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Sosiaali- ja terveysministeriö (STEA) 
on myöntänyt Lahden Seudun Kehi-
tysvammaisten Tuki ry:lle hankeavus-
tuksen, Sauma- vaikeimmin kehitys-
vammaisten osallisuuden tukeminen. 
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on 
selvittää 
• millainen vapaa-ajantoiminta olisi
   mielekästä
• esteet vapaa-ajantoimintaan
   osallistumiselle sekä
• luoda LSKVT ry:lle toimintamalleja, 
   jotka tukevat heidän osallisuuttaan.

Sauma - vaikeimmin 
kehitysvammaisten 
osallisuuden tukeminen 
2019–2021

Kutsu vuosikokoukseen
Yhdistyksen vuosikokous pidetään 
maanantaina 6.5.2019 klo 18:00 yh-
distyksen toimistolla, Lahdenkatu 15 A 
6, 15110 LAHTI.

Käsiteltävät asiat:
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, 
sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
Esitetään vuoden 2018 toimintaker-
tomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan 
lausunto
Päätetään tili- ja vastuuvapauden 
myöntämisestä ja tilinpäätöksen vah-
vistamisesta
Valitaan hallituksen jäsenet erovuoros-
sa olevien tilalle kaudelle 2020-2021
Hyväksytään tulevan vuoden toiminta-
suunnitelma
Määrätään seuraavan vuoden jäsen-
maksun ja kannatusjäsenmaksun suu-
ruus sekä hyväksytään tulevan vuoden 
talousarvio
Valitaan 1-2 toiminnantarkastaja tai 
tilintarkastaja sekä 1-2 varamiestä.
Päätetään Tukiliiton liittohallitukselle 
ja/tai liittokokoukselle tehtävistä aloit-
teista
Käsitellään muut hallituksen ja jäsen-
ten esittämät asiat ottaen huomioon 
yhdistyslain 24 §:n säännökset.
o Yhdistyksen toimistotilan (Lahdenka-
tu 15 A 6) remontointi / myynti

Ilmoitathan tulostasi viimeistään 
30.4.19 mennessä
niina.toyryla@lskvt.fi kahvitarjoi-
lun järjestämistä varten.
TERVETULOA!

Etsimme Lahden seudulta vai-
keimmin kehitysvammaisia 
henkilöitä, heidän omaisiaan ja 
lähihenkilöitään haastateltaviksi. 
Haastatteluissa saamme käsityk-
sen teidän toiveista siitä, millaista 
vapaa-ajantoimintaa tulisi tarjota.  

Ota rohkeasti yhteyttä
Niina Töyrylä
projektikoordinaattori
040 772 9537, 
niina.toyryla@lskvt.fi
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Tukiliiton apurahoja myönnetään 16 
vuotta täyttäneille kehitysvammaisille 
henkilöille. Apurahoja voivat hakea 
yksittäiset henkilöt ja ryhmät.

Yksittäisille hakijoille on myönnetty 
apurahoja esimerkiksi kansanopis-
tojen liikunta- ja käsityöryhmiin sekä 
musiikkiharrastukseen, kuten bändi- 
tai kuorotoimintaan. Yksilöapurahaa ei 
voi hakea tietokoneeseen tai apuväli-
neisiin.

Ryhmien apurahaa voi hakea esiinty-
viin ryhmiin esim. tanssi-, musiikki- tai 
teatteriryhmiin sekä liikuntaryhmiin. 

Apurahaa voi hakea ryhmän toiminnan 
tukemiseen, ei kuitenkaan tilavuokraan 
tai ohjaajan palkkioon. 
Apurahan voi saada joka toinen vuosi.

Harrastatko? Hae Tuki-
liiton apurahaa

Hae nyt omatoimisten erityistä tukea 
tarvitsevien kesäleirille Sompalaan 
ma-pe 19.-23.8.2019

Sompalan leirikeskus sijaitsee Vesan-
non kunnassa Pohjois-Savossa luon-
nonkauniin järven rannalla. Yöpyminen 
tapahtuu joko 2 hengen aitoissa, joissa 
on oma suihku ja wc tai meille vara-
tussa isommassa talossa, jossa yöpyy 
myös yksi ohjaajista. Leirille otetaan 
mukaan omat petivaatteet (lakana, 
pussilakana, tyynyliina ja pyyhe)

Leiriohjelmaan kuuluu saunomista 
ja uimista, leirinuotiolla letunpaistoa, 
pihapelejä, ohjattua liikuntaa sekä 
muuta mukavaa yhdessäoloa. 

Leirille mahtuu 12 omatoimista ke-
hitysvammaista. Leirillä ei ole yöval-
vontaa, joten yöpymisen tulee sujua 
omatoimisesti. Leirille lähtee 3 ohjaa-
jaa, vastuuohjaajana toimii Johanna 
Helenius.

Leirille voi myös osallistua perheen tai 
avustajan kanssa. Leirikeskuksessa on 
hyvin valittavana mökkejä yöpymiseen.

Valituille ilmoitetaan leiristä viimeis-
tään 21.6.2019

Hae Sompalan kesälei-
rille

Aika: 19-23.8.2019
Paikka: Sompalan leirikeskus
Hinta: 130€ (ei jäsenet 150€)
Hae leirille:
www.lskvt.fi/leirit

Lisätietoja: 
Kati Kukkonen
044 734 6808
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Tervetuloa ihastelemaan Harjulan ku-
vataideryhmien taidenäyttelyä
lauantaina 13.4.2019 klo 9-14:30
Harjulan kansanopistoon,
Lounaankatu 3.

Paikalla ryhmiä ohjaava kuvataiteilija 
Sari Koivu.

Kuvataideryhmien tai-
denäyttely Harjulassa

Apurahan hakuajat:
Kevään hakuaika päättyy 30.4. 
Syksyn hakuaika päättyy 30.10.

Lisätietoja 
Soilikki Alanne Tukiliitosta.
040 4839 318
soilikki.alanne@tukiliitto.fi

www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdis-
tykset/tukiliiton-apurahat
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Torstaina 25.4.2019 klo 17-19 juh- 
litaan Lahden 8-salilla yhdistyksen 
Vappudiscoa.

Ohjelmassa iloista musiikkia, tanssi- 
esityksiä, Nuorten nuokkulaisten ke- 
vään aikana tekemän Unelmakaupun- 
ki –pelin julkistaminen sekä kahvio, 
jossa munkkeja ja tippaleipää.

Juhliin ovat tervetulleita kaikki!

Yhdistyksen perinteisiä kesäpäiviä vie- 
tetään Luomaniemen leirikeskuksessa 
la 15.6.2019 klo 10-14.

Käytössämme on 40 hengen sauna- 
tupa järven rannalla. Tarjolla pientä 
purtavaa, kesäistä salaattia sekä pulla- 
kahvit. Saunat ovat päällä klo 10-12.

Tervetuloa!

Ilmoittautumiset 10.6.2019 mennessä
kati.kukkonen@lskvt.fi
044 734 6808

Luomaniemen virkistys-
päivät

Vappudisco
Aikuisten kehitysvammaisten van-
hempien ryhmä
Ryhmä kokoontuu keväällä 11.4. ja
16.5. , klo 13 alkaen yhdistyksemme 
toimistolla, Lahdenkatu 15 A 6. 

Tarjolla pullakahvit ja mukavaa kes-
kustelua elämän iloista ja suruista. 
Tervetuloa!

Erityislasten vanhempien
vertaisryhmä
Ryhmä kokoontuu 11.4. klo 17:00 Per- 
heiden paikka Tilkussa, Kauppakatu 7. 

Tapaamisiin voi tuoda lapsen mukaan, 
perheiden paikassa on paljon leluja ja 
muuta kivaa tekemistä lapsille.

Lastenhoidon järjestämiseksi, ilmoitat- 
han tulostasi
niina.toyryla@lskvt.fi 
040 772 9537

Vertaisryhmät
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Valtti-ohjelma auttaa erityistä tukea 
tarvitsevia lapsia ja nuoria liikunnan 
pariin. Ohjelmaan voivat hakea mu- 
kaan 6–23-vuotiaat, jotka eivät vielä 
ole löytäneet sopivaa liikuntaharras- 
tusta.

Valtti eli henkilökohtainen vammais- 
liikunnan ohjaaja toimii harrastuksen 
pariin saattajana. Valtti on ohjatta- 
vansa liikuntakaverina, tukihenkilönä, 
kannustajana ja neuvonantajana noin 
neljän liikuntakokeilukerran mittaisen 
jakson ajan. Perheet vastaavat itse 
liikuntakokeilujen kuluista.

Valtteina toimivat Lahden ja Heinolan 
alueella Liikuntakeskus Pajulahden lii- 
kuntaneuvojaopiskelijat ja Haaga-Helia 
ammattikorkeakoulun opiskelijat, josta 
pääosa opiskelee liikunnanohjausta, 
mutta lisäksi mukana on sosionomi- ja 
yhteisöpedagogiopiskelijoita.

Lahden seudulla valttitoiminta myön-
netään vuosittain noin 10-15 hakijalle. 
Liikuntakokeilujaksot ajoittuvat pää-
asiassa syksylle.

14.9.2019 Yhdistyksen 
varainkeruukonsertti

Haku Valtti-toimintaan 
1.3.-30.4.2019

Haku on auki keväällä 1.3.–30.4.2019
osoitteessa www.vammaisurheilu.fi.

Lisätietoja: Nina Peltonen, VAU, las- 
ten ja nuorten liikunnan suunnittelija, 
p.050 400 1532,
nina.peltonen@vammaisurheilu.fi

Lauantaina 14.9.2019 järjestetään 
Finlandia klubilla yhdistyksen varain-
keruukonsertti. Esiintyjä on jo selvillä, 
mutta pidetään se vielä hetken salai-
suutena. Julkaisemme sen ihan pian!

Laita kalenteriisi ylös 14.9.2019. Mah-
tava konsertti tulossa!
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Me Itse ry on kehitysvammaisten 
ihmisten valtakunnallinen kansalais- 
järjestö. Sen tavoitteena on puolustaa 
kehitysvammaisten ihmisoikeuksia.
Paikalliset ryhmät toimivat valtakun- 
nallisen Me Itse ry:n alaisuudessa.
Paikallisryhmät määrittelevät oman 
toimintansa vapaamuotoisesti oman 
kiinnostuksensa pohjalta.

Lahden alueella vaikuttaa Lahden 
Seudun Me Itse -ryhmä. Kokouksis- 
sa käy noin 15 osallistujaa Lahdesta 
ja ympäristökunnista. Ryhmä toimii 
aktiivisesti, se tapaa kuukausittain ko- 
kousten merkeissä sekä lisäksi muun 
toiminnan parissa. Tänä vuonna on uu-
distettu kokous käytäntöjä ja tavat- tu 
Riihimäen Me Itse -ryhmä, sekä lisäksi 
käyty Isku Areenalla Pelicansin
vieraana. Tavoitteena tänä vuonna on 
tavata lisää muita paikallisryhmiä sekä 
paikallisia vaikuttajia.

Valtakunnallisen Me Itse ry:n vuosi- 
kokous oli Tampereella 17.3.2019. 
Tampereelle lähti paikallisryhmästä 7 
osallistujaa sekä taustatukihenkilö.

Ryhmään mahtuu aina uusia innok- 
kaita vaikuttajia. Jos ryhmän toiminta 
kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä!

Lisätietoja:
Kati Kukkonen
044 734 6808,
kati.kukkonen@lskvt.fi

Lahden seudun Me Itse 
–ryhmän toiminta

Eduskunta on käsitellyt Vammaisfoo- 
rumi ry:n ja Kehitysvammaalan asu-
misen neuvottelukunnan vireille pane- 
maa Ei myytävänä! –kansalaisaloitetta 
täysistunnossaan tiistaina 5.3.2019.
Aloite vastustaa sitä, että vammaisten 
henkilöiden koko elämän mittaisia, 
välttämättömiä palveluja järjestetään 
kilpailutuksella hankintalain mukaises- 
ti.

Eduskunta antoi lopullisen vastauk- 
sensa Ei myytävänä -kansalaisaloit-
teeseen. Eduskunta hyväksyi talous-
valiokunnan lausumaehdotukset, jotka 
velvoittavat tulevaa hallitusta ryhty-
mään toimiin. Aloitteeseen sisältyvää 
hankintalakia koskevaa lakiehdotusta 
eduskunta ei pitänyt sellaisenaan to-
teutuskelpoisena.

Talousvaliokunnan lausumaehdotuk- 
set:

1. Eduskunta edellyttää, että valtio- 
neuvosto nimittää asiantuntijaryhmän, 
jossa ovat mukana aloitteen tekijöi-
den ja vammaisjärjestöjen edustajat, 
arvioimaan ja valmistelemaan viipy-
mättä tarvittavat säädösmuutokset, 
joiden avulla turvataan vammaisten 
henkilöiden osallisuus ja oikeussuoja-
keinot heitä koskevassa päätöksente-
ossa. Lisäksi asiantuntijaryhmän tulee 
selvittää sosiaali- ja terveyspalveluja 

Eduskunnan kannanotto 
Ei myytävänä! –
kansalaisaloitteeseen
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ja hankintalainsäädäntöä sekä nii-
hin liittyvää neuvontaa ja ohjeistusta 
koskevat muutostarpeet sosiaali- ja 
terveyspalvelujen, mukaan lukien Kan- 
saneläkelaitoksen järjestämisvastuulle 
kuuluvien palvelujen, hankintojen kehit- 
tämiseksi. Tarvittavat säädösmuutok- 
set on annettava eduskunnalle mah- 
dollisimman pian.

2. Eduskunta edellyttää, että vammais- 
ten henkilöiden itsemääräämisoikeutta 
ja osallisuutta vahvistetaan osana 
asiakkaan ja potilaan itsemäärää-
misoikeutta koskevan lainsäädännön 
valmistelua.

3. Eduskunta edellyttää, että val- 
tioneuvosto selvittää ja varmistaa 
vammaispalvelujen tarjoamisen edel- 
lytyksiin, kuten toimitiloja koskeviin 
vaatimuksiin, liittyvän lainsäädännön 
tarkoituksenmukaisuuden ja siihen 
liittyvän ratkaisu- ja valvontakäytännön 
yhtenäisyyden palvelujen käyttäjien 
yhdenvertaisuuden ja palveluntarjoa- 
jien tasavertaisten kilpailuedellytysten 
turvaamiseksi.

Lausumaehdotusten pohjalta asiaa 
viedään eteenpäin sosiaali- ja ter- 
veysministeriön asettamassa asian- 
tuntijaryhmässä, johon kansalaisa- 
loitteen edustajat ja vammaisjärjestöt 
saavat nimetä edustajansa.
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Yhdistyksen yhteystiedot
Lahdenkatu 15 A 6, 15110 LAHTI
(040) 772 9537, info@lskvt.fi www.lskvt.fi

Toimisto avoinna: tiistaisin ja torstaisin 9-15

Toiminnanjohtaja Niina Töyrylä
(040) 772 9537 
niina.toyryla@lskvt.fi

Vapaa-ajantoiminta Kati Kukkonen
(044) 734 6808
kati.kukkonen@lskvt.fi

Lahden Seudun Me Itse -ryhmä 
Lahdenkatu 15 A 6, 15110 LAHTI
meitse@lskvt.fi

Puheenjohtaja
Leena Fahlenius (040) 567 5192 fahlcon.lf@dlc.fi 

Varapuheenjohtaja
Niina Töyrylä (040) 772 9537 niina.toyryla@lskvt.fi 

Muut jäsenet
Sinikka Haanpää(044) 257 2723 sinikka.haanpaa@phnet.fi 

Sami Korhonen (045) 2357 927 sami.p.korhonen@hotmail.com 

Jaana Metsänen (040) 556 1112 jaana.metsanen@phnet.fi 

Ulla Kuikka (040) 700 4567 pekka.toyryla@phnet.fi

Sirpa Helminen (050) 534 1504 sirpa.helminen@phnet.fi

Jäsenten Palveluksessa

Hallitus 2018
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