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Joutsan taidepiirin osallistujat ovat tutustuneet ohjaajansa, kuvataiteilija
Virpi Lehdon johdolla myös maailmantaiteeseen ja heidän omat tulkintansa
mm. Hugo Simbergin taulusta Huuto ja Gallen-Kallelan taulusta Poika ja varis ovat esillä toimintakeskus Helperin tiloissa. Tulppaanin toimittaja Helena
Koskimies kävi tutustumassa taidepiirin päivään. Sivu 4-5.
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PUHEENJOHTAJALTA

Annetaan mahdollisuus
kehittäviin harrastuksiin

T

alvisydämen hekumoittajana toimivat Olympiakisat
saivat minut syttymään ja ihailemaan taitavia urheilijoita sekä heidän suorituksiaan. Kisakatsomossa
kotona seurasimme erityisellä mielenkiinnolla suomalaisurheilijoiden edesottamuksia niissä lajeissa mihin edustajiamme
oli päässyt mukaan, mutta lajivalikoimassa oli muutkin lajit–
aikataulujen puitteissa. Taitavia urheilijoita seuratessa tuli
mieleen kilpaurheilussa vallitseva itsensä likoon laittaminen,
sekä kaiken antaminen täydellisen suorituksen tavoittelussa.
Yltääkseen olympia-areenalle jokaisella urheilijalla on takanaan valtaisa määrä harjoittelua ja kilpailukokemusta, jota
on lähdetty kerryttämään usein jo pienestä lapsesta saakka.
Kiinnostus lajiin on saattanut syttyä sisaruksilta, kavereilta,
koulusta, lehtiä lukemalla tai vaikkapa televisiota seuratessa.
Kokeilunhalu ja uteliaisuus johtavat parhaimmillaan siihen,
että harrastuksen aloittamista seuraa pitkä yhteinen taival,
joka saattaa kestää läpi elämän. Yhteisen harrastustaipaleen
kehittymisessä on yhtä monta polkua kuin on polun tallaajaa.
Jollekin tämä tarkoittaa intohimoista itsensä kehittämistä ja
mittelöä paremmuudesta, jollekin toiselle mukavaa yhdessä
oloa ja omien taitojen havaittavissa olevaa kehittymistä.
Harrastusvalikoima urheilun ja kulttuurin kattavassa
kentässä laajenee jatkuvasti ihmisten keksiessä uusia muotoja
toteuttaa itseään. Suosituimmat harrastusmuodot organisoi-

tuvat ajan saatossa ja niiden ympärille muodostuu erilaisia
ryhmiä, joissa kohdataan muita samasta aihepiiristä innostuneita. Ryhmiä vetävät ohjaajat/ valmentajat mahdollistavat
toiminnan sisällöt ja luovat harrastukselle toteutusrytmin,
jolloin niihin osallistuminen on vaivatonta. Pienempimuotoisena tapahtuva harrastustoiminta saattaa ilmetä kotona toteutettavana, jolloin sen sisältö ja toteutustapa ovat
ratkaistavissa itsenäisesti. Molemmissa toteutusmuodoissa
keskiössä on yksilö, jonka tarpeita toteutetaan. Kaikilla ei
kuitenkaan ole kykyä tai mahdollisuutta toteuttaa itseään
kummassakaan näistä harrastusmuodoista vaan tarvitaan
muunlainen lähestymistapa. Yhdistyksenä haluamme olla
jäsenistölle myös harrastuksiin liittyvissä asioissa mahdollistaja, joka kuuntelee ja kuulee teidän toiveita ja tarpeita
vaikuttaen niiden toteutumiseen.
Annetaan itsellemme mahdollisuus harrastaa ja ollaan
uteliaita sekä kokeilunhaluisia.
Kevätauringon täyteisiä päiviä teille kaikille!
PETRI
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KUMO:ssa musiikkia ilolla

Maija Makkonen (vas) ja Elli Haverinen pitävät hauskaa laulaen.

totta. KUMO nimenä viittaa kulttuuriseen moniosaamiseen. Se on
myös oppilaillemme helppo sanoa.
Musiikkikouluumme ei ole erillisiä
pääsykokeita ja opiskelun voi aloittaa minkä ikäisenä vain. Oppilailta
edellytetään alustavia ryhmätyöskentelytaitoja sekä kykyä osallistua
tavoitteelliseen musiikinopetukseen.
Perustimme Musiikkikoulu KUOpetus on pääosin ryhmissä taMOn keväällä 2013 Jyväskylään,
sillä halusimme vakiinnuttaa alueella pahtuvaa bändiopetusta ja opinnot
huipentuvat keväisin kaikkien
erilaisten projektien myötä hyvin
yhteiseen julkiseen kevätkonserttiin.
käynnistyneen harrastustoiminnan.
Opetuksessa käytetään pääasiallisesti
Erilaisille oppijoille suunnatulle
musiikkikoululle olikin Jyväskylässä kuvionuotteja ja kappaleita sovitetaan pitkälle oppilaiden omien
selkeä kysyntä.
musiikkimieltymysten mukaan.
Erityistä tukea tarvitsevien bändiMusiikkikoulu KUMO tarjoaa
toiminta sai alkunsa jo vuonna 2006
tällä hetkellä yleisen oppimäärän
Heli Kallio-Lampisen ja Jukka Värrin toimesta ja sille haettiin rahoitus- mukaista taiteen perusopetusta
ta mm. projektina nimeltä ”Mul on Jyväskylässä ja Keski-Suomessa.
KUMO on erikoistunut vastaamaan
kyky”. Myöhemmin toimintaa muoppilaidensa erityisen tuen tarpeisiin
kaan toteuttamaan ja kehittämään
hyppäsivät Riitta Koski-Helfenstein ja opetussuunnitelman tavoitteita
ja Sanna Helèn ja syksyllä 2012 aja- yksilöllistetään vastaamaan oppitus musiikkikoulusta alkoi vähitellen laiden edellytyksiä, kun ne eivät
hahmottumaan. Aloimme laatimaan esim. vammaisuuden, sairauden tai
muun syyn vuoksi vastaa perinteisen
musiikkikoululle opetussuunnitelmaa ja haaveista alkoi vähitellen tulla oppilaitoksen opetussuunnitelman
Musiikkikoulu KUMOn keskeisenä toiminta-ajatuksena on
avata mahdollisuus musiikin
elinikäiseen harrastamiseen ja
kulttuuriseen osallisuuteen jokaiselle – sillä musiikki kuuluu
kaikille!
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mukaisia vaatimuksia.
KUMO:n toiminta on tehnyt
mahdolliseksi erilaista tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten musiikkikulttuurin harrastamisen.
Elli Haverinen käy arkisin päivätoiminnassa taidepainotteisella
Kortetuvalla ja Maija Makkonen
opiskelee Spesiassa Jyväskylässä. He
molemmat nauttivat kulttuurista
laajasti. He harrastavat musiikkia
KUMO:ssa keskiviikkoisin Sanna
Helenin ohjauksessa. He ovat Sydäntytöt bändin nelihenkisen yhtyeen
kaksi jäsentä. He kertovat laulavansa mielellään. Toki soittovuorot
kiertävät eli naisten käsissä iskevät
rumpupalikat lyövät rytmiä ja basso
komppia yhtyeen toisten jäsenten
soittaessa tai laulaessa. Maija tykkää
mm. Robinista ja Elli Neljänsuorasta
sekä Antti Ketosesta. Ellin ja Maijan
mielestä musiikin harrastaminen tuo
heidän elämäänsä vaihtelua.
Teksti
RIITTA KOSKI-HELFENSTEIN
ja OLLI-PEKKA HAVERINEN

Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote

1/2018

Vierailulla taidepiirissä
Joutsassa 13.2.2018
Heti astuttuani sisään
toimintakeskus Helperiin koen kulttuurielämyksen. Kohtaan
kuvien tarinoita ja
värien riemua toimintakeskuksen tiloissa ja
mieli piristyy.
Yhdessä toimintakeskuksen avarista tiloista
on aloittanut tiistain taidepiirin ensimmäinen
ryhmä. Pääsen seuraamaan kuuden maalaustyöhön keskittyneen
taiteilijan työtä. Teemana on ystävänpäivä.
”Virpi opettaa ja ohjaa ja
häneltä saa vinkkejä, Virpi
on mukava”, kommentoitiin

taidepiirin vetäjää kuvataitelija Virpi Lehtoa.
Virpi on toiminut taidepiirissä opettajana vuodesta
2010 lähtien. Helperin
ohjaajat ovat osallistuneet
ohjaamiseen lomien aikana
ja painottavat myös toimintakeskuksen puolella
luovuutta ja kädentaitoja.
Taidepiiri käynnistyi ohjaajien vetämistä taidetyöpajoista
ja vakiintui Puulan seutuopiston toiminnaksi vuonna
2010.
Virpin johdolla ovat taidepiirin osallistujat tutustuneet
myös maailmantaiteeseen
ja heidän omat tulkintansa
mm. Hugo Simbergin taulusta Huuto ja Gallen-Kallelan taulusta Poika ja varis
ovat esillä ruokailutilassa.
Kuvataiteilija Virpi Lehto antaa vinkkejä vesivärityön viimeistelyyn Taisto Laitiselle.

Kimmo Kuitunen on osallistunut taidepiirin
toimintaan jo
vuosia – maalaaminen on
erityisen mieluisaa ja antaa
hyvän mielen.
Hänen, kuten
muidenkin
taidepiiriläisten, töitä on
esillä Helperin
tiloissa.

Maailman taidetta Helperin seinillä esittelee taidepiirin Tapio Haapala.
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Ryhmät ovat harjoitelleet
erilaisia tekniikoita; käytössä
ovat vesivärit, akryylimaalit, öljy- ja kuivapastellit,
puuvärit, myös kankaanpainantatöitä on tehty. Virpi
korostaa, että opetuksessa
on esillä samat teemat kuin
yleensä taidepiireissä: erilaiset
tekniikat, asetelmat, mallista
piirtäminen, maailmantaide
jne. Ryhmät ovat vierailleet
myös taidenäyttelyissä.
Ruokailun jälkeen kokoontuu taiteen tekemisen äärellä
toinen, kahdeksan henkilön
ryhmä.
Sama keskittynyt, rauhallinen
ja intensiivinen tunnelma
täyttää taas työtilan, jossa
Virpi rauhallisella tyylillään
ohjaa työt alkuun. Hän
kannustaa jokaista yksilöllisesti ja ottaa huomioon kunkin
osallistujan vahvuudet ja
valmiudet.
Helperin taiteilijoiden töitä
on ollut useissa eri näyttelyissä
Joutsan kirjastossa. Edellinen
näyttely Värit valloillaan, oli
elokuussa 2017 ja seuraava on
tulossa syksyllä 2018.

Taidepiirin osallistujat: Aamupäivän ryhmässä Markku
Haapala, Tapio Haapala,
Kimmo Kuitunen, Pekka Laamanen, Taisto Laitinen, Tuula
Stenberg ja Sami Torvinen.
Iltapäivän ryhmässä Jaana
Happonen, Ilkka Kallioinen,
Sanna Kuisma, Mirja Laitinen, Veikko Lehto, Mirjam
Nissinen, Armi Oittinen,
Simo Tikander
Kiitokset piristävästä tiistaipäivästä kehitysvammahuollon esimies Pirkko Simolle
ja Virpi lehdolle sekä koko
Helperin porukalle. Toimintakeskus Helperi, Joutsassa,
tarjoaa työtä ja tekemistä 26
aikuiselle, joista moni on
mukana myös taidepiirissä.
Käy katsomassa lisää kuvia
Helperin facebook-sivulta.

Jaana Happosen taidetta
on esillä myös
hänen omassa
kodissaan.
Kuvaan Jaana
valitsi yhden
lempitöistään
”Pipo päässä
pakkasella”.
Tämä teos
pääsee myös
piristämään
omaa kotia.

Vierailulla viihtyi
HELENA KOSKIMIES
ps. Helperistä lähti mukaan
kauniit ja edulliset rappuharjat, joiden varsissa oli kudotut
päälliset, lämmittävät käsiä
ja piristävät mieltä – ja vielä
lisäksi taidepiiriläisten tekemiä
kortteja.

Pekka Laamasen mieliaiheet, koneet, ovat mukana myös ihastuttavissa
ystävänpäivän töissä. Taideteoksen saa Ystävänpäivänä ystävä Hilkka.

Taisto Laitisen taitavaa työskentelyä; talvinen metsämaisema ja jänisystävät.

uula Stenbergin ystävyysaihe näyttäytyi maalauksessa heleinä,
tunteisiin vetoavina väreinä: Tuula on kädentaitaja, joka neuloo
sukkia ja tossuja työtoiminnassa.
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Lahja Kukkosen
testamentti
Joulukuussa 2017 edesmennyt
Lahja Kukkonen jätti tukiyhdistyksellemme pienen perinnön.
Kuka tämä yhdistystämme muistanut henkilö oli? Monet lukijat
saattavat muistaa Lahjan, joka asui
pitkään ryhmäkoti Norolassa ja viimeiset pari vuotta Attendon palvelutalossa Kinkomaalla. Tutustuakseni
hieman paremmin Lahjan tarinaan,
kävin jututtamassa Lahjan serkkua
Ritva Kuulaa.
Lahja Kukkonen oli syntynyt
vuonna 1936 ja oli kuollessaan
81 -vuotias. Hän oli kädentaitaja,
ahkera käsityöihminen. Hän oli
opiskellut käsityötaitoja Hämeenlinnassa Perttulan erityisammattikoulussa. Hän virkkasi peitteitä, verhoja, neuloi sukkia ja teki esimerkiksi
kuvassa olevat nuket, jotka ovat nyt
Ritva-serkulla muistona. Hän piti
paljon myös eläimistä. Lapsuuden
kodissa oli kissoja ja koiria, jotka
olivat Lahjalle tärkeitä.
Lahja asui pitkään lapsuuden kodissaan Vaajakoskella ja myöhemmin
Palokassa. Vanhempien vanhetessa
hän hoiti sekä äitiään että isäpuoltaan heidän kuolemaansa saakka.
Lapsuudessa Ritva ja Lahja tapasivat
toisiaan perinteisillä sukulaisvierailulla. Myöhemmin, kun Ritva
muutti takaisin Jyväskylään, he ystävystyivät ja tapasivat usein. Lahja oli
halunnut merkitä Ritvan lähimmäksi
omaisekseen. Ritva muistaa Lahjan
iloisena, positiivisena henkilönä ja
hyvänä keskustelukumppanina. Lahja tarjosi vierailulla kahvit ja huolehti
siitä, että pöydässä oli kahvin kera
useampaa sorttia syötävääkin.
Attendon hoivakodin ohjaaja Hanna kuvaa Lahjaa näin: ”sosiaalinen
pieni temperamenttinen mummo.

Toisena hetkenä hän oli iloinen ja
herttainen kun taas toisena hyvin
suorasukainen ja määrätietoinen.
Lahja nautti kun sai olla muiden
asukkaiden seurassa ja tykkäsi jutella
hoitajien kanssa. Lahja tykkäsi katsoa
televisiota ja kuunnella musiikkia,
mutta huonokuulo hankaloitti tätä.

6

Lahja mielellään kävi ulkoilemassa.”
Testamentin Lahja teki edunvalvojansa kanssa jo vuonna 2009. Hän
oli osallistunut erilaisille retkille ja
matkoille ja toivoi, että Tukiyhdistys
voisi sellaista toimintaa tukea edelleenkin.

www.kskvtukiry.org
• TULOSSA • TAPAHTUMIA • TOIMINTAA
Keski-Suomen
Kehitysvammaisten tuki ry

KUTSU

Tervetuloa Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry:n

VUOSIKOKOUKSEEN
keskiviikkona 25.4.2018 klo 18.00.

Käsitellään vuosikokousasiat, joita ovat:
• esitellään vuosikertomus, tuloslaskelma ja tase sekä toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta,
• päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
• valitaan tarvittavat edustajat ja varaedustajat Tukipiirin kokouksiin tai jätetään se hallituksen tehtäväksi,
• valitaan edustajat ja varaedustajat Tukiliiton liittokokouksiin tai jätetään se hallituksen tehtäväksi,
• päätetään, missä lehdessä yhdistyksen kokouskutsut tarvittaessa julkaistaan;
• määrätään seuraavalta kalenterivuodelta maksettavien yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet,
• hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi;
• hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi,
• valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä
erovuoroisten tilalle,
• valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai
kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa,
• valitaan tarvittavat edustajat ja varaedustajat Tukipiirin kokouksiin tai jätetään se
hallituksen tehtäväksi,
• päätetään yhdistykselle tehdyistä aloitteista ja muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä
asioista ja
• päätetään Tukiliiton liittohallitukselle ja/tai liittokokoukselle tehtävistä aloitteista.
Huom! Ennen kokouksen alkua meillä on mahdollisuus tutustua Kortepohjan toimintakeskukseen
ja sen toimintaan klo 17.00 alkaen! Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen

Paikka: Kortepohjan toimintakeskus (käynti yläpihalta)
Tilustie 1 40740 Jyväskylä
Tervetuloa!

Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry:n hallitus

KESKI-SUOMEN
KEHITYSVAMMAISTEN
TUKI -YHDISTYKSEN
KESÄLEIRIT 2018
Leirit toteutetaan tuttuun tapaan heinäkuun kahden
ensimmäisen viikon aikana, 2.-6.7. ja 9.-13.7.2018.
Ilmoittautuminen leireille alkaa toukokuun puolivälissä.
Yhteyshenkilö Pia Nieminen, p. 0408373935
kuva: www.papunet.net
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Vauhdin riemua
- taitavaa pelaamista
ja mukavaa yhdessäoloa
Juho Lappalaisella on jo
takanaan useita vuosia
harjoittelua- ja kilpailuja niin salibandyssä
kuin jalkapallossakin.
Vauhdikkaat harrastukset ovat vieneet miestä
myös maailmalle. Jalkapallon Special Olympics kisoissa joukkue
on pelannut Los Angelissa ja Ateenassa ja
seuraava kisat pelataan
Roomassa heinäkuussa.

Pilli soi ja Juha ohjailee. Juha Solismaa, pitkänlinjan innostunut ja kannustava ohjaaja
Anssi Virtasen
mukaan salibandyharrastuksella on fyysinen ja psyykkinen
merkitys, treenaus ja
kehittyminen tuovat
mielihyvää.
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Juho on salibandy-joukedelleen monipuolisesti; lisää
kueensa kapteeni. Hän ja yli
teknistä osaamista, pelisilmää
40 muuta nuorta ja aikuista
ja malanhallintaitoja.
harjoittelevat kahdessa eri
Ville nauttii joukkuepelin
ryhmässä: kilparyhmä ja harkovatempoisuudesta ja hyväsrastelijaryhmä. Innostuneita
tä hengestä. Anssi korostaa
harrastajia on niin paljon, että myös kaverisuhteiden merkivaihtopenkilläkin joutuu istu- tystä. Harrastukset ovat työn
maan ja odottamaan pelivuo- ja opiskelun vastapainona
roa. Rauhallisesti ja kärsivälli- mieltäkin virkistäviä. Samaa
sesti vaihtopenkiltä seurattiin mieltä ovat myös joukkueen
peliä ja otettiin kantaa myös
naispalaajat Petra Kupiainen
pelitapahtumiin.
ja Kati Massinen. ” Kukin
Harjoitukset ovat lauantaipelaa omilla vahvuuksillaan,
sin Killerin Buugissa kahdessa kaikki ovat yhtä arvokkaita, ”
vuorossa. Toimintaa pyörittää
Elämöitsijät ry. Ohjaajina
toimivat Elämöitsijät ry:n
Juha Solismaa, Ville Välilä
ja Niko Solismaa. Elämöitsijät juhlivat ensi vuonna 20
vuotisjuhlia. Yhdistys on
mahdollistanut vapaaehtoistyöllään niin harjoitukset
kuin kilpailumatkat.
Pitkä harjoittelu- ja kilpailutausta näkyvät Juhon, Anssi
Virtasen ja Ville Viisteensaaren pelaamisessa. Seurasin
peliä ja haastattelin nuoria
miehiä täysin maallikkona.
Ei voi kuin ihastella nopeutta
ja taituruutta kentällä mailojen viuhahdellessa pienen
pallon perässä. Myös Anssilla
ja Villellä on molemmilla
jalkapalloharrastus. Liikunnallisia nuoria miehiä,
joiden tavoitteena on kehittyä Haastattelu: Kati, Helena ja Petra

toteaa Kati. ”Kunto kohoaa
ja pysyy terveenä,” kommentoi Petra.
Ohjaajat eivät enää pysy
vauhdissa, todettiin pelaajien kommenteissa. Mukavia
ohjaajia kuitenkin, antavat
ohjeita ja myös palautetta
asioista, joissa pitää vielä
kehittyä. Ohjaat ovat mukana
pelimatkoilla. Turnauksia on
ollut mm. Tampereella, Kokkolassa ja Kuopiossa. Mielessä oli kaikilla vielä syksyn
2017 turnausmatka Kuopi-

oon ja 3. sija. Yhdistyksellä
on jonkin verran pelivälineitä,
mutta pääosin pelaajilla on
omat varusteet.
Petra Kupiaista, Kati Massista, Juho Lappalaista, Ville
Viisteensaarta ja Anssi Virtasta sekä ohjaajia haastatteli
HELENA KOSKIMIES
Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry:stä.

SENIORIVANHEMPIEN KOKOONTUMISET
Tule juttelemaan ja kahvittelemaan pääkirjaston kahvilan kabinettiin joka kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 13-15.00.
Seuraavat tapaamiset to 1.3 , 5.4 ja 3.5.
Kysellä voit Maija K Jaatiselta p 050 3076713

kuva: www.papunet.net/kuvapankki
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Keski-Suomen Harri Niemisen kanssa kampanjoivat Pia Matihaldi Oulusta (vas) ja Tuija Laine Rovaniemeltä.
Kuva www.eimyytavana.fi.

Ei myytävänä!
Jättimenestys
Ei myytävänä! -kansalaisaloite sai taakseen kokonaisen
kansanliikkeen.
Aloite saavutti huikeat
72 059 allekirjoittajaa.
Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsittelyyn keväällä
2018.

tuen tarpeista ja tarpeisiin liittyvistä palveluista asumisessa ja jokapäiväisessä elämässä.
Kansalaisaloitteemme koskee kaikkia kilpailutuksen
piiriin kuuluvia palveluita, asumispalveluita, tulkkauspalveluita, henkilökohtaisen avun palveluita jne.
Ei myytävänä -sivusto:
http://www.eimyytavana.fi/

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

Mikä on
Kehitysvammaisten
Tukiliitto
Järjestömme
tavoitteena
on kehitysvammaisten
ihmisten
osallisuuden
sekä perusja 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-

Tule asumaan

PERHEKOTI
HIMAAN

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, www.
kvtl.fi!

Ammatillinen Perhekoti Hima on tarkoitettu kehitysvammaisille.
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.

Liittohallitus 2018 – :

Liittohallituksen muodostavat puheenjohtaja ja 16 jäsentä:

Puheenjohtaja

Jyrki Pinomaa Otalampi, Puhelinnumero: 0400 462 705
Sähköposti: jyrki.pinomaa@tukiliitto.fi

Liittohallituksen jäsenet:

Harri Nieminen, Keski-Suomi
harrin60@gmail.com, p. 0400 652 336
(varajäsen Tarja Rotola-Pukkila)
Taimi Tolvanen, Lappi
Sirkku Lappalainen-Ruppa, Pohjois-Savo
Lyyli Röning, Pohjois-Karjala
Jaana Karhu, Pohojalaaset-99
Heikki Suvilehto, Me Itse
Teemu Peippo, Satakunta
Hannu Kaipiainen, Kymi
Pirjo Hartikainen, Uusimaa
Sari Sepponen, Helsinki
Tapio Räfsten, Pirkanmaa
Marita Jurva, Etelä-Savo
Arvo Järvinen, Etelä-Häme
Kirsti Rämö, Varsinais-Suomi
Kaisu Leinonen, Kainuu
Minna Lintulahti, Popoke
katso lisää: www.kvtl.fi

Jos jotain liikahti sisälläsi ja kiinnostuit
perhekodistamme tule tutustumaan,
istutaan alas ja mietitään yhdessä
”vain sydämellä näkee parhaiten”.
Yhteydenottoasi odotellen
Hilkka ja Veikko Rajala
0400 552377 tai 040 5631477
hima@perhekotihima.fi
kotisivut www.perhekotihima.fi
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Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote

1/2018

Yksilöllistä
palveluasumista
vammaisille henkilöille
Olemme sitoutuneet Kehitysvamma-alan
yksilöllisen tuen laatukriteereihin:
∠ yksilöllisyys
∠ oman päätösvallan tukeminen

Tutustu
asuntoihimme
internetissä!

∠ kunnioittava kohtelu
∠ riittävät palvelut
∠ ihmisoikeuksien turvaaminen
∠ oleminen osana yhteiskuntaa ja lähiyhteisöä.

Kysy vapaita asuntojamme:

" www.ksvs.fi

! 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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