkipäiväsi johdosta ja kiittää hyvästä työstä kehitysvammaisten
eteen.
Olet elämää nähnyt ja kokenut, mikä
sinulle on merkityksellisin elämänohje
tai -oppi tällä hetkellä?
– Lämmin kiitos onnitteluista ja kiitoksista
Keski-Suomen Tukiyhdistykselle!
– Ikätoverini Pelle Miljoona taisi syntymäpäivähaastattelussaan lohkaista ”Kuusi ja
nolla, toimii vielä polla” tai sitten jotakin
sinnepäin. Siitä saa todella olla kiitollinen,
että polla vielä toimii. Sitä kun tarvitaan
edelleen moniin vielä tekemättä oleviin
tehtäviin. Tulin kolme päivää syntymäpäiväni jälkeen isoisäksi, kun esikoiseni Rasmuksen perheeseen syntyi tytär Lili. Olen
yksinkertainen isoisä. Tämä on huikea uusi
tehtävä, jossa pitää osata toimia viisaasti.
– Elämänohjeenani pidin nuorempana,
tuoreena perheenisänä lausetta ”Kaikki
hyvät kasvatusperiaatteet ovat pelkkää
kokemattomuutta”. Miten todeksi tuo
lause useasti osoittautuikaan. Ehkä sen
voisi nykyisin vääntää muotoon ”Kaikki
ehdottomat periaatteet ovat pelkkää kokemattomuutta.”

Mikä on Kehitysvammaisten Tukiliitto
Järjestömme tavoitteena on kehitysvammaisten ihmisten
osallisuuden sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, ja
se, että perheet saavat
tarvitsemansa tuen.
Saavuttaaksemme tavoitteen vaikutamme monissa verkostoissa. Tuemme myös
jäsenyhdistyksiämme paikallisessa vaikuttamisessa.
Keräämme, jalostamme ja jaamme tietoa,
kokeilemme ja kehitämme uusia toimintoja ja toiminnan tapoja, koulutamme kehitysvammaisia henkilöitä, jäsenistöämme
ja muita toimijoita. Uskomme yhteistyön
ja vertaistuen voimaan ja olemme mukana
monissa verkostoissa. Yhteiskunnallisen
vaikuttajan rooli on meille merkittävä.
Olemme toimineet vuodesta 1961. Jäsenistömme muodostuu paikallisista, alueellisista ja valtakunnallisista yhdistyksistä,
jotka edustavat aitoa kansalaistoimintaa.
Yhdistysten jäseninä ovat ihmiset; kehitys-

vammaiset henkilöt, omaiset, läheiset, alan
työntekijät, kehitysvammaisten ihmisten
hyvää elämää tavoittelevat kansalaiset.
Järjestämme koulutusta kehitysvammaisille
ihmisille ja heidän läheisilleen.
Kehitämme vapaaehtoistyötä ja vertaistoimintaa jäsenistömme tueksi.
Kehitämme ja välitämme toimintavälineitä
vapaa-ajan käyttöön.
Edistämme kehitysvammaisten ihmisten
työhön pääsyä.
Neuvomme oikeusasioissa.
Yhdistyksemme, joita on 170, toimivat
koko Suomen alueella. Henkilöjäseniä
yhdistyksissä on yli 17 000.Yhdistyksissä
ihmiset saavat ja antavat vertaistukea vaihtavat kokemuksia ja hyväksi koettuja
arjen ratkaisuja -, järjestävät toimintaa ja
tapahtumia ja vaikuttavat oman alueensa
päätöksentekoon kehitysvammaisia ihmisiä
ja heidän läheisiään koskevissa asioissa. Lue
monimuotoisesta paikallisesta toiminnasta
lisää!
katso lisää: www.kvtl.fi
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Liittohallitus 2015
Rantaniemi, Rauno, pj, Rovaniemi
rauno.rantaniemi@kvtl.fi
Tähtelä, Pirkko, Haukipudas
Ekman, Jukka, Espoo
Johansson, Riitta, Helsinki
Jokipakka, Leena, vpj, Tampere
Jurva, Marita, Juva
Järvinen, Arvo, Heinola
Kaipiainen, Hannu, Hamina
Karhu, Jaana, Isokyrö
Kivimäki, Tommi, Ilmajoki
Korhonen, Kaarina, Iisalmi
Lehtonen, Veijo, Yläne
Leinonen, Kaisu, Kajaani
Nieminen, Harri, Muurame
Peippo, Teemu, Nakkila
Röning, Lyyli, Kovero
Tolvanen, Taimi, Rovaniemi
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RAUNO RANTANIEMI LIITON
JA YHDISTYSTEN UUDISTAJAKSI

R

auno Rantaniemi Rovaniemeltä jatkaa Jyrki
Pinomaan jälkeen Kehitysvammaisten Tukiliiton
puheenjohtajana. Kysyimme,
mikä Rauno on miehiään ja millä
mielin hän on aloittanut uudessa
luottamustehtävässä vuoden alussa. Huomaa, että vastaukset on
annettu ennen tehtävään siirtymistä viime vuoden puolella.

Mottoni

Kehitysvammaisten puolesta tässä ajassa.
Muistetaan kaikki kehitysvammaiset, erilaisuus kehitysvammaisten
joukossa. Yhdessä työtä tehden
uusin keinoin kuljemme kohti
parempaa tulevaisuutta.
Rauno Rantaniemi

– Tässä sitä odotellaan, että vuosi vaihtuu
ja pääsen todenteolla aloittamaan työnteon kehitysvammaisten hyväksi. Tosin
nykyinen puheenjohtaja Jyrki Pinomaa,
liittohallitus ja toiminnanjohtaja Risto
Burman ovat tehneet jo paljon, että pääsisin mahdollisimman hyvin perille odottavista tehtävistä.
Kuka olen?
– Synnyin Rovaniemellä 52- vuotta sitten.
Perheemme muutti Ruotsiin 60-luvun
puolivälin jälkeen. Ruotsista palasin
Suomeen reilu kaksikymppisenä. Olen
naimisissa Hilpi Aholan kanssa, meillä on
aikuiset lapset ja asumme iloksemme/ikäväksemme tätä nykyään kahdestaan. Myös
meidän nuorin jäsen ”Eve” on muuttanut
ryhmäkotiin jossa mielestämme viihtyy
jopa liian hyvin kun ei tahdo millään joutaa tervehtimään meitä vanhuksia maalla.
Miksi puheenjohtajaksi?
– Tärkein syy oli päästä tekemään hyvää
kehitysvammaisten ja heidän perheidensä
eteen. Tavoite on vieläkin sama, mutta
tehtävän mittava laajuus on kuitenkin vasta
nyt alkanut avautua. Tällä hetkellä näen
onnistumisen kriittisimpänä tekijänä kuinka saamme yhdistettyä kaikki voimamme
(ihmiset, yhdistykset ja liitto) tulevien
haasteiden edessä. Tässä työssä minulla
puheenjohtajana on tärkeä tehtävä.
Yhteinen haaste
Seuraavat 5-7 vuotta tulevat olemaan
erittäin haastavia niin liitolle kuin kaikille
jäsenyhdistyksille ja niiden jäsenistölle
jotta saamme luotua kehitysvammaisille ja
heidän perheilleen mahdollisimman hyvän
yhteiskunnallisen ympäristön elää hyvää

elämää.
Jäsenmäärän saattaminen kasvuun.
Liiton haasteet
– Liiton edessä on monia kovia haasteita.
Tällä hetkellä rajallisten resurssien oikea
kohdentaminen on erittäin tärkeä tehtävä.
Liitto on jo mukana lakiuudistustyössä
mm. uuden vammaispalvelulain tekemisessä. Edellä mainittuihin tehtäviin liiton
väkeä on päässyt koska liitto koetaan merkittävänä ja luotettavana valtakunnallisena
toimijana.
– Tilanne tulee lähitulevaisuudessa kuitenkin muuttumaan entistä kimurantimmaksi
kun uutta sosiaali- ja terveydenhuoltoa
aletaan toden teolla rakentamaan. Tässä
työssä pitäisi päästä mukaan monella eri
tasolla jotta kehitysvammaisten asia ei
unohtuisi missään.
– Yhdistysten ja liiton yhteistyö pitää olla
saumatonta ja luottamusta täynnä koska
realiteetit puhuvat sen puolesta, että liiton
konkreettinen näkyminen yhdistyksissä
voi jopa vähentyä nykyisestä koska liitto
on raivaamassa tilaa kehitysvammaisille
ja yhdistyksille resursseja ja aikaa vievissä
eri rakennemuutoksissa. Samalla liiton ja
yhdistyskentän uudistaminen on käynnissä jotta yhdessä pystyisimme vastaamaan
muuttuvan maailman haasteisiin.
Yhdistysten haasteet
– Aktiivitoimijoiden vähyys näkyy yleisesti
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kaikkialla yhdistystoiminnassa, ei ainoastaan kehitysvammapuolella. Meidän on
otettava käyttöön uusia keinoja jäsenien
saamiskesi mukaan toimintaan. Tämä vaatii monien toimintatapojen muuttamista ja
tilan antamista uusille toiminnoille.
Mitä muutan tukiliitossa?
– Muutoksia tulee, halusimme tai emme.
Kysymys kuuluu kuinka hallitsemme
muutoksen. Toisin sanoen suurempi haaste
on jossakin muodossa säilyttää tuttua ja
turvallista, nykyisiä hyviä asioita. Toivon
saavani mahdollisimman monen mukaan
vaikuttamaan.
Terveiset keskisuomalaisille
– Jyväskylässä opiskelleena näen KeskiSuomessa monia mahdollisuuksia vireänä
alueena. Toivon, että tulevina vuosina
jaksatte toisia tukien, kannustaen, periksi
antamattomasti tehdä työtä kehitysvammaisten puolesta. Toivon, että kukaan
toiminnasta vetäytymistä suunnitteleva ei
sitä tekisi näinä tärkeinä aikoina. Uskon
myös, että lopulta tekemänne työ tullaan
palkitsemaan.
Jos me haluamme kehitysvammaisille
paremman elämän, niin kuin uskon
meidän kaikkien haluavan, meillä ei ole
varaa epäonnistua, eikä sellaista vaihtoehtoa ole olemassa.

http://kskvtukiry.nettisivut.fi/
• UUTISIA
Tutustu Tukiliiton
Perheilyn kotisivuun
Tukiliiton Perheilyn uudet raikkaat kotisivut ovat
auenneet osoitteessa
www.perheily.fi.
Sivu pohjautuu Vaikuttava vertaistoiminta
-projektin reilu vuosi sitten julkaisemaan sivuun, joka on nyt muokattu uuteen asuun.
Löydät sivuilta kootusti kaiken Tukiliiton
Perheilyn tarjonnan sekä perheille että yhdistyksille. Sivuille on koottu myös projektin kehittämät osin uudistetut vinkkikortit.
Vaikuttava vertaistoiminta -projekti päättyi
vuoden 2014 lopussa ja Perheily jatkaa näin
projektin työtä.

Lisätietoa Perheilystä antaa
aluekoordinaattori Tanja Laatikainen, 0207
718 251,
tanja.laatikainen@kvtl.fi

Pertti
Kurikan
Nimipäivät

on UMK-voittaja ja
Suomen euroviisuedustaja 2015. Yhtyeen kilpailukappale oli Aina
mun pitää. ”Semmosta
puhuvaa punkmusiikkia. Asiat sanotaan niin
kuin ne on.”
Euroviisut kilpaillaan
toukokuussa Itävallan pääkaupungissa
Wienissä.
Yhtye on palkittu
myös esimerkiksi
Vuoden Tulppaanilla
Kehitysvammaisten
Tukiliiton vuosikokouksessa 2013.
Kuva
UMK-finaalista 2015:
Yle/ Tiia Santavirta
13
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KUTSU LIITTOKOKOUKSEEN
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistyksille
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n sääntömääräinen liittokokous
pidetään lauantaina 9.5.2015 Tampereella
Tampere-talon Sorsapuistosalissa klo 9.30 alkaen.

Liittokokouksessa käsitellään yhdistyslain ja liiton sääntöjen edellyttämät asiat, mm:
tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä vastuuvapauden myöntäminen
toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut
liittohallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
tilintarkastajien valinta
liittokokousaloitteet

Kokouksessa käsitellään myös
järjestöuudistuksen tilannekatsaus

Liittokokousedustajat ja äänivalta
Jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää liittokokoukseen yksi (1) äänivaltainen edustaja kutakin
alkavaa sataa (100) suoraa henkilöjäsentä kohti ja yksi (1) äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa
tuhatta (1000) alueellisen jäsenyhdistyksen (=tukipiiri) jäsenyhdistyksiin kuuluvaa henkilöjäsentä
kohti. Henkilöjäsenten lukumäärä määräytyy liittokokousvuoden ensimmäisen päivän mukaan.
Kukin liittokokousedustaja saa edustaa vain yhtä yhdistystä ja kullakin edustajalla on yksi (1) ääni.
Tervetuloa liittokokoukseen!
Helsingissä 31. päivänä tammikuuta 2015
Liittohallitus
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Kehitysvamma-alan

Konferenssi
Jyväskylän
Paviljongissa
14. - 15.4.2015

ELÄMÄ ON LAIFFII
ELÄMÄNLAADUN PÄIVÄT - ASUMINEN JA LÄHIPALVELUT
LISÄTIETOA www.ksvs.fi

Asuminen on monimuotoista, ei pelkästään seiniä, vaan tukea omaan kotiin lähipalveluina.
Millaisia ratkaisuja Kehitysvammaisten asumisen ohjelma KEHAS tuottaa?
Mitkä ovat elämänlaadun ulottuvuudet ja jokaisen omat vaikuttamis- ja
valinnanmahdollisuudet?
Tervetuloa
Asumispalveluissa ja muissa vammaispalveluissa työskentelevät, vammaiset henkilöt ja
heidän läheisensä sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevät kehittäjät ja päättäjät.
Tehdään yhdessä uusia hyviä käytäntöjä asumiseen!

Kehitysvamma-alan
asumisen neuvottelukunta

........................................
Savon Vammaisasuntosäätiö

Kehitysvammaisten
Tukiliitto ry
15
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Järjestöjen yhteinen
sosiaaliturvaopas 2015
on ilmestynyt
Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2015 on kansanterveys-, potilas- ja
vammaisjärjestöjen
yhdessä kokoama
opas. Se on tarkoitettu
pitkäaikaissairaita ja
vammaisia edustavien
järjestöjen sekä sosiaaliturvan ammattilaisten
antamaa neuvontaa ja
ohjausta varten. Siitä
hyötyvät myös omaa
sosiaaliturvaansa pohtivat henkilöt.
Kehitysvammaisten
Tukiliitto on nyt ensimmäistä kertaa ollut mukana tekemässä yhteistä
opasta.
Oppaan lähteenä ovat
sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja
siitä järjestöille kertynyt
tieto soveltamiskäytännöistä.
Opas on saatavissa vain
sähköisessä muodossa. Näkövammaisten
apuvälineiden käyttäjille
oppaasta on saatavana
word- tai rtf-versio.

1/2015

TUE KEHITYSVAMMAISTYÖTÄ:

Linkki oppaan pdf-versioon:
www.sosiaaliturvaopas.fi
Tiedustelut: Näkövammaisten Keskusliitto,
toimistosihteeri Taina Strang-Suninen,
taina.strang-suninen@nkl.fi.

1) Yhdistyksen jäseneksi
Voit tukea yhdistyksen toimintaa myös liittymällä yhdistyksen varsinaiseksi (30,-)
tai kannatusjäseneksi (100,-).
Jäsenetuihin kuuluu mm.
Tukiviesti –lehti. Liittyminen
onnistuu Tukiyhdistyksen kotisivujen kautta www.kskvtukiry.
nettisivut.fi sekä ottamalla yhteyttä johtokunnaan jäseniin.
2) Lahjoitus
Voit tehdä myös vapaamuotoisen lahjoituksen kunniaksi
tilille Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry 158130107051, viestikenttään ”Lahjoitus”.
3) Voit ilmoittaa/mainostaa
Tulppaani- lehdessä. Lehti
ilmestyy 4:sti vuodessa helmi-, touko-, syys- ja marras/
joulukuussa, lisätietoja petri.
liukkonen(a)elisanet.fi
4) Testamentti
Voit lahjoittaa testamentin
kautta kehitysvammaistyöhön.
Lisätietoja yhdistyksen puheenjohtajalta
www.kskvtukiry.nettisivut.fi
ja facebook-sivut

TULPPAANIN

ilmestymis- ja aineistopäivät sekä muut tiedot voi lukea myös sähköisenä yhdistyksen nettisivuilta. Seuraava Tulppaani ilmestyy touko- kesäkuun vaihteessa, aineiston lähetys toimittajalle viimeistään 20.5.2015
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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