Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
								 Jäsenkirje 2/2017
   www.mikkelinkvtuki.fi
Hyvät jäsenet!
Tämän syksyn tärkein asia ja tavoite on antaa tuki 32 vammaisjärjestön yhteiselle
Kansalaisaloitteelle, www.eimyytavana.fi.
Vammaisten ja kehitysvammaisten ihmisten perustarpeet eivät ole
kauppatavaraa! Heille välttämättömät koko elämän mittaiset palvelut tulee rajata hankintalain
soveltamisalan ulkopuolelle!
Jos sinulla on käytössä verkkopankkitunnukset tai muu sähköinen allekirjoitus, allekirjoita
Kansalaisaloite osoitteessa:
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2538.
- Ellei sinulla ole verkkopankkitunnuksia, täytä jäsentiedotteen liitteenä tuleva paperinen
kannatusilmoitus. Siihen kirjoitetaan tikkukirjaimilla (suuraakkosin) yksi merkki ruutua
kohden: sukunimi, etunimi, kotikunta, syntymäaika, allekirjoituspäivämäärä ja paikka ja allekirjoitus kaunokirjoituksella tai ns. puumerkki.
Paperinen kannatusilmoitus tulee postittaa 12.marraskuuta 2017 mennessä osoitteella: Kehitysvammaisten
Palvelusäätiö/Kansalaisaloite
Pinninkatu 51
33100 Tampere
Sähköisen allekirjoituksen voi tehdä vielä 11. joulukuuta 2017 asti.
Pyrimme toimittamaan kehitysvammaisten palvelukoteihin ja työ- ja päivätoimintayksikköihin ja monipalvelukeskuksiin postimerkillä varustettuja isoja kirjekuoria, joihin ilmoitukset voi
kerätä ja postittaa yhteisellä kuorella. Tietysti voit tehdä postituksen ko. osoitteeseen omatoimisestikin. Paperista aloitetta voi kopioida lisää tarpeen mukaan ! Jokainen allekirjoitus on
tärkeä!
Allekirjoittaminen on tietenkin täysin vapaaehtoista, mutta kiitos, jos teet sen.
Tätä kirjoitettaessa nimiä aloitteessen on kertynyt n. 13 000. Jotta asia etenisi Eduskunnan
käsittelyyn nimiä tarvitaan 50 000 kpl. SIIS : Allekirjoita aloite!
Alkavan syksyn terveisin
Taru Vilander, yhdistyksen puh. joht.

Syyskauden tapahtumia
Uinti

jatkuu Rantakeitaassa sunnuntaisin alkaen 3.9. 2017
Uintiaika on sunnuntai-aamusin klo 10.00-11.00.
Paikalla pitää olla klo 9.45 jolloin jaetaan kulkukortit, joilla pääsee
portista.
Uimarin avustaja tarvitsee ns. avustajakortin, jolla pääsee
ilmaiseksi sisään. Kortteja saa Virpi Lahdelta sopimuksen mukaan.
Hänen virkapaikkansa on arkisin Rantakeitaan 2. krs. Voi sopia puhelimitse ajan, milloin hakee kortin.
Virpin puh. on 044 794 2444 .
Yritimme saada muutosta halliin, koska Naisvuoren uimahallin remontti
valmistuu sekä uintiaikaan, koska bussit alkavat kulkea sunnuntaisin
vasta klo 11.00, mutta emme valitettavasti onnistuneet asiassa.

Diskot

Sotkulla (Jääkärinkatu 9),
torstait:14.9., 12.10. ja 9.11. klo 18-20.
Juhani Seppänen soittaa ensimmäisessä syyskauden diskossa,
kahdessa muussa diskossa musiikista vastaa Dj Roberto. Puffetti toimii
entiseen tapaan. Ei pääsymaksua!

Kahvila Kaapeli

käynnistyy jälleen Savosetin tiloissa
(Työkeskuksenkatu 2) joka kuun viimeisenä keskiviikkona!
Kahvilaan voi jäädä joko suoraan töistä tai tulla myöhemmin.
Kahvila on auki klo 19 asti.
Kahvilaillat:
27.9. levyraati (omia levyjä mukaan), 25.10. Halloween (saa naamioitua)
29.11. Pikkujoulut (mukaan voi ottaa pienen paketin, max 3e)
Tervetuloa mukaan!
Vastuuhenkilöinä toimivat: Taru Laitinen 0503899352,
Eija Hurri 0503899459 ja Riikka Alkiomaa 0503899461

Kehitysvammaisten kerhot:

Seurakuntakeskuksen Aulakahviossa (Savilahdenkatu 20)
keskiviikkoisin klo 18-19. Kerhopäivät ovat 13.9., 18.10.,15.11 ja 13.12
Lämpimästi tervetuloa!
Lisätietoja Maaret Marttinen 0400 143 238

Kangasniemen kaverikerhot

Kerhon toiminasta lisätietoja Kangasniemen kehitysvammaisten
kerhon yhteyshenkilöltä, Kari Tiusaselta p. 050 4334001.

Erityisterhokerho

erityislapsiperheille tarkoitettu perhekerho. Kerhossa on ideana saattaa
yhteen erityislapsiperheet sekä varsinkin erityislapset sekä heidän
sisaruksensa. Kerhossa leikitään, ulkoillaan, lauletaan, askarrellaan jne.
Kerhotoiminta muokkautuu kävijöiden toiveiden mukaisesti. Kerho on
maksuton ja siellä tarjoillaan iltapala.
Kerho aloittaa syyskauden 11.9.2017 klo 17.30-19. Kalevankankaan
koululla; Raviradantie 16, 50100 Mikkeli. Lämpimästi tervetuloa!
Kokoontumiset: 9.10.2017, 13.11.2017, 11.12.2017
Lisätietoja: Kati Oinoselta 045 8061361

Vertaistuki-illat kehitysvammaisten vanhemmille

Vertaistukiryhmät Kipinän tiloissa (Raviradantie 4-6, B-rakennus) järjestetään tuttuun tapaan klo 17.30-19.30 lastenhoito ja iltapala järjestetty.
Ilmoittautuminen n. viikkoa ennen: taru.vilander@hotmail.com tai puh.
Marjukka Pokkinen 040 596 4183.
Syyskauden kerrat:
ke 6.9. (vierailijana Sami Sundell Ossi-hankkeesta)
ti 3.10., ke 1.11. ja to 7.12. .
Tervetuloa mukaan!

Savosetin avoimet ovet

Tervetuloa torstaina 21.9 klo.12.00-15.00 Savoset Mikkelin (Työkeskuksenkatu 2) avoimiin oviin teemalla sadonkorjuu.
Tarjolla pientä naposteltavaa, musiikkia
ja yhdessäoloa.

Leijonaemot (Mikkelin seutu), vertaistukiryhmä erityislasten
vanhemmille
Syksyn tapaamiskerrat ovat: 21.9, 19.10, 30.11 ja 14.12 Klo 17.30-19.30
Mikonkatu 5, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n tiloissa.
Tervetuloa uudet ja vanhat kävijät!

Pieksämäkeläisten jäsenten

yhteyshenkilönä toimii Helena Saavalainen, puh. 040 8244515,
sähköposti : helena.a.saavalainen@gmail.com

Aluetreffit syksyllä Siilinjärvellä

7.10.2017 Siilinjärvi, Kunnonpaikka ilmoittaudu 20.9. mennessä
Lisätietoja: http://www.kvtl.fi/fi/paikallinen-toiminta/koulutukset/
(Aluetreffit on suunnattu Tukiliiton jäsenyhdistysten vapaaehtoistoimijoille sekä nuorille ja
aikuisille, jotka tarvitsevat oppimiseen ja asioiden ymmärtämiseen tukea. Myös alueen muiden
yhdistysten toimijat ovat tervetulleita.)

Näkökulmia kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden
toteutumisesta
21.9.2017 klo 15.30–19.00 Hotelli Vaakunan auditorio, Porrassalmenkatu 9, Mikkeli
Ohjelma:
Klo 15.30 Kahvit Klo 16.00 Tervehdys
– Monipalvelukeskuksen johtaja Jenni Rytkönen ja Palveluyksiköiden
johtaja Kirsi Manninen
Klo 16.15 Asumispalveluiden tilanne/ Essote
- Vastaava sosiaalityöntekijä Minna Marjakangas Klo 17.00 Henkilökohtaisen avun käytännöt Essoten alueella
- Henkilökohtaisen avun koordinaattorit Titta Immonen ja Sirpa Kilponen / Essote Klo 17.15 Näkökulmia kehitysvammaisen asiakkaan
itsemääräämisoikeuden toteutumiseen
- Sosiaalihuollon ylitarkastajat Satu Syrjälä ja Sirkka Koponen/ ItäSuomen aluehallintovirasto
Klo 18.00 Keskustelupaneeli / Palvelukodin johtaja Annamari Lausas
(Vaalijalan kuntayhtymä)
Mukana paneelissa:
- Sosiaalihuollon ylitarkastaja Satu Syrjälä (Itä-Suomen aluehallintovirasto
- Läheinen Raija Rantalainen
- Puheenjohtaja Taru Vilander (Mikkelin seudun kehitysvammaisten tukiyhdistys)
- Ohjaaja Margit Snellman (Pihkapuiston palvelukoti)
- Vastaava ohjaaja Marita Makkonen (Savoset monipalvelukeskus) - Läheinen Outi Nyberg
Ilmoittautuminen mahdollisimman pian sillä virallinen ilmoittautumisaika päättyi 3.9. 2017! Mukaan mahtuu vielä!
Ilmoittautuminen oheisella linkillä osoitteessa:
http://www.savas.fi/fi/uutiset/ilmoittaudu/
Mikäli sähköpostia ei ole käytettävissä, niin tekstiviestillä Taru Vilander p.0407620841

Tukiliiton apurahat

Tukiliitto myöntää apurahoja kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille.
Apuraha tukee osallisuutta. Sitä voi hakea harrastuksiin.
Apurahoja myönnetään myös aikuiskoulutukseen
tai tapahtumiin osallistumiseen.
Ks. www.kvtl.fi/fi/tukiliitto/apurahat-ja-hakulomakkeet/

Yhdistyksen syyskokous

tiistaina 31.10. klo 17.30 alkaen Savosetissa (Työkeskuksenkatu 2)
Aiheena Yleinen edunvalvonta kehitysvammaisilla henkilöillä.
Asiantuntijana Petri Toppinen, johtava yleinen edunvalvoja, Etelä-Savon
edunvalvontatoimisto, Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri.
Esityslistalla sääntömääräiset asiat mm . Toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2018, hallituksen jäsenten valinta erovuorossa
olevien tilalle vuosiksi 2018-2019 ja puheenjohtajan valinta vuosille
2018-2019. Kahvitarjoilu, jonka vuoksi ilmoittautuminen Savosettiin
15.10 mennessä puh. 050 3899 459 (Eija Hurri)

Soveltavan liikunnan ryhmät

Soveltava liikunta on tarkoitettu henkilöille, joiden on vamman,
sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen vuoksi vaikea
osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii
soveltamista ja erityisosaamista.
Soveltavan liikunnan ryhmiin ilmoittautuminen alkoi 15.8.2017 klo 9.
mutta useissa ryhmissä on vielä tilaa. Lukuvuoden 2017 - 18
liikuntatarjonta on selattavissa ilmoittautumissivuilla:
https://www.kuntapalvelut.fi/mikkeli
(mm. sählykerho erityislapsille, futuurikerho ym.)
Voit maksaa ryhmäliikuntasi jo netti-ilmoittautumisen yhteydessä tai
tulostaa laskun. Osallistumisen voi myös maksaa virastotalon
asiointipisteeseen, Maaherrankatu 9-11. Lukuvuosimaksu
maksetaan jokaisesta ryhmästä, johon ilmoittaudutaan. Ilmoittautuminen on edelleen mahdollista myös puhelimitse
liikunnanohjaajilta.
Erityisliikunnanohjaaja Matti Poutiainen, 044 794 2406
Liikunnanohjaaja Paula Åhman, 044 794 5485

Erityiset pikkujoulut

järjestetään marras - joulukuussa. Seuraa ilmoittelua kotisivuilta!

Yhdistyksen joulujuhla

järjestetään 18.12.2017 klo 18.00 Pitäjän kirkossa. Puuro ja kahvit klo 19.00 kirkon
viereisellä srk-talolla. Hinta 10 euroa, avustajat ilmaiseksi. Osallistuminen /ilmoittautuminen vahvistetaan maksamalla 10 euroa Tukiyhdistyksen
tilille FI16 8000 11 7928 6415 maanantaihin 4.12.2017 mennessä
Erillinen tiedote tulossa kotisivulle lähempänä ajankohtaa.

