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ILOISIA MUISTOJA KESÄSTÄ.
Viime kesältä jäi paljon hienoja muistoja. Savion tanssit on jo perinne, 
mutta nyt tehtiin kesän yleisöennätys. Ähtärin retki keräsi huippusuosion, 
olisiko kuvan pandalla osuutta asiaan. Ihan uutta oli kesäkahvila Kielo.

Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote  3/2019

      KUTSU 
Tervetuloa Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry:n 

 YLIMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN
maanantaina 28.10.2019 klo 18.00 

Kansalaistoiminnan keskus Mataraan (kokoustila Saunio).
Kokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuosille 2020-2021. 

Lisäksi keskustelemme yhdistyksen tulevaisuuden näkymistä. 
Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

 Tervetuloa!   Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry:n hallitus
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Kehitysvammaisten Tukiliitto
Liittohallitus 2019 –
Keski-Suomi: Petri Liukkonen
petri.liukkonen@elisanet,fi  p. 044 0522099 

PUHEENJOHTAJALTA

Hello meidän joukkue. Vuosi on edennyt nopeaa tahtia 
kohti syksyä ja pian lähestyvää alkutalvea. 
Loppukesän ja alkusyksyn ilahduttavia tapahtumia 

olivat Savion Tanssit sekä Panda-retki Ähtärin eläinpuistoon. 
Savion lavalla tanssia rytkytettiin suuren osallistujajoukon 
voimin, jota Heikki Koskelo bändinsä kanssa tahditti ja 
viihdytti. Tanssitapahtuma keräsi tänä syksynä lähemmäs 
350 osallistujaa, mikä näkyi ja kuului Saviolla sekä 
alueuutisissa. Yle Keski-Suomi oli paikalla tekemässä 
uutisointia tapahtumastamme, joka saikin ruutu- ja radioaikaa 
paikalliskanavilla. Ylen toimittaja ja kuvaaja olivat koostaneet 
kiinnostavan uutispätkän, josta saimme tapahtumalle 
positiivista julkisuuskuvaa. 
Ähtärin retki syyskuussa osoittautui suosituksi kohteeksi tänä 
vuotena. Oman yhdistyksemme väkeä oli liikkeellä lähemmäs 
sata henkeä – aivan mahtava osallistujamäärä! 
Tansseista ja Panda-retkestä hieman lisää lehden sivuilla.

Liittohalllituksen jäsenenä olen päässyt osallistumaan Tukiliitto 
ry:n päätöksentekoon tämän vuoden alusta lukien ja samalla 
perehtymään tarkemmin Tukiliiton toimintaan. 

Yhdessä koettu
iloinen kesä

Lyhyen kokemukseni perusteella ymmärrykseni 
liittohallituksen sekä Tukiliiton toiminnasta on laajentunut 
ja syventynyt huomattavasti. Tukiliiton asiantuntijat tekevät 
erinomaista työtä tuottamalla monimuotoisia palveluja 
jäsenistölle- niin yksittäisille henkilöille kuin yhdistyksille. 
Toiveeni onkin, että yhä useampi tutustuisi Tukiliiton 
palveluihin ja käyttäisi niitä. Parhaimman käsityksen 
palveluista saa tutustumalla Tukiliiton kotisivuihin (www.
tukiliitto.fi). 

Yhdistyksemme ylimääräinen vuosikokous järjestetään ma 
28.10.2019 Matarassa klo 18.00 alkaen.  Kokouksessa valitaan 
yhdistykselle puheenjohtaja vuosille 2020-2021. Odotamme 
runsasta osallistujajoukkoa kokoukseen!

Nautitaan ystävyydestä, yhdessä tekemisestä ja yhdessä 
olemisesta!

PETRI
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Ennätystanssit 
Savion lavalla

Perinteisellä Savion tanssilavalla on 
tanssittu jo 70 vuotta. Perinteitä on 
jo myös Keski-Suomen Kehitysvam-
maisten Tuki ry:n järjestämillä elokuun 
tansseilla. Tänä vuonna teemana oli 
YSTÄVYYS.  Rikoimme Savion Lavan 
kesän osallistujaennätyksen. 

Elokuun loppupuolella saimme nauttia 
vielä hyvin kauniista ja lämpimästä kes-
äillasta, kun tanssiväki kerääntyi tuttuun 
tanssipaikkaan Saviolle.  
Tanssikutsun olivat kuulleet kehitysvam-
maiset henkilöt ympäri Keski-Suomea.  
Iloisia, innostuneita ja kauniisti pukeu-
tuneita vieraita oli mukana noin 250.  
Lisäksi tunnelmassa viihtyivät omaiset, 
avustajat ja järjestäjät, bändistä puhu-
mattakaan!  Kuljetuksista vastasivat 
alueen taksipalvelut ja kauempaa tultiin 
jopa linja-autolla – kiitokset kuskeille!
Ystävät tapasivat toisiaan ja halattiin, 
kyseltiin kuulumisia, muisteltiin. 
”Muistatko, olttiin samalla luokalla 
Bovaliuksessa.  Ootko mun ystävä vielä?”   

Tanssin ja jutustelun lomaan maistuivat 
munkkikahvit ja suurempaan nälkään 
makkarat ja mehut.  
Panda oli Ystävyysteeman hengessä 
lahjoittanut karkkiherkkuja jaettavaksi – 
kiitos Pandalle!
Tanssit kruunaa aina hyvä bändi. Tänä 
vuonna musiikista vastasi Heikki Koskelo 
yhtyeineen.  Monet vieraat olivat jo 
pitempiaikaisia faneja ja tunsivat biisit.  
Tanssittiin, laulettiin tuttuja biisejä 
bändin mukana. Heikin nimmareita 
jonotettiin tauoilla ja myös CD:t tekivät 
kauppansa.  
 
Musiikin ohella tanssikansaa ilahdutti ja 
hätkähdytti nuori taikuri Aatu Itkonen. 
Hän on kouvolalainen esiintyjä, taikuri, 
juontaja sekä puhuja.  
Monen onnellisen mukaan lähti myös 
Aatun omakätisesti allekirjoittama 
valokuva. 

Mukana tunnelmassa  
HELENA KOSKIMIES
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Muuramen päivä- ja 
työtoiminnassa oli 
touko – kesäkuun ajan 

käynnissä kesäkahvilakokeilu. 

Kahvilan pitäminen on aina ollut 
Miina-ohjaajan haaveena, mutta siihen 
on haluttu sisällyttää jotain tavallisesta 
kahvilasta poikkeavaa. 

– Kun työllistyin ravintola-alalta 
sosiaalialalle, huomasin heti, että nämä 
kaksi asiaa sopisivat loistavasti yhteen 
– juuri sitä, mitä haluaisin tehdä. 
Tärkeimpänä tavoitteena kohtaamiset, 
kokemukset ja onnistumiset. Ilman 
kiireen, tehokkuuden ja täydellisyyden 
vaadetta. 

– Olemme mediasta huomanneet, 
että tämäntyylinen kahvilatoiminta on 
yleistynyt viime aikoina paljon sekä 
Suomessa, että maailmalla. Opintojeni 
innoittamana lähdin kokeilemaan 
kahvilaa harjoittelun tiimoilta, liittäen 
siihen myös pienimuotoisen kirppiksen 
ja käsityöpuodin. Sain siihen 
esimieheltä, työyhteisöltä ja opettajalta 
tukea ja kannustusta. 

– Myös asiakkaat olivat todella 
innostuneita ja sitoutuneita kahvila-
toimintaan heti alusta asti, mikä oli 
suurin ilo nähdä. Iloitsin siitä, kun 
sain tarttua tilaisuuteen ja tarjota 
asiakkaille mielekästä tekemistä ja uusia 
onnistumisen kokemuksia. 

Päivätoiminnan viikko-ohjelma 
suunnitellaan viikoittain asiakkaiden 
omista toiveista. 

– Näissä toiveissa ilmeni usein 
kirpputorin pitäminen, ruoanlaitto 
ja leivonta. Työtoiminnan puolella 
syntyy päivittäin paljon käsitöitä, 
jotka ajan myötä kertyvät varastoon. 
Monesti ajattelimme, että tähän 
kirpputoritoiveeseen olisi hyvä tarttua, 
jotta asiakkaiden tekemät ainutlaatuiset 
käsityöt saisivat näkyvyyttä ja voisivat 
löytää omistajan ja myös kädentaitajien 
kokemus työstään saisi enemmän 
merkityksellisyyttä. 

– Keittiötuokioita toimintaamme 
on sisältynyt aina, joissa olenkin 
päässyt arvioimaan ja laittanut 
merkille asiakkaiden taitoja ja intoa 
ruoanlaittoon ja leivontaan. 

Ikioma kesäkahvilamme KIEL0



www.kstuki.fi

5

Ikioma kesäkahvilamme KIEL0
– Kysyin asiakkailta, ketkä 

ovat kiinnostuneita sitoutumaan 
kahvilatoimintaan ja muodostimme 
asiakkaistamme tiimin. Aluksi 
pidimme palaverin ja mietimme mitä 
tavaroita tarvitsemme, mikä olisi 
hyvä nimi kahvilalle, miten jaamme 
työtehtävät jne. 

– Aloitimme hankkimalla tavaraa 
kirpputoreilta, tekemällä mainokset 
ja jakamalla niitä. Meillä oli myös 
kaksi harjoituskahvilapäivää. Ensin 
tarjosimme päiväkahvit omille 
asiakkaillemme ja harjoittelimme 
tarjoilua ja asiakaspalvelua. Toisella 
kertaa tarjosimme kahvit asiakkaiden 
läheisille, jotta kokemusta ja tuntumaa 
tekemiseen syntyy. 

Kolmannella kerralla olimmekin 
sitten virallisesti auki asiakkaille. 

Kahvila oli auki kolmena kesäkuun 
keskiviikkona klo 10-14. Vaikka 
kahvila oli auki vain kerran viikossa, 
tekemistä jaettiin jokaiselle arkipäivälle.

 – Milloin kävimme kaupassa, 
leivoimme, siivosimme, katoimme 
ja somistimme kahvilaa, keräsimme 
kesäkukkia jne. Löytyi hyvin 
monenlaista tekemistä ja kaikki 
halukkaat pääsivät jollain tapaa 
osalliseksi. Iloksemme saimme sopivan 
määrän asiakkaita joka päivä, ja 
kahvilapäivät sujuivat kaikin puolin 
hyvin onnistuneesti. Kokeiluun oman 
panoksensa antaneet asiakkaamme 
palkitaan kesäloman jälkeen.

– Saamamme palaute oli erittäin 
myönteistä, mitä saimme hyvillä 
mielin lukea. Kokemus kahvila- ja 
kirpputoritoiminnasta oli niin 
mieluinen sekä päivätoiminnan 
että työtoiminnan asiakkaille, 
henkilökunnalle ja kahvilan kävijöille, 
että voimme jo luvata toiminnalle 
jatkoa myöhemmin. Vielä emme osaa 
sanoa miten, mutta mahdollisesti 
viimeistään joulun aikaan pidämme 
joulukahvilaa. 

Pysykää kuulolla, ja sydämellisesti 
tervetuloa palveltavaksi. 

Voimme taata suussa sulavat herkut ja 
aidon palvelun! 

  MIINA KAUTTO 
  + muut ohjaajat
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Retki Ähtärin eläinpuistoon 
houkutteli suuren osallis-
tujajoukon matkalle, joka 
tehtiin yhteiskuljetuksin 
linja-autoilla lauantaina 
21.9.2019. 

Ähtäriin saavuttua kävimme 
syömässä maittavan lounaan 
Hotelli Mesikämmenessä, jonka 
jälkeen oli vuorossa omatoi-
minen tutustuminen eläinpuis-
toon. 
Eläinpuiston perinteisemmän 
puolen edustajien ja eksootti-
sempien Pandojen ihmettelyn 
jälkeen retkiseurue oli valmis 
kotimatkalle. Päivän kokemuk-
sia jaetiin paluumatkan aikana 
puheensorinasta päätellen 
hyvin aktiivisesti.  
Fiiliskyselyn perusteella osal-
listujat olivat erittäin tyyty-
väisiä retkeen, jonka lisäksi 
toivottiin yhteisiä retkiä myös 
tulevaisuudessa.

PETRI

Kuvaterveiset Panda-retkeltä
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Seniorivanhemmat risteilivät Päi-
jänteellä,  Suomen Suvi -laivalla 17.9. 
Meitä oli matkassa 14 läheistä sekä 
4-vuotias nuoriherra.

Hyvän lounaan ja iloisten 
tapaamisten merkeissä virkistyimme.
Kiitos kaikille mukanaolleille!
Ryhmän vetäjä Maija K. Jaatinen

Seniorit risteilyllä

JYP-fanit
kannustamassa

Jyp-Ilves -liigaottelussa 
5.10.2019 oli yhdistyksemme 
tukemilla lipuilla 70 hen-
kilöä kannustamassa 
kotijoukkuetta voittoon!
Keski-Suomen Kehitys-
vammaisten Tuki ry on saanut 
JYP:ltä alennuksella lippuja 
kotiotteluihin jo noin viiden 
vuoden aikana. 
Aluksi mukana oli 
parikymmentä osallistujaa.  
Nyt joukko on kasvanut  
seitsemäänkymmeneen 
innokkaaseen kannustajaan.
Tämä tarina alkoi aikanaan 
jääkiekkofani Mikko Jaatisen 
ideasta saada kaveritkin 
mukaan nauttimaan peleistä.  
Maija K. Jaatinen on ollut 
mukana järjestelyissä ja 
sopinut Jypin kanssa lipuista 
ja jakanut niitä ovella.  
Jyväskylän kaupungin 
kehitysvammaisten 
palveluissa asiasta on 
tiedottanut Reijo Veijalainen.  

Helena Koskimies / 
Maija K. JaatinenKuvassa Kalle Hirsikangas ja Mikko-ikifani vuonna 2015 . Nyt Kalle jatkaa innokkaana 

punamustan JYPin kannustajana.

Suosittelemme!  
Hyvän yrityksen 
hyvä teko 
Mika Nieminen on taksikuljettaja, joka 
huomioi asiakkaansa hienosti. 
Olemme saaneet usein Mikalta apua, 
jossa on sydän mukana. Suosittelen!  
 
Suosittelijana: Harri Nieminen.  
ps. Mika ei ole sukulaiseni, vaikka sama sukunimi 
onkin kuin minulla.
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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 (25,-) tai kannatusjäseneksi (100,-). 
Jäsenetuihin kuuluu mm. Tukiviesti-lehti. Liittyminen 
onnistuu kotisivujen kautta www.kstuki.fi sekä otta-
malla 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 kolmesti vuodessa: maalis-, kesä- ja 
lokakuussa.  Lisätietoja petri.liukkonen(a)elisanet.fi
 
4) Testamentti
Voit lahjoittaa testamentin kautta varoja kehitysvam-
maistyöhön. 

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


