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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.
Tukiliittoon kuuluu 170 jäsenyhdistystä ja niihin yli 17 000 henkilöjäsentä.

Sisältö
TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS ............................................................................................... 4
1 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA VAIKUTTAVAT AKTIIVISESTI ........................................................ 5
Aika haastaa -toiminta ................................................................................................... 5
Verkostotapaamiset ....................................................................................................... 5
Yhdistysverkostot ja taloudellinen tuki .......................................................................... 6
Lapsiperhetoiminnan tuki .............................................................................................. 7
Muu yhdistystoiminnan tuki .......................................................................................... 8
Kehitysvammaisten viikko ............................................................................................ 10
Yhdistyskysely ............................................................................................................... 10
Harvinaisten vammaryhmien toiminnan tuki .............................................................. 10
Tasavertainen kaveruus ............................................................................................... 11
2 PERUS- JA IHMISOIKEUDET JA YK:N VAMMAISTEN YLEISSOPIMUKSEN VAATIMUKSET
NÄKYVÄT KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN JA PERHEIDEN ARJESSA JA
YHTEISKUNNALLISESSA KESKUSTELUSSA ................................................................................. 12
Lainsäädäntöön ja palvelujärjestelmän vaikuttaminen ............................................... 12
Tuetun päätöksenteon kehittäminen .......................................................................... 14
Verkosto- ja viranomaisyhteistyö................................................................................. 14
Yksilöllinen neuvonta ja ohjaus sekä paikallisen vaikuttamisen tukeminen ............... 14
Haluamme tavoittaa vaikeavammaisia ihmisiä ja heidän perheitään ......................... 16
Monimuotoista kurssi- ja koulutustoimintaa perheiden ja aikuisten
kehitysvammaisten henkilöiden tueksi ........................................................................ 17
Sopeutumisvalmennusta eri kohderyhmille eri rahoituksilla ...................................... 17
Ensitietokurssit kuntien maksusitoumuksilla ............................................................... 17
Kelalle myytävän sopeutumisvalmennustoiminnan päättyminen .............................. 17
Lievästi kehitysvammaisten aikuisten
sopeutumisvalmennustoiminnan kehittäminen RAY:n tuella ..................................... 18
Teatterista voimaa vuorovaikutukseen kokeiluhanke
– yhteistyötä Teatteri Telakan kanssa ......................................................................... 19
Oman äänen vahvistuminen ja vanhemmuuden tukeminen,
kun vanhemmalla on tuen tarvetta ymmärryksessä ................................................... 19
Sivu 2 / 41

3 KOKEMUSASIANTUNTIJUUS JA AMMATILLINEN TIETO KEHITYSVAMMAISUUDESTA ......... 21
Ensitieto-osaamisen vahvistaminen............................................................................. 21
Oppaat kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen ............................................................ 21
Tuettujen lomien mahdollistaminen ............................................................................ 21
Etäkoulutusten kehittäminen....................................................................................... 22
YK:n Lukutaidon päivä:
Jokaisella on oikeus tietoon – yhteistyötä eri toimijoiden kanssa............................... 22
Eettinen neuvosto ........................................................................................................ 22
Viestinnällinen kehittäminen ....................................................................................... 22
TALOUS JA HALLINTO ............................................................................................................... 24
Talous ........................................................................................................................... 24
Tuotot ja kulut .............................................................................................................. 25
Tase .............................................................................................................................. 27
Tuloslaskelma ............................................................................................................... 28
RAY:n avustukset .......................................................................................................... 29
Tilintarkastuskertomus................................................................................................. 31
Apurahat ja rahastot .................................................................................................... 31
Varainhankinta ............................................................................................................. 31
Yhtiöt ............................................................................................................................ 31
Liittohallitus .................................................................................................................. 32
Työryhmät .................................................................................................................... 33
Johtoryhmä................................................................................................................... 33
Henkilöstö..................................................................................................................... 33
Tukipalvelut: talous- ja palkkahallinnon
palvelut sekä toimitilapalvelut ..................................................................................... 34
VERKOSTOTYÖ JA JÄSENYYDET ................................................................................................ 34
TUKIPIIRIT JA YHDISTYKSET ...................................................................................................... 35
Jäsenmäärät 2014 ........................................................................................................ 35
Jäsenmäärät yhdistyksittäin 2014 ................................................................................ 35
Kunniamerkit ................................................................................................................ 41

Sivu 3 / 41

TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS
Sosiaali- ja terveydenhuollosta käytyä julkista keskustelua hallitsi vuonna 2014 palvelurakenteiden
uudistaminen - niin sanottu sote-uudistus. Keskustelijat nostivat näkyvästi esille sekä alueellisen, että
pyöri paljolti terveyspalveluiden ympärillä – sosiaalipalveluista keskusteltiin liian vähän. Sosiaali- ja
terveydenhuollon onnistunut integraatio auttaisi useita palveluiden käyttäjäryhmiä saamaan
palveluita paremmin ja nopeammin. Tavoite on hyvä ja vaativa. Moni asia voi sotkea hyvät tavoitteet.
Rakenteiden uudistaminen on tarpeen, mutta suurin vaikutus palvelun laatuun on sen henkilön
asenteella ja osaamisella, joka tukea ja apua tarjoaa. Ja sillä, onko hänellä riittävästi aikaa
yksilölliseen tukeen.
Kuntatalouden kiristyvä tilanne ja vääränlainen säästöpolitiikka ovat alkaneet näkyä palveluiden
saatavuudessa. Monessa neuvontaamme tulleessa yhteydenotossa nämä olivat taustalla.
Harkinnanvaraisiin palveluihin kohdistuvien heikennysten lisäksi oli tilanteita, joissa haluttiin puuttua
myös subjektiivisiin oikeuksiin. Neuvontapalvelulla pystyimme monessa tapauksessa estämään
heikennyksiä. Vaikuttavinta vaikuttamista on usein ennalta vaikuttaminen.
Vaikuttamistoiminnassamme viime vuoden painopisteitä olivat vammaislainsäädännön uudistaminen
ja kehitysvammaisten ihmisten asumisen, työelämäosallisuuden sekä itsemääräämisoikeuden
kysymykset.
Yhdistyskyselymme 2014 mukaan paikallisyhdistyksissä tapahtuu eriytymistä: jäsenyhdistyksistä
20 – 30 % kasvattaa ja uudistaa toimintaansa. Viime vuonna vahvistimme konkreettisilla tavoilla
yhdistystoiminnan tukea ja sen kehittämistä. Aloitimme uuden Aika haastaa nimellä kulkevan
toimintakokonaisuuden, joka koostuu yhdistyksille suunnatuista verkostotapaamisista, ohjauksesta,
koulutuksista, materiaaleista ja taloudellisesta tuesta. Linjasimme jäsenlehtiemme julkaisemista,
mutta vasta kuultuamme lehtien lukijoita. Jatkamme kahden eri kohderyhmille suunnatun lehden
linjalla. Muutenkin toiminnan suunnittelua ohjaa yhä selkeämmin segmentointi: suunnittelemme
kullekin omannäköistä ja kohderyhmän tarpeista lähtevää toimintaa.
Toteutimme merkittävän toimitilainvestoinnin. Toimitalon perusparannushankkeessa rakennustyöt
alkoivat alkusyksyllä. Talon toimijat muuttivat takaisin uudistettuun Tulppaanitaloon maaliskuussa
2015. Toimitalon perusparannusinvestoinnin mahdollisti Raha-automaattiyhdistyksen avustus.
Rahoittajien ohjaus toiminnassa on voimakasta. Toimintamme kokonaismäärä on viime vuosina
supistunut ja erityisesti kohdennetuilla avustuksilla tehtävä projektikehittäminen on hetkellisesti
lähes loppunut. Perusjärjestötoiminta on sen sijaan vahvistunut, ja olemme pystyneet kehittämään
toimintaa todella myönteisellä tavalla. Tästä raportista voit lukea mitä olemme tehneet ja saaneet
aikaan ja miten olemme toiminnan rahoittaneet. Kiitos toiminnan tuloksista kuuluu työntekijöille,
päätöksentekijöille, jäsenille, rahoittajille ja toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille.
Risto Burman
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1 YHDISTYKSET TOIMIVAT
JA VAIKUTTAVAT AKTIIVISESTI
Tukiliitossa oli vuonna 2014 jäsenenä 169 paikallista tukiyhdistystä ja kolme valtakunnallista
diagnoosikohtaista yhdistystä sekä kehitysvammaisten henkilöiden perustama Me Itse -yhdistys.
Yhdistyksissä oli henkilöjäseniä vuoden lopulla yhteensä 17 050. Vuoden aikana muutosta
jäsenyhdistysten ja niiden henkilöjäsenten kokonaismäärässä ei juuri ole tapahtunut. Yhdistyskyselyn
mukaan kolmanneksessa yhdistyksistämme jäsenmäärä on kuitenkin kasvanut.
Liiton vuosien 2011 – 2016 strategiassa todetaan, että jäsenyhdistykset ja yksittäiset ihmiset ovat
toimijoita paikallisella tasolla. Keskusjärjestön tehtävä on innostaa, tuottaa tukea, koulutusta ja
materiaalia ja välittää tietoa toimivista käytännöistä.
Paikallisyhdistysten toiminnan tuen olemme vuoden aikana kanavoineet pääasiassa Aika haastaa - ja
Perheily -toiminnan kautta. Jäsenpalvelut on yhdistysten eniten käyttämä palvelumme ja
aluekoordinaattoreiden tukea ja ohjausta yhdistykset pitävät hyvin tärkeänä. Kehitysvammaisten
ihmisten Teemaviikko on vakiinnuttanut paikkansa paikallisen toiminnan ja keskustoimiston
yhteistoiminnassa.

Aika haastaa -toiminta
Vuosi 2014 oli Aika haastaa -toiminnan ensimmäinen toteutusvuosi ja päätavoitteemme -toiminnassa
on ollut:
Auttaa jäsenyhdistysten kenttää uudistumaan niin, että yhdistyksillä on rakenteelliset
edellytykset toimia ja vaikuttaa aktiivisesti. Keskusjärjestö tukee ja auttaa jäsenyhdistyksiä
keskinäisen yhteistyön kehittämisessä ja/tai isompien yhdistysten muodostamisessa. Näin
turvataan yhdistysten toiminnan kehittyminen monipuoliseksi ja eri ikäryhmät huomioivaksi.
Keskeisinä osatavoitteina vuoden aikana ovat olleet yhdistystemme yhteistoiminnan edistäminen ja
lapsiperhetoiminnan käynnistymisen tuki yhdistyksille.
Aika haastaa - toiminta koostuu yhdistyksille suunnatuista verkostotapaamisista, ohjauksesta,
koulutuksista, materiaaleista ja taloudellisesta tuesta. Toiminnan juurtuminen kentällä edellyttää
runsasta tiedotusta. Vuoden 2014 aikana tiedotimme Aika haastaa -toiminnasta kuuden (6) tukipiirin
kokouksessa ja useissa yhdistysten tilaisuuksissa.
Vuonna 2014 toteutimme Aika haastaa -verkostotapaamisiin liittyvän soittokierroksen
tukiyhdistyksiin tavoitteena innostaa yhdistysväkeä osallistumaan tapaamisiin. Puhelinkontakteja
otimme kaikkiaan noin 90 yhdistykseen Pohojalaasten, Keski-Suomen, Kainuun, Popokkeen, EteläSavon ja Pohjois-Savon tukipiirien alueilla.
Verkostotapaamiset
Verkostotapaamisten sarjan yhdistyksille aloitimme ns. väli-Suomesta, missä on runsaasti
jäsenmäärältään pieniä yhdistyksiä. Verkostotapaamiset ovat tilaisuuksia, joissa yhdistyksillä on
mahdollisuus vaihtaa kokemuksia, saada tietoa Aika haastaa -toiminnasta ja verkostoitua muiden
yhdistysten kanssa. Vuoden aikana järjestimme kahdeksan (8)verkostotapaamista ja niihin osallistui
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toimijoita 33 tukiyhdistyksestä, yhteensä 85 osallistujaa. Verkostotapaamisten tuloksena alkoi
muodostua yhdistysten yhteistoiminnan verkostoja, yhdistyskimppoja.
Verkostotapaamiset järjestimme seuraavilla paikkakunnilla: Iisalmi, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola,
Oulu, Seinäjoki, Varkaus ja Helsinki (harvinaiset).

Yhdistysverkostot ja taloudellinen tuki
Yhdistysten keskenään muodostamat yhdistyskimpat ovat tehneet suunnitelmat yhteistyönsä
teemasta, tavoitteista ja toteutustavasta. Suunnitelma on pituudeltaan 1 – 3-vuotinen ja sen
toteuttamiseen yhdistysverkostot ovat hakeneet taloudellista tukea. Yhdistysverkostoja muodostui
vuoden aikana yhteensä 24 eri puolille maata ja niissä oli mukana kaikkiaan 45
paikallisyhdistystämme.
Aika haastaa -toiminnan taloudellista tukea paikallisyhdistysten verkostoille ja tukipiireille jaoimme
Raha-automaattiyhdistyksen myöntämästä järjestöavustuksesta. Taloudellista tukea yhdistysten
yhteistyöhön oli mahdollista hakea toukokuussa ja marraskuussa. Taloudellisen tuen hakijoita oli
kaikkiaan 24 ja tukea myönsimme 19 yhdistyskimpalle 1 – 3 vuodeksi. Myönnettävät vuosittaiset
tukisummat olivat suuruudeltaan 1000 – 2500 euroa. Tukipiirien avustus oli suuruudeltaan 1300
euroa.
Yhdistysverkostot hakivat taloudellista tukea mm. seuraaviin yhteistyöhankkeisiin:
•

yhteistyön tekeminen vaikuttamistoiminnassa

•

lapsiperhetoiminnan käynnistäminen

•

kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä vertaistapaamiset

•

yhdistysten yhdistymisprosessin valmistelu ja toteuttaminen

•

vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Aika haastaa -toiminnassa tukea ja neuvontaa yhdistyksille annamme silloin, kun yhdistykset sitä
tarvitsevat. Yhdistyskäyntejä olemme tehneet Aika haastaa -asioissa 12 ja puhelin- tai
sähköpostineuvontaa olemme antaneet noin 110 yhteydenotossa.
Keväällä 2014 aloittaneet Aika haastaa -yhdistysverkostot ovat toimineet aktiivisesti ja niiden
järjestämiin moniin tilaisuuksiin ja tapahtumiin on osallistunut iso joukko väkeä: runsas 300
kehitysvammaista ihmistä, lähes 350 nuorten ja aikuisten kehitysvammaisten ihmisten vanhempaa,
lähes 150 lapsiperheiden vanhempaa, lähes 100 lasta ja yli 70 järjestömme ulkopuolista
vapaaehtoista. Neljän yhdistyksen kimppa on toteuttanut yli 500 yhdistysten jäsentä tavoittaneen
jäsenkyselyn yhdistysten yhdistymisen pohjaksi.
Yhdistysväen mielestä toiminnassa hyödyllisintä on ollut taloudellinen tuki yhdistysverkostoille (40 %
verkostoihin osallistuneista), aluekoordinaattoreiden ohjauksen on tärkeäksi kokenut kolmannes
yhdistysverkostoista ja tärkeinä pidettiin myös verkostotapaamisia ja verkkomateriaaleja, joita
olemme muokanneet yhdistysten palautteiden pohjalta.
Aika haastaa -toiminnan koulutustarjonta on keskittynyt lapsiperhetoiminnan ja vaikuttamisen
teemoihin ja koulutuksia olemme tarjonneet ja toteuttaneet Perheily-toiminnan ja Vaikuttava
vertaistoiminta-projektin kautta.
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Syksyllä 2014 teimme Ok-opintokeskuksen tuella selvityksen yhdistyskoulutuksestamme. Selvitys
toimii pohjana yhdistysten tarpeista lähtevän koulutusohjelman laatimiselle vuonna 2015.

Aika haastaa 2014 pähkinänkuoressa
•

Infoja 6 tukipiirissä

•

Puhelininfo 80 tukiyhdistykseen

•

Verkostotapaamisia 8

•

Verkostotapaamisissa 33 tukiyhdistystä

•

Yhdistysverkostoja muodostunut 24

•

Yhdistysverkostoissa mukana 45 tukiyhdistystä

•

Taloudellinen tuki:
-myönnetty 19 yhdistysverkostolle
-1000 – 2500 euroa/vuosi, 1 – 3 vuotta
Ohjaus- ja neuvontatuki:
- yhdistyskäynnit 12 kpl
- puhelin/sähköpostineuvonta 110 kpl

Lapsiperhetoiminnan tuki
Perheily on muotoutunut kattokäsitteeksi kaikelle Tukiliiton järjestämälle lapsiperhetoiminnalle.
Kansalaistoiminnan näkökulmasta Perheily tarkoittaa paikallisyhdistysten lapsiperhetoiminnan
tukemista ja aktivoimista eri tavoin.
Vuonna 2014 panostimme Perheily-toiminnasta tiedottamiseen, jotta uudelle toiminnalle saataisiin
tunnettavuutta. Keskityimme erityisesti sähköisten viestimien soveltamiseen. Keskeinen vuoden
2014 viestintätoimenpiteemme oli perheily.fi -sivuston luominen. Sivut palvelevat sekä perheitä että
liiton yhdistystoimijoita ja niihin olemme koonneet kaiken Tukiliiton tarjonnan lapsiperheille. PohjoisPohjanmaalaiset Perheily-aktiivit ovat auttaneet sivuston rakentamisessa.
Vuonna 2014 panostimme Perheily-toiminnasta tiedottamiseen, jotta uudelle toiminnalle saataisiin
tunnettavuutta. Keskityimme erityisesti sähköisten viestimien soveltamiseen. Keskeinen vuoden
2014 viestintätoimenpiteemme oli perheily.fi -sivuston luominen Tukiliiton kotisivuille. Sivut
palvelevat sekä perheitä että liiton yhdistystoimijoita ja niihin olemme koonneet kaiken Tukiliiton
tarjonnan lapsiperheille. Sivut on laadittu yhdessä oululaisten Perheily-aktiivien kanssa.
Perheily -verkosto palvelee lapsiperhetoimintaa järjestäviä yhdistyksiä. Siihen kuului vuoden 2014
lopussa 53 tukiyhdistystä, lähes kolmannes kaikista yhdistyksistä. Vuonna 2014 verkostoon liittyi 31
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uutta tukiyhdistystä, joten yhdistysten määrä miltei tuplaantui vuoden aikana. Verkostoon kuuluville
toimitamme säännöllisesti tiedotuspostia ideoista ja toimintakokemuksista. Perheily -posti jaetaan
myös sosiaalisessa mediassa. Vastaanottajia sillä on jo lähes 260.
Järjestimme keväällä 2014 Perheily-päivän Jyväskylässä. Toukokuussa Perheily oli esillä Tukiliiton
liittokokousviikonlopussa niin ikään Jyväskylässä. Syksyllä olimme mukana yhteistyössä järjestämässä
lapsiperheille suunnattua ruskapäivää Rovaniemellä, jonne emme kuitenkaan tavoittaneet omaa
väkeä. Oulussa järjestettiin marraskuussa suurtapahtuma, jossa perheily oli mukana. Kaikissa
tapahtumissa oli ohjelmaa sekä lapsille että aikuisille.
Lapsiperhetoiminnan käynnistämisen, vertaisohjaajana toimimisen ja oman paikkakunnan asioihin
vaikuttamisen koulutuksia järjestimme yhteensä viisi: Kuopiossa, Mikkelissä, Jyväskylässä ja
Lappeenrannassa. Kaksi koulutusta jouduimme perumaan osallistujien vähyyden vuoksi. Vuonna
2015 järjestämme koulutuksia ns. tilausperiaatteella, eli järjestämme koulutusta siellä missä on
tarvetta.
Perheily -toiminnalla tuetaan Aika haastaa -yhdistysverkostojamme, joiden tavoitteena on
lapsiperhetoiminnan käynnistäminen. Vuoden aikana kehittämistukea toivoi ja sai kaksi verkostoa.
Lapsiperhetoiminnan järjestämiseen olemme antaneet lähi- ja puhelintukea 25 yhdistykselle ja
neljälle vertaistukiryhmälle.
Yhdistysten käyttöön olemme valmistaneet videon Perheily – vertaistukea ja vaikuttamista. Se antaa
vinkkejä mitä tapahtuu, kun paikallisyhdistys ja vertaistukiryhmä yhdistävät voimansa. Kymmenen
minuuttia kestävä video löytyy Tukiliiton YouTube-kanavalta. Vuoden aikana sitä oli katseltu 368
kertaa.
Järjestimme verkkoluennon aiheesta ”Mitä jos vammaiset lapset ja nuoret vaikuttaisivat itse oman
elämänsä päätöksiin”, puhujina lakimies Tanja Salisma ja tutkija Johanna Olli. Verkkoluentoon
osallistui 13 henkilöä ja jälkikäteen tallenteen on kuunnellut 40 henkilöä.
Teimme yhdeksälle Tukiliiton järjestämälle lapsiperheiden kurssille tai tuetulle lomalle selvitykset
osallistujien paikkakuntien yhdistysten toiminnasta. Jaoimme kirjallisesti tietoa yhteensä 30 eri
tukiyhdistyksen lapsiperheille tarkoitetusta toiminnasta. Perheet olivat tyytyväisiä, että heille jaettiin
täsmätietoa oman alueen yhdistystoiminnasta.
Tukiliiton lapsiperhetoimintaa esittelimme seitsemässä eri tahojen järjestämässä seminaarissa ja
muussa tilaisuudessa, joissa oli yhteensä noin 500 osallistujaa. Osallistumiset liittyivät Vaikuttava
vertaistoiminta-projektiin, joka päättyi vuoden lopussa.
Kehitysvammaisten Tukiliiton Perheilyllä on tunnistettava visuaalinen ilme ja haimme toiminnalle
tavaramerkkiä Patentti- ja rekisterihallitukselta joulukuussa 2014.

Muu yhdistystoiminnan tuki
Vuoden 2014 liittokokouksessa oli 118 virallista kokousedustajaa, jotka edustivat 51
paikallisyhdistystä, 13 tukipiiriä ja 2 valtakunnallista yhdistystä. Liittokokousta edeltäneessä
tapahtumapäivässä oli arviolta 150 osallistujaa. Liittokokous videoitiin ja näytettiin suorana
verkkolähetyksenä. Lähetystä seurasi 31 henkilöä ja tallenteen on katsonut 50 henkilöä.
Yhdistysten toive keskusjärjestölle on saada mahdollisimman paljon keskusjärjestön lähitukea
toiminnalleen. Useimmiten toiveena on yhdistyskäynti, mutta myös puhelintuki on monessa
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tilanteessa tarpeellista ja auttavaa. Vuoden 2014 yhdistyskyselyssä 52 % vastaajista ilmoitti
yhdistyksensä käyttäneen aluekoordinaattoreiden neuvontaa ja ohjausta.
Lähitukea paikan päällä olemme vuoden aikana antaneet yhdistyksille seuraavasti:
•
•
•
•
•
•

Aika haastaa tiedotusta 6 tukipiirin kokouksessa
Aika haastaa tiedotusta 5 yhdistyksen kokouksessa
Aika haastaa verkostotapaamisia 8, mukana 33 yhdistystä
Aika haastaa yhdistyskäyntejä 12 yhdistyksessä
aluekoordinaattoreiden muita yhdistys / tukipiirikäyntejä 28
toiminnanjohtajan ja muiden käynnit 8

Aluekoordinaattoreille kirjattiin vuonna 2014 yhteensä 485 puhelin- ja sähköpostiyhteydenottoa,
joista 233 tuli Tukiliiton yhdistystoimijoilta. Yhdistystoimijoilta tulleista yhteydenotoista 163 koski
kansalaistoimintaa ja 69 vaikuttamistoiminnan asioita.
Toimimme erilaisissa tilaisuuksissa kehitysvammaisten ihmisten työllistämiseen ja päiväaikaisen
toiminnan kehittämiseen liittyvissä aiheissa kouluttajina ja keskustelun alustajina. Vuoden 2014
aikana olimme kouluttajana 20 tilaisuudessa, joissa oli yleisöä yhteensä 402 henkilöä.
Jäsenpalvelut on yhdistysten eniten käyttämä keskustoimiston palvelu. Yhdistyskyselyn vastaajista
86 % ilmoittaa yhdistyksen käyttäneen jäsenrekisteripalveluja vuoden 2014 aikana. Avoimissa
vastauksissa jäsenpalvelut saivat 24 mainintaa, erityisesti jäsenrekisterin ylläpitoa ja
jäsenmaksutoiminnan hoitamista pidettiin hyödyllisenä palveluna yhdistyksille.
Liiton kotisivuilla on runsaasti paikallistoiminnan käyttöön tarkoitettua aineistoa. Paikallisen
toiminnan nettisivuilla oli vuoden aikana yhteensä 11 375 katselukertaa. Katselukertamäärä on
neljänneksi suurin kaikista Tukiliiton alasivuista vertailuajalla. Katselukertojen määrät ovat hyvin
samansuuntaisia kuin vuonna 2013.
Aluekoordinaattoreiden Akkuna-alueposti lähetettiin 11 kertaa tukiyhdistysten luottamushenkilöille
ja muille uutiskirjeen tilanneille. Akkunan lisäksi aluekoordinaattorit lähettivät kiireellisemmissä tai
vain omaa aluettaan koskevissa asioissa sähköisiä tiedotteita tukiyhdistysten luottamushenkilöille.
90 % yhdistyskyselyyn vastanneista piti Akkunaa hyödyllisenä tiedotuksena yhdistykselle.
OK-opintokeskuksen palveluista tiedotettiin vuoden aikana kahdeksassa aluekoordinaattoreiden
Akkuna-uutiskirjeessä, erillisillä sähköpostitiedotteilla, kotisivuilla sekä Tukiviestissä.
Vuoden 2014 aikana kaksi tukiyhdistystä järjesti opintojakson OK-opintokeskuksen tuella.
Vertaisopintoryhmiä OK:n tuella järjesti kolme eri yhdistystä, yhteensä 13 eri ryhmää.
OK-opintokeskuksen taloudellista tukea käyttää siis vain muutama yhdistys, nämä yhdistykset sitäkin
ahkerammin. Tiedotusta ja neuvontaa OK-opintokeskuksen taloudellisesta tuesta tulee jatkaa, jotta
useammat yhdistykset hakisivat taloudellista tukea. Vuoden 2014 lopulla kiinnostus OKopintokeskuksen taloudelliseen tukeen lisääntyi ja tuen käyttö vaikuttaisi olevan aktivoitumassa.
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Teemaviikolla tutustuttiin kirjastoon ja lukutaitoon mm. Mäntsälässä. Kuva Tiina Roikonen.

Kehitysvammaisten viikko
Toteutimme joulukuun alussa Kehitysvammaisten viikon. Viikon aikana yli 40 paikallisyhdistystä ja
Me Itse -alajaosta järjestivät yhteistyössä yli 50 tapahtumaa. Osallistujia tapahtumissa oli raporttien
mukaan noin 2 000.
Viikon teemana oli ”Jokaisella on oikeus tietoon”. Teemaa toteutettiin kiinnittämällä huomiota
lukutaitoon. Yhdistykset olivat yhteistyössä erityisesti kirjastojen kanssa. Kirjastoissa keskusteltiin
lukutaidon tärkeydestä ja esillä oli selkokirjallisuutta, kirjailijoita, kehitysvammaisten runoja,
äänikirjoja. Tapahtumissa perehdyttiin myös tietotekniikkaan ja selkosivujen tekemiseen. Viikkoon
sisältyi myös juhlia, konsertteja ja näyttelyitä. Monella paikkakunnalla yhdistettiin luovasti juhlat ja
tiedon saamisen sekä lukutaidon teema.
Teemaviikon tapahtumiin taloudellista tukea haki ja sai 41 tahoa, 200 – 500 euroa/hakija.
Tukiliiton kotisivuilla on Kehitysvammaisten viikolle omat sivut. Sivuille kokosimme edellisvuosien
tavoin ideoita tapahtumien järjestämiseen viikolla ja tiedotimme paikallisista tapahtumista.

Yhdistyskysely
Vuoden lopulla teimme sähköisen jäsenkyselyn yhdistyksille. Kysely kartoitti toteutetun toiminnan
laatua ja vaikutuksia yhdistystoimintaan ja ehdotuksia eteenpäin. Kyselyyn saimme 119 vastausta ja
raportti kyselyn keskeisistä tuloksista on liiton kotisivuilla.

Harvinaisten vammaryhmien toiminnan tuki
Toimintamme tuella syntyi kolme uutta perheverkoston alkua (Kabuki-oireyhtymä, Pitt-Hopkins oireyhtymä, Wolf-Hirshorn -oireyhtymä), joiden toimintaa jatkossa tuemme. Kahden valtakunnallisen
yhdistyksen toimintaa tuimme konkreettisesti vuoden aikana. Suomen PWS-yhdistyksen kanssa
ideoitiin ja aktivoitiin yhdistyksen toimintaa ja Suomen Angelman-yhdistys ry sai tukea
seminaarijärjestelyihin. Vuoden aikana järjestimme myös verkostotapaaminen yhdistyksille ja
perheverkostoille. Paikalla oli osallistujia viidestä eri yhdistyksestä/perheverkostosta, joita kaikkiaan
toimii n. 20.
Viestinnässä käytimme aktiivisesti hyödyksi monia kanavia. Tapahtumista ja ajankohtaisista asioista
ilmoitettiin suoraan yhdistyksille ja perheverkostoille sähköpostitse, omilla nettisivuilla, Facebookissa
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ja yhteistyötahojen kautta (Harvinaiset-verkosto, Norio-keskus, Jaatinen, Leijonaemot). Harvinaisten
uutiskirje lähettiin 170 vastaanottajalle neljä kertaa vuoden aikana. Vuoden aikana harvinaisten
nettisivulla käytiin 6 500 kertaa.
Yhteistyö Norio-keskuksen kanssa jäsentyi vuoden aikana. Sovimme yhteisesti toimintatavat
toistemme toiminnan tiedottamisesta ja puheenvuorokäynneistä vertais- /perhetapaamisissa.
Puheenvuoroja Norion vertaistapaamisissa oli kolme ja niiden kautta syntyi kaksi uutta
perheverkoston alkua.
Valtakunnallisen Harvinaiset-verkoston toimintaan osallistuimme aktiivisesti. Tukiliitolla oli edustus
sekä diagnoosi- että viestintätyöryhmässä. Verkoston kokouksissa käytiin 15 kertaa vuoden aikana.
Verkoston toiminnassa Tukiliitto on välittänyt oman kohderyhmänsä perheiden viestiä eteenpäin
verkostolle ja sen vaikuttamistyöhön. Verkoston näkyvyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien
lisääntyminen tuo uudenlaista painoarvoa myös Tukiliiton harvinaistyölle.

Huhtikuussa 2014 nuoret kokeilivat Jyväskylän Veturitalleilla musiikin miksaamista. Kuvat Petra Saarinen.

Tasavertainen kaveruus
Kehitysvammaisten Tukiliitto jatkoi tasavertaisen kaveritoiminnan kehittämistä vuonna 2014.
Tavoitteena oli edistää kehitysvammaisten ja vammattomien nuorten tasavertaista kohtaamista
vapaa-ajan toiminnassa.
Vuonna 2014 järjestimme vapaaehtoista Best Buddies -kaveritoimintaa Tampereen, Jyväskylän ja
Oulun seuduilla. Toiminnassa kehitysvammainen ja vammaton ihminen yhdistetään tasavertaiseen
kaveruuteen. Vuoden aikana järjestimme 31 uuden kehitysvammaisen tai vammattoman kaverin
aloituskoulutusta ja 15 uuden kaveriparin yhteistapaamista. Toiminnassa oli mukana yhteensä 26
kaveriparia. Kaveripareille, kaverinhakijoille ja muille toiminnasta kiinnostuneille järjestimme
yhteensä 15 ryhmätapaamista, joissa oli osallistujia yli 300. Lisäksi innostimme kehitysvammaisia ja
vammattomia nuoria mukaan ryhmätapaamisten järjestämiseen kolmen suunnittelutapaamisen
avulla.
Uutena toimintana käynnistimme yhteistyötä kuntien nuorisopalveluiden kanssa. Tavoitteena oli,
että kehitysvammaiset nuoret tutustuvat kuntien nuorisopalveluiden yleiseen toimintaan. Vuoden
2014 aikana sekä kehitysvammaisilla että vammattomilla nuorilla, nuorisopalveluiden henkilöstöllä ja
kehitysvammaisten nuorten lähipiirillä oli mahdollisuus saada kokemuksia siitä, että
kehitysvammaiset nuoret osallistuvat kaikille nuorille suunnattuun toimintaan. Kokeilimme
yhteistyötä Jyväskylässä.

Sivu 11 / 41

Teimme nuorisopalveluyhteistyötä järjestämällä kuusi (6) ryhmätapaamista yhdessä Jyväskylän
kaupungin nuorisopalveluiden ja Kulttuuriyhdistys Väristys ry:n Kulttuuriklubi Siperian kanssa.
Projektin kautta ryhmätapaamisissa oli osallistujia yhteensä lähes 90, joista 50 oli kehitysvammaisia
nuoria, loput muita jyväskyläläisiä nuoria.
Nuorisopalveluyhteistyöstä saadut kokemukset ovat rohkaisevia. Kehitysvammaiset ja vammattomat
nuoret tapasivat toisiaan ja tutustuivat kaikille tarkoitettuun nuorisotoimintaan. Samalla
nuorisopalveluiden henkilöstö tapasi kehitysvammaisia nuoria omassa toiminnassaan ja sai
tilaisuuden pohtia yhdenvertaisuutta ja kehitysvammaisten nuorten osallistumismahdollisuuksia.
Vuosi 2014 osoitti, että vapaaehtoisuuteen perustuva kaveritoiminta selvästikin kiinnostaa ihmisiä.
Toiminnan lähtöajatus tasavertaisesta kaveruudesta ja inkluusiosta on vahva ja innostava. Saimme
useita yhteydenottoja medialta ja toimintaan ilmoittautui mukaan noin 70 uutta kaverinhakijaa.
Lisäksi saimme noin 80 tiedustelua kaveritoiminnasta eri puolilta Suomea.

2 PERUS- JA IHMISOIKEUDET JA YK:N VAMMAISTEN
YLEISSOPIMUKSEN VAATIMUKSET NÄKYVÄT
KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN JA PERHEIDEN ARJESSA
JA YHTEISKUNNALLISESSA KESKUSTELUSSA
Jatkoimme vahvaa vaikuttamista lainsäädäntöön ja palvelujärjestelmään. Osallistuimme sekä
lainsäädäntöuudistuksia valmistelevien että uudistuksien ja luotujen ohjelmien toteuttamista
seuraavien työryhmien toimintaan. Jouduimme tekemään valintoja sen suhteen, mihin asioihin
pystymme paneutumaan. Vuonna 2014 erityisiä painopisteitä olivat vammaislainsäädännön
uudistaminen, kehitysvammaisten ihmisten asumisen, työelämäosallisuuden sekä
itsemääräämisoikeuden kysymykset.

Lainsäädäntöön ja palvelujärjestelmän vaikuttaminen
Osallistuimme vuoden aikana erityisen aktiivisesti kolmen kehitysvammaisten ihmisten
perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen merkittävästi vaikuttavan lainsäädäntöhankkeen
valmistelutyöryhmän työskentelyyn. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan
itsemääräämisoikeustyöryhmä ja Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta edistävä työryhmä (Teos)
saivat työnsä valmiiksi ja luovuttivat hallituksen esitykset sisältävät raporttinsa ministerille.
Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon erityislainsäädännön uudistamista selvittävä
työryhmä (Valas) jatkaa työtään vielä vuonna 2015.
Itsemääräämisoikeustyöryhmän jäsenenä nostimme erityisesti perus- ja ihmisoikeusnäkökulmaa
esille yhdessä muiden ihmisoikeusjuristien kanssa. Samoin pidimme huolta, että valmistelussa nousi
esille terveydenhuollon näkökulman rinnalla myös esimerkiksi asumispalveluiden piirissä pysyvästi tai
pitkäaikaisesti olevan vammaisen henkilön tarpeet. Saimme työryhmän esityksenä valmisteltuun
hallituksen esitykseen mukaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista sekä rajoitustoimenpiteiden
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ennaltaehkäisyä ja viimesijaisuutta korostavia tekstejä, vaikkakin tietyissä tilanteissa hyväksyttäviä
rajoitustoimenpiteitä on vielä paljon johtuen lain laajasta soveltamisalasta.
Työelämäosallisuutta edistävässä työryhmässä edustimme Vammaisfoorumia, jonka työllisyysryhmän
sekä Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan työllisyysryhmän kanssa yhteistyössä toimme
näkemyksiämme nykytilasta ja teimme ehdotuksia sen parantamiseksi. Työn tarkoituksena on
saattaa yhdenvertaiseen asemaan sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevien palveluiden osalta
kaikki sellaiset henkilöt, joilla on erityisen suuria työllistymisen vaikeuksia esimerkiksi vammaisuuden,
mielenterveyden tai elämänhallinnan ongelmien vuoksi. Työryhmän esitys tarjoaa hyvän
mahdollisuuden kehittää olemassa olevia palveluita vammaisten ihmisten tarpeita vastaaviksi.
Osallistuminen uuden vammaislainsäädännön valmisteluun työryhmän sihteerinä on antanut meille
mahdollisuuden vaikuttaa lain sisältöön ja avata kehitysvammaisten ihmisten tarpeita tavanomaista
vaikuttamistyötä laajemmin. Samalla olemme päässeet vaikuttamaan myös sosiaalihuoltolain
valmisteluun. Vaikuttamisen tarve on erityisen suuri, kun palveluiden perustan luonutta
kehitysvammalakia ollaan kokonaan kumoamassa. On suuri riski, että kehitysvammaisten ihmisten
palvelut ja samalla perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen vaarantuvat, ellei niiden puolesta tehdä
vahvasti töitä. Siksi olemme tehneet erityisen tiivistä yhteistyötä omien työntekijöidemme kesken ja
sen lisäksi monien muiden kehitysvamma-alan toimijoiden kanssa. Olemme saaneet
pykäläluonnokseen ja perusteluihin mukaan paljon kehitysvammaisille ihmisille merkittäviä asioita.
Työ on ollut välillä erittäin vaikeaa, koska kehitysvammalakiin kirjattujen palveluiden tuominen
uuteen lakiin tarkoittaa joiltain osin palvelun käyttäjien määrän kasvua ja samalla kustannusten
nousua, mitä lainvalmistelussa pyritään välttämään.
Osallistuimme Kehitysvammaisten asumisohjelman (KEHAS2) seurantaryhmän työhön tiiviisti
Tukiliiton vaikuttamistoiminnan päällikön toimiessa seurantaryhmän toisena asiantuntijasihteerinä.
Seurantaryhmä on järjestänyt työpajoja ohjelman keskeisimmistä teemoista sekä käynnistänyt
alueellisen kierroksen, joita asiantuntijasihteerit ovat olleet organisoimassa. Alueellisella kierroksella
seurantaryhmä on tavannut kuntien edustajia, palveluntuottajia, omaisia ja kehitysvammaisia ihmisiä
ja pystynyt näin syventämään käsitystään Kehas-ohjelman toimenpiteiden toteutumisesta. Olemme
saaneet arvokasta kenttätietoa asumisen tilanteesta eri puolilla Suomea.
Olimme mukana laatimassa Vammaisfoorumin lausuntoa omaishoidon kehittämisohjelmaa laatineen
työryhmän loppuraportista.
Valmentavat koulutukset, joihin moni kehitysvammainen nuori peruskoulun jälkeen hakeutuu, ovat
perusteiltaan muuttumassa. Samaan aikaan suunnitellaan vapaan sivistystoimen rahoituksen
perusteiden uudistamista. Annoimme opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon, jossa vaadimme,
että valmentavia koulutuksia koskevia uudistuksia tehtäessä on huolehdittava siitä, etteivät
muutokset heikennä kehitysvammaisten nuorten mahdollisuuksia hankkia ammatillinen koulutus ja
sen avulla päästä työelämään. Lisäksi vaadimme, että oppilaitosten rahoitukseen tulee kiinnittää
huomiota ja varmistaa, ettei esimerkiksi tuloksellisuustavoitteilla viedä tilannetta siihen suuntaan,
ettei oppilaitosten rahoituksensa turvaamiseksi kannata ottaa oppilaikseen heikoimmassa asemassa
olevia nuoria. Lausunnon lisäksi kommentoimme esitettyjä uudistuksia sähköisesti opetusministeriön
sivuilla, sekä sähköpostitse suoraan valmistelevalle työryhmälle.
Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut valmistelutyöryhmän ja ohjausryhmän valmistelemaan
kansallisen julkisia hankintoja koskevan lainsäädäntömme kokonaisuudistusta vuoden 2014 keväällä
voimaan tulleiden EU:n uusien hankintadirektiivien pohjalta. Olemme olleet aktiivisesti mukana
KVANK:in ja Vammaisfoorumin yhteisessä hankintalakityöryhmässä, joka on tehnyt vahvaa
vaikuttamistyötä tavoitteenaan ennen muuta, että vammaisten ihmisten jokapäiväisiä
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välttämättömiä palveluita järjestettäessä ei jatkossa sovellettaisi ainakaan kilpailutuksen avointa
menettelyä.
Annoimme vuonna 2015 lausunnot kehitysvammaisten ihmisten kannalta merkittävistä
perusopetukseen ja jatko-opintoihin esitetyistä muutoksista, sosiaalihuoltolain uudistamisesta,
YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifioinnista Suomessa sekä
ehdotuksista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi sekä perhehoitolaiksi. Lisäksi olimme
mukana laatimassa noin kolmasosaa Vammaisfoorumin reilusta 50 lausunnosta. Keskityimme
lausuntoihin, jotka liittyivät jollain tavalla kehitysvammaisten ihmisten asemaan ja oikeuksiin
vaikuttaviin lainsäädäntöhankkeisiin. Saimme joitain esittämiämme muutosehdotuksia läpi
esimerkiksi uuteen sosiaalihuoltolakiin sekä eduskunnalle ehdotettuun perhehoitolakiin.

Tuetun päätöksenteon kehittäminen
Haimme vuodelle 2014 tuetun päätöksenteon hanketta, mutta emme saaneet siihen Ray:n
rahoitusta. Muokkasimme hankehakemusta ja haimme rahoitusta uudelleen vuodelle 2015.

Verkosto- ja viranomaisyhteistyö
Aluehallintoviranomaisten kanssa yhteistyössä järjestettäviä Avi-päivä järjestimme kolme.
Viranhaltijoita tilaisuuksiin osallistui yhteensä 153. Teemoina olivat muun muassa asuminen, Kehasohjelman toimenpiteet ja tavoitteet sekä henkilökohtainen apu. Avi-päivistä kerätyissä palautteissa
osallistujat pitivät aiheita ajankohtaisina sekä kokonaisuutta toimivana ja monipuolisena, koska
puhujina oli eri toimijoiden edustajia. Vastaajat kokivat odotustensa täyttyneen ja he kertoivat
saaneensa uudis ajatuksia ja tietoa päivän aikana.
Jatkoimme aktiivista työskentelyä valtakunnallisissa verkostoissa. Tärkeimmät yhteistyöverkostomme
olivat vammaisfoorumi työryhmineen, kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK)
alajaoksineen, Assistentti.info ja VATES-säätiö.
Tiivistimme yhteistyötä Autismi- ja Aspergerliiton, Omaishoitajat ja läheiset -liiton sekä
Perhehoitoliiton kanssa. Teimme yhteistyötä lausuntoasioissa sekä hyödyntäneet toistemme
asiantuntijuutta puheenvuoroina tilaisuuksissa ja konsultaatioapuna.

Yksilöllinen neuvonta ja ohjaus sekä paikallisen vaikuttamisen tukeminen
Annoimme aiempien vuosien tapaan yksilöllistä lakineuvontaa pääsääntöisesti puhelimitse ja
sähköpostitse. Yhteydenottojen seurantaan käyttämäämme Webropol-lomakkeeseen kirjautui
vuonna 2014 yhteensä 966 lakineuvontayhteydenottoa. Yhteydenottojen määrä on samaa tason kuin
edellisinä vuosina. Yhteydenottajista aiempaan tapaan vajaa viidennes oli ammattilaisia kuten
sosiaalitoimen viranhaltijoita tai toimintayksiköiden tai järjestöjen työntekijöitä.
Tukiliiton lakimies oli lisäksi jäsenenä THL:n ylläpitämän Sosiaaliportti-verkkopalvelun kehitysvammaalan konsulttiryhmässä vastaamassa sosiaalialan ammattilaisten palveluun lähettämiin
kehitysvammaisuutta ja kehitysvammapalveluita koskeviin kysymyksiin. Lakimies ehti olla mukana
laatimassa vajaata kymmentä vastausta ennen kuin palvelu jäi THL:n sivustojen uudistamisen
yhteydessä tauolle loppukeväästä 2014. Kysymykset koskivat mm. henkilökohtaista apua,
kuljetuspalveluita, itsemääräämisoikeuden rajoittamista, asiakasmaksuja sekä kuntouttavaa
päivähoitoa.
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Tukiliiton lakineuvonta auttoi asiakkaita asiakirjojen laatimisessa vuonna 2014 noin viisikymmentä
kertaa. Samassa asiassa saatettiin laatia useampi asiakirja (esimerkiksi valitus hallinto-oikeuteen ja
vastapuolen siitä antaman lausunnon johdosta asiakkaalta pyydetty vastine), mutta asiakirjojen
kanssa sai apua joka tapauksessa useampi kymmenen asiakasta. Saimme jälleen monia asiakkaille
myönteisiä päätöksiä, jotka auttoivat heitä pääsemään oikeuksiinsa ja saamaan palveluita. Hyviä
päätöksiä saatiin esimerkiksi henkilökohtaisesta avusta ja kuljetuspalveluista. Eri syistä johtuvat
kehitysvammaisten ihmisten pakkomuutot nousivat paljon esiin vuonna 2014, ja pystyimme
auttamaan asiakkaan kannalta hyvän ratkaisun saavuttamisessa monessa tällaisessa tilanteessa.
Monissa yhteydenotoissa olivat joko suoraan aiheena tai vähintään taustalla vahvasti vaikuttamassa
kuntien ja kuntayhtymien säästöpaineet. Harkinnanvaraisiin palveluihin ja tukitoimiin kohdistuvien
säästöjen ja heikennysten lisäksi ilmeni useita tilanteita, joissa pyrittiin puuttumaan myös
subjektiivisiin oikeuksiin. Monessa tapauksessa näistä heikennyksistä luovuttiin, kun asiakas tai
paikallisyhdistys haki niiden vastustamiseen apua neuvontapalvelustamme.
Vuonna 2014 teimme ohjaus- ja neuvontatyötä liittyen kehitysvammaisten ihmisten työ- ja
päivätoimintaan sekä palkkatyöllistymiseen ja jatko-opintoihin. Neuvontaa ja ohjausta annoimme 37
tapauksessa sähköpostitse, puhelimitse tai henkilökohtaisessa tapaamisessa.
Lakimiehemme piti 11 luentoa eri omissa ja yhteistyökumppaneiden koulutus- ym. tilaisuuksissa
itsemääräämisoikeudesta, henkilökohtaisesta avusta, apuvälineistä, vammaislainsäädännön
uudistamisesta, lapsen oikeuksien sopimuksesta sekä kehitysvammaisten lasten ja heidän
perheidensä palveluista. Lasten ja perheiden palveluiden osalta olimme mukana kolmella eri-ikäisille
kehitysvammaisille lapsille ja nuorille perheineen tarkoitetulla Tukiliiton kurssilla kertomassa
lainsäädäntöön, palveluihin ja sosiaaliturvaan liittyvistä asioista. Osallistujia tilaisuuksissa on ollut
yhteensä noin 250.
Päivitimme Tukiliiton lakineuvonnan laajoja kotisivuja ajankohtaisella tiedolla ja lisäämällä sinne
koulutusmateriaaleja. Kokosimme myös omille verkkosivuillemme ajankohtaista tietoa jatkoopinnoista ja meneillään olevista uudistuksista. Painoimme vuosittain päivitettävän ja julkaistavan
sosiaaliturvaoppaan sen käytön helpottamiseksi Tukiviestistä erillisenä liitteenä. Opas oli lisäksi
saatavissa lakineuvonnan kotisivuilla pdf-muodossa, ja FDUV julkaisi sen ruotsin kielelle käännettynä
versiona. Laadimme lisäksi uusi pdf-muodossa lakineuvonnan kotisivuilta löytyvä pikaopas
kehitysvammaisen lapsen ja hänen perheidensä palveluista. Tietoa kehitysvammaisten ihmisten ja
heidän perheidensä oikeuksista ja palveluista jaettiin aktiivisesti liiton eri tiedotuskanavissa.
Tukiviestin vuoden viimeisen numeron teemana oli itsemääräämisoikeus. Ajankohtaisista lakiasioista
kirjoitimme muissakin Tukiviesteissä esimerkiksi lehdessä vakiopaikalla ilmestyvällä Lakimies
vastaa -palstalla, jolla käsiteltyjä aiheita vuonna 2014 olivat kehitysvammaisen lapsen oikeus päästä
lähikouluun, työssäkäyvän vanhemman oikeus jäädä kotiin hoitamaan sairastanutta vammaista lasta,
asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa palveluidensa järjestämispaikkaan, apuvälineet sekä
asiakasmaksut.
Lakiasioita nostimme esiin myös Tukiliiton nettisivujen Ajankohtaista-palstalla ja Ystävänblogissa,
selkokielisessä Leija-lehdessä sekä yhä enemmän myös sosiaalisessa mediassa kuten Tukiliiton
Facebook-sivulla ja Twitterissä. Suomalaisen työn päivänä annoimme julkilausuman, jossa vaadimme
palkattomasta avotyötoiminnasta luopumista pysyvänä työn tekemisen muotona ja tuetun työn
työhönvalmennuksen mahdollistamista kaikille työllistymiseensä tukea tarvitseville
kehitysvammaisille. Annoimme lisäksi haastatteluja ja taustatietoa ajankohtaisista lakiasioista sekä
työelämäkysymyksistä eri viestintävälineille.
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Haluamme tavoittaa vaikeavammaisia ihmisiä ja heidän perheitään
Vuoden 2014 aikana Malike-toimintamme tavoitti 735 henkilöä, heistä 224 oli vaikeavammaisia.
Toteutimme yhteistyössä verkostojensa kanssa 31 tilaisuutta. Tavoitteenamme oli positiivisen
viestinnän korostaminen yli diagnoosirajojen sekä ympäristön asenteisiin vaikuttaminen viestinnän
keinoin. Toiminnastamme julkaistiin sanoma-, aikakausi- sekä järjestöjen lehdissä yhteensä 25 juttua.
Toimintamme painottui vahvasti verkostojen koulutukseen vaikeavammaisten lasten ja aikuisten
osallistumismahdollisuuksien edistämiseksi. Järjestimme yhteensä 11 Ulos talosta, pois pihasta toimintavälinekoulutusta. Koulutuksiimme osallistui yhteensä 111 kurssilaista ja koulutusten
retkipäiviin osallistui yhteensä 73 vaikeavammaista retkeläistä. Heistä ensimmäistä kertaa
toimintaamme osallistui 137 henkilöä, heistä vaikeavammaisia henkilöitä oli 65.
Toimintaamme tuli 743 yhteydenottoa sähköpostilla ja puhelimitse. Vaikeavammaisten
yhteydenottoja oli 30, vanhempien/perheenjäsenten 220 ja ammattilaisten yhteydenottoja oli 440.
Eniten yhteyttä otettiin toimintavälineiden ohjauksen, neuvotaan ja hankintaan liittyen.
Korttikampanjamme avulla edistimme 17 henkilön toimintavälineen hankintaa.
Päivitimme oppaan vaikeavammaisille lapsille ja aikuisille soveltuvista toimintavälineistä. Oppaissa
esitellään toiminnassamme testattuja toimintavälineitä ja liikkumisen apuvälineitä. Oppaiden
tavoitteena on levittää tietoa olemassa olevista mahdollisuuksista muun muassa päiväkoteihin,
kouluihin, ryhmäkoteihin ja päivätoimintayksiköihin ja tämän myötä lisätä vaikeavammaisten
osallistumisen mahdollisuuksia omassa arjessaan. Liikkeelle-lehtemme 2014 ilmestyi tammikuussa.
Lehden tavoitteena oli levittää tietoa ja kokemuksia toiminnastamme sekä tiedottaa tapahtumista.
Välinevuokraamomme palvelivat toimintavälineiden kokeilijoita Tampereella, Helsingissä ja
Rovaniemellä sekä peräkärryvuokraamo Imatralla. Vuokrauksia oli yhtensä 492 kertaa.
Kusseille osallistuneet vaikeavammaisten lasten perheet kertoivat saaneensa uusia vinkkejä arkeen ja
vaikeavammaisen perheenjäsenen osallistumisen mahdollistamiseen. Perheet kertoivat saaneensa
myös paljon tietoa toimintavälineistä sekä siitä, mistä hakea rahoitusta välineisiin ja kuinka
käynnistää hankintaprosessi. Useampi perhe kertoi löytäneensä tapahtuman tai kurssin myötä uuden
harrastuksen.
Kursseille osallistuneet vaikeavammaisten aikuisten perheet sekä ammattilaiset kokivat saaneensa
rohkeutta ja itseluottamusta lähteä liikkeelle vaikeavammaisten henkilöiden kanssa sekä
toimintavälineiden hankintaprosessin käynnistämiseen. He kokivat myös voimaantuneensa kurssien
ja tapahtumien aikana. Ammattilaiset kokivat saaneensa tarvittavaa tietoa siitä, miten järjestää retkiä
sekä hyödyntää toimintavälineitä tulevaisuudessa.
Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutukseen osallistuneet kertoivat saaneensa tietoa miten
ja mistä hankkia toimintavälineitä, sekä tietoa osallistumisen mahdollisuuksista ja oikeuksista.
Kurssilaiset kertoivat myös koulutuksen olleen opettavainen ja avartava kokemus vaikeavammaisten
kanssa toimimisesta. He kertoivat myös saaneensa inspiraatiota omaan työhönsä vammaisten
ihmisten parissa ja koulutuksen vaikuttavan tulevaisuuden työn suunnitteluun ja sisältöön. Suuri osa
kurssilaisista aikoi järjestää tulevaisuudessa työssään vaikeavammaisille ihmisille erilaisia
osallistumisen mahdollisuuksia, koska he kokivat saaneensa rohkeutta ja kokemusta käyttää
toimintavälineitä.

Sivu 16 / 41

Monimuotoista kurssi- ja koulutustoimintaa
perheiden ja aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden tueksi
Järjestimme sopeutumisvalmennusta ryhmäkuntoutuksena, kursseja ja koulutuksia sekä
mahdollistimme lomajaksoille osallistumista toteutumisen sekä kehitysvammaisille aikuisille että
lapsiperheille.

Sopeutumisvalmennusta eri kohderyhmille eri rahoituksilla
Ensitietokurssit kuntien maksusitoumuksilla
Järjestimme 4 ensitietokurssia, joihin osallistui 21 perhettä. Lapsen kehitysviive- ja vammadiagnoosin
leikki- ja kouluiässä saaneiden perheiden määrä kursseilla lisääntyi viime vuoden tapaan.
Ensitietokurssit ovat sopeutumisvalmennusta. Perheen osallistumisen kurssille maksaa kotikunta ja/
tai sairaanhoitopiiri.
Kursseilta perheet kokivat saaneensa erityisesti vertaistukea sekä tietoa ajankohtaisista palveluista,
kuntoutusvaihtoehdoista, kehitysvammaisuudesta ja yhdistystoiminnasta.
Osallistujien palautetta: ”Tärkeintä oli saada yleisesti lasten kasvatukseen ja kehityksen tukemiseen
ajatuksia ja tietoa.” ”Melkein kaikki tieto oli uutta tai vanhoja tietoja täydentävää.”

Kelalle myytävän sopeutumisvalmennustoiminnan päättyminen
Järjestimme usean vuoden ajan sopeutumisvalmennusta perheille ja aikuisille kehitysvammaisille
henkilöille Kelan rahoituksella. Teimme tätä varsin merkittävällä volyymillä, lähes 100 henkilöä
osallistui vuosittain kursseille. Tämä Kelalle myytävä sopeutumisvalmennustoimintamme kuitenkin
päättyi vuonna 2014, sillä Kelan uudet vaatimukset kurssien sisällöistä ja toteutustavasta muuttuivat
ja kiristyivät sopimuskaudella 2014 – 2017 sekä ylittivät Tukiliiton mahdollisuudet ja painopisteet.
Vuonna 2014 järjestimme vielä vuoden 2013 kurssien kakkosjaksot, yhteensä 8 kurssia.
Kehitysvammaisia aikuisia osallistujia kursseilla oli 26. Perheitä osallistui 23 ja perheissä henkilöitä oli
yhteensä 90.
Kursseilta perheet kokivat saaneensa erityisesti vertaistukea sekä tietoa ja tukea perheen
jaksamiseen. Kelan sopeutumisvalmennuksen osallistujien palautetta: ”Olemme saaneet
kurssijaksolta jopa enemmän kuin osasimme odottaa.” ”Paljon tietoa asioista, joista ei olla
aikaisemmin kuultu.” ”Saimme todella hyviä vinkkejä haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyyn ja
ratkaisemiseen sekä arjessa jaksamiseen.”
Seurasimme huolestuneena Kelan eri toimijoilta ostaman sopeutumisvalmennuksen saatavuuden
kehittymistä vuoden 2014 aikana Kelan uudella sopimuskaudella. Keräsimme mahdollisuuksiemme
mukaan ihmisiltä palautteita kursseista. Havaintona oli, että sopivia kursseja on ollut vaikea löytää
Kelan kurssivalikoimasta. Toisaalta kurssien järjestäjät taas joutuivat perumaan useita
kuntoutuskursseja osanottajien puuttuessa.
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Jani Hirvi on mukana MAHTI-projektin Polkuja palkkatyöhön -julkaisussa. Kuvat Laura Vesa.

Lievästi kehitysvammaisten aikuisten
sopeutumisvalmennustoiminnan kehittäminen RAY:n tuella
Toteutimme MAHTI-projektissa (2012 – 2015) kehittämäämme sopeutumisvalmennusmallia lievästi
kehitysvammaisille, sekä muille aikuisille, jotka hyötyvät samankaltaisesta tuesta kuin
kehitysvammaiset henkilöt.
MAHTI-toiminnan sopeutumisvalmennuksessa pyrimme vahvistamaan osallistujien hyvää
mielenterveyttä ja tämän myötä omaa elämänhallintaa. Vertaistuen mahdollistuminen on toiminta
päätavoite. Puolen vuoden mittaiseen kurssikokonaisuuteen sisältyi aloituskurssi, kotikäynti ja
jatkokurssi. Sopeutumisvalmennukseen osallistuttiin pareittain. Kurssilaisen lähi-ihmisen tehtävänä
oli tukea kurssilaista sopeutumisvalmennukseen liittyvissä asioissa kotona. Tavoitteena oli, että
lähiyhteisö saa mahdollisuuksia ja keinoja tukea kehitysvammaista henkilöä hänen arjessaan.
Toteutimme vuoden aikana 4 sopeutumisvalmennusjaksoa ja 16 kotikäyntiä. Kurssit järjestettiin
Oulussa ja Turussa. Kuluneena vuonna alkaneille kurssikokonaisuuksille haki yhteensä 56 henkilöä, eli
28 kurssiparia 19:ltä eri paikkakunnalta. Jokaiseen kurssikokonaisuuteen valitsimme kahdeksan
kurssiparia. Sopeutumisvalmennukseen osallistui vuoden aikana yhteensä 70 henkilöä eli 35
kurssiparia.
Järjestimme myös viisi teemakurssia. Kurssien teemat valikoituivat sopeutumisvalmennuksessa
nouseiden tarpeiden perusteella. Teemakursseille osallistui yhteensä 47 henkilöä.
Osallistujat kokivat sopeutumisvalmennuksen hyödylliseksi ja saavutettavaksi. Kurssikohtaiset
tavoitteet toteutuivat keskimääräisesti hieman paremmin kuin ne olivat kirjattu. Tavoitteet liittyivät
esimerkiksi tietotekniikan ja sosiaalisen median käyttöön sekä asioiden puheeksiottoon
vertaisryhmässä. Kurssilaiset toteuttivat asettamiaan arjen muutostavoitteita kurssijaksojen välissä.
Kurssilaiset saivat sopeutumisvalmennuksesta vertaistukea, rohkeutta ja itseluottamusta.
Osallistujan palautetta: ”Olen oppinut olemaan rohkea. Pitää sanoa itselleen että pystyy jos haluaa.”
Lähi-ihmiset arvioivat vaikutuksia mm. siten, että 60 % kurssilaisista itseluottamus koheni
kurssikokonaisuuden aikana tai sen jälkeen, ja 55 % kurssilaisessa heräsi kipinä jotain muuta
toimintaa, kuten kursseja ja koulutusta kohtaan.
MAHTI-projektin seksuaalisuuden teemakurssi oli tarkoitettu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin
kuuluville aikuisille. Kurssi ja ylipäätään toiminta tälle kohderyhmälle oli Suomessa ensimmäinen
laatuaan. Hyödynsimme kurssilaisten kirjoittamaa julkilausumaa hyödynnettiin menestyksellä
viestinnässämme sekä kotisivuilla että sosiaalisessa mediassa. Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE:n

Sivu 18 / 41

ja Huoltaja-säätiön julkaisema Noste-lehti sekä Kehitysvammaliiton Ketju-lehti julkaisivat MAHTItoiminnasta artikkelit. Myös Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sivusi teemaa Motiivi-lehdessä.
Koulutustilaisuuksia, koulutuksia ja luentoja perusoikeuksista, vammaisuudesta ja osallisuudesta
Järjestimme seuraavat koulutukset, tapahtumat ja asiantuntijaluennot:
• Kehitysvammaisuus infotilaisuudet opiskelijoille, Tampere ja Pori
• Seksuaalisuuskoulutus työntekijöille, Pieksämäki
• Kehitysvamma- ja seksuaalisuuskoulutus (2 kpl) työntekijöille, Varsinais-Suomi
• Kehitysvammaisuus ja seksuaalisuus -kouluttajien kokoontuminen, Helsinki
• Vauvahaaveet koulutus opiskelijoille, Lahti
• Rakkautta ilmassa koulutus kehitysvammaisille aikuisille, Pieksämäki
• Seksuaalioikeudet ja kehitysvammaisuus-koulutus Elämänmuutosseminaari,
sosiaali- ja terveysalan työntekijät, Tampere
• Lukuiltamat ammattikorkeakoulun opiskelijoille, Tampere
• Tietoturvakoulutus työntekijöille ja kehitysvammaisille henkilöille, Joensuu, Loimaa ja Kerava
• Tietokonekurssi kehitysvammaisille aikuisille, Hämeenkyrö
• Vuorovaikutuspäivä asumisyksikölle, Lempäälä
• YK:n Lukutaidon päivä kehitysvammaisille ja kaikille, Tampere. Järjestäjä. Osallistujia 80.
• Sisaruusseminaari, Helsinki. Järjestäjäkumppani ja luento.
• 8 kpl vaikuttamiskoulutuksia suunnattuna ensisijaisesti Me Itse alajaoksille (seuraavilla
paikkakunnilla: Teuva, Oulu, Joensuu, Jyväskylä, Kotka, Turku, Tampere, Kajaani (skype)).
Osallistujia oli yhteensä 100. Koulutuksissa sisältöinä olivat omaan elämään vaikuttaminen
kunnassa, verkossa ja yhdistystoiminnassa sekä äänestäminen.

Teatterista voimaa vuorovaikutukseen kokeiluhanke
– yhteistyötä Teatteri Telakan kanssa
Hankkeessa kokeilimme vuorovaikutustaitoja vahvistamisen tapoja teatterin keinoja hyödyntämällä.
Roolityöskentelyssä, ryhmäläisten omakohtaiset luovat ratkaisut, ja kokemuksellinen oppiminen
ryhmässä helpotti jokaisen ominta tapaa ilmaista itseään.
Hankkeessa olivat mukana Hämeenkyrön ja Valkeakosken asuntolaryhmät. Kokoontumisia oli
yhteensä 17 sekä kaksi lähiyhteisön tapaamista. Järjestimme hankkeessa oman teatteripajan
Kultturelli-tapahtumaan. Hankkeen tuotoksena julkaistiin Teatterista voimaa vuorovaikutukseen
opas.

Oman äänen vahvistuminen ja vanhemmuuden tukeminen,
kun vanhemmalla on tuen tarvetta ymmärryksessä
Kehitimme Äiti ei pysy kärryillä -projektissa (2010 – 2014) tukea niille perheille, joissa vanhemmalla
on ymmärryksestä tai käsityskyvystä johtuvaa tuen tarvetta. Vanhemman tuen tarve voi johtua
kehitysvammasta, merkittävästä oppimisvaikeudesta tai autismin kirjon diagnoosista. Projektin
raportointivuoden tavoitteita olivat tulosten juurruttaminen alueellisesti ja valtakunnallisesti,
neuvonta ja ohjaus kohderyhmän perheitä kohtaaville tahoille alueellisesti ja valtakunnallisesti, tehdä
selvitys perheiden saamasta tuesta valtakunnallisen yhteistyön pohjalta, jatkaa kansainvälisen
yhteistyötä sekä tukea ja seurata verkostojen toimintaa kokeilualueella. Tavoitteisiin kuului myös
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sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kouluttaminen ja materiaalin tuotanto. Yhteistyökumppaneita ja
valtakunnallisen verkoston jäseniä ovat Autismi- ja Aspergerliitto ry, Ensi- ja turvakotien liitto ry,
Kirkkohallitus, Kuntaliitto ry sekä Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Satakunnan sosiaalialan
osaamiskeskus Pikassos OY. 2014 oli projektin viimeinen toimintavuosi.
Järjestämiimme koulutuksiin osallistui 328 henkilöä. Lisäksi loppuseminaaria seurasi 84 henkilöä
internetissä suoralähetyksen kautta. Koulutuksiin osallistuneissa oli laajasti sosiaali- ja
terveyspalveluiden toimijoita. Luennoimme perheiden arjesta ja tuen tarpeesta lisäksi viidessä
erilaisessa tilaisuudessa vuoden aikana. Neuvoimme ja ohjasimme 47 kertaa ammattilaisia perheiden
kohtaamisesta ja tukemisesta.
Laadimme kaksi osaa perheiden tuen selvityksestä koskien diakoniatyöntekijöiden työtä sekä Autismi
-ja Aspergerliiton palveluneuvontaa. Koulutuspaketin mallinnus, jonka olemme julkaisseet, ja siihen
liittyvät koulutukset, sekä vanhempien vertaistuellisen Facebook-ryhmän ja valtakunnallisen
verkoston toiminta jatkuivat edelleen, ja ovat osia projektin tulosten juurtumista. Alueellisen työn
tavoiteltu juurruttaminen on ollut projektin ja toimintavuoden aikana hankalaa, emmekä
saavuttaneet alueellisen työn juurtumiseen liittyviä tavoitteita.

Vauvahaaveita?-opas on tehty selkokielellä.

Hankkeen konkreettisia tuotoksia
• Vauvahaaveita?-opas
• Toimintamalliesimerkki perheiden tukemiseen
• Moniammatillista yhteistyötä ja ennaltaehkäisevää tukea perheelle, kun vanhemmalla on
kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus -video
• Lomake avuksi vanhemman toimintakyvyn ja tuen tarpeen selvitykseen
• Koulutuspaketin mallinnus: Vanhemmuuden tukena perheessä, jossa vanhemmalla on
erityisen tuen tarvetta
• Lehtiartikkelit Lapsen maailmassa, Helsingin Sanomissa ja Diakonia-lehdessä perheiden
arjesta ja tuen tarpeesta, perheiden harvinaista omaa ääntä kuuluville tuoden.
• Koulutukset:
• Vauvahaaveilua-kurssi, Lahti
• Vanhemmuuden tukena perheessä jossa vanhemmalla on erityisen tuen tarvetta,
Tampere, Joensuu, Vaasa, Rovaniemi ja Tampereen ammattikorkeakoulu
o Alueellinen loppuseminaari, Lahti
o Projektin loppuseminaari Pysytään kärryillä! Helsinki
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3 KOKEMUSASIANTUNTIJUUS
JA AMMATILLINEN TIETO KEHITYSVAMMAISUUDESTA
Ensitieto-osaamisen vahvistaminen
Osallistuimme ensitietoverkoston toimintaan yhdessä 10 muun järjestötoimijan ja sairaanhoitopiirin
kanssa. Verkostossa todettiin, että perheiden saama ensitieto lapsen vammaisuudessa on
alueellisesti ja laadullisesti epätasa-arvoista. Verkoston toimesta julkaistiin käännös Irlannin
suosituksesta ensitiedon antamisessa. Käännöksen avulla on tarkoitus edistää perheiden saaman
ensitiedon laatua ja yhdenvertaisuutta Suomessa sekä saada ensitiedosta Käypä hoito -suositus.
Oppaat kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen
•
•
•

Hyvä ensitieto kantaa. Oppaassa esitellään, millaista on hyvä ensitieto lapsen
vammaisuudesta ja miten se vaikuttaa perheen selviytymiseen jatkossa.
Teatteriopas. Oppaassa esitellään, miten teatterin keinoja voidaan hyödyntää
kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä vuorovaikutuksen kehittämisessä.
Ensitiedon antaminen. Irlantilainen suositus. (Informing Families of their child´s disability.)
(yhteistyössä ensitietoverkoston kanssa).

Tuettujen lomien mahdollistaminen
Mahdollistimme omalla toiminnallamme perheiden ja aikuisten osallistumisen tuettuun lomaan
tarjoamalla lomapaikassa tarvittavan lisäohjauksen ja -ohjelman siltä osin, kun lomapaikka ei sitä
kyennyt tarjoamaan. Lomalle osallistuvat perheet tarvitsevat enemmän lastenhoitoapua ja
mahdollisuutta vertaistukeen, kuin vammattomien lasten perheet. Aikuiset lomailijat taas tarvitsevat
lisäohjausta kurssipaikalla voidakseen osallistua yhdenvertaisesti tarjottuun ohjelmaan.
Monet lapsista tarvitsivat henkilökohtaista tukea ohjelman aikana, joten ohjaajiemme mukanaolo oli
tarpeellista. Erityislasten ohjaamisosaamista omaavia ohjaajia tarvittiin selkomuokkaamaan ja
eriyttämään ohjelma kohderyhmälle sopivaksi. Järjestimme lomat
Lomat 2014 yhteistyössä lomajärjestön kanssa (Maaseudun terveys- ja huoltoliitto ja
Hyvinvointilomat):
Perheiden loma 4 perheelle,
Pajulahti (Mthl)
Kehitysvammaisten aikuisten loma 10 aikuiselle,
Ikaalinen (Mthl)
Vilipertti lasten perheloma, 5 perheelle,
Kuortane (Hyvinvointilomat)
Itsenäistyvien nuorten perheloma, 7 perheelle,
Rauhalahti (Hyvinvointilomat)
Osallistujien palautetta: ”Erilaisten lasten tueksi järjestetty ihmisiä, ihan mahtavaa, että jokaisella
kehitystasolla on mahdollistua omaan sopivaan ohjelmaan. Ohjaajat ovat olleet kivasti mukana
kaikessa. Olemme iloisia ja rentoutuneita lomasta.”
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Etäkoulutusten kehittäminen
Kokeilimme etäkoulutuksia mm. toteuttamalla sisaruusteemasta ja ensitiedosta luennot Väestöliiton
webinaarissa. Lukutaitopäivän Tampereen tapahtuman tallensimme myös nettiin. Hyödynsimme
etäyhteyksiä myös ryhmien ja yksittäisten henkilöiden neuvonnassa. Tästä esimerkkinä on
vaikuttamiskoulutus, johon ryhmä Kajaanista osallistui Skype-yhteyden välityksellä.

YK:n Lukutaidon päivä:
Jokaisella on oikeus tietoon – yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
YK:n lukutaidon päivää vietetään 8.9. Järjestimme pääkirjasto Metsossa tapahtuman, jossa tuotiin
esiin tiedon saamisen ja lukutaidon tärkeyttä. Tapahtuma oli kaikille avoin ja osallistujia oli 80. Päivän
toteutukseen osallistuivat mm. Me Itse, MEKATV, Selkokeskus, Opike, Lukutukihanke, Celia-hanke,
Maahanmuuttajat lukemaan hanke, kirjasto Metso ja YK nuoret. Tapahtumaan saatiin tukea
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnalta.

Eettinen neuvosto
Eettisen neuvoston kokous pidettiin huhtikuussa Tampereella yhteiskunnallisen vammaistutkimuksen
teemalla.

Viestinnällinen kehittäminen
Kaikkia viestinnän muotoja pyrittiin vahvistamaan järjestön eri toiminnoissa.
Vuoden alkupuoliskolla tehdyt päätökset antoivat suunnan jäsenlehtien lähitulevaisuudelle.
Päätöksenteon pohjaksi teetetty lukijaselvitys Terveisin lukija vahvisti käsitystä siitä, että
selkokielinen Leija ja yleiskielinen Tukiviesti palvelevat eri kohderyhmiä ja funktioita. Niiden
julkaisemista ja kehittämistä päätettiin jatkaa itsenäisinä. Samalla päätettiin laatia Tukiviestiin myös
selkokielistä sisältöä ja toteutus alkoi heti. Tukiviestin nimestä järjestettiin ideakilpailu, jonka jälkeen
otettiin aikalisä: nimen päivittäminen päätettiin kytkeä palvelemaan järjestön uudistumisprosessia
(nimi, tarkoitus, kohderyhmä ym.), josta päätetään liittokokouksessa keväällä 2016.
Tukiviesti ilmestyi viisi kertaa ja lehtien teemat olivat Vaikeavammaisuus, Yhteistyön voima, Terveys,
Kommunikaatio ja Minä päätän. Kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille suunnattu Leija ilmestyi kuusi
kertaa. Leijan verkkolehti avattiin opetus- ja kulttuuriministeriön apurahan turvin osoitteessa
www.leijalehti.fi.
Jäsenyhdistyksille toteutetussa kyselyssä viestinnän keinoihin otettiin kantaa näin:
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Google Analytics varmistaa tuntumamme siihen, että kotisivuillamme kävi lähes 20 000 käyttäjää
enemmän kuin edellisenä vuonna (92 050 kävijää).

Kesäkuussa otimme kotisivuillamme käyttöön ReadSpeaker-palvelun, joka on parantanut sivujen
saavutettavuutta näkövammaisille ja sellaisille ihmisille, joille lukeminen on vaikeaa.
Helppokäyttöinen toiminto muuttaa verkkosivuilla olevan tekstin puheeksi yhdellä klikkauksella.
Puhetoiminto aktivoitiin viime vuonna 5461 kertaa.
Käynnistimme joka kuussa pidettävät henkilökunnan ”somesenssit” eli sisäisen matalan kynnyksen
koulutuksen sosiaalisen median osaamisen vahvistamiseksi. Tukiliiton Facebook-sivun ääni vahvistui
ja monipuolistui, ja sivulla oli vuoden vaihtuessa jo 3 649 tykkääjää. Tukiliiton työntekijät
aktivoituivat myös Twitterissä ja loppuvuodesta perustettiin myös Tukiliiton oma Twitter-profiili.
Lokakuusta 2010 asti toimineessa Leijalehti-Twitter-tilillä julkaistiin kertomusvuonna 570 lyhyttä
uutista. Järjestimme webinaareja ja esimerkiksi liittokokous lähettiin netissä suorana lähetyksenä.
Valtamedia pyysi Tukiliiton apua (taustatietoa, haastateltavia, yhteyksiä erilaisiin henkilöihin) 49
kertaa. Meille tärkeät teemat saivatkin varsin hyvin julkista näkyvyyttä.
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TALOUS JA HALLINTO
TALOUS
Kehitysvammaisten Tukiliiton taloudellinen tulos vuonna 2014 oli 129 174 euroa alijäämäinen
(vuonna 2013 ylijäämäinen 81 091 euroa). Kokonaiskulut olivat 3 838 756 euroa (vuonna 2013:
4 027 845 euroa).
Raha-automaattiyhdistykseltä saadut avustukset olivat yhteensä 2 724 867 euroa (2 983 505 euroa).
Raha-automaattiyhdistyksen avustuksista 1 105 402 euroa (1 164 049) oli kohdennettuja toimintaavustuksia, yleisavustusta 1 000 000 euroa (995 000) ja projektiavustuksia kokeilu- ja
kehittämistoimintaan 619 465 euroa (824 456).
Jäsenmaksutuotot olivat 192 043 euroa (195 453). Vuonna 2008 järjestetyn Yhteisvastuukeräyksen
tuotto-osuus Kehitysvammaisten Tukiliitolle oli 166 371 euroa, joka on käytetty loppuun 31.12.2014
mennessä.
Lainat olivat tilikauden päättyessä yhteensä 143 390 euroa, josta pitkäaikaista lainaa oli 129 734
euroa (143 390 euroa).
Poistoja tehtiin kaikista Tukiliiton omistuksessa olevasta kalustosta (25 % menojäännöspoisto) sekä
aineettomista hyödykkeistä (20 vuoden tasapoisto) yhteensä 20 888 euroa.

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

Varsinaisen toiminnan tuotot
Varainhankinnan tuotot
Sijoitus- ja
rahoitustoiminnan tuotot
Tilikauden yli-/alijäämä
Omavaraisuusaste
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2014

2013

2012

2011

2010

2009

2 635
52

2 987
56

2 991
64

2 971
76

3 077
54

3 212
73

0
-129
85,6

5
81
86,3

2
73
81,3

4
8
74,1

0
-60
72,3

2
37
73,5

Tuotot

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

31.12.2014

37 527,95
180 512,68
0,00
26 513,11
560,03

Sijoitukset
Rahasto Mirja Martela pörssiosakkeet
Muut osakkeet ja osuudet

Vaihto-omaisuus
Saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

90 696,59
2 097,38
92 330,45

Rahat ja pankkisaamiset
Rahasto Mirja Martela
Muut rahat ja pankkisaamiset

31.12.2013

218 040,63

37 527,95
192 376,31

229 904,26

27 073,14

194 221,72
33 515,97
746,71

228 484,40

433 469,18
3 751 026,90
4 184 496,08

424 586,40
2 537 320,75
2 961 907,15

27 198,87

34 626,52

185 124,42

20 946,98
52 197,38
85 516,24

158 660,60

11 112,91
398 114,79
5 051 160,84

9 737,77
1 168 575,01
4 791 895,71

3 217 834,92
393 909,62

2 969 232,69
426 725,98

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Muut rahastot
Sidotut rahastot
Omakatteinen rahasto
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden yli-/alijäämä

737 077,71
-129 171,83

Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
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13 656,24
124 494,67
196 464,05
33 855,69
333 305,83

607 905,88

655 986,28
81 091,43

737 077,71

4 219 650,42

4 133 036,38

129 733,94

143 390,18

701 776,48
5 051 160,84

13 656,24
84 232,97
39 214,03
40 967,25
337 398,66

515 469,15
4 791 895,71

TULOSLASKELMA
1.1-31.12.2014
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot

1.1-31.12.2013

2 633 315,24

2 986 795,12

-1 682 147,31
-55 611,97
-296 510,66
-20 888,03
-218 250,55

-1 888 227,68
-61 008,86
-327 646,41
-23 284,55
-131 750,79

Varsinainen toiminta
Käyttö- ja ylläpitokulut
Toimistokulut
Kulut yhteensä

-1 213 286,49
-6 708,47
-276 168,12
-3 769 571,60

-1 255 943,93
-3 742,58
-285 909,34
-3 977 514,14

Tuotto-/Kulujäämä

-1 136 256,36

-990 719,02

52 142,44
-44 030,54
8 111,90

56 405,10
-45 820,92
10 584,18

-1 128 144,46

-980 134,84

1 767,12
-2 796,62
-1 029,50

5 177,62
-4 510,07
667,55

-1 129 173,96

-979 467,29

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

Rahastot
Lahjoitus rahastoon

408,00

108,00

506 299,80
-290 921,93
215 785,87

202 413,94
-286 255,87
-83 733,93

0,00
0,00

900531,06
65 558,72

1 000 000,00

995 000,00

86 611,91

897 888,56

Tilinpäätössiirrot
Lahjoituksen siirto rahaston pääomaan
Rahastojen muutos

0,00
-215 785,87

-108,00
-816 689,13

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-129 173,96

81 091,43

Tuotot
Kulut
Rahastot yhteensä
Satunnaiset erät
Testamenttilahjoitus
Satunnaiset tuotot
YLEISAVUSTUKSET
Tilikauden tulos
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Apurahat ja rahastot
Tukiliitolla on eri aikoina perustettuja rahastoja yhteensä neljä: Jenny ja Antti Kuusiston rahasto,
Mirja Martelan rahasto, Omaisten tekemän vaikuttamis- ja järjestötyön rahasto sekä
Reino, Kerttu ja Leena Pärnäsen rahasto.
Jaoimme rahastoista apurahoja kehitysvammaisille henkilöille ja heidän toimintaryhmille.
Suorien apurahojen määrä oli kasvussa: vuonna 2013 jaoimme apurahan 37 ryhmälle ja
64 yksityishenkilölle, yhteensä siis 101 apurahan saajalle (86 vuonna 2013, 50 vuonna 2012).
Apurahat lähteittäin:
Mirja Martelan rahasto
Jenny ja Antti Kuusiston rahasto
rahankeräyksestä
yhteensä

Vuosi 2014
20 000 €
5 000 €
500 €

Vuosi 2013
10 000 €
10 000 €

25 500 €

20 000 €

Jenny ja Antti Kuusiston rahastolla tukea käytettiin myös jäsenlehtiin ja aluetoimintaan.
Vaikuttamis- ja järjestötyön rahastolla mahdollistettiin omaisten osallistumisia tapahtumiin.

VARAINHANKINTA
Varainhankinnan tulos oli vaatimaton 8 112 euroa johtuen panostusten puutteesta. Tukiliiton
syyskonsertti sen sijaan oli jälleen kaikin puolin onnistunut, ja tapahtuma keräsi jopa yli 1700
konserttivierasta eri puolelta Suomea Oulun korkeudelta asti. Merkittäviä pitkän aikavälin
varainhankinnan kannalta ovat satunnaiset isot lahjoitukset. Toimintavuoden lopussa tuli tieto
Else ja Väinö Lahtisen testamenttilahjoituksesta.
Osallistuimme vammais- ja terveysjärjestöjen Pieni ele -keräyksen kehittämiseen ja johtamiseen
valtakunnallisessa keräystoimikunnassa. Yhdessä jäsenyhdistysten kanssa tehty työ Pieni Ele keräyksessä näkyi vuoden 2014 EU-vaalien keräyksen tuloksessa: keräyksen tuotto oli EU-vaalin
ennätys, yli miljoona euroa.

YHTIÖT
Tukiliiton pieneen konserniin voi lukea kuuluvaksi Kiinteistö Oy Tulppaanitalon sekä Tulppaanituki
Oy:n.
Kiinteistö Oy Tulppaanitalon osakepääoma jakautui siten, että Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
omistaa osakkeista 80 % ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 20 %. Hallituksen jäsenet olivat Risto
Burman (puheenjohtaja), Markku Virkamäki, Päivi Havas, Sanna-Maija Kela ja Arto Mäkinen.
Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioita. Sivutoimisena oto-isännöitsijänä ja yhtiön
toimitusjohtajana toimi Toni Reiju.
Tilikauden voitto oli 11 605 euroa. Kuluja taloyhtiöllä oli kaikkiaan 91 393 euroa. Kiinteistön
omapääoma oli 2 288 640 euroa. Yhtiöllä ei ollut rahoituslainoja. Yhtiöllä ei ollut palkattua
henkilöstöä.
Yhtiön toimintavuotta leimasi siirtyminen Tulppaanitalon modernisointi- ja
perusparannushankkeessa toteutusvaiheeseen. Rakennustyöt jaettiin viiteen urakkaan, jotka alkoivat
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syyskuussa. Perusparannuksessa kunnostettiin talotekniikkaa sekä tehtiin tilamuutoksia vastaamaan
paremmin nykyisiä ja tulevia tilatarpeita. Samalla tilojen käyttöä tehostettiin. Perusparannus
valmistui maaliskuussa 2015. Raha-automaattiyhdistys mahdollisti perusparannuksen myöntämällä
investointiavustuksen.
Tulppaanituki Oy on lähinnä varainhankintaan suunnattu yhtiö. Yhtiöllä ei kuitenkaan ollut toimintaa
eikä toimintakuluja, kuten ei edellisenäkään vuonna. Yhtiössä pidettiin ylimääräinen yhtiökokous
yhtiön lakkauttamiseksi tarpeettomana.

Liittohallitus
Liittohallitus kokoontui toimintavuoden aikana 6 kertaa. Jyrki Pinomaan viisi vuotta kestänyt
puheenjohtajuus päättyi vuoden lopussa. Hallituksen päätöksistä tiedottamista uudistettiin kun
kokousten päätöksistä alettiin tiedottaa liiton kotisivuilla. Monet liittohallituksen jäsenet edustivat
liittoa erilaisissa tilaisuuksissa.
Liittohallituksen varsinaiset jäsenet vuonna 2014
Jyrki Pinomaa
Hilpi Ahola
Jukka Ekman
Riitta Johansson
Leena Jokipakka
Marita Jurva
Arvo Järvinen
Hannu Kaipiainen
Tommi Kivimäki
Kaarina Korhonen
Kaisu Leinonen
Veijo Lehtonen
Erkki Mäenpää
Lyyli Röning
Tuomo Takala
Maritta Tuominen
Pirkko Tähtelä

puheenjohtaja (6)
jäsen (5)
jäsen (6)
jäsen (6)
jäsen (6)
jäsen (6)
jäsen (6)
jäsen (5)
jäsen (6)
jäsen (6)
jäsen (5)
jäsen (6)
jäsen (3)
jäsen (4)
jäsen (3)
jäsen (4)
jäsen (6)

Erkki Mäenpää menehtyi yllättäen lokakuussa, kesken hallituskauden.
Liittohallituksen varajäsenet:
Heidi Hyvönen
Iiro Auterinen
Jaana Nieminen
Kari Tiusanen
Pentti Nyman
Tuulia Suominen
Eija Parttimaa
Minna Lintulahti
Raimo Haapakoski
Harri Nieminen
Sirkku Lappalainen-Ruppa
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Sirpa Mähönen
Tarja Vihanta
Ulla Topi
Tiina Hämäläinen
Johanna Käpynen

Työryhmät
Liittohallituksen perustamissa kahdessa valtakunnallisessa kehittämisryhmässä oli jäseninä yhteensä
32 paikallistoiminnan edustajaa. Työryhmien jäsenet on valittu tukipiirien ehdottamista henkilöistä.
Työryhmät kokoontuivat uuden toimikauden ensimmäiseen kokoukseen syksyllä.
Uudistustyöryhmä valmisteli liittohallitukselle järjestön rakenteiden ja sääntöjen kokonaisuudistusta.
Uudistustyöryhmä jätti ehdotuksensa joulukuussa.

Johtoryhmä
Liittohallitukselle asioita valmistelivat ja esittelivät johtavat toimihenkilöt, jotka samalla muodostivat
johtoryhmän. Johtoryhmän jäsenet olivat:
Risto Burman, pj
Oili Jyrkämä
Jutta Keski-Korhonen
Merja Määttänen
Lea Vaitti 1.9. – 31.12.
Myös talouspäällikkö Sanna-Maija Kela osallistui asioiden valmisteluun liittohallitukselle.

Henkilöstö
Tukiliitossa työskenteli vuoden lopussa päätoimisia työntekijöitä 42 (48 vuonna 2013, 51 vuonna
2012). Toimistot sijaitsivat 6:lla eri paikkakunnalla. RAY:n yleisavustuksella ja omalla
varainhankinnalla toteutettava liiton yleistoiminta koostui 15 työtehtävästä. Näistä työtehtävistä
valtaosa, eli kahdeksan, kohdistui yhdistystoiminnan tuki- ja kehittämistehtäviin. Pääosa liiton
työpanoksesta (27 työntekijää) kohdistui tiettyihin, rahoitusvaiheessa määriteltyihin kohteisiin.
Henkilöstön koulutuksiin ja työnohjaukseen käytimme 23 745 euroa (36 300 euroa vuonna 2013).
Ostimme työterveyshuollon palvelut Suomen Terveystalolta. Laskutetut työterveyshuollon
kustannukset olivat keskimäärin 543 euroa/ työntekijä (659). Tukiliiton tarjoamaan
työterveyshuoltoon kuului muihin työnantajiin verrattuna keskimääräistä laajempi sairaudenhoito.
Jatkoimme työyhteisön vapaaehtoistoimintaa (mahdollisuus 1 pv/ v). Jaoimme henkilöstölle
yhteensä 999 kappaletta liikunta- ja kulttuuriseteleitä (1115).
Koulutuksiin käytimme seurannan mukaan 1,36 % työajasta, kun viime vuonna tilastoitu koulutuksen
osuus oli 1,3 % ja aiempina vuosina osuus on vaihdellut välillä 0,4 – 2,0. Sairauspoissaolojen osuus
koko työajasta oli 5,3 %, kun viime vuonna se oli 5,6 % ja viime vuosina osuus on vaihdellut 2,1 – 5,6
% välillä.
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Tukipalvelut: talous- ja palkkahallinnon palvelut sekä toimitilapalvelut
Talous- ja palkkahallinnon tehtävät sekä ICT-tuen olemme järjestäneet vuodesta 2010 alkaen yhdessä
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön, KVPS Tukena Oy:n ja Me Itse ry:n kanssa (nk. hallinnon
tukipalvelut). Tukipalveluiden kustannukset katetaan kustannustenjakoperiaatteen mukaisesti.
Tulppaanitalon yhdistetyt tukipalvelut ovat osoittaneet viiden vuoden aikana, että Tukiliitto on
pystynyt vähentämään hallintoon käyttämiään kuluja. Yhteisten tukipalveluiden kautta on pystytty
hyödyntämään uutta teknologiaa tehokkaasti. Kun hallinnon tukipalveluiden yhdistämisprosessiin
ryhdyttiin, oli Kehitysvammaisten Palvelusäätiöllä 8, ja Tukiliitolla 5 henkilöä tukipalveluissa. Käytössä
olivat kaksinkertaiset palvelimet, laitteet ja ohjelmistot. Toimintavuoden lopussa yhteisissä
tukipalveluissa työskenteli 10,6 henkilöä yksillä palvelimilla, laitteilla ja ohjelmilla. Samana
vertailuajanjaksona toiminnan volyymit ovat kasvaneet.
Tukiliitto tuotti Tulppaanitalolla siivous- ja cateringpalveluita sekä oman järjestötoiminnan tarpeisiin
että muille talon käyttäjille.

VERKOSTOTYÖ JA JÄSENYYDET
Yhteistyö ja verkostoituminen ovat keskeinen osa Kehitysvammaisten Tukiliiton toimintaa. Lista
yhteistyökumppaneista ja verkostoista löytyy kotisivulta osoitteessa: www.kvtl.fi/tukiliitto.
Varsinaisena jäsenenä Tukiliitto oli vuoden 2014 lopussa seuraavissa yhteisöissä ja palveluissa:
Aikakauslehtien Liitto
Best Buddies International
EURORDIS
Inclusion Europe
Inclusion International
Kultti ry
Lastensuojelun Keskusliitto
Lehtimäen opiston kannatusyhdistys
Nordiska samarbetsråd (Pohjoismainen yhteistyöneuvosto)
Opintotoiminnan Keskusliitto
Raha-automaattiyhdistys
Sosiaalialan työnantajaliitto/ Elinkeinoelämän Keskusliitto
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys
Suomen Aivot
Suomen Omaishoidon verkosto
Tuettu työllistyminen ry
Vammaisfoorumi
Verneri verkkopalvelu (Kehitysvammaliiton ylläpitämä)
Lisäksi Tukiliitto on perustajajärjestö seuraavissa säätiöissä. Niiden hallituksissa hallituksen jäsenenä
toimi Tukiliiton nimittämä edustaja:
Aspa-säätiö
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
VATES-säätiö

Sivu 34 / 41

TUKIPIIRIT JA YHDISTYKSET
Jäsenmäärät 2014

Etelä-Hämeen tukipiiri ry
Etelä-Savon tukipiiri ry
Kainuun tukipiiri ry
Keski-Suomen tukipiiri ry
Kymen tukipiiri ry
Lapin tukipiiri ry
Pirkanmaan tukipiiri ry
Pohjois-Karjalan tukipiiri ry
Pohjois-Savon tukipiiri ry
Pohojalaaset -99 tukipiiri ry
Pohjois-Pohjanmaan tukipiiri ry
Satakunnan tukipiiri ry
Uudenmaan tukipiiri ry
Valtakunnalliset yhdistykset
Varsinais-Suomen tukipiiri ry
Liitto yhteensä

1300
488
374
686
1364
912
1795
696
901
1419
1618
628
2400
1201
1268
17050

Jäsenmäärät yhdistyksittäin 2014

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 kehitysvammatuki ry
Sysmän kvt ry

Etelä-Savon tukipiiri ry
Joroisten kvt ry
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200
36
81
281
81
344
26
170
81
1300

18

Juvan kvt ry
Kerimäen kvt ry
Mikkelin seudun kvt ry
Mäntyharjun-Pertunmaan kvt ry
Punkaharjun kvt ry
Rantasalmen kvt ry
Savonlinnan kvt ry

Kainuun tukipiiri ry
Kajaanin kvt ry
Kuhmon kvt ry
Puolangan kvt ry
Ristijärven kvt ry
Sotkamon kvt ry
Suomussalmen kvt ry
Vaalan kvt ry

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
Yhteensä

Kymen tukipiiri ry
Anjalankosken kvt ry
Haminan seudun erkat ry
Iitin kehitysvammaisten tuki ry
Imatran seudun kvt ry
Joutsenon kvt ry
Kotkan kvt ry
Kouvolan seudun kvt ry
Kuusankosken kvt ry
Lappeenrannan kvt ry
Rautjärven kvt ry
Yhteensä
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46
18
257
57
30
16
46
488

97
87
39
28
24
67
32
374

182
62
263
49
14
83
33
686

114
127
50
326
105
176
111
164
170
21
1364

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
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
Yhteensä
Pohjois-Karjalan tukipiiri ry
Ilomantsi-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
Yhteensä
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66
91
118
38
76
28
26
56
193
40
86
23
40
31
912

26
88
84
126
89
280
42
69
69
760
162
1795

66
148
44
49
35
88
61
63
72
70
696

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
Yhteensä

65
23
13
29
198
19
94
24
35
30
8
94
87
39
95
33
15
901

Pohojalaaset -99 tukipiiri ry
Alajärvi-Vimpelin kvt ry
Halsua-Kaustinen-Vetelin 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
Lappajärvi-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

46
44
48
58
59
30
143
93
97
92
67
19
44
187
103
35
31
127
50

Sivu 38 / 41

Ähtärin sisupussit ry
Yhteensä

46
1419

Popoke ry
Alavieskan kvt ry
Haapajärven kvt ry
Haapaveden kvt ry
Haukiputaan kvt ry
Iin kvt ry
Kalajoen kvt ry
Kempeleen kvt ry
Kuusamon kvt ry
Kärsämäen kvt ry
Lakeuden kvt ry
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
Yhteensä

45
73
69
53
53
45
51
147
32
66
73
50
65
390
36
75
44
67
14
33
22
51
35
28
15
39
1671

Satakunnan tukipiiri ry
Eurajoen kvt ry
Euran seudun kvt ry
Harjavallan seudun kvt ry
Huittisten seudun kvt ry
Pohjois-Satakunnan kvt ry
Porin seudun kvt ry
Rauman seudun kvt ry
Yhteensä
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27
114
153
59
77
112
86
628

Uudenmaan tukipiiri ry
Espoon kvt ry
Helsingin kehitysvammatuki 57 ry
Hyvinkään kvt ry
Karjaan seudun kvt ry
Keski-Uudenmaan kvt ry
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
Yhteensä

290
710
116
52
210
102
96
55
74
188
112
120
275
2400

Valtakunnalliset yhdistykset
Frax ry
Me itse ry
Suomen angelman-yhdistys ry
Suomen pws-yhdistys ry
Yhteensä

50
983
48
120
1201

Varsinais-Suomen tukipiiri ry
Halikon kvt ry
Kaarinan kvt ry
Killin kvt ry
Laitilan kvt ry
Loimaan seudun kvt ry
Salon kvt ry
Someron seudun kvt ry
Turun seudun kvt ry
Uudenkaupungin seudun kvt ry
Yhteensä

25
88
295
51
95
120
116
388
90
1268

Liitto yhteensä: 17103
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Kunniamerkit

Kultatulppaani
Silvennoinen Ritva, Pohjois-Karjalan tukipiiri
Martikainen Ritva, Valkeakosken seudun kvt ry
Salo Seija, Valkeakosken seudun kvt ry
Reetta Heikkilä, Hausjärven kvt ry
Hopeinen
Rinkinen Leena, Kirkkonummen kvt ry
Kares Anja, Kangasalan kvt ry
Nylund Leena-Kaarina, Kangasalan kvt ry
Ollila Pirkko-Liisa,Kangasalan kvt ry
Kähärä Seija, Juvan kvt ry
Lampinen Helena, Valkeakosken seudun kvt ry
Martikainen Seppo, Valkeakosken seudun kvt ry
Pehu Pirjo, Valkeakosken seudun kvt ry
Laaksonen Pentti, Kaarinan kvt ry
Mertaniemi ToivoVaalan kvt ry
Pronssinen
Ahonen Pekka, Valkeakosken seudun kvt ry
Viiri
Viiri ilman laattaa
Weld Eine, Kokkolan kvt ry
Kokkolan Seudun läheiset ja omaiset, Kokkolan kvt ry
Kokkolan suomalainen srk diakoniatyö, Kokkolan kvt ry
Viiri laatalla
Akaan Seudun Osuuspankki, Valkeakosken seudun kvt ry
Aaltonen Arto, Valkeakosken seudun kvt ry
SPR Toijalan osasto, Valkeakosken seudun kvt ry
Toijalan Seudun reserviläiset, Valkeakosken seudun kvt ry

Kannen kuva: Selfie-kuvausta Perheily-päivässä. Kuvassa sisarukset Pihla ja Sini Parviainen.
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