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Hyvät yhdistyksemme jäsenet!
Kehitysvammaisten edunvalvonnassa on valtakunnantasolla ollut työntäyteinen vuosi.
Keskusjärjestömme Kehitysvammaisten Tukiliitto on ollut vahvasti mukana vammaislainsäädännön uudistustyössä. Sote- ja maakuntauudistuksen viivästyminen on
ruuhkauttanut monien lakien valmistelun. Vasta syyskuussa hallitus antoi eduskunnalle
esityksen uudeksi Vammaispalvelulaiksi, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021. Muita
työn alla olevia lakeja ovat mm. Asiakas- ja potilaslaki, johon on tarkoitus sisällyttää pykälät
itsemääräämisoikeudesta ja rajoitustoimenpiteistä. Nämä ovat tärkeitä pykäliä kehitysvammaisille henkilöille. Nykyisen hallituksen toimikausi on päättymässä ja Eduskuntavaalit
pidetään 14. huhtikuuta. Elinikäisten, välttämättömien palveluitten kilpailuttamiseen liittyvä Kansalaisaloite Ei myytävänä, on edelleen ratkaisua vaille. Koska hankintalakia ei olla
muuttamassa, pitäisi muutos asiaan saada aikaan muilla asiaan liittyvien lakien muutoksilla.
Näitä ei todennäköisesti ehditä tehdä tämän kevään aikana. Tukiliiton toimihenkilöt ovat
antaneet lausuntoja yhdessä muiden järjestöjen kanssa mm. Osatyökykyisten tie työelämään
(Ote-hanke) ns. lineaarisesta mallista ja Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen perusteista. Tukiliiton omia kannanottoja on tehty mm. Asiakasmaksulakiehdotuksesta, Valinnanvapauslain henkilökohtaisesta budjetista sekä digitaalisista
palveluista ja sähköisestä asioinnista.
Valtakunnan tason toimijat ja hankkeiden työntekijät tekevät tätä yleishyödyllistä työtä
kehitysvammaisten ihmisten hyväksi palkattuina työntekijöinä. Me paikalliset Tukipiirien
ja Tukiyhdistysten vapaaehtoiset puheenjohtajat, sihteerit, rahastonhoitajat ja hallituksen
jäsenet teemme työtä ilman palkkaa, harrastuksenomaisesti.
Nyt onkin omassa yhdistyksessämme tullut aika saada lisää vapaaehtoistoimijoita mukaan
toimintaan, tehdä ns. sukupolven vaihdos!
Jos sinulla on halua ja taitoa esim. kirjoittamiseen, suunnitelmien ja
toimintakatsausten laatimiseen, vertaistukiryhmän vetämiseen, rahastonhoitoon,
sponsoreiden hankintaan, kokouskahvituksiin, matkojen ja retkien suunnitteluun ja matkanjohtajan tehtäviin, kehitysvammaisten liikuntaan tai muihin harrastuksiin, niin ota
yhteyttä allekirjoittaneeseen.
Mietitään yhdessä sopivia tehtäviä taitojesi ja mielenkiintosi mukaan!
Huhtikuussa tarvitsemme taas vaalilipasvartijoita Pieni Ele-vaalikeräyksen toteuttamiseen
Etelä-Savon ammatti-opistolla varsinaisena vaalipäivänä 14.4.2019 ja Kauppakeskus
Stellassa ennakkoäänestyspäivänä, jota ei ole vielä tiedossa. Ota yhteyttä!
Pakkasterveisin
Taru Vilander, yhdistyksen puheenjohtajana toiminut vuodesta 1998

Talvi - ja kevätkauden tapahtumia
Diskot:

Jäähallin/IKIOMA Areenan 2. krs:n Viikinki-ravintolassa (os. aviradantie 24 A)

torstaisin 14.2., 7.3. ja 11.4.2019 klo 18-20. Helmi- ja huhtikuussa
musiikista vastaa Dj Roberto ja maaliskuussa Juhani Seppänen.
Ravintolassa myytävänä peruskahvila/anniskelutuotteet:
kahvi/tee 2,00 €, limsa 3,50 €, Trip-mehu 1,50 €, pulla 2,50 €, suklaapatukka 2,00 €,
karkkiaski 2,00 €, Popcorn 1,5l 3,00 €, olut 0,33l 6,00 €, lonkero 0,33l 7,50 € ja siideri
0,33l 7,00 €. Anniskelutuotteita myydään vain 18 vuotta täyttäneille, ota tarvittaessa
henkilöllisyystodistus mukaan. Ravintolassa on järjestyksenvalvoja.

Kahvila Kaapelit Savosetilla, Teknikontie 1, Rantakylä:

keskiviikkoisin 27.3, 24.4. ja 29.5., kahvila on auki ko 19.00 asti.

Kehitysvammaisten kerhot kokoontuvat Seurakuntakeskuksen

aulakahviossa keskiviikkoisin 13.2, 13.3, 17.4, ja 8.5 klo 18-19.
Mukana diakoni Maria Vasamaa ja johtava diakoniatyöntekijä Anne Pöyry

Pieksämäkeläisten jäsenten yhteyshenkilö

yhteyshenkilönä toimii Helena Saavalainen, puh. 040 8244515,
sähköposti : helena.a.saavalainen@gmail.com
Kehitysvammaisten diskot Savon Solmussa, Pieksämäellä 2019 klo 17-19
torstaisin 21.2., 21.3., 25.4. ja 16.5. Järj. Pieksämäkeläiset ry

Kangasniemen kaverikerhot

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

Susiniemen leiripäivä

pidetään 27.3.2019. Seuraa tiedotusta

Erityisryhmien uintivuoro

Olemme käyneet neuvotteluja hallimestari Virpi Lahden kanssa
erityisliikunnanohjaaja Matti Poutiaisen tukemana uintivuoron siirtämisestä
takaisin Naisvuoren hallille. Tulos ratkeaa kevään kuluessa.
Kevätkauden uintivuoro jatkuu vielä Rantakeitaalla entiseen tapaan sunnuntaisin
klo 10.00-11.00.

Vertaistukiryhmät Kipinässä:

Vertaistukiryhmät kehitysvammaisten vanhemmille kokoontuvat
Toimintakeskus Kipinän tiloissa (Raviradantie 4-6, B-rakennus)
torstaina 7.2., ke 13.3. ja ti 16.4.2019 klo 17.30-19.30.
Lastenhoito ja iltapala järjestetty. Ilmoittautuminen n. viikkoa ennen:
taru.vilander@hotmail.com tai puh. Marjukka Pokkinen 040 596 4183.

Palveluasumisen läheisten vertaisryhmä

Mikkelin seudulla palvelukodeissa asuvien kehitysvammaisten omaisille ja
läheisille ma 18.2.2019 klo 17.30 alkaen Pihkapuiston toimintakeskuksessa,
Oksakuja 2.
Keskustellaan asumisen ongelma- tai kehittämiskysymyksistä läheisten
näkökulmasta.
Kahvitarjoilu! Ilmoittautumiset puhelimitse/tekstiviestillä tai s. postilla pe
15.2.2019 mennessä: Raija Rantalainen p. 050 543 9800,
raija.rantalainen@gmail.com tai Taru Vilander p. 040 762 0841,
taru.vilander@hotmail.com

Porinaryhmä aikuisten kehitysvammaisten vanhemmille

Omatorin kohtaamispisteellä (Porrassalmenkatu 21, 2.krs.) alkaa ma 18.2.2019
klo 13.00 Ryhmä jatkuu joka toinen keskiviikko toukokuun loppuun asti.
Tervetuloa! Kahvista maksetaan lippaaseen omantunnon mukaan

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 jatkuu Kalevankankaan koulun tiloissa ; Raviradantie 16, 50100 Mikkeli,
joka toinen maanantai klo 17.30-19
Kokoontumiset: 4.2., 18.2., 4.3., 18.3.,1.4., 15.4., 29.4., 13.5. ja 27.5.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Kati Partti, 050 348 4738

Leijonaemojen vertaistukiryhmä erityislasten
vanhemmille: Ryhmä kokoontuu Omatorilla 31.1., 21.2., 21.3., 25.4.

ja 23.5.2019 klo 17.30-19.30. Ryhmään voivat osallistua kaikki erityislasten vanhemmat. Ryhmästä kiinnostuneiden toivotaan ottavan yhteyttä
ryhmän toiseen ohjaajaan ja ilmoittautuvan etukäteen:
Kati Oinonen p. 045 806 1361

Meidän illat -parisuhteen tukiryhmä

erityislasten vanhemmille. Perheasiainneuvottelukeskuksen tiloissa 25.5.,
2.4., 8.4., 16.4. ja 23.4. klo 17-19. Pariskunnille ammatillisesti ohjattu
vertaistukiryhmä. Ilmoittautumiset 21.3.2019 mennessä
Kati Partti p. 050 348 4738
Ryhmän oheen tulossa myös lapsille oma ryhmä.

Puhumisen paikka? -ryhmä erityislasten kasvattajille

(vanhemmat, huoltajat, sijaisvanhemmat)Ilmoittautumiset Ilona Halmesmäki

p.050 477 8977 Ryhmän oheen tulossa myös lapsille oma ryhmä.

(MÄNTYHARJU JA PERTUNMAA tulossa vertaistukiryhmä erityislasten vanhemmille keväällä 2019. Ajankohdat varmistuvat tammikuun 2019 aikana. Lisätietoja
Kati Partti p. 050 348 4738)

Keilaus

Estery ry:n yhteisellä vuorolla Mikkelin keilahallissa torstaisin (kahtena keskiviikkona.) klo 12-13 ja 13-14. Lisätietoja Sirpa Häkkinen, p. 040 7377 773.
Keilauspäivät: 6.2.(huom! ke) 14.2., 21.2., 28.2., 6.3.(huom!ke)
14.3., 21.3., 28.3., 4.4., 11.4. ja 25.4.

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
jo syksyllä mutta useissa ryhmissä on vielä tilaa.
Lukuvuoden 2018 - 19
liikuntatarjonta on selattavissa ilmoittautumissivuilla:
https://www.kuntapalvelut.fi/mikkeli
Erityisliikunnanohjaaja Matti Poutiainen, 044 794 2406
Liikunnanohjaaja Paula Åhman, 044 794 5485

Elämys- ja liikuntapäivä Tanhuvaarassa,

Savonlinnassa tiistaina 14.5.2019. Ohjelmaa klo 10.30 alkaen,
päivä päättyy klo 15.00-15.30. Lounas omakustanteinen.
Bussikuljetus tavoitteena järjestää alkaen Kangasniemeltä/Mäntyharjulta.
Seuraa tarkempaa ilmoittelua

Hyppy-teatteritapahtuma

Mikkelin teatterilla ti 7.5.2019 - seuraa ilmoittelua

Karaoke-tanssit ja Grilli-ilta

to 23.5.2019 klo 17.30 alkaen Kellokallion lavalla,
Kellokalliontie 52, 52550 Hirvensalmi
Puffetista voi ostaa virvokkeita ja makkaraa, joten rahaa mukaan.
Karaoke-isäntänä toimii Pete Nikulainen
Kyydeistä ilmoitamme kotisivuillamme myöhemmin.

Perhepäivä Heimarissa

Suunnitteilla Perheiden virkistyspäivä Hotelli Heimarissa (os. Laitialantie 190, n. 13 km
Mikkelistä Ristiinan suuntaan) lauantaina 15.6.2019 klo 10-17. Seuraa ilmoittelua !

Tulenliekin tanssit

Bussimatka mahdollisesti kesäkuussa. Seuraa tiedottelua.

Kokoukset

Etelä-Savon Tukipiirin kevätkokous Mäntyharjulla, ReissuRavintolassa,

os. Pentinpolku 2 (ent. ABC) lauantaina 23.3.2019 klo 12.00 alkaen ruokailulla.
Vieraana Tukiliiton toiminnanjohtaja Risto Burman, joka kertoo sääntöuudistuksen
kohdista, jotka käsitellään Liittokokouksessa Tampereella la 18.05. Ilmoittautumiset
ja tiedustelut Marita Jurva puh. 050 340 6720 tai s.postilla marita.jurva@elisanet.fi.
Tarkemmat tiedot myöhemmin kotisivulta

Oman Tukiyhdistyksemme kevätkokous

pidetään to 25.4.2019 klo 17.30 alkaen Mikkelissä, Omatorilla, Porrassalmenkatu 21,
2.krs. Sisäänkäynti Omatorille Hallituskadun puolelta Ikioman sivuovesta. Asiaaiheena : Onko kehitysvammaisen vanhempi/omainen asioidenhoitaja vai
edunvalvoja? Paikalla asiantuntija Itä-Suomen maistraatista.
Esityslistalla Sääntömääräiset asiat, kuten Toimintakatsaus ja
tilinpäätös vuodelta 2018. Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautumiset puh.johtajalle
taru.vilander@hotmail.com tai puh. 040 762 0841

