
Viisaus/elämänohje/motto: 
”Yhdessä hetkessä lausuttu kiitos voi kaikua kuukausia --
Luottakaa itsenne elämän kyytiin ja nauttikaa matkasta” -Samuli Putro

Perheeni: Puoliso Anssi ja kesällä kaksi vuotta täyttävät kaksoset
Alisa ja Eevert.

Asun: Tampereella

Harrastan: Enimmäkseen muskaria ja muita lapsiperheen harrastuksia,
mutta viikoittain myös vapaaehtoistoimintaa (uusimpana paikallisen
monikkoperheyhdistyksen hallitustyötä) ja lukemista. Aina kun on
aikaa, tykkään juosta ja suunnistaa, marttailla ja käydä
kaupunkikulttuuririennoissa.
Salainen paheeni: Liian myöhään valvominen ja sen seurauksena
kahvi. Mässä Yx -karkit myös.

Unelmoin: Modernista hirsitalosta, lämpimästä seikkailukesästä,
onnellisista lapsista ja yhdenvertaisesta maailmasta.

Ensimmäinen muistoni yhdistyksestä: 
Aloitin yhdistyksessä pian kahdeksan (vai yhdeksän?) vuotta sitten
ohjaamalla kahta aikuisille miehille suunnattua Ukkometsot-
harrastekurssiryhmää. Ukkometsot olivat aivan huipputyyppejä, joilla
on edelleen erityinen paikka sydämessäni. Kurssilaiset tekivät
noviisiohjaajan työn helpoksi ottamalla lämpimästi vastaan,
opettamalla ryhmän tavoille ja heittäytymällä kaikenlaisiin ideoihin (ja
antamalla ideoita myös itse). Ensimmäisten harrastekurssiryhmieni
kanssa sain oppia monia myöhemminkin tarvitsemiani taitoja, kuten
erilaisia puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä, ja löysin
rakkauden kehitysvamma-alaan.
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Minttu ja  Jari tanssimassa kesäleirin päätösjuhlissa  Kuuslahdessa kesällä 2017. 



Yhdistys merkitsee minulle: Yhdistys oli yksi ensimmäisistä
yhteisöistä, joihin kiinnittyä uudessa kotikaupungissa ja se on
tuntunut kotoisalta ja tärkeältä siitä asti. Yhdistyksessä voi tehdä
itsestä merkitykselliseltä tuntuvaa työtä ihanien ohjattavien
kanssa, yhdessä uutta luoden ja innostuen. Yhdistys merkitsee
suurta joukkoa erilaisia mutta samanhenkisiä ihmisiä,
samaistuttavia arvoja, yhteisiä päämääriä ja tekemisen meininkiä. 

Miten löysin yhdistyksen: Olin juuri muuttanut kaverini kanssa
kimppakämppään Tampereelle ja yhdessä taisimme MOL:n
sivuilta huomata, että yhdistyksen harrastekursseille etsittiin
ohjaajia. Ajattelin, että tämä voisi olla oma juttu ja päätin hakea.

Minun roolini yhdistyksessä: Olen vuosien varrella ollut
ohjaajana monenlaisissa yhteyksissä, kuten harrastekursseilla
(omana ryhmänä Ukkometsojen lisäksi itsenäistyvien nuorten
ryhmä #omaelämä) sekä viikonloppu-, kesä-, talvi- ja
perheleireillä. Olen myös toiminut VirikeVilmana ja päässyt mm.
tekemään materiaaleja ja suunnittelemaan ja järjestämään
monenlaisia tapahtumia.
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Yhdistystä tarvitaan, koska: Yhdistys yhdistää kehitysvammaiset ihmiset, heidän läheisensä ja meidät muut,
joille asia on tärkeä, toisiinsa. Se myös tarjoaa perheille arvokasta vertaistukea, toimintaa ja virkistystä sekä
valvoo heidän etuaan. Yhdistys toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana ja tiedonvälittäjänä moneen suuntaan. 

Yhdistyksen vahvuus 5 vuoden päästä: Yhteistyö, vahva kokemus vaikuttamistyöstä ja inhimillinen
vuorovaikutus. Yhdistys pystyy ketterästi vastaamaan jäsenistön tarpeisiin ja kehittämään uutta. 

Terveiseni yhdistyksen jäsenille: Jäsenet tekevät yhdistyksen ja yhdistys on jokaista teitä varten. Kertokaa siis
rohkeasti toiveitanne ja tulkaa mukaan toimintaan! 😊 

Haluan vielä sanoa: Ihanaa kesää kaikille niin leireille kuin muuallekin, ja onnea 60-vuotias yhdistys! <3
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