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Kehitysvammaisten Tukiliitto teki jäsenyhdistyk-
silleen kyselyn vuoden 2014 toiminnasta. Kyse-
lyyn vastasi 99 yhdistystä Tukiliiton 173 jäsenyh-
distyksestä. Kyselyssä kysyttiin paitsi toimintaa 
myös vastaajien arvioita toiminnan muuttumi-
sesta. Lisäksi kysymykset koskivat toimijoiden 
näkemystä yhdistysten tulevaisuudesta.  Kyse-
lyssä oli paljon avoimia kysymyksiä, joihin saa-
tiin kattavasti mielenkiintoisia vastauksia. Tästä 
syystä tämä yhteenvetoon on jätetty paljon vas-
taajien suoria lainauksia. 

Yhdistyksistä osa vahvistuu 
ja osan toiminta heikkenee

Suurimalla osalla yhdistyksiä toiminnan määrä 
ei ole vuoden aikana muuttunut. Kuitenkin eriy-
tymistä on nähtävissä: noin 30 prosentilla yh-
distyksiä jäsenmäärä on kasvanut vuoden aika-
na ja 15 prosentilla pienentynyt. Jäsenmäärän ja 
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Yhdistyskysely 2014
toiminnan volyymin kasvua oli nähtävissä kool-
taan erikokoisissa yhdistyksissä melko tasaises-
ti, mutta vain yhdessä alle 30 jäsenen yhdistyk-
sessä. 

Vastausten perusteella voidaan sanoa, että jä-
senyhdistyksistä 20 – 30 % kasvattaa ja uudistaa 
toimintaansa. Keskeistä toiminnan muutokses-
sa oli yhteistyöverkostojen laajentuminen niin 
lähialueen tukiyhdistyksiin kuin muihin toimi-
joihinkin.

””Enemmän julkisuutta, palstatilaa 
paikallislehdessä, yhteistyö Leijonaemot ry:n 
kanssa, Aika haastaa projektin tiimoilta, hyvin 
liikkeelle lähtenyt vertaistukitapaamiset.”

”Hallitus uudistui ja mukaan tuli nuorempia 
vaikuttajia, vastuita ja tehtäviä jaettiin 
enemmän”

on lisääntynyt  pysynyt samana  vähentynyt  en osaa sanoa

Taulukko 1. Yhdistysten toiminnan muutos edelliseen vuoteen verrattuna. 

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

25 % 67 %   6 %

31 % 51 %     16 %

24 % 59 %   14 %

26 % 56 %     8 % 11 %

19 % 66 %   10%

15 % 62 %                10 % 12 %

15 % 52 % 12 %   21 %

8 % 54 % 16 %   22 %

0 % 25 %  50 %  75 % 100%
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”Kaupungin kuntaliitosten myötä yhteistyö … 
toimivien tukiyhdistysten kanssa on tiivistynyt.”

Kasvava jäsenmäärä tuo toiminnalle uusia vaa-
timuksia yhdistystoimijoiden osaamiselle: tie-
don pitää kulkea ja toiminnan innostaa erilaisia 
ryhmiä. Näihin tarpeisiin keskusjärjestön koulu-
tuksilla ja tuella on hyvä mahdollisuus vastata. 

”Toimintaan on tullut mukaan paljon aktiivisia 
toimijoita. Lisääntynyt jäsenmäärä tuo myös 
monenlaisia uusia haasteita mm. koulutuksen 
ja tiedottamisen suhteen”

Yhdistyksissä, joissa jäsenmäärä oli vähene-
mässä, ei useinkaan ollut resursseja uusien toi-
mintamuotojen kehittämiselle ja aloittamiselle. 
Näiden yhdistysten jatkaminen itsenäisenä tu-
lee todennäköisesti lähivuosina olemaan haas-
teellista.  

”Yhdistyksemme pitkäaikainen puheenjohtaja, 
jäsenasioiden hoitaja sekä rahastonhoitaja 
ovat kaikki hoitaneet tehtäviään niin pitkään, 
ettei innostusta tahdo enää löytyä. Mennään 
helpoimman mukaan ja toistetaan vanhoja 
tekemisiä eikä uutta keksitä.”

Virkistys ja vaikuttaminen 
yhdistysten toiminnan keskiössä

Yhdistysten toiminta painottui virkistystoimin-
nan järjestämiseen ja tukeen ja palveluihin vai-
kuttamiseen, kuten aikaisempinakin vuosina. 

Virkistystoiminta oli hyvin monimuotoista 
harrastustoimintaa, tapahtumia ja retkiä. Ta-
paamiset tarjosivat kehitysvammaisille henki-
löille ja heidän omaisilleen kaivattua vertaistu-
kea ja mahdollisuutta vaihtaa kokemuksia ar-
jesta. 

Joissakin yhdistyksissä oli järjestetty toimin-
taa myös lapsiperheille ja saatu tätä kautta yh-
distykseen mukaan nuoria perheitä. Järjestelyi-
hin oli parhaimmillaan saatu hyvin apua ja ra-
hallista tukea erilaisilta yhteistyökumppaneilta. 

”Ralliautotapahtuma, teatterissakäynti, 
kylpyläkäynti, konserttireissu Tampereelle. 
Olemme saaneet liikkeelle väkeä 
näihin tapahtumiin ja olemme saaneet 
yhteistyökumppaneilta rahallista tukea ja 
järjestelyyn toiminnallista apua.” 

”Perheily-toiminta on tuonut nuoria perheitä 
mukaan yhdistystoimintaan.” 

Taulukko 2. Yhdistysten toiminnan muodot 2014. 

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 %

60 %

44 %

41 %

29 %

24 %

18 %

10 %

0 % 25 %  50 %  75 % 100%
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Vaikuttamisen tarpeen nähtiin monessa yhdis-
tyksessä vuoden aikana kasvaneen. Edunval-
vonnan tarvetta lisäsi heikentynyt kuntatalo-
us, jossa nipistettiin säästöjä myös vammaisten 
palveluista. Usea yhdistys mainitsi vuoden tär-
keimmäksi toiminnaksi yhteistyön asumispal-
veluiden suunnittelussa tai kehittämisessä.

”Yhteistyöryhmän perustaminen 2013 
avattuun palvelukotiin: tavoitteena 
asukkaiden omannäköisen elämän 
toteutuminen yhteistyössä omaisten kanssa” 

Yhdistysten määrä on vähentynyt 
viimeisten vuosien aikana

Tukiliitossa oli vuonna 2014 jäsenenä 169 pai-
kallista tukiyhdistystä ja kolme valtakunnallis-
ta diagnoosikohtaista yhdistystä sekä kehitys-
vammaisten henkilöiden perustama Me itse yh-
distys. Yhdistyksissä oli henkilöjäseniä vuoden 
lopulla yhteensä 17 050. 

Vuoden ajalla muutosta jäsenyhdistysten ja 
niiden henkilöjäsenien määrässä ei juuri ollut 
tapahtunut. Muutoksen suunta on nähtävissä 
viiden vuoden tarkastelujaksolla: paikallisia yh-
distyksiä on tänä aikana eronnut 22 ja yksi diag-
noosikohtainen yhdistys on liittynyt liittoon. 
Vaikka yhdistysten joukko pieneni selvästi, hen-
kilöjäsenten määrä on nyt vain 400 vähemmän 
kuin vuonna 2010. Lakkautuneet yhdistykset 
ovat siis todennäköisesti yhdistyneet tai saa-
neet ohjattua jäsenistönsä liittymään muihin 
alueen yhdistyksiin melko hyvin.  

Kyselyyn vastanneet 110 toimijaa arvioi-
vat yhdistystensä toiminnassa olleen yhteensä 
vuoden 2014 aikana noin 17 000 henkilöä. Tuki-
liiton jäsenyhdistykset ovat kooltaan keskimää-
rin pieniä: vain 16 yhdistyksellä jäsenmäärä oli 
yli 200 henkilöä. Lähes puolilla yhdistyksistä jä-
senmäärä jää alle 70 jäsenen ja suurin osa yh-
distyksistä toimi alle 5000 euron budjetilla. 

Toiminnan pienuutta osoittaa myös toimin-
taan osallistuneiden henkilöiden määrä. Arvioi-
den tyypillisen yhdistyksen toimintaan osallis-
tuu vuosittain noin seitsemänkymmentä henki-
löä. Heistä 40 % on vammaisia nuoria ja aikui-
sia, 20 % heidän omaisiaan ja 20 % lapsia ja lap-

siperheiden vanhempia. Loput osallistujat ovat 
ammattilaisia ja ulkopuolisia vapaaehtoisia. 

Täytyy kuitenkin muistaa, että yhdistysten 
toiminnan volyymi vaihtelee kovasti: suurimpi-
en yhdistysten toiminnassa oli mukana yli tuhat 
henkilöä. 

Lapsiperhetoiminnan ja yhdistysten 
yhteistyön tukeminen tärkeää 
myös tulevina vuosina 

Keskusjärjestö on vuoden 2014 aikana tukenut 
yhdistyksiä keskinäiseen yhteistyöhön ja lapsi-
perhetoiminnan kehittämiseen. Pääsääntöises-
ti näitä teemoja pidettiin tärkeinä myös tulevi-
na vuosina, vaikka niiden toteuttamista ei aina 
pidettykään helppona. 

”Erityisesti lapsiperheiden mukaan saaminen 
tärkeää toiminnan jatkumiselle. Yhdistysten 
yhteistoiminnassa paljon vielä paljon 
haasteita”

”Pidän erittäin tärkeänä, kun vain löytyisi 
tapahtuma, mikä kokoaisi perheitä 
yhteen yhdessä tekemisen, vertaistuen ja 
vaikuttamisen merkeissä. Tärkeänä pidän 
myös virkistys- ja harrastustoimintaa eri 
kohderyhmille.”

Edunvalvonta sekä kehitysvammaisten henki-
löiden osallisuus ja aseman parantaminen pai-
nottuivat vastauksissa. Suuren yleisön tavoitta-
mista ja vaikuttamisen uusia keinoja pohdittiin 
myös.

”Edunvalvonnan painottaminen ja yhteyksien 
saaminen kuntien virkamiehiin ja päättäjiin 
on tärkeää, koska säästöjä haetaan nyt 
kaikkialla niin kovasti.”

”Kehitysvammaisten ja muidenkin erityistä 
tukea tarvitsevien lasten ja nuorten 
osallisuuden lisääminen yhteiskunnan eri 
alueilla, varhaiskasvatuksen arki, liikunta, 
muut harrastukset jne.”

”Verkostoitumisoppia. Oppia miten tuoda 
asioita esiin ”suurelle yleisölle”, esim. 
vammaisten muotinäytös ym.”
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Ikäperhetoiminnan järjestäminen ja keinojen 
löytäminen miesten vapaaehtoistoiminnan li-
säämiseen nousivat vastauksissa esille.  

”Meillä ainakin kaikki ohjaajat ja hoitajat ovat 
naisia, ja kehitysvammainen mies asuu hyvin 
usein vanhan äitinsä kanssa, mistä saataisiin 
miesmallia heille ja miehisiä harrastuksia, 
kerhoja ja tukea ja keskusteluapua miesten 
asioihin”

Yhdistyksillä rohkeitakin 
tulevaisuuden visioita

Useimmat yhdistykset toivovat yhdistyksen 
olevan itsenäinen myös vuonna 2020: he toi-
voivat toiminnalle nuorempia jatkajia nykyis-
ten siirtyessä syrjään. Kahdeksan vastaajaa nä-
ki yhdistyksen toiminnan loppuvan lähivuosina. 
Muutamilla vastaajilla oli rohkeampia visioita 
alueellisesta yhdistyksestä ja laajemmasta pai-
kallisesta yhdistystoiminnasta.

”Yhdistys toimii koko alueen kattavana 
yhdistyksenä jossa on (nykyisten kaupunkien) 
tukikerhot sekä uusia meitä lähellä olevia 
sote-kentän toimijoita, kaikki Kv-oireyhtymät, 
CP, ym.. Maassa olisi Sote-tuotantoalueiden 
mukaisesti parikymmentä alueyhdistystä. 
Kaikilla alueellisilla tukiyhdistyksillä 
olisi kokopäivätoiminen 2 henkilön 
palvelutoimisto jäsenkunnan ja liiton 
rahoituksella.”

”Voitaisiinko eri yhdistyksistä luopua? Moni 
kehitysvammaisen vanhempi saattaa 
toimia esim. hengitysliiton yhdistyksessä tai 
omaishoitajissa. Yhteistyötä myös liittojen 
välillä.”

Vastaajien mielestä uusia perheitä voidaan saa-
da vain toimintaa aktivoimalla. Toiminnan pitää 
olla houkuttelevaa ja sellaista, johon on helppo 
tulla kokeilemaan ilman sitoutumisen pakkoa. 

”Tulevaisuus rakennetaan tänään, siksi 2014 
aloitettiin aikuisten kehitysvammaisten 
vanhemmille vertaistukiryhmä ja 
tammikuussa 2015 pienten lasten 

vanhemmille. Tupaillat elvytetään 
tammikuussa 2015. Me itse alajaokselle 
etsitään vetäjää, jotta toiminta alkaisi 
uudelleen monen vuoden tauon jälkeen.”

”Yhdistysten toimintaan pitäisi saada sitä 
mikä nuoria aikuisia kiinnostaa, ajattelisin 
vaikkapa perheitten peli-iltoja….voi olla 
vaikka Sali, jossa lattialle ja seinille on 
heijastettu pelejä, joita hipaisemalla pelataan 
ja voi vaihdella eri pelien välillä mielin määrin, 
samalla tulisi sitä kaivattua liikuntaa, onhan 
niitä visioita pää täynnä. ”

Keskusjärjestölle tärkeimmät toiveet yhdistyk-
sille olivat ”jalkautuminen kentälle” sekä lisä-
rahoitus yhdistyksille. Osa vastaajista oli varsin 
tyytyväinen yhdistysten saamaan tukeen ja esi-
merkiksi teemaviikkoa pidettiin hyvänä paikalli-
sen toiminnan innostajana. 

”Yksittäisen yhdistyksen pitäisi saada 
kerran vuodessa tilaisuuteensa vähintään 
aluesihteeri ja mielellään vuorovuosin 
pääkonttorista joku asiantuntija (sisältää 
myös palvelusäätiön yms.)”

”Vahvempi ohjaus ja taloudellinen tuki 
rakennemuutoksen vauhdittamiseksi. RAY:n 
A-tuki alueellisille yhdistyksille.”

”Keskusjärjestö maksaisi jonkinlaista palkkiota 
jolloin hänellä olisi, ehkä, resursseja enemmän 
tehdä vapaaehtoistyötä?”

”Keskusjärjestön toiminta hyvää. Sähköposti 
pitää ajan tasalla meidät. Jopa soittamalla 
pidetään yhteyttä keskusjärjestöstä päin. En 
tiedä mikä auttaisi aktivoitumaan.”

Koonnut 4.2.2015 
Erikoissuunnittelija Lea Vaitti 
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