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 Tulppaani 2 • 2015
 Tulppaani on 4 kertaa vuodessa   
 ilmestyvä paikallinen julkaisumme. 

YHTEYSTIEDOT 2015
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)
Maarit Mäkinen 0451355612
maarit.makinen(a)jao.fi
Rahastonhoitaja 
Pia Nieminen 040 837 3935 
pia.nieminen68(a)gmail.com 
Tuula Henttu  045 887 7217
Kari Arkko  040 702 2834
Ritva Halttunen  040 935 8121
Maija K. Jaatinen  050 307 6713
Ritva Vihanto  050 343 5510, 
 046 668 9729
Sabine Ylönen  050 340 0167
Jari Makkonen  050 351 9467
Anu Penttilä  0400 885 100
Sami Laine  040 511 8205

PUHEENJOHTAJALTA

Moikka hyvät yhdistyksemme jäsenet, tämän vuoden 
kevääseen on mahtunut pari huikaisevan hienoa asiaa. 
Pertti Kurikan Nimipäivät selvittivät tiensä maamme 

edustajaksi Euroviisut 2015 kilpailuun ja  Pärnästen testamentin 
realisoitumisen käynnistyminen Keski-Suomen alueella toimivien 
Kehitysvammaisten tukiyhdistysten hyväksi on ajankohtaista.  
PKN on koskettanut valtaisan suurta  ihmismäärää Euroopassa 
ja muuallakin maailmassa. Euroviisuedustajamme on paistatellut 
suuren median keskiössä viimeiset viikot ja tulee käymään myös 
Jyväskylässä lokakuussa. ”Pojat” toimivat erinomaisina lähettiläinä 
kehitysvammaisten tasa-arvoisuuden ja yhteiskuntaan yhdenvertai-
sesti integroitumisen puolesta puhujina. 
Keski-Suomen alueella toimiville kehitysvammaisten tukiyhdistyk-
sille on luvassa taloudellista tukea pitkälle tulevaisuuteen Pärnästen 
testamentin ansiosta. Kehitysvammaisten tukiliiton hallinnoimaa 
perintöä aletaan jakamaan aluemme kaikille 7 yhdistykselle niiden 
jäsenmäärän mukaan. Tänä vuotena jaettava osuus on 50€/ jäsen/ 
yhdistys ja vuosina 2016-2018 jaettava osuus on 100€/ jäsen/yhdis-
tys.  Perinnön jako jatkuu myös vuoden 2018 jälkeen mutta siihen 
tehdään tukiliitossa tarkennuksia, joista tiedotetaan yhdistyksiä 
syksyllä 2017. 

HUIKAISEVIA ASIOITA

Olemme uuden aikakauden kynnyksellä sillä meillä on taloudel-
liset edellytykset kehittää toimintaamme pitkäjänteisesti.  Tähän 
kehitystyöhön tarvitsemme kaikkien jäsentemme näkemyksiä siitä 
kuinka käyttöömme tulevat eurot tulisi käyttää viisaasti jäsentem-
me hyväksi. 
Yhdistyksemme uudet kotisivut löytyvät osoitteesta: 
www.kskvtukiry.org jonne päivittyy reaaliaikaisesti myös Faceboo-
kin tehtävät postaukset. 

Aurinkoista ja lämmintä kesää teille kaikille!
    PETRI

UUSI JOHTOKUNNAN JÄSEN
SAMI LAINE, 39 V

Olen asunut ensi kesänä jo 20 vuotta Vaajakoskella. 
Olen käynyt Kuhankosken erityisammattikoulun kotitalous -ja 
puhdistuslinjan. 

Työskentelen Vaajaharjun toimintakeskuksessa ja pari päivää Haapa-
niemen koulun talonmiehenä avotyössä.
Olen ollut pitkään yhdistyksen jäsen. Olen osallistunut monta kertaa 
yhdistyksemme leireille.
 Olen toiminut Me Itse:n Jyväskylän alajaoksen puheenjohtajana ja 
varapuheenjohtajana. 
Harrastan säännöllisesti salibandyä ja silloin tällöin keilaamista työka-
vereiden kanssa.
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”Jo joutui armas aika ja suvi suloinen, kauniisti 
joka paikkaan koristaa kukkanen …” on ka-
jahtanut perinteisesti näin kesän kynnyksellä. 
Monessa perheessä ala-aste vaihtuu mahdolli- 

 sesti yläasteeksi, ylä-aste lukioksi tai ammat-
tiopinnoiksi tai täysi-ikäinen nuori aloittaa pääsykokeisiin 
luvun unelmiensa opintoihin. 
Oman erityislapseni kohdalla taakse jää pienen lapsen aika 
ja Timo siirtyy eskariin. Keväällä postiluukusta napsahti 
tieto eskaripaikasta,…äitinä vähän hämmennyin, että 
mihin se aika taas meni? Kun lapsi oppii vähän hitaammin 
sitä kai alitajuiseti olettaa että em. kuviotkin alkaisivat jo-
tenkin myöhemmin? Kuinka nyt lapsi voi mennä eskariin 
kun ei vielä tuota paljoa puhetta, eikä ymmärrä asioiden 
loogisuuksia…ja tarvitsee usein vähän syttymisaikaa. 
Tänä päivänä tuntuu olevan suotavaa että lapsi osaisi kir-
joittaa ja lukea ja laskea jo ennen eskaria! Mielellään vielä 
useammalla kielellä, ja sitten tulee olla sosiaalinen ja ulos-
päinsuuntautunut että pärjää elämässä…tästä eskarilaiseni 
on valovuoden päässä, mutta HAITTAAKS SE? Jos niinku 
oliskii ihan vaan oma itsensä ja oppis sitten kun oppii.

Albert Einstein oli varmaan aikansa 
ihmelapsi…ei saanut ehkä kaikkien 
ymmärrystä, mutta sai hän silti jotain 
aikaiseksikin.

TOIMITTAJAN AJATUKSIA 

Jo joutui armas aika…

Taakse on jäänyt siis aika jolloin opin erilaisen lapsen kas-
vun ja kehityksen seurannan fysioterapian, puheterapian 
kautta. Sekä opin kantapään kautta oikeuden kuntouttavaan 
päivähoitoon ja että siellä tehdäänTetun (tehostetun tuen 
suunnitelma). Opettelin myös perheen kanssa tukiviittomat 
sekä –kuvakkeet. Liimasin, leikkasin ja opin laminoimaan-
kin. Luulin että jos jokin lenkki palveluissa ei pelaa sitten 
vain valitetaan muutoksenhaku lomakkeella ja viedään asia 
eteenpäin. Aijoo…niin siis voi valittaa jos asia on kirjattu 
palvelusuunnitelmaan, niin ja sitten se EHO (erityishuolto-
ohjelma)…jos siihen ei ole kirjattu niitä tarvittavia juttuja 
niin sitten piru perii! Mistään ei voi valittaa! Oma moka…
Arvatkaa hokasinks mää…kyllä ja tässä vaiheessa mulle syttyi 
taistelutahto. 

Tässä kohtaa tuli tutuksi Leijonaemot, Downiaiset ry sekä 
Keski-Suomen kehitysvammaisten Tuki ry, menin ja liityin 
niihin kaikkiin!. Leijonaemoista olen saanut voimia jaksaa ja 
kokenut yhteenkuuluvuutta sekä tajunnut sen järjettömiin 
mittoihin kasvavan suojeluntahdon. Downiaiset ry:n koh-
dalla on sama juttu mutta sieltä ja Jaatiset ry:stä olen saanut 
kattavan tiedon iPad –opetus yms. ohjelmien toiminnoista. 
Kehitysvammaisten tuliliiton nettisivuilta löytyy kursseja, 
koulutusta, lakineuvontaa, tietoa ja taitoa ja siellä kohdataan 
ihminen aidosti! Se valvoo, vaikuttaa ja vie eteenpäin…!

”…Taas linnut laulujansa visertää kauniisti…”
Nyt kesälaitumelle reippain mielin, minä valmistaudun 
opettelemaan mitä on pidennetty oppivelvollisuus, erityisen 
tuen tarve koulussa, itsemääräämisoikeus. Lukijoille toivotan 
hyvää kesää ja muistakaa käydä katsomassa yhdistyksen uusia 
nettisivuja. Otan myös mielelläni juttuehdotuksia syksyn 
lehtiin! 

    MAARIT
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RATSASTUSVAELLUS LEHTIMÄELLÄ

Aika:   16.06.2015 - 17.06.2015

Tervetuloa nauttimaan leppoisasta tunnelmasta hevosvaellukselle Lehtimäen 
opiston ja Valkealammen retkeilyalueen maastoihin.
Malike yhteistyössä Lehtimäenopiston kanssa järjestää kaksi samansisältöistä ratsas-
tusvaellustapahtumaa, toinen lapsiperheille ja toinen aikuisille avustajan kanssa.
Päivä alkaa toisiin tutustumalla, jonka jälkeen siirrytään talleille ja aloitetaan vaelluk-
sen valmistelu. Tehdään tuttavuutta hevosten kanssa, tutustutaan hevostenohjaajiin, 
käydään läpi turvallisuus asiat ja mietitään yksilölliset ratkaisut joilla osallistuminen 
onnistuu. Vaelluksen aikana on mahdollista pitää pikku tauko ja Valkealammella 
sitten evästellään ennen takaisin lähtöä. Tarkempi aikataulu varmistuu myöhemmin.
Tiistai 16.6.2015, on varattu perheille joissa on vaikeasti vammainen lapsi.
Keskiviikko 17.6.2015, on varattu vaikeasti vammaisille aikuisille avustajan kanssa.
Opistolla on mahdollisuus majoittua ennen tai jälkeen tapahtuman. Majoituksesta 
vastaa Lehtimäenopisto ja tapahtumiin osallistuville majoitus + aamupala maksaa 
20/perhe tai aikuinen + avustaja. Majoitus varataan suoraan opistolta.
Osallistumismaksu: Kurssin omavastuuhinta on 50€. Hinta sisältää ruokailut ja vai-
keasti vammaisen henkilön ratsastuksen.
Vaellukselle otetaan 6 perhettä/ päivä ja 6 aikuista + avustaja/päivä
Yhteistyössä: Malike ja Lehtimäen opisto
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 5.6.2015 mennessä: Anssi Helin, Malike, anssi.
helin@kvtl.fi

KURSSEJA • LEIREJÄ • LOMIA

www.ksvs.fi



www.kskvtukiry.org

5

TAVATAAN KESÄLEIREILLÄ
K-S:n Kehitysvammaisten Tuki ry. järjestää jälleen 
suositut kesäleirit Ränssin kievarissa, Kuikassa. 
Leiri 1: 29.6.-3.7. alle 45-v., 
Leiri 2: 6.-10.7. yli 45-v. 
LEIRIT OVAT TÄYNNÄ, Tavataan Ränssissä!

Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ja 
Keuruun Seudun  Kehitysvammaisten Tuki 

järjestävät kokopäiväretken

Nokkakiven huvipuistoon 
Lievestuoreelle su 7.6. 2015

Retkeen sisältyy matkat Lievestuoreelle ja takaisin, ranneke laittei-
siin sekä burger/pizza/sämpylä- aterian. Alueella on myös mainiot 

picnic- alueet omien eväiden syömistä varten. 
Lähtö Keuruulta on klo 10 linja-autoasemalta, Jyväskylästä klo 

10.50 Harjun pysäkiltä. Omilla autoilla paikalle tulevat tapaami-
nen klo 11.15 huvipuiston sisäänkäynnin edessä. Paluu iltapäivällä 

sopimuksen mukaan. 
Ilm.  s-postiin tarja.rotola-pukkila@keuruu.fi. Ilmoita kyytitarpee-
si, lähtöpaikkasi sekä lähtijöiden määrä pikaisesti. 

    Tervetuloa!

RETKIÄ • TAPAHTUMIA

Kehitysvammaisten tanssit
Tulenliekissä  Keskiviikkona 3.6.2015

Klo. 14:00- 18:00

Janne Tulkki & Tulinen Sydän

Myynnissä: arpoja, kahvia, makkaraa ja muita vir-
vokkeita

Osoite: Jylhäntie 30, 
79700 Heinävesi

Liput: 10 eur. Ryhmille liput ennakkoon tiedustelut:
 Myyntipalvelu: Karvion Lomakeskus 017 563603

info@karvionlomakeskus.fi
Suosittelemme joustavuuden takia ryhmille lippujen 

ostoa ennakkoon.
Tarkempia tietoja: Karvion Lomakeskus 017 563603 

tai Irma Koponen 040 7409161
Yhteistyössä: Leppävirran Kehitysvammaisten 

Tuki Ry ja Tulenliekki

• Savion tanssit 2.9.2015
• Vaikuttamistapahtuma  syyskuulla
• Turvallisuus taitaja -koulutusta syksyllä. 
• Aika Haastaa-tapahtuma 26.9. 
• Senioritapaamiset jatkuvat taas    

 syyskuusta kk:n eka to eteenpäin   
 kirjaston kahvilan kabinetissa klo 13.00

TULOSSA
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UUTISIA

Yhdistyksemme kunniapuheenjohtaja 
Olli Ingervo täytti 70 vuotta alkuvuo-
desta. Hän on ollut mukana vuosikym-
meniä kehitysvammaisten ihmisten ja 

heidän perheidensä erilaisissa järjestöissä. Olli 
on toiminut mm.Tukiliiton liittohallituksessa, 
Kehitysvammaisten palvelusäätiön hallituksessa  ja 
yhdistyksemme puheenjohtajana. Keski-Suomen 
vammaispalvelusäätiön hallituksen vpj:nä hän on 
ollut säätiön perustamisesta alkaen.

Kävin juttelemassa Ollin kanssa menneistä vuo-
sikymmenistä. Tässä muutama tuokiopala, joita 
keskustelussa nousi esille. Esille nousseet asiat ovat 
myös osa yhdistyksemme historiaa.

Ollin perheeseen syntyi vaikeavammainen Heik-
ki-poika v. 1981. Perheestä vaimo Ulla innostui 
ensiksi yhdistyksen toiminnasta. Olli tuli mukaan 
myöhemmin. Aluksi kokoonnuttiin Vanhassa Päi-
väharjussa Vaajakoskentiellä. Kokoontumisia oli 
kuukausittain. Kerhotoiminta oli aktiivista. Liisa 
Kunttu teki vahvaa myyntityötä. Hannu Jaatinen 
houkutteli Ollin johtokuntaan ja Matti Kallioisen 
jälkeen alkoi Ollin yli vuosikymmenen kestänyt 
yhdistyksen puheenjohtajuus.

80- ja 90-luvuilla perheille järjestettiin paljon 
kursseja. Siellä sai vertaistukea ja pitkäaikaisia 
ystävyyssuhteita. Kehitysvammaisille oli myös 
leirejä. Retkiä tehtiin mm. Lappiin. Suojarinteen 
kuntayhtymän kautta saatiin rahoitus erityishuol-
tona 90- luvun alkupuolelle saakka.

Särkänniemen junamatkat olivat myös näyttäviä 
tapahtumia. Kerran juna reissasi Pihtiputaalta Jy-
väskylän kautta Särkänniemeen. Porukkaa oli lähes 
1000 henkeä ja juna oli pisin henkilöjuna, joka oli 
siihen mennessä Suomessa matkannut. Pituutta 
oli lähes puoli kilometriä. Arvi Kivioja ja Mikko 
Näkkilä olivat merkittävässä roolissa junamatkojen 
syntymisessä ja järjestelyissä VR:n puolelta.

Vesilinnassa yhdistys järjesti kesäisin kahvila-
myyntiä aina 2000-luvun alkuun saakka. Vapaa-
ehtoiset olivat ratkaisevassa asemassa em. työn 
onnistumisessa.

Isäleirit Lomakouherossa Martti Vainion 
isännöimänä olivat isävertaistukea parhaimmil-
laan. Siellä ulkoiltiin, syötiin ja juotiin hyvin sekä 
jaettiin yhteiset ilot ja surut.

Olli oli Päivänsäteen palvelukodin rakentamisen 
aikoihin Päivänsäteen palvelukodin johtoryhmän 
puheejohtajana. Palvelukodin tuli vihkimään käyt-

Kunniapuheenjohtaja

OLLI INGERVO
70 VUOTTA

Itsenäisyyspäivä presidentin linnassa 6.12.1993.
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töön  Tasavallan presidentin puoliso Rva  
Tellervo Koivisto.

Muutama viikko myöhemmin putosi 
postiluukusta Presidentin kutsu  itse-
näisyyspäivän vastaanotolle presidentin 
linnaan 6.12.1993. Melkoinen  kunnian-
osoitus tavalliselle kansalaiselle.

Edesmennyt Kehitysvammaisten tukilii-
ton kunniapuheenjohtaja ja palvelusäätiön 
pitkäaikainen pj. Tapio Suni elää erityisen 
lämpimästi Ollin ajatuksissa. Yhdessä 
esitetty ”Suolilaulu” oli Palvelusäätiön 
kesäpäivien ohjelmistossa useana vuonna. 
Palvelusäätiön hallituksen tekemät ulko-
maan matkat Hollantiin, Ruotsiin ja Venä-
jälle mahdollistivat kansainvälisen ikkunan 
kehitysvammaisten ihmisten elämään 
Suomen ulkopuolella.

Ollia lähimpänä ovat kehitysvammais-
ten asuntoasiat. Olli pitää ensiarvoisen 

tärkeänä kehitysvammaisen oikeutta 
oikeaan kotiin, jossa on riittävästi neliöitä, 
oma keittiö, WC ja suihku sekä ulko-ovi. 
Lisäksi riittävät tukitoimet koko elämään 
kokonaisuudessaan.

Olli näkee, että yhdistykselle tulevat aset-
tamaan uusia haasteita  SOTE-uudistus 
ja Vammaislakien yhdistäminen. SOTE:n 
myötä kehitysvammaisten palveluiden taso 
voi yhdenmukaistua alueen kuntien osalta. 
Vammaispalveluiden lakien yhdistämisen 
myötä kehitysvammadiagnoosi palveluiden 
myöntämisen perusteena tulee poistu-
maan. Subjektiiviset oikeudet ovat vaaras-
sa. Keskiöön tulee palvelutarpeen arviointi 
ja sen perusteella myönnettävät palvelut. 
Toki monet kehitysvammaisten ihmisten 
elämään liittyvät asiat ovat vuosikymmen-
ten aikana kehittyneet.

Ollilla on Heikki-pojan lisäksi kaksi 

tytärtä: Kaisa ja Anni. Olli on monin-
kertainen isoisä. Mukavaa puuhaa riittää 
lapsenlapsien kanssa. Kaisa-tyttären vaikea-
vammainen Elsie-tytär on usein Ollin seu-
rana, kun Kaisalla on omia menoja. Neljä 
kertaa vuodessa kokoontuu paistinkääntä-
jät, Ollin ystävien ryhmä, jossa jokainen 
tekee vuorollaan täyden ateriakattauksen 
nautittavaksi hyvässä seurassa. Metsästys 
on ollut tärkeä harrastus. Karhunmetsästys 
Ilomantsissa ja hirvenmetsästysporukka 
Vihtavuoressa ovat tärkeä osa elämää. 

Aktiivinen osallistuminen järjestötyöhön 
kehitysvammaisten ihmisten ja perheiden 
asioiden tiimoilta on tuonut Ollin elä-
mään paljon ystäviä ja kavereita. Elämä on 
rikastunut valtavasti myös ym. erilaisten 
yhdistykseen liittyvien asioiden myötä.
    

    OLLI-PEKKA HAVERINEN

Mikä on Kehitysvammaisten Tukiliitto
Järjestömme tavoit-
teena on kehitysvam-
maisten ihmisten 
osallisuuden sekä pe-
rus- ja ihmisoikeuk-
sien toteutuminen, ja 
se, että perheet saavat 
tarvitsemansa tuen. 

Saavuttaaksemme tavoitteen vaikutam-
me monissa verkostoissa. Tuemme myös 
jäsenyhdistyksiämme paikallisessa vaikut-
tamisessa.
Keräämme, jalostamme ja jaamme tietoa, 
kokeilemme ja kehitämme uusia toimin-
toja ja toiminnan tapoja, koulutamme ke-
hitysvammaisia henkilöitä, jäsenistöämme 
ja muita toimijoita. Uskomme yhteistyön 
ja vertaistuen voimaan ja olemme mukana 
monissa verkostoissa. Yhteiskunnallisen 
vaikuttajan rooli on meille merkittävä.
Olemme toimineet vuodesta 1961. Jäsenis-
tömme muodostuu paikallisista, alueel-
lisista ja valtakunnallisista yhdistyksistä, 
jotka edustavat aitoa kansalaistoimintaa.  
Yhdistysten jäseninä ovat ihmiset; kehitys-

vammaiset henkilöt, omaiset, läheiset, alan 
työntekijät, kehitysvammaisten ihmisten 
hyvää elämää tavoittelevat kansalaiset.
Järjestämme koulutusta kehitysvammaisille 
ihmisille ja heidän läheisilleen.
Kehitämme vapaaehtoistyötä ja vertaistoi-
mintaa jäsenistömme tueksi.
Kehitämme ja välitämme toimintavälineitä 
vapaa-ajan käyttöön.
Edistämme kehitysvammaisten ihmisten 
työhön pääsyä.
Neuvomme oikeusasioissa.
Yhdistyksemme, joita on 170, toimivat 
koko Suomen alueella. Henkilöjäseniä 
yhdistyksissä on yli 17 000.Yhdistyksissä 
ihmiset saavat ja antavat vertaistukea - 
vaihtavat kokemuksia ja hyväksi koettuja 
arjen ratkaisuja -, järjestävät toimintaa ja 
tapahtumia ja vaikuttavat oman alueensa 
päätöksentekoon kehitysvammaisia ihmisiä 
ja heidän läheisiään koskevissa asioissa. Lue 
monimuotoisesta paikallisesta toiminnasta 
lisää!

katso lisää: www.kvtl.fi

Liittohallitus 2015

Rantaniemi, Rauno, pj, Rovaniemi
rauno.rantaniemi@kvtl.fi
 
Tähtelä, Pirkko, Haukipudas
Ekman, Jukka, Espoo
Johansson, Riitta, Helsinki
Jokipakka, Leena, vpj, Tampere
Jurva, Marita, Juva
Järvinen, Arvo, Heinola
Kaipiainen, Hannu, Hamina
Karhu, Jaana, Isokyrö
Kivimäki, Tommi, Ilmajoki
Korhonen, Kaarina, Iisalmi
Lehtonen, Veijo, Yläne
Leinonen, Kaisu, Kajaani
Nieminen, Harri, Muurame
Peippo, Teemu, Nakkila
Röning, Lyyli, Kovero
Tolvanen, Taimi, Rovaniemi

TUE KEHITYSVAMMAISTYÖTÄ:
1) Yhdistyksen jäseneksi
Voit tukea yhdistyksen toimintaa myös liittymällä 
yhdistyksen varsinaiseksi (30,-)  tai kannatusjäseneksi 
(100,-). Jäsenetuihin kuuluu mm. Tukiviesti –lehti. 
Liittyminen onnistuu Tukiyhdistyksen kotisivujen 
kautta www.kskvtukiry.nettisivut.fi sekä ottamalla 
yhteyttä johtokunnaan jäseniin.
2) Lahjoitus
Voit tehdä myös vapaamuotoisen lahjoituksen kunni-
aksi tilille Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry 

158130-107051, viestikenttään ”Lahjoitus”.
3) Voit ilmoittaa/mainostaa Tulppaani- lehdessä. 
Lehti ilmestyy 4:sti vuodessa helmi-, touko-, syys- ja 
marras/joulukuussa, lisätietoja petri.liukkonen(a)elisa-
net.fi 
4) Testamentti
Voit lahjoittaa testamentin kautta kehitysvammaistyö-
hön. 

Lisätietoja yhdistyksen puheenjohtajalta
www.kskvtukiry.nettisivut.fi ja facebook-sivut 
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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  

TULPPAANIN ilmestymis- ja aineistopäivät sekä muut tiedot voi lukea myös sähköisenä yhdis-
tyksen nettisivuilta www.kskvtukiry.org. Seuraava Tulppaani ilmestyy syksyllä. Lähetelkäähän toimittajalle 
iloisia kesäkuvia. Hyvää kesää!

AIKATAULU: Kahvitarjoilu ja ilmoittautuminen klo 16.30-
17.00. Tilaisuuden alku klo 17.00

OSALLISTUMISMAKSU: Järjestävän yhdistyksen jäseniltä 13 
€, muilta 23 €.
maksu sisältää kahvi-/ teetarjoilun mikäli ehdit maksaa ja estyt 
tulemasta, on oikeus siirtää toiselle henkilölle mukaan mahtuu 70 
ensimmäiseksi ilmoittautunutta eli maksun suorittanutta. 
Sitovat ennakkoilmoittautumiset ja laskutus: pia.nieminen68@
gmail.com, Liitä ilmoittautumismailiin:
nimi tai/ ja edustamasi taho, jolle lasku kirjoitetaan
yhteystiedot/ puhelinnumero ja sähköposti osoite sekä tieto oletko 
yhdistyksemme jäsen
Lisätiedot sähköpostitse: maarit.makinen@jao.fi
Koulutuksen tilaaja ja järjestelijä: Keski-Suomen kehitysvammais-
ten Tuki ry
 
Hanki VAMMAISOIKEUDEN AJOKORTTI!
 
Vammaisoikeuksien ajaminen ei ole helppoa ja useimmat joutuvat 
tekemään sitä ilman ajokorttia, joka usein johtaa prosessiuupumi-
seen. Viranomainen voi viivytellä päätöksien teossa ja Suomessa 
tehdään runsaasti lainvastaisia päätöksiä. 
Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori on hoitanut vammaisoike-
usasioita runsaasti ja haluaa jakaa oppimaansa vammaisoikeuksien 
arjen puurtajien kanssa. 
Tämän vuoksi erityisesti paikallisille vammaisjärjestöille järjeste-
tään  VAMMAISOIKEUDEN AJOKORTTI 1 – koulutusta. 

Koulutus sisältää seuraavat osa-alueet, osa-alueita 
painotetaan kulloinkin osallistujien toiveiden mukaan: 
I Mikä on oikeusjärjestys ja miten sitä ymmärtäisi? 
 Mitä ovat oikeuslähteet? 
 Miten oikeuslähteitä tulkitaan?
 Onko muutakin kuin pykälät? 
 Oikeudellinen ratkaisutoiminta 
II  Muutoksenhaun taikaa – strategiat ja keinot 
 Mistä muutoksenhaussa on kysymys? 
 Muutoksenhakustrategioista 
 Muutoksenhaku käytännössä 
III Valitut oikeudelliset teemat, jotka ovat paikkakunnalla
 ajankohtaisia, esimerkiksi vammais-palvelulain 
 soveltaminen tai muita vastaava kokonaisuus 

Kouluttajana toimii OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 
Jukka Kumpuvuori. Koulutus toteutetaan alustusten ja keskus-
telujen vuorovaikutuksena. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on 
vammaisoikeuden perustiedot ja valmiudet hankkia lisätietoja. 
Koulutus kestää 2-3 tuntia tarpeen mukaan. Suunnitteilla on 
myös 2-vaihe, joka järjestetään yhtenä tai useampana suurempana 
tilaisuutena pinnalle nousseiden toiveiden ja asioiden mukaan. 

Lisätiedot kouluttajasta, yrityksestä ja toiminnasta: www.kumpu-
vuori.fi/ • Yhteydenotot laki@kumpuvuori.fi, 050 552 0024. 

 

Tilaisuus on suunnattu niille, jotka ovat kiinnostuneet vammaisten henkilöiden oikeuksista ja 

mahdollisuuksista tässä ajassa ja yhteiskunnassa. Keskustelussa tulee painottumaan kehi-

tysvammaisten asema ja tilanne omalla paikkakunnallamme. Koulutus toteutetaan alustusten 

ja keskustelujen vuorovaikutuksena.  

Koulutuksen tarkempi sisältö ja tavoite ilmoituksen 2. sivulla. 

Kouluttajana toimii OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Jukka Kumpuvuori. 

               Lisätiedot kouluttajasta, yrityksestä ja toiminnasta: www.kumpuvuori.fi/ 

 

 
 

 
Aikataulu:  Kahvitarjoilu ja ilmoittautuminen klo 16.30 – 17.  Tilaisuuden alku klo 17. 

 

Ilmoittautuminen ja maksu:  
- Ilmoittaudu sähköpostitse pia.nieminen68@gmail.com. Mainitse viestissäsi oletko jäsen, kir-

joita yhteystietosi sekä henkilön nimi tai/ja edustamasi taho, jolle lasku ja kuitti kirjoitetaan.  

- Suorittamalla maksun olet vahvistanut osallistumisesi. Mukaan mahtuu 60 ensin osallistumi-

sensa varmistanutta henkilöä. Maksu sisältää kahvi/teetarjoilun. 

- Mikäli ehdit maksaa ja estyt tulemasta, osallistumisoikeuden voi siirtää toiselle henkilölle.  

- Järjestävän yhdistyksen jäsen maksaa 13 euroa, muut henkilöt 23 euroa 

 

Lisätiedot sähköpostitse: maarit.makinen@jao.fi 
 

Koulutuksen tilaaja, järjestelijä: Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry 

 

     

 

VAMMAISOIKEUDEN  AJOKORTTI -koulutus 9. kesäkuuta 2015 klo 16.30 – 19.30
KORTEPOHJAN TOIMINTAKESKUS Tilustie 1, 

40740 Jyväskylä (käynti koulutukseen Tilustien puolelta)

Tilaisuus on suunnattu niille, jotka ovat kiinnostuneet vammaisten 
henkilöiden oikeuksista ja mahdollisuuksista tässä ajassa ja yh-
teiskunnassa. Järjestävän tahon mukaan keskustelussa painottuu 
kehitysvammaisten asema ja tilanne omalla paikkakunnallamme. 
Koulutus toteutetaan alustusten ja keskustelujen vuorovaikutuksena. 
Kouluttajana toimii OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Jukka 
Kumpuvuori. 
Lisätiedot kouluttajalta, yrityksestä ja toiminnasta www.kumpuvuori.fi/

 

Tilaisuus on suunnattu niille, jotka ovat kiinnostuneet vammaisten henkilöiden oikeuksista ja 

mahdollisuuksista tässä ajassa ja yhteiskunnassa. Keskustelussa tulee painottumaan kehi-

tysvammaisten asema ja tilanne omalla paikkakunnallamme. Koulutus toteutetaan alustusten 

ja keskustelujen vuorovaikutuksena.  

Koulutuksen tarkempi sisältö ja tavoite ilmoituksen 2. sivulla. 

Kouluttajana toimii OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Jukka Kumpuvuori. 

               Lisätiedot kouluttajasta, yrityksestä ja toiminnasta: www.kumpuvuori.fi/ 

 

 
 

 
Aikataulu:  Kahvitarjoilu ja ilmoittautuminen klo 16.30 – 17.  Tilaisuuden alku klo 17. 

 

Ilmoittautuminen ja maksu:  
- Ilmoittaudu sähköpostitse pia.nieminen68@gmail.com. Mainitse viestissäsi oletko jäsen, kir-

joita yhteystietosi sekä henkilön nimi tai/ja edustamasi taho, jolle lasku ja kuitti kirjoitetaan.  

- Suorittamalla maksun olet vahvistanut osallistumisesi. Mukaan mahtuu 60 ensin osallistumi-

sensa varmistanutta henkilöä. Maksu sisältää kahvi/teetarjoilun. 

- Mikäli ehdit maksaa ja estyt tulemasta, osallistumisoikeuden voi siirtää toiselle henkilölle.  

- Järjestävän yhdistyksen jäsen maksaa 13 euroa, muut henkilöt 23 euroa 

 

Lisätiedot sähköpostitse: maarit.makinen@jao.fi 
 

Koulutuksen tilaaja, järjestelijä: Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry 

 

     

 

KOULUTUSTA


