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Kesäinen tervehdys 
 

Yhdistyksen talvikauden toiminta oli edelleen koronan vuoksi hieman hiljaista, mutta onneksi sentään 

saimme käydä uimassa omalla uintivuorolla, ystäväiltatoiminta pääsi jatkumaan, Euran Pallo järjesti Ur-

heilutalolla futsalia ja alueen seurakuntien kanssa yhdessä järjestetyt vertais- ja kerhoillat kokoontuivat.  

 

Kesäkaudelle on suunniteltu retkiä ja rantapäivä, Euran Pallon kanssa yhteistyö jatkuu soveltavan futiksen 

merkeissä, ja yhdistys hankkii ahkerille pelaajille uudet pelipaidat. Oma uintivuoro jatkuu syksyllä paritto-

mien viikkojen lauantaisin. Yhteistyössä Euran uimahallin kanssa järjestetään myös alkeisuimakoulu uima-

taidottomille tai heikon uimataidon omaaville. Lisää toimintaa on tulossa ja suunnitteilla, hallitus ottaa 

mielellään jäseniltä ideoita toiminnan järjestämiseksi. Myös vapaaehtoisia kaivataan lisää mukaan toimin-

taan. Syyskuun vertaistuki- ja kerhoillan yhteydessä on tarkoitus järjestää jäsenille työpajoja, joissa pääs-

tään porukalla pohtimaan, mitä toimintaa toivotaan ja mitä voisi itse tehdä. Osallisuus on tärkeä asia, jokai-

nen voi vaikuttaa ja olla mukana omalla panoksellaan yhteisessä tekemisessä  

 

Yhdistyksen tiedotuskanavia ovat Alasatakunta-lehden yhdistyspalsta, omat nettisivut sekä jäsenkirjeet. 

Yhdistyksellä on myös oma WhatsApp-ryhmä. Tuki ry:n ystävät-ryhmän tarkoituksena on tiedottaa asi-

oista reaaliajassa. Voit liittyä ryhmään laittamalla sihteeri Rainerille viestiä numeroon 045 1561 950. 

 

Tukiyhdistys haluaa toivottaa jokaiselle jäsenelleen hyvää kesää. Seuratkaa eri tiedotuskanavia ja osallistu-

kaa sankoin joukoin yhteisiin tapahtumiin, nyt kun niitä voidaan taas pitkän tauon jälkeen järjestää.  

 

Esittelyssä yhdistysaktiivi 

Tanja Aro 
 

Tervehdys kaikille! Olen tukiyhdistyk-

sessä mukana, koska olen toiminut avus-

tajana toimintakeskuksessa aikaa ennen 

koronaa. Olen myös toiminut vapaa-ajan 

tukihenkilönä. Haluan tehdä mahdolli-

simman paljon ihmisten hyväksi, jotka 

ovat itsellä sydäntä lähellä. Ystäväillat 

ovat muotoutuneet vakituisten kävijöiden 

kanssa käytyjen keskustelujen perus-

teella. On tärkeää kuulla ihmisiltä itsel-

tään, millaisia iltoja he haluaisivat viettää. Illat ovatkin muodostuneet sellaisiksi, kuin kenen tahansa ystä-

väillat eli välillä katsotaan elokuvaa, välillä lauletaan karaokea, toisinaan on lautapeli-iltoja tai bingoa. Mi-

nulle on myös tärkeää, että aina jää aikaa juttelullekin. Yhdistyksessä on ollut mielekästä toimia ja uutena 

tehtävänä aloitankin FC Sinisten eli soveltavan futiksen joukkueenjohtajana. 
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Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on mukana sote-uudistuksessa 
 

Sote-uudistukseen liittyen valtakunnallinen tukiliitto on aloittanut alueellisten vaikuttamistyöryhmien toi-

minnan. On tärkeää olla mukana vaikuttamassa sosiaali- ja terveyspalveluihin, jotta niissä otetaan  

huomioon myös kehitysvammaisten ihmisten erityiset tarpeet. Satakunnassa on aloittanut oma vaikuttamis-

työryhmä ja Euran seudun yhdistyksen edustus on siinä mukana.  

 

Samanaikaisesti sote-uudistuksen kanssa ollaan uudistamassa myös vammaispalvelulakia. Lakiesitys sai 

monta kannanottoa, myös Satakunnan tukipiirin ja Euran seudun yhdistyksen toimesta. Toivottavasti ensi 

vuonna voimaan tuleva laki ottaa huomioon kehitysvammaisten ihmisten palvelujen ja tuen tarpeen koko-

naisvaltaisesti huomioon. Lue lisää uudistuksista: Tukiviesti-lehti 2/2022 ja Tukiliiton nettisivut  

https://www.tukiliitto.fi/toiminta/tukiliitto-vaikuttaa/ 

 

Liikuntaa ja harrastusmahdollisuuksia 
• FC Sinisten soveltavan futiksen harjoituskausi alkoi 29.5. Vielä ehtii mukaan, ilmoittaudu EuPan net-

tisivuilla https://www.euranpallo.fi/fc-siniset/. Tukiyhdistys maksaa osallistumismaksun ja pelipaidan 

harjoitteluun sitoutuneille pelaajille. Paidat tilataan kesäkuussa. 

• Special Olympics-toimintaan liittyvä lentopallo/beach volley-lajikokeilu järjestetään 19.6. Fankkeen 

Helmessä Eurassa. Katso erillinen tiedote. 

• Yhdistyksen oma uintivuoro Euran uimahallissa 3.9.-10.12.2022 sekä alkeisuimakoulu syksyllä nel-

jänä sunnuntaina. Katso erillinen tiedote. 

 

Tapahtumia  
• Kesätapahtumat: Retki Raumalle 6.7. ja retki Ähtärin eläinpuistoon ja Tuurin kyläkauppaan 21.7. sekä 

rantapäivä Kokemäellä Pitkäjärvellä 7.8. klo 13.00–16.00. Katso erillinen retkitiedote. 

• Yhteistyö seurakuntien kanssa: kehitysvammaisten kerhot ja läheisten vertaistukitoiminta  

sekä pikkukirkot jatkavat toimintaa, tarkemmat tiedot Alasatakunnan seurakuntatiedoissa. 

• Ystäväillat parittomien viikkojen perjantaisin klo 18.00–21.00, Euran toimintakeskus Kunto-

nummessa. Toiminta jatkuu kesätauon jälkeen perjantaina 5.8. 

• Ennakkotieto: syyskuun kerhoillassa järjestetään työpaja, jossa toivotaan jäsenten osallistuvan toimin-

nan suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä. 

 

Seuraa Alasatakunnan yhdistyspalstaa ja yhdistyksen nettisivujen tapahtumakalenteria! 

Sydämellisesti tervetuloa mukaan toimintaan! 

Yhteystiedot 
 

 

 

 

 

Puheenjohtaja Tarmo Lahtinen (p. 044 2726 459, iltaisin) 

Varapuheenjohtaja Pia Kukkasniemi, sihteeri Rainer Kaunisto ja rahastonhoitaja Anne Toivonen 

Hallituksen jäsenet: Tanja Aro, Jaana Haavisto, Sari Huhtinen, Kirsi Korelin ja Reino Salonen. 

Sähköposti: euranseudunkvt@gmail.com 

Nettisivut: https://www.eurankehitysvammaistentuki.fi, https://www.tukiliitto.fi 
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