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Hyvät Tukiyhdistyksemme jäsenet!
Elämme edelleen koronaviruspandemian ehdoilla ja odottelemme rokotuksia ja niiden
tehosteannoksia. Kaikki yli 20 osallistujan tilaisuudet on kielletty ainakin helmikuun
loppupuolelle asti. Kehitysvammaisten palvelukodit ja asumisyksiköt Essoten alueella ovat
toistaiseksi säästyneet hyvin tartunnoilta. Kiitos siitä henkilökunnille ja palvelujen
tuottajille! Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa, kun noudattaa viranomaisten hygieniaohjeita ja
ottaa rokotus sitten, kun siihen on mahdollisuus. Vapaa-ajan viettäminen nyt ulkoillen on
turvallista ja sosiaalisen median sekä puhelimen kautta voi pitää yhteyttä omaisiin ja
kavereihin. - Suunnitelmamme yhdistyksen juhlavuoden vietosta ovat nyt hyvin epävarmat.
Tiedotamme tilaisuuksista kotisivuilla, sähköpostilla ja Facebook-ryhmässä, kun näemme,
miten pandemiatilanne etenee.
Kehitysvammaisten edunvalvonnassa on valtakunnan tasolla edistytty sen verran, että
Osallisuustyöryhmä on saanut loppuraporttinsa valmiiksi ja se on parhaillaan
lausuntokierroksella ja luettavissa STM:n sivuilla osoitteessa: https://stm.fi//osallisuustyoryhman-ehdotus-vammaisten-henkiloiden-osallisuutta-vahvistavistasaannoksista-lausunnolle
Työryhmän raporttia on tarkoitus hyödyntää laadittaessa hallitusohjelmaan sisältyvää
vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistusta koskevaa hallituksen esitystä. Säädökset
liittyvät vammaisten henkilöiden palvelutarpeen arviointiin, palvelusuunnitteluun,
päätöksentekoon ja niiden toteuttamiseen. Esim. VPL:n 5§: ään on lisätty ”Vammaisen
henkilön palveluita koskevat päätökset on tehtävä siten, että ne ovat voimassa toistaiseksi,
ellei henkilön oma etu, yksilöllinen tilanne tai palvelun luonne edellytä määräaikaista
päätöstä.” THL aloittaa striimatut kuulemistilaisuudet 15.2.2021 klo 12-16. ks. www.thl.fi
Vuosi sitten kehitysvammaisten erityishuolto-ohjelmat eli EHOT siirtyivät Vaalijalan EteläSavon poliklinikalta Essoten vammaispalvelujen vastuulle. Nyt on valitettavasti tullut tietoa
perheiltä siitä, että erityishuolto-ohjelmiin tehtyjä palvelupäätöksiä ei ole noudatettu ja/tai
niitä on pätkitty. EHOjen päätökset ovat edelleen voimassa olevan Kehitysvammalain
mukaisia ja niihin on kirjattu päivämäärät, milloin palveluja tarkistetaan! Kehitysvammalaki
on voimassa siihen asti, kunnes uusi Vammaispalvelulaki astuu voimaan.

Hyvää vuoden jatkoa!
Toivoo Taru Vilander, yhdistyksen puheenjohtaja

Kevätkokouskutsu :

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tukiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous
jäsenille pidetään ti 27.4.2021 Estery-talolla, os. Otto Mannisenkatu 4, alkaen n. klo
18.30 -Esityslistalla sääntömääräiset asiat, kuten tilinpäätös ja toimintakatsaus vuodelta 2020.
Ennen kokousta kaikille tarkoitettu tilaisuus klo 17.30 alkaen, jossa Essoten 1.10.2020
palvelupäällikkönä aloittanut Jaana Koinsaari kertoo tämänhetken kuulumiset Essoten
alueen kehitysvammapalveluista. Mukana myös muita Essoten työntekijöitä.
Kahvitarjoilu järjestetään tilanteen mukaan!

Tukiyhdistyksessä on piakkoin tulossa sukupolvenvaihdos !
Yhdistys etsii uusia vapaaehtoistoimijoita.
Nykyinen puheenjohtaja on hoitanut tehtävää lähes 24 vuotta.
Uuden puheenjohtajan ja muiden toimijoiden
perehdyttämiseen on mahdollisuus kokonaisen vuoden ajan.
Yhdistyksessämme on lähes 250 jäsentä, joten
toiminta on sillä perusteella katsottuna tarpeellista!
Vapaaehtoisporukalla hommat hoituvat sujuvasti, jos henkilöt tuntevat toisensa ennestään.

Kevätkauden toimintaa
Diskot/Bailaavat klubit
Sokos Hotel Vaakunan yökerho on edelleen suljettuna koronaviruspandemian vuoksi, joten
diskoja emme voi toistaiseksi järjestää. Yli 20 hengen kokoontumiset on kielletty ainakin
22.2.2021 asti.
Kahvila Kaapelit Mikkelin Savoset Monipalvelukeskuksessa ovat tauolla toistaiseksi.
Kehitysvammaisten kerhot /diakoni Maria Vasamaa
Tämän hetken ohjeiden mukaan kerhot voivat kokoontua seuraavan kerran maaliskuussa.
Seuraa tiedotuskanavia, Facebookia ja srk sivuja www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi
Tiedustelut puhelimitse: Puh. 0400 143 235

Pauliina Hintsasen vetämä Karaokekerho Linnasaunan tiloissa maalis-toukokuussa
- Mukaan voidaan ottaa rajoitettu määrä laulajia!

Kangasniemen kaverikerhojen toiminta
Tiedustelut Kari Tiusanen puh. 050 4334001, s.posti: karitiusanen@gmail.com

Pieksämäkeläisten jäsenten yhteyshenkilönä toimii Helena Saavalainen, puh. 040 8244515,
s.posti helena.a.saavalainen@gmail.com

Tutustu valtakunnalliseen #Verkossa -videoportaaliin
#Verkossa -videoportaali tarjoaa ideoita, tekemistä ja tukea arkeen erityistä tukea tarvitseville
henkilöille sekä heitä avustaville henkilöille, läheisille ja ammattilaisille.
Stean rahoittamassa #Verkossa -hankkeessa Savas-Säätiö sr on tuottanut toiminnallisia
videoita eri aihealueista. Kaikki videot ovat katsottavissa 31.12.2021 asti.
https://verkossa.savas.fi/😊

Erityisryhmien uinnit Rantakeitaassa sunnuntaisin klo 10-11 ovat tauolla niin kauan
kuin uimahallit ovat suljettuina. Tämän hetken tiedon mukaan ainakin toistaiseksi.
Kun uinnit taas alkavat paikalla kannattaa olla jo 15 min aiemmin, jolloin jaetaan kulkukortit
ja kirjoitetaan nimet osallistujalistoihin.
Uinti on maksuton kehitysvammaisille ja hänen avustajalleen sekä Selviytyjät-hankkeen
lapsiperheille

Soveltavan liikunnan ryhmät kehitysvammaisille/Mikkelin kaupunki
jatkuvat osittain
• Kehitysvammaisten kuntosaliohjaus, Raviradantie 8, kuntosali ma klo 13.00-14.00
-tällä hetkellä 2 paikkaa vielä vapaana
• Sovellettu pelikerho 6-14-vuotiaille, Rantakylän yhtenäiskoululla to klo 18-19
- tällä hetkellä 2 paikkaa vielä vapaana
•

Vaikeavammaisten uinti Rantakeitaassa perjantaisin klo 10.00-11.30 jatkuu

Tiedustelut erityisliikunnanohjaaja Matti Poutiainen puh. 044 794 2406

Vertaisryhmät kehitysvammaisten vanhemmille ja läheisille Toimintakeskus Kipinässä
torstaina 11.2, keskiviikkona 10.3. ja tiistaina 13.4.klo 17.30. os. Raviradantie 4-6, Brakennus - Lastenhoito järjestetty, kahvit vanhemmille ja iltapala lapsille tarjotaan
- Ilmoittatuminen noin viikkoa aikaisemmin Marjukka Pokkiselle puh. 040 596 4183 tai pj:lle
puh.040 762 0841

Mikkelin seudun Omaiset ja Läheiset ry:n ja Selvityjät-hankkeen toiminnasta löydät
tietoa nettisivulta www.mikkelinseudunomaishoitajat.fi

Hyppy! Ry:n kuulumiset:
Tämän kevään Hyppy!-teatteriesitys siirtyy koronaviruspandemian vuoksi taas vuodella
eteenpäin eli kevääseen 2022. Mutta syksyllä on tarkoitus jatkaa Petri Mäkipään teatterista
voimaa vuorovaikutukseen-koulutuksia. Toivotaan, että korona on saatu syksyyn mennessä
haltuun ja uudet suunnitelmat voidaan toteuttaa.

Palveluasumisen vertaisryhmä Estery-talolla koronatilanteen salliessa
Keskiviikkona 24.2.2021 klo 17.30 alkaen Estery-talon isossa kokoushuoneessa, os. Otto
Mannisen katu 4, sisäänkäynti talon pihan puolelta.
Keskustellaan kehitysvammaisten asumispalveluista vanhempien ja läheisten näkökulmasta,
tällä kertaa erityisesti koronapandemian aiheuttaman vierailukiellon vaikutuksista
yhteydenpitoon ym.
-Tulethan vain terveenä tilaisuuteen! Yhdistys tarjoaa kasvomaskit ja käsidesit
Pidämme turvavälit! Noudatamme hygieniaohjeita!
Ilmoittautumiset puhelimitse/tekstiviestillä /sähköpostilla pe 19.2. mennessä:
Raija Rantalainen p. 050 543 9800, raija.rantalainen@gmail.com tai
Taru Vilander p. 040 762 0841, taru.vilander@hotmail.com

Tukiyhdistyksemme täyttää 50 vuotta huhtikuussa 2021.
Olemme alustavasti varanneet Hiihtomäen lavan torstaina 27.5.2021 klo 16.30 alkaen
Juhlakahvien ja tanssien järjestämiseen. Jos koronatilanne sallii pidämme siellä kunnon
pirskeet kakkukahvien ja grillimakkaroiden kera. Jääkää kuulolle asiasta!
Teimme juhlavuoden kunniaksi seinäkalenterin vuodelle 2021. Vielä on pieni määrä
kalentereita jäljellä. Myyntihinta on 10 eur.Voit tutustua kalenteriin kotisivuillamme
www.mikkelinkvtuki.fi
Digiopastus kirjastolla on toistaiseksi tauolla koronan vuoksi. Tavoitteena on käynnistää se
uudelleen helmikuussa. Oheisesta linkistä pääsee seuraamaan digiopastusta koskevaa
informointia. https://kirjasto.mikkeli.fi/palvelumme/nettiopastusta-ikaihmisille/
Etelä-Savon Kehitysvammaisten Tukipiirin kevätkokouksen aika ja paikka on vielä
sopimatta. Kokous pidetään Mikkelissä. Seuraa ilmoittelua!
Olemme hakemassa keskusjärjestöltämme Kehitysvammaisten Tukiliitolta alkaneelle
vuodelle toimintarahaa. Tavoitteena on suunnitella Essoten Omatorin Kohtaamispaikalle
#Kohtaamut-kahviloita nuorille ja nuorille aikuisille kehitysvammaisille.
Tukiliitto järjestää kahviloiden vapaaehtoisille koulutusta ja tavoitteena on palkata
tuntityöntekijöitäkin. Toimintarahan hakuaika on tammikuu ja päätökset tulevat helmikuun
puolella. Ole kuulolla asiasta!
Kunnallisvaalit ovat tulossa, tarvitsemme taas lipasvartijoita Pieni Elevaalikeräyksen toteuttamiseen Etelä-Savon ammattiopistolla varsinaisena
vaalipäivänä sunnuntaina 18.4. ja ennakkoäänestyspäivänä aikavälillä 7.413.4. Kauppakeskus Stellassa. -Jos olet kiinnostunut tulemaan
lipasvartijaksi, ota yhteyttä puheenjohtajaan puh. 040 762 0841

