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NYT ON KESÄ.
Se näkyy paitsi teksteissä myös historiallisissa
kesäisissä kuvissa Maija K. Jaatisen albumista.
Kuvassa Mikko perämoottorin ohjaimissa.
Lisää Maijan arkistoimia kuvia sivuilla 6-7.
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PUHEENJOHTAJALTA

Ystävyydessä
on Taikaa!

H

ello arvoisat Tulppaanin lukijat!
Kevät on edennyt jo lähes kesään ja vaikka matka edellisen
Tulppaanin ilmestymisen jälkeen ei ole ollut kovin pitkä,
on ympärillämme oleva maailma muuttunut monessa asiassa, myös
meidän rakkaassa yhdistyksessämme.
Itseäni kiinnostavia ja aktivoivia asioita olivat eduskuntavaalit, jossa pääsimme valitsemaan seuravan neljän vuoden mittaisen periodin
suunnan määrittävät päättäjät. Lopputuloksen vaalien todellisesta
tuloksesta tiedämme vuosien kuluttua, jonka kehittymistä toki pääsemme seuraamaan aktiivisesti tiedotusvälineiden kautta. Eurovaalien
tuloksia olemme vasta päässeet mutustelemaan ja arvuuttelemaan,
että mihinkähän asioihin tuoreet edustajat oikeasti saavat kyntensä
kiinni edistääkseen tärkeäksi määrittelemiään asioita. Kosketuspinta
näiden vaalien ja edistämiemme asioiden välillä on konkreettinen ja
meillä yhdistystoimijoilla on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa paremman tulevaisuuden luomiseen. Mahdollisuus ei rajoitu ainoastaan
vaaleissa äänestämiseen, vaan jatkuvaan vuoropuheluun ja vaikuttamistyön tekemiseen niin paikallistasolla kuin valtakunnallisella
tasolla mm. Tukiliiton kautta.
Maailma järisi Bratislavassa sunnuntaina 26.5.2019, jolloin Suomi
kohtasi Kanadan jääkiekon MM-kisojen finaaliottelussa. Suomen
joukkueen 18 MM-kisojen ensikertalaista yhdessä muutaman kokeneen kisakävijän kanssa pöllyttivät Kanadaa lukemin 3-1.
Pelitapahtumien ohella itseäni riemastutti pari merkittävää asiaa,
joista oli puhuttu jo viime syksynä valmentaja Jalosen suulla. Joukkueen henki oli ollut yhdessä tekemistä, jota leimasi iloisuus ja vahva
yhteisöllisyys. Individualismi oli ollut enemmän muiden joukkueiden juttu, joka ei tällä kertaa tuottanut toivottua tulosta. Yksilölliset
taidot saatiin kanavoitua vahvaan yhteiseen tekemiseen ja yhteisen
unelman tavoittelemiseen. Tämä on juuri sitä mitä olen havainnut

meidän yhdistyksen tekemisessä, ja siksi olen kokenut mukana olemisen mielekkääksi. Se on ”siistiä” kuten tykkään asian ilmaista.
Yhdistyksemme asiat ovat menneet monta askelta viime syksynä
määrittelemämme strategian suuntaan. Yhteisöllisyyden ja yhdessä
tekemisen eteen tekemämme avaus nähtiin huhtikuussa, jolloin
saimme yhdistykselle oman toimiston kansalaistoiminnankeskus
Matarasta. Yksi perusasia yhdistyksen toiminnan aktivoitumisen
eteen on tehty. Olemme saaneet kotipesän, jonka turvin voimme
lähteä etenemään kohti seuraavaa vaihetta, jota ollaan jo valmistelemassa. Tavoitteena olisi löytää työntekijä yhdistykselle, henkilö,
joka on motivoitunut, yhteistyöstä nauttiva ja halukas kehittämään
yhdistystä asettamiemme tavoitteiden suuntaisesti.
Kevään aikana saimme päätökseen projektin, jonka tuloksena
yhdistykselle hankittiin asunto Ainolanrannasta. Projektin alusta
saakka tavoitteemme oli kristallin kirkas, halusimme löytää kehitysvammainen henkilön, jolle voisimme tarjota kodin. Viihtyisä yksiö
löysi asukkaansa yhdistyksemme Facebook viestinnän ansiosta. Uusi
asukas astuu uuteen kotiinsa 1.6.2019, joka on samalla myös uusi
askel yhdistykselle.
Yhteistyökumppaneiden ansiosta yhdistykselle on luotu uusi digitaalinen julkaisu, joka on voimassa seuraavan vuoden ajan. Lehteen
pääsee käsiksi tämän linkin kautta. https://app.artcloud.fi/kstuki/
rakennetaan-huominen-yhdessa/
Tanssia ja taikuutta elokuussa Savion lavalla! Tämän syksyn
Ystävyys-teeman alla meitä tanssittaa Heikki Koskelo bändinsä kanssa. Taikuutta iltaan tarjoaa puolestaan Aatu Itkonen.
Oikein nautinnollista ja ”siistiä” kesää!
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• onnenpyörä • virvokkeita • kuumaa makkaraa
Lipun hinta 10 €, joka sisältää kahvin ja munkin tai makkaran
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Kohta on kesäloma
”Mä odotellut oon niin monen monta
päivää.
Nyt kesäloma on, en tunne surun
häivää.
Sydän sykkimään, ystävää etsimään!
Taas elämältä maistuu tää.
Aa … kesän lapsi kun oon.”

(Katri Helena/
san. Chrisse Johansson)

V

aajaharjun toimintakeskus lomailee heinäkuun puolivälistä
elokuun puoliväliin.
Mitä tekevät lomailevat työntekijät silloin?
Miten he saavat aikansa kulumaan?
Tuleeko toimintakeskuksen ohjaajia ja
työkavereita ikävä loman aikana?
Tästä kaikesta keskustelimme Vaajaharjussa Marianne Dunkelin, Jyri Termaksen,
Katri Kuvajan, Sami Laineen, Tapani
Lampisen ja Jukka Parkkilan kanssa
Toukokuisessa juttutuokiossamme kuulin
heidän muistojaan aiemmista kesälomista
ja lapsuuden kesistäkin. Keskustelimme
myös ensi kesän ja kesäloman suunnitelmista ja kesälomahaaveista.
Suomessa kun ollaan, niin moni meistä
kaipaa lomalle kesämökille ja monella
meistä on mökkilomista kokemuksia jo
lapsuudesta saakka. Katri, Jukka, Tapani, Marianne ja Jyri lomailevat mökillä
mahdollisuuksien mukaan perheen tai
sukulaisten kanssa. Mökillä rentoudutaan, saunotaan ja uidaan ja nautitaan
luonnosta. Katri ottaa mielellään aurinkoa. Jukka ja Tapani kalastelevat. Jukka
pääsee serkkupojan kanssa perämoottoriveneajelulle ja uistelemaan. Marianne ja
Katri hoitavat myös kukkia ja kasvimaata.
Yksi kesän kohokohdista on meille kaikille
Juhannus. Sami viettää Juhannusta Noukanniemen juhannuskokolla ja ainakin
Jyri pääsee nauttimaan juhannuskokosta
mökillä.
Mariannen kesätoiveena on päästä matkalle. Hän viettää aikaa lomallaan äidin
kanssa ja vierailee ainakin Kuopiossa.
Poikakaveria on kiva tavata kesälläkin.
Jyrin toive toteutuu, kun hän lähtee lähisuvun kanssa lomamatkalle Sloveniaan.
Jukka tekee lomasuunnitelmat yhdessä
perheensä kanssa. Hänelle huippuhetkiä lomalla ovat ajelut siskon ja tämän
miehen kanssa kesäautolla, vuoden 1967
Opel Kadetilla. Hän odottelee autoiluun

Haastattelun jälkeen leppoisasti kahvilla. Vasemmalta oikealle: Sami Laine, Katri
Kuvaja, Marianne Dunkel, Jyri Termas ja Tapani Lampinen.

sopivan lämmintä kesää. Tapani viihtyy
perheensä hirsimökillä kalastellen. Aktiiviset salibandyn pelaajat Sami ja Jyri
kuntoilevat juosten ja pyöräillen myös
lomalla ollakseen taas syksyllä hyvässä
pelikunnossa.
Kesämuistoja oli monella jo hyvin varhaisesta lapsuudesta. Tapanin varhaisimmat
mökkimuistot ovat vauva-ajalta. Katri
pääsi kesäisin mukaan hoitamaan kissaa
ja kanoja. Sami muistaa olleensa pienenä

kukkaniittyjen keskellä maatilalla Vesangassa. Siellä maatilalla hän myös hoiti
lampaita, lehmiä ja kanoja. Mariannen
lapsuusmuisto on vanhalta mökiltä Bobi
-koiran aamuherätykset. Neljävuotiaana
(1977) Jukka oli mukana Itä-Suomen
reissulla ja muistaa kuunnelleensa sen ajan
hittejä kuten Irvinin Häirikkö, Tapani
Kansan RAKAS jne. FinHitsin kasettikokoelmat tulivat jo silloin tutuksi. Jyri oli
jo pienenä ulkomaan matkoilla, hänestä

Jukka
Parkkila.
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Yhdistyksemme UUSI TOIMITILA

”oli kiva nähdä maailmaa”. Monet muistelivat innolla rippileirejä ja leirikavereita
Kiponniemessä ja sekä erityisen lämpimin
muistoin kehitysvammatyön diakonia
Mari Tyynelää ja pappi Maarit Nuopposta.
Mukavia muistikuvia lähivuosilta liittyi
myös Vaajaharjun kesäteatterireissuihin
ja Savion tansseihin ja kesäleireihin.
”Vielä on kesää jäljellä,
vielä tulee kauniita päiviä,
vielä voit löytää ystävän,
vielä tilaisuuden saat.”
(Mamba, san. Tero Vaara)
Osa kesähaaveistamme toteutuu aikanaan,
osa ei koskaan. Haaveista ja unelmista
saa voimaa arkeen, niinpä me listasimme
haaveitamme. Jyri aloitti perusasioista.
Keväisten sairastelujen jälkeen hän toivoin
ennen kaikkea olevansa lomalla terveenä.
Sami kiertelisi lomallaan Suomea pitkin
ja poikin. Parasta olisi päästä telttaretkelle Lappiin. Mariannen haaveena on
lomareissu Rhodoksen lämpöön. Jukan
toive voisi toteutua lähempänä, Päijänteellä. ”Jospa pääsisi kerran järvelle,
Päijänneristeilylle, saisi haistella laivan
tuoksuja ja ottaa oluen laivan kannella”.
Myös Katrilla on kokemusta risteilyistä ja
hän toivoo reissua uudestaan esimerkiksi
tätinsä kanssa.
Jyri ja Sami eivät lomalla ikävöi työkavereita vaan ”työasiat on mukava unohtaa
ja kerätä voimia taas uuteen työkauteen”.
Jukka tukee tätä näkemystä, ”työpaikalla
on työkaverit ja vapaa-ajalla on muita
kavereita”. Muilla voi jopa pikkuisen
ikävä tullakin, mutta loma on heillekin
mukavaa rentoutumisen aikaa ja syksyllä työkavereita ja ohjaajia taas näkee
päivittäin.
”Pään painan ruohikolle
ja oion jalkojain.
En jaksa pohdiskella,
mä tahdon olla vain”.
(Tove Jansson)
Vierailulla Vaajaharjussa piipahti
HELENA KOSKIMIES

Yhdistyksen toimitila
on Kansalaistoiminnankeskus Matarassa, Matarakatu 6 B 228 40100
Jyväskylä-kokouksiin on
mahdollisuus varata eri
suuruisia kokoustiloja.
Kutsumme jäsenemme
tutustumaan Mataraan
syksyllä. Ajankohta
ilmoitetaan syksyn
ensimmäisessä
Tulppaanissa.

Kulttuuria kesään Ränssin kievarin
kesäteatterissa to 4.7.2019 klo 15.00
Maitolavan Madonnat -teatteriesitys

Tarjoamme yhdistyksemme jäsenille kesäelämyksen Jyväskylän lähistöllä all inclusive
-periaatteella. Pakettiin sisältyy matka Harjun
tilausajolaiturista, teatterilippu sekä ruokailu
Ränssin tilalla. Olemme varanneet 45 lippua ja
mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä.
Päivän ohjelma:
Yhteiskyyditys lähtee klo 13.30 Harjun tilausajolaiturista
Teatteriesitys klo 15.00-17.00,
Ruokailu klo 17.00-18.30
Paluukuljetus n. klo 19.00 Harjun laiturissa
Lisätietoja esityksestä: https://www.ranssinkievari.fi/kesateatteri
Huom! Omin kyydein liikkuminen tulee kertoa
ilmoittautumisen yhteydessä!
Sitovat ilmoittautumiset to 20.6.2019 mennessä
sähköposti: pia.nieminen68@gmail.com

KORJAUS/LISÄYS
Tulppaanin ensimmäisessä numerossa 2019 oli Spesian opettajien kirjoittama artikkeli Osallisuus toteutuu, kun toimijuus vahvistuu.
Kirjoittajina oli artikkelissa mainitun Suvi Kärjen lisäksi Maija-Stiina
Jaatinen. Maija-Stiinan nimi oli jäänyt pois. Pahoittelemme.
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Maijan kesämuistoja
Maija K. Jaatisen kesämuistojen aurinkoinen albumi avautuu.
”Meidän mökki oli Päijänteellä Kammiolahdessa.
Sinne mentiin autolla, Kärkisten lossilla ja perämoottorilla.
Meille, koko perheelle se oli ihanaa aikaa.
Kalasteltiin ja seikkailtiin veneellä pitkin Päijännettä.”

Mökinrakentajien
lasten uima-allas
Satoi tai paistoi mökille piti päästä

Lapsityövoimaa tarvittiin
ulkorakennuksen teossa
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www.kstuki.fi
Ville sedän mopo
oli kova juttu

Make Iris-laivan ruorissa.

Mikko perämoottorin kipparina.

Make luki jo silloin!

Kuva: Papunet.fi

SYKSYLLÄ JATKAMME YHTEISTÄ TOIMINTAA
• Panda-retki Ähtäriin syyskuussa
• Seniorivanhempien- ja läheisten retki tms.
syksyn aikana
• Seniorivanhempien kokoontumiset
ym.
Näistä ja muusta yhteisestä toiminnasta tarkemmin yhdistyksemme nettisivuilta - kstuki.fi
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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.kstuki.fi 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.kstuki.fi 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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