JOENSUUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
YLEISTÄ
Vuosi 2018 oli yhdistyksemme 48. toimintavuosi. Tavoitteenamme on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja
hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa, osallisuutta ja elämänlaatua aktiivisella edunvalvonnalla ja
kumppanuudella. 1.1.2018 oli jäseniä yhdistyksessämme 153.
Yhdistyksemme on sekä Pohjois- Karjalan Tukipiiri ry:n että valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n
jäsenyhdistys. Tämä mahdollistaa jäsenillemme edunvalvonnan lisäksi osallistumisen koulutus- ja teemapäiviin,
kulttuuritapahtumiin sekä virkistykseen yhdessä.
HALLINTO
Hallitus: puheenjohtaja Niina Komulainen, varapuheenjohtaja Ari Jormanainen, sihteeri Pieta Natunen sekä
jäsenet: Tiina Hirvonen, Irene Kukkonen, Kati Natunen (Me Itse ry:n edustaja), Kaisa Nuutinen ja Nina Loimi.
Rahastonhoitajan tehtävät ja kirjanpidon hoiti Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen Kajo-keskus ja sen
työntekijä Piia Heikkinen.
Toiminnantarkastajina toimivat Liisa Eronen ja Leena Soikkeli.
Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset sekä neljä (30.1., 24.4., 28.8.,22.10.) hallituksen kokousta pidettiin
sääntöjen mukaisesti.
Kevätkokousmatka suuntautui tänä vuonna Savonlinnaan 17.3.2018. Varsinainen kokous pidettiin bussissa
menomatkalla. Savonlinnassa ruokailtiin ravintola Savon Hovin grillibuffetissa. Teatterissa katsottiin esitys
”Avioliittosimulaattori”. Mukana oli 25 henkilöä ja omavastuu 30 euroa/hlö, avustajilta 15 euroa.
Syyskokous pidettiin perinteisesti Kasvunpaikan tiloissa Kauppakadulla 22.11.2018. Samalla järjestettiin
pikkujoulutanssiaisten arpajaisten kääriäiset. Paikalla oli 14 yhdistyksen jäsentä.
Yhdistyksestämme oli edustaja Pohjois-Karjalan Me Itse -ryhmässä.
Tukiliiton liittokokous oli Tampereella 19.5.2018. Lyhyt ”Oodi osallisuudelle” –miniseminaari oli 18.5.2018
Tulppaanitalolla ja illallinen Tampere-talossa. Yhdistystämme edusti Pieta Natunen.
TAVOITTEET JA TOIMINTA
Yhdistyksemme painopistealueiksi vuodelle 2018 on toimintasuunnitelmassa kirjattu:
Mielekkään toiminnan ja vertaistuen järjestäminen kehitysvammaisille ihmisille sekä heidän läheisilleen
1) Perhekerho Down-lasten perheille (alle 17 v.) Perheentalolla kokoontui: 4.2., 8.4., 2.9., 7.10.
Ryhmän tarkoitus on ollut kokoontua vapaamuotoisesti keskustelemaan kunkin perheen
ajankohtaisista asioista. Ryhmän toiminnasta on vastannut Eeva Kekkonen. Toiminnassa on ollut
mukana vaihteleva määrä perheitä (n. 2-6 perhettä).
2) Perheretki suuntautui 27.10.2018 Nurmeksen Bomban uudistettuun kylpylään sekä Matkailukeskus
Hyvärilään, jossa ruokailimme. Matkalla oli 52 henkilöä. Matkanjohtajina toimivat Niina

Komulainen ja Ari Jormanainen. Omavastuuosuus oli 10 euroa/hlö. Retkeen käytettiin LC Puukellon
antamaa avustusta.
3) Kesäretki tehtiinkin tänä vuonna vasta 8.9.2018 Elma-kotiin. Retki oli todella suosittu ja
matkasimme sinne 64-hengen bussilla. Mukana oli 55 henkilöä, joista 7 ohjaajaa ja kaksi tuli omalla
autolla. Bussimatkan omavastuu oli 5 euroa. Elma-Koti järjesti meille ohjelmaa: tutustuminen Elmakotiin, ulkoaktiviteetteja ja lopuksi makkaran- ja lettujen paistoa sekä saunomista.
4) Pikkujoulutanssiaiset järjestettiin Kimmelissä 2.12.2018 Ohjelmassa oli joululounas, tanssia sekä
arpajaiset. Tanssiaisten arpajaistuotto oli 1191 €, josta puolet tilitettiin Tukipiirille. Vapaaehtoisesti
soittamaan tulleen orkesterin jäsenille (6 henkilöä) lahjoitettiin kiitoksena villasukat.
5) Yhdistys tuki Kivenpyörittäjän päivätoimintayksikön retkeä 26.-28.6.2018 Helsinkiin 500 eurolla.
Retkelle osallistui 16 henkilöä, mukaan lukien henkilökunta ja avustajat.
Yhdistys avusti myös tuetun asumisen asiakkaiden (Vaarat-Pyhäselkä-alueen) retkeä Helsinkiin 22.24.5.2018. Matkalla oli kaikkiaan 10 henkilöä, joista kaksi asumisenohjaajaa.
Nuorten vapaa-ajantoiminnan kehittäminen
Tiedottamisen tehostaminen ja monipuolistaminen sekä yhdistyksen näkyvyyden lisääminen, yhteistyö ja
verkostoituminen
1) Joensuun Kehitysvammaisten Tuki ry:llä on kotisivut. Jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden 2018 aikana kaksi
ja ne linkitettiin myös kotisivuille. Toiminnasta tiedotettiin sanomalehti Karjalaisen järjestöpalstalla.
Yhdistyksellä on myös Facebook-profiili. Sivuillamme on tällä hetkellä 165 (107) tykkääjää. Kotisivujen
uudistaminen ei toteutunut tänäkään vuonna.
2) Yhdistyksemme 20 euron suuruiset stipendit jaettiin seitsemälle peruskoulunsa päättävälle
kehitysvammaiselle nuorelle.
3) Osallistuimme Pieni Ele –keräykseen hoitamalla presidentinvaalien vaalilipasvalvonnan Kanervalan ja
Noljakan kouluilla 28.1.2018 sekä osallistumalla ennakkoäänestyksen vaalilipasvalvontaan Joensuun
pääkirjastossa 20.1.2018.
4) Yhdistyksemme oli mukana Perheentalolla järjestetyssä Perheentalon 5-vuotisynttäreillä 11.8.2018.
Hallituksen jäsenet Nina Loimi ja Kati Natunen suunnittelivat ja järjestivät ohjattua askartelua lapsille
Katin ideoinnin mukaan. Askartelupiste oli suosittu. Johanna Kaario Kehitysvammaisten Tukiliitosta oli
päivässä myös mukana. Yhdistyksen näkyvyyttä ei tilaisuuksissa olisi hyvä vahvistaa esitteillä, julisteilla
yms.
5) Jokipojat kutsui kehitysvammaiset lapset, nuoret ja aikuiset elämysiltaan. Ilta järjestettiin
Kansainvälisenä vammaistenpäivänä 3.12.2018. Illan aikana oli mahdollisuus seurata Jokipoikien
edustusjoukkueen jääharjoituksia ja tavata pelaajia. Yhdistys hankki glögiä ja pipareita, joita tarjottiin
osallistujille. Myös arpajaiset järjestettiin.
6) Yhdistyksemme sai Pohjola-Norden ry:ltä ”Arjen Lucia” -huomionosoituksen ”arvokkaasta työstä
kehitysvammaisten ja heidän perheidensä virkistys- ja vertaistukitoiminnassa”. Se lahjoitettiin Lucianpäivän tapahtumassa Iso-Myyssä 13.12. ja sen vastaanotti sihteeri Pieta Natunen.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisääminen
1) Facebookin hyödyntäminen vaikuttamistoiminnassa
Yhdistyksen varapuheenjohtaja ja sihteeri vastasivat Facebook-sivujemme päivittämisestä. Sinne
välitettiin tietoa ajankohtaisista aiheista sekä jonkin verran tilaisuuksista. Facebookin ylläpitäminen on
kaikkien yhteinen asia ja vaatii vielä muistamista ja harjoitusta. Tärkeää on, että jäsenet jakavat
yhdistyksen postauksia omilla sivuillaan, jolloin tieto leviää mahdollisimman laajalle.
2) Lehdistötiedotteiden ja juttuvinkkien antaminen
3) Yhteistyö uuden Siun soten vammaispalvelun kanssa
Infopäivä itsemääräämisoikeudesta järjestettiin Lyseon peruskoululla 6.10.2018 klo 10-15. Siun Sotesta
asiaa esitteli työntekijän näkökulmasta toimialueylihoitaja Sari Hietala, Kehitysvammaisten Tukiliiton
lakimies Sirkka Sivula puhui itsemääräämisoikeudesta ja tuetusta päätöksenteosta. Pieta Natunen
käytti omaisen puheenvuoron ja Jari Tanskanen ja Kati Natunen kokemuspuheenvuorot. Niina
Komulainen toimi tilaisuuden juontajana. Yhteistyö koettiin hyvänä ja jatkoa sille toivotaan.
4) Pieta Natunen oli suunnittelemassa yhdistyksen puolesta Fiktio ry:n kanssa kehitysvammaisille nuorille
suunnattua Superdiskoa. Se järjestettiin Kimmelissä 20.10.2018 ja siellä esiintyivät Rinne
Radio, MC KOO sekä DJ Terva. Superdisco oli tarkoitettu yli 18-vuotiaille ja mukana oli 150 henkilöä.
Tapahtumaa ovat tukemassa Pohjois-Karjalan Osuuskauppa PKO, Kimmel sekä Alli Paasikiven Säätiö .
Kannanottaminen kehitysvammaisten ajankohtaisiin asioihin, esim. Joensuun kaupungin päätöksiin ja sen
järjestämiin palveluihin kehitysvammaisille ja heidän perheilleen
1) Puheenjohtaja yhdessä alakoululaislapsen äidin kanssa kirjoitti kirjelmän koskien kehitysvammaisten
lasten opetuksen järjestämistä Joensuussa. Kirje toimitettiin sähköisesti hyvinvointijohtaja Riitta
Huurinaiselle, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Joakim Kärkkäälle, palvelupäällikkö Katja
Pussiselle sekä kasvatus- ja opetusjaoston jäsenille. Palvelupäällikkö Pussisen kutsusta puheenjohtaja ja
Laura Sallinen tapasivat Pussisen ja koulutusjohtaja Olli Kauppisen 7.5.2018, jotka kertoivat opetuksen
tilanteesta Joensuussa.
TIEDOTUSTOIMINTA
Jäseniä tiedotettiin ajankohtaisista asioista edelleen jäsenkirjeellä sekä sanomalehti Karjalaisen
järjestöpalstalla. Yhdistyksellä on nettisivut. Jäsenille tuli Tukiviesti- tai Leija -lehti. Jokaiselle uudelle jäsenelle
lähetettiin puheenjohtajan allekirjoittama kirje ja pieni liittymislahja. Yhdistys on mukana myös Facebookissa v.
2014 lopulta lähtien.
TALOUS
Jäsenmaksu oli 22,5 euroa/henkilö yli 16-vuotiailta jäseniltä.
Yhdistyksemme tuloja kartutettiin järjestämällä myyjäisiä ja arpajaisia sekä osallistumalla tilaisuuksien
järjestämiseen sekä Pieni ele -keräykseen presidentinvaalien yhteydessä tammikuussa 2018.
LC Puukello lahjoitti yhdistyksellemme 24.3.2018 pidetyssä lahjoitustilaisuudessa 1500 euroa käytettäväksi
erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä hyväksi. Sihteeri Pieta Natunen oli yhdistyksestämme
ottamassa lahjoitusta vastaan. Lahjoituksella kustannettiin tämän vuoden perheretkeä Nurmekseen.
Yhdistyksemme sai testamenttilahjoituksen n. 16 000 euroa, joka on maksettu yhdistyksemme tilille 31.8.2018.

Yhdistykselle aiemmin testamenttivaroin hankittu asunto-osake on vuokrattu ja siitä saatavat vuokratulot
käytetään yhdistyksen toimintaan ja jäsenistön hyväksi.
TAPAHTUMAKALENTERI
17.3.2018

Yhdistyksen kevätkokous

Savonlinna

11.8.2018

Perheentalon 5-vuotissynttärit

Joensuu

8.9.2018

Retki Elma-Kotiin

Tuupovaara, Joensuu

16.-18.8.2018

Joensuun Parafest

Joensuu

6.10.2018

Infopäivä itsemääräämisoikeudesta

Joensuu

20.10.2018

Superdisko (Fiktio ry.)

Kimmel, Joensuu

27.10.2018

Perheretkipäivä

Bomba, Nurmes

25.11.2018

Yhdistyksen syyskokous

Kasvunpaikka, Joensuu

2.12.2018

Pikkujoulutanssiaiset

Kimmel, Joensuu

3.12.2018

Jokipoikien elämysilta

Jäähalli, Joensuu

