
Viisaus/elämänohje/motto: 
”Positiivisuus on parasta.”
”Kaikki voidaan järjestää.”

Perheeni: Aviomies insinööri Arto Kekki
Pojat Miika 27v ja Tuuka 25v

Asun: Olen ”paljasjalkainen tamperelainen”. Olen asunut 
Takahuhdissa, Pappilan kaupunginosassa vuodesta 1999 alkaen.

Harrastan: Yhdistystoimintaa, ystävien kanssa olemista, 
mökkeilyä, kirjoitan ”pöytälaatikkorunoja”
Unelmoin: Että läheiseni ja minä itse pysymme terveinä.
Että erityisen tuen oppilaiden tilanne Tampereen perusopetuksessa 
saadaan kokonaisvaltaisesti laadukkaaksi ja määrällisesti riittäväksi.

Ensimmäinen muistoni yhdistyksestä: 
1) Äitikerho illat Kalevan lastentalolla Kalevan päivähuoltolassa - 
minä (ja veljeni) leikkimässä siellä ihanassa leikkihuoneessa, jossa 
oli siniset ”lasten kalusteet”.
2) Ensimmäiset kesäleirini Mertiörannassa yhdistyksen leireillä kesällä 1980.

Yhdistys merkitsee minulle: 
Nuorena koin leiriohjaajana olemisen ja leirielämän kokonaisuudessaan hienoimmiksi
kokemuksiksi ja hetkiksi elämässäni. Sain ystäviä. Aikuistuin. Löysin itsestäni kasvattajan,
pedagogin ja lapsilähtöisen vastuunkantajan. Löysin itselleni ammatillisen kiinnekohdan. 
Ihastuin kehitysvammaisiin ihmisiin, työskentelyyn heidän kanssaan. 
Siitä alkaen olen tiennyt, että TÄÄ ON MUN JUTTU!
 

 

TUILA SAARENTAUS



TUILA
SAARENTAUS

Yhdistystä tarvitaan, koska: Perheille vertaistukea ja edunvalvontaa. Yhteistyö yhdistyksen sekä koulujen,
päivätoiminnan, asumispalveluiden, sosiaalitoimen, TAYS:n kesken on tärkeää perheiden kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin palvelemiseksi.

Yhdistyksen vahvuus 5 vuoden päästä: Kokoaa eri toimijat yhteen perheiden tueksi. Tarjoaa virkistystä
kehitysvammaisille ja perheille sekä ”vapaahetkiä” perheille. Edistää kehitysvammaisten integroitumista
yhteiskuntaan.Tarjoaa oikea-aikaista tietoa ja koulutusta perheille sekä alan työntekijöille.

 

Terveiseni yhdistyksen jäsenille: 
”Tukiyhdistys on kuudenkympin kynnyksellä!

Hyvä sieltä on elämää tähystellä,
mennyttä matkaa mietiskellä,

yhdistyksen toimintaa ihmetellä:
Kerhoja, retkiä, leirejä,

perheiden tukea, matkoja, myyjäisiä.
 

Mitä hienoa vielä onkaan edessä?
Uutta ja upeaa kohti mennään yhdessä!”

Tuila-
 

Toivon yhdistykselle onnea ja valoisaa tulevaisuutta!

Miten löysin yhdistyksen: Olen ollut äidin kanssa pienestä tytöstä
alkaen mukana kaikenlaisissa koulun (päivähuoltolan) ja yhdistyksen
tapahtumissa ja tilaisuuksissa.
Vihdoin vuonna 1980 minut hyväksyttiin ensimmäiselle yhdistyksen
leirille Mertiörantaan ohjaajaksi. - Sen jälkeen tää on ollut mun juttuni…

Minun roolini yhdistyksessä: Olen toiminut leirinohjaajana kesä- ja
talvileireillä vuosina 1980- 1988 ja leirien järjestäjänä toiminnanjohtajan
apuna. Kerho-ohjaajana. Sopimustoimikunnan jaostossa /
yhteistoiminnan jaoston puheenjohtajana - edelleen.

Tuila (vas.) leiriohjaajana


