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PUHEENJOHTAJALTA

Opike

E

linikäinen oppiminen on osa kehitysvammaisten henkilöiden elämää ja sitä tulee olla tarjolla
monikanavaisesti, jotta mahdollisimman moni
itseään kehittävä pääsee osalliseksi oppimisen riemusta
sekä uusien tietojen ja taitojen omaksumisesta.
Teknologia mahdollistaa jo tänä päivänä laajan keinovalikoiman oppimisen tueksi, josta pääsee osalliseksi
yhä laajempi kehitysvammaisten joukko. Välimatkat ja
vuorokauden ajat ovat menettäneet nopeassa aikataulussa merkitystä kun puhutaan opiskelusta.
Juuri teknologia ja sen mahdollisuuksien haltuunotto
ja jatkuva kehitystyö ovat johtaneet siihen, että puhelinten, tablettien ja kannettavien tietokoneiden avustuksella opiskelu tapahtuu kiihtyvään tahtiin opiskelijoiden
valitsemana ajankohtana.
Näen, että näitä mahdollisuuksia ja keinoja hyödyntämällä kehitysvammaisten koulutusten suosio kasvaa ja
lisääntyvä osaaminen siirtyy osaksi arkea – hyödyksi ja
iloksi.

Oppimateriaalikeskus Opike on perustettu jo vuonna
1998 kehittämään ja tuottamaan materiaaleja opetuksen, kasvatuksen ja kuntoutuksen tueksi.
Opikkeen tavoitteena on antaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille tunne omasta itsestä aktiivisena toimijana, joka voi vaikuttaa omiin asioihinsa kokemus siitä,
että heillä on osaamista, kykyjä, tietoja ja taitoja tuntemus siitä, että he ovat sinnikkäitä, sisukkaita ja haluavat
työskennellä pitkäjänteisesti mahdollisuus kasvaa tasavertaiseksi yhteiskunnan jäseneksi.
Lisätietoa: https://www.opike.fi
Oppimisen ja uudistumisen täyteistä kevättä!
PETRI LIUKKONEN
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Ammatillinen erityisopetus

A

mmatillinen erityisopetus on tarkoitettu
opiskelijoille, jotka
tarvitsevat yksilöllistä tukea
valmentavissa ja ammatillisissa opinnoissaan ja työllistymisessään. Ammatillisessa
erityisopetuksessa opiskellaan
pienryhmissä. Pääpaino on
tekemällä oppimisessa. Lisäksi
opiskelijoille tarjotaan heidän
yksilölliset vahvuutensa ja tuen
tarpeensa huomioon ottavaa
henkilökohtaista ohjausta ja
tukea niin opinnoissa kuin
arkielämän hallinnassa.
Ammatillisten erityisoppilaitosten koulutustarjonta on
monipuolinen valmentavista opinnoista ammatillisiin
perustutkintoihin johtaviin
opintoihin. Ammatillisia erityisoppilaitoksia on Suomessa
kuusi: Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopistot Kiipula, LIVE, Luovi, Optima ja
SPESIA. Näillä oppilaitoksilla on toimipisteitä useilla eri
paikkakunnilla. Ammatillista
erityisopetusta järjestetään ammatillisten erityisoppilaitosten
lisäksi yleisissä ammattioppilaitoksissa.
Lisätietoa koulutustarjonnasta eri puolilla Suomea
saat osoitteesta www.ameo.fi
ja opetushallituksen sivuilta.
Nyt päättyvän yhteishaun
lisäksi opintoihin on myös
jatkuva haku. Opiskelupaikkoja voi vapautua esimerkiksi opiskelijan nopeamman
valmistumisen vuoksi. Jos
nuori jää kevään haussa ilman
opiskelupaikkaa, kannattaa
vapautuvia paikkoja kysellä
myöhemmin. Esimerkiksi
Ammattiopisto Spesian sivuilta löytyy tietoa ja ohjeistusta
opiskelupaikan hakemiseen.
www.spesia.fi
Käsiteiden selvennyksiä: Tiedot saatu Opetushallituksen
nettisivuilta ja Ammattiopisto
Spesian hakijan oppaasta 2019

opistoissa opiskella ammatillisen perustutkinnon useilla eri
aloilla. Esimerkiksi artesaani
on taideteollisuusalan perustutkinnon tutkintonimike.
Spesiassa on mahdollisuus
suuntautua joko sisustusalan
osaamisalalle Järvenpäässä
tai tuotteen valmistuksen
osaamisalalle Jyväskylässä.
Opintojen laajuus on 180
osaamispistettä ja opiskelu
henkilökohtaistetaan. Ne kestävät yleensä kolme vuotta.

TELMA tarkoittaa työhön ja itsenäiseen elämään
valmentavaa koulutusta. Sen
laajuus on 60 osaamispistettä
ja kesto on yksilöllinen yhdestä
kolmeen vuotta.
Opinnoissaan opiskelija kehittää kotona ja työpaikalla
tarvittavia arjen taitoja sekä
tutustuu erilaisiin työtehtäviin ja asumisvaihtoehtoihin.
Opinnot auttavat opiskelijaa
löytämään itselleen parhaiten
sopivia ratkaisuja. Opinnot
tukevat erityisesti niitä nuoria, jotka tarvitsevat matkan
varrella paljon tukea.
VALMA tarkoittaa ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta. Sen laajuus
on 60 osaamispistettä ja opinnot kestävät yhden vuoden.
Opinnoissa opiskelija tutustuu eri ammatillisen opiskelun
vaihtoehtoihin ohjatusti. Nuori oppii samalla opiskeluun
ja itsenäistymiseen liittyviä
taitoja. VALMA on pehmentää siirtymistä peruskoulusta
ammatilliseen koulutukseen.
Ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus.
Opiskelija voi eri ammatti-

Ammattiopisto Spesiassa
jokainen saa loistaa
Meistä tulee
• artesaaneja, ajoneuvoasentajia, kiinteistöhoitajia, kodinhuoltajia, kuvallisen ilmaisun
toteuttajia, laitoshuoltajia,
merkonomeja, toimitilahuoltajia, varastonhoitajia jne.
Spesialla on toimipisteitä
12 paikkakunnalla. KeskiSuomessa Spesian toimintaa
on Jyväskylän lisäksi Jämsässä,
Viitasaarella ja Äänekoskella.
Spesian Jyväskylän toimipisteen koulutustarjonnasta löytyy ammatillisia perusopintoja
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(kevään yhteishaussa oli 8
tutkintonimikettä) sekä valmentavia opintoja VALMA
ja TELMA -opintoina. Ammattiopisto Spesiassa opiskelee
vuosittain noin 1200 opiskelijaa. Spesian ylläpitäjä on Ammattiopisto Spesia Oy, jonka
omistavat Invalidiliitto ry ja
S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr.
Nuoren omaa koulutuspolkua kohti valmentavia opintoja
ja ammatillisen perustutkinnon opintoja rakennetaan jo
peruskoulun aikana. Spesia tulee tutuksi nuorelle ja perheelle
vaikkapa parin päivän maksuttoman tutustumisjakson
aikana ja avoimina vierailupäivinä. Spesia Jyväskylä tarjoaa
asuntoja opiskelija-asunnoissa
ensisijaisesti vaikeiden kulkuyhteyksien takaa tuleville.
Ammattiopisto Spesia toimii
myös yhtenä ammatillisen
erityisopetuksen kehittämis- ja
palvelukeskuksena. Heidän
tarjonnastaan löytyy täydennyskoulutuksia ja erityisen
tuen asiantuntijapalveluita
mm. opetus- ja ohjausalan
ammattilaisille, työnantajille
sekä muille erityistä tukea
tarvitsevien parissa työskenteleville toimijoille eri puolilla
Suomea. Osa täydennyskoulutuksista on Opetushallituksen
kustantamaa ja siis maksutonta
osallistujille.
Keskuksen asiantuntijat
räätälöivät myös asiantuntijatukea ja kehittämistoimintaa erityisen tuen osaamisen
vahvistamiseksi koulutuksen
järjestäjien ja muiden organisaatioiden tarpeiden mukaan.
Teksti:
HELENA KOSKIMIES
Tiedot on saatu www.
ameo.fi ja www.spesia.fi
sekä www.oph.fi sivuilta
sekä Spesian esitteistä.
Kuva:www.papunet.net
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ammatillinen erityiso
- erityisen innostunu

HELENA KOSKIMIES

sosiaalisiin taitoihin. Se näkyi
opiskelijoiden innostuksena
ja itsensä arvostamisena. He
osasivat myös kuunnella toisiaan ja keskustella avoimesti
yhdessä.

T

apasin ammattiopisto
Spesian opiskelijoita Jyväskylän toimipisteessä Kukkulan kampuksella. Keskustelimme
opinnoista, tulevaisuudesta
ja loppujen lopuksi jopa
voimabiiseistä.
Haastatteluun tulivat ihan
omasta aloitteestaan neljä opiskelijaa eri ryhmistä. Kalle
Jokinen opiskelee ensimmäistä vuottaa TELMA-opintoja.
Samoin ensimmäisen vuoden
opiskelija on Mitja Hirvonen
VALMA-opinoista. Kolmen
vuoden artesaaniopintojaan
ovat päättämässä Noora Jäppinen ja Nico Tikkakoski.
Molemmat opiskelevat artesaaniksi tuotteen valmistuksen
osaamisalalla. .
Mukana haastattelussa olivat
myös opinto-ohjaaja Marjaana
Jauhiainen, jonka tehtävä on
luotsata opiskelijoita eteenpäin
opinpolun eri vaiheissa ja kehittämiskoordinaattori Marika
Mäkinen Spesian asiantuntijapalveluista.
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Kuvitettuja tunteita oppitunnilla. Itsenäisen elämän valmiuksiin
ja ammatillisiin valmiuksiin kuuluu myös tunteiden tunnistaminen ja hallinta.

kyllä saavatkin. Henkilökunta on yrityksen toimitusjohtaja.
tukee myös opiskelijoita kun- Hänen johdollaan suunnitelkin omien vahvuuksien löy- laan toimintaa ja hoidetaan
tymisessä. Kalle on edistynyt talous. Kevätkauden lopulla
omissa tavoitteissaan hienosti, yrityksen opiskelijat jakavat
esimerkiksi jännittäminen on keskenään yrityksensä tuoton.
vähentynyt paljon ja tunteiden
Kallen palaute henkilökunnalle: sydämellinen henhallinta on kehittynyt.
Kalle on mukana NY-yrityk- kilökunta. Niin Kalle kuin
sessä ”Yhdessä itse”. Kyse on muutkin opiskelijat kokivat
opinnollistetusta yritystoimin- saaneensa henkilökunnalta tunasta ensimmäisenä opiskelu- kea ja kannustusta opiskeluunvuonna. Opiskelijat tekevät ti- sa. Mielestäni myönteinen
Kalle Jokisen polku Spesian laustöitä ja hoitavat esimerkiksi kokemus koulusta on varmasti
TELMA-ryhmään ei ollut ihan kahvituksia Spesiassa. Kalle vaikuttanut näiden nuorten
yksinkertainen.
Kalle oli neljävuotta toimintakeskuksessa ja haaveili
opinoista. Spesiaan pääsy vaati
kolme yritystä, mutta ”kolmas
kerta toden sanoi” ja Kalle on
nyt lopettamassa ensimmäistä
vuottaan opettaja Maija-Stiina
Jaatisen TELMA-ryhmässä.
Kallella on kykyä jäsennellä
asioita ja muotoilla selkeitä
näkemyksiä ja huumoriakin
löytyy. Hänen mukaansa
Spesia on onnistunut siinä, että
opiskelua henkilökohtaistetaan
ja otetaan huomioon muu
muassa jaksaminen. TELMAryhmän opiskelijat tarvitsevat
kukin apua yksilöllisesti ja Opiskelija Nico Tikkakoski ja hänen Sammonkodille tilaustyönä
Kallen mukaan he kaikki sitä tekemänsä kranssi Spesian väreissä.
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Noora Jäppisellä on jo vahvaa
kädentaito-osaamista.
Hän pitää tällä hetkellä eniten kudonnasta ja ompelusta.
Tilaustöinä on valmistunut
mattoja ja poppanoita. Myyntituotteeksi valmistuu myös
virkattuja koreja ja japanilaisella tekniikalla jumppahimoja. Spesian sinivalkoisissa ja
monissa muissa väreissä.
Kiinnostukseni heräsi ja pääsinkin katsomaan Nooran ryhmän luokkaan jumppahimon
valmistamista. Noora hallitsi
tosi näppärästi japanilaisen
punontatekniikan.

Jumppahimo
Mikä on Jumppahimo?
Himo on japanin kieltä ja
tarkoittaa nyöriä. Joustava
nyöri on jumppaväline,
jolla ylläpidetään kehon
liikkuvuutta. Tuote on
oppilaitoksen tuotteen
valmistuksen osaamisalan
artesaaniryhmän keksimä.
Pussissa on mukana monipuoliset jumppaohjeet.
Hyviä ideoita myös taukojumppaan työpaikoille ja
kouluihin. Sopii kaikenikäisille. Hyvä lahja myös
vanhukselle.
Artesaaniopintojaan nyt keväällä päättävä Nico Tikkakoski pitää hänkin kudonnasta.
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SPESIA

yisoppilaitos
unutta opiskelua!

Nooralla on jo monipuolinen
työkokemus eri työpaikoilla
oppimisesta, kokemusta on
kertynyt ompeluliikkeissä ja
päiväkodeissa.
Nyt keväällä hän on Laukaassa Kirkonkylän päiväkodissa
ja Laulupuun päiväkodissa,
joissa hän saa kokemusta myös
lasten ohjaamisesta. Nooran
haaveenaan onkin tehdä työtä
lasten parissa, askartelun ja
kädentaitojen ohjauksessa.
Työhakuvalmiuksia ja -mahdollisuuksia on vahvistettu
myös oppilaitoksen työvalmentajan kanssa. Noora on
tehnyt ammatillista osaamistaan näkyväksi myös omalla
esittelyvideolla. Nooran video
sai kehuja niin opinto-ohjaaja
Marjaana Jauhiaiselta kuin kehittämiskoordinaattori Marika
Mäkiseltäkin.
Sekä Nico että Noora ovat
tulleet ammatillisen perustutkinnon opintoihin VALMA-

Opiskelija Noora Jäppinen huovutustyössä
Hän on esimerkiksi kutonut
mummolleen tilaustyönä tyylikkään maton. Mummo oli
tuloksesta ilahtunut ja matto
on käytössä. Nico hallitsee
myös poppanan teon ja huovuttamisen muiden kädentaitojen lisäksi. Tällä hetkellä
Nicon ja Nooran ryhmässä
syntyy muun muassa huovutettuja kukkia äitienpäivän myyjäisiin. Opiskeluun
kuuluu myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Nicon
työpaikka on vanhuspalveluissa Sammonkodilla ja hän on
siitä selvästi innoissaan. Työ
on monipuolista esimerkiksi
pyykinpesua, lajittelua, ruuankuljetusta ja hän on saanut
työstään hyvän palautteen.
Nicon kädentaito-osaaminen näkyy koristeina Sammonkodin seinillä. Tällä hetkellä
Nico opiskelee koulussa kaksi
päivää ja työpaikalla kolme
päivää viikossa.

Opiskelija Mitja Hirvonen
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opintojen kautta. Nooralla on
takanaan myös sosiaali- ja terveysalan valmentavia opintoja.
Kohtelias ja määrätietoinen Mitja Hirvonen on tällä hetkellä vuoden kestävissä
VALMA-opinnoissaan loppusuoralla.
Mitjan työpaikalla oppiminen on mahdollistunut
K-marketissa ja Prismassa
hyllyjen siivouksessa ja järjestelyissä. Oppilaitoksella onkin
pysyviä työelämän yhteistyökumppaneita muun muassa
kaupanalalla.
Mitja on pääsyt hyvin omiin
tavoitteisiinsa; oma ala on
löytynyt. Hän hakee kevään
yhteishaussa opiskelemaan
ammatillista perustutkintoa
ensisijaisesti merkonomikoulutukseen.
Hänen mukaansa VALMAopinnoissa parasta on ollut
mukava henkilökunta, henkilökohtaistaminen, rentotunnelma ja vaikuttamismahdollisuudet. Opettaja Eeva-Maija
Joona-Vuorenmaa saa kiittävän
palautteen opiskelijaltaan.
Mitja ja Noora asuvat Spesian opiskelija-asunnoissa,
Valorannassa. Uusi rakennus
sijaitsee ihan oppilaitoksen
tuntumassa ja siellä on 24
pääsääntöisesti kahden hengen kalustettua huoneistoa.
Asumista tuetaan ja itsenäisen
elämisen taitoja harjoitellaan
myös opiskelija-asunnoissa
ohjaajien tukema. Nicolla
on takanaan kahden viikon
kokeilu opiskelija-asunnoissa,
josta hän sai kirjallisen palautteen. Hän viihtyi siellä ja kokeilu onnistui; Nico suoriutuu
hyvin arkiaskareissaan. Hän
asuu vielä toistaiseksi kotona
vanhempiensa luona, mutta
haaveilee omasta asunnosta.
Valorannassa mahdollistuu
monipuolinen vapaa-ajan toiminta rennosta yhdessäolosta
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kavereiden kanssa ohjattuun toimintaan: pelejä, asiointia, lenkkeilyä,
karaokea, bändi-harkkoja yms.
Opiskelijat tuntuivat pitävän paljon myös keskusteluista Maarit-papin
kanssa. Nicon harrastus on konepelaaminen ja myös Mitja on taitava
tietokoneiden parissa. Tästä virisikin
haastattelun aikana nuorten miesten
välille keskustelu ja ohjelmien esittely,
”kielellä”, jota haastattelijan oli jo
vaikea seurata. Kaikki ovat mukana
oppilaitoksen tutor-toiminnassa.
Vapaa-ajallaan he toimivat aktiivisesti myös opiskelijakunnassa.
Noora on edustajiston puheenjohtaja
ja mukana myös valtakunnallisissa
tapaamisissa. Opiskelijakunta järjestää toimintaa nuorten hyvinvoinnin
tueksi: discot ja kioskitoiminta ja
esimerkiksi Talentia -kilpailut, joissa
mitellään erilaisista vahvuuksista,
esimerkiksi tanssi, ilmakitara, standup, yms.
Opiskelu on antanut hyviä eväitä
mennä elämässä eteenpäin. Opintojensa aikana he ovat kehittäneet
vahvuuksiaan ja jopa löytäneet niitä
lisää. Määrätietoinen Mitja hallitsee koodausta, osaa luoda oman
”mapin” älylaitteelle pelaamista
varten ja korjata tietokoneita, hän
auttaa jo opiskelukavereitaankin
tietoteknisissä kysymyksissä. Hän
on sosiaalinen, hyvä kaveri. Nico on
tehnyt ”elämänmuutoksen”, nyt hän
huolehtii omasta hyvinvoinnistaan

tavoitteellisesti ja saa kaveritkin mukaan lenkille. Kohteliaalla Nicolla on
hyvät sosiaaliset valmiudet ja hän on
tekemisissään, myös työtehtävissään
tarkka. Nicon omatoimisuus on
kehittynyt opiskeluvuosien aikana.
Iloinen ja ystävällinen Noora on
myös hyvä laskemaan ja hallitsee
taloudenpidon. Hänestä välittyy
lämminhenkisyys, eli ei siis ihme, että
hän toimii mielellään lasten kanssa.
Hän on ylpeä opiskelijakuntatoiminnastaan.
Lopuksi Noora otti puheeksi voimabiisit. Haastattelu oli mukava
lopettaa musiikin kuunteluun.
Nico kuuntelee mielellään rap-musiikkia. Noora puolestaan luottaa
suomalaiseen pop-iskelmään. Hänen
oma voimabiisinsä on Robin Packalenin kappale Onnellinen.
”Kun aamulla herään,
mä tuntee voin sen
Tää on kaunis päivä,
mä oon onnellinen.”
Mitja pitää Kelly Clarksonin musiikista. Hänen voimabiisinsä on
Stronger (What Doesn’t Kill You)
”What doesn’t kill you
makes you stronger, stronger
Just me, myself and I
What doesn’t kill you
makes you stronger
Stand a little taller
Doesn’t mean I’m lonely
when I’m alone”

KIITOKSET SPESIAN JYVÄSKYLÄN TOIMIPISTEEN VÄELLE!
Kuvassa haastatteluun osallistuneet oikeasta reunasta lukien: opinto-ohjaaja
Marjaana, opiskelijat Noora, Nico, Mitja ja Kalle, Kallen avustaja, haastattelija
Helena ja kehittämiskoordinaattori Marika.
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Osallisuus
toteutuu,
kun toimijuus
vahvistuu
SUVI KÄRKI, opettaja, Spesia

TELMA-koulutuksessa vahvistuu oma
tahto, tekeminen ja tapa kommunikoida
Osallisuus on merkityksellisyyttä, mahdollisuutta olla tärkeänä osana kokonaisuutta
ja tehdä päätöksiä itse sekä yhdessä toisten
kanssa. Osallisuuden edistäminen toteutuu
työhön- ja itsenäiseen elämään valmentavissa
opinnoissa monitasoisesti ympäristön, työvälineiden ja vuorovaikutuksen keinoin.
Omat toiveet työstä toteen
Tasavertaiset mahdollisuudet osallistua,
vaikuttaa toimintaan ja kokea tekevänsä
merkityksellistä työtä toteutuvat parhaiten
työskentelynä – oppilaitoksen omien oppimisympäristöjen lisäksi – alueen yrityksissä
osana työyhteisöjä. Osallisuus on aitoa, kun
opiskelijalla on vaihtoehtoja ja omia toiveita
pääsee toteuttamaan muun muassa työpaikassa, jonka on itse valinnut.
Vaiheiltaan monimutkainen tai motorisesti
liian haastava työtehtävä taipuu opiskelijalle
saavutettavaan muotoon yksilöllisesti räätälöidyin apuvälinein sekä työskentely-ympäristöä muokkaamalla. Optimaalisesti rakennetussa työskentely-ympäristössä opiskelija voi
toimia mahdollisimman itsenäisesti. Jokainen
voi osallistua, kun keinot ja välineet kohtaavat opiskelijan yksilölliset tarpeet.
Työelämän taitoja voidaan Spesiassa harjoitella myös opiskelijoiden omassa NY-yrityksessä.
NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa perustetaan
oikealla rahalla toimiva NY-yritys osana
opetusta, ja opiskelijat pyröittävät toimintaa
opettajan ohjauksessa.
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KUTSU

Tervetuloa Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry:n

VUOSIKOKOUKSEEN
maanantaina 15.4.2018 klo 18.00.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.
Tässä vuosikokouksessa on vuorossa myös yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta. Lisäksi valitaan
yhdistyksen hallituksen erovuoroiset jäsenet ja varajäsenet. Erovuorossa on kolme hallituksen varsinaista jäsentä
ja kaksi varajäsentä.

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

Kahvitarjoilu klo 17.30
Tervetuloa!

Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry:n hallitus

Ennakkotietoa
ELOKUUSSA TANSSITAAN SAVIOLLA !

Keski-Suomen
Kehitysvammaisten tuki ry
peräänkuuluttaa!

Perinteiset Savion tanssit keskiviikkona
28.8.2019 klo 18-21 Savion lavalla.
Tanssiorkesteri tanssittaa. Tarjolla makkaraa, kahvia ja yllätyksiä.
PÄÄSYMAKSU 10 € (sis. joko makkaran tai munkkikahvit)

Kaipaamme SINUN näkemyksiäsi ja ideoitasi
yhteisen yhdistyksemme toiminnan
kehittämiseksi.
• Tietoa, mistä aiheista?
• Virkistystä, millaista, missä ja miten?
• Edunvalvontaa, mikä on mielestäsi
ajankohtaista?
• Kerhoja, tapaamisia, vierailuja, juhlia, retkiä?

Laita kalenteriisi! LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

TIEDOKSI • EI KESÄLEIREJÄ!
Keski-Suomen Kehitysvammaisten tukiyhdistyksen perinteisiä kesäleirejä ei järjestetä kesällä 2019.
Järjestäminen ei ollut mahdollista, koska ohjaavaa ja avustavaa henkilökuntaa ei saatu riittävästi. Yhdistyksen hallitus
pyrkii mahdollistamaan leiritoimintaa vuonna 2020 esimerkiksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vinkkejä
otamme vastaan enemmän kuin mielellämme: info@kstuki.fi
Lämmin kiitos leirien toteutuksista useita vuosia vastanneelle Piia Niemiselle!

Nyt kun pyyntö esitetään oikeen lehelläkin,
niin tarttukaapa toimeen.
Ideoitasi ottaa vastaan varapuheenjohtaja
Helena Koskimies, p. 050 3400553 tai
helena.m.koskimies@gmail.com
Soita, niin jutellaan!

SENIORIVANHEMPI/LÄHEINEN
TAPAAMISET joka kuukauden ensimmäisenä torstaina

klo 13.00 – 15.00 pääkirjaston kahvilan kabinetissa.
Tule juttelemaan ja kahvittelemaan!

Yhteyshenkilö Maija K Jaatinen p. 050 3076713
Tervetuloa mukaan!
kuvat: www.papunet.net/kuvapankki
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JÄRJESTÖASIAA
TUE KEHITYSVAMMAISTYÖTÄ:
1) Liity yhdistyksen jäseneksi
Voit tukea yhdistyksen toimintaa liittymällä yhdistyksen varsinaiseksi (25,-) tai kannatusjäseneksi (100,-).
Jäsenetuihin kuuluu mm. Tukiviesti-lehti. Liittyminen
onnistuu kotisivujen kautta www.kskvtukiry.org sekä
ottamalla yhteyttä johtokunnaan jäseniin.

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.

2) Lahjoitus
Voit tehdä myös vapaamuotoisen lahjoituksen yhdistyksen tilille Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry
FI42 1581 3000 1070 51, viestikenttään ”Lahjoitus”.

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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