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 Tulppaani 1 • 2016
 Tulppaani on 4 kertaa vuodessa   
 ilmestyvä paikallinen julkaisumme. 

YHTEYSTIEDOT 2016
Toimisto: Rivipolku 2 as 2, 
40950 Muurame, puh. 050 9119899 
www.kskvtukiry.org

JOHTOKUNTA 
Puheenjohtaja 
Petri Liukkonen  044 0522099
petri.liukkonen(a)elisanet.fi  
Varapuheenjohtaja
Olli-Pekka Haverinen   044 5848364    
olli-pekka.haverinen(a)jkl.fi

Sihteeri (toimittaja 2016)
Anu Penttilä 0400 885 100
anu.penttila(a)jyu.fi

Rahastonhoitaja 
Pia Nieminen 040 837 3935 
pia.nieminen68(a)gmail.com 

Kari Arkko  040 702 2834
Ritva Halttunen  040 935 8121
Tuula Henttu  045 887 7217
Maija K. Jaatinen  050 307 6713
Helena Koskimies 
Sami Laine  040 511 8205
Jari Makkonen  050 351 9467
Ritva Vihanto  050 343 5510, 
 046 668 9729
Sabine Ylönen  050 340 0167

PUHEENJOHTAJALTA

Moikka hyvät Tulppaanin lukijat!    
Kevät on vihdoin alkanut näyttäytyä aurinkoisina sekä 
valomäärältään pidempinä päivinä ja linnutkin ovat 

heräilleet hiljalleen visertelemään. 
Kevät on aina monella tapaa uudistumisen aikaa mikä herättää 

kehon sekä mielen uudelle taajuudelle talven jälkeen. Hymynaa-
moja on bongattavissa viestien lisäksi katukuvastakin huomattavasti 
useammin.

Aistit herkkinä olemme myös saaneet seurata eri medioista kuin-
ka suomalaista yhteiskuntaa ollaan parhaillaan muokkaamassa uu-
denlaiseksi. Kyseessä ovat koko kansaa koskevat uudistukset , jotka 
tulevat koskemaan vääjäämättä myös erityistä apua- ja tukea tarvit-
sevia keitysvammaisia. SOTE uudistus on vielä vaiheessa, joten sen 
suoria tai välillisiä vaikutuksia on ennenaikaista lähteä arvioimaan. 
Muutos tulee tapahtumaan joka tapauksessa ja se aiheuttaa palve-
luihin uudistuksia, mutta onko kehitys sitten asiakkaan kannalta 
suotuisaa vai epäsuotuisaa jää nähtäväksi. Kannattavuusloikan 
saavuttamisessa puhutaan suoraan euromääräisistä säästötavoitteista, 
jotka kohdentuvat siten suoraan jo muutenkin heikossa taloudel-
lisessa tilanteessa oleviin kehitysvammaisiin.  Näiden kahden asian 
vaikutukset tulevat varmuudella tuntumaan myös meidän läheisten 
arjessa.  

Henkilökohtaisten ja yhteisten asioiden jakaminen sosiaalisen 
median kanavissa on tänä päivänä vaivatonta, joka mahdollistaa 
yhteisöllisyyden kokemuksen ja nopean tiedon välittymisen suu-
rellekin joukolle ihmisiä. Muuttuvissa arjen tilanteissa tämä kanava  
tarjoaa helpotusta tiedon jakamisen haluun kuin tiedollisen avun 
saamiseen.  Yhdistyksemme Facebook sivusta toivotaan kehitty-
vän jatkossa entistä informatiivisempi ja keskustelevampi kanava. 

Kevät herätti
taas hymynaamat

Perinteistä kanssakäymistä tarvitaan myös edelleen, jota yhdistyk-
semme tarjoaa myös tänä vuonna ja tulevaisuudessa mm. Ränssin 
kesäleireillä sekä Savion tansseissa. 

Antoisaa kevättä!
    PETRI
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Järjestötoiminta antaa paljon. Järjestötoiminnan kautta 
voi jakaa paljon.  Keski-Suomen kehitysvammaisten 
Tuki ry on vuosikymmenten ajan yhdistänyt ihmisiä, 
jotka eivät ehkä muuten olisi koskaan tavanneet.  On 

syntynyt elämän kestäviä ystävyyssuhteita.  On mahtavaa 
saada tukea ja ymmärrystä silloin kun sitä tarvitsee.  On 
myös hienoa olla osaltaan sitä antamassa.  Toivoisin, että 
kaikki kehitysvammaiset, heidän läheisensä ja muut kiin-
nostuneet voisivat osaltaan olla mukana toiminnassamme. 

Jäsenet ovat tavoitelleet parempaa arkea läheisilleen.  
Lähellä ja nyt -toiminta on arvokasta.  Yhden ihmisen 
akuuttiin hätään ja huoleen on löydyttävä ratkaisuja.  Kehi-
tysvammaiset tarvitsevat virkistystä, liikuntaa ja kulttuuria 
siinä missä muutkin. Tekemisen pitää olla mielekästä ja 
kaikkien tulee päästä osallisiksi.

Yhdistystoiminta on omalla kohdallani myös avannut 
näkymiä laajalle ja tulevaisuuteen. Esikuvia yhteiskunnal-
liseen vaikuttamiseen löytyy joukostamme. Yhdistyksem-
me jäsenillä, yksittäisillä kansalaisilla, oli aikoinaan suuri 
vaikutus siihen, että oppioikeus koskee tänään kaikkia lapsia 
ja nuoria, myös kehitysvammaisia.  Asia, jota pidämme nyt 
itsestään selvänä, oli aikoinaan vain visio.  Mitkä ovat valta-
kunnallisia visioitamme tänään?  Miten kehitysvammaisten 
palvelut olisi SOTE - ja vammaislakiuudistuksissa huomioi-
tava?  Tarvitseeko 75 -vuotta täyttänyt vammainen erityis-
palveluita vai saisiko hän kaiken tarvitsemansa vanhuspalve-
luina?  Pärjäävätkö kaikki digitalisoituvassa yhteiskunnassa?  

Entä kuntatasolla? Jyväskylän kaupunki kehittää Kankaan 
aluetta ”älykkääksi kaupunginosaksi, jossa asutaan, työs-
kennellään, opiskellaan ja viihdytään”.  Luvassa on kaikille 
avoimia kulttuuritapahtumia, taidetta ja kohtaamispaikkoja 
- siis varsin houkuttelevaa ympäristöä myös vammaisille.  
Suunnittelun lähtökohtana on sinällään kannatettava resurs-
siviisas ajatus pyöräily- ja kävelypainotteisesta yhdyskun-
nasta. Kuinka alueesta saadaan esteetön ja vammaa koros-
tamaton myös niille, jotka tarvitsevat apua liikkumiseensa? 
Kuinka vammainen lapsi kuljetetaan asunnosta keskitettyyn 
pysäköintiin tai auto kotiovelta parkkitaloon, jos lapsi on 
jätettävä siksi aikaa yksin? Tällaisissa asioissa meillä on 
asiantuntemusta, jota kannattaa tuoda suunnittelijoiden 
kuuloon. 

Mahdollisuus koulunkäyntiin ja yksilölliseen oman oppi-
mistavan huomioivaan opetukseen oli yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvoasia.  Koulutuksen tasa-arvoasiat ovat ajankohtaisia 
edelleen. Jyväskylässä on yläkouluikäisille kehitysvammaisil-
le järjestetty itsenäisen elämän taitojen tukemista ja ohjaa-
mista vapaavalintaisena opetuksena Elämäntaitojen yksi-
kössä (ETY).  ETY -opiskelu on kunnassani ainoa kehitys-

TOIMITTAJAN AJATUKSIA 

Yhdistystoiminta 
rikkautenamme

vammaisille tarjolla oleva perusopetuksen vapaavalintainen 
opinto. Muille nuorille valintavaihtoehtoja on runsaasti.  
Nyt ETY:n rahoituksesta ollaan säästämässä.  Pidän tärkeä-
nä, että ETY:n toiminta saisi jatkua.  Sillä tuetaan nuortem-
me mahdollisuuksia lähteä jatko-opiskelemaan ja asumaan 
itsenäisemmin. Tämä on myös taloudellisesti järkevää.  
Jyväskyläläisten kannattaa pitää toimivasta ETY:stä kiinni. 
Muissa kunnissa kannattaa vaatia nuorille kehitysvammaisil-
le samanlaista valmennusta.

 ANU PENTTILÄ
 Johtokunnan jäsen,
 Jyväskylän vammaisneuvoston jäsen
 Tulppaanin toimittaja 2016

    

Nyt on linnunpönttöjen  
tarkistuksen aika. Osallistumme 
tällä erityislapsen tekemällä pöntöllä 
YLE:n miljoona linnunpönttöä 
-kampanjaan.
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Syksyn aikana 2015 Jyväskylän seudulla Kehitys-
vammaisten Tukiliiton Best Buddies -kaveritoi-
minnassa uusia kaveripareja yhdistettiin ja he 
pääsivät tutustumaan uuteen ihmiseen. 

Kaveruus on rentoa ja ennakkoluulotonta hengailua, jonka kautta 
osallistujat ja heidän lähi-ihmisensä saavat uusia kokemuksia 
yhteisestä vapaa-ajan viettämisestä. Tapahtumissamme oli mukana 
uusia osallistujia ja aikaisemmin tuttua Best Buddies -porukkaa. 
Joulukuussa vietimme kauden päättäjäisiä ja pikkujouluja Veturi-
talleilla.

Mitä nuorisopalveluyhteistyössä tehdään?
Best Buddies tekee yhteistyötä Jyväskylän kaupungin nuoriso-

palveluiden Veturitallien kanssa. Veturitalleilla toimivat Jyväskylän 
kaupunginnuorisopalvelut ja Kulttuuriklubi Siperia järjestävät 
tekemistä ja tapahtumia kaikille seudun nuorille. Best Buddiesin 
ja nuorisopalveluiden yhteistyön päämäärä on, että nuoret, nuor-
ten kanssa työskentelevät ja lähi-ihmiset saavat kokemuksia siitä 
miten nuoret voisivat viettää aikaa yhdessä. Tiedotamme nuoria 
kaikille avoimesta nuorisopalveluiden toiminnasta ja tapahtumis-
ta. Lisätietoa ja tapahtumakalenteri löytyvät Veturitallien sivuilta 
www.veturitallit.jyvaskyla.fi.

Meininkiä Veturitalleilla!
Syksyn aikana osallistuimme pienryhmissä Veturitallien toi-

mintaan. Best Buddies kutsui tekstiviestillä alle 29-vuotiaita Best 
Buddies –nuoria esimerkiksi perjantain Kisko-klubeille ja Rock 
Academyn bändi-iltaan. Osallistuminen pienryhmään suunnattiin 
yleensä kaverihakijoille, joilla ei juuri sillä hetkellä ole omaa ka-
veria. Tasapuolisuuden vuoksi osallistuminen oli nuorelle kerta-

luontoista. Tarkoituksena oli tehdä Veturitallien toimintaa tutuksi 
kehitysvammaisille nuorille, mutta myös tukea nuorisopalveuiden 
työntekijöitä saavutettavamman nuorisotoiminnan kehittämisessä. 
Saimme yhteistyöstä hyviä kokemuksia ja kehitämme sitä edel-
leen.  

Tulkaa tutustumaan!
Järjestämme vanhemmille, lähi-ihmisille ja nuorille yhteisen 

tutustumisillan Veturitalleihin tiistaina 22.3. kello 17.30 alkaen. 
Veturitallien Kulttuurikahvila Kahvila Kiskossa on samaan aikaan 
nuorille leffa-ilta kello 18 alkaen.  Tulkaa yhdessä tutustumaan 
taloon ja siihen mitä kaikkea tekemistä nuorille Veturitalleilta 
löytyy! Paikalla on tuolloin talon nuoriso-ohjaaja ja Best Bud-
diesin työntekijä esittelemässä taloa ja vastaamassa kysymyksiinne. 
Osoite on Veturitallienkatu 6. 

Lisätietoja Miisalta miisa.sankila@kvtl.fi. TERVETULOA!

Poimintoja Veturitallien kevään kalenterista:
Kulttuurikahvila Kisko on avoinna ti-to kello 12-19.30.  
perjantaisin kello 14 - 20 Walkers-kahvila (Kiskoklubi-iltoina 
avoinna kello16 - 22 asti)
Kahvilassa myynnissä edullisia herkkuja ja tilassa voi pelailla esim. 
biljardia, lautapelejä ja pleikkaa.
Call Out Jam Jyväskylä 4.3., 1.4. ja 27.5. kello 19-22.
Call Out Jameihin on kaikki tanssista ja musiikista tykkäävät 
tervetulleita. Tanssillisessa illassa jaetaan tietoa tanssityyleistä ja 
tutustutaan uusiin tanssijoihin sekä tietysti tanssitaan mahtavien 
DJ:n tahdissa. Katso tarkempi ohjelma:
www.jyvaskyla.fi/nuoriso ja www.veturitallit.jyvaskyla.fi  

Katso myös viereisen sivun kuvakollaasi!

Jyväskylän Best Buddies ja 
yhteistyö nuorisopalveluiden kanssa
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TULOSSA • VALTAKUNNALLISTA KALENTERIA 2016
KEHITYSVAMMAISTEN VIIKKOON
VALMISTAUDUTAAN KOKO VUOSI

Tänä vuonna kehitysvammaisten viikkoa vietetään jou-
lukuun alussa 1.-7.12.2016. Teemaviikon aikana on 
mahdollisuus tuoda esiin tärkeäksi näkemiämme asioita 
ja esitellä suurelle yleisölle kehitysvammaisuuteen liittyvää 

iloa ja riemukasta menoakin. Nyt on hyvin aikaa rakentaa viikolle 
mieleenpainuvaa ohjelmaa. 
Onko sinulla ideoita tai halua lähteä yhdessä suunnittelemaan 
viikon tapahtumia? 
Tulppaani julkaisee myös yhteistyökumppaneidemme tapahtu-
mailmoituksia. 
Ota yhteyttä Anu Penttilään tai Petri Liukkoseen!

Muita vuoden 2016 teemaviikkoja ja -päiviä:
2.4.  Maailman autismitietoisuuden päivä (YK)
9.9.  Kansainvälinen FASD-päivä (Kehitysvammaliitto)
19.9.–25.9. Kansainvälinen kuurojen viikko
25.9.  Maailman kuurojen päivä
3.–9.10. Puhevammaisten viikko
5.10.  Kansainvälinen CP-päivä
6.10.  Puhevammaisten päivä
8.10.  Maailman näköpäivä (YK)
10.10.–14.10. ADHD-viikko (ADHD-liitto)
24.10–28.10. Valtakunnallinen CP-viikko (Suomen CP-liitto)
25.10.  Kansainvälinen MMC- ja hydrokefaliapäivä
7.–13.11. Sokeain viikko (Näkövammaisten keskusliitto)
20.11.  Lapsen oikeuksien päivä (YK)
3.12.  Kansainvälinen vammaisten päivä (YK)
10.12.  Ihmisoikeuksien päivä (YK)
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KESKI-SUOMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

KEVÄTKOKOUS
Aika:  keskiviikko 30.3.2016, klo 18
Paikka:  Kortepohjan toimintakeskus, Tilustie 1, Sisääntulo yläpihan kautta.

Kevätkokouksen keskustellaan yhdistyksen sääntöjen mukaisten asioiden lisäksi
kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä elämän kiinnostavista aiheista.
Tiedustelut: Petri Liukkonen 044 0522099

Kahvitarjoilu.   Lämpimästi tervetuloa.
     Johtokunta, Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry
 
Tervetuloa myös kaikille avoimeen kokousta edeltävään tilaisuuteen:
 
 Puhevammaisten tulkkipalveluiden esittely,
Marjaana Valli, Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto-opiskelija
30.3. klo 17, Kortepohjan toimintakeskus, Tilustie 1.

JÄRJESTÖASIAA

Nuutissa  kokataan, leivotaan 
ja nautitaan luonnosta
• Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön Nuutin 
asunnoissa on kaikissa keittomahdollisuus. Asukas 
voi saada tukea kodinhoitoon, kokkailuun ja muu-
hun puuhasteluun omassa asunnossaan.
Viiden asukkaan ryhmillä on myös yhteistä oles-
kelutilaa, jossa voi viettää aikaa ja toimia yhdessä. 

Ensimmäiset asukkaat näihin uusiin asuntoihin 
muuttivat elokuussa 2014. Takana on nyt 1,5 vuotta 
omassa uudessa kodissa asumista.

Kuvissa:
Sanni Penttilä leipoo naapureidensa iloksi Nuutin 
Suvelassa.
Luonnonläheinen ympäristö kutsuu kaverin kanssa 
kävelylenkeille.

Kuvat Anu Penttilä
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SENIORIT
Senioriläheisten 
leiri 18.-19. 4. Koivuniemessä.
Yhteyshenkilö ja ilmoittautumiset 
Maija K Jaatinen p. 050 3076713

HALUAISITKO SINÄ TAI TUTTAVASI TULLA
LEIRIOHJAAJAKSI

RÄNSSIN KIEVARIN 
KESÄLEIREILLEMME 4.-8.7. ja 11.-15.7?

Ota yhteyttä PIA NIEMISEEN 
sähköpostitse pia.nieminen68@gmail.com

Konsertti-ilta 
tytöille ja naisille!

 
Jyvässeudun naisjärjestöt lahjoittivat Keski-

Suomen Kehitysvammaisten tuki ry:n tyttöjen ja 
naisten virkistystoimintaan 1300 €, jonka avulla 
tarjoamme 30 nopeimmalle ilmoittautujalle ja 

hänen avustajalleen ilmaisen pääsylipun 

1974 Tribute to ABBA 
- Greatest Hits Tour 

Jyväskylän Paviljonkiin 8.4.2016 klo 19.30.
 

Lippuvaraukset tulee tehdä Pia Niemiselle sähkö-
postiin (pia.nieminen68@gmail.com) ilmoittamalla 

varaajan nimi, osoite ja puhelinnumero.
Esitykseen on varattu 3 pyörätuolipaikkaa, jotka 

jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kesäleirit 2016
Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry 

järjestää tänäkin vuonna 
kehitysvammaisille heinäkuun alussa 

KESÄLEIRIT 
Ränssin kievarissa (kesto 5 pv):

4.-8.7. leiri alle 45 vuotiaille 
11.-15.7. leiri yli 45 vuotiaille 
Ilmoittautuminen 16.-31.5. 

Pia Niemiselle (pia.nieminen68@gmail.com). 

TULOSSA • TAPAHTUMIA • LEIREJÄ
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Keski-Suomen tukipiiri järjestää 

RETKEN TAMPEREELLE 16.4.2016. 
Tarkoituksena on mm. tutustua remontoituun Tulppaanitaloon. Seuraa ilmoittelua sivuillamme!
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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  

JÄRJESTÖASIAA
TUE KEHITYSVAMMAISTYÖTÄ:

1) Liity yhdistyksen jäseneksi
Voit tukea yhdistyksen toimintaa liittymällä yhdistyk-
sen 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 yhdis-
tyksen tilille Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry 
158130-107051, viestikenttään ”Lahjoitus”.

3) Voit ilmoittaa/mainostaa Tulppaani- lehdessä. 
Lehti ilmestyy 4:sti vuodessa helmi/maalis-, touko-, 
syys- ja marraskuussa, lisätietoja petri.liukkonen(a)
elisanet.fi
 
4) Testamentti
Voit lahjoittaa testamentin kautta varoja kehitysvam-
maistyöhön. 

 Lisätietoja yhdistyksen puheenjohtajalta
 www.kskvtukiry.org ja facebook-sivut 

Asumista ja yksilöllistä
tukea vammaisille
henkilöille

  

Kysy vapaita asuntojamme: �  020 766 1181 tai vammaispalvelusaatio@ksvs.fi

vammaispalvelusaatio@ksvs.fi
Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä

� www.ksvs.fi

Tutustu
asuntoihimme
internetissä!

Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö on 
sitoutunut Kehitysvamma-alan asumisen 
neuvottelukunnan yksilöllisen tuen 
laatukriteereihin:
� Palveluni vastaavat minun yksilöllisiä tarpeitani.

� Päätän omista asioistani ja saan siihen tukea.

� Minua kohdellaan kunnioittavasti.

� Palveluni ovat riittäviä ja lainmukaisia.

� Palveluni turvaavat ihmisoikeuteni.

� Olen mukana lähiyhteisössäni ja yhteiskunnassa.


