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Teimme Kehitysvammaisten Tukiliitossa jäsen-
yhdistyksillemme sähköisen kyselyn yhdistys-
ten toiminnasta joulukuussa 2015. Kysely lähe-
tettiin yhdistysten puheenjohtajille, sihteereil-
le ja osin muille toimihenkilöille, joiden yhteys-
tiedot löytyvät jäsenrekisteristämme. Kysyimme 
vastaajilta yhdistysten toiminnasta ja siitä, kuin-
ka he arvioivat yhdistyksen toiminnan muuttu-
neen vuoden aikana. Kartoitimme myös toimi-
joiden näkemyksiä yhdistysten tulevaisuudesta.

Kyselyymme vastasi 82 yhdistystoimijaa 76:sta 
eri jäsenyhdistyksestämme. Koska vastauspro-
sentti oli vain 48 % ja kuusi yhdistystä oli anta-
nut kaksi vastausta, on erityisesti määrällisiin tu-
loksiin suhtauduttava suuntaa-antavina koko 
järjestöstä puhuttaessa. Todennäköisesti vas-
taajayhdistyksissä toiminta on jossakin määrin 
aktiivisempaa ja kokemus toiminnasta myöntei-
sempää kuin niissä, jotka eivät ole vastanneet.

Tukiyhdistysten yhteistyö 
on lisääntynyt 

Vuonna 2014 aloitettu Kehitysvammaisten Tu-
kiliiton Aika haastaa  -toiminta näkyy tukiyhdis-
tysten keskinäisen yhteistyön merkittävänä li-
sääntymisenä.  Vastaajista 40 % mainitsee toi-
set tukiyhdistykset tärkeimpien paikallisten yh-
teistyökumppanien joukossa. Aika haastaa -yh-
teistyöhankkeissa onkin kyselyn toteuttamisen 
aikaan mukana jo yli puolet tukiyhdistyksistäm-
me.  

Valtaosa hankkeissa mukana olevista yhdistyk-
sistä kokee kaikki Aika haastaa -toiminnan eri 
muodot (taloudellisen tuen, aluekoordinaatto-
reiden ohjauksen, verkostotapaamiset ja verk-
komateriaalin) hyödyllisiksi.
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Yhdistyskysely 2015
Kokemuksen lisääntyminen Aika haastaa -toi-
minnasta vaikuttaa aktivoineen myös kattojär-
jestön palveluiden ja tuen hyödyntämistä. Yh-
distykset hyödynsivät aluekoordinaattoreiden 
neuvontaa, kattojärjestön koulutuksia sekä Aika 
haastaa -verkostotapaamisia edellisvuotta use-
ammin. Myös Perheily-toiminnan hyödyntämi-
nen lisääntyi.

Seurakunnat ovat edelleen yhdistystemme ylei-
sin yhteistyökumppani. Sekä ammattilaisyhteis-
työ että yritysyhteistyö ovat hieman lisäänty-
neet edellisestä vuodesta.

Vahvistuvia ja 
heikkeneviä yhdistyksiä

Suurimmassa osassa yhdistyksistä toiminnan 
määrä ei ole vuoden aikana juurikaan muuttu-
nut. Niissä yhdistyksissä, joissa muutosta on ta-
pahtunut, on tänäkin vuonna havaittavissa eriy-
tymistä: Yhtäältä noin kolmannes yhdistyksistä 
kertoo yhdistyksen jäsenmäärän ja toimintaan 
osallistuvien määrän kasvaneen: 

”Jäsenmäärä on saatu nousuun muutamalla 
jäsenellä. Yleistä aktiivisuutta ja osallistumista 
on enemmän. Vertaistukiryhmät ovat ilon 
aihe.”

”Vapaaehtoisten määrä lisääntynyt, samoin 
lapsiperheiden suorat yhteydenotot 
yhdistykseen.”

Toisaalta viidennes yhdistyksistä raportoi jäsen-
määrän vähentyneen ja 12 % raportoi toimin-
taan osallistuvien määrän vähentyneen. Aktiivi-
toimijat vähenevät ja väsyvät. Uusia toimijoita ja 
vastuunkantajia kaivattaisiin mukaan:
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”Osallistuvia ihmisiä on yhä vaikeampi saada 
mukaan. Toimintaan ei löydy puuhaihmisiä.”

Niillä yhdistyksillä, joiden resurssit ovat vähene-
mässä, ei välttämättä ole voimavaroja hyödyn-
tää tarjottua tukea tai kehittää uusia toiminta-
muotoja:

”Keskusjärjestöllä on upeita ideoita, 
työntekijöitä ja materiaalia. Yhdistyksemme 
toimijat ovat vanhoja ja sairaita, joten emme 
pysty hyödyntämään upeaa tukea.”

”Toimivat henkilöt väsyvät; erilaisia toimintoja 
ei juurikaan keksitä.”

Toisaalta osalla yhdistyksistä voimavarat riittä-
vät pitkäjänteiseen kehittämistyöhön ja stra-
tegisten päämäärien asettamiseen. Muun mu-
assa monipuolinen, eri kohderyhmät huomioi-
va toiminta sekä yhteistyö toisten yhdistysten 
kanssa koetaan elinvoimaisuuden säilymisen 
kannalta tärkeiksi:

”Yhdistyksessä on yritetty lisätä 
lapsiperheiden toimintaa ja siihen 

on tarkoitus jatkossakin panostaa. 
Monipuolinen erilaisille henkilöille 
suunnattu toiminta on yhdistyksen 
tavoitteena tuleville vuosille.”

”Mietimme, miten toimintaamme tulisi 
uudistaa ja miten saisimme ihmisiä 
enemmän toimintaan mukaan.”

”Yhdistyksessä on työstetty  
uutta strategiaa, joka jo jonkin verran on 
ohjannut työskentelyämme jo  
vuonna 2015.  ”Nopean reagoinnin” muotoja 
on pohdittu ja sitä, kuinka merkittävää 
(entistä enemmän) yhteistyö muiden 
järjestöjen kanssa on.”

Lapsiperheille suunnattu 
toiminta kasvussa

Neljännes yhdistyksistä ilmoittaa lapsiperheil-
le suunnatun toiminnan lisääntyneen yhdistyk-
sessä vuoden aikana. 

on lisääntynyt  pysynyt samana  vähentynyt  en osaa sanoa

Toimintaan käytetty rahamäärä

Jäsenmäärä

Toimintaan osallistuvien määrä

Edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan määrä

Paikallisen yhteistyön määrä

Nuorten ja aikuisten harrastustoiminnan määrä

Lapsiperheiden toiminnan määrä

Lapsille suunnatun toiminnan määrä

28 % 62 %     10 %

30 % 48 %     21 %

34 % 54 %     12 %

18 % 58 %           9 % 15 %

25 % 61 %          9%   5 %

8 % 71 %       9 % 12 %

26% 40 % 12 %     22 %

13 % 54 % 11 %     22 %

0 % 25 %  50 %  75 % 100%

Taulukko 1: Yhdistysten toiminnan muutos edelliseen vuoteen verrattuna
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Lapsiperheitä on saatu mukaan etenkin per-
heiden elämäntilanteen huomioivaan matalan 
kynnyksen toimintaan, joka ei vaadi pitkäaikais-
ta sitoutumista:

”Perheretken myötä tavoitimme paljon 
lapsiperheitä, minkä vuoksi toivoisimme 
runsaampaa osallistujamäärää myös 
pienempiin heille suunnattuihin tilaisuuksiin 
ja tapahtumiin.”

”Retkikohteet ovat muuttuneet lapsiperhe-
kohteiksi ja sen myötä osallistujamäärä 
retkelle on noussut.”

On kuitenkin huomattava, että Kehitysvam-
maisten Tukiliiton jäsenyhdistysten kehityksen 
eriytyminen näkyy myös lapsiperheille suun-
natussa toiminnassa; 12 % vastaajayhdistyksis-
tä raportoi lapsiperhetoiminnan vähentyneen 
vuoden aikana.

Taulukko 2. Yhdistysten toiminnan muodot 2015 (tummempi väri) ja 2014 (vaaleampi väri).

Prosenttiluvut ilmoittavat, kuinka monta yhdistystä ko. toimintaa järjestää. 

Tapahtumia

Tukeen ja palveluihin vaikuttamista 

Kerho- ja harrastustoimintaa nuorille ja aikuisille

Nettisivut ja/tai Facebook-sivut

Perheiden neuvontaa ja ohjausta

Leirejä vammaisille henkilöille

Lapsiperheiden vertaisryhmiä

Tukihenkilö- tai kaveritoimintaa

91 % (2015)

91 % (2014)

52 %

60 %

56 %  

44 %
 

51 %

41 %

35 %

29 %

25 %

24 %

18 %

18 %

10 %

10 %
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Toimintavuodet
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 2014
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Yhdessäoloa 
ja vertaistukea

Tapahtumien järjestäminen on selvästi yleisin 
yhdistysten toimintamuoto tälläkin seuranta-
ajalla. Yhdistyksemme järjestävät paljon myös 
nuorten ja aikuisten kerho- ja harrastustoimin-
taa sekä vaikuttavat tukeen ja palveluihin. Net-
ti- tai Facebook-sivut ovat käytössä yhä useam-
malla yhdis-tyksistämme, puolella vastanneista 
yhdistyksistä (51 %).

Virkistystoiminta eri muodoissaan koetaan yh-
distysten tärkeimmäksi toiminnaksi. Tapahtu-
mien ja harrastustoiminnan lisäksi yhdistykset 
järjestävät retkiä ja matkoja sekä jäsen- ja ver-
taistapaamisia. Monessa vastauksessa korostui 
yhdessäolon ja vertaistuen merkitys:

”Laulutilaisuudet. Iloista yhdessä olemista,  
joka saa kaikki hyvälle mielelle.” 

”Yhteen hiileen puhaltaminen.”

Yhdistyksen organisoima säännöllinen kerho- 
ja harrastustoiminta koetaan tärkeäksi. Ylipään-
sä moni vastaajista ajattelee, että yhdistyksen 
on tärkeää järjestää mielekästä vapaa-ajantoi-
mintaa kehitysvammaisille henkilöille.

”Tärkeintä toiminnassa ovat olleet kerhot, joita 
yhdistyksemme järjestää laajasti.”

”Kehitysvammaisten henkilöiden vapaa-ajan 
viettoon liittyvä toiminta (konsertit, matkat, 
leirit jne.).”

Useita mainintoja saivat myös edunvalvonta se-
kä yhteistyö toisten tukiyhdistysten kanssa.

Jäsenyhdistykset 
tyytyväisiä kattojärjestön tukeen

Kattojärjestön tarjoamaan yhdistystoiminnan 
tukeen oltiin keskimäärin tyytyväisiä. Kattojär-
jestön toimintaa kuvattiin tarpeelliseksi ja inno-
vatiiviseksi:

”Tukiliitto on erittäin tarpeellinen 
edunvalvojana ja toimintamme nojaa 
Tukiliiton linjauksiin.” 

”Hienoa, että meillä edelleen on tällainen 
järjestö tukenamme! Järjestö, joka selvästi 
tukee meitä ja haluaa uudistua ja muuttua 
ajan mukana, elää ajan hengessä.”

Kattojärjestön tarjoamia monipuolisia mahdol-
lisuuksia kiitettiin, vaikka yhdistyksellä ei olisi-
kaan resursseja hyödyntää tukea. Jäsenyhdis-
tykset toivovat keskusjärjestön näkyvän alueil-
la ja tukevan yhdistyksiä paikallisesti. Kokemus 
kattojärjestöstä etäisenä toimijana vaikuttaa 
kuitenkin vähentyneen. 

”Paikallista tukea edunvalvontaan 
yhdistyksille enemmän.”

”Jotenkin kaipaisi sitä, että liitto olisi  
hieman ”lähempänä” meitä 
ruohonjuuritason toimijoita ja panostaisi 
yhdistysten toiminnan tukemiseen 
monipuolisesti.”
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