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Oona-Maria Tirkkonen opiskelee liiketoimintaa ja 
palvelee asiakkaita Spesia Puodissa. Oona on taitava 
käsistään, alakuvassa hänen omia askartelutöitään 
puodista. Sivu 4-5.

Kulttuuripisarat löysi luonnosta monenlaisia ihmeellisyyksiä. 
Rasmus keskustelee näkemästään ohjaajan kanssa. Sivu 6.

Kuvat: LIISA ANSIO
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PUHEENJOHTAJALTA

Covid-19 on hiljentänyt elämän tahtia merkittä-
vällä tavalla, koska emme ole voineet liikkua ja 
kokoontua aiemmin totuttuun tapaan. 

Vapaa-aikaan on syntynyt lisää vapaata aikaa, jonka 
käyttöön moni on kekseliäästi löytänyt uusia tapoja. 
Läheisiä ja ystäviä kuunnellessa tai valtakunnan uutisia 
seuraamalla on voinut havaita, että terveydestä huolehti-
miseen on alettu panostaa aiempaa laajemmin liikkumal-
la ulkona ja menemällä myös luontoon aiempaa aktiivi-
semmin. 

Teknologian tarjoamat mahdollisuudet etänä tapahtu-
vaan kuntoiluun ovat monipuolistuneet viime aikoihin 
saakka ja niiden käytön helppous johti jo kevään aikana 
siihen, että yhä useammat ovat aloittaneet kotikuntoilun. 
Ohjattuja tunteja seuraamalla kotikuntoiluun on löytynyt 
uutta puhtia ja säännöllisyyttä. Live- ohjaukset tai tal-
lennetut videot tarjoavat monipuolisuutta kuntotuokion 
sijoittamiseen suhteessa omaan vuorokausirytmiin. 

Vapautunutta aikaa on alettu täyttää myös tekemällä 
käsitöitä, pelaamalla pelejä tai lukemalla kirjoja. Kotoilu 
ja siellä asioiden tekeminen ei tietysti onnistu kaikilta, 
jonka vuoksi yhdistyksenä haluamme osallistua kotoilun 

Uusia tapoja
ajankäyttöön

mielekkääksi saamisessa. Arvokas tieto saadaan teiltä 
hyvät lukijat, joten olkaa tässäkin asiassa yhteydessä ja 
kertokaa kuinka voimme osallistua mielekkäämmän arjen 
tukemiseen. 

Historian tutkiminen on alkanut kiinnostaa itseäni yhä 
enemmän viime vuosien aikana. Tänä kesänä uppouduin 
toviksi Ranskan historiaan ja tein samalla virtuaalimat-
kan Versailles`n Palatsiin. Historiatieto ja paikan päällä 
käyminen virtuaalisesti oli huikaiseva kokemus, jota aion 
jatkaa eri yhteyksissä jatkossa. Suosittelen kokeilemaan!

Historiaa on kovasti myös meidän yhdistyksellä, sillä se 
täyttää pian 60-vuotta. Kahden vuoden päästä, vuonna 
2022 juhlimme taas kerran pyöreitä vuosia. Olemme 
tehneet päätöksen aloittaa historiikin laatimisen tänä 
vuonna. Saadaksemme kattavasti aineistoa eli tarinoita, 
tapahtumia ja kuvia tarvitsemme niiden esiin nostami-
seen myös teitä hyvät lukijat. Otamme ilolla vastaan 
myös ideoita siitä millainen historiikista olisi hyvä tulla, 
jotta se on kiinnostava ja sitä luetaan. Kun sinulle syntyy 
halu osallistua historiikin tekemiseen tartu toimeen ja ole 
yhteydessä- tehdään tämäkin asia yhdessä!

PETRI

OIKAISU: Tulppaanin numerossa 2/20 esiteltiin yhdistyksen hallitus. Hallituksen jäsenet oli väärin, yllä korjattu hallituksen kokoonpano.
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”Lukuilo kuuluu kaikille!” 
Selkokieli on lukemisen apupyö-
rät. Lyhyemmät lauseet, yksin-
kertaisemmat kielen rakenteet 
ja helpommat sanat auttavat 
lukijaa ymmärtämään lukeman-
sa. Selkokirjat on kirjallisuutta 
kaikkien iloksi.
Jyväskyläläinen suomenopettaja 
Hanna Männikkölahti selkomu-
kauttaa suomalaisia romaaneja. Han-
nan mielestä on tärkeää, että kaikki 
voivat lukea. Selkokirjoja lukevat 
monenlaiset lukijat: lukemaan opet-
televat lapset ja nuoret, aikuiset, joille 
tavalliset kirjat ovat haastavia. Lisäksi 
selkokirjoja lukevat suomea vieraana 
kielenä opiskelevat. Monet opettajat 
käyttävät selkokirjoja opetuksessaan.

Itsenäinen teos

Selkomukautus ei ole vain lyhen-
nelmä kirjasta vaan se on itsenäinen 
teos, jonka tekijä voi ottaa taiteellisia 
vapauksia. Lopullinen versio on alku-
peräisen kirjailijan hyväksymä. 
Selkomukautuksessa kieltä yksinker-
taistetaan ja tekstiä karsitaan. Toisaal-
ta vuoropuhelua voi olla enemmän ja 
aikuistenkirjassakin kuvitus helpottaa 
tarinan seuraamista. Kirjan sävy ja 
tunnelma kuitenkin pysyy samana. 
— Jos alkuperäinen kirja on haus-
ka, täytyy myös selkomukautuksen 
naurattaa, Hanna pohtii.

Kirjoja kaikille 

Hanna on selkomukauttanut kirjoja 
kaiken ikäisille lukijoille. 
— Valitsen suosittuja kirjoja, jotka 
ovat ajan hermolla, Hanna sanoo.  
Tuntematon Kimi Räikkönen -kirjan 
selkomukautuksesta Hanna sopi 

ennen kuin kirja oli julkaistu. Selko-
kielinen versio ilmestyi melko pian 
alkuperäisen kirjan jälkeen.
— Olen tosi iloinen siitä, että 
Tuntematon Kimi Räikkönen on 
Lukuklaani-hankkeen paketissa. 
Nyt jokaisessa Suomen yläkoulussa 
on ainakin yksi selkokielinen kirja, 
Hanna kertoo. 

Antti ja Paavo Pasasen 
elämää selkokielellä

Hanna on viimeistelemässä selkomu-
kautusta Eve Hietamiehen Ham-
maskeiju-kirjasta. Hammaskeiju on 
kolmas kirja yksinhuoltajaisä Antti 
Pasasesta ja hänen pojastaan Paavos-
ta. Kirjoissa on tärkeä rooli Antin 
veljellä, Jannella. 
Janne on kehitysvammainen. Kirja-
sarjan aikana Janne itsenäistyy, saa 
työnpaikan ja rakastuu. Hammaskei-
ju-kirjassa Jannen tyttöystävä Suvi 
tulee raskaaksi.

Lisää selkokirjoja, 
lisää suuria tunteita

Hanna  Männikkölahti on pitänyt 
selkokirjatapahtumia muiden selko-
kirjojen kirjoittajien kanssa. Seuraava 
selkokirjatapahtuma on tänä syksynä 
Kaupungin kirjastolla.
— Tavallisissa kirjakaupoissa ei 
selkokirjoja näe, mutta kirjastoissa on 
hyvä valikoima, Hanna kertoo. 
Hannan mukaan lukemalla voi oppia 
ja kokea myös monia tunteita.
— Voiko parempaa palautetta saada 
kuin, että kirja on saa itkemään ja 
nauramaan? Että kirja on herättänyt 
lukuilon, Hanna pohtii. 

LIISA ANSIO

– Joskus saan pa-
lautetta opettajilta, 
jotka ovat käyttäneet 
selkomukautuksiani 
opetuksessa. Jos kirja 
toimii alkuperäisen 
tavoin ja siitä on välit-
tynyt sama tunnelma, 
tunnen onnistuneeni, 
Hanna kertoo.
Kuva: AGATA ANTTONEN

         Tiesitkö?
         Hannan selkomukautuksissa kirjan seuraamista 
        helpotetaan monella tavalla:
            • Aikuisten kirjoissakin on kuvitus.
           • Kirjan henkilöistä on lista kirjan alussa.
          • Muutamissa kirjoissa on kartta.
         • Kirjojen luvut on numeroitu ja niillä on selkeät nimet
    Hannan nettisivuilla Random Finnish Lesson on tehtäviä 
   Hannan selkomukauttamista kirjoista. Hanna järjestää 
  selkokirjatapahtumia, joissa tuodaan selkokirjallisuutta 
 tunnetuksi. Mukana on usein myös muita selkokirjailijoita. 

Lue lisää: 
https://tuijata.com/2019/08/07/selkotekija-hanna-mannikkolahti/

Hanna Männikkölahden 
selkomukautukset:
Eve Hietamies: Yösyöttö (Avain 2019) 
Eve Hietamies: Tarhapäivä (Avain 2020) 
Kari Hotakainen: Tuntematon Kimi Räikkönen (Avain 2019) 
 Miika Nousiainen: Juurihoito (Avain 2018) 
  Salla Simukka: Musta kuin eebenpuu (Avain 2018) 
   Salla Simukka: Valkea kuin lumi (Avain 2017) 
    Salla Simukka: Punainen kuin veri (Avain 2017) 
     Sinikka ja Tiina Nopola: Heinähattu, Vilttitossu 
       ja ärhäkkä koululainen (Avain 2017) 

Monissa Hannan mukauttamissa kirjoissa on kuvitus. 
Myös aikuisten kirjoissa kuvitus innostaa lukemaan. 
Uusimmissa kirjoissa kuvittaja on jyväskyläläinen Ina 
Majaniemi. 



Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen jäsentiedote  3/2020

4

Kuvat: LIISA ANSIO

Tarjolla oppia 
ja ihanuuksia 

Jyväskylän sydämessä, kaup-
pakeskus Forumissa on valoisa 
ja avara pieni kauppa. Kirk-
kaansininen tehosteseinä tuo 
puotiin kodikkaan tunnelman. 
Tulppaani vierailee tänään 
Spesia Puodissa.

Puodin pöydät ja hyllyt ovat täynnä toi-
nen toistaan ihanampia tuotteita. Korissa 
on kasseja, pyöreällä pöydällä koulun 
alkuun sopivia tavaroita: kynäpenaaleja, 
avainnauhoja, muistitauluja. Yhdellä pöy-
dällä on pyyheliinoja, toisella korvakoruja. 
Sivuseinällä kimaltelee lasihelmistä tehtyjä 
koruja. Takaseinän hyllyllä on Puustellin 
työkylän tuotteita. Kaikki on järjestetty 
kauniisti ja pöydät ja hyllyt muodostavat 
harmonisia kokonaisuuksia.

Ainoa laatuaan
Tiskin takana myyntiraporttia tarkastaa 
opiskelija Oona-Maria Tirkkonen yhdessä 
ohjaaja Riina Hentun kanssa. Kun nume-
rot on saatu ojennukseen, on heillä aikaa 
esitellä Puotia ja sen tuotteita.
— Puoti avattiin viime marraskuun 
lopussa, Riina kertoo.  
Ammattiopisto Spesialla on muillakin 
paikkakunnilla myymälöitä, mutta Jyväs-
kylän Puoti kauppakeskuksessa on ainoa, 
joka toimii muualla kuin oppilaitoksenn 
tiloissa. 

Matkamuistoja ja 
lahjatavaroita
Spesian puoti on  kulkureittien keskellä ja 
ohi kulkee paljon ihmisiä.
— Tänne poikkeaa usein myös ihmisiä, 
jotka eivät tiedä, mikä on Spesia, Riina ja 
Oona-Maria kertovat.
— Paljon käy turisteja, myös ulkomailta 
tulleilta, Oona-Maria huomauttaa. Joskus 
tarvitaan englannin kieltä ja toisinaan 
yhteistä kieltä ei löydy ollenkaan.
— Kyllä silloinkin saadaan kaupat tehtyä, 
Riina naurahtaa.

Spesia Puoti

Spesia Puodin valikoimasta löytyy 
monenlaisia ihanuuksia – ja moneen 
tarpeeseen:
– Vauvan neuleet sopivat vaikka lah-
jaksi ja mikä ettei myös puuhevonen 
tai muut lelut.  Jalkakylpypommeilla 
on ihana hemmotella myös itseä.
– Puodissa myydään myös Puustellin 
työkylän tuotteita (kuva ylhäällä 
oik.). 
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Tarjolla oppia 
ja ihanuuksia 

On helppo ymmärtää, miksi Puoti hou-
kuttelee turisteja ostoksille. Myynnissä 
on keskisuomalaisia käsitöitä ja Spesian 
opiskelijoiden käsitöitä. Valikoimassa 
on kortteja, lahjatavaroita, koruja ja 
kodintekstiilejä.
— Vähitellen on opittu, mikä myy 
ja mikä ei, Riina kertoo.

Oppimisen paikka
Spesia Puoti on Ammattiopisto Spesian 
avoin oppimisympäristö. Puotivuo-
rossa on aina yksi tai kaksi opiskelijaa 
sekä ohjaaja. Puodin takahuoneena on 
luokkahuone, jossa opiskellaan Puodissa 
tarvittavia taitoja sekä opintojen perus-
opintoja, kuten kieliä, matematiikkaa ja 
muita oppiaineita.  Välillä askarrellaan ja 
valmistetaan Puotiin tuotteita, mainoksia 
ja etikettejä.
Opiskelijat suunnittelevat Puodin sisus-
tuksen, valikoiman ja toiminnan yhdessä 
opettajan ja ohjaajien kanssa. Lisäksi he 
siivoavat puodin.
— Oona-Maria on nytkin järjestänyt tä-
män koulutarvikepöydän ja nämä hyllyt. 
Nuo mainokset on hänen tekemiään, 
Riina esittelee. 
Opiskelijat auttavat asiakkaita, hoitavat 
kassaa ja tekevät lahjapaketit. Päivät ovat 
pitkiä, mutta tarjoavat myös monenlaisia 
tilaisuuksia hankki osaamista. 
— Joskus on vaikea auttaa ihmisiä, pohtii 
Oona-Maria. Muuten hänen mielestään 
Puodissa on mukava opiskella. Oona-
Maria saa käyttää Puodissa vahvuuksiaan, 
sillä hän on taitava laittamaan tuotteita 
houkuttelevasti esille ja somistamaan puo-
tia. Puodissa on myös myynnissä hänen 
tekemiään tuotteita. 
— Kyllä tämän tapaisessa puodissa voisi 
olla töissä, sanoo Oona-Maria, kun kysyn 
opiskelujen jälkeisistä suunnitelmista. 
Hyvän työntekijän joku hänestä saakin. 
On aika maksaa ostokset, saunalämpö-
mittari kotiin ja pöllötyyny vauvalahjaksi. 
Spesia Puodissa kannatti poiketa.

LIISA ANSIO

Liiketoiminnan perustutkinnon opiskelija
• Taitava kädentaidoissa ja myymälän sisustamisessa
• Iloitsee siitä, että saa opiskella ja tehdä työtä Puodissa. 
• On hankkinut Puodin valikoimista itselleen pinkit 
 pääkallokorvakorut ja kivan maton.

Oona-Maria Tirkkonen

Ohjaaja
• Koulutukseltaan muo-
 toilija ja artesaani
• Ollut aiemmin apu-
 laismyymäläpäällikkönä  
 kaupanalalla
• Iloitsee siitä, että saa   
 tehdä arvojensa mukaista  
 työtä yhdessä opiskeli-  
 joiden kanssa ja pitää   
 valikoimassa laadukkaita  
 keskisuomalaisia käsitöitä

Riina Henttu
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Kulttuuripisarat 
tarjoili lauluja ja 
tarinoita palvelukoteihin

Kulttuuripisaroita tarjoiltiin tänä kesänä ensimmäistä kertaa. 
Ne toteutettiin yhteistyössä Teatterikoneen kanssa, esi-
tykset suunnitteli ja toteutti näyttelijä-laulaja-lauluntekijä 

Aaro Vuotila sekä näyttelijä-ohjaaja Annu Sankilampi.  
Kulttuuripisarat pirskahtelivat Ritoniityn palvelukodissa, Sääsk-
vuoren Palvelukodissa ja Päivänsäteen palvelukodissa. Päivänsäteen 
esitys siirtyi keskikesästä syyskesään. Yksiköt saivat valita kolmesta 
eri vaihtoehdosta, millaisia pisaroita he halusivat. Sattumalta kaik-
ki kolme paikkaa toivoivat erilaisia Kulttuuripisaroita. Yksi toivoi 
trubaduurikeikkaa, jolla tehdään myös yhdessä musiikkia, toiselle 
mieluisin oli metsälaulukävely ja kolmas valitsi Ikkunateatterin. 
Trubaduuri-konsertissa  palvelukodin puutarhassa syntyi uusia 
lauluja kesäisistä asioita, kuten kaurapuurosta, kahvista ja uimises-
ta. Trubaduurin vierailuun osallistuttiin hyvillä fiiliksillä. 
Metsälaulukävelyllä palvelukodin lähimetsässä tarinoissa ja lauluis-
sa yhdistyivät fakta ja fiktio. Tuntui jännittävältä ajatella, että ehkä 
juuri näillä samoilla kivillä oli kerran istuneet jättiläiset. Metsälau-
lukävelyn tunnelmiin palattiin vielä jälkeenpäinkin. “Parasta oli 
kävellä metsässä”, muisteli eräs osallistujista.
Teatterikoneen Aaro Vuotila sai paljon kiitosta Kulttuuripisaroista. 
Hän lumosi osallistujat ja sai laulut elämään kuulijoille.  

Teksti ja kuvat: LIISA ANSIO

Kenelle?
Nuorille ja aikuisille, jotka haluavat kehittää taitojaan vuorovaiku-
tuksessa ja osallistumisessa. Kaikille, jotka kaipaavat lisää tekemistä ja 
toimintaa arkeensa. Aarne ja Aune -hanke antaa eväitä myös paikalli-
seen vaikuttamiseen.

Milloin?
Tänä syksynä. Keuruun Arki haltuun -ryhmä alkaa 26. elokuuta, 
Jyväskylän ryhmä myöhemmin syksyllä.

Mitä?
Aluksi tutustutaan ja suunnitellaan. Sitten toimitaan ja osallistutaan. 

Mistä saat lisätietoja?
Tutustu Aarne ja Aune –toimintaan netissä https://www.tukiliitto.fi/
toiminta/aikuiset/aarne-ja-aune-hanke/ Sivulta löytyy myös Toisiamme 
tukien –lehti sähköisenä. Lehti lähetetään postissa ryhmiin osallistujille. 

Tule mukaan!

Taide tuo arkeen tarinoita ja lumoa

Metsälaulukävely vei Sääskvuoren palvelukodin väen myyttiseen 
metsään. Tiesitkö, että sadut ja tarinat alkavat jo kotipihasta?

Kulttuuripisarat toteutettiin yhteistyössä Teatterikoneen Aaro 
Vuotilan kanssa. Aaro tiesi kertoa mieleenpainuvia tarinoita 
metsän ihmeistä, kuten kävyistä, jättiläisistä ja kivistä.

Kulttuuripisaroissa yhteinen tekeminen on tärkeää. Ritoniityssä 
lauluiksi muuttuivat kesäiset asiat.

Arki haltuun! Aarne ja Aune -toiminta
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Miljoonasadetta Museotreffeillä
Ensimmäiset Museotreffit pidettiin torstaina 23.7.2020.
Museotreffeillä tutustuttiin Keski-Suomen Museossa
Miljoonasade – suomirokkia ja kasvukipuja -näyttelyyn.
Museotreffeille osallistui neljä musiikinystävää.
Miljoonasade on Jyväskylässä perustettu rock-bändi, jonka hittejä 
ovat Lapsuuden sankarille, Voipallo ja 506 ikkunaa.
Miljoonasade on esiintynyt jo yli 30 vuotta. 
Se on soittanut veden alla ja kuumailmapallon kyydissä.
Näyttelyssä sai kuunnella kuulokkeista, miltä vedellä alla soitettu 
musiikki kuulosti.
Museotreffeille osallistui Oskari Lepistö. 
”Miljoonasade on hyvä bändi”, sanoi Oskari.
Oskari on Miljoonasade-fani. Hän on käynyt neljä kertaa bändin 
keikallakin, siksi hän halusi nyt näyttelyyn.
“Tämä oli hyvä näyttely”, Oskari kertoi tyytyväisenä,
kun taksi tuli hakemaan häntä Museotreffeiltä. 

Teksti ja kuva LIISA ANSIO

Yksilöllistä tukea ja aitoa elämää 
kehitysvammaisille henkilöille 

Nykyaikaiset ja esteettömät vuokra-asuntomme sijaitsevat 
Palokassa, Tikkakoskella, Suolahdessa ja Viitasaarella.

Katso vapaat asuntomme ja avoimet työpaikkamme:
www.ksvs.fi 

Meillä on hyvä asua sekä tehdä työtä! 

Toimintamme lähtökohtana 
on vahva arvopohja – 

ihmisarvon kunnioittaminen, 
luotettavuus ja kehittyminen.

Jokainen ansaitsee 
omannäköisensä elämän, ja 
meidän tehtävämme on olla 
mukana mahdollistamassa 

sitä asukkaillemme.

Suosittelemme!
Hyvän yrityksen hyvä teko

Teatterikone  tutkii maailmaa ja yhteiskuntaa teatterin 
keinoin. Tänä kesänä Teatterikoneen Aaro Vuotila on 
lähtenyt ennakkoluulottomasti toteuttamaan Kulttuuri-
pisaroita yhdistyksemme kanssa. Laulujen ja tarinoiden 
lisäksi Aarolla on ollut Kulttuuripisaroissa mukana hui-
ma määrä lämmintä huumoria ja kohtaamisen taitoa.
Kiitos Aaro Kulttuuripisaroista ja hyvästä yhteistyöstä!
Suosittelemme Teatterikonetta! 

Keski-Suomen museon näyttelyssä sai kuunnella Miljoonasa-
teen ja Jyväskylän sinfoniaorkesterin konserttia. Museotref-
feille osallistuneet Oskari Lepistö, Helena Koskimies ja Ritva 
Vihanto nauttivat musiikista.

Syksyllä järjestetään alle 18-vuotiaille lapsille ja heidän läheisil-
leen tsemppitapaaminen Ränssin kievarissa. 
Jokainen lapsi saa ottaa mukaan kaksi aikuista: isovanhemman, 
kummin, tädin, sedän tai jonkun oman läheisen. Tsemppita-
paamista vietetään maalaistunnelmassa Ränssin kievarissa, jossa 
on myös majoittuminen. Ohjelmassa on yhteistä puuhaa sekä 
aikuisten ja lasten omia ryhmiä. 
Tapaaminen on maksuton, se sisältää ruokailun, majoittumisen 
ja ohjelman. Ohjelma alkaa perjantaina klo 18.00 ja päättyy 
lauantaina klo 18.00.
Ilmoittaudu Kehitysvammaisten tukiliiton nettisivuilla.

Lisätietoja tsemppiryhmistä ja -tapaamisista:
Perhetyön suunnittelija Tanja Laatikainen, 040 5268 272
tanja.laatikainen@tukiliitto.fi

Vertaisuudesta voimaa 
ja tsemppiä arkeen

Kehitysvammaisten tukiliiton järjestämässä Tsemppiryhmässä 
jaetaan kokemuksia ja saadaan vinkkejä arkeen. Tsemppiryhmä 
kokoontuu verkossa. Se on tarkoitettu vanhemmille, joiden 
lapsella tai joilla itsellään on erityistä tuen tarvetta.
Syksyn tsemppiryhmä on tarkoitettu erityisesti keskisuomalai-
sille perheille. Ryhmässä on ohjaajina perhetyön suunnittelija 
Tanja Laatikainen Kehitysvammaisten tukiliitosta sekä  yhdistys-
koordinaattori Liisa Ansio, Keski-Suomen tukiyhdistyksestä.
Tsemppiryhmään ilmoittautuminen avautuu alkusyksystä. Seu-
raa Tukiliiton tapahtumakalenteria sekä muita sähköisiä tiedo-
tuskanaviamme. Tule mukaan Tsemppiryhmään!

Tsemppitapaaminen lapsille 
ja läheisille 18.-19.9.20
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Löydät nettisivujemme TOIMINTA-
KALENTERIN kstuki.fi/ajankohtaista
Syksyn mittaan kalenteri tarkentuu. Seuraa 
nettisivujamme tai Facebookia. Voit kysyä 
lisätietoja Liisalta: p. 045 270 2916 , liisa.
ansio@kstuki.fi
LISÄTIETOJA kaikkiin tapahtumiin ja 
toimintaamme saat nettisivuiltamme: 
kstuki.fi/toiminta. 
Noudatamme toiminnassamme Tukiliiton 
linjausta: ”Järjestämme koronavirustilanteen 
niin salliessa syksyllä 2020 tilaisuuksia ja 
tapahtumia myös kasvotusten. Seuraamme 
valtioneuvoston ohjeita sekä muutoksia 
niissä ja teemme tarvittaessa mukautuksia 
tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä niiden 
järjestämiseen.” 
Voit tutustua koko turvallisuusohjeeseen 
Tukiliiton nettisivuilla 
https://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/turvalli-
suutta-tukiliiton-tilaisuuksissa/

TAPAHTUMIA
• SALAINEN YSTÄVÄ -korttikampanja 
jatkuu. Salainen ystävä voi olla kuka vain! 
Voit saada myös Karton lahjoittamia kortteja 
kirjoitettavaksi.

• Perheiden omatoiminen 
PANDARETKI Ähtäriin. 
Pandaretkikuponki ja ohjeet löydät Tulp-
paanin numerosta 2/20 ja nettisivuiltamme  
kstuki.fi/toiminta

• VUOSIKOKOUS 7.9.2020 klo 18.00 
Kansalaistoiminnankeskus Matarassa. 
Kahvittelu alkaa klo 17.30. 

• SENIORIVANHEMPIEN ja 
- läheisten tapaamiset
Senioritapaamiset jatkuvat syyskuussa Kau-

TapahTuma-
kalenTeri 

pungin kirjastolla. Tavatataan kirjaston aulas-
sa ja mennään yhdessä 2. kerroksen kokous-
huoneeseen. Syksyn tapaamisen torstaisin 3.9 
, 1.10, 5.11, 3.12.  klo 13-15. Tapaamiset 
on tarkoitettu aikuisten kehitysvammaisten 
vanhemmille ja läheisille. Tule mukaan jut-
telemaan ja kahvittelemaan! Koollekutsujana 
Maija K Jaatinen p. 050 3076713.

• MUSEOTREFFIT
Syksyn Museotreffeille lähdetään yhdessä 
kulttuuriluotsien kanssa. Museotreffit ovat 
kerran kuussa torstaisin: 20.8., 24.9., 22.10., 
19.11. ja 17.12.  Museotreffeille ilmoittautu-
minen viimeistään treffiviikon maanantaina. 
Museotreffit on tarkoitettu kaikille yhdistyk-
sen jäsenille. 

• SÄHLYVUORO
Elämöitsijät ry:n sählyvuoro on nyt O2:n 
sählyvuoroksi. Ensimmäinen vuoro on syys-
kuun alussa, 5.9. ja sen jälkeen joka lauantai 
tuttuun aikaan tutussa paikassa, eli klo 14.30 
- 16 Killerillä. Syyskuun ajan voit tutustua 
ryhmään ja meininkiin ilman maksua.  Lisä-
tietoja Jani Saukko, jani.saukko@o2-jkl.fi

• LÄHEINEN JA LAPSI -tsemppitapaami-
nen Ränssin kievarissa  18.—19.9. 
Tukiliiton järjestämä tapaaminen perheiden 
erityisille alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille 
ja heidän tärkeille aikuisilleen. Tapaaminen 
on maksuton ja sisältää ruokailut ja ohjel-
man. Tapahtuma alkaa perjantaina  klo 18 ja 
päättyy lauantaina klo 18.
Ilmoittaudu Kehitysvammaisten tukiliiton 
nettisivuilla.

• TSEMPPIRYHMÄ vanhemmille
Lasten ja nuorten vanhemmille tarkoitettu 
Tsemppi-ryhmä toteutetaan etäyhteyksillä. 
Ryhmä on tarkoitettu vanhemmille, joiden 
lapsella on erityistä tuen tarvetta sekä niille 
vanhemmille, joilla itsellään on erityistä tuen 
tarvetta. Ryhmä alkaa syyskuussa.
Ilmoittaudu ryhmään Kehitysvammaisten 
tukiliiton nettisivuilla.

• AARNE JA AUNE -toiminta
Kehitysvammaisten tukiliiton Aarne ja Aune 
-toiminta alkaa Jyväskylässä 7.10. Ilmoittau-
du mukaan Tukiliiton nettisivuilta.
Lisätietoja Liisalta ja Aarne ja Aune –toi-
minnan Saara Raskilta saara.rask@tukiliitto.
fi ja Anne Vuorenpäältä anne.vuorenpaa@
tukiliitto.fi

• SELKEESTI SEKSISTÄ -koulutuspäivä 
lauantaina 10.10.
Keski-Suomen Autismiyhdistys järjestämä 
puhevammaisten viikon tapahtuma on Sel-
keesti seksistä -koulutuspäivä.  Koulutuspäivä 
pidetään 10.10.20 klo 10-16. Koulutuspäivä 
maksaa Autismiyhdistyksen jäsenille 10 € ja 
muille 20 €. 
Lue lisää https://ksautismi.yhdistysavain.fi/

• AVOIMET OVET toimistolle
Tule tutustumaan toimistoomme ja yhdis-
tyskoordinaattori Liisaan maanantaina 31.8. 
klo 14 - 17. tai vuosikokouspäivänä 7.9. klo 
15 - 17. Osoite on Matarankatu 6 A, 2. krs. 
Tervetuloa!

      KUTSU 
TERVETULOA Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry:n 

 VUOSIKOKOUKSEEN
maanantaina 7.9.2020 klo 18.00 

Kansalaistoiminnankeskus Mataraan, Matarakatu 6 A
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.

Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Ennen kokouskahveja on mahdollisuus tutustua 
yhdistyksemme toimistoon Matarassa.

Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry:n hallitus

ENNAKKOTIETOA
• Kulttuuririentoja
Järjestämme syksyn aikana pieniä teatteri- 
ja konserttiretkiä. Yhtä, kaikille yhteistä 
retkeä emme järjestä. Seuraa nettisivujam-
me ja Facebookiamme.

• Virkistystapaamisia
Järjestämme loppusyksystä virkistystapaa-
misen sekä naisille että miehille, äideille 
ja isille. Luvassa kivaa ohjelmaa ja rentoa 
yhdessä oloa, hyvää ruokaa unohtamatta!

• Joulupuuro
Vietämme kaikille yhteistä puurojuhlaa 
14.12. Matarassa. 
Tule! Joulupukkikin tulee.


