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Tulppaani
Yhdistyksen
60-vuotisjuhla
Yhdistyksemme täyttää tänä
vuonna 60-vuotta. Kutsumme
kaikki yhdistyksen jäsenet mukaan iloiseen juhlaan Juurikkasaareen.
Juhla on osallistujille ilmainen,
mutta toivomme ilmoittautumista
juhlaan. Juhlien ajaksi Juurikkasaareen kohoaa tapahtumatori.
Tapahtumatorilla voi tavata
tuttuja, solmia uusia tuttavuuksia,
kuunnella ja katsella esityksiä,
koettaa onneaan Onnenpyörässä,
tehdä pieniä ostoksia yhteistyökumppaneiden myyntipisteillä.
Lisäksi tapahtumatorilla on
toimintapisteitä mm. karaokea,
kurkistuksia yhdistyksen historiaan ja kasvomaalausta.
Voit osallistua juhliin etukäteen
kertomalla muistojasi yhdistyksestämme yhdistyskoordinaattori Liisa Ansiolle. Muistoista kerätään diashow juhlaan ja niitä julkaistaan
myös yhdistyksen some-kanavissa
syksyn mittaan. Mitä yhdistystoiminta on Sinulle merkinnyt?
Juhlassa on muutamia esiintyjiä, mutta jos haluaisit esiintyä
juhlassa tai lausua onnittelusanat,
voi varata vuorosi yhdistyskoordinaattori Liisa Ansiolta.
60-vuotisjuhlaa vietetään 28.8.
Juhla alkaa kunniavieraiden ja
yhteistyökumppaneiden vastaanottamisella klo 13.30. Klo 14.00
toivotamme kaikki tervetulleeksi
ja tapahtumatori avataan. Juhlat
päättyvät noin kello 17.30 alkaviin
tansseihin. Tanssit päättyvät viimeistään klo 19.00.

Katso 60-vuotisjuhlan
ohjelma keskiaukeamalta.
Muuta tässä lehdessä:

Kesällä unelmoidaan
Yhdistysuutisia
Tue kehitysvammaistyötä
Stipendejä jaossa
Toimintakalenteri

Kuva: Petteri Ruotsalainen / Varjo Art
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PUHEENJOHTAJALTA

Kesällä unelmoidaan

M

itä sinä toivot kesälomaltasi?
Tällä keskustelulla aloitamme lomasuunittelun
perheessämme.
Toiveemme ovat hyvin erilaisia. Niitä kaikkia yhdistää
kuitenkin ajatus yhdessäolosta ja kiireettömyydestä, urheilusta,
lämmöstä ja valosta, kesäherkuista.
Me nautimme eri asioista, mutta meillä kaikilla on kyky
nauttia elämästä. Moni asia voi tuottaa iloa. Tärkeää on oivaltaa,
mistä itse pitää sekä se, että saa mahdollisuuden kertoa ajatuksistaan.

Meillä kaikilla on myös lupa unelmoida.
Unelmat tuovat arkeen iloa ja toivoa.
Kesäloma on oivaa aikaa unelmille. Tänä kesänä haastan sinut kertomaan kaverille, mistä haaveilet sekä kysymään ystävältä, mitä hän odottaa kesältä. Tartutaan hetkeen ja annetaan unelmille kepeät kesäsiivet.
Siihen meillä kaikilla on oikeus.
Syksyn tullen me yhdistysväki kokoonnumme juhlistamaan 60-vuotiasta notkeaa ja elinvoimaista yhdistystämme. Sitä ennen kerätään
kesämuistoja, joita voimme juhlapäivänä vieruskaverillemme kertoilla.
Iloa ja unelmia kesääsi!				PÄIVI MUILU

Kuva: papunet.fi

Tulppaani 2 • 2022

Tulppaani on 3-4 kertaa vuodessa 			
ilmestyvä tiedotuslehtemme.

YHTEYSTIEDOT 2022

Toimistomme on Kansalaistoiminnankeskus Matarassa
Käyntiosoite Matarankatu 6 A, 40100 JYVÄSKYLÄ
Yhdistyksen hallitukselle tarkoitetun postin osoite:
Rivipolku 2 as 2, 40950 MUURAME
Laskut yms. mieluiten sähköpostiin:
info@kstuki,fi | www.kstuki.fi

HALLITUS 2022-2023
Puheenjohtaja		
Päivi Muilu		

paivi.muilu@kstuki.fi
p. 0407099761

Varapuheenjohtaja
Helena Koskimies

helena.m.koskimies@gmail.com
p. 050 3400553		

Sihteeri 			

Reetta Manner

Muut varsinaiset jäsenet:
Maija K Jaatinen			
Pia Nieminen			
Pasi Pumperi
		
Ritva Vihanto 			

Varajäsenet:
Sami Laine
Petri Liukkonen
Harri Nieminen
Sabine Ylönen

Yhdistyskoordinaattori		
Liisa Ansio			
Projektikoordinaattori		
Maiju Räsänen			
Toimistosihteeri			
Tarja Telkkälä			
		
Keski-Suomen Tukipiiri		
Harri Nieminen			

liisa.ansio@kstuki.fi
p. 045 2702916		
maiju.rasanen@kstuki.fi
p. 045 3550738		
tarja.telkkala@kstuki.fi
puheenjohtaja
harrin60@gmail.com

Kehitysvammaisten Tukiliitto
Liittohallitus 2021–		
Puheenjohtaja			 Petri Liukkonen
Keski-Suomen jäsen		 Tuomo Takala
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www.kstuki.fii

KUTSU

Kesäjuhlaan
28. elokuuta 2022
JUURIKKASAAREEN
KESKI-SUOMEN
KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY
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Muistamiset ja onnittelut
Jos haluat onnitella yhdistystämme, julkaisemme onnitteluviestejä ja
muistoja yhdistyksestämme SoMe-kanavissa elo-syyskuussa. Voit myös
varata puheenvuoroajan (enintään 10 minuuttia) tapahtumalavalta.
Voit myös pyytää ystävääsi liittymää yhdistyksemme kannatusjäseneksi.
Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 100 € vuodessa. Kannatusjäsenellä on
samat jäsenedut kuin varsinaisella jäsenellä, mutta hän ei saa äänestää
yhdistyksen jäsenkokouksessa. Kannatusjäseneksi haluava voi olla
yhteydessä yhdistyksemme toimistosihteeriin Tarja Telkkälään.
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Tervetuloa

www.kstuki.fii

Juhlimme kesäisessä festaritunnelmassa Juurikkasaaressa
yhdistyksemme 60-vuotista toimintaa.

klo 13.30-14.00
Ohjelma alkaa kutsuvieraiden ja yhteistyökumppanien
tervetulohetkellä klo 13.30.
Yhteistyökumppanit ja kutsuvieraat voivat varata tapahtumalavalta
ajan noin 10 minuutin puheenvuoroa varten iltapäiväksi.

klo 14.00-19.00
Koko juhlaväen festarit alkavat klo 14.00.
Ohjelmassa on esityksiä, juhla-ateria, tapahtumatori,
juhlatervehdyksiä ja monenlaisia yllätyksiä.
Illan päätteeksi on tanssit. Kotiinlähdön aika on viimeistään klo 19.00
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Tule juhlimaan 60-vuotiasta Keski-Suomen
Kehitysvammaisten Tuki ry:tä!
Ilmoittautumiset ja lisätiedot
sekä
erityisruokavalioiden ilmoittamiset
info@kstuki.fi
tai
045 1424010, toimistosihteeri Tarja Telkkälä

Onnittelut ja muistot yhdistyksemme toiminnasta
yhdistyskoordinaattori
liisa.ansio@kstuki.fi

JUURIKKASAARI
Juurikantie 5
40900 Säynätsalo
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Valokuvat Varjo Art/Photography Petteri Ruotsalainen

www.kstuki.fii
Seminaarista
iloa ja
inspiraatiota
Tuettu osuuskunta -hanke
järjesti Työ ja kyvyt kohtaamaan – iloa ja inspiraatiota
kehitysvammaisten työllistymiseksi -seminaarin Jyväskylän ammattikorkeakoululla
17.5.2022.
Seminaarissa tarkasteltiin
kehitysvammaisten ihmisten
työllistymistä ja asemaa työelämässä monesta eri näkökulmasta.
Tilaisuuden avasi Jyväskylän
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, joka totesi, että työllisyyskysymys on tärkeä monella
tavalla. Työ, työssä käyminen
ja työyhteisöön kuuluminen
ovat tärkeitä ihan kaikille ihmisille. Koivisto korosti myös,
että kehitysvammaisten ihmisten työpanoksella on merkitystä myös kaupungin talouteen.
Samoja näkökulmia toivat esille myös työvalmennus Kätevän
asiakkaat puheenvuoroissaan ja
videotervehdyksessään.
Seminaarissa puheenvuoroja
oli niin liike-elämästä kuin
vammaispalveluista ja työllistymispalveluista. Keski-Suomen
hankinta-asiamies Veli Puttonen toi esiin osatyökykyisten

YHDISTYSUUTISIA

merkitystä erilaisissa hankinnoissa, kun taas Omenasiepparin Susanna Pykäläinen
ja Väylä ry:n Iiris Mikkilä
kertoivat elämänmakuisia
tarinoita kehitysvammaisten
ihmisten työllistämisestä ja
aivan uudenlaisten palveluiden
tuottamisesta.
Seminaarin puhujilla oli
yhteinen viesti. Etenkin Meijän kyvyt käyttöön -hankkeen
Sampsa Nyyssönen ja Jenna
Lahti, Kehitysvammaliiton
Simo Klem ja Äänekosken
kuntoutuksen ohjaus, painottivat puheenvuoroissaan
työvalmennuksen merkitystä.
Laatukriteerit, palveluiden jatkuvuus ja joustavuus auttavat
työllistymisessä tehokkaasti.
Työ ja kyvyt kohtaamaan
-seminaarissa kohtasi yhteensä
yli sata osanottajaa. noin 40
osallistujista oli paikalla JAMKin Rajakadun kampuksella.
Muut seurasivat seminaaria
etäyhteydellä.
Seuraava seminaari järjestetään ensi syksynä.
Tuettu osuuskunta on
ESR:n rahoittama hanke, joka
on alkanut huhtikuussa 2021
ja päättyy kesäkuussa 2023.
Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry ja Keski-Suomen Tukipiiri ovat hankkeen
osatoteuttajia.

Lahjoitusvaroilla
uusia elämyksiä
Saimme viime syksynä
Jyväskylän Lohen kautta
lahjoituksen lasten ja nuorten urheilu- ja liikuntaharrastuksia varten.
Lahjoitusvaroilla palkkasimme erityisliikunnan asiantuntijan Laura Takalon suunnittelemaan lasten ja nuorten
liikuntaharrastustoimintaa.
Talven ja kevään aikana Laura
on luonut verkostoja soveltavan liikunnan järjestöihin
ja Valttitoimintaan. Tästä on
syntynyt aivan uusia yhteistyökumppanuuksia ja mahdollisuuksia. Ensi syksynä mahdollisuuden alkavat toteutua mm.
uusina harrastusryhminä ja
tiiviinä yhteistyönä liikuntajärjestöjen kanssa.
Lahjoitusvaroista on myönnetty myös stipendejä nuorten
liikunta- ja urheiluharrastuksiin.

TUE KEHITYSVAMMAISTYÖTÄ

Uutta yhteistyötä
Tukena Kultasiiven
kanssa
Olemme kevään aikana tiivistäneet yhteistyötä Tukena
Kultasiiven kanssa.
Tukena Kultasiipi on Tukenan
ainoa alle 18-vuotiaille lapsille
ja nuorille ympärivuorokautisia asumispalveluita tarjoava
yksikkö. Kultasiiven asukkaat
tarvitsevat vaativaa erityistä
tukea ja ovat vaikeimmin kehitysvammaisia lapsia ja nuoria.
Aloitamme Jyväskylän
Lohen lahjoituksen avulla
kerhotoimintaa Kultasiiven
lapsille. Kultasiivestä on
toivottu myös musiikkikerhoa
lapsille. Kultasiiven kerhoihin
voivat osallistua myös muut
vaativaa erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret.
Lisätietoja kerhoista:
Laura Takalo, liikunta@kstuki.fi

Stipendihaku edelleen auki

1) Liity yhdistyksen jäseneksi

Jaamme noin 50 euron arvoisia stipendejä lasten
ja nuorten liikunta- ja urheiluharrastusten tukemiseen. Stipendi on tarkoitettu liikunta- tai urheiluharrastuksen mahdollistamiseen. Sen voi käyttää
matkoihin, harrastuksen osallistumismaksuihin tai
avustajan palkkioon (perhe huolehtii itse työnantajavelvotteista).
Voit hakea stipendiä alle 20-vuotiaalle läheisellesi
vapaamuotoisella sähköpostilla, jossa perustelet
stipendin tarvetta.
Lähetä sähköposti osoitteeseen liikunta@kstuki.fi.
Käsittelemme stipendihakemukset saapumisjärjestyksessä.

Voit tukea yhdistyksen toimintaa liittymällä yhdistyksen varsinaiseksi (25,-) tai kannatusjäseneksi (100,-).

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 kolme tai neljä kertaa vuodessa.
Lisätietoja info@kstuki.fi

4) Testamentti

Voit lahjoittaa testamentin kautta varoja kehitysvammaistyöhön.
Lisätietoja yhdistyksen puheenjohtajalta tai yhdistyskoordinaattorilta.
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TAPAHTUMAKALENTERI
Pandaretki
Yhdistyksemme tarjoaa omatoimisen Pandaretken Ähtärin eläinpuistoon. Tänä vuonna
tarjoamme retken 50 osallistujalle. Retki
on tarkoitettu ensisijaisesti lapsiperheille ja
lippuja saa enintään 5 kpl perhettä kohden.
Voit varata perheellenne liput toimistosihteeriltämme Tarja Telkkälältä ja lähteä
katsomaan pandoja, hirviä ja muita eläimiä
Ähtäriin.
Ilmoittaudu retkelle tai kysy lisää sähköpostitse Tarja Telkkälä: tarja.telkkala@kstuki.fi
tai puhelimitse 045 1424010.
Aikuisille, joilla on tuen tarvetta, järjestetään mahdollisuuksien mukaan Panda-retki
myöhemmin syksyllä.
Yhteislauluilta
Aloitamme syyskauden toiminnan elokuussa
8.8. koko yhdistyksen väen yhteisellä yhteislauluillalla Tourujoen amfiteatterissa (tai sään
ollessa huono sisällä Matarassa). Laulamme
kesäisiä kansanlauluja ja ikivihreitä.
Yhteislauluilta maanantaina 8.8. klo 17.00–
18.30.

(virheellisten osoitteiden palautus)

Kuva Lisa Verena Pape

Tuu mukaan – toimintaa nuorille
Tuu mukaan toiminnassa lähdetään leirille heinäkuussa, muu toiminta on tauolla.
(Nuorten Nuotta-leiri Piispalassa 8.–10.7.)
Tuu mukaan nuorten illat jatkuvat elokuussa.
Kokoonnumme joka toinen tiistai-ilta Veturitalleilla. Ensimmäinen nuorten ilta tiistaina
16.8. klo 17.30–19.30.
Seikkailijoiden kerho kokoontuu seuraavan
kerran torstaina 25.8. klo 17.30–19.30.
Teemme retken Lehtisaareen! Tuu mukaan!
Ihanasti ihmisinä -keskusteluillat
Ihanasti ihmisinä -keskusteluillat on tarkoitettu aikuisille, joilla on tuen tarvetta, mutta
osallistua voi kuka vain. Mukaan voi ottaa

:

Erityiset ihanat leikkitreffit
Erityisen ihanille leikkitreffeille kokoonnutaan Mäki-Matin perhepuistoon koko
perheen voimin kerran kuussa lauantaina
taas elokuun alusta alkaen. Ensimmäiset
leikkitreffit on 6.8. klo 10-12.
Erityisen ihanat leikkitreffit järjestetään
yhteistyössä Keski-Suomen Autismiyhdistyksen, Keski-Suomen näkövammaisten,
Keski-Suomen Epilepsia yhdistyksen ja
Leijonaemojen kanssa.
Katso lisätietoja Internet-sivuiltamme tai
kysy Liisalta. Ilmoittautumista ei tarvita.
Tervetuloa leikkimään!

Lehden lähettäjä
KS Kehitysvammaisten Tuki ry
Matarankatu 6 A,
40100 JYVÄSKYLÄ

TU

Uimaan, kuntosalille
tai vesiliikuntaan

JÄ

SE

NE

Kuva Papunet

Yhdistyksemme tarjoaa jäsenetuna uintia Aalto Alvarissa ja Vaajakosken Wellamossa.
Uimaan pääsee uimahallien aukioloaikoina. Tarkista aukioloajat Internetistä!
Myös ohjatut ryhmät sekä kuntosalit ovat uimareiden käytössä. Kuntosaleilla on
paikalla liikunnanohjaajia, jotka opastavat ja neuvovat kuntosalin käytössä.
Jäsenetu-uinnit ovat tarkoitettu kaikille yhdistyksen jäsenille ja heidän perheilleen.
Edun saa käyttöönsä kertomalla kassalla jäsenyydestä. Viitteeksi kerrotaan yhdistyksemme jäsenen sukunimi. Jos jollain seurueessa on EU-vammaiskortti tai oikeus
avustajaan, kerro tästä kassalla. Uimahallireissu on jäsenille maksuton.
NIMI/Allekirjoitus
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avustajan. Myös etäosallistuminen on mahdollista. Ihanasti ihmisinä -illoissa keskustellaan ihmisenä olemisesta ja ihmissuhteista.
Kiitos kaikille iltoihin osallistuneille. Ryhmä
on kesätauolla, tapaamme taas 29.8. klo
17.00 Matarassa.
• Senioritapaamiset
• Me Itse -ryhmä Mataran menevät
• Loistavat tähdet -lasten kerho
• Tuumaustauko – joogan ja musiikkiterapian
keinoin
• Koululaisten ja pikkulasten
vanhempien vertaisryhmä
Kiitos kuluneesta keväästä ja kesästä. Tapaamme taas syyskesällä/syksyllä!

Oikaisu
Tulppaani 1/22 oli virhe sivulla 5
uutisessa hallituksen kokoonpanosta.
Hallituksessa ovat tänä vuonna
puheenjohtajana Päivi Muilu, varsinaisina jäseninä Helena Koskimies,
Maija K. Jaatinen, Reetta Manner,
Pia Nieminen, Pasi Pumperi ja Ritva
Vihanto sekä varajäseninä Sami Laine, Petri Liukkonen, Harri Nieminen ja Sabine Ylönen.

