
Miten löysin yhdistyksen: 
Kaarina Rantanen keskusteli kanssani, että pitäisi perustaa yhdistys. Tieto yhdistyksen perustamisesta
saavuttikin nopeasti, olen ollut ensimmäisiä yhdistyksen jäseniä. Mutta alkuvaiheessa yhdistyksen kautta
ei paljon vielä saanut, vaan yhdistyksen eteen tehtiin yhdessä työtä. 
Teimme tuolloin paljon varainhankintaa, ja sen myötä perustimme yhdistyksen naistoimikunnan. 
Järjestimme Tinatanssiaisia, ja kerjäsimme palkintoja arpajaisiin. Palkinnot olivat todella upeita ja
arvostettuja, yksikin palkinto oli ylimitoitettu, sillä se oli Kruunukalusteen rokokookalusto. 
Meidän Tuilakin oli juhlissa myymässä arpoja. 2000-luvulla olen ollut kerran kutsuttuna naistoimikuntaan,
mutta nykyään siellä on jo uudet kasvot toimimassa.

 

HIXA SAARENTAUS
Nimi: Hixa Saarentaus. Hixa-lempinimen sai jo lapsena, kun
omat opettajatkin kutsuivat lempinimelläni. 

Ensimmäinen muistoni yhdistyksestä: 
Olin Kalevan päivähuoltolassa opettajana 1960 alkupuolelta
alkaen. Kalevan päivähuoltolan yhteyteen haluttiin oma
äitikerho, ja sellainen perustettiin. Äitikerho kokoontui kerran
viikossa. Ensin kokoonnuimme siihen vapaa-ajallamme,
mutta lopulta vaadin, että se lasketaan minulla työajaksi.
Meillä oli hirveän hauskaa. Juotiin kahvia ja naurettiin. Välillä
pidimme kokouksia myös Ylisellä, ja sen vuoksi myös sieltä
uskalsi äitejä osallistua äitikerhoon. Parsimme siellä lasten
sukkia ja pyjamia. Järjestimme myös yhdessä erilaisia
tilaisuuksia ja juhlia. Äitikerhot ovat olleet todella tärkeitä
vertaistuen kannalta. Vanhemmat näkevät, että on muitakin
samassa tilanteessa, ja silti voi pärjätä ja pääsee eteenpäin. 



HIXA
SAARENTAUS

Yhdistyksen vahvuus 5 vuoden päästä: 
Yhdistyksen ja vertaistuen pitää olla lähellä ihmistä. Ihminen tarvitsee aina 
toista ihmistä ja mielellään tuttua tai läheistä, jonka kanssa on yhdistäviä asioita. 
Vertaistuki toimii edelleen samalla idealla, ja tämän tyyppinen yhdistystoiminta 
mahdollistaa sen. 
Tarvitaan myös toimija, joka pystyy kokoamaan tietoa ja toimii yhdistävänä 
perheiden välillä. Ja siellä on oikeasti ihminen, joka pystyy tietoa antamaan. 
Leiritoiminta on tärkeää virkistystä kehitysvammaisille henkilöille, ja siellä saa 
kavereita. Ja hirveän tärkeää päästä ilman vanhempia leirille. 
Samalla mahdollistuu lepo muulle perheelle ja huoltajille. 

Terveiseni yhdistyksen jäsenille: 
Lähettäisin kaikille sellaisia terveisiä, että pitäkää huolta toisistanne. Perheiden pitää saada olla yhteydessä
toisiinsa, eli yhdistystä tarvitaan. 
Ja rakastakaa omaa kehitysvammaista lastanne niin paljon, että annatte hänen itsenäistyä mahdollisimman
pitkälle ja kokea oman elämänsä omana elämänään, eikä vain isän tai äidin kanssa elämisenä. 
Sekin on rakkautta, että saa itsenäistyä. Niin pitkälle kuin on mahdollista, vaikkakin tuettuna. 

Minun roolini yhdistyksessä: Nykyisin olen tukiyhdistyksen
kunniajäsen. 

Yhdistystä tarvitaan, koska: Mistä muualta vanhemmat löytäisivät
vertaistukea ja tietoa, jos ei olisi yhdistystä? Yhdistyksen kautta
voi löytää ystävän, ja se on iso asia. Ystävälle voi kertoa sellaisia
asioita, joita muille ei voisi. Yhdessä voi itkeä ja nauraa.
Yhdistyksen alkuaikoina yhdistys oli elintärkeä, mutta yhdistystä
tarvitaan edelleen samaan tarkoitukseen. 


