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Hallituksen tervehdys
Tukiyhdistys haluaa tervehtiä jokaista jäsentään jäsenkirjeen muodossa. Yhdistyksemme on ollut varsin
vireä yli 40 vuotta kestäneen toimintansa aikana. Koronaepidemian vuoksi kaikki toiminta on kuitenkin
ollut pitkän aikaa pysähdyksissä. Nyt pikkuhiljaa pääsemme palaamaan kohti normaalimpaa elämää.
Tästä saimme esimakua jo viime heinäkuussa järjestetystä teatteriesityksestä Kauttualla, kun olimme
varanneet yhdistyksen käyttöön koko näytöksen. Euran Pallon kanssa yhteistyö on jatkunut ja kesällä on
pelattu innokkaasti soveltavaa futista FC Sinisten riveissä. Ystäväiltatoiminta ja oma uintivuoro pääsivät
pitkän tauon jälkeen jatkumaan syyskuussa. Lisää toimintaa on tulossa ja suunnitteilla, hallitus ottaa
mielellään jäseniltä ideoita toiminnan järjestämiseksi. Helpoin tapa vaikuttaa asioihin, on osallistua yhdistyksen syyskokoukseen Säkylän seurakuntatalolla 27.10.2021 klo 18.30. Hallitus toivoo jäsenensä
osallistuvan sankoin joukoin kokoukseen.

Yhdistyksen toiminnan tavoite ja tarkoitus
Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on tukea kehitysvammaisia ja heidän perheitään järjestämällä vapaaajan toimintaa ja virkistystä sekä tukemalla opiskelua ja koulutusta. Yhdistys haluaa lisätä tietoisuutta
kehitysvammaisuudesta ja tukea kehitysvammaisten ihmisten oikeuksia yhteiskunnassa. Yhdistys tekee
yhteistyötä ja ajaa jäsentensä asioita yhteiskunnassa. Yhdistys toivoo jäsenten osallistuvan aktiivisesti
yhdistyksen toimintaan.

Yhdistyksen avustustoiminta
Tukiyhdistys käyttää Hilkka Aaltosen testamenttilahjoitusta vuosittain toiminta-alueensa kehitysvammaisten hyväksi sekä vuosittain laadittavaan toimintasuunnitelmaan että avustussääntöön perustuen.
Yhdistys on myös sitoutunut tukemaan alueensa Special Olympics-urheilijoita.
Testamenttilahjoituksen periaatteet ovat: ”Testamenttivarat käytetään seudun kehitysvammaisten
koulutukseen ja opiskelujen tukemiseen esimerkiksi tukemalla kehittävien koneiden ja välineiden
hankintaa sekä virkistykseen järjestämällä esimerkiksi matkoja ja vapaa-ajan harrastustoimintaa.”
Yhdistyksen toiminta-alueella asuvat kehitysvammaiset sekä heidän yhteisönsä (esimerkiksi koulu,
asumisyksikkö, harrastusporukka yms.) voivat hakea rahallista avustusta tukiyhdistyksen vuosikokouksen 10.6.2020 tekemän avustussääntöpäätöksen mukaisesti. Avustusta voi hakea yhdistyksen nettisivuilta löytyvällä sähköisellä tai tulostettavalla lomakkeella. Avustushakemukset käsitellään hallituksen
kokouksissa.
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Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Euran Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry on osa valtakunnallista ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöä. Tukiliitto on toiminut 60 vuoden ajan. Se järjestää monenlaisia tapahtumia, joita kannattaa seurata jäsenlehti Tukiviestistä, Tukiliiton nettisivuilta tai vaikkapa hallituksen jäseniltä kysymällä. Tukiliitto järjestää
erilaisia teemaviikonloppuja, tuettuja lomia ja koulutusta. Nettisivuilla on myös runsaasti tietoa esimerkiksi kehitysvammaisuudesta, palveluista ja niiden järjestämisestä, asumisesta, opiskelusta ja työstä sekä
perus- ja ihmisoikeuksista. Tukiliitto myöntää myös apurahaa yksittäisille ihmisille ja ryhmille kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten vapaa-ajantoiminnan tukemiseksi kahdesti vuodessa (lokakuun ja huhtikuun loppuun mennessä).

Tapahtumia
Seuraa Alasatakunnan yhdistyspalstaa ja yhdistyksen nettisivujen tapahtumakalenteria!
•

Yhdistyksen syyskokous 27.10.2021 klo 18.30 Säkylän seurakuntatalolla.

•

Yhteistyö seurakuntien kanssa: kehitysvammaisten kerhot ja läheisten vertaistukitoiminta
sekä pikkukirkot jatkavat toimintaa kuukausittain.

•

Yhdistyksen oma uintivuoro Euran uimahallissa 25.9., 9.10., 23.10., 20.11. ja 4.12.2021
klo 15.30-17.30. Yhdistys maksaa uintimaksun.

•

Ystäväillat parittomien viikkojen perjantaisin klo 18.30-21, Euran srk-keskus.

•

Ennakkotieto: Joulujuhla 11.12.2021.
Sydämellisesti tervetuloa mukaan toimintaan!

Yhteystiedot
Puheenjohtaja Tarmo Lahtinen (p. 044 2726 459, iltaisin)
Varapuheenjohtaja Pia Kukkasniemi
Sihteeri Rainer Kaunisto
Rahastonhoitaja Anne Toivonen
Hallituksen jäsenet: Jaana Haavisto, Sari Huhtinen,
Kirsi Korelin, Reino Salonen ja Kaisa Sinkkonen
Sähköposti: euranseudunkvt@gmail.com
Nettisivut: https://www.eurankehitysvammaistentuki.fi
https://www.tukiliitto.fi
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