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Jäsenkirje 3/2015
Terveiset Hauholta Lautsiasta!
Tukiyhdistyksen lokakuiselle viikonloppuleirille osallistui suuri ja innokas leiriläisten joukko. Leirillä ulkoiltiin paljon upeassa syyssäässä, kuntoiltiin, saunottiin, uitiin ja viihdyttiin yhdessä. Ja tietysti syötiin hyvin. Mukavaa oli!

Joulukonsertti Kangasalan kirkossa ma 7.12. klo 18 ja joulukahvit kirkonkylän
seurakuntatalolla klo 19

Tukiyhdistys oli varannut lippuja Arja Korisevan joulukonserttiin Kangasalan kirkkoon. Sairaslomalle jääneen Arja Korisevan tilalla konsertissa tuleekin esiintymään reipas ja taitava tamperelainen
poikakuoro Pirkanpojat. Hyväntekeväisyyskonsertin järjestää Lions Club Kangasalan naiset.
Tukiyhdistyksen väen joulunvietto aloitetaan maanantaina 7.12. klo 18 Pirkanpoikien Joulukonsertissa. Lippuja konserttiin voi ostaa toimintakeskuksista sekä hallituksen jäseniltä. Lipun hinta on 20
€, alle 16-vuotiaat pääsevät mukaan maksutta. Konsertin jälkeen klo 19 yhdistys tarjoaa herkulliset joulukahvit ja yhteisen iltahetken kirkonkylän seurakuntatalolla. Joulukahveille voi tulla, vaikkei konserttiin lähtisikään. Tarkempia tietoja saa Markelta tai Riitalta. Konserttiin tulijoiden kannattaa olla hyvissä ajoin kirkossa hyvien istumapaikkojen varmistamiseksi. Yhdistys ei järjestä yhteisiä kyytejä eikä avustajia konserttiin.

Perjantaikerhon joulujuhla perjantaina 11.12.
Perinteistä seurakunnan järjestämää kehitysvammaisten ja heidän perheittensä joulujuhlaa vietetään
kirkonkylän seurakuntakodilla 11.12. klo 18.00 alkaen. Tarjolla puuroa ja jouluista ohjelmaa!

Muita Tukiyhdistyksen hallituksen kuulumisia jäsenistölle
Tukiyhdistyksen hallitus on järjestänyt vuosittain kymmenkunta erilaista tilaisuutta jäsenistölle.
Näihin tapahtumiin on ollut halukkaita lähtijöitä riittävästi, joskus jopa niin paljon että ohjaajista ja
avustajista on ollut puutetta. Yhdistyksen hallitus on jatkossakin järjestämässä erilaisia retkiä, matkoja, viikonloppuleirejä, käyntejä teatterissa jne. mahdollisuuksien mukaan ja Tukiyhdistys toimii
näin omalta osaltaan kolmantena sektorina kunnan kehitysvammahuollon apuna.
Tukiyhdistyksen jäsenistölle kuin myös ohjaajina toimiville henkilöille tulee ikää lisää. Viime vuosina onkin huomattu, että Tukiyhdistyksen järjestämissä tapahtumissa muutamilla kehitysvammaisilla henkilöillä olisi syytä olla mukana henkilökohtainen avustaja (vammaispalvelulain mukaan) tai
jopa tukihenkilö (kehitysvammalain mukaan). Ohjaajien lukumäärä vaikuttaa jatkossa ratkaisevasti
mm. tapahtumiin mukaan lähtevien lukumäärään.
Jatkossa Tukiyhdistyksen tapahtumiin osallistuvaa pyydetään ilmoittautumisen yhteydessä täyttämään lomake, josta selviävät lähtijän osalta tarpeelliset henkilökohtaiset tiedot. Yksi tärkeä asia
lienee se että onko kehitysvammaisen henkilön palvelusuunnitelma ajan tasalla. Palvelusuunnitelmassa on maininta kaikista niistä palveluista ja tukitoimista, joita henkilö tarvitsee jokapäiväisessä
elämässä. Mikäli henkilö tarvitsee esim. henkilökohtaista apua liikkumiseen, on tämä asia syytä
kirjata ko. suunnitelmaan ja hakea sitten siihen sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös. Pirkanmaan
kuntien alueella on erilaisia käytäntöjä tämän asian saattamiseen sille tasolle mitä kehitysvammainen henkilö tarvitsisi osallistuakseen erilaisiin tapahtumiin. Palvelusuunnitelmaan liittyvistä asioista
voi tarvittaessa kysellä lisää tietoa mm. tukiyhdistyksen hallituksen jäseniltä.
Ja on hyvä huomioida, että osallistumalla voit vaikuttaa moneen asiaan myös meidän yhdistyksessämme. Tällainen tilaisuus on alkuvuodesta pidettävä Tukiyhdistyksen vuosikokous, johon yhdistyksen hallitus odottaa runsasta osanottoa.

Koulutusta
Pirkanmaan Tukipiiri järjestää yhdessä Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n kanssa koulutustilaisuuden Tampereella 20.11.2015 klo 13 -15 Tukiliiton tiloissa osoitteessa Pinninkatu 51, nimikkeellä
Työ- ja päivätoiminnan uudistamistarpeet. Koulutuksen pohjaksi kouluttaja Kari Vuorenpää,
Tukiliiton vaikuttamistoiminnan esimies, tuo terveisiä uusiutuvan lainsäädännön ja osallistavan
palvelurakenteen näkökulmasta.
Näkökulmaa uudistuksiin tuottavat:
 YK:n vammaisten ihmisten yleissopimuksen lisäksi ajankohtaiset kehittämishankkeet kuten
- Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan työn ja päivätoiminnan valiokunnan
- STM:n TEOS-työryhmän eli sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelurakenteen uudistamista pohtivan työryhmän sekä
- Osatyökykyiset työelämässä -ohjelman pohdinnat ja raportit.
Koulutukseen ei ole ennakkoilmoittautumista ja koulutustilaisuus on maksuton, joten nähdään ko.
koulutuksessa.

Hyvää joulunodotusta toivotellen
Marke ja tukiyhdistyksen hallitusväki

