
 

 

 
 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 
Järjestötiedote  
Tiedote liittohallituksen 31.3. - 1.4.2017 kokouksesta. 
 
 

Tukiliiton liittohallituksen kokous 31.3. – 1.4.2017  
 
 
Liittohallitus päätti liittokokouksen 2017 esityslistan sisällöstä ja esityksistä liittokokoukselle.  
 

Liittohallitus käsitteli tilinpäätöksen 1.1. - 31.12.2016 ja päätti esittää 
liittokokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista. Hallitus vahvisti vuosiraportin 2016 ja 
päätti liittokokoukselle esitettävästä vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta. 

 
Liittohallitus päätti jäsenmaksuesityksestä liittokokoukselle. Esitetään, että liiton 
jäsenmaksun yksikköperusteeksi vuodelle 2018 vahvistetaan edelleen 12,50 euroa/ 
jäsenyhdistyksen henkilöjäsen. Eli jäsenmaksu pidettäisiin entisellä tasolla. 

 
Liittohallitus päätti esittää liittokokoukselle liiton sääntöjen muuttamista ja niissä 
määritellyn Tukiliiton järjestörakenteen sekä liiton päätöksentekomallin uudistamista. 
Sääntömuutoksilla muun muassa luotaisiin uusi viiten tukialueeseen perustuva 
aluerakenne. Vuosittaisen liittokokousten tilalle esitetään liittokokouksen järjestämistä 
kolmen vuoden välein. Sääntömuutosesitys lähetetään Patentti- ja rekisterihallitukseen 
ennakkotarkastettavaksi. 

 
Päätettiin liittohallituksen palkkioesityksestä liittokokoukselle. Liittohallituksen 
palkkiot esitetään säilytettäväksi nykyisellä tasolla vuoden 2018 loppuun. 

 
Liittohallitus päätti ehdottaa liittokokoukselle entisen järjestöpäällikön ja aktiivisen 
vapaaehtoistoimijan Marjatta Tammiston kutsumista Tukiliiton kunniajäseneksi. 

 
Merkittiin tiedoksi Tukiliiton viimeisimmät lausunnot, palveluntuottajalain täydennykseen  ja 
valinnanvapauslainsäädäntöön. Liitto mm. kannattaa kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden  
tarvitsijoiden valinnanvapauden lisäämistä, mutta esitysluonnoksen aikataululla ja mallilla sen  
toteutumiseen liittyy huomattavia riskejä. Valinnanvapauden suunnitteluun ja täytäntöönpanoon  
tarvittaisiin useita vuosia lisäaikaa.  
 
Päätettiin perustaa työryhmä valmistelemaan Tukiliiton tavoitteita ja toimintaa suhteessa 
Kehitysvammaisten Palvelusäätiöön. Tukiliitto on Palvelusäätiön perustaja. Nykyään Palvelusäätiö 
on itsenäinen säätiö, ei osa Tukiliiton konsernia. Tukiliitolla ei ole aiempia linjauksia siitä, mikä on 
tavoiteltavaa säätiön kehitystä ja millaiseksi yhteistyön toivotaan muodostuvan. Asia on 
ajankohtainen säätiölain muututtua, sillä säätiölain muutoksen myötä perustajalle tuli 
moiteoikeuden kautta hieman vaikutusvaltaa perustamansa säätiön päätöksiin.  
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Liitto ylläpitää mallisääntöjä perustettavien yhdistysten ja jäsenyhdistysten tarpeisiin. Päätettiin 
muuttaa jäsenyhdistysten mallisääntöjen tarkoitusta ja toimintamuotoja vastaamaan liiton 
sääntöjä ja liiton tarkoitusta. 
 
Päätettiin hyväksyä toiminnanjohtajan neuvottelema neuvottelutulos Tukiliitossa noudatettavasta 
matka-aikakorvauksesta. Tukiliiton paikallinen sopimus matka-aikakorvauksesta laaditaan 
syntyneen neuvottelutuloksen pohjalta.  
 
Kokouksessa merkittiin tiedoksi myös mm. seuraavia ilmoitusasioita. 
  

Avustushaku STEA:lle, tiedoksi kokouksessa hakutilanne. 
 
Rahankeräyslupa saatu, voimassa ajalla 1.4.2017 – 31.3.2019. 
 

Tukiliiton apurahojen seuraava haku päättyy 30.4.  

Apurahoja myönnetään 16 vuotta täyttäneille kehitysvammaisille. 
Apurahoja voivat hakea yksittäiset henkilöt ja ryhmät. 

Yksittäisille hakijoille myönnettiin apurahaa esimerkiksi erilaisiin 
harrastuksiin. Moni harrastaa urheilua, kuten jalkapalloa. Myös taide ja 
kulttuuri ovat suosittuja harrastuksia. Aiemmin apurahan saaneiden 
ryhmien joukossa oli useita esiintyviä ryhmiä, kuten tanssi-, musiikki- ja 
teatteriryhmiä. Apurahoja ovat saaneet myös monet urheilua ja liikuntaa 
harrastavat ryhmät. 

 
Kuntavaalien vaaliteemamme: kaikkien koulu, saavutettavuus ja osallisuus. Kuntavaalisivut 
liiton verkkosivuilla. 
 
Verkkopalvelu-uudistuksen toteuttajan valinta ja hankinnan valmistelu suoritettiin joulu-
maaliskuussa. Toimittajaksi valikoitui huolellisen hankintaprosessin jälkeen Geniem Oy. 
Uudistuksen suunnittelu ja toteutus tehdään huhtikuun ja lokakuun välisenä aikana.  
 
Saatiin tiedoksi Me Itsen liittokokousedustajat. 

 


