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 Tulppaani 3/4 • 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
Anu Penttilä 0400 885 100
anu.p.penttila@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

Arvoisat Tulppaani-lehden lukijat. Yhdistyksem-
me historiassa on kääntymässä uusi vaihe, joka 
pohjautuu viime keväänä käynnistyneeseen sään-

töuudistukseen ja sittemmin (12.10.2016) Patentti- ja 
rekisterihallituksessa hyväksyttyihin sääntöihin.  

Sääntöuudistus tulee näkyvästi esille mm. yhdistyk-
sen varsinaisten kokousten lukumäärän vähentyessä 
kahdesta yhteen. Aiemmin kokoonnuimme syys- ja 
kevätkokouksiin käsittelemään ja päättämään niissä 
määriteltyjä asioita. Keväästä 2017 alkaen noudatamme 
yhden varsinaisen kokouksen käytäntöä. Kaikki yhdis-
tyksen toimintaan liittyvät keskeiset asiat ovat yhdellä 
kertaa päätettävinä. Toivottavasti onnistumme saamaan 
jäsenistön osallistumaan ja vaikuttamaan yhdistyksem-
me toimintaan myös virallisen kokouksen osalta.  Siir-
tymäkautena eli syksyllä 2016 ei järjestetä yhdistyksen 
syyskokousta vaan etenemme uusien voimassa olevien 
sääntöjen  mukaisesti kohti kevään  yhdistelmäkokousta.

Ensi kevään kokouksessa yhdistykselle tullaan valitse-
maan hallitus, jonka kokoonpano tulee jatkossa ole-
maan puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Kaksivuotiset 
toimikaudet tulevat koskettamaan sekä puheenjohtajaa 
että hallituksen jäseniä. Aktiivisia yhteisten asioiden 

Sääntöuudistuksen
kautta huomiseen

edistämisestä kiinnostuneita omaisia, läheisiä ja tuet-
tavia henkilöitä tarvitaan yhdistyksemme dynaamisen 
tulevaisuuden luomiseen!

Sääntöuudistus antaa meille tulevaisuudessa myös 
mahdollisuuden laajentaa toimintamme niin halu-
tessamme. Jatkossa meillä on mahdollisuus tuottaa ja 
kehittää asumis-, päivätoiminta-, lyhytaikaishoito- ja 
tukiasumispalveluita.  Tukiyhdistyksen uudet säännöt 
löytyvät Tukiyhdistyksen kotisivuilta.

Voiko yhdistystoiminnalla sitten saada muutoksia 
aikaan? Siihen löydätte vastauksen lukemalla tämän 
Tulppaani-lehden huolella.

Nautinnollista syksyn jatkoa!
Terveisin 

PETRI
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Valtakunnallista kehitysvammaisten teemaviikkoa 
vietetään 1. - 7.12.2016.
www.kvtl.fi/fi/kehitysvammaisten-viikko/

LUOVUUS JA HERKKYYS -TAIDENÄYTTELY
Aika: 29.11.–9.12.2016 kirjaston aukioloaikoina
Paikka: Pääkirjasto, Vapaudenkatu, Jyväskylä
Näyttelyssä on esillä jyväskyläläisten kehitysvammaisten sekä 
Bovallius-opiskelijoiden erilaisilla tekniikoilla toteutettuja 
taideteoksia ja kehitysvammaisten kirjoittamia runoja. Näyt-
tely tarjoaa myös toisenlaisia aistikokemuksia, muun muassa 
kuunneltavaa materiaalia.
Lisätietoja: ohjaajat Virpi Väänänen p. 040 545 1466 ja 
Minna Kaski p. 014 266 3939

JOULUKUUN TAPAHTUMIA

TORSTAI 1.12.
Nuorten ja nuortenmielisten ilta
Aika: klo 18–20
Paikka: Veturitallit, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä
Ohjelmassa tanssia bändin tahtiin, Karaoke ja kilpailuja. 
Avustajat ovat tervetulleita mukaan. Illan toteutuksesta vastaa 
Vammaispalvelut yhdessä JAOn:n opiskelijoiden kanssa. 
Lisätietoja: Jorma Toropainen p. 014 266 3915

PERJANTAI 2.12.
Myyjäiset klo 9–13
Paikka: Päivätoiminta 1,Tilustie 1, Kortepohja ja Kortetupa, 
Isännäntie 2, Kortepohja

LAUANTAI 3.12.
Joulumyyjäiset klo 12–16
Paikka: Korpilahden toimintakeskus, Ahotie 1, Korpilahti, 
Kahvila Mustapannu on avoinna.

TIISTAI 6.12.
Kehitysvammaisten kirkko klo 14
Paikka: Jyväskylän kaupunginkirkko
Selkokielinen messu kaupunginkirkossa itsenäisyyspäivänä. 
Pappina messussa on Keski-Suomen seurakuntien kehitys-
vammaistyön pappi Maarit Nuopponen ja diakonina Mari 
Tyynelä. Mukaan kutsutaan kesällä 2017 pienryhmärippi-
kouluun tulevia nuoria ja heidän vanhempiaan.

TORSTAI 8.12.
Salibandyturnaus klo 8–15
Paikka: Vaajakosken liikuntahalli, Urheilutie 36 C
Perinteinen toimintakeskusten välinen Sisu-Turnaus. 
Turnaukseen osallistuu joukkueita Vaajaharjusta, Passelista 
ja Työvalmennus Kätevästä ja mahdollisesti myös Bovallius 
ammattiopistolta. 
Vastuuhenkilö Juha Solismaa, p. 014 266 3928

PERJANTAI 16.12.
Kauneimmat joululaulut. 
Tarkemmat tiedot Jyväskylän seurakunnan ilmoituksista.

TOIMINTAKESKUKSISSA palveluja ja 
myytäviä tuotteita
Vaajaharjun toimintakeskus, Vesmannintie 4
 Autopesula Riikinkukko, var.  p. 014 266 3934
 • Laadukkaat autopesut
Korpilahden toimintakeskus, Ahotie 1, p. 014 266 
3949
 • Kilpikaiverrustuotteita (tilauksen mukaan):
 • Kädentaitotuotteita
 • ”Oikeus olla tähti” -projektissa tuotettuja   
 postikortteja
Kortetuvan puoti, Isännäntie 2, p. 014 266 3924
avoinna ma−to klo 8.00−15.45 ja pe 8.00–14.00
 • Pääosin uusiomateriaaleista valmistettuja 
 sisustustuotteita, kortteja ym. kivaa kotiin 
 tai lahjaksi 
Kortepohjan toimintakeskus, Tilustie 1, p. 014 266 
3927
 • Uusiomateriaalista valmistettuja 
 pienimuotoisia kädentaitotuotteita
Passeli, Ritopohjantie 23, p. 014 266 3937
 • Polttopuita, keramiikkaa, tekstiilituotteita,  
 sisustusesineitä, kortteja, koruja, puutuotteita.
Työtoiminta Retro, Varastotie 3, p. 014 266 1387
 • Renkaiden vaihtoa ja polkupyörien korjausta
 • Polttopuita, puunkantotelineitä

JYVÄSKYLÄN KEHITYSVAMMAISTEN VIIKON 
järjestelyistä vastaa Jyväskylän kaupungin vammaispal-
velut yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.
Lisätietoja koko viikosta: Jorma Toropainen, 
p. 014 266 3915, jorma.toropainen@jkl.fi
www.jyvaskyla.fi/vammaiset/kehitysvammaistenpalve-
lut



Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote  3/2016

4

Kesää kauneimmillaan Ränssissä
Ränssi Kievarin kesäleirit täyttyivät 
ilmoittautuneista jo hyvissä ajoin 
keväällä.
Kahteen kesäleiriin osallistui heinä-
kuussa yhteensä 50 intoa puhkuvaa 
leiriläistä. 
Ohessa kuvasatoa leiritunnelmista.
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Kesää tanssin tahtiin Saviolla
Jo perinteisiä piirin kesä-
tansseja tanssittiin Savi-
on lavalla keskiviikkona 
31.8.2016.  
Lava täyttyi iloisista tanssi-
joista ja musiikin ystävistä. 
Kuvat kertokoot enemmän!
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Suomen koulujärjestelmällä on 
tänä vuonna juhlavuosi. Lievästi 
ja keskiasteisesti kehitysvammaiset 

ihmiset saivat oppioikeuden 30 vuotta 
sitten ja syvästi ja vaikeasti kehitysvam-
maiset ihmiset 20 vuotta sitten. Me 
Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki 
ry:n vanhemmat olemme olleet vaikut-
tamassa siihen, että kehitysvammaisille-
kin saatiin oppioikeus.

Syksyllä 1983 tuli Raija Janhosen 
pojan Jussin kouluun menon aika. Jy-

väskylä lähetti kotiin allekirjoitettavaksi 
päätöksen, jossa oli vapautus oppivel-
vollisuudesta. Raija totesi, että tuota pa-
peria en tule koskaan allekirjoittamaan. 
Jussi jos kuka tarvitsee opetusta.

Suomi on ylpeillyt, että täällä tuli 
vuonna 1921 voimaan laki, jolla säädet-
tiin oppivelvollisuus kaikille. Tosin on 
unohtunut mainita, että siitä voitiin va-
pauttaa mm. kehitysvammaiset. Kaikilla 
ei siis ollutkaan oppioikeutta.

Raija otti yhteyttä Tukiliittoon.  Siellä 

Eläköön oppioikeus!
ei koettu asian olevan ajankohtainen 
eteenpäin vietäväksi.

Niinpä me kolme kehitysvammaisen 
läheistä Maija K. Jaatinen, Raija Janho-
nen ja Hannu Nieminen kokoonnuim-
me ja teimme aloitteen Eduskunnalle. 
Kerroimme siinä miten myös kehitys-
vammaiset hyötyisivät heille erityisesti 
suunnitellusta opetuksesta ja kuinka 
paljon tuolloin erityishuoltopiirit antoi-
vat opetusta kehitysvammaisille laitok-
sissa tai joihinkin kouluihin sijoitetuissa 
harjaantumisluokissa. 

Keräsimme aloitteeseen vanhempien 
allekirjoituksia mm. Tukiyhdistyksem-
me vanhempaintapaamisissa kuten 
viikonloppukurssilla ja vanhempainillas-
sa. Osoitimme monistetut kirjeet maan 
hallituksen jäsenille, Keski-Suomen 
läänin kansanedustajille ja eri puolueit-
ten puheenjohtajille. 

Maija oli viemässä kirjeitä postiin, kun 
hänen poikansa Mikko kysyi, kenelle 
kirjeet oli menossa. Maija luki kirjeistä 
että Pääministeri Kalevi Sorsa, kansan-
edustaja Paavo Vesterinen, kansanedus-
taja Mauri Pekkarinen, kansanedustaja 
Se Jase jne. Tähän Mikko totesi, että 
”Älä äiti valehtele!” ”Ope on sanonut, 
että ei saa valehdella!”

Eduskunta käynnisti uudistustyön 
aloitteemme pohjalta. Eduskunta pyysi 
Tukiliittoa perustamaan työryhmän val-
mistelemaan kehitysvammaisten perus-
kouluun siirtymistä. Tähän työryhmään 
kuului myös Maja K. Jaatinen. Työryh-
mä kävi helmikuussa 1986 luovuttamas-
sa valmistelun tulokset Eduskunnalle. 

Niin kävi, että lievästi ja keskiasteisesti 
kehitysvammaiset saivat oppioikeuden 
ja  pääsivät peruskouluun syksyllä 1986. 
Vaikeasti ja syvästi kehitysvammaiset 
pääsivät vihdoin peruskouluun syksyllä 
1996. 

Oppivelvollisuudesta vapauttamis-
päätös on Raijalla vieläkin allekirjoitta-
matta. Onneksi sellaisia ei enää lähetellä 
pienten kehitysvammaisten vanhemmil-
le. Eläköön oppioikeus! 

Seniorivanhemmat 
RAIJA JANHONEN ja 
MAIJA K. JAATINEN
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 Keski-Suomen 
 Kehitysvammaisten tuki ry

 JÄRJESTÖJEN
JOULUMYYJÄISET
HIPPOSHALLILLA 10.12.2016 klo 10-15. 

YHDISTYKSEN PÖYTÄ ON nro 23. 
Tervetuloa kortti- ja herkkuostoksille! 

Onnenpyörä-tavaraa ja myytäviä tuotteita 
otetaan vastaan paikan päällä. 

Tiedustelut 
PIA NIEMINEN 040 8373935

 •  TULOSSA • TAPAHTUMIA •

Seniorivanhempien tai läheisten leiri 6.-8.3.2017
KOIVUNIEMEN LEIRIKESKUKSESSA

• Tule nauttimaan 
yhdessäolosta, 
tarinoinnista, 
ruuasta ja luonnosta!
• Omat liinavaatteet mukaan. 
Paikka on liikuntaesteetön.
• 40 €/ hlö

Ilmoittautumiset 
Maija K Jaatinen 
p. 050 3076713

  SENIORIKERHO
Hei  SENIORIVANHEMPI / LÄHEINEN
Tule juttelemaan ja kahvittelemaan pääkirjaston kahvilan      
kabinettiin joka kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 13 - 15.

Kysellä voit Maija K Jaatiselta p. 050 3076713
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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 
FI42 1581 3000 1070 51, 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 

Lasten ja 
nuorten palveluita 
kehittämässä

  

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

vammaispalvelusaatio@ksvs.fi
Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä

ű www.ksvs.fi

Tutustu
asuntoihimme
internetissä!

Valtakunnallinen kehitysvamma-alan asumisen 

neuvottelukunta KVANK on aktivoinut lasten 

ja nuorten asioita kehittävän työryhmän. 

Olemme mukana työryhmässä etsimässä 

uusia ratkaisumalleja kehitysvammaisten 

lasten ja nuorten palveluiden järjestämiseen.


