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Puheenjohtajamme Petri Liukkonen on 
valittu Kehitysvammaisten Tukiliiton uudeksi 
puheenjohtajaksi Tampereella 26.9. pidetyssä 
Liittokokouksessa. 
Puheenjohtajakausi kattaa vuodet 2021-22.
Petri Liukkonen sai vaalissa 76 ääntä, vastaehdokkaat 
Tuulia Suominen 37  ja Rauno Rantaniemi 22 ääntä.
Kuvassa vastavalittua puheenjohtajaa onnittelee liiton 
viestintäpäällikkö Merja Määttänen.
Uuden puheenjohtajan mietteitä sivuilla 2-3.

 Tulppaani 4 • 2020 
 Tulppaani on 3-4 kertaa vuodessa   
 ilmestyvä paikallinen julkaisumme. 

YHTEYSTIEDOT 2020
Toimistomme on Kansalaistoiminnankeskus Matarassa
Käyntiosoite Matarankatu 6 A, 40100 JYVÄSKYLÄ
Sovi käynnistä erikseen yhdistyskoordinaattorin kanssa.
Yhdistyksen hallitukselle tarkoitetun postin osoite:
Rivipolku 2 as 2, 40950 MUURAME
www.kstuki.fi

HALLITUS  2020-2021
Puheenjohtaja 
Petri Liukkonen p. 044 0522099 
petri.liukkonen@elisanet.fi 

Varapuheenjohtaja
Helena Koskimies  p. 050 3400553
helena.m.koskimies@gmail.com

Sihteeri Toni Pekkola
toni.pekkola@gmail.com 
Rahastonhoitaja 
Pia Nieminen  p. 040 837 3935
pia.nieminen68@gmail.com 
Muut varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:
Kaisa Ingervo  Ritva Halttunen
Päivi Muilu Harri Nieminen
Ritva Vihanto Maija K. Jaatinen 
 Sabine Ylönen

Yhdistyskoordinaattori 
Liisa Ansio  p. 045 2702916
liisa.ansio@kstuki.fi  

Keski-Suomen Tukipiiri, puheenjohtaja:
Harri Nieminen, harrin60@gmail.com

Kehitysvammaisten Tukiliitto
Liittohallitus 2019 –
Keski-Suomi: Petri Liukkonen
petri.liukkonen@elisanet,fi   p. 044 0522099 

ONNITTELUT UUDELLE
PUHEENJOHTAJALLE

      
     KUTSU 

PUUROJUHLA
14.12.  klo 16:00  Matarassa.  

Tarjolla puuroa, jouluista  ohjelmaa 
ja yllätyksiä. 

Ilmoittaudu mukaan nettisivuilla 
olevalla lomakkeella tai 

suoraan Liisalle. 
Tervetuloa!

Lisää tapahtumia takasivun kalenterissa!

Tulppaani
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Hämmennys 
muuttui innostukseksi
Poikkeusoloissa järjestetty 
Tukiliiton liittokokous 
huipentui puheenjohtajan 
vaaliin. Liittohallituksen 
puheenjohtajaksi 
valittiin Keski-Suomen 
tukiyhdistyksen 
puheenjohtaja Petri 
Liukkonen. 

Liittohallitukseen valittiin Keski-
Suomesta varsinaiseksi jäseneksi 
Tuomo Takala ja varajäseneksi Harri 
Nieminen, joten Keski-Suomella on 
vahva edustus Tukiliitossa.
Valinta puheenjohtajaksi oli 

yllätys Petrille itselleenkin. Hän 
oli vaalituloksen kuullessaan 
hämmentynyt ja liikuttunut.
– Nyt hämmennys on muuttunut 

innostukseksi ja uteliaisuudeksi, Petri 
kertoo kuukausi liittokokouksen 
jälkeen.
– Uteliaisuus tuo dynaamisuutta. 

Tulevaisuudessa on haasteita, kuten 
sote uudistus, mutta se juuri tekee 
siitä kiinnostavan, hän pohtii.

Strategia ohjaa 
toimintaa

Petri on toiminut viime vuodet 
Keski-Suomen tukiyhdistyksen 
puheenjohtajana. Hänen 
puheenjohtajakaudellaan 
yhdistykselle on luotu strategia ja 
palkattu työntekijä.
Petri on myös Tukiliiton 

liittohallituksen jäsen tällä hetkellä. 
Liittohallituksessa työskentely 
on antanut näköalan Tukiliiton 
toimintaan ja työhön, jota Tukiliitossa 
tehdään.

– Tukiliiton vaikuttamistyölle 
ei ole päätepistettä, Petri pohtii. 
Vaikka hyviä asioita on tehty paljon, 
vielä on paljon tekemistä, jotta 
kehitysvammaiset ihmiset, heidän 
perheensä ja lähi-ihmisensä saavat 
äänensä kuuluville ja tietoa arjen 
asioiden helpottamiseksi ja oman 
näköisen elämän muotoilemiseksi.
Liittohallituksen jäsenenä Petri 

on saanut olla valmistelemassa 
Tukiliiton uutta, vuosille 2021-2026 
tehtyä strategiaa. Uuden strategian 
ytimenä on ajatus kaikkien yhteisestä 
maailmasta. 
Tavoitteena vuoteen 2026 

mennessä on: Tukiliitto näkyvänä 
vaikuttajana ja luotettavana 
asiantuntijana, Tukiliitto osallisuuden 
ja toimijuuden vahvistajana sekä 
Tukiliitto jäsenyhdistystensä tukijana 
ja uudenlaisen kansalaistoiminnan 
mahdollistajana.
– Vaikka strategia on,  täytyy 

varautua muutokseen. Se on tehty 
nykyisen tilanteen pohjalle, emmekä 
tiedä, kukaan ei tiedä, millaisia 

muutoksia tulee mm. STEAn 
rahoitusmalliin tulevaisuudessa, Petri 
huomauttaa.
  
Arvot puheenjohtajan 
työn pohjalla

Tukiliiton puheenjohtajana Petri 
haluaa toteuttaa itselleen tärkeitä 
arvoja. Sanat kunnioitus, luottamus 
ja arvostus toistuvat, kun Petri 
puhuu puheenjohtajuudesta.

– Luottamus on se peruskivi, jolle 
yhteistyö rakennetaan, Petri toteaa.

Petrin mukaan hyvässä yhteisössä 
arvostetaan jokaisen työpanosta. 

– Joskus työtä pitää tehdä paljon 
pientenkin edistys askelten eteen. 
Esimerkiksi lainsäädäntötyö on 
tällaista, Petri pohtii 

– Ajattelen, että erilaisuutta pitää 
kunnioittaa, Petri sanoo.

Jäsenyhdistyksen puheenjohtajuus 
on antanut perustan ymmärtää 
eri puolilla Suomea tehtävää 
ruohonjuuritason työtä yhdistyksissä.

Liittohallituksen puheenjohtajan 
tehtävän Petri näkee erityisesti 
liittohallituksen toiminnan 
koordinointina. Puheenjohtajalta 
odotetaan näkemyksellisyyttä. Hänen 
täytyy tietää, mitä yhdistyksissä 
tapahtuu, toisaalta pitää myös seurata, 
mitä tapahtuu yhteiskunnassa ja 
yhteistyökumppaneiden työssä.

— Vuoropuhelu on tärkeää, Petri 
ajattelee.

Tukiliitto kokoaan erilaiset ihmiset 
yhteen. Monet jäsenyhdistykset ja 
tukipiirit toimivat vapaaehtoistyön 
varassa. Lisäksi liitolla on osaava 
henkilöstö. Liittohallituksen 
puheenjohtaja on siis monenlaisten 
ihmisten keskuksessa.
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Hämmennys 
muuttui innostukseksi

* Kuka olet  
 Petri Liukkonen?
 – Olen helposti lähestyttävä, avarakatseinen 
    ja määrätietoinen mies, 
   joka huolehtii omasta fyysisestä ja 
   psyykkisestä hyvinvoinnista.

 * Missä olet hyvä?
–  Koen olevani hyvä puoliso sekä isä lapsilleni.
 
* Millaiset asiat huvittavat Sinua? Mille naurat?
–  Tarkastelen arjen asioita useasti ”Fingerporilaisittain”, jonka ansiosta 
   moni asia saa huvittavia käänteitä. Hyvät vitsit ja tarinat oikein  
  kerrottuna saavat aina nauramaan.
 
* Mikä on lempipaikkasi?
–  Kesämökki
 
* Millainen olet sitten kun olet vanha?
–  Edelleen innostunut ja utelias elämän monimuotoisuudesta ja sen  
 tarjoamista mahdollisuuksista.
 
* Mitä haluaisit muuttaa maailmassa?
–  Haluan edistää kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia elää 
   oman näköistä ja tuntuista sisältörikasta elämää.

Tukiliiton uuden strategian pohjana on ajatus, että 
maailman kuuluu olla kaikille yhteinen.  Tukiliitto 
haluaa pysyä kiinni perustehtävässään ja olla 
vaikuttava ja vahva kansalaisjärjestö.
Voit tutustua koko strategiaan Tukiliiton nettisivuilla: 
https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/liittona-
olemme-enemman/strategia/
Strategian pääkohdat on tässä tiiviisti.

Visio
Kehitysvammaisten Tukiliitto on vahva vaikuttaja, joka 
edistää kehitysvamman tai muun syyn vuoksi apua ja 
tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta ja oikeuksia sekä 
heidän ja heidän perheidensä ja läheistensä palveluiden 
toteutumista.

Tavoitteemme 2026 
Tukiliitto näkyvänä vaikuttajana ja luotettavana 
asiantuntijana
Tukiliitto osallisuuden ja toimijuuden vahvistajana
Tukiliitto jäsenyhdistystensä tukijana ja uudenlaisen 
kansalaistoiminnan mahdollistajana

Kehitysohjelmat ja muutokset, 
joilla tuemme tavoitteiden ja vision 
toteutumista
Yhdistystoiminnan ja rakenteen kehitysohjelma
Järjestöviestinnän kehitysohjelma
Varainhankinnan kehitysohjelma
Osaamisen ja asiantuntijatyön kehitysohjelma

Tukiliiton strategia

Tärkeä ihminen

Tukiliiton jäsenyhdistyksien 
jäsenistö on elämän erivaiheissa.
– Kehitysvammaisuus ja tuen 

tarve on elämän pituinen matka, 
Petri kuvailee.
– Jokaisella pitää olla oikeus 

oman näköiseen elämään. Tässä 
on Tukiliitolla tärkeä tehtävä, Petri 
pohtii.
– Viime kädessä se on kuitenkin 

ihminen, yksilö, joka on tärkeä. 
Yhden ihmisen elämässä 
Tukiliiton toiminta tulee todeksi. 
Se vaikuttaa juuri ihmiseen ja 
hänen mahdollisuuksiinsa ja 
olosuhteisiinsa.

LIISA ANSIO
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PUUROJUHLA
14.12.  klo 16:00 Vietetään perinteistä 
puurojuhlaa Matarassa.  Tarjolla puuroa, 
jouluista ohjelmaa ja yllätyksiä. Ilmoittaudu 
mukaan nettisivuilla olevalla lomakkeella 
tai suoraan Liisalle. Tervetuloa!

SENIORITAPAAMISET
Tapaamiset on peruttu syksyltä. Seuraamme 
koronatilannetta ja ilmoitamme 
tammikuussa mahdollisista uusista 
tapaamisista.

JYVÄSSEUDUN ME ITSE -RYHMÄ 
MATARAN MENEVÄT
Mataran menevät kokoontuvat kerran kuussa 
Kansalaistoiminnankeskus Matarassa. 
Tapaamiset on joka kuukauden toinen 
perjantai  klo 16.30 - 18.30.   
Lisätietoja Pasi Pumperi 040 2513147
Tervetuloa!

MUSEOTREFFIT
Vielä mennään museoon yhdessä. 
Marraskuun museotreffit 19.11. Klo 12.00 
Käsityön museolla.
Joulukuun museotreffit 17.11. Klo 12.00 
Luontomuseolla.  Museotreffien jälkeen 
poiketaan kahville Vesilinnaan. 

MUSA- TAI BILEILLAT
Mitä jos meillä olisi musa- tai bileiltoja? 
Tai jos olisikin humppakahvila? Tai 
Kohtaa mut –disko? Tule suunnittelemaan 
yhteistä kivaa tekemistä ja olemista. 
Tapahtuman paikkana olisi Veturitallit ja 
teemana yhdessä viihtyminen.  Pidetään 
ensimmäinen  palaveri jo tämän vuoden 
puolella, että saadaan homma käyntiin. Liity 
suunnittelutiimiin ja tule mukaan tiistaina 
15.12. Klo 16.00 Mataraan.
Kiinnostuitko? Ota yhteys Liisaan.

ERITYISET IHANAT LEIKKITREFFIT
Lähdetään yhdessä leikkimään! Erityisen 

TapahTuma-
kalenTeri 

ihanille leikkitreffeille kokoonnutaan 
Mäki-Matin perhepuistoon koko perheen 
voimin kuukauden 2. lauantai klo 10-12.30.  
Ensimmäiset treffit on 9.1.2021
Grillissä on tulet ja tarjolla on kahvia, 
teetä, lämmintä mehua. Ja kuka ties, ehkä 
vaahtokarkkikaakaotakin. 
Erityisen ihanat leikkitreffit järjestetään 
yhteistyössä muiden Keski-Suomessa 
toimivien vammaisjärjestöjen kanssa. 
Katso lisätietoja Internet-sivuiltamme tai 
kysy Liisalta.

IHANASTI YKSIN JA YHDESSÄ
Ryhmä aikuisille, joilla on tuen tarvetta. 
Ryhmässä puhutaan seurustelusta, 
rakkaudesta, ihmissuhdetaidoista, 
seksuaalisuudesta ja nautinnosta turvallisessa 
ilmapiirissä.
Voit osallistua yksin tai yhdessä.  
Ryhmässä käytetään monenlaisia 
työskentelytapoja ja paikalla on kaksi 
ohjaajaa. Voi ottaa mukaasi oman avustajan, 
jos tarvitset enemmän tukea.
Tapaamiset 14.1., 28.1., 11.2., 25.2.2021  
klo 17.00-18.30
Myös etäosallistuminen on mahdollista.
Ryhmää ohjaavat yhdistyskoordinaattori 
Liisa Ansio, seksuaalineuvoja Tiina 
Herttuainen ja diakoni Mari Tyynelä.  
Ryhmässä on läsnä kaksi ohjaajaa. 
Kysy lisää tai ilmoittaudu mukaan: 
liisa.ansio@kstuki.fi

ENNAKKOTIETOA
TULOSSA:
 Retki Leivonmäen 
 kansallispuistoon   
  helmikuussa 2021. 
  Lue lisää nettisivuiltamme.

JÄSENETU: Uimaan, kuntosalille tai vesiliikuntaan!  
Yhdistyksemme tarjoaa jäsenetuna uintia Aalto Alvarissa ja Vaajakosken Wellamossa. Voit lähteä 
omatoimisesti harrastamaan uintia ja muuta vesiliikuntaa vaikka koko perheen kanssa. 
Uimaan pääsee uimahallien aukioloaikoina. Tarkista aukioloajat Internetistä!
Myös molempien uimahallien kuntosalit ovat uimareiden käytössä. Kuntosaleilla on paikalla 
myös liikunnanohjaajia, jotka opastavat ja neuvovat kuntosalin käytössä.
Jäsenetu-uinnit ovat tarkoitettu kaikille yhdistyksen jäsenille ja heidän perheilleen. Edun saa käyttöönsä 
kertomalla kassalla jäsenyydestä. Viitteeksi tarvitaan jäsenen sukunimi.  Jos jollain seurueessa on 
EU-vammaiskortti tai oikeus avustajaan, kerro tästä kassalla.
Uimahallireissu on jäsenille maksuton.     Lähdetään uimaan!

HISTORIIKKI-
TYÖRYHMÄ

Historiikkityöryhmä 
tarvitsee jäseniä. Tule mukaan 

suunnittelemaan yhdistyksemme 
60-vuotishistoriikkia. 

Historiikkityöryhmä tapaa 
ensimmäisen kerran puurojuhlan 
jälkeen maanantaina 14.12.  klo 
18.00Matarassa. Silloin sovitaan 
jatkosta. Työryhmässä ideoidaan 

ja suunnitellaan ja sovitaan 
toteutuksesta.  

Tervetuloa mukaan! 

Tukiliiton 
Best Buddies-
kaveritoiminta 
tiedottaa

Yhdenvertaista kaveritoimintaa 
tarjolla Jyväskylän seudulla myös ensi 
vuonna!
Yhdistämme digikavereiden lisäksi 
jälleen myös livekavereita. 
Haluatko tutustua uuteen ihmiseen?
Haluatko pitää yhteyttä viestittelemällä, 
soittelemalla ja tavata toista videolla tai 
livenä?
Tukiliiton kaveritoiminnassa kaksi 
vapaaehtoista ryhtyy toisilleen 
yhdenvertaisiksi kavereiksi. 
Toisella vapaaehtoisella on 
kehitysvamma (tai vastaava tuen tarve) 
ja toisella ei. Haemme jatkuvasti 
mukaan uusia vapaaehtoisia. 
Tuomme ihmisiä yhteen!
Lue lisää ja hae vapaaehtoiseksi: www.
bestbuddies.fi tai www.digikaveri.fi

Lehden piirrokset 
Papunet.net

Elämme edelleen poikkeusaikaa, mutta 
etsimme tapoja toteuttaa toimintaa.
Lisätietoja tapahtumista nettisivuiltamme 
kstuki.fi tai Liisalta p. 045 2702916.


