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Hallituksen kokoukset
Syysterveiset kaikille yhdistyksen jäsenille! Kiitos, että olet mukana tukemassa yhdistyksen toimintaa!
Hallitus on kokoontunut syksyllä 2018
kerran. Kokous pidettiin 26.9. yhdistyksen toimistolla. Seuraavat Hallituksen
kokoukset ovat 7.11. ja 27.11. klo 17
alkaen yhdistyksen toimistolla.
Edelleen kaipaamme lisävahvistusta hallitukseen! Kehitysvammaisten
palvelut ovat kovassa muutoksessa
ja yhdistyksessä tehdään aktiivista
vaikuttamis- ja verkostoitumistyötä
edunvalvonta-asioissa. Tärkeää olisi
saada kehitysvammaisten henkilöiden
ja heidän omaistensa mielipide monipuolisesti esille! Juuri sinun käytännön
kokemuksesi palveluista ja tulevaisuuden toiveesi ovat meille tärkeää tietoa!
Onko sinulla kiinnostusta tulla mukaan
vaikuttamaan? Hallitus kokoontuu
vuosittain 7-8 kertaa, eikä hallitustyö
vaadi muuta sitoutumista.
Ota yhteyttä toimistolle jos innostuit!

Kutsu syyskokoukseen
Yhdistyksen syyskokous pidetään
tiistaina 27.11.2018 klo 18.00 yhdistyksen toimistolla, Lahdenkatu
15 A 6, 15110 Lahti.
Käsiteltävät asiat:
- Toimintasuunnitelman ja
talousarvion vahvistaminen
- Puheenjohtajan valinta vuosille
2019-2020
- Hallituksen jäsenten valinta
erovuoroisten tilalle vuosille 20192020
- Jäsenmaksujen suuruus
- Toiminnantarkastajan /
tilintarkastajan valinta
- Sääntömuutos ehdotus
Ilmoita tulostasi viimeistään
20.11.18 mennessä sähköpostitse:
niina.toyryla(at)lskvt.fi tai puhelimitse 040-7729537 kahvitarjoilun
järjestämistä varten!
TERVETULOA!

Toimisto Joulun vietossa

17.12.-6.1.19

Toimisto suljettuna myös

4.3.-10.3.2019
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Hallitus ehdottaa seuraavanlaisia muutoksia;
7§
Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää erikseen kannatusjäsenille ja varsinaisille jäsenille
seuraavaksi kalenterivuodeksi. Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen katsotaan
eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa kahdelta vuodelta
peräkkäin suorittamatta. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
MUUTOS:
7§
Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää erikseen kannatusjäsenille ja varsinaisille jäsenille
seuraavaksi kalenterivuodeksi...
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
9§
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä
hallituksen määräämänä aikana ja määräämässä paikassa. Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä aikana ja
määräämässä paikassa. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen
tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin yksi kymmenestä (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti määrätyn asian käsittelemistä varten vaatii.
Kutsu kokoukseen on toimitettava vähintään 7 päivää ennen kokousta kullekin
jäsenelle postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse.
11 §
Yhdistyksen kevätkokouksessa, jonka avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
2. esitetään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkistajien/tilintarkastajien lausunto
3. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
4. käsitellään muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n säännökset.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
2. valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsu-taan yhdistyksen puheenjohtajaksi
3. valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
4. hyväksytään tulevan vuoden toimintasuunnitelma
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5. määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus
sekä hyväksytään tulevan vuoden talousarvio
6. valitaan 1-2 toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja sekä 1-2 varamiestä.
7. käsitellään muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n säännökset.
8. päätetään Tukiliiton liittohallitukselle ja/tai liittokokoukselle tehtävistä aloitteista.
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu kokoon.
MUUTOS:
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
9§
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä aikana ja määräämässä paikassa.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen
niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin yksi kymmenestä (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti määrätyn asian käsittelemistä varten vaatii.
Kutsu kokoukseen on toimitettava vähintään 7 päivää ennen kokousta kullekin
jäsenelle postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse.
11 §
Yhdistyksen vuosikouksessa, jonka avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
2. esitetään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnatarkistajien/tilintarkastajien lausunto
3. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
4. valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
5. valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
6. hyväksytään tulevan vuoden toimintasuunnitelma
7. määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus
sekä hyväksytään tulevan vuoden talousarvio
8. valitaan 1-2 toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja sekä 1-2 varamiestä.
9. käsitellään muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n säännökset.
10. päätetään Tukiliiton liittohallitukselle ja/tai liittokokoukselle tehtä-vistä aloitteista.
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu kokoon.
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Toimiston uutisia ja
uudet aukioloajat

Hallitus on perustanut
asumisen työryhmän

Eeva Väänänen jää äitiyslomalle
22.11.2018. Hänen sijaisenaan toimii
Niina Töyrylä, jonka tavoittaa sähköpostilla osoitteesta niina.toyryla(at)
lskvt.fi, sekä puhelimitse tutusta toimiston numerosta 040-7729537.

Hallitus on perustanut 26.9. olleessa kokouksessa asumisen työryhmän, jonka
tavoitteena on edesauttaa kehitysvammaisten asumispalveluita Lahden
seudulla. Työryhmään kuuluvat Sirpa
Helminen, Johanna Järvelä, Riitta Juntunen, Minna Koivumäki, Niina Töyrylä
sekä Leena Fahlenius.

Lisäksi toimistolla tammikuussa 2018
työharjoittelun aloittanut Kati Kukkonen jatkaa toimistolla työsuhteessa.
Hänen pääasiallisena vastuualueena
ovat vapaa-ajanryhmät, mutta myös
muut toimiston vaihtelevat työt. Katin
tavoittaa sähköpostilla osoitteesta:
kati.kukkonen(at)lskvt.fi, sekä puhelimitse numerosta 044-7346808.
Toimiston aukioloajat ovat:
tiistaisin ja torstaisin 10-15.
Näinä aikoina tavoitat meidät varmimmin myös puhelimitse.

PERUTTU! TIEDÄ
OIKEUTESI -koulutus
TIEDÄ OIKEUTESI - koulutus joudutaan siirtämään keväälle 2019.
Ilmoitamme uudesta ajankohdasta
myöhemmin.
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Yhdistys mukana Naapurit –hankkeessa
Naapurit – yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollistajat on Euroopan
sosiaalirahaston (ESR) rahoittama
hanke ajalle 1.1.2018-30.4.2020.
Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa
kehitysvammaisten aikuisten sosiaalista osallisuutta ja hyvinvointia sekä
sosiaalisia toimintaedellytyksiä etsimällä ratkaisuja itsenäisen asumisen
mahdollistamiseksi, syrjäytymisen
torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.
Hankkeen kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset aikuiset, jotka asuvat
itsenäisesti tai ovat muuttamassa
laitoksista tai lapsuuden kodeistaan
ja aloittamassa itsenäisen asumisen.
Naapuriyhteisö-toimintamalli rakennetaan yhteistyössä kohderyhmään
kuuluvien henkilöiden,
Lahden ammattikorkeakoulun, Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän
ja Eksoten vammaispalveluiden tulosyksikköjen sekä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa.
Hankkeen johtamisen ja hallinnoimisen tueksi on valittu ohjausryhmä.
Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata,
tukea ja seurata hankeen etenemistä
sekä olla sparraajana, suunnannäyttäjänä ja ovien aukaisijana eri suuntiin.
Yhdistyksemme on mukana tässä
ohjausryhmässä.
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Hankkeen saavutuksia 9/2018:
- tehty nykytilan analyysi maakuntien tuetun asumisen ja muiden
asumispalveluiden osalta sekä
selvitetty palveluiden käyttäjien,
läheisten ja työntekijöiden kokemuksia palveluista.
- Asuminen & Ympäristö lehteen
tehty julkaisu
- Olkkari –toiminta Lahdessa
- Facebook –sivusto

Harrastustoiminta
Syksyn harrastustoiminta on lähtenyt
käyntiin reippaasti ja moni ryhmä on
täynnä. Joitakin paikkoja kuitenkin
löytyy! Joten jos kaipaat uutta harrastusta itsellesi tai läheisellesi, niin ota
yhteyttä toimistolle!
Tilaa on esimerkiksi 10-18 –vuotiaille
nuorille tarkoitetussa Nuorten nuokussa, jonka sisältö suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa. Loppukaudella
on ainakin luvassa leipomista, Talent
Show ja päätösretki!
Radio Valo Lahti –mediapajassa taas
pääsee kokeilemaa toimittajan työtä.
Ryhmässä voidaan tehdä radio-ohjelmia ja videoita, valokuvata tai kirjoittaa
julkaistavia juttuja osallistujien mielenkiinnon mukaan.
Tuotokset julkaistaan Radio Valon
nettisivuilla sekä yhdistyksen tiedotuskanavilla.

Kaikkien lasten synttärit
Monipuolista matalan kynnyksen ohjattua liikuntaa harrastetaan Aikuisten
liikunta –ryhmässä lauantaisin Mäkikatsomon liikuntatilassa.
Vaikeimmin vammaisten musiikkikerho sisältää yhdessä soittamista,
laulamista ja musiikkiin eläytymistä.
Kerho kokoontuu Harjulan kansanopistolla joka toinen maanantai.
Mukaan mahtuu myös Orimattilan lasten ja nuorten toimintakerhoon. Kerhossa leikitään, liikutaan ja vietetään
aikaa yhdessä. Toiminta on ilmaista
orimattilalaisille, sillä sitä tuetaan testamenttilahjoituksella.

Vuokravälineet harrastuksiin Pajulahdesta
Pajulahden urheiluopistolla on vuokrattavana soveltavaan liikuntaan tarkoitettuja erikoisvarusteltuja urheiluvälineitä. Valikoimassa on mm. erilaisia
pyöriä (noja-, käsi- ja tandempyörät),
Hippocampe-maastopyörätuoleja,
pelipyörätuoleja, maalipallovarusteet,
sisäcurling-välineet ja sisäpelisettejä.
Tiedot niistä löytyvät sivustolta

Lämpimästi tervetuloa kaikkien lasten
synttäreille! Juhlat järjestetään lauantaina 17.11.2018 klo 14-16.30
8-salilla. Kaikki lapset ja nuoret perheineen ovat juhliin tervetulleita!
Ohjelmassa sirkusta, kasvomaalausta, kakkua, disko ja synttärilahjat ihan
jokaiselle lapselle (myös sisaruksille).
Ilmoittaudu 10.11. mennessä linkistä
www.minuakuullaan.fi/kls
Kaikkien lasten synttärit ovat alkusysäys Minua Kuullaan –hankkeelle, jonka tarkoituksena on tukea valtakunnallista perhekeskustyötä vahvistamalla
osaamista vammaisuuteen liittyvissä
erityiskysymyksissä. Hankkeen toteuttavat Veikkauksen tuella Jaatinen ry.,
Vamlas ja Kehitysvammaliitto.
Yhdistys on mukana paikallisena yhteistyökumppanina.

www.valineet.fi. Välineitä voi vuokrata
kotiin kokeiluun hintaan 10€/viikko/
väline.
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Yhdistys on saanut Hämeenmaalta neljä kausikorttia Lahti Basketballin peleihin. Mahtavaa!

Aikuisten kehitysvammaisten vanhempien
vertaistukiryhmä
Kevään 2019
kokoontumispäivät:
Ryhmä kokoontuu Yhdistyksen
toimistolla klo 13:0017.1.2019
14.2.2019
14.3.2019
11.4.2019
16.5.2019
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Hyväntekeväisyyslippuja Yö -yhtyeen konserttiin

Nyt kaikki peleistä kiinnostuneet ilmoittautukaa! Jotta iloa riittäisi mahdollisimman monelle niin kerää neljän hengen porukka, ota yhteyttä toimistolle ja
katsotaan sopiva peli.
Pelit pelataan Lahti Energia Areenalle.
HUOM! ”Lahti Basketball” alkavat ottelut ovat kotiotteluita.

LähiTapiola Vellamo haluaa olla tekemässä hyvää ja on antanut yhdistyksellemme 30 vapaalippua yhteistyössä
Sibeliustalon kanssa Anna Hyvän
Kiertää -hyväntekeväisyysteemaiseen
konserttiin.
Pe 23.11. Yö - mitä jos mä rakastan
klo 19:00 Lahden Sibeliustalo
Konserttiliput ovat tarkoitettu kehitysvammaisille, joiden mukaan saa lähteä
saattaja/omainen. Ota yhteyttä
niina.toyryla@lskvt.fi tai 040 772 9537
mikäli Yö -yhtyeen
konsertti kiinnostaa.
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Jäsenten Palveluksessa
Yhdistyksen yhteystiedot:
Lahdenkatu 15 A 6, 15110 LAHTI
(040) 772 9537, info@lskvt.fi
www.lskvt.fi
Toimisto avoinna: tiistaisin ja torstaisin 10-15
Toiminnanjohtaja Eeva Väänänen (äitiyslomalla 22.11.18 alkaen )
(040) 772 9537
eeva.vaananen@lskvt.fi
Hallintopäälikkö Niina Töyrylä
niina.toyryla@lskvt.fi
Vapaa-ajantoiminta Kati Kukkonen
(044) 734 6808
kati.kukkonen@lskvt.fi
Me Itse Lahden alajaos:
Lahdenkatu 15 A 6, 15110 LAHTI
meitse@lskvt.fi

Hallitus 2018
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
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