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						KUTSU
Tervetuloa Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry:n

VUOSIKOKOUKSEEN

maanantaina 5.5.2020 klo 18.00
Kansalaistoiminnan keskus Mataraan, Matarakatu 6 A
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.
Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30.
Tervetuloa!			
Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry:n hallitus
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PUHEENJOHTAJALTA

Kohti uudistuvaa
yhdistystä

A

vaikuttavaa toimintaa. Tämän vuoden aikana meidän
tavoitteena on löytää keinot, joilla voimme mahdollistaa
yhdistyskoordinaattorin toimen jatkumisen myös
tulevaisuudessa.

lkuvuosi on käynnistynyt yhdistyksen uudistumista
suunnitellessa ja nyt alkaa olla konkretian aika edessä.
Kuten monet ovat huomanneet, olemme käynnistäneet
yhdistyskoordinaattorin haun, jonka tarkoituksena on
löytää yhdistykselle motivoitunut ja kyvykäs osaaja.
Tavoitteena on työllistää 12 kk:n määräajaksi henkilö, joka
mahdollistaa yhdistyksen toimintojen nostamisen uudelle
tasolle strategiamme mukaisesti. Yhdistyskoordinaattorin
tehtävään on ollut kiinnostusta ja hakemuksia on jätetty useita,
joten näemme toimen käynnistymisen olevan mahdollista
suunnitellun mukaisesti 1.4.2020.
Yhdistyksen hallituksen näkemys toimintojemme
tulevaisuuden pitkäjänteisestä kehittämisestä pohjaa
tarvelähtöisyyteen ja haluun mahdollistaa monimuotoisempaa

Olemme parhaillaan keräämässä jäsenistön tarpeita, toiveita
ja unelmia kyselyllä, johon voi vastata yhdistyksemme
kotisivuilla (https://kstuki.fi/toiminta/)
tai facebookissa. Käy antamassa arvokkaat ajatuksesi
käyttöömme voidaksemme muuntaa ne todeksi!
Aktiivista kevään jatkoa ja aurinkoa päiviin!
PETRI

Tulppaani 1 • 2020

Sihteeri
Toni Pekkola
Rahastonhoitaja
Pia Nieminen
pia.nieminen68@gmail.com

Tulppaani on 3 kertaa vuodessa 		
ilmestyvä paikallinen julkaisumme.

YHTEYSTIEDOT 2020

Muut varsinaiset jäsenet:
Kaisa Ingervo
Päivi Muilu
Ritva Vihanto

Toimisto
Käyntios.: Matarankatu 6, 40100 Jkl
Postios.: Rivipolku 2 as 2, 40950 Muurame
www.kstuki.fi
HALLITUS 2020-2021
Puheenjohtaja
Petri Liukkonen
petri.liukkonen@elisanet.fi
Varapuheenjohtaja
Helena Koskimies
helena.koskimies@gmail.com

p. 0451222399

p. 040 837 3935
Varajäsenet:
Ritva Halttunen
Maija K. Jaatinen
Harri Nieminen
Sabine Ylönen

Keski-Suomen Tukipiiri, puheenjohtaja:
Harri Nieminen

p. 044 0522099

Kehitysvammaisten Tukiliitto
Liittohallitus 2019 –
Keski-Suomi: Petri Liukkonen
petri.liukkonen@elisanet,fi p. 044 0522099

p. 050 3400553

Yhdistyksemme jäsenille mahdollistetaan maksuttomat uimahallija kuntosalikäynnit Aalto Alvarissa sekä Wellamossa kevään
kokeilujakson ajan. Jäsenyyden todentamiseksi nappaa uusin
Tulppaanilehti mukaan ja näytä sitä uimahallin kassalla!
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Kuva: Papunet.fi

Maksuttomat uimahallikäynnit
Jyväskylän uimahalleissa 9.3.-31.5.2020

Tottakai onnistuu!

O

lin syömässä Fazer Foodin Kivääritehtaan
lounasravintolassa, jossa huomasin
reippaan työntekijän lajittelevan pestyjä
ruokailuvälineitä. Katseemme kohtasivat ja

hymynväre nousi molempien huulille. Päätin
tiedustella, mitä nuorelle herralle kuuluu ja olisiko
mahdollista saada juttua Tukiyhdistyksen Tulppaani
-lehteen? ”Tottakai onnistuu!” vastasi Mika Peränen.
tiet kohtasivat uudelleen
Kivääritehtaan keittiössä.
Mika on paljasjalkainen
jyväskyläläinen, peruskoulun
ala-asteen hän suoritti
Pupuhuhdassa ja muistelee
mukavaa opettajaansa Irmeli
Rautijokea. Opiskelu jatkui
Kuhankosken valmentavalla
linjalla 3 vuotta ja
ammattilinjalla 4 vuotta.
Opiskelupaikka toimi myös
kotina seitsemän vuoden
ajan.
Viime vuodet Mika on
asunut omassa yksiössä, joka
on Nevakodin yhteydessä ja
josta käsin Mika voi käyttää
Nevakodin palveluja mm.
kahden tutun ohjaajan
jelppiä tarpeen mukaan.
Mika on perheensä ainoa
lapsi. Äiti kuoli kun Mika
oli pieni, isän kanssa elämä
on asettunut ja Mika elää
aikuisen nuoren miehen
omaa, itsenäistä elämää.
Kuten kaikki nuoret.
Harrastuksista ei ole puute.
On seurakunnan keskustelukerho ja partiotoimintaa.
Henkilökohtaisen avustajan,
Heidi Laitisen kanssa
Mika käy leffoissa, ja
hevostalleilla. Kauppareissut
kuuluvat myös yhteiseen
toimintaan.
Mika kuuntelee paljon
musiikkia laidasta laitaan.
”Joskus kehitysvammaisuus
mietityttää”, Mika toteaa

Mika Peränen
Mika asuu Kangasvuoren
Nevakodissa, josta hän käy
omatoimisesti työssä Fazer
Foodin lounasravintolassa
Jyväskylän Tourulassa.
Mikalla on neljä päivää töitä,
keskiviikko ja viikonloput
ovat vapaata, työaika on klo
09.00 – 14.00.
Mika kertoo Sovatekin
auttaneen työasioissa ja
työpaikassa.
”Mun päätyö on astiahuolto.
Siihen kuuluu tiskausta ja
syömävälineiden lajittelua”
– kertoo Mika silminnähden
mieluisesta työstään ja
toteaa: ”Työkaverit ovat
kivoja.”
Kysyessäni työn raskaudesta

www.kstuki.fi

Mika sanoo, että onneksi
keskiviikko ja viikonloppu
on vapaata, niin pääsee
huilaamaan. Työmatkat
onnistuvat linja-autolla,
johon Mika on liittänyt
hyötyliikunnan. Hän jää
yhtä pysäkkiä aiemmin
auton kyydistä ja kävelee
loppumatkan. Hyvä idea
toimittajankin mielestä.
Jaana Niskanen tarjoilija/
kassa, Mikan työkaveri,
osallistuu keskusteluun
kertoen asiakkaiden ja
työkavereiden pitävän
Mikasta. Mikan ja Jaanan
yhteistyö alkoi aikoinaan
Fazerin Rajakadun
lounasravintolassa. Nyt

ja kertoo hänellä olevan
Down-syndrooma.
”Se ei ole estänyt oppimasta
uusia asioita, mutta apua
välillä tarvitaan”, sanoo
Mika ja jatkaa olevansa
onnellinen. Aistin Mikasta
heti vahvan, positiivisen
elämänasenteen – nuori
mies on tyytyväinen eloonsa
ja 12 €:n päiväpalkkaan.
Lopuksi muutama
pikakysymys Mikalle ja
pikavastaukset:
Mikä on lempiruokasi?
Kaikki ruoat maistuvat.
Entäs lempivärisi?
Musta ja punainen.
Paras kaverisi?
Nevakodissa ovat parhaat
kaverit.
Onko sinulla kesälomaa?
Kyllä. 5 viikkoa.
Mistä tykkäät erityisesti?
Retkistä, tansseista…
Onko sinulla tietokonetta?
Kyllä on. Kannettava
tietokone ja nettiyhteys.
Lopetan haastattelun
kysymällä Mikalta vielä,
mitä meinaat tehdä
viikonloppuna. Mika vastaa
aikovansa huilata ja saunoa,
onhan Mikalla ihka oma
sauna asunnossaan. Hyvä
vinkki. Siis saunomaan ja
huilailemaan!
HARRI NIEMINEN
Teksti ja kuvat

Jälkiajatuksia
Muutama kysymys nousi mieleeni keskustelusta Mikan kanssa.
Mistä kehitysvammainen voi hakea töitä? Mikä Sovatekin rooli
oli työn hakemisessa? Keneltä voi hakea apua töihin pääsemiseksi?
Onko korvaus todella näin pieni?
Nostan hattua Nevakodille, Fazer Foodille, Sovatekille ja Mikan
työkavereille. Erityisesti nostan hattua Mikalle.
Kiitos haastattelusta!
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’MATARAN MENE
J

yvässeudun Me Itse
ryhmä juhli 20-vuotista
toimintakauttaan 27.1.2020
Jyväskylän kaupunginkirjastolla.
Upean juhlan olivat suunnitelleet ryhmän aktiivit yhdessä
valtakunnallisen Me Itse ry:n
kanssa. Valtakunnallinen ryhmä
juhli 20-vuotisjuhlaansa jo viime
vuonna. Jyvässeudun ryhmän
historia on siis lähes yhtä pitkä.

Juhla eteni arvokkaasti. Ryhmän pu-heenjohtaja
Pasi Pumperi toivotti vieraat tervetulleeksi.
Oskari Lepistö vastasi musiikista ja mukavista
välikommenteista. Kotiseutulaulun lauloimme
yhdessä Oskarin pianosäestyksellä. Saimme
kuulla myös Oskarin 10-vuotiaana säveltämän
laulun; historiallinen hetki sekin.
Palvelujen saatavuudesta puheenvuoron käytti
Jyvässeudun Me Itse ryhmän varapuheenjohtaja
Mikko Tuunanen painottaen palvelujen
laadun kehittämistä. Ryhmän jäsen Marko
Majander luki Me Itse ry:n julkilausuman
vuodelta 2019. Valtakunnallisen Me Itse ry:n
kunniapuheenjohtaja Ulla Topi toi puheessaan
tervehdyksen ja onnittelut valtakunnalliselta
yhdistykseltä.
Juhlassa muisteltiin ryhmän alkutaivalta.
Ritva Vihanto, yksi ryhmän perustajajäsenistä,
kukitettiin ja nykyiset aktiivit muistivat
Ritvaa myös lahjalla. Ritva loi katsauksen
perustamisvaiheisiin hyvin selkeästi ja elävästi.
Tapasimme Ritvan kanssa vielä kahvilla ja
kävimme läpiylös näitä muistoja.
Tässä Ritvan muistikuvia, joita kirjasi
Helena Koskimies.
”Keski-Suomen kehitysvammaisten Tuki
ry:n silloinen puheenjohtaja Olli-Pekka
Haverinen toi minulle tiedon ja pyynnön
lähteä kokoamaan aktiiveja toimijoita,
jotka voisivat innostua paikallisesta
kehitysvammaisten ihmisten omasta
vaikuttamistoiminnasta. Keräsin ryhmän,
jossa alkuvaiheessa toimivat jo edesmenneet
Sirkka Hiltunen ja Pirkko Korhonen sekä
Seija-Liisa Myllykangas ja Aulis Mäkinen.
Itse toimin alkuvaiheessa sihteerinä
useamman vuoden. Toiminta käynnistyi
aluksi Kumppanuustoimikuntana ja
jatkoi toimintaa sitten Jyvässeuden Me Itse
ryhmänä. Tukea saimme valtakunnallisesta
yhdistyksestä Markku Vellakselta ja KeskiSuomen Tukiyhdistyksestä Olli-Pekka
Haveriselta. Toimin myös alkuvaiheessa
valtakunnallisen Me Itse ry:n hallituksessa,

Oskari Lepistö soitti pianoa ja laulatti yleisöä.
Oikealla: Me itse ry:n kunniapuheenjohtaja Ulla
Topi toi valtakunnallisen yhdistyksen tervehdyksen
stipendin ja kukkien muodossa, vastaanottamassa
puheenjohtaja Pasi Pumperi, varapuheenjohtaja
Mikko Tuunanen ja Ritva Vihanto.

Perustajajäsen Ritva Vihanto muisteli ryhmän
toiminnan alkuvaiheita
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Varapuheenjohtaja Mikko T

EVÄT’

Tuunanen.

www.kstuki.fi

Jyvässeudun
Me Itse -ryhmä 20 vuotta
jossa puheenjohtajana silloin oli Ulla Topi.
Alussa meillä ei ollut omaa kokoustilaa,
vaan kokoonnuimme vuorotellen
kunkin ryhmäläisen kotona. Teimme
usein vierailuja, kävimme tutustumassa
esimerkiksi Matkakeskukseen.
Kokouksissamme kävi myös vierailijoita,
mm. kaupungin poliisi. Tähän liittyykin
mukava tarina. Ryhmä kokoontui minun
luonani ja kotonani ei yksi lamppu
toiminut ja vieraana ollut poliisi vaihtoi
näppärästi lampun. Vammaisneuvoston
silloinen puheenjohtaja Veijo Paananen
myös vieraana ja yksi merkittävä
yhteistyökumppanimme. Hänen kanssaan
keskusteltiin mm. asumispalveluista.
Lopulta saimme oman kokoustilan
Kumppanuustalolta Seminaarimäeltä. Siellä
toimi muitakin järjestöjä. Kokouskahvit
tilasimme työttömien ruokalasta. Toimintaa
rahoitimme pienellä myyntitoiminnalla
ja valtakunnallisesta Me itse ry:stä
saamillamme tukirahoilla.”
Me Itse ry kuvaa periaatteitaan näin:
”Me Itse on kehitysvammaisten ihmisten
perustama valtakunnallinen yhdistys. Se
puolustaa kehitysvammaisten ihmisoikeuksia.
Monien mielestä sana kehitysvammaisuus
on leimaava. Tämän vuoksi jäsenistöstä
käytetään usein sanaa meitseläiset. Jäsenet
päättävät itse yhdistyksen tavoitteista ja
toiminnasta. ”
Me Itse ryhmän jäsenet vuona 2020:
Pasi Pumperi, puheenjohtaja
Mikko Tuunanen, varapuheenjohtaja
Liisa Koiramäki, Sami Laine,
Juha Nieminen, Marko Majander
Liisi Paananen, sihteeri
Kiinnostuitko Mataran Menevät ryhmän
toiminnasta?
Me Itse ryhmä hakee mukaan uusia toimijoita.
Jos haluat olla mukana vaikuttamassa ja
toimintaa suunnittelemassa, ole yhteydessä
puheenjohtaja Pasi Pumperiin, pasi.pumperi@
gmail.com, p. 040 2513147.
Jyvässeudun Me Itse ryhmällä on omat
Facebook-sivut. Käypä peukuttamassa!
Voit lukea lisää valtakunnallisen Me Itse ry:n
ajankohtaisista teemoista ja kannanottoista
heidän nettisivuiltaan: https://www.tukiliitto.
fi/toiminta/me-itse-ry/. Heillä on myös
YouTube kanavansa. Hakusana Me Itse ry

Ryhmän hallituksen jäsen Marko Majander.
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		 HELENA KOSKIMIES
		
Teksti ja kuvat
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Autismikirjon opetus Jyväskylässä

A

utisminkirjon opetuksessa
on Jyväskylässä pitkät
perinteet. Ensimmäinen
luokka perustettiin Kypärämäen
kouluun vuonna 1997.
Nykyään autisminkirjon lapsille suunnattua
opetusta järjestetään useassa jyväskyläläisessä
peruskoulussa. Opetusta annetaan Keltinmäen,
Kuokkalan, Kypärämäen, Vaajakummun
ja Viitaniemen kouluissa. Luokka-asteet
ovat esikoulusta yhdeksänteen luokkaan.
Yläkoululaisia opiskelee Vaajakummun ja
Viitaniemen kouluissa.
Autismiopetuksen oppilaat kuuluvat
pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin eli
oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi
täyttää 6 vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden
piirissä oleva oppilas on aina myös erityisen
tuen oppilas.
Autismikirjon oireyhtymä ilmenee oppilailla
hyvin yksilöllisesti ja näin ollen myös sen
aiheuttamat toimintarajoitteet ovat yksilöllisiä.
Autismin henkilökohtainen ilmeneminen ja sen
mukanaan tuomat toimintarajoitteet ja myös
yksilön tuen tarve voivat vaihdella paljonkin.
Kirjon oppilailla on usein haasteita kommunikaatiossa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.
Heillä voi ilmetä käyttäytymisen piirteitä,
jotka voivat poiketa neurologisesti tyypillisten
henkilöiden käyttäytymisestä. He tarvitsevat
tukea toiminnanohjaukseen ja johdonmukaiseen
tarkkaavaisuuteen. Toistuvat arki- ja koulurutiinit, ennustettavuus ja ennakointi sekä
selkeys viestinnässä ja oppimisympäristössä
tukevat kokonaisvaltaista oppimista.
Jokaiselle autisminkirjon oppilaalle laaditaan
henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä
koskeva suunnitelma (HOJKS). Opetuksesta
vastaavat erityisluokanopettajat tukenaan
koulunkäynninohjaajat. Oppilaat voivat
opiskella toiminta-alueittain tai oppiaineita
yksilöllistetään yleisen opetussuunnitelman
mukaisesti.
Perusopetuksen aikana lähes kaikilla oppilailla
on yhteistyötä yleisopetuksen opetuksen kanssa.
Oppilaita integroidaan eri luokka-asteille esim.
äidinkielen, matematiikan, yhteiskuntaopin sekä
taito- ja taideaineiden tunneille. Kunkin oppilaan
henkilökohtaiset taidot ja tavoitteet huomioidaan
integraatio-opetusta suunniteltaessa. Oppilailla
on yleensä yleisopetuksen tunneilla tukenaan
koulunkäynninohjaaja kotiluokasta.
Osaintegraation toteuttamisen lisäksi oppilaan
tavoitteena voi olla siirtyminen kokonaan
yleisopetuksen oppilaaksi ja jatkaa koulutyötään
ja myöhemmin opiskeluaan yksilöllisin
tukitoimin yleisopetuksen luokassa.
Autismikirjon oppilaiden opetuksessa
toteutetaan TEACCH-kuntoutusmallia
(Treatment and Education of Autistic and
related Communication handicapped Children).
Oppimisympäristö ja -tilanteet suunnitellaan
ja järjestetään selkeäksi ja johdonmukaiseksi
moninaisten struktuurien tuella.

Kuvien
monipuolien
käyttö on
osa autismipedagogiikkaa.
Lapsen kouluarkeen luodaan ennustettavuus
ja ennakointi erityisesti paikan, ajan,
toiminnan ja henkilöiden suhteen. Oppilaan
kommunikaatiota, tunne- ja sosiaalisia
taitoja tuetaan yksilöllisellä tavalla. Hänellä
voi olla käytössään erilaisia vaihtoehtoisia
kommunikaatiomenetelmiä ja/tai -ohjelmia.
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Tukena voivat olla myös tukiviittomat ja
viitottu puhe.
Kirjon henkilöt hyötyvät erityisesti
asioiden visualisoinnista kuvin ja/tai sanoin.
Kuvakommunikaatio on varsin keskeistä.
Visuaalisia menetelmiä ja opetusmateriaalia
hyödynnetään runsaasti oppimisen tukena.

www.kstuki.fi
Keski-Suomen
Kehitysvammaisten
tuki ry

Tapahtumakalenteri
Autismikirjon oppilaan koulupolkua
ryhdytään selvittämään yhteistyössä jo ennen
oppivelvollisuuden alkamista esim. päiväkodissa.
Tässä yhteydessä myös autismiluokan
erityisluokanopettaja käy tutustumassa lapseen.
Tällöin arvioidaan ja suunnitellaan, miten lasta
voidaan tukea autismipedagogisin menetelmin
jo olemassa olevassa toimintaympäristössä ennen
esikouluvaihetta. Mikäli lapsen yk- silöllisen
koulupolun arvioidaan toteutuvan autismikirjon
luokassa, niin tällöin hän aloittaa koulutyönsä
ensimmäisen esiopetusvuoden (esi I) alkaessa.
Joissakin tapauksissa lapsen esi I-opetusvuosi
järjestetään päiväkodissa.
Haku autismikirjon opetukseen toteutetaan tammi-helmikuussa erillisellä
hakulomakkeella. Hakuvaiheessa kartoi-tetaan
myös iltapäivätoiminnan tarve.
Oppilaan tuen tarve on merkittävä tekijä
koulupolun valinnassa. Selviääkö oppilas
perusopetuksessa yleisopetuksen opinnoista
räätälöidyin tukitoimin tai tarvitseeko lapsi esim.
erityistä tukea opinnoissaan, jolloin kysymykseen
tulee opiskelu erityisluokassa? Oppilaan
edistymistä ja kuntoutumista tarkastellaan ja
arvioidaan aktiivisesti. Voi myös olla, että oikeaaikaisten autismipedagogisten menetelmien
avulla oppilas pystyy opiskelemaan edelleen
vähäisemmällä tuella. Näissä, mahdollisissa
muuttuvissa tilanteissa oppilaalle laaditaan
pedagoginen selvitys.
Moniammatillinen tiimi pohtii sopivia
ratkaisuja ja rehtori tekee päätöksen siitä,
jatketaanko esimerkiksi erityistä tukea.
Perusopetuksessa opiskelu päättyy yhdeksännellä
luokalla, myös autismikirjolla. Toisen asteen
koulupolku voi jatkua esim. Ammattiopisto
Spesiassa Jyväskylässä.
Spesiassa on kuusi TELMA-ryhmää, joissa on
autisminkirjolle suunniteltuja ryhmiä. Työhön ja
itsenäiseen elämään valmentava koulutus antaa
sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea
tarvitseville opiskelijoille henkilökohtaisten
tavoitteiden ja valmiuksien mukaista opetusta ja
ohjausta. TELMA-koulutus antaa opiskelijalle
valmiuksia hyvään ja toimintakyvyn mukaiseen
itsenäiseen elämään. Opinnot kestävät
korkeintaan kolme vuotta. Myös Spesian
Valma –ryhmissä voi opiskella autismikirjolaisia.
Autismiopiskelijoita on nykyään kaikissa valman
ryhmissä, koska heitä on aika paljon, eikä voida
sijoittaa vain yhteen ryhmään.
Struktuuri on tärkeää, mutta tässä vaiheessa
myös vahvasta struktuurista poisoppiminen on

ajankohtaista (itsenäistyminen, ammatillinen
koulutus, työelämä). Valmalla opiskellaan
Spesiassa pääsääntöisesti yhden lukuvuoden
ajan. Henkilökohtaisen tuen määrä on saattanut
olla perusopetuksessa hyvinkin vahvaa. Tilanne
saattaa muuttua toisella asteella. Esimerkiksi
Spesian valmalla on opettaja- ohjaaja työpari,
vain harvoin oma avustaja. Tavoite valmalla
on suhteellisen itsenäiseen työskentelyyn
ja hakeminen ammatilliseen koulutukseen,
yleensä erityispuolelle ammattiopintoihin
ammattikouluun.
Spesiassa opintojen suunnittelussa ja ryhmien
muodostamisessa huomioidaan opiskelijan
vahvuudet, tuen tarve ja henkilökohtaiset
tavoitteet eli jo hakuvaiheessa autismikirjon
vaatima tuki huomioidaan ryhmävalinnassa.
Opintoihin käydään tutustumassa joko vierailuin
tai osallistutaan pidempiin koulutuskokeiluihin.
Tällöin hakija haastatellaan.
Opiskelijan kanssa laaditaan yhdessä
HOKS, henkilökohtainen osaamisen
kehittymissuunnitelma. HOKS perustuu
opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin ja valintoihin
ollen prosessiluontoinen jatkumo läpi opintojen
ajan. Henkilökohtaistamisprosessin osana on
urasuunnitelman tekeminen eli pohditaan
toimenpiteitä, jotka edistävät opiskelijan
työllistymistä tai jatko-opintoihin sijoittumista.
Hakeminen syksyllä 2020 alkavaan Vaativana
erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen
koulutukseen tapahtuu Opintopolku.fi -sivuston
kautta 11.3.-1.4.2020. Opiskelemaan voi hakea
myös jatkuvan haun kautta Opintopolku.fi
-sivustolla.

Sinä ja elämä,
kaksi kaunista yhdessä,
erityinen tarina,
niin rakas kokonaisena.

(J. Jyrinki)

Artikkelin kirjoittajat:
Erityisluokanopettajat Helena
Haverinen ja Sari Honka Kuokkalan
yhteinäiskoulun autismiopetuksesta.
Spesiasta konsultoitiin autisminkirjon
TELMA-erityisopettajaa Hanna
Rantosta, ohjaaja Ari Hartikaista sekä
opinto-ohjaaja Marjaana Jauhiaista.
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ja
HSENIORIVANHEMPIEN
-läheisten kevätkauden tapaamiset

pääkirjaston kahvilan kabinetissa 6.2, 5.3,
2.4 ja 7.5 2020 klo 13-15.00.
Tule juttelemaan ja kahvittelemaan!
Kokoonkutsujana Maija K Jaatinen

KILPELÄISEN konsertti
HTUURE
Paviljongissa 4.4.2020
Yhdistys on ostanut konserttiin 40
lippua ja lippuja myös avustajille. Jäsenet
voivat varata liput Helena Koskimieheltä
– www.helena.m.koskimies@gmail.
com tai p. 0503400553. Liput jaetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä.

jäsenten
HUIMAHALLIKÄYNNIT
omaehtoisen hyvinvoinnin tukemiseksi.
Yhdistys mahdollistaa maksuttomat
uimahalli/kuntosalikäynnit Jyväskylän
kaupungin ylläpitämiin uimahalleihin
kokeiluluontoisesti, kokeilujakso kestää
31.5.2020 saakka

kokoukset:
HHALLITUKSEN
24.2.2020 klo 18.00 ja 30.3.2020 klo
18.00 Matarassa, Matarakatu 6A

5.5.2020 klo18,
HVUOSIKOKOUS
kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen,
Matarassa, Matarakatu 6A

yhdistyksen
HSUUNNITTEILLA
tukemaa toimintaa:

- naisten virkistystoiminta, ideoita ottaa
vastaan Helena Koskimies
- miesten virkistystoiminta, ideoita ottaa
vastaan Petri Liukkonen
- perheiden virkistystoiminta (vähintään
2 tapahtumaa), ideoita ottaa vastaan Helena
Koskimies

Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote

JÄRJESTÖASIAA

AIDON PALVELUN

Villiklubi Jyväskylän
kevään 2020 aikataulu:
Villiklubi on erityistä
tukea tarvitseville aikuisille
kohtaa-mispaikka, kaikille
avoin paikka.
Villiklubi-toiminnan
tarkoituksena
on mahdollistaa
vapaamuotoinen
sosiaalinen toiminta
muiden ihmisten joukossa
keskellä paikkakunnan
sosiaalista elämää!
Villiklubi Jyväskylän
toiminnasta vastaavat Vaalijalan
kuntayhtymä ja Muutila
ry:n Homies Youth Work.
Taustalla Keski-Suomen
Vammaispalvelusäätiö.
Tule mukaan tähän mahtavaan
Villiklubi-porukkaan
paikalliseksi toimijaksi ja

1/2020

KAHVILA

vapaaehtoiseksi!
Villiklubi Ravintola
Revolutionissa
Kauppakatu 30, 40100
Jyväskylä
kello 17:00-20:00
• maaliskuu 19.3.2020
• huhtikuu 23.4.2020
• toukokuu 14.5.2020
• kesäkuu 11.6.2020

SYDÄMELLISESTI

Lisätietoja: riikka.lahtela@
vaalijala.fi ja ville.tolppanen@
muutila.fi
Tapahtuma somekanavissa
www.facebook.com/jottakukaan
www.instagram.com/jottakukaan
Lämpimästi tervetuloa mukaan
verkostoitumaan sekä kohtamaan
kavereita ja ystäviä!

TERVETULOA!

Suosittelemme!
Hyvän yrityksen
hyvä teko

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.
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.

Yhdistyksemme on saanut 500€:n lahjoituksen Maansiirtoliike
Suuroselta joulukuussa 2019.
Yritys lahjoitti
yhdistyksellemme
viime joulun
joulukorttirahat.
Suosittelemme!
Suosittelijana
Keski-Suomen
Kehitysvammaisten
Tuki ry:n hallitus
Tämän paikallisyhdistyksen tiedotteen lisäksi
jäsenemme saavat valtakunnallisen Tukiviesti -lehden
tai selkokielisen Leija-lehden.
Mikäli osoitetietosi muuttuvat, tee ilmoitus. Lomake
löytyy os. www.kvtl.fi/fi/paikallinen-toiminta/yhdistyksen-materiaalisalkku/
yhteystieto--ja-osoitteenmuutoslomakkeet/
Sähköpostitse muutos: sinikka.niemi(a)kvtl.fi,
Lisätiedot, puh. 020 7718200

Lisätietoja yhdistyksen puheenjohtajalta tai
www.kstuki.fi ja facebook-sivut
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