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IHMISARVON, PERUSOIKEUKSIEN
JA PERHEIDEN TUKEMISEN PUOLESTA
Kehitysvammaisten Tukiliiton tarkoituksena on valtakunnallisena keskusliittona
yhteistyössä jäsenyhdistystensä kanssa edistää kehitysvammaisten ihmisten
ja heidän perheidensä yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta ja elämänlaatua.
Tukiliiton strategiassa määritelty perustehtävä on kehitysvammaisen ihmisen
ihmisarvon ja perusoikeuksien toteutuminen ja perheiden tukeminen.

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus on jo allekirjoitettunakin viranomaisia velvoittava. Kaikissa säädöksissä on
otettava huomioon sopimuksen sisältö. Kehitysvammaisella kansalaisella on oikeus valita
asumispaikkansa ja se kenen kanssa hän asuu
eikä kehitysvammaista ihmistä voida velvoittaa käyttämään tiettyjä asumispalveluja. Erityisesti näitä sopimuksen 19. artiklan säädöksiä
kunnioittaen maamme hallitus teki kertomusvuoden marraskuun alussa merkittävän periaatepäätöksen. Tämän päätöksen tavoitteena on laitoshoidon lakkauttaminen Suomessa
vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että laitoksista muuttaville
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on tarjolla koteja, mutta myös sitä että näissä
kodeissa toteutettava asumisen palvelu tuotetaan jokaisen yksilöllisiä valintoja ja tarpeita kunnioittaen. Kehitysvamma-alan asumisen
neuvottelukunta on työstänyt laatukriteerit
sekä asuntojen rakentamiseen että niissä toteutettavalle palvelulle. Laatukriteerejä noudattamalla varmistetaan valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitteen toteutuminen.
Suomen kuntakarttaa piirretään uudelleen. Uusia kuntien yhdistymisiä on tulossa.
Oma järjestökarttamme perustuu jo nyt monilla seuduilla menneen maailman kuntakarttaan, mutta myös laajempia alueita kattavia
yhdistyksiä on jo viime vuosina syntynyt. Yhä
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useammin tulevaisuudessa ollaan tilanteessa, tapoja, esimerkkinä vaikkapa sosiaalisen medijossa yhden kunnan alueella on useita jäsen- an hyödyntäminen yhdistystoiminnassa.
Tukiliitto on tunnettu toimija, jonka näkeyhdistyksiämme. Tällaisissa kunnissa syntyy
painetta yhdistysten keskinäiselle yhteistyölle mystä arvostetaan ja osaamista kysytään. Tukija työnjaolle. Tämä paine voidaan nähdä myös liiton olemassaolon perustana on koko maan
mahdollisuutena vastuun ja tehtävien jakami- kattava järjestökenttä, vahva ja asiantunteva
luottamushenkilöorganisaatio sekä ammatselle.
Yhdistysten toiminta edellyttää että niihin titaitoinen, innostunut ja sitoutunut henkiriittää toimijoita. Samat henkilöt ovat vaikutta- lökunta. Muuttuvassa toimintaympäristössä
neet jäsenyhdistyksissämme vuosikymmeniä. yhteinen tehtävämme kehitysvammaisten ihYhdistystoimijat väsyvät ja uusia tarvitaan tilal- misten ja heidän läheistensä kaikkinaisen hyle. Tämän päivän nuoret ovat yhdistystoimijoi- vinvoinnin edistäjänä ja oikeuksien valvojana
na erilaisia. He eivät ilman erityisehtoja ole val- korostuu entisestään. Meitä tarvitaan kansamiita antamaan aikaansa yhdistysten käyttöön. laisjärjestönä, asiantuntijana ja vaikuttajana.
Heidän ajastaan kilpailevat myös monet muut
toimijat ja yhteisöt ja myös sitoutuminen on Jyrki Pinomaa
lyhytjänteisempää. Nämä uudenlaiset toimijat Puheenjohtaja
tuovat mukanaan myös uudenlaisia toiminnan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
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VALTAVIRTAAN
– Toiminnanjohtajan katsaus
Kehitysvammaisten Tukiliitto kehittää rapor- kyisten työllisyys. Toimittajat ovat osoittaneet
tointiaan. Haluamme lisätä raportoinnin kiin- kasvavaa kiinnostusta sekä osatyökykyisten
nostavuutta, avoimuutta ja kattavuutta. Jat- työllisyysasioihin että avotyötoiminnan asekamme raportoinnin parantamista ja otamme maan työelämän pelisääntöjen ulkopuolella.
Sosiaalihuollon lainsäädännössä on samanmielihyvin vastaan lukijoiden ja sidosryhmien
aikaisesti käynnissä tai käynnistymässä useita
palautetta tästä vuosikertomuksesta.
Kehitysvammaisuus ja kehitysvammaiset lainmuutosprosesseja. Tämä asetti ja asettaa
henkilöt ovat olleet kahden viime vuoden ai- haasteita Tukiliiton tekemälle vaikuttamistyölkana esillä mediassa selvästi aiempaa enem- le. Toimintavuonna vaikuttamistyössämme
män. Vuonna 2012 eniten huomiota herätti korostuivat asiakkaan itsemääräämisoikeuPertti Kurikan Nimipäivät -punkbändistä ker- teen liittyvät asiat ja hyvä kohtelu. Oman vaitova Kovasikajuttu-dokumenttielokuva. Doku- kuttamistyön lisäksi nykyään tarvitaan myös
mentti ja sen tekijät saivat lukuisia palkintoja, verkostoitumista järjestöjen ja muiden toimidokumentin dvd on näkynyt myynnissä mar- joiden kanssa. Liitto on panostanut viime vuokettien hyllyissä ja TV-esityksenkin dokument- sina merkittävästi yhteiseen vaikuttamistyöti sai. Taide- ja kulttuuriharrastusten lisäänty- hön usealla eri foorumilla. Liitto on aktiivisesti
essä voidaan puhua jopa kehitysvammaisten mukana vaikuttamassa sosiaali- ja terveysmikulttuurivallankumouksesta. Taustalla on aina- nisteriön Laitoksista yksilölliseen asumiseen
kin parikymmentä vuotta jatkunut ruohonjuu- -suunnitelman valmisteluun ja seurantaan. Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta
ritason työ eri puolilla maata.
Kulttuuri- ja media-ala näyttävät olevan en- vaikutti mm. kilpailutuskysymyksiin. Nykyinen
simmäisiä yhteiskunnan alueita, joissa kehitys- hankintalaki ohjaa kilpailutuksiin, joissa asiakvammaiset henkilöt onnistuvat puskemaan kailla tai läheisillä ei ole kilpailutuksissa osalitsensä, työnsä, ja Toisenlaisten frendien tapa- lisuutta, oikeusasemaa tai vaikutusmahdolliuksessa myös arkielämänsä suuren yleisön tie- suuksia heitä koskeviin asioihin.
Kokonaisuutena liiton toimintavuosi sujui
toisuuteen ja valtavirtaan.
Toinen valtavirtaan pyrkivä ja viime vuonna suunnitellusti. Toimintaa ohjaavan strategipaljon mediatilaa saanut teema oli osatyöky- an 2011 – 2016 toteuttaminen pääsi vauhtiin.

4

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry VUOSIKERTOMUS 2012

Toimintavuotta leimasi toisaalta liiton tiukka järjestön tehtävänä on kehittää, innostaa, tuottaloudellinen tilanne. Ilman kurssikeskuksen taa koulutusta ja materiaalia, yhdistää ihmisiä
myyntiä tulos olisi ollut alijäämäinen. Myös sekä välittää tietoa toimivista käytännöistä.
Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustus py- Lapsiperheiden tulo mukaan yhdistystoiminsyi toimintavuonna entisellä tasolla huolimat- taan on järjestöllisen kehittymisen ja jatkuvuuta kustannustason noususta. Järjestöjen kan- den avainkysymys. Tukiliitto on jatkanut lapnalta erittäin valitettava oli valtioneuvoston siperheitä kiinnostavien toimintatapojen ja
kevään 2012 kehyspäätös, joka vei järjestöjen -kanavien kehittämistä sekä kiinnittänyt huoulottavilta kymmeniä miljoonia euroja Ray:n miota myös eri perheenjäsenten näkökulmiin
mm. sisaruuteen.
tuottoja.
Kiitos vuonna 2012 tehdystä työstä ja hyHuolia aiheuttaa kuntoutuksen saatavuus,
sillä Tukiliitto joutuu lopettamaan omat Kelal- vistä tuloksista kuuluu kaikille tukiliittolaisille.
le tuottamansa sopeutumisvalmennuskurs- Tässä raportoitavat toiminnan tulokset on rasit. Kela on määritellyt sopeutumisvalmennus- kennettu heidän yhteistyöllään.
kurssien kilpailutuksessa kuntoutuspalvelujen
standardit sellaisiksi, että ne eivät monilta osin Risto Burman
vastaa kehitysvammaisten henkilöiden ja per- Toiminnanjohtaja
heiden tarpeita, ja niin tiukoiksi, että järjestöt Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
eivät käytännössä voi kursseja tuottaa. Standardit ovat vaativia ja taloudellisesti riskipitoisia muillekin kurssipalveluiden tuottajille.
Uhkana on jäsenistölle tarjolla olevan sopeutumisvalmennuksen määrän romahtaminen.
Toimintaympäristössä tapahtuu nyt monia
perustavanlaatuisia muutoksia. Meidän on oltava valmiit arvioimaan myös liiton perustoimintaa. Jäsenyhdistykset ja yksittäiset ihmiset
ovat toimijoita paikallisella tasolla, ja keskus-
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ASIANTUNTIJUUSTOIMINTA:
OSALLISUUTTA, YHTEISTYÖTÄ, TIETOA
Asiantuntijuustoiminnan ohjelmakulma raken- vuoden alusta alkaen. Kaikkineen Ray:n myöntui vuonna 2012 Malikkeen ja koulutustoimin- tämästä toiminta-avustuksestamme 35 pronan kokonaisuuksista sekä projekteista ”Äiti ei senttia suuntautui aikuisten toimintaan ja 65
pysy kärryillä” ja ”MAHTI”. Tavoitteenamme oli prosenttia perheiden toimintaan. Toimimme
edistää kehitysvammaisten ja vaikeavammais- valtakunnallisesti, kun aiemmin työskentelimten lasten, nuorten ja aikuisten osallisuutta ja me maantieteellisten painopisteiden mukaan.
arjen sujuvuutta sekä tukea perheiden ja läheisten jaksamista. Tehtävänämme oli myös
Uutuus: toimintavälineperäkärry
tuottaa kokemusasiantuntijuuteen vahvasti
pohjautuvaa tietoa jäsenistön ja yhteiskunnan Toimintavälineperäkärry aloitti toimintansa Itä-Suomessa. Toimintavälineperäkärryyn
tarpeisiin ja toimia aktiivisesti verkostoissa.
Ohjelmakulmassamme oli päällikön lisäk- mahtuu monta välinettä, joiden avulla vaikeasi 19 työntekijää, joista seitsemän toimi Malik- vammaiset henkilöt voivat osallistua itseään
keessa, seitsemän koulutustoiminnassa ja viisi kiinnostaviin asioihin. Peräkärry on ensimmäiprojekteissa.
nen laatuaan, ja se on ollut kokeilussa välineiden saatavuuden parantamiseksi. Tavoitteena
oli saada useita toimintavälineitä kerralla paiMALIKE – MATKALLE, LIIKKEELLE, kalliseen käyttöön. Peräkärryn tarkoituksena
KESKELLE ELÄMÄÄ
on palvella erityisesti yhteisöjä (esim. perherinkejä, asumisyksiköitä, kouluja) ja järjestöjä,
Malike-toiminnan perustehtävä oli vaikeavam- jotka järjestävät tapahtumia ja kursseja vaikeamaisten henkilöiden osallistumisen mahdol- vammaisille henkilöille.
lisuuksien edistäminen toiminnan ja toimintavälineiden avulla. Palvelimme kaikenikäisiä
Toiminnan arviointia
vaikeavammaisia henkilöitä, heidän perheiKeskityimme myös toiminnan arviointiin, jotta
tään ja lähi-ihmisiä sekä ammattilaisia.
Perheiden hyväksi tehtävän työn rinnal- voimme vastata entistä tietoisemmin kohdela jatkui myös aikuistoiminta, sillä Raha-au- ryhmämme tarpeisiin ja odotuksiin. Sosiaalitomaattiyhdistys myönsi siihen rahoituksen sella tilinpäätöksellä saimme - kohderyhmäm-
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Raha-automaattiyhdistyksen Malike-toimintaan myöntämästä toiminta-avustuksesta 35 prosenttia suuntautui aikuisten
toimintaan ja 65 prosenttia perheiden toimintaan.

me kokemuksien kautta - tietoa siitä, miten
olemme onnistuneet edistämään vaikeavammaisten henkilöiden osallistumisen mahdollisuuksia. Toimintavälineitä vuokranneille henkilöille ja tahoille tehdyn kyselyn pohjalta
saimme tietoa toimintavälineiden soveltuvuudesta ja niiden synnyttämistä kokemuksista ja
elämyksistä. Verkostojen ääni kuuluviin -kysely
tuotti tietoa toimintaamme kohdistuvista tar-

peista ja odotuksista. Kyselyyn vastasi kohderyhmämme lisäksi yhteistyökumppaneitamme.
Tilaisuuksia
Järjestimme yhteistyössä verkostojen kanssa
37 tilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 1353
henkilöä, heistä 274 oli vaikeavammaisia.
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Minun elämäni -opas
ja -esite kertovat,
millaista on kehitysvammaisten ihmisten
elämä.

KOULUTUS- JA KURSSITOIMINTA
Koulutustoiminnassamme painottuivat asiantuntijuustoiminta muun muassa kehitysvammaisten henkilöiden seksuaalisuus- ja kommunikaatioaiheiden parissa, kurssi- ja projekti- ja
verkostotyö sekä julkaisutoiminta.
Tietopaketteja
Perustimme Tukiliiton oman julkaisusarjan,
jossa julkaisimme neljä tietopakettia: Vanhemmuuden tukena, Minun elämäni, Cornelia de
Lange -oireyhtymä sekä Verraton sisaruus. Julkaisujen pdf-versiot ovat maksutta saatavissa
Tukiliiton kotisivulla.
Yhteistyötä

tyisopetusta muun muassa osallistumalla Aitoon emäntäkoulun hallituksen toimintaan.
Toimimme valtakunnallisen kehitysvammaisten kirkkopyhän järjestelytoimikunnassa.
Aloimme suunnitella sisarusseminaaria
vuodelle 2013 yhdessä nk. sisaruustyöryhmän
kanssa. Sisaruustyöryhmään kuuluvat Tukiliiton ohella Rinnekoti-Säätiön Norio-keskus,
TATU ry ja Sylva ry. Sisaruusseminaari on koulutuspäivä erityistä tukea tarvitsevan lapsen
perheille sekä ammattihenkilöstölle. Sisaruustyöryhmä aloitti myös uuden sisaruushankkeen suunnittelun. Hankkeen toteuttamiseen
haetaan Raha-automaattiyhdistykseltä projektiavustusta vuodelle 2014.
Ensitietoverkosto aloitti toimintansa. Verkoston tavoitteena on vahvistaa perheelle lapsen odotusaikana ja syntymän jälkeen annettavan ensitiedon laatua sairaaloiden hoitotyössä.
Usein sairaala antaa ensimmäisen tiedon tai
epäilyn lapsen sairaudesta tai vammasta sekä
yleistiedon diagnoosista (ensitieto). Verkoston
perustama työryhmä kokoaa perusteita ensitiedon antamisen yhtenäiselle suositukselle (Käypä hoito -suositus). Verkostoon kuuluvat mm. KVTL, Kehitysvammatuki 57, Jaatinen
ry, Autismi- ja Aspergerliitto, FDUV, Näkövammaisten keskusliitto, MLL:n Lasten ja nuorten
Kuntoutussäätiö sekä Norio-keskus.

Olimme mukana Kehitysvammaisten PalveluOpetuksen kehittämistä
säätiön ikäperhetoiminnan kursseilla, teimme
yhteistyötä Järvenpään seurakuntaopiston Ai- Osallistuimme oppilaitosyhteistyön kehittäno ja Oiva -taidelinjan kanssa, kehitimme eri- miseen työryhmässä, jossa ovat mukana Kehi-
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tysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaisten aiheesta koulutimme juridiikan ammattilaisia.
Palvelusäätiö, Me itse ry, Oma polku ry, Tampe- Toimimme Senso-hankkeen ohjausryhmässä.
reen ammattikorkeakoulu, Tampereen amma- Hankkeen tuloksena on tarkoitus luoda verktillinen aikuiskoulutuskeskus ja ammattiopisto kosivusto helppokäyttöiselle tieto- ja materiPirko. Työryhmän tarkoituksena on luoda yh- aalipankille, joka tarjoaa alan ammattilaisille
teisiä toimintatapoja oppilaitosyhteistyöhön välineitä käsitellä seksuaalisuutta ja siihen liitja kehittää koulutuskokonaisuus kehitysvam- tyviä turvataitoja kohderyhmän ehdoilla.
Osallistuimme Invalidiliiton ”Uskalla olla –
maisuudesta. Olimme mukana organisoimassa ja toteuttamassa Puhevammaisten viikkoa uskalla puhua” -kirjan laatimiseen artikkelilla,
yhteistyössä muiden puhevammajärjestöjen jonka aihe on ”Vammaiset naiset ja seksuaalinen väkivalta”.
kanssa.
Olimme mukana Turun aikuiskoulutuskeskuksen kanssa toteuttamassa koulutuskokoVertaistukija- ja ohjaajakoulutusta
naisuuksia ”Selkokieli, kehitysvammaisuus ja
ohjaus” sekä ”Selkokieli, selkeä viestintä/ver- Olimme mukana eurooppalaisessa Topsidekonkäyttö”. Koulutukset oli tarkoitettu maa- hankkeessa (Training Opportunities for Peer
hanmuuttajalähihoitajaopiskelijoille,
kehi- Supporters with Intellectual Disabilities in Eutysvammaisiille sekä lähihoitajille yhdessä. rope). Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tarjota vertaiskoulutusohjelma aikuisille, joilla on
Koulutuksissa oli yhteensä 147 osallistujaa.
kehitysvamma. Koulutuksen avulla pyritään
parantamaan aikuisten kehitysvammaisten
Seksuaalikoulutusta
mahdollisuuksia ja kykyjä tukea ja kouluttaa
Toimimme kouluttajina muun muassa kehi- vertaisiaan. Topside-hankkeen vertaistukijatysvammaisten seksuaalisuuteen liittyvissä koulutuksia oli kahtena viikonloppuna yhteenasioissa esimerkiksi Seksuaalisuus 2012 -kou- sä neljä päivää ja mukana oli kuusi henkilöä.
Tukiliiton perinteinen ohjaajakoulutus järlutuspäivässä, Tampereen lääkäripäivillä ja Tajestettiin kahdesti. Koulutuspäiviin osallistui
bu-seminaarissa.
Yhteistyökumppaneinamme koulutuksissa 73 opiskelijaa. Osallistujat olivat pääosin sosiolivat muun muassa Sexpo-säätiö, Kirkon kas- aali- ja terveysalan sekä opetus- ja kasvatusvatus- ja perheasiat, Suomalainen lääkäriseura alan opiskelijoita. Ohjaajat työskentelevät Tukiliiton kursseilla, missä kyse on ennen kaikkea
Duodecim ry, Väestöliitto ja Seta.
Seksuaalineuvojaverkoston valtakunnalli- ihmisen kohtaamisesta, aidosta läsnäolosta ja
sessa kokouksessa luennoimme aiheesta sek- taidosta saada erilaisten ihmisten vahvuudet
suaalinen väkivalta ja vammaisuus. Samasta käyttöön.
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KURSSEJA
Ensitietokurssit
Tukiliiton toteuttamista ensitietokursseista
kaksi oli perheille, joissa lapsen kehitysvamma
tai kehitysviive oli todettu leikki-iässä ja kaksi
perheille, joissa lapsella oli syntymässä todettu
kehitysvamma. Kurssipaikkakuntina olivat Polvijärvi, Jyväskylä ja Ylöjärvi. Kursseille osallistui
kaikkiaan 26 perhettä ja 111 osallistujaa, joista
vanhempia ja sisaruksia oli 85.
Ensitietokurssien tavoitteena oli tarjota tietoa ja vertaistukea perheille, joiden lapsella on todettu kehitysvamma, kehitysviivettä tai kehityshäiriöitä. Kurssit pitivät sisällään
mm. fysioterapeutin, kuntoutusohjaajan, puheterapeutin ja perheterapeutin puheenvuoroja. Ensitietokurssi maksettiin perheille terveydenhuollon lääkinnällisenä kuntoutuksena
sairaalasta tai terveyskeskuksesta tai vammaispalvelun mukaisena perheiden sopeutumisvalmennuksena tai kehitysvammalain mukaisena vanhempain neuvontana ja ohjauksena
kunnan vammaispalvelusta.
Kelan rahoittama sopeutumisvalmennus

ta vanhempia ja sisaruksia oli 116. Itsenäistyvien nuorten ja aikuisten kursseille osallistui
kaikkineen 26 perhettä. Itsenäistyvien aikuisten kurssin jatkokurssijakso toteutettiin ilman
vanhempia. Kaikkineen osallistujia oli 61, joista vanhempia ja läheisiä 35. Kehitysvammaisten aikuisten kuudelle kurssille osallistui kaikkiaan 44 henkilöä.
Kelan sopeutumisvalmennuksessa hakijan tulee olla Kelan kriteerien mukaan vaikeavammainen ja hänellä tulee olla korotettu tai
korkein vammaistuki tai eläkkeensaajan hoitotuki. Kaikilla perheiden sopeutumisvalmennuskursseilla olivat ohjelmassa vanhempien
jaksamisen tukeminen, ajankohtaiset palvelut, vanhemmuuden haasteet sekä vinkit kotikuntoutukseen. Sisältöjä painotettiin kurssin
tavoitteiden mukaisesti ja huomioiden lapsen
ikäkauteen liittyvät ajankohtaiset asiat. Kehitysvammaisten aikuisten sopeutumisvalmennuskursseilla oli itsenäiseen toimintaan, arjen
hallintaan, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää
ohjelmaa.
Sopeutumisvalmennuskursseista peruuntuivat Rett-nuorten perhekurssi, Kehitys- ja puhevammaisten aikuisten arjenhallintakurssi
sekä Kehitysvammaisten aikuisten mielenterveyden hallintakurssi. Peruuntumisten syynä
oli liian vähäinen hakijamäärä.

Järjestimme yhteensä 16 erilaista 4 – 5 vrk:n pituista sopeutumisvalmennuskurssia. Kursseja
järjestettiin Jämijärvellä, Laukaassa, Rokualla,
Yhteistyökurssit
Ylöjärvellä ja Kankaanpäässä. Kehitysvammaisten lasten sopeutumisvalmennuskursseille Toteutimme yhteistyökurssin Suomen Kuuroosallistui 33 perhettä ja 149 osallistujaa, jois- sokeat ry:n kanssa. Kurssi oli tarkoitettu kehi-
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tysvammaisille aistimonivammaisille lapsille hettä ja 27 osallistujaa, joista vanhempia ja siperheineen. Kurssin tavoitteena oli löytää per- saruksia oli 20.
heille yhteistä tekemistä monivammaisen lapTeimme yhteistyökurssin koulutuskeskus
sen kanssa sekä yhdistää ammatillista osaamis- Agricolan kanssa Pieksämäellä. Kurssi oli tarta kahden vammaisjärjestön välillä. Laukaassa koitettu parisuhteessa eläville tai parisuhteestoteutetulle kurssille osallistui seitsemän per- ta haaveileville kehitysvammaisille nuorille ja
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Jukka-Petteri
Kaikkonen ja Marko
Sandroos kävivät
lenkillä Kankaanpään
kurssin lomassa.

11

Kurssit vuonna 2012
Neljä ensitietokurssia
Kela-kurssit
Kehitysvammaisten alle kouluikäisten lasten perhekurssi
Kehitysvammaisten kouluikäisten lasten perhekurssi
Haastavien kehitysvammaisten lasten perhekurssi
Itsenäistyvien nuorten perhekurssi
Itsenäistyvien aikuisten perhekurssi
Kehitysvammaisten aikuisten arjenhallintakurssi
Kehitysvammaisten aikuisten terveys- ja kuntokurssi
Peruuntuneet kurssit: Rett-nuorten perhekurssi, Kehitys- ja puhevammaisten aikuisten arjenhallintakurssi,
Kehitysvammaisten aikuisten mielenterveyden hallintakurssi.
Kelan jatkokurssit
Kehitysvammaisten alle kouluikäisten lasten perhekurssi
Kehitysvammaisten kouluikäisten lasten perhekurssi
Haastavien kehitysvammaisten lasten perhekurssi
Itsenäistyvien nuorten perhekurssi
Itsenäistyvien aikuisten perhekurssi
Kehitysvammaisten aikuisten arjenhallintakurssi
Kehitysvammaisten aikuisten terveys- ja kuntokurssi
Kehitysvammaisten aikuisten mielenterveyden hallintakurssi
Kehitys- ja puhevammaisten aikuisten arjenhallintakurssi
Yhteistyökurssi Kuurosokeiden kanssa
Aistimonivammaisten lasten perhekurssi
Yhteistyökurssi koulutuskeskus Agricolan kanssa
Rakkautta ilmassa
Perheloma Helatorstain hulinat
Aikuisten kaksiosainen Teatterista voimaa -ilmaisutaidon kurssi sekä Viialan päivätoimintakeskuksessa
ryhmätyöskentelyä teatterin keinoin.
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aikuisille. Rakkautta ilmassa -kurssille osallistui
lisäksi kehitysvammaisia vanhempia lapsineen.
Kurssin aihetta lähestyimme mm. draaman ja
taiteen keinoin. Kurssi toteutettiin kahdessa
osassa, jolloin pystyimme palaamaan käsiteltyihin aiheisiin uudelleen. Kurssille osallistui
kaikkineen 18 henkilöä, joista vanhempia olis
viisi ja lapsia neljä.
Teatterista voimaa vuorovaikutukseen -hanke sai vuoden aikana rahoitustukea opetus- ja
kulttuuriministeriöltä. Hankkeen tarkoituksena oli etsiä ja tukea kehitysvammaisten ja lähi-ihmisten vuorovaikutusta soveltavan teatterin keinoin. Hanketta toteutettiin yhteistyössä
Tampereen Teatteri Telakan kanssa. Hankkeessa on ollut mukana pilottiryhmä Viialan toimintakeskuksesta, kahdeksan työntekijää ja kaksi
ohjaajaa, joiden kanssa on tavattu vuoden aikana 10 kertaa. Hankkeen lisäksi toteutimme
Teatterista voimaa -ilmaisutaidon kurssin kahdessa osassa Tampereella. Kurssille osallistui
seitsemän nuorta ja aikuista eri puolilta Suomea. Kurssilla harjoiteltiin tunteiden ja ajatusten ilmaisua soveltavan teatterin keinoin.
Perheloma
”Helatorstain hulinat” oli Tukiliiton omalla rahoituksella toteutettu perheiden virkistysloma
Mertiörannan kurssikeskuksessa.
Ohjelma painottui vapaamuotoiseen yhdessä tekemiseen. Perheillä oli mahdollisuus
keskustella Tukiliiton työntekijän kanssa mieltä askarruttavista asioista. Lomalle osallistui 8

perhettä ja yhteensä 33 henkilöä, joista van- Teatterista haettiin
voimaa Viialassa
hempia oli 15.

ÄITI EI PYSY KÄRRYILLÄ
-PROJEKTI 2010 – 2014

ja Tampereella.
Hankkeeseen saatiin
rahoitus opetus- ja
kulttuuriministeriöltä.

Raha-automaattiyhdistyksen C-avustuksella
toteutetaan Äiti ei pysy kärryillä -projektia vuoteen 2014 asti. Tavoitteena on, että erilaisissa
palveluissa tunnistetaan vanhemmat, joilla
on sellaisia merkittäviä vaikeuksia oppimisessa, että ne vaikuttavat lapsen kanssa toimimiseen. Palveluita kehitetään perheiden tarpeita vastaaviksi valtakunnallisesti, alueellisesti ja
paikallisesti eri toimijoiden yhteistyönä. Van-
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Vanhemmuuden
tukena -opasta
lähetettiin kuntien
käytettäväksi.
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hemmat ja muut perheenjäsenet ovat kehittä- den päivän seminaarin yhdessä Espoon Hamistyössä merkittävässä roolissa kokemusasi- nasaaren Kulttuurikeskuksen kanssa, johon
saimme luennoitsijoita Ruotsista kertomaan
antuntijoina.
Kokeilutoimintaa toteutettiin Kymenlaak- heidän kokemuksistaan kohderyhmän kansson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kun- sa. Yhteistyökumppaneiden kanssa pidetyissä
tayhtymä CAREA:n ja Päijät-Hämeen ja Itä- tapaamisissa ja palavereissa on ollut yhteensä
Uudenmaan sosiaalialan liikelaitos Verson 81 osallistujaa. Kehitysvammaisten vanhempialueella, jossa projektilla oli kaksi työntekijää. en perheille vertaistukitapaamisia oli vuonna
Äiti ei pysy kärryillä -projektin tärkeitä yhteis- 2012 kahdeksan, joihin osallistui 25 henkilöä ja
työkumppaneita ja valtakunnallisen verkoston yksilöllisiä perhetapaamisia oli 51. Perhetapaajäseniä olivat Autismi- ja Aspergerliitto ry, En- misista kirjoitettiin perhetyön raportti.
Kehitysvammaisen vanhemmuudesta tehsi- ja turvakotien liitto ry, Kirkkohallitus, Kuntaliitto ry sekä Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Sa- tiin vuoden aikana kolme lehtiartikkelia ja
takunnan sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos. olimme mukana Yleisradion Akuutti-ohjelAloitimme uutena toimintana aktiivisen yh- man teossa. ”Kehitysvammaisen vanhemmuus
teistyön Rikosuhripäivystyksen (Rikun) kanssa on tabu” -jakso tuli televisiosta vuoden 2013
projektin kokeilualueella. Yhteistyön tarkoituk- alussa. Päivitimme Kehitysvammaisen vansena oli lisätä yhteistyökumppanin tietoisuut- hemman tukeminen -osuuden Terveyden ja
ta kehitysvammaisista henkilöistä, joiden ris- hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään Vammaiski joutua rikoksen uhriksi on suurempi kuin palveluiden käsikirjaan, ja tarkistimme Lastenvaltaväestöllä. Lisäksi allekirjoitimme yhteis- suojelun käsikirjan Kehitysvammainen vantyösopimuksen Kynnys ry:n SAMAT-projektin hempi -artikkelin.
Teimme projektin kokeilualueella kak(Samanlainen erilainen vanhemmuus) kanssa.
Yhteistyömme tarkoituksena on mahdollistaa si kartoitusta vuoden aikana. Ensimmäinen
kehitysvammaisten vanhempien osallistumi- kartoitus toteutettiin opinnäytetyönä ja känen projektin toimintaan vuosina 2012 – 2015. sitteli neuvolatyöntekijöiden kokemuksia keLuennoimme kehitysvammaisten henki- hitysvammaisten vanhempien tukemisesta.
löiden vanhemmuudesta ja perheiden ar- Toinen kartoitus tehtiin lastensuojelun perhejesta vuoden aikana 237 henkilölle. Lisäksi työntekijöiden kokemuksista kohderyhmän
osallistuimme Autismin talvipäiville vanhem- perheistä ja heidän kanssa tehtävästä työstä.
muuden infopisteellä. Järjestimme alustuksia, Kartoituksen aikana selvisi, että kohderyhmän
seminaareja ja tiedotustilaisuuksia kahdeksan perheiden tunnistaminen on vaikeaa molemkappaletta, joista osa oli alueellisia ja osa valta- mille työntekijäryhmille ja että puuttuu käytkunnallisia (osallistujia 289). Toteutimme kah- tökelpoisia tukemismenetelmiä. Julkaisimme
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Tukiliiton julkaisusarjassa ammattilaisille suunnatun oppaan ”Vanhemmuuden tukena” ja lähetimme sen kuntiin.
Toimintasuunnitelman tavoitteet saavutettiin, lukuun ottamatta tuen tarpeissa olevien
perheiden määrän kartoittamista alueella. Kartoitus perheiden määrästä on ongelmallista,
koska kohderyhmän tunnistaminen on viranomaisille ja muille toimijoille vaikeaa ja viranomaisten tietoisuus toisistaan on puutteellista.
Kohderyhmän perheen viranomaisverkostot
voivat olla todella laajat ja tieto ei kulje.
Haasteita projektin toimintaan on tuonut
myös kohderyhmän perheiden sitouttamisen
vaikeus vertaisryhmätoimintaan. Perheitä yritettiin sitouttaa vertaisryhmätoimintaan madaltamalla osallistumisen kynnystä esimerkiksi järjestelemällä kuljetus vertaistuki-iltoihin.
Tällöin osallistuminen ei vaatinut taloudellista panostamista. Uusien kohderyhmän perheiden löytäminen ja tavoittaminen on ollut hankalaa. Tavoittamisen esteenä on perheiden
kanssa työskentelevien perhe- ja sosiaalityöntekijöiden kiire. Tässä näkyy valtakunnallinen
lastensuojelun resurssien rajallisuus. Tähän
haasteeseen emme ole löytäneet vuoden aikana ratkaisua.

MAHTI-PROJEKTI 2012 – 2015
Maaliskuussa 2012 aloitimme Raha-automaattiyhdistyksen C-avustuksella uuden valtakunnallisen projektin. Projektin nimi MAHTI on

Koulutusta ja luentoja
”Selkokieli, kehitysvammaisuus ja ohjaus”
Kaksi tilaisuutta Turun aikuiskoulutuskeskuksessa.
Kohderyhmänä maahanmuuttajalähihoitajaopiskelijat,
kehitysvammaiset, lähihoitajat.
”Selkokieli, selkeä viestintä / verkonkäyttö”
Kaksi tilaisuutta Turun aikuiskoulutuskeskuksessa.
Kohderyhmänä maahanmuuttajalähihoitajaopiskelijat,
kehitysvammaiset, lähihoitajat.
Seksuaalisuus 2012 -koulutuspäivä, Helsinki
”Kehitysvamma ja seksuaalisuus” -työpaja
Tampereen lääkäripäivät, Tampere
”Kehitysvammaisen henkilön seksuaalisuuden huomiointi lääkärin
vastaanotolla” -luento
Tabu-seminaari – asioista, joista voi puhua! Helsinki
”Vammaisuus ja seksuaalisuus” -luento
Law, Genital Autonomy and Childrens Rights -symposium, Helsinki
“Children With Disabilities” -luento
Seksuaalineuvojaverkoston valtakunnallinen kokous, ”
Seksuaalinen väkivalta ja vammaisuus” -luento
Sensitiivisyys-koulutus juridiikan ammattilaisille, Rovaniemi
”Vammaisuus ja seksuaalinen väkivalta” -luento

lyhenne sanoista Mahdollisuuksien tie. Tarkoituksenamme on kehittää sopeutumisvalmennuskurssimalli lievästi kehitysvammaisille aikuisille, jotka eivät ole oikeutettuja saamaan
sopeutumisvalmennusta esimerkiksi Kelan
kuntoutuksena.
Sopeutumisvalmennuskursseilla pyritään
erilaisten toiminnallisten harjoitteiden avul-
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Johanna Kokkola

Niilo Sinkkonen
laatii itselleen arjen
muutostavoitetta.
Ohjaaja Laura Suvanto
ja Matti Laukkanen
seuraavat harjoitteen
valmistumista.
MAHTI-pilottiryhmä
aloitti Joensuussa
syksyllä 2012.
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la vahvistamaan hyvää mielenterveyttä ja tä- Tilaisuuksista saimme varmistusta suunnitelmän myötä omaa elämänhallintaa. Vertaistu- miimme kurssin sisällöistä. Kohderyhmä pääten mahdollistaminen on yksi toimintamme ti osaltaan kurssien pituudesta, pitopaikasta,
tavoitteista. Kurssikokonaisuus koostuu aloi- ryhmäkoosta ja käsiteltävistä aiheista.
Aloitimme kurssitoiminnan suunnitellustuskurssista, kotikäynnistä ja jatkokurssista. Järjestämme yhteensä kuusi kolmeosaista ti aloituskurssilla marraskuussa 2012. Aloituskurssikokonaisuutta, joihin myös kurssilaisen kurssin pituus oli viisi vuorokautta. Ryhmään
lähiyhteisö sitoutuu. Tavoitteenamme on, että kuului kahdeksan kurssilaista ja 8 lähi-ihmistä.
lähiyhteisö löytää toiminnastamme mahdol- Kyseessä oli pilottiryhmä, jonka kokemuksien
lisuuksia ja keinoja tukea kehitysvammaista kautta sopeutumisvalmennuskurssikokonaihenkilöä hänen omassa arjessa. Kurssilaisen lä- suuden sisältöä kehitettiin entisestään. Pilothi-ihmisenä voi olla aikuinen henkilö, joka pys- tiryhmän avulla oli hyvä testata esimerkiksi
tyy tukemaan, kannustamaan ja auttamaan hakulomakkeen ja hakuprosessin selkeyttä. Pikurssilaista kurssiin liittyvissä asioissa kotona. lottiryhmän kurssikokonaisuuteen liittyvät kotikäynnit sekä jatkokurssi toteutetaan suunniLähi-ihminen ei tule mukaan itse kurssille.
Toimintamme ovat edenneet pääosin suun- telman mukaisesti vuonna 2013. Seuraavan
nitelman mukaisesti. Projektityöntekijän palk- valtakunnallisen kurssikokonaisuuden markkikaus viivästyi kahdella kuukaudella suun- nointi aloitettiin suunnitelmamme mukaisesti
nitellusta. Toiminnalle on luotu yhtenäinen joulukuussa.
Pilottiryhmä koki aloituskurssilla merkivisuaalinen ilme, ja olemme tuottaneet erilaisia materiaaleja mainontaan sekä kursseilla tyksellisimmäksi asiaksi kuulluksi tulemisen.
käytettäväksi. Toiminnallemme on luotu omat Olemme julkaisseet suunnitellusti kurssilaisinternetsivut Tukiliiton kotisivuille (www.kvtl. ten omia ajatuksia ja mielipiteitä. Julkaisumafi/mahti) . Olemme tiedottaneet toiminnas- teriaaleina ovat olleet valokuvat sekä videot.
Haasteeksi on varmistunut saavutettava
tamme muun muassa jäsentiedotteissa, uutiskirjeissä, sisäisissä tiedotteissa sekä Tukiliiton tiedottaminen, sillä toimintamme on kohdeomissa julkaisuissa. Toimintaamme on esitel- ryhmälle uutta. Kohderyhmän tavoittaminen
ty omissa ja yhteistyökumppaneiden tapahtu- vaatii aikaa ja resursseja. Suunnittelemme seumissa. Toimintamme näkyy myös sosiaalisessa raavalle vuodelle henkilöresurssin lisäämistä. Määräaikainen projektityöntekijä jalkaumediassa.
Ennen kurssitoiminnan aloittamista järjes- tuu esimerkiksi asumisyksiköihin kertomaan
timme osallistavia kuulemis- ja tiedotustilai- sopeutumisvalmennuksen mahdollisuudesta,
suuksia työ- ja päivätoimintakeskuksissa. Ti- yhdessä kehitysvammaisen kokemuspuhujan
laisuuksiin osallistui yhteensä 98 henkilöä. kanssa.
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KANSALAISTOIMINTA
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KANSALAISTOIMINNALLA EDISTETTIIN
VAPAAEHTOISTOIMINTAA, VERKOSTOITUMISTA
JA YHDISTYSTEN TOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA
Kansalaistoiminnan vuosi 2012 perustui vuo- Tavoite 1 Yhdistyksemme toimivat
sien 2011 – 2016 strategisille painotuksille: yh- ja vaikuttavat aktiivisesti
distysten toiminnan kehittämisen tukemiseen, Jäsenyhdistykset ja yksittäiset ihmiset ovat
vertais- ja vapaaehtoistoiminnan elävöittämi- toimijoita paikallisella tasolla. Keskusjärjestön
seen ja osallisuuden sekä yhteistyön mahdol- tehtävä on innostaa, tuottaa tukea, koulutusta
lisuuksien vahvistamiseen.
ja materiaalia ja välittää tietoa toimivista
Vuoden toiminnan raportoinnissa olemme käytännöistä.
pyrkineet toiminnan kuvauksen ohella myös
arvioimaan toteutetun toiminnan merkityksiä. Olemme koettaneet oppia myös epäonnis- JOHTAMINEN JA
tumisista. Arviointimme pohjana ovat vuoden PÄÄTÖKSENTEKO
lopulla toteutetun yhdistyskyselyn tulokset,
muut jäsenistölle osoitetut kyselyt, kansalais- Liittokokouksessa 2012 oli mukana virallisia kotoiminnan työryhmässä käydyt keskustelut ja kousedustajia 69 yhdistyksestä, yhteensä 201
keskusjärjestön työntekijöiden arviointitapaa- edustajaa. Määrä väheni jonkun verran edel
miset.
lisestä vuodesta, joka oli Tukiliiton juhlavuosi.
Liittokokousaloitteita on viime vuosina tehty
Kuvaus vuoden 2012 toiminnasta jakautuu 4 – 12, viime vuonna niitä tehtiin viisi.
kolmeen liittomme strategiassa kansalaistoiminnalle asetettuun tavoitteeseen:
YHDISTYSTEN TUKI,
1. Yhdistyksemme toimivat
KOULUTUKSET, NEUVONTA
ja vaikuttavat aktiivisesti
2. Vertais- ja vapaaehtoistoimintamme
Keskusjärjestön yhdistyksille antamaa suorinon elävää ja uusiutuvaa
ta tukea ovat jäsenpalvelut, mm. jäsenrekisteri
3. Jäsenistömme luo kansallista
ja erilaiset koulutukset sekä aluekoordinaattoja kansainvälistä yhteistyötä
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reiden antama neuvonta ja ohjaus. Jäsenrekisterin palveluita käyttivät kaikki yhdistykset.
Liittokokouksen yhteydessä pidettyyn Ideapäivä -seminaariin osallistui yhteensä 152 yhdistystoimijaa. Päivä sisälsi paljon yhdistysten
omia puheenvuoroja hyvin toimivista käytännöistä ja sai hyvää palautetta. Ideapäivään lähetetyt 18 toimintaideaa on koottu liiton nettisivuille jälkeenpäin hyödynnettäviksi.
Keskusjärjestön vuodelle 2012 valmistelemat alueelliset koulutuspäivät peruuntuivat
vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Yhdistyksille tehdyn kyselyn mukaan tällaisia tilaisuuksia
tarvitaan, mutta niitä toivotaan järjestettävän
yksipäiväisenä ja mielellään osallistumisesta
ei saisi tulla kuluja yhdistyksille. Vuoden 2013
päiviä suunniteltiin palautteen pohjalta.
Aluekoordinaattorit ovat keskusjärjestön
tarjoama lähituki, jota yhdistykset toivovat saavansa mahdollisimman paljon. Yhdistyskäyntien linjauksena keskusjärjestön sunnasta on,
että vierailulla on selkeä kehittämis- tai koulutuksellinen tavoite. Kansalaistoiminnan koordinaattoreiden keskeisintä työtä oli osallistuminen Elävä yhdistys -kehittämiseen alueellaan.
Varsinaisia yhdistyskäyntejä tukiyh
distyksiin
tai tukipiireihin jokaisella koordinaattorilla oli
vuodessa 5 – 10 kappaletta, lisäksi yhteyttä pidettiin sähköpostitse ja puhelimitse. Vuonna
2012 kansalaistoiminnan kolmesta koordinaattorista kaksi aloitti kesken vuotta, mikä näkyy
yhdistyskontaktien määrässä.
Yksi osa koordinaattoreiden työtä on toimia
yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa ja osal-

listua aluetyöntekijöiden verkostoihin. Näiden
verkostojen kanssa koordinaattorit järjestivät
järjestötoimintaan liittyviä yhteisiä koulutuksia ja yhdistävät voimia myös oikeuksien valvonnan kysymyksissä. Koordinaattorien tehtävä on edustaa keskusjärjestöä paikallisissa
verkostoissa ja muistuttaa kehitysvammaisen
henkilön hyvän elämän näkökulmaa.
Yhdistysten tarve saada tukea keskusjärjestöltä on suuri ja siihen on pyritty vastaamaan
yksittäisten yhdistyskäyntien sijasta ns. nepparikehittämisellä, jossa työskennellään samasta
teemasta kiinnostuneiden yhdistysten kanssa yhdessä. Tällaista on kokeiltu vapaaehtoistoiminnan teemalla Elävä yhdistys -prosessina.
Ideana on, että tällaisissa prosesseissa yhdistykset voivat verkostoitua ja saada toimintaideoita toisiltaan ja että keskusjärjestön panostus kohdentuu samanaikaisesti useampaan
yhdistykseen.
Vuonna 2012 aloitettiin Kansalaisluuri-palvelu. Sen tarkoituksena on antaa järjestöasioissa puhelinneuvontaa myös ilta-aikaan kerran
kuukaudessa ja kansalaisluuri@kvtl.fi sähköpostineuvonnan kautta.
Kentän pirstaleisuus on koko järjestön keskeinen pulma, joka heijastuu myös keskusjärjestön mahdollisuuteen tukea yksittäistä yhdistystä. Järjestörakenteen uudistamiseksi
tehtiin RAY:lle projektihakemus, mutta hanke
ei saanut rahoitusta. Jäsenyhdistysten keskinäisen yhteistyön ja mahdollisten yhdistymis- Teemaviikon julisteen
ten tukemiseen mietitään muita keinoja ja re- kuvat teki Seija Venho
sursseja. Yhdistysten itsearviointimenetelmän Turusta.
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Mikä pohdituttaa
yhdistystoiminnassa? Kenties
kotisivut ja lapsiperheiden
tavoittaminen yhdistysten
toimintaan. Raija Anttila ja
Tiina Gyllenberg Elävä yhdistys
-koulutuksessa marraskuussa
2012.

valmistelu käynnistyi ja sen kokeilu yhdistysten illoissa toteutui vuoden 2013 alussa.

VIESTINTÄ JA MATERIAALIN
TUOTTAMINEN
YHDISTYSTEN KÄYTTÖÖN
Tiedottamisen tavoista yhdistykset pitivät hyödyllisimpänä Tukiviestiä ja liiton nettisivuja.
Keskusjärjestön sivuilla on Paikallinen toiminta -osuus, joilla on materiaalia yhdistysten toiminnan ja kehittämisen tueksi. Sivuilla on kuukausittain vierailuja noin 700. Sivut ovat osin

20

hankalakäyttöiset ja niiden rakennetta parannetaan vuoden 2013 aikana.
Valtakunnallinen jäsenkirje lähetettiin vuoden aikana yhdistyksiin kaksi kertaa. Tämän lisäksi aluekoordinaattorit tiedottivat keskusjärjestön ja alueen tapahtumista ja koulutuksista
jäsenyhdistyksille säännöllisesti, noin 40 tiedotetta alueittain vuodessa. Yhdistykset pitävät hyvänä koordinaattoreita tulevaa jatkuvaa
postitusta, jolloin tietoa ei kerätä isompiin postituksiin.
Yhdistyksiltä saadun palautteen mukaan
keskusjärjestö ja esimerkiksi sen projektit tiedottavat toiminnasta ja ajankohtaisista asiois-
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ta runsaasti ja monikanavaisesti. Tiedottaminen tapahtuu toisinaan niin myöhään, etteivät
yhdistykset ehdi välittää tietoja jäsenilleen ja
koota halukkaita osallistujia. Tavoite on saada
seuraavan vuoden toimintatiedot yhdistyksille syksyllä, syys-lokakuun vaihteessa.
Kampanjat ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi tukea yhdistysten toimintaa. Keskusjärjestö antaa tapahtumalle teeman, tuottaa tiedotusmateriaalia ja toimintaideoita ja jakaa
pieniä tapahtuma-avustuksia.
Vuonna 2012 järjestettiin Kehitysvammaisten viikon kampanja ja kuntavaalikampanja Minä olen kuntalainen. Kehitysvammaisten
viikon kampanjassa onnistuttiin hyvin: tapahtumia järjestettiin 58 paikkakunnalla ja niissä
oli yhteensä 4 200 osallistujaa, mikä oli hiukan
suurempi kuin edellisenä vuonna. Teemaviikon aihe oli vuonna 2012 eri-ikäisten ihmisten
yhteistyö.

Tavoite 2 Vertais- ja vapaaehtoistoimintamme on elävää ja uusiutuvaa
Suuri osa vertais- ja vapaaehtoistoiminnasta
toteutuu paikallistasolla. Keskusjärjestön
tehtävä on innostaa, tuottaa tukea ja koulutusta
ja raivata tietä toiminnalle.
Vuoden lopussa tehdyn yhdistyskyselyn mukaan suurimmalla osalla yhdistyksiä vapaaehtoistoiminnan määrä tai laatu ei muuttunut
edelliseen vuoteen verrattuna. Positiivista kehitystä oli se, että kolmasosalla yhdistyksiä va-

Yhdistyskysely 2012. Keskusjärjestön antama tuen hyödyllisyys
yhdistysten mielestä.

paaehtoisille tarjottavien tehtävien määrä oli
lisääntynyt ja vain 15 prosentilla vähentynyt.
Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan kehittämistyötä Kehitysvammaisten Tukiliitossa tehtiin kolmessa eri kehittämishankkeessa, Elävä yhdistys -toiminnassa ja kahdessa RAY:n
erillisrahoituksen saaneessa projektissa Vaikuttava vertaistoiminta ja Best Buddies. Elävä
yhdistys -toiminnan keskiössä on tukiyhdistysten vapaaehtoistoiminta. Vaikuttava vertaistoiminta -projekti kehittää lapsiperheiden
toimintaa ja Best Buddies suuntautuu kehitysvammaisten ja vammattomien nuorten tasavertaiseen kaveruuteen.
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Mukaan.fi-palvelu
avattiin yhdistysten
käyttöön helmikuussa
2012.
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VAPAAEHTOISTOIMINNAN
KEHITTÄMINEN
Elävä yhdistys -toiminta on kaksivuotinen kehittämishanke, jossa koulutuksia pidettiin
vuoden 2012 aikana Itä-Suomessa, Etelä-Suomessa ja Länsi-Suomessa. Koulutusprosessissa on vuoden aikana ollut mukana 55 henkilöä 18 yhdistyksestä. Popokkeessa, Kainuussa
ja Lapissa järjestetään yhteinen koulutus 2013.
Vuoden 2012 yhdistyskyselyn perusteella koulutusprosessin tuottama hyöty yhdistystoiminnalle ei ole vielä nähtävissä.
Palautteen mukaan koulutus on luonut uskoa ja intoa oman yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Erityisesti muiden yhdistyksen
toiminnasta ja kokemuksista oppiminen on ollut koulutuksessa olijoiden mielestä antoisaa.
Yhdistysten ideoiden vaihdossa on ideaa!
Koulutusprosessissa tuotetaan vapaaehtoistoiminnan kehittämismateriaalia myös jat-

kokäyttöön. Ajatuksena on, että myös muut
yhdistystoimijat voisivat nettimateriaalin avulla halutessaan kehittään jotakin vapaaehtoistoiminnan lohkoa yhdistyksessään. Materiaali
valmistuu julkaisukuntoon kevään 2013 aikana. Koulutusprosessissa on kokeiltu myös sosiaalisen median käyttämistä kehittämisen tukena.
Elävä yhdistys -toiminta suunniteltiin alun
perin kolmipäiväiseksi niin, että päivien välillä koulutuksessa olijat ja yhdistykset tekisivät
välitehtäviä. Joillakin alueilla koulutuspäiviin
ei ole ilmoittauduttu tai yhdistyksen edustajat
ovat vaihtuneet. Näin pitkän ja sitoutumista
vaativan yhdistystoimijoille suunnatun koulutusprosessin läpivieminen ei ainakaan kaikilla
alueilla näytä realistiselta, josta syystä sitä on
syytä keventää. Pohjoisen koulutuksessa 2013
onkin päätetty pitää vain yksi kontaktipäivä ja
tavata muut kerrat nettiyhteyksien avulla webinaarissa.

Yhdistyskysely 2012.
Arvioi, kuinka yhdistyksen
vapaaehtoistyö on muuttunut
vuonna 2012 verrattuna
edelliseen vuoteen?
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LAPSIPERHEIDEN
KANSALAISTOIMINNAN
KEHITTÄMINEN
Vaikuttava vertaistoiminta -projektin keskeisin
tavoite on lisätä erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden kansalaistoimintaa: paikallisen
vertais- ja vaikuttamistoiminnan sekä verkossa tapahtuvan toiminnan käynnistymistä tai
jo olemassa olevan toiminnan aktivoitumista.
Projektin painopistealueet ensimmäisellä kaudella 2011 – 2013 ovat Itä-Suomi ja Uusimaa.
Toisella hankekaudella (2014 – 2016) kehitettyjä materiaaleja, koulutuksia ja toimintamalleja
levitetään muille alueille.
Keväällä 2012 Vaikuttava vertaistoiminta
-projekti järjesti paljon perheille suunnattuja
koulutuksia ja tapahtumia sekä Itä-Suomessa
että Uudellamaalla. Syksyllä toiminta painottui vaikuttamiseen, koulutuksiin ja materiaalin
tuottamiseen. Vuoden aikana projekti järjesti
13 pienryhmäkoulutusta (1 – 2 päivää), joihin
osallistui noin 150 henkilöä. Perheille suunnattuja tapahtumia projektilla oli 12. Niihin osallistui yhteensä yli 300 erityistä tukea tarvitsevan
lapsen perheenjäsentä. Tämän lisäksi projekti
järjesti perhepalveluiden teemalla järjestöjen
yhteistyöseminaarin, jossa osallistujia oli noin
120.
Projekti on koulutusten ja tapahtumien
kautta tavoittanut hyvin perheitä. Erityisesti Itä-Suomessa perheet näyttäisivät aktivoituvan vaikuttamistoimintaan. Uudellamaalla
keskeisessä osassa on lasten ja nuorten osal-

Tapahtumat ja koulutukset
tavoittivat lapsiperheitä.

lisuuden menetelmien kehittäminen yhteistyössä muiden järjestötoimijoiden kanssa.
Projektin nettisivuilla on ollut käyntejä vuoden aikana noin 10 000 ja yksilöityjä kävijöitä
noin 7500. Blogikirjoituksia on sivuille kirjoitettu yhteensä 35, joista osa on vanhempien kirjoittamia. Parhaimmillaan blogeilla oli lukijoita lähes kaksi tuhatta muutaman päivän sisällä.
Vaikuttamismateriaalin tuottaminen on ollut
myös onnistunut prosessi.
Lehtiartikkeleita projektin toiminnoista oli
vuoden aikana kymmenen kappaletta. Vam-
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Ahti Kaukoniemi

Cornelia de Lange
-perhetapaamisessa
tehtiin sirkusta.
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maisten lasten perheiden arjen kärjistyminen ja kotiin tulevan tuen puuttuminen saivat syksyllä paljon julkisuutta STT:n tekemän
jutun kautta: juttu levisi noin kolmeenkymmeneen painettuun tai verkossa julkaistavaan
lehteen. Jutuissa perheet kertoivat avoimesti
perheidensä tilanteesta ja hankaluudesta saa-

da tukea kunnalta esimerkiksi vanhemman uupuessa haastavasti käyttäytyvän lapsen kanssa.
Näissä tilanteissa avun saaminen nyt on mahdollista usein vain lastensuojelun kautta.
Sosiaalisen median palvelua Mukaan.fi
ei saatu perheiden käyttöön toivotulla tavalla. Vaikka ryhmiä oli palvelimella yli 60
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(30.10.2012), ryhmät eivät toimineet aktiivises- nuorta. Lisäksi projektissa tehtiin vuoden aikati. Loppusyksystä palvelua päätettiin kehittää na kymmenen kouluvierailua.
ja markkinoida aikaisempaa aktiivisemmin esiProjektilla on omat nettisivut, joilla oli vuomerkiksi Tukiviestin kautta. Projektin koulutuk- den aikana yhteensä lähes 6 000 käyntiä ja yli
sissa opastettiin myös muihin sosiaalisen me- 3 000 yksilöityä kävijää. Lehtiartikkeleita prodian palveluihin ja myös projekti käytti niitä jektin toimesta julkaistiin yhteensä yksitoista,
laajasti, esimerkiksi Facebook postauksia pro- joista osa oli verkkolehdissä.
jektilla oli 125. VerkkokoulutusmahdollisuuksiVuonna 2012 projektissa testattiin aluemalen kartoittaminen alkoi loppuvuodesta.
lia, jossa kaveriparien yhdistämisestä pääkauSyksyllä projekti oli mukana yhdistysten va- punkiseudulla, Jyväskylän seudulla ja Oulun
paaehtoistoiminnan kehittämisprosessissa se- seudulla vastasi kullakin seudulla kaksi osa-aikä aloitti työskentelyn kahden yhdistyspilotin kaista aluevastaavaa.
kanssa. Projektin tekemä tiedotus- ja viestinTasavertaisessa Best Buddies -kaveruudessa
tätyö on myös tuonut Tukiliitolle laajemmin riitti osallistujia sekä kahdenväliseen kaveritoi- Erilaisia Best Buddies
näkyvyyttä lapsiperheiden järjestönä ja tätä mintaan että ryhmätapaamisiin. Kaveriparien -materiaaleja voi jakaa
kautta myös edistänyt paikallisen toiminnan yhdistäminen ei kaikkien hakijoiden kohdal- esimerkiksi kouluissa.
aktivoitumista.
la onnistunut. Eniten kaverihakijoina on vammattomia nuoria naisia ja kehitysvammaisia
nuoria naisia oli hakijoina puolestaan vähän.
UUSIEN
Erityisen vaikeaa oli löytää toimintaan mukaan
VAPAAEHTOISTOIMINNAN
vammattomia nuoria miehiä.
MUOTOJEN KEHITTÄMINEN
Oppilaitosyhteistyötä jatkettiin pääkaupunkiseudulla ja Tampereen seudulla. Sekä opisBest Buddies -projektin päämääränä on löytää kelijat että opettajat kiittivät kouluvierailujen
väyliä kehitysvammaisten ja vammattomien tarjoamaa tilaisuutta tutustua kehitysvammainuorten aidolle kohtaamiselle ja edistää kai- suuteen.
Projekti on aloittanut tasavertaisen kaverikille avointa osallistumista. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset ja toiminnan ajatuksen levittämisen yhdistyksiin.
Varsinaiseen kaveritoiminnan kehittämiseen
vammattomat 15–30-vuotiaat nuoret.
Vuoden 2012 aikana projektiin tuli uusia ka- yhdistykset eivät vielä lähteneet, vaikka yhteverihakemuksia noin 150, kehitysvammaisis- yksiä on ollut Keski-Suomessa ja Oulun alueelta ja vammattomista nuorista yhdistettiin 66 la. Toiminnan levittämisen tueksi tehty matekaveriparia. Projekti järjesti nuorille kaksitois- riaalipankki valmistui nettiin syksyn aikana ja
ta ryhmätapaamista, joihin osallistui yli 300 sen kehittämistä jatketaan.
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Tavoite 3 Jäsenistömme luo kansallista
ja kansainvälistä yhteistyötä
Yhteistyökumppaneiden saaminen antaa
pontta toiminnalle järjestön kaikilla tasoilla.
Keskusjärjestön tehtävä on kouluttaa ja välittää
toimivia käytäntöjä. Keskusjärjestön toiminta
aktiivisena, luotettavana ja asiantuntevana
osallistujana valtakunnallisissa verkostoissa luo
edellytyksiä paikalliselle yhteistyölle.

PAIKALLINEN
VERKOSTOITUMINEN

kunnan kanssa, noin puolet yhdistyksistä teki
yhteistyötä myös ammattilaisten, kuten vam
mais
palveluiden sosiaalityöntekijöiden, ja
mui
den paikkakunnan yhdistysten kanssa.
Sen sijaan vain kolmasosa toimii yhteistyössä
muiden tukiyhdistysten kanssa.
Yhdistyksistämme monet ovat varsin pieniä
ja kun toimijat lisäksi ikääntyvät, tukiyhdistysten keskinäisen yhteistyön lisääminen on lähivuosien tärkeä painopistealue. Vuoden 2012
aikana tätä tavoitetta on keskusjärjestön toimesta tuettu lähinnä Elävä yhdistys -koulutusprosessissa.

Paikallinen verkostoituminen on tukiyhdistysten vastuulla. Verkostoitumisen avulla yh- HARVINAISTEN VERKOSTOT
distykset voivat saada resursseja, kuten tiloja,
toimijoita ja rahoitusta toiminnalleen. Verkos- Tukiliiton harvinaisille kehitysvammaryhmille
toitumisen kautta yhdistykset voivat myös suunnatun toiminnan tarkoituksena on mahhankkia näkyvyyttä ja painoarvoa vaikuttamis- dollistaa perheiden vertaistuki ja tukea ryhtyölle.
mien keskinäisen toiminnan käynnistymisYhdistysten verkostoituminen ei ole juuri- tä. Vuoden 2012 aikana keskusjärjestö järjesti
kaan muuttunut parin viime vuoden aikana. kaksi perhetapaamista ja kaksi viikonlopun piEniten yhdistykset tekevät yhteistyötä seura tuista perhelomaa, tuotti yhden diagnoosikoh-

Vuoden 2012 Yhdistyskysely: Mitkä tahot
ovat yhdistyksenne lähimpiä paikallisia
yhteistyökumppaneita?
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taisen oppaan sekä uudisti verkkosivujaan. Tapaamisiin ja perhelomiin osallistui yhteensä
noin 140 perheenjäsentä. Tämän lisäksi tukiliitto oli mukana järjestämässä kahden diagnoosikohtaisen yhdistyksen vuositapaamista. Näihin tapaamisin osallistui 160 henkilöä.
Järjestetyt perhetapaamiset ja lomat saivat
hyvää palautetta ja perheet toivovatkin keskusjärjestön jatkossa järjestävän niitä nykyistä enemmän. Yhteisen nimittäjän (diagnoosin)
löytyminen ja kokemusten jakaminen siitä on
perheille ehdottoman tärkeää.
Kehitysvammaisten Tukiliiton harvinaistoiminta on mukana järjestöjen ja säätiöiden
muodostamassa valtakunnallisessa HarvinaiErityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän sisarustensa kuulemista
set -verkostossa. Vuonna 2012 merkittävää kehitettiin Vaikuttava vertaistoiminta -hankkeessa monin tavoin.
verkoston toimintaa oli mm. yhteinen vai- Veljekset Jussi ja Eemeli Huttunen kaupungilla.
kuttamistyö harvinaisten sairauksien kansallisen ohjelman valmistelussa. Verkostolla on
myös yhteiset verkkosivut sekä yhteistä tiedotustoimintaa harvinaisten ryhmien asioista. Tukiliiton toiminnan kannalta tärkeimmät
yhteistyökumppanit Rinnekotisäätiön lasten vuosien tapaan ole laajasti toiminnassa. Toikuntoutuskoti ja Väestöliiton perinnöllisyys- mivia kansalaistoiminnan verkostoja näyttäiklinikka ovat vuoden 2013 alusta yhdistyneet si Tukiliitolla olevan Harvinaiset-verkosto ja
Norio -keskukseksi.
Vamlasin alla toimiva Ytry. Uuden SOSTEn ammattilaisten verkostoihin työtekijät ovat liittyneet, mutta ne eivät näytä vielä toimivan akKANSALLISET JA
tiivisesti. Kansalaistoiminnan kansainvälisistä
KANSAINVÄLISET VERKOSTOT
verkostoista Tukiliitto oli mukana mm. seuraavissa: Inclusion Europe, Pohjoismainen yhteisKansalaistoiminnan kansalliset verkostot Suo- työneuvosto (Nordiska samarbetsrådet), Best
messa ovat muutoksessa. Vapaaehtoistoimin- Buddies International ja harvinaisten ryhmien
nan ja vertaistuen verkostoja ei aikaisempien Eurordis.
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VAIKUTTAMISTOIMINTA

VAIKUTTAMISTOIMINNALLA VAHVISTETTIIN
YKSILÖLLISEN ELÄMÄN EDELLYTYKSIÄ
Vuonna 2012 painottuivat toiminnassamme
lainsäädäntötyöhön vaikuttaminen, alueellisten toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö sekä
osallistavan viestinnän kehittäminen. Neuvonta- ja ohjaustyötä teimme edellisten vuosien
tapaan paljon ja valtakunnallisissa verkostoissa työskentely oli yksi tärkeimmistä toimintamuodoistamme.

oikeuksien vahvistaminen
lainsäädännössä
Asiakkaan itsemääräämisoikeus ja hyvä kohtelu on korostunut vaikuttamistyössämme.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen sekä rajoitustoimenpiteiden parempaan sääntelyyn
tähtäävän sosiaali- ja terveysministeriön hankkeen työskentelyyn osallistuimme useissa eri
työryhmissä ja kuulemistilaisuuksissa. Alkuvuodesta keskityimme vaikuttamaan rajoitustoimenpiteitä koskevien säädösten valmisteluun ja loppuvuodesta asiakkaan oikeusturvan
parantamiseen ja asiakkaan kuulemiseen sekä oman päätöksenteon tukemiseen. Teimme
töitä erityisen paljon asiakkaan näkökulman
vahvistamiseksi ja tuetun päätöksenteon saamiseksi lainsäädäntöön. Työryhmätyö jatkuu
vielä vuoden 2013. Aiheesta pidimme puheen-
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vuorot Helsingin kaupungin työntekijöiden
koulutuksessa sekä Henkilökohtaisen avun
päivillä, joissa kuulijoita yhteensä noin 290.
Sosiaalihuoltolain valmisteluun osallistuimme Vammaisfoorumin taustatyöryhmässä, pitämällä puheenvuoron kuulemistilaisuudessa
sekä antamalla laajan lausunnon valmistelutyöryhmän mietinnöstä.
Työelämäosallisuutta koskevan lainsäädännön ja palvelurakenteen uudistamiseen tähtäävän työryhmän työ alkoi Sosiaali- ja terveysministeriössä keväällä. Työ on toistaiseksi
keskittynyt olemassa olevan tilanteen kartoittamiseen. Olemme nostaneet esille nykyisen
järjestelmän kehittämistarpeita kehitysvammaisen henkilön näkökulmasta.
Keväällä osallistuimme tiiviisti oikeusministeriön työryhmään, joka uudisti edunvalvontapalkkioita koskevat säädökset. Edustimme
ainoana jäsenenä työryhmässä asiakkaan ja
erityisesti vähävaraisen asiakkaan ääntä. Tehtävänämme oli vahtia, etteivät palkkiot nouse
liikaa ja että korotukset kohdistuvat mahdollisimman vähän vähävaraisiin asiakkaisiin.
Osallistuimme terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen lakimiestyöryhmään, joka käy läpi
kaikki korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut ja kommentoi niitä Sosiaaliportissa. Tarkoituksena on auttaa käytännön työntekijöitä
työssään ja yhtenäistää soveltamiskäytäntöjä.
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Työ keskittyi vuoden aikana erityisesti henki- 2105 kappaletta. Asumisen asiat olivat suurin
lökohtaiseen apuun, koska sen myöntämiskäy- aihealue kysymyksissä, myös henkilökohtaisesta avusta tuli edellisvuosia enemmän kytännöissä on ollut toivomisen varaa.
symyksiä. Yhteydenottojen määrä on noussut
vuosi vuodelta. Neljässä vuodessa yhteydenotoikeuksien toteutuminen
tojen määrä on noussut yli 50 %. Kysymyksistä
lähes 15 % tulee kuntien viranhaltijoilta.
arjessa
Osallistuimme myös Klaara-hankkeeseen,
Vuoden 2012 aikana lakineuvontakysymyk- jossa paneuduttiin Vammaispalvelulain hensiä tuli puhelimitse ja sähköpostilla yhteensä kilökohtaisen avun haasteisiin. Klaarassa val-
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Haittaa se!
Kouluintegraation
ja erilaisuuden
hyväksymisen
puolesta puhuva ja
koulukiusaamista
vastustavassa
kampanja juhlittiin
lyhytelokuvan ensiiltaa huhtikuussa
2012.
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Oikeus henkilökohtaiseen apuun oli useasti esillä Tukiviestissä.

Luuta ja nahkaa
-internet-kampanjassa
koottiin yhteen
kehitysvammaisten ja
heidän perheidensä
kokemuksia palveluista.
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misteltiin kokemusten ja laajan kyselyn pohjalta parannusehdotuksia henkilökohtaisen avun
lainsäädäntöuudistusta varten.
Kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä edistävä toiminta on toimintavuonna herättänyt kiinnostusta julkisuudessa. Useat lehdet
ovat julkaisseet artikkeleita palkkatyössä olevista kehitysvammaisista ihmisistä. Myös avotyötoiminnan ongelmia on käsitelty. Toimintavuonna on vahvistunut asenteisiin vaikuttava
tapa tehdä juttuja. Kehitysvammaiset ihmiset
ovat itse olleet juttujen keskiössä kertomassa
työnteostaan. Olemme olleet jutuissa taustoittajana.
Vammaisfoorumin alaisuudessa toimivien
työryhmien (vaikuttajaverkosto, työllisyystyö-

ryhmä ja kilpailutustyöryhmä) työhön osallistumisella nostimme näkyville vammaisten ihmisten arjen ongelmia ja tuotimme lausuntoja,
materiaalia ja taustapapereita päätöksentekijöille ja muille toimijoille, muun muassa Kuntaliitolle palveluiden kilpailutuksesta.
Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta KVANK on tärkeä kehitysvamma-alan
toimijoiden yhteen kokoaja, jonka toimintaan
osallistuimme laajasti. KVANKin laatuvaliokunnassa ja sen kahdessa alajaoksessa, asumisen
uudet muodot -jaoksessa sekä lasten ja nuorten jaoksessa, toimimme aktiivisesti ja kantaaottavasti. Uutena jaoksen KVANK perusti työn
ja päivätoiminnan jaoksen, jossa olemme alusta asti työskennelleet merkittävällä panoksella. Olimme yksi maaliskuisen Yksi naapureista
-konferenssin pääjärjestäjistä.
Ajankohtaisia oikeuksiin, lainsäädäntöuudistuksiin ja palveluihin liittyviä aiheita käsittelimme laajasti Tukiliiton jäsenlehdissä, kotisivuilla ja sähköisessä viestinnässä.
Tukiviestin teemat olivat lapsiperhe, aikuistuminen, ikääntyminen, kommunikaatio sekä yhdessä, vertaisina. Lehdissä kerroimme
muuttuvan lainsäädännön vaikutuksista sekä annoimme tietoa ja vaikuttamisen välineitä kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen.
Selkolehti Leijassa näkyi, miten voimakkaasti kehitysvammaisten ihmisten omat kulttuuriilmiöt ovat murtautuneet esiin yhteiskunnassa.
Lehdessä toimme esiin myös kokemuksia epäkohdista, kuten laitosasumisesta ja huonosta
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kohtelusta. Vuoden viimeisenä numerona jul- Osallistujia tilaisuuksissa oli yhteensä 173 henkaisimme selkokielisen Kansalaisen vaikutta- kilöä.
misoppaan.
Lisäksi rakensimme ja edesautoimme yhteiskunnallista keskustelua ja kehitysvammais- Kuntavaalit
ten elämään liittyvien teemojen käsittelyä valtamediassa.
Tukiliitto tuotti yhdistysten käyttöön erilaisia
materiaaleja lokakuun kuntavaaleja varten.
Kuntavaalien yhteydessä aloitettiin Tukiliiton
pysyvä kuntakampanja, joten materiaalit – kuJäsenyhdistysten
ten kolme julistetta – ovat yhdistysten käytössä
aina, kun ne haluavat vaikuttaa kuntiin.
vaikuttamistoiminnan

tukeminen
Jäsenyhdistysten alueelista ja paikallista vai- OMAT OIKEUDET
kuttamistyötä tuettiin muun muassa siten, että aluehallintovirastojen kanssa yhteistyö jat- Kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perkui tiiviinä. Järjestimme kuntien viranhaltijoille heidensä omien oikeuksien ajamisen vahvistapäivän kehitysvammahuollon asioista Jyväsky- miseksi toimittiin seuraavasti:
lässä, Oulussa ja Kokkolassa. Tilaisuuksissa oli
Tukiliiton Facebook-sivuilla oli vuoden vaihpaikalla liki 200 viranhaltijaa. Yhteistyöpäivät tuessa yli 1 900 tykkääjää ja sivuilla käytiin akjatkuvat edelleen.
tiivista keskustelua päivittäin.
Järjestimme yhdessä paikallisten TukiyhdisTwitter-sivulla julkaisimme 200 twiittiä eli
tysten kanssa paikallisia tai alueellisia kuntayh- lyhyttä uutista, jotka käsittelevät kehitysvamteistyö tilaisuuksia seitsemällä paikkakunnal- maisten aikuisten elämänpiiriä.
Kotisivulla julkaisimme ajankohtaista-sivulla: Iissä, Jyväskylässä, Kemijärvellä, Kokkolassa,
Laihialla, Pirkkalassa, Riihimäellä. Teemoina la 427 uutista. Ne kokosimme viikoittain uutisolivat asuminen, henkilökohtainen apu, ke- kirjeeseen, jolla oli vuoden lopussa 730 tilaajaa.
hitysvammapalvelut ja erityishuolto-ohjelma, Tilaajien määrä kasvoi kertomusvuoden aikakohtelu ja palvelusuunnittelu. Kohderyhminä na yli 200 tilaajalla.
olivat jäsenistö, kuntien tai kaupunkien viranKouluintegraation ja erilaisuuden hyväksyhaltijat ja poliittiset luottamushenkilöt, asu- misen puolesta puhuva ja koulukiusaamista
mispalveluja tuottavien yksiköiden henkilö- vastustava Haittaa se! -kampanja päättyi vuonkuntaa sekä muut alan yhteistyökumppanit. na 2012. Kampanja oli osa Pauli Virtasen teke-
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Kuntavaalien yhteydessä
alkoi Tukiliiton
kuntakampanja,
jonka materiaalit ovat
jatkossakin käytössä.
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män lahjoituksen turvin vuosina 2011 – 2012 on katsottavissa Tukiliiton Youtube-kanavalla.
Mukaan.fi on keskustelun ja kohtaamitoteutettua mediakasvatuksellista kouluprojektia. Sen avulla tuotettiin kiusaamista ehkäi- sen paikka verkossa. Avasimme Mukaan.fisevää materiaalia ja tuettiin kouluintegraatiota. palvelun Vaikuttava vertaistoiminta -projekProjektissa tehdyn Maan pulmia -lyhyteloku- tin vaikuttamiskurssilla Kuopiossa 26.2.2012.
van avulla oppilaat pääsivät itse kertomaan, Tuotimme kevään aikana palvelusta tiedotusmiltä heistä näyttävät ja tuntuvat erilaisuus, materiaalia ja esittelimme sitä Tukiliiton ja erityisesti Vaikuttavan vertaistoiminta -projektin
kiusaaminen ja ystävyys.
Yhteistyökumppaneina mediakasvatuspro- erilaisissa tilaisuuksissa. Kesän, syksyn ja taljektissa mukana oli Raholan koulun oppilaiden ven aikana kokosimme palvelun käyttäjiltä tieja henkilökunnan lisäksi Ari Impola ja MEKA- toa kehittämistarpeista ja loppuvuodesta 2012
TV (SEKK). Lisäksi käytettiin satoja tunteja va- teimme näiden perusteella suunnitelman palpaaehtoistyötä. Mukana olivat muun muassa velun perusparannuksesta ja jatkokehittämielokuvan trailerin tuottanut ja leikannut Jen- sestä. Vuoden viimeisen Tukiviestin mukana
ni Kantis ja Tuotantoyhtiö Lemeon Oy, näytteli- Mukaan.fi-esite ja aloitusohjeet menivät kaijä Iina Kuustonen (Putous-hahmo Jani-Petteri) kille Tukiliiton jäsenille. Aloitimme perusparansekä elokuvaan ja traileriin musiikin säveltä- nusprosessin joulukuussa 2012 ja se valmistuu
nyt Heikki Mäenpää. Projektissa syntynyt tai- huhtikuussa 2013.
Lokakuulle suunnitellun valtakunnallisen
denäyttely oli esillä Tampereella, Porissa ja Merikarvialla. Näyttely lahjoitettiin helmikuussa Vaikuta-päivän jouduimme peruuttamaan vä2012 Raholan koululle. Maan pulmia -elokuva häisen osanottajamäärän vuoksi.

Porissa järjestetään kehitysvammaisten
teemaviikolla perinteisesti
elokuvaseminaari.
Elokuvamiehet Erik Lehto ja
Jari Nordström yhteiskuvassa.

32

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry VUOSIKERTOMUS 2012

kEHITYSVAMMAISTEN VIIKKO
Aina on oikea ikä oli kehitysvammaisten viikon tunnuslause. Omahoitaja Ritva ”Lilli” Kemiläinen
ja Teuvo Taipale huolehtivat Teuvon parvekkeen kukista Riihimäellä.

kEHITYSVAMMAISTEN VIIKKO
Kehitysvammaisten viikko järjestettiin 1. – 7.
joulukuuta. Viikon teema oli sukupolvien välinen solidaarisuus ja viikon tunnuslause oli ”Aina on oikea ikä”. Teema ja slogan olivat yhtenevät EU:n teemavuoden kanssa.
Taloudellista tukea myönnettiin 39 yhdistykselle. Kaikille hakuajan loppuun mennessä tulleille hakemuksille myönnettiin tuki. Jokunen hakemus tuli hakuajan päättymisen
jälkeen. Tuen määrään vaikutti muun muassa valmistelujen mittavuus, paikallisten Me It-

se -alajaosten kanssa tehty yhteistyö, teeman
luova soveltaminen ja yhteistyö alueen toimijoiden kanssa.
Tapahtumia oli viikon aikana alueilla noin
60 ja osallistujia kaikkiaan noin 4 000. Tapahtumat vaihtelivat työpajoista juhlaviin tanssiaisiin. Teeman mukaisesti tapahtumissa oli
huomioitu eri ikäryhmiä. Tapahtumissa muisteltiin, keskusteltiin, tavattiin päiväkodin lapsia ja vanhuksia, tehtiin tilateoksia ja tanssittiin
juhlavaatteissa. Sekä paljon muuta.
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OHJELMAKULMIEN TYÖRYHMÄT

OHJELMAKULMIEN TYÖRYHMÄT
Uuden strategiakauden aikana Kehitysvammaisten Tukiliitossa toimintansa aloitti luottamushenkilöistä koostuvat kolme työryhmää,
joiden tehtävänä on osallistaa yhdistyksiä
suunnittelemaan ja arvioimaan liiton toimintaa. Työryhmissä on jäseninä yhteensä 54 paikallistoiminnan edustajaa. Työryhmien jäsenet
on valittu tukipiirien ehdottamista henkilöistä.
Tukiliiton ohjelmakulmien työryhmien toiminnan tarkoituksena on välittää keskusjärjestölle kentän tarpeita ja toisaalta viestittää kentälle keskusjärjestön toiminnasta.
Rakenteena luottamushenkilöistä koostuvat työryhmät on hyvä ja niiden toimintamuo-

dot ovat kehittymässä. Työryhmät kokoontuivat vuoden aikana kaksi kertaa.
Kautta aikain ensimmäinen Tukiliiton työryhmien kokousviikonloppu vietettiin Nokian Urhatussa 21. – 22.4.2012. Keskustelimme
muun muassa puheenjohtaja Jyrki Pinomaan
ja toiminnanjohtaja Risto Burmanin alustusten pohjalta liiton rakenteesta, toimintaympäristön muutoksista, inkluusiosta, kokemustiedosta ja taloudesta. Lisäksi pohdittiin myös
esimerkiksi tietopakettien/oppaiden tarvetta, toiminnan näkyvyyttä sekä vaikuttamisen
muotoja. Keskiarvo työskentelystä oli palautteiden mukaan 4,6 (asteikolla 1 – 5).

Jaana Teräväinen

Tukiliiton kolmen ohjelmakulman työtä
tukevat luottamushenkilöistä koostuvat työryhmät.
Ensimmäisessä tapaamisessa Nokian Urhatussa keskusteltiin
muun muassa siitä, miten maahanmuuttajia saadaan
enemmän mukaan toimintaan.
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Ajankohtainen tieto
palveluista ja kuntoutuksesta
helpottaa tulevaisuuden
suunnittelemista. Tukiliiton
ensitietokurssilla Onni
ja Vilhelmiina Pusa sekä
vanhemmat Milla Sajantola
ja Markus Pusa.
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Tommi Taipale

Kahdeksan nuorta osallistui Vaikuttava vertaistoiminta -projektin videointikurssille keväällä 2012. Kurssilla opiskeltiin oman
äänen esiin tuomista ja vaikuttamista videoiden avulla. Ohjaajina toimivat Tommi Moilanen ja Jari Nordström.
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Kehitysvammaisten Tukiliiton taloudellinen tulos vuonna 2012 oli 72 565 euroa ylijäämäinen
(vuonna 2011 +8 165 euroa). Kokonaiskulut
olivat 4 272 139 euroa (vuonna 2011 4 082 201
euroa).
Raha-automaattiyhdistykseltä
saadut
avus
tukset olivat yhteensä 3 010 235 euroa
(2 838 617). Raha-automaattiyhdistyksen avustuksista 1 157 829 euroa (1 029 113) oli kohdennettuja toiminta-avustuksia, yleisavustusta
966 000 euroa (966 000) ja projektiavustuksia
kokeilu- ja kehittämistoimintaan 886 406 euroa (843 503).
Investointiavustuksia
Raha-automaattiyhdistykseltä saatiin hallinnon tukipalvelujen yhdistämiseen liittyvien toimitilojen muutostöihin 14 000 euroa sekä palvelinhuoneen

jäähdytykseen rakentamiseen 7 000 euroa.
Jäsenmaksutuotot olivat 195 937 euroa
(198 284). Vuonna 2008 järjestetyn Yhteisvastuukeräyksen tuotto-osuus Kehitysvammaisten Tukiliitolle oli 166 371 euroa, josta vuosina 2008 – 2012 on käytetty 137 994 euroa ja
josta on käyttämättä 28 377 euroa tilanteessa
31.12.2012.
Lainat olivat tilikauden päättyessä yhteensä 170 703 euroa, josta pitkäaikaista lainaa oli
157 046 euroa (352 702). Handelsbankenissa
ollut laina maksettiin kokonaisuudessaan pois
vuonna 2012.
Poistoja tehtiin kaikista Tukiliiton omistuksessa olevasta kalustosta (25 % menojäännöspoisto) sekä aineettomista hyödykkeistä (20
vuoden tasapoisto) yhteensä 27 712 euroa.

TALOUS JA HALLINTO

talous

Tunnusluvut Tukiliiton toiminnasta sekä
taloudellisesta asemasta ja tuloksesta (1000 euroa)

Varsinaisen toiminnan tuotot
Varainhankinnan tuotot
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot
Tilikauden yli-/alijäämä
Omavaraisuusaste

2012

2011

2010

2009

2991
64
2
73
81,3

2971
76
4
8
74,1

3077
54
0
-60
72,3

3212
73
2
37
73,5
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KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY, TUOTOT	TILINPÄÄTÖS 31.12.2012
Tuotot 4 358 159 euroa.

Muut tuotot

Toiminnan tuotot

Satunnaiset tuotot

Vuokratuotot

302 763

308 648

41 144

7%

7%

1%

237 962
5%
Varainhankinta
64 441
1%

RAY-avustukset
Osanottomaksut

Muut avustukset

Jäsenmaksutuotot

87 799
2%
Jäsenmaksutuotot
195 937
5%
Osanottomaksut

Muut avustukset
RAY-avustukset
3 010 235
69 %

Varainhankinta
Muut tuotot
Toiminnan tuotot
Satunnaiset tuotot
Vuokratuotot

109 230
3%
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KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY, KULUT	TILINPÄÄTÖS 31.12.2012
Kulut 4 285 594 euroa.

Kurssien/tilaisuuksien

Varainhankinta

Matkakulut

Painatuskulut/Videokulut

järjestämiskulut

37 356

174 251

87 956

349 443

4%

4%

2%

8%

Ostopalvelut
188 767
4%
Vuokrakulut

Palkat ja palkkiot

125 618

Henkilöstösivukulut

3%

Poistot
Muut kulut
Palkat ja palkkiot
Muut kulut

1 981 265

888 149

46 %

21 %

Vuokrakulut
Ostopalvelut
Kurssien/tilaisuuksien järjestämiskulut
Varainhankinta
Matkakulut
Painatuskulut/Videokulut

Henkilöstösivukulut
425 076
10 %
Poistot
27 712
1%
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TASE	

31.12.2012		31.12.2011

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset
sijoitukset
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Koneet ja kalusteet
Muut aineelliset hyödykkeet

37 527,95		
223 386,94
260 914,89

59 190,97
243 242,83

302 433,80

54 313,00		
0,00		
44 687,98		
995,62
99 996,60

136 232,23
314 920,76
75 617,87
1 327,50

528 098,36

Sijoitukset
Rahasto Mirja Martela pörssiosakkeet		
464 826,40		
90 940,00
Muut osakkeet ja osuudet		
2 323 866,39		
1 950 666,28
		2 788 692,79		2 041 606,28
Vaihto-omaisuus		35 793,26		36 778,31
Saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

17 406,56		
21 008,24		
117 875,07
156 289,87

18 939,16
188,50
66 832,34

85 960,00

Rahat ja pankkisaamiset
Rahasto Mirja Martela		
8 551,77		
386 625,97
Muut rahat ja pankkisaamiset		
756 945,30		
448 125,57
		4 107 184,48		3 829 628,29
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31.12.2012		31.12.2011
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Muut rahastot
Sidotut rahastot		
Omakatteinen rahasto		
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden yli-/alijäämä

2 117 259,02		
462 010,52		

583 420,97		
72 565,31
655 986,28

1 646 690,32
471 468,26

575 255,40
8 165,57

583 420,97

Oma pääoma yhteensä		

3 235 255,82		

2 701 579,55

Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta		

157 046,42		

352 702,68

Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
13 656,24		
28 822,90
Saadut ennakot
126 322,14		
182 606,81
Ostovelat
189 311,78		
173 116,90
Muut velat
37 912,03		
37 619,20
Siirtovelat
347 680,05
714 882,24
353 180,25
775 346,06
		4 107 184,48		3 829 628,29
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TULOSLASKELMA
1.1. – 31.12.2012

1.1. – 31.12.2011

3 001 361,03

2 971 482,06

-1 935 218,95
-74 817,26
-332 659,67
-27 712,08
-125 618,10

-1 784 065,32
-76 463,78
-255 171,77
-51 254,40
-118 457,42

Varsinainen toiminta
Käyttö- ja ylläpitokulut
Toimistokulut
Kulut yhteensä

-1 326 663,74
-30 102,98
-333 279,65
-4 186 072,43

-1 298 719,23
-51 320,77
-344 586,87
-3 980 039,56

Tuotto-/Kulujäämä

-1 184 711,40

-1 008 557,50

64 440,91
-77 993,77
-13 552,86

76 494,74
-95 347,53
-18 852,79

-1 198 264,26

-1 027 410,29

4 254,86
-8 073,29
-3 818,43

10 429,51
-6 814,15
3 615,36

-1 202 082,69

-1 023 794,93

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkevakuutusmaksut
Poistot
Vuokrat
Muut kulut

VARAINHANKINTA
Tuotot
Kulut
Varainhankinta yhteensä
Tuotto-/kulujäämä
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Kulut
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä
Tuotto-/Kulujäämä
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Rahastot
Lahjoitus rahastoon
Tuotot
Kulut
Rahastot yhteensä

1 056,00
633 217,10
-173 162,14
461 110,96

100 000,00
94 606,80
-88 931,43
105 675,37

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot

308 648,00

65 959,25

YLEISAVUSTUKSET

966 000,00

966 000,00

Tilikauden tulos

533 676,27

113 839,69

0,00
- 461 110,96

-100 000,00
-5 674,12

72 565,31

8 165,57

Tilinpäätössiirrot
Lahjoituksen siirto rahaston pääomaan
Rahastojen muutos
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

VUOSIKERTOMUS 2012 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
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RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN AVUSTUKSET 2012		

			

			

Myönnetty
2012

				
Toiminta-avustukset
Yleisavustus
Yhdistyksen toimintaan AY1
Kohdennettu toiminta-avustus
Iki-instituutin toimintaan
Pienten vammaryhmien
yhteistyö-,tiedotus- ja
tukitoimintaan
Malike toimintaan
Kehitysvammaisten ihmisten
työllistymisen parantamiseksi
koulutus- ja tiedotustoimintaan
Europe in Action -konferenssi
Edunvalvontaan
Yhteensä
Investointiavustukset
Palvelinhuoneen
jäähdytyksen rakentaminen
Hallinnon tukipalveluiden
yhdistämiseen/toimitilat
Yhteensä
Projektiavustukset
Best Buddies
Äiti ei pysy kärryillä
Vaikuttava vertaistoiminta
Mahti
Yhteensä
AVUSTUKSET YHTEENSÄ
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Nostettu
Nostamatta
SiirtoSiirtyy
1.1. –
31.12.2012
osaaminen vuodelle 2013,
31.12.2012		 vuodelta 2012 ennakkomaksu

966 000

966 000

230 000

230 000

74 000
460 000

74 000			
460 000
		

126 000
9 000
219 000
2 084 000

6 599
3 593

126 000			
73 350
0
9 000		
538
219 000			 13 765
2 075 000
9 000		97 845

7 000

7 000

14 000
21 000

14 000
21 000

154 000
198 000
284 000
140 000
776 000

141 531
172 805
237 875
92 594
644 805

12 469
25 195
46 125
47 406
131 195

9 010
23 758
41 015
15 209
88 992

2 881 000

2 719 805

161 195

88 992

97 845
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
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Oscar Lindell / Studio Lindell OyAb

Hetki unelmaa -muotokuvanäyttely tuli avautui ensimmäisen kerran Porvoossa syyskuussa 2012.
Emma Niemisen unelma olla ravintolakokki toteutui Oscar Lindellin ottamassa muotokuvassa.
Suomen Ammattivalokuvaajat ry:n ja Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n näyttely kiertää eri paikkakunnilla.
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Hanna Maria Laitinen

Toni Välitalo Espoosta
sai Tukiliitolta apurahan
harrastuksiinsa. Pertti
aPURAHAT ja rahastot
Kurikan Nimipäivien
taitava rumpali
harrastaa vapaaKehitysvammaisten Tukiliitto ry:llä on eri aikoiajallaan keilausta.
na perustettuja rahastoja yhteensä viisi. Van-

ja järjestötyön rahasto. Uusin on toimintavuoden 2012 aikana testamenttilahjoituksen
pohjalta muodostettu Reino, Kerttu ja Leena
Pärnäsen rahasto.
hin näistä on Sirkku Taljan rahasto, muita ovat
Sirkku Taljan rahaston pääoma tuli käytetykJenny ja Antti Kuusiston rahasto, Mirja Marte- si loppuun toimintavuoden aikana. Jaoimme
lan rahasto ja Omaisten tekemän vaikuttamis- rahastoista niiden sääntöjen mukaisesti apurahoja kehitysvammaisille ihmisille ja toimintaryhmille sekä tukea perheiden lomajaksoihin. Apurahoihin, avustuksiin ja lomatukeen
käytimme vuonna 2012 rahastoista yhteensä
Apurahat 2012 ahastoittain:
24 900 euroa (15 400 vuonna 2011):
Jenny ja Antti Kuusiston
15 000 e
Apurahan jaoimme 12 ryhmälle ja 38 yksiMirja Martelan
8 000 e
tyiselle hakijalle – hakemuksia saapui 24 ryhSirkku Taljan
1 900 e
mältä ja 81 yksityishenkilöltä. Tuettuun peryhteensä
24 900 e
helomaan osallistui 33 henkeä. Selkokielistä
vaikuttamisopasta rahoitimme 9 000 eurolla.
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Terttu Saastamoinen-Blom

Apurahoja jaettiin
myös 12 ryhmälle.
Eräs tuettu ryhmä,
Toimarin temppuilijat
Kolarista, on
valmistanut
sirkusesityksen.

Opas sai nimekseen Kansalaisen vaikuttamisopas ja se julkaistiin sekä Leijan vuoden viimeisenä numerona että erillispainoksena.
Jenny ja Antti Kuusiston rahastoa käytimme
lisäksi työllisyyden tukemiseen ja Tukiliiton toimintaan 21 000 euroa.

LIITON PUHEENJOHTAJAN
VAIKUTTAMISTYÖ
Omaisten tekemän vaikuttamis- ja järjestötyön
ra
hastoa on kohdistettu rahaston säännön
edellyttämällä tavalla liiton puheenjohtajan laajempaan osallistumiseen ja vaikuttamistyöhön.
Kertomusvuoden aikana puheenjohtaja on
osallistunut liittohallituksen kokousten ja run-

Julkkiksia tapaamassa
Pielaveden torilla elokuussa 2012.
Kalle Tenhunen onnitteli
keihäänheittäjä Antti Ruuskasta
Lontoon olympialaisten pronssista.

saan kahdenkymmenen liiton eri toimihenkilöiden kanssa pidetyn palaverin lisäksi
– kymmeneen paikallisen
tukiyhdistyksen tilaisuuteen
– kolmeen tukipiirien järjestämään
tilaisuuteen
– kuuteen valtakunnalliseen
Tukiliiton tilaisuuteen
– viiteentoista yhteistyökumppanien
valtakunnalliseen seminaaritilaisuuteen
– kuuteen kansainväliseen kokoukseen
– viiteen kansainväliseen konferenssiin.
Vuoden aikana pidettyjä juhlapuheita kertyi
kuusi, seminaarialustuksia neljätoista ja mediahaastatteluja seitsemän. Näiden lisäksi järjestyivät tapaamiset kahden ministerin ja yhden eduskuntaryhmän kanssa.
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KURSSIKESKUS MERTIÖRANNAN
40 VUOTTA JATKUNUT TOIMINTA PÄÄTTYI
Myimme Mertiörannan kurssikeskuksen kiinteistön huhtikuussa. Kiinteistön hallinta siirtyi
uudelle omistajalle vasta elokuussa, joten pystyimme toimimaan Mertiörannassa heinäkuun
loppuun asti. Tämä antoi mahdollisuuden toteuttaa suurin osa kesän leireistä ja lomista.
Mertiöranta oli merkittävä osa liiton historiaa, olihan se ollut järjestöllä jo vuodesta 1972
alkaen. ”Mertsun” aika jätti runsaasti muistoja ja voimaa antavia kokemuksia. Muistoista ja
luopumisen tunnelmista kirjoitettiin Leija- ja
Tukiviesti-lehdissä. Tasan viisi vuotta aiemmin
oli myyty liiton Vasarannan kurssikeskus So-

Mertiörannan muistojuttu julkaistiin myös selkolehti Leijassa.
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dankylässä. Niinpä varsin lyhyen ajan sisällä oli
eräs aikakausi liiton toiminnassa päättynyt.
Periaatepäätös Mertiörannasta luopumisesta oli tehty liittokokouksessa vuonna 2010, kun
liittohallitukselle annettiin valtuudet kurssikeskuksen myyntiin. Samana vuonna liittohallitus tilasi kaksi toisistaan riippumatonta hinta-arviota, joita hyödynnettiin hintapyynnön
asettamisessa.
Kurssikeskuksen myyntitoimet aloitimme kesällä 2011. Kiinteistövälityksen annoimme tehtäväksi Catella Kiinteistökonsultointi Oy:lle. Aktiivista myyntiä ehdittiin tehdä yli
puoli vuotta. Huhtikuun 2012 alussa myimme
kiinteistön Suomen Helluntaikansa ry:lle kauppahintaan 665 000 euroa. Lisäksi irtaimiston
myimme hintaan 12 500 euroa. Kiinteistövälittäjän lasku veroineen oli hieman yli 30 000 euroa. Kirjanpidollinen ja tuloslaskelmaan kirjattu myyntivoitto kiinteistöstä oli 308 648 euroa.
Raha-automaattiyhdistyksen
investointi
avustuksia meidän ei tarvinnut palauttaa – saimme sosiaali- ja terveysministeriöltä myönteisen päätöksen hakemukseemme
avustusten takaisinperinnästä luopumisesta.
Mertiörannan kiinteistön myyntituoton käyttö käsiteltiin liittohallituksessa ja suunniteltiin
käytettäväksi pääosin investointeihin ja kehittämistoimintaan. Syksyllä maksoimme pois
toisen pitkäaikaisista pankkilainoista 182.000
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euroa. Kiinteistön myyntituotolla katoimme
myös vuoden 2012 toiminnan alijäämän.

VARAINHANKINTA
Aloitimme uuden rahankeräyksen pienin askelin elokuussa. Keräyksen markkinointikanavina olivat aluksi internetsivut, Facebook ja jäsenlehti. Keräystuotto oli 1 065 euroa. Tuoton
kannalta merkittävämpi sekä liitolle että liiton paikallisille jäsenyhdistyksille oli vammaisja kansanterveysjärjestöjen yhteinen Pieni Ele
-keräys, jolla olikin poikkeuksellisen vilkas vuosi. Liitolle tuloutettu osuus molemmista Pieni
ele -keräyksistä oli yhteensä tavallista suurempi ollen 40 137 euroa.
Muu vastikkeeton varainhankinta koostui lähinnä muista yksittäisistä lahjoituksista,
jotka ovat jäsenmaksujen ohella tärkein varainhankinnan muoto. Vastikkeellisen varainhankinnan puolella jatkoimme tuotemyyntiä Ystävänkauppa verkkokaupassa. Samalla
tuimme jäsenyhdistysten varainhankintaa välittämällä niille myytäviä tuotteita.

YHTIÖT

tui siten, että Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
omistaa osakkeista 80 prosenttia ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 20 prosenttia. Yhtiökokous pidettiin 27.4.2012. Hallitus kokoontui
6 kertaa. Hallituksen jäsenet olivat Risto Burman (puheenjohtaja), Markku Virkamäki, Päivi
Havas, Mika Kankainen, Arto Mäkinen. Sivutoimisena isännöitsijänä ja yhtiön toimitusjohtajana toimi Kalle Ristikartano.
Tilikauden tappio oli 1 337 euroa. Yhtiöllä
on vahvistettuja ja vanhentumattomia tappioita edellisiltä vuosilta 21 488 euroa. Vastikkeita perittiin 88 260 euroa ja autopaikkavuokria
3 681 euroa. Kuluja taloyhtiöllä oli kaikkiaan
93 547 euroa. Kiinteistön verotusarvo vuonna
2012 oli 1 726 993 euroa. Yhtiöllä ei ollut rahoituslainoja.
Vuoden aikana valmisteltiin Tulppaanitalon modernisointi- ja perusparannushanketta. Hankesuunnittelua tehtiin alkuvuodesta
ja RAY:n investointiavustusta haettiin maaliskuussa. Valtioneuvoston vahvistama avustuspäätös saatiin 31.1.2013. Remontti on tarkoitus toteuttaa 2013 – 2014 aikana.
Tulppaanituki Oy on lähinnä varainhankintaan suuntautunut yhtiö. Yhtiöllä ei kuitenkaan ollut toimintaa eikä toimintakuluja, kuten
ei edellisenäkään vuonna. Tukiliiton omistusosuus yhtiössä on 80 prosenttia.

Tukiliiton konserniin voi lukea kuuluvaksi Kiinteistö Oy Tulppaanitalon sekä lähinnä varainhankintaan perustetun Tulppaanituki Oy:n.
Vuosi 2012 oli Kiinteistö Oy Tulppaanitalon
24. toimintavuosi. Yhtiön osakepääoma jakau-
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Erilaiset pinssit
ovat kauan olleet
osa Tukiliiton
varainhankintaa.
Pinssit myynnissä
Ystävänkaupan
kotisivulla.
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Jaana Teräväinen
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Liittokokous
Sääntömääräisen liittokokouksen järjestimme
26.5.2012 Tampereella. Liittokokoukseen osallistui virallisina kokousedustajina 127 henkilöä
(149 edellisenä vuonna ja 134 sitä edeltävänä
vuonna). Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, sekä sääntömuutos aloitteiden tekoon liittyen.

Liittohallitus
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana
seitsemän kertaa. Käsiteltäviä pykäliä kokouksissa oli yhteensä 138. Puheenjohtajana
toimi kaudelle 2012 – 2014 valittu Jyrki Pinomaa. Aloimme tiedottaa hallituksen päätöksistä jäsenyhdistyksille: lähetimme sähköpostilla järjestötiedotteen joka kokoukseen jälkeen.
Liittohallitus osallistui henkilöstön kehittämispäiville ja teki tutustumiskäynnin OmaPolku
-yhdistykseen ja KVPS Tukenan asumisyksikköön. Monet liittohallituksen jäsenet edustivat
liittoa erilaisissa tilaisuuksissa.

Liittohallituksen
varsinaiset jäsenet vuonna 2012:
Jyrki Pinomaa, pj.
Sirkku Lappalainen-Ruppa, varapj.
Hilpi Ahola
Jukka Ekman
Olli-Pekka Haverinen
Hannu Kaipiainen
Tommi Kivimäki
Veijo Lehtonen
Sirpa Mahonen
Erkki Mäenpää
Pentti Nyman
Eija Parttimaa
Pekka Pokkinen
Reino Rantamäki
Helena Suosalmi
Maritta Tuominen
Pirkko Tähtelä
Liittohallituksen varajäsenet 2012:
Arvo Järvinen
Heidi Hyvönen
Kirsti Rämö
Päivi Nykänen
Laina Romppainen
Leena Jokipakka
Riitta Johansson
Minna Lintulahti
Raimo Haapakoski
Kaija Kekkilä
Kaarina Korhonen
Ritva Silvennoinen
Seppo Tuononen
Sinikka Miettinen
Ulla Topi
Johanna Käpynen

Sääntömääräisen liittokokouksen järjestimme 26.5.2012 Tampereella.
Liittokokoukseen osallistui virallisina kokousedustajina 127 henkilöä.
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johtoryhmä
Liittohallitukselle asioita valmistelivat ja esittelivät johtavat toimihenkilöt, jotka samalla
muodostivat johtoryhmän. Johtoryhmän jäsenet olivat: Risto Burman, pj, Oili Jyrkämä, Jutta Keski-Korhonen ja Tupu Sammaljärvi
Loppuvuodesta alkaen johtoryhmän kokouksiin osallistui myös talouspäällikkö SannaMaija Kela.

henkilöstö
Tukiliitossa työskenteli vuoden lopussa päätoimisia työntekijöitä 51 (49), joista 20 asiantun-
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tijuustoiminnan ohjelmakulmassa, 16 kansalaistoiminnassa, 12 vaikuttamistoiminnassa ja
kolme yleisjohdon alaisuudessa. Toimipisteet
sijaitsivat kuudella (seitsemän) eri paikkakunnalla.
Henkilöstön koulutuksiin ja työnohjaukseen käytimme 51 000 (28 200) euroa. Virkistykseen ja kuntoutukseen käytimme 9 100
(7 900) euroa. Toimintavuonna otimme käyttöön varhaisen välittämisen mallin tukeaksemme työkykyä. Ostimme työterveyshuollon
palvelut Suomen Terveystalolta. Laskutetut
työterveyshuollon kustannukset olivat 624
(590) euroa/ työntekijä. Tukiliiton tarjoamaan
työterveyshuoltoon kuului keskimääräistä laajempi sairaudenhoito. Työilmapiiriä mittasimme ja seurasimme henkilöstökyselyllä, joka

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry VUOSIKERTOMUS 2012

Liittokokouksen yhteydessä, edellisenä päivänä, järjestettiin
yhdistysten Jaetaan osaamista -ideapäivä.
ttt Ideapäivän aloitti Aaro Harju, joka onnistui puheessaan
tavoittamaan monta yhdistysten kipupistettä ja ilon aihetta. Harjua
kiitteli puheen jälkeen Tukiliiton toiminnanjohtaja Risto Burman (oik).

tt Tommi Kivimäki loi Me Itse -ryhmän Mukaan.fi-palveluun. Hanna
Rajakangas selittää, että ryhmä voi olla julkinen, jolloin se näkyy
kaikille, tai yksityinen.

Riihimäen kvt:n Sirkka Tuominen (oik) esitteli eettisiä lahjakortteja
Riikka Turuselle, joka saapui ideapäivään Joensuusta.

t

teetimme kolmantena vuonna peräkkäin satalous- ja
manlaisena. Uudenlaisena avauksena ja mahpalkka-hallinnon
dollisuutena uusiin oppimiskokemuksiin käynnistimme työyhteisön vapaaehtoistoiminnan. sekä toimitilaJaoimme henkilöstölle yhteensä 969 kappalet- palvelut
ta liikunta- ja kulttuuriseteleitä.
Koulutuksiin käytimme seurannan mukaan Talous- ja palkkahallinnon tehtävät sekä ICT0,4 prosenttia työajasta, kun viime vuosina tuen olemme hankkineet vuodesta 2010 alkoulutuksen osuus on ollut 0,7 – 2,0 prosenttia. kaen yhdessä Kehitysvammaisten PalvelusääTaso on toimintaan ja asiantuntijatyöhön näh- tiön, KVPS Tukena Oy:n ja Me Itse ry:n kanssa,
den varsin alhainen. Selittävänä tekijänä ovat ostamalla palvelu Palvelusäätiöltä (nk. Tukipalilmeisesti osittain tilastoinnin puutteet. Sai- velut). Tukipalveluiden kustannukset katetaan
rauspoissaolojen osuus koko työajasta oli 3,7 aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Tukiliitto
prosenttia, kun viime vuosina osuus on vaih- tuotti Tulppaanitalolla siivous- ja cateringpaldellut 2,1 – 3,1 prosentin välillä.
veluita sekä oman järjestötoiminnan tarpeisiin
että muille talon käyttäjille.
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YHTEISTYÖ JA JÄSENYYDET
Yhteistyö ja verkostoituminen ovat keskeinen
osa Kehitysvammaisten Tukiliiton toimintaa.
Lista yhteistyökumppaneista ja verkostoista
löytyy kotisivulta osoitteessa: www.kvtl.fi/
tukiliitto. Jäsenenä Tukiliitto oli vuoden 2012
lopussa seuraavissa yhteisöissä ja palveluissa:

Lisäksi Tukiliitto on perustajajärjestö Asumispalvelusäätiö ASPA:ssa, Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä ja VATES-säätiössä, joiden
hallituksissa hallituksen jäsenenä toimii Tukiliiton nimittämä edustaja.

Aikakauslehtien Liitto
Best Buddies International
Elinkeinoelämän Keskusliitto
EURORDIS
Inclusion Europe
Inclusion International
Kultti ry
Lastensuojelun Keskusliitto
Lehtimäen opiston kannatusyhdistys
Nordiska samarbetsråd (Pohjoismainen yhteistyöneuvosto)
Opintotoiminnan Keskusliitto
Raha-automaattiyhdistys
Sosiaalialan työnantajaliitto
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys
Suomen Aivot
Tuettu työllistyminen ry
Vammaisfoorumi
Verneri verkkopalvelu

Suomen Best Buddies on mukana kansainvälisessä yhteistyössä.
Heinäkuussa 2012 kansainvälisen Best Buddies -järjestön Leadership
Conference -koulutuksessa Indianassa Yhdysvalloissa tavattiin
muun muassa vapaaehtoisia nuoria Meksikosta.

56

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry VUOSIKERTOMUS 2012

Taru Oulasvirta
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KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO ry
toimijat ja tekijät
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TUKIPIIRIT

TUKIPIIRIT
LAPPI

POPOKE KAINUU
POHJOIS-SAVO
POHOJALAASET -99
SATAKUNTA

KESKIP-KARJALA
SUOMI
ETELÄ-SAVO

PIRKANMAA
KYMI
ETELÄ-HÄME
VARSINAIS-SUOMI
UUSIMAA

Tukipiiri
Yhdistyksiä
			

Tukipiirissä jäseniä vuoden viimeisenä päivänä
2012
2011
2010
2009

1. Lapin tukipiiri
2. Popoken tukipiiri
3. Kainuun tukipiiri
4. Pohjois-Savon tukipiiri
5. Pohjois-Karjalan tukipiiri
6. Etelä-Savon tukipiiri
7. Pohojalaaset -99 -tukipiiri
8. Keski-Suomen tukipiiri
9. Pirkanmaan tukipiiri
10. Satakunnan tukipiiri
11. Etelä-Hämeen tukipiiri
12. Varsinais-Suomen tukipiiri
13. Uudenmaan tukipiiri
14. Kymen tukipiiri

963
1722
399
869
726
432
1491
666
1771
640
1331
1378
2432
1358

14 yhdistystä
27 yhdistystä
8 yhdistystä
17 yhdistystä
10 yhdistystä
9 yhdistystä
20 yhdistystä
9 yhdistystä
11 yhdistystä
7 yhdistystä
9 yhdistystä
10 yhdistystä
14 yhdistystä
11 yhdistystä
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990
1727
405
874
701
507
1478
660
1772
671
1330
1384
2436
1340

1012
1706
412
859
777
509
1564
780
1763
688
1360
1447
2512
1329

1 025
1 722
405
884
837
529
1 579
778
1 732
724
1350
1 410
2 563
1 348
59

Paikallisyhdistykset

Paikallisyhdistykset
Kehitysvammaisten Tukiliitolla on 14 piiriä.
Henkilöjäseniä vuoden lopussa 2012 oli yhteensä 17228.
Edellisen vuoden lopussa henkilöjäseniä oli yhteensä 17239.

ETELÄ-HÄMEEN TUKIPIIRI RY
Forssan seudun kvt ry
Hausjärven kvt ry
Heinolan kvt ry
Hämeenlinnan seudun kvt ry
Janakkalan kvt ry
Lahden seudun kvt ry
Lopen kvt ry
Riihimäen kvt ry
Sysmän kvt ry
Piiri yhteensä

ETELÄ-SAVON TUKIPIIRI RY
Joroisten kvt ry
Juvan kvt ry
Kangasniemen kvt ry
Kerimäen kvt ry
Mikkelin seudun kvt ry
Mäntyharjun-Pertunmaan kvt ry
Punkaharjun kvt ry
Rantasalmen kvt ry
Savonlinnan kvt ry
Piiri yhteensä

60

196
50
86
269
90
379
26
160
75
1 331

23
45
0
21
184
57
28
17
48
423

KAINUUN TUKIPIIRI RY
Kajaanin kvt ry
Kuhmon kvt ry
Puolangan kvt ry
Ristijärven kvt ry
Sotkamon kvt ry
Suomussalmen kvt ry
Vaalan kvt ry
Piiri yhteensä

KESKI-SUOMEN TUKIPIIRI RY
Jämsän seudun kvt ry
Karstulan kvt ry
Keski-Suomen kvt ry
Keuruun seudun kvt ry
Kuhmoisten kvt ry
Saarijärven seudun kvt ry
Viitasaaren kvt ry
Piiri yhteensä

KYMEN TUKIPIIRI RY
Anjalankosken kvt ry
Haminan seudun kvt
Iitin Ja Jaalan kvt ry
Imatran seudun kvt ry
Joutsenon kvt ry
Kotkan kvt ry
Kouvolan seudun kvt ry
Kuusankosken kvt ry
Lappeenrannan kvt ry
Rautjärven kvt ry
Piiri yhteensä

108
85
41
28
41
70
26
399

174
59
270
45
15
79
24
666

126
125
53
321
108
177
116
141
167
24
1 358
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LAPIN TUKIPIIRI RY

Inarin kvt ry
Kehitysvammaistuki 77 Kemi ry
Kemijärven kvt ry
Kemin seudun kvt ry
Kittilän kvt ry
Kolarin kvt ry
Posion kvt ry
Ranuan kvt ry
Rovaniemen kvt ry
Sallan kvt ry
Sodankylän kvt ry
Tervolan kvt ry
Tornion kvt ry
Ylitornion kvt ry
Piiri yhteensä

PIRKANMAAN TUKIPIIRI RY
Elvy ry
Hämeenkyrön kvt ry
Ikaalisten-Parkanon kvt ry
Kangasalan seudun kvt ry
Mäntän seudun kvt ry
Nokian kvt ry
Oriveden seudun kvt ry
Ruoveden-Virtain kvt ry
Sastamalan seudun kvt ry
Tampereen kvt ry
Valkeakosken seudun kvt ry
Piiri yhteensä

72
106
120
39
79
26
30
58
192
42
99
21
43
36
963

29
89
100
121
82
273
41
60
71
747
158
1 771

POHJOIS-KARJALAN TUKIPIIRI RY
Ilomantsin-Tuupovaaran kvt ry
Joensuun kvt ry
Juuan kvt ry
Keski-Karjalan kvt ry
Kontiolahden kvt ry
Lieksan kvt ry
Liperin kvt ry
Outokummun kvt ry
Polvijärven kvt ry
Ylä-Karjalan kvt ry
Piiri yhteensä

POHJOIS-SAVON TUKIPIIRI RY
Iisalmen kvt ry
Kaavin kvt ry
Keiteleen kvt ry
Kiuruveden kvt ry
Kuopion Hoiva ry
Lapinlahden kvt ry
Leppävirran kvt ry
Maaningan kvt ry
Nilsiän kvt ry
Pielaveden kvt ry
Rautalammin kvt ry
Siilinjärven kvt ry
Suonenjoen kvt ry
Tuusniemen kvt ry
Varkauden kvt ry
Varpaisjärven kvt ry
Vieremän kvt ry
Piiri yhteensä
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66
154
48
51
40
93
72
65
71
66
726

58
18
14
29
200
20
103
27
33
30
9
95
55
43
86
33
16
869

61

Paikallisyhdistykset

POHOJALAASET -99 TUKIPIIRI RY
Alajärvi-Vimpelin kvt ry
Halsua-KaustinenVeteli kvt ry
Ilmajoen kvt ry
Jalasjärven kvt ry
Jurvan kvt ry
Kannuksen kvt ry
Kauhajoen kvt ry
Kauhavan-Härmäin kvt ry
Kokkolan kvt ry
Kurikan kvt ry
Laihian kvt ry
Lappaj-Evijärven kvt ry
Lapuan kvt ry
Seinäjoen seudun kvt ry
Suupohjan kvt ry
Teuvan kvt ry
Toholammin-Lestijärven kvt ry
Vaasan seudun kvt ry
Vähäkyrön kvt ry
Ähtärin Sisupussit ry
Piiri yhteensä

POPOKE RY

Alavieskan kvt ry
Haapajärven kvt ry
Haapaveden kvt ry
Haukiputaan kvt ry
Iin kvt ry
Kalajoen kvt ry
Kempeleen kvt ry
Kiimingin kvt ry
Kuusamon kvt ry
Kärsämäen kvt ry
Lakeuden kvt ry
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51
45
47
65
63
26
139
104
93
95
69
19
46
204
99
55
31
129
53
58
1 491

44
69
75
65
59
43
56
35
157
34
62

Muhoksen kvt ry
Nivalan kvt ry
Oulaisten seudun kvt ry
Oulun kvt ry
Oulunsalon kvt ry
Pudasjärven kvt ry
Pyhäjärven kvt ry
Raahen seudun kvt ry
Rantsilan kvt ry
Reisjärven kvt ry
Ruukin kvt ry
Sievin kvt ry
Taivalkosken kvt ry
Utajärven kvt ry
Vihannin kvt ry
Ylivieskan kvt ry
Piiri yhteensä

SATAKUNNAN TUKIPIIRI RY
Eurajoen kvt ry
Euran seudun kvt ry
Harjavallan seudun kvt ry
Hoivatuki ry
Huittisten seudun kvt ry
Pohjois-Satakunnan kvt ry
Rauman seudun kvt ry
Piiri yhteensä

UUDENMAAN TUKIPIIRI RY
Espoon kvt ry
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry
Hyvinkään kvt ry
Karjaan seudun kvt ry
Keski-Uudenmaan kvt ry

71
53
59
375
37
83
42
70
13
33
21
52
36
28
14
36
1 722

27
96
159
123
63
81
91
640

307
716
118
47
201
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Kirkkonummen kvt ry
Lohjan seudun kvt ry
Luoteis-Uudenmaan kvt ry
Mäntsälän seudun kvt ry
Nurmijärven kvt ry
Porvoon seudun kvt ry
Rinnetuki ry
Vantaan kvt ry
Piiri yhteensä

104
86
57
72
194
116
132
282
2 432

VARSINAIS-SUOMEN TUKIPIIRI RY
Halikon kvt ry
Kaarinan kvt ry
Killin kvt ry
Laitilan kvt ry
Loimaan seudun kvt ry
Paimion seudun kvt ry
Salon kvt ry
Someron seudun kvt ry
Turun seudun kvt ry
Uudenkaupungin seudun kvt ry
Piiri yhteensä

VALTAKUNNALLISET
YHDISTYKSET

Frax ry
Me Itse ry
Suomen Angelman-yhdistys ry
Suomen Pws-yhdistys ry
Piiri yhteensä
Tukiliitto yhteensä

29
80
357
53
103
109
121
109
320
97
1 378

39
866
38
116
1 059
17 228
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KUNNIAMERKIT

Kunniamerkit
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry myöntää kunniamerkkejä, Kultatulppaani-tunnustusmerkkejä
ja viirejä. Kultainen kunniamerkki myönnetään 15 – 30 vuoden toiminnasta valtakunnallisessa
ja / tai kansainvälisessä kehitysvammatyössä. Kultaisen kunniamerkin myöntämisestä päättää
liittohallitus omasta aloitteestaan. Hopeinen kunniamerkki myönnetään pitkäaikaisesta 10
– 20 vuoden valtakunnallisesta, piiritasoisesta tai paikallisesta toiminnasta tai muista näihin
verrattavista erityisansioista. Pronssinen kunniamerkki ja liiton viiri myönnetään 5 – 15 vuoden
paikallisesta, piiritasoisesta tai valtakunnallisesta toiminnasta tai viiri muista erityisistä ansioista.
Viiri voidaan myöntää myös yhteisölle. Kultatulppaani-tunnustusmerkin myöntämisperusteina
ovat erityiset ansiot valtakunnallisessa, alueellisessa tai paikallisessa kansalaistoiminnassa tai
muussa Tukiliiton tavoitteita edistävässä toiminnassa.

HOPEINEN KUNNIAMERKKI

Kokkolan kvt ry
Juuan kvt ry
Kokkolan kvt ry
Kokkolan kvt ry
Kokkolan kvt ry
Suomen Angelman-Yhdistys Ry
Suomen Angelman-Yhdistys Ry
Suomen Angelman-Yhdistys Ry
Suomen Angelman-Yhdistys Ry
Paimion Seudun kvt ry
Mäntyharjun- Ja Pertunmaan kvt ry
Mäntyharjun- Ja Pertunmaan kvt ry
Keski-Suomen kvt ry
Keski-Suomen kvt ry
Keski-Suomen kvt ry
Kajaanin kvt ry

Nukarinen Pirjo
Musakka Ritva
Hakala Anna
Kuoppala Mikko
Päivärinta Jorma
Henttu Tuula
Pietilä Pekka
Salonen Matti
Taimio Heikki
Konttinen Kaarina
Honkanen Lea
Peltonen Eila
Haverinen Olli-Pekka
Tähtinen Olli
Vuolio-Paananen Eeva
Heikkinen Pirkko

PRONSSINEN KUNNIAMERKKI

Helsingin Kehitysvammatuki 57 Ry
Helsingin Kehitysvammatuki 57 Ry
Me Itse Ry
Me Itse Ry
Me Itse Ry
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Grundström Tor-Ole
Lempiäinen Sirpa
Kivimäki Tommi
Vihanto Ritva
Vuotila Irmeli
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Kokkolan kvt ry
Kokkolan kvt ry
Kokkolan kvt ry
Kokkolan kvt ry
Kokkolan kvt ry
Imatran Seudun kvt ry
Imatran Seudun kvt ry
Imatran Seudun kvt ry
Keski-Suomen kvt ry
Keski-Suomen kvt ry
Keski-Suomen kvt ry
Keski-Suomen kvt ry
Keski-Suomen kvt ry
Keski-Suomen kvt ry

KULTATULPPAANI

Kaarinan kvt ry
Kirkkonummen kvt ry
Kirkkonummen kvt ry
Mäntyharjun- ja Pertunmaan kvt ry
Keski-Suomen kvt ry
Keski-Suomen kvt ry
Imatran Seudun kvt ry
Kajaanin kvt ry
Kajaanin kvt ry
Kajaanin kvt ry
Kajaanin kvt ry

Kivelä Mauri
Tornikoski Marjaana
Palokangas Esa
Kangas Markku
Jääskelä Raija
Kosonen Jarmo
Liikanen Hanna
Tenttula Minna
Halttunen Ritva
Makkonen Jari
Nieminen Pia
Parviainen Virpi
Rautiainen Kirsi
Ylönen Sabine

Joulukuussa Kajaanin Kehitysvammaisten Tuki
ry:n 40-vuotisjuhlassa jaettiin pitkäaikaisille ja
aktiivisille yhdistystoimijoille neljä kultatulppaanitunnustusmerkkiä ja yksi hopeinen kunniamerkki.
Kultatulppaani-tunnustusmerkin saajat: Ritva
Nevalainen, Anja Pyykkönen, keskellä Pirkko
Heikkinen (hopeisen kunniamerkin saaja),
Marjatta Hellstrand ja Eero Näpänkangas.

Kivinen Tuomo
Romsi Brita
Sjölund Tuula
Mikkanen Kaisa
Jaatinen K Maija
Janhonen Raija
Iljo Sirkka
Hellstrand Marjatta
Nevalainen Ritva
Näpänkangas Eero
Pyykkönen Arja

Vuoden tulppaani 2012 -tunnustus myönnettiin
yhteisöelokuvien tekijälle Ari Impolalle.

VUOSIKERTOMUS 2012 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Ari Impola sai Vuoden tulppaani -tunnustuksen.
Impolan tekemiä elokuvia voi katsoa myös
Tukiliiton Youtube-kanavalla osoitteessa:
www.youtube.com/Tukiliitto
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YLEISJOHTO

MAHTI-projekti

Toiminnanjohtaja
Risto Burman

Projektipäällikkö
Pia Björkman

Siivous ja catering
Siivoustyön esimies
Tiina Hänninen
Keittiötyöntekijä
Esa Pajunen

Projektityöntekijä
Minni Haveri

ASIANTUNTIJUUSTOIMINTA
Asiantuntijuustoiminnan päällikkö
Tupu Sammaljärvi
Koulutustoiminnan esimies
Anne Grönroos
Koulutussuunnittelijat
Soilikki Alanne
Pia Henttonen
Veijo Nikkanen
Taija Humisto (ts.)
Taina Koivunen -Kutila

Malike-toiminnan esimies
Susanna Tero
Verkostokoordinaattori
Tanja Tauria
Koulutussuunnittelijat
Henna Ikävalko (toimivapaalla)
Anssi Helin
Reetta Hermiö (ts.)
Toimintavälineneuvoja
Antti Tulasalo
Toiminnan avustaja
Kari Mäkinen

Toimistotyöntekijä
Silja Filppu

Palvelusihteeri
Päivi Ojanen

Äiti ei pysy kärryillä -projekti

KANSALAISTOIMINTA

Projektipäällikkö Pia Mölsä

Kansalaistoiminnan päällikkö
Oili Jyrkämä

Verkostokoordinaattori
Erja Kähkönen, Kouvola
Projektityöntekijät
Marjukka Suurpää, Kouvola
Tanja Paasonen, Kouvola
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Malike

Kansalaistoiminnan esimies
Päivi Havas
Aluekoordinaattorit
Hanne Mustonen, Helsinki
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry VUOSIKERTOMUS 2012

Jonna Suhonen, Kuopio
Tanja Laatikainen,
Hämeenlinna
Projektitutkija
Lea Vaitti
Suunnittelija
Virpi Hongisto
Pienet vammaryhmät
Jäsensihteeri
Sinikka Niemi
Toimistotyöntekijä
Timo Seppälä
ATK-osaaja
Markku Saarinen
Best Buddies -projekti
Projektipäällikkö
Taru Oulasvirta
Projektityöntekijä
Petra Saarinen

VAIKUTTAMISTOIMINTA
Vaikuttamistoiminnan
päällikkö
Jutta Keski-Korhonen
Vaikuttamistoiminnan
esimies
Kari Vuorenpää
Työelämäasiantuntija
Mari Hakola
Johtava lakimies
Sirkka Sivula
Lakimies
Sampo Löf-Rezessy
(toimivapaalla)
Lakimies
Tanja Salisma (ts.)
Lakineuvoja
Maritta Ekmark
Johtava aluekoordinaattori
Ritva Still, Oulu

Vaikuttava vertaistoiminta
-projekti

Aluekoordinaattori
Salla Pyykkönen, Hämeenlinna

Projektipäällikkö
Marjo Harju

Viestinnän esimies
Merja Määttänen

Viestintävastaava
Hanna Rajakangas

Tiedottajat
Jaana Teräväinen
Sanna Salmela

Projektityöntekijät
Päivikki Hoolan, Helsinki
Marjo Juuti-Tavi, Kuopio

Markkinoinnin koordinaattori
Soile Honkala

VUOSIKERTOMUS 2012 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
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IHMISARVON, PERUSOIKEUKSIEN
JA PERHEIDEN TUKEMISEN PUOLESTA
Kehitysvammaisten Tukiliiton tarkoituksena on valtakunnallisena keskusliittona
yhteistyössä jäsenyhdistystensä kanssa edistää kehitysvammaisten ihmisten
ja heidän perheidensä yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta ja elämänlaatua.
Tukiliiton strategiassa määritelty perustehtävä on kehitysvammaisen ihmisen
ihmisarvon ja perusoikeuksien toteutuminen ja perheiden tukeminen.

Osaamme Toimimme Vaikutamme
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Pinninkatu 51, 33100 Tampere
keskus 0207 718 200, sähköposti kvtl@kvtl.fi, kotisivu www.kvtl.fi

www.kvtl.fi

