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Sääntömääräinen liittokokous  
 

ESITYSLISTA 
 

1.  
KOKOUKSEN AVAUS 
 

Tukiliiton puheenjohtaja Jyrki Pinomaa avaa kokouksen. 
 

2.   
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 
Esitys Liittokokous valitsee kokoukselle 

- puheenjohtajan/ puheenjohtajat  
- sihteerit  
- 2 pöytäkirjantarkastajaa virallisten kokousedustajien 

keskuudesta  
- 4 ääntenlaskijaa virallisten kokousedustajien keskuudesta  

  
Päätös  
 

3.  
MENETTELYTAPAVALIOKUNNAN VALITSEMINEN 
 
Esittely Menettelytapavaliokunnan tehtävänä on: 

▪ tehdä tarvittaessa ehdotuksia tämän liittokokouksen 
kulkuun liittyvistä asioista 

▪ auttaa valitsemaan sopivat kokousmenettelyt, jotta tämä 
liittokokous tekee päätöksiä sujuvasti ja sääntöjen 
mukaisesti. 

 
Esitys Liittokokous valitsee 3-4 jäsentä menettelytapavaliokuntaan. 
  
Päätös 
 

4.  
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Esittely Sääntöjen 10 kohdan mukaan kokouskutsu on lähetettävä 

vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta kullekin Tukiliiton 
jäsenelle postitetulla kirjeellä.  

 
Liittokokouksen virallinen kokouskutsu on postitettu yhdistyksille 
keskustoimistolta helmikuussa 2018. Ilmoitus kokouksesta 
julkaistiin lisäksi Tukiviestin numerossa 1/2018. 
 
Jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää liittokokoukseen yksi (1) 
äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa sataa (100) suoraa  
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henkilöjäsentä kohti ja yksi (1) äänivaltainen edustaja kutakin 
alkavaa tuhatta (1000) alueellisen jäsenyhdistyksen (=tukipiiri) 
jäsenyhdistyksiin kuuluvaa henkilöjäsentä kohti. 
 
Henkilöjäsenten lukumäärä määräytyy liittokokousvuoden 
ensimmäisen päivän mukaan. Kukin liittokokousedustaja saa 
edustaa vain yhtä yhdistystä ja kullakin edustajalla on yksi (1) 
ääni.  

 
Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus suoritetaan ennen 
kokouksen alkua. 
 
LIITE 1 Luettelo jäsenyhdistyksistä. 
 

Esitys Liittokokous toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.  
 

Todetaan suoritetun valtakirjojen tarkastuksen perusteella 
liittokokousedustajien määrä sekä käytettävissä oleva äänimäärä. 

 
Päätös  
 
 

5.  
PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUS 
 
Esitys Liittokokous päättää sallia puhe- ja läsnäolo-oikeuden kaikille 

kokouksen osanottajille.  
 
Päätös   
 
 

6.  
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Esitys Liittokokous hyväksyy esityslistan ja kokousedustajille lähetetyt 

menettelyohjeet kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 LIITE 2 Menettelyohjeet  
 
Päätös 
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7.    
ESITELLÄÄN VUOSIRAPORTTI, TULOSLASKELMA JA TASE SEKÄ 
TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2017 
 
Esittely Tässä kohdassa esitellään liiton vuosiraportti, tuloslaskelma 1.1. – 

31.12.2017, tase 31.12.2017 ja tilintarkastajien laatima 
tilintarkastuskertomus. Tämän kohdan tarkoitus on jakaa ja saada 
tietoa.  
  
LIITE 3 Vuosiraportti 2017 sisältäen tuloslaskelman ja taseen 
LIITE 4 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 

kokonaisuudessaan ja tilintarkastuskertomus  
 
Esitys Liittokokous merkitsee tiedoksi vuosiraportin, tuloslaskelman, 

taseen sekä tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. 
 
Päätös  
 
 

8.  
TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN SEKÄ 
VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN 
 
Esittely  Tässä kohdassa liittokokous tekee päätöksen tuloslaskelman ja 

taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä. 
Tuloslaskelma ja tase ovat esityslistan liitteenä ja ne on esitelty 
edellisessä kohdassa. 

  
Esitys Liittokokous vahvistaa tuloslaskelman 1.1. – 31.12.2017 ja taseen 

31.12.2017. 
 

Liittokokous päättää, myöntääkö se vastuuvapauden 
liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2017.  

 
Päätös  
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9.   
TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2019 
 
Esittely Liittohallituksen esitys vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi ja 

talousarvioraamiksi on esityslistan liitteenä.  
  
 LIITE 5 Toimintasuunnitelma ja talousarvioraami vuodelle 2019 
 
Esitys Liittokokous hyväksyy esitetyn toimintasuunnitelman vuodelle 

2019. Liittokokous hyväksyy esitetyn talousarvioraamin vuodelle 
2019 ja antaa liittohallitukselle valtuudet laatia talousarvio. 

 
Päätös   
 
 
 

10.  
SEURAAVAN VUODEN JÄSENMAKSUT 
 
Esittely Sääntöjen mukaan liiton jäsenyhdistyksen jäsenmaksu lasketaan 

kertomalla jäsenyhdistyksen jäsenmäärä liittokokouksen 
vahvistamalla yksikköperusteella. 

 
Liittohallitus esittää, että liiton jäsenyhdistysten jäsenmaksua 
nostetaan vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2018. 
Jäsenyhdistyksen jäsenmaksua ei ole nostettu kymmeneen 
vuoteen.   

 
Esitys 2019 jäsenmaksusta on kaksiosainen: 
a) 13 euroa (eli 0,5 euron korotus verrattuna nykyiseen 12,5 

euroon).   
b) Lisäksi 3 euroa yhden kerran vuonna 2019. 

 
Esityksen a-osaa perustellaan sillä, että 13 euron yksikköperuste 
mahdollistaa liiton keskeisiä palveluita, mm. jäsenrekisteripalvelun 
ylläpitoa ja kahden jäsenlehden julkaisemista. Pientä korotusta 
perustellaan kustannusten kasvulla. 
 
Esityksen b-osaa perustellaan sillä, että sosiaali- ja 
terveyspalveluissa on määrä tapahtua historiallisen suuria 
muutoksia. Palveluiden järjestämisen suunnitellaan siirtyvän 
maakuntiin. Vammaislainsäädännön uudistuksen myötä 
kehitysvammalaki erillisenä lakina poistuu. Muutokset koskettavat 
miltei kaikkia Tukiliiton jäseniä. Nämä ja muut muutokset lisäävät 
koulutuksen, tuen ja jäsenpalveluiden tarvetta.  
 
Esityksen b-osalla varataan rahaa, jotta liitto voi auttaa ja tukea 
jäsenyhdistyksiä ja henkilöjäseniä, kun useat lakimuutokset 
astuvat voimaan vuosista 2019 - 2020 alkaen. Esityksen b-osa, 3  
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euron osuus, koskee vain vuotta 2019. Sitä ei esitetä enää 
vuodelle 2020.  
 
Kolmen euron korotusta perustellaan sillä, että liitto käyttää 3 
euron korotuksella kerätyt varat koulutusten, tiedotuksen ja muun 
jäsenpalvelun lisäämiseen. Jäsenmaksun korotus on yksi 
lisärahoituksen lähde, samalla liitto kerää myös muuta rahoitusta 
jäsenpalvelun lisäämiseen.  
 
--  
 
Me Itse ry:n osalta esitys on erilainen. Liitto ei ole aiemmin perinyt 
jäsenmaksua Me Itse ry:ltä. Jäsenmaksua ei ole 
tarkoituksenmukaista periä, koska Me Itse ry:n jäsenistö koostuu 
pääosin pienellä takuueläkkeellä toimeentulevista 
kehitysvammaisia henkilöistä. Lisäksi useilla Me Itse ry:n jäsenillä 
on kaksoisjäsenyys - he kuuluvat sekä paikalliseen Tukiliiton 
tukiyhdistykseen, että Me Itseen. Jos liitto perisi Me Itse ry:ltä 
jäsenmaksun, se vaikeuttaisi kehitysvammaisten jäsenten 
omaehtoista järjestötoimintaa. Liitto voi toteuttaa tavoitettaan 
edistää kehitysvammaisten ihmisten omaehtoista 
kansalaistoimintaa kansainvälisestikin tärkeän ’self-advocat’ 
ajattelun suuntaisesti, kun se päättää Me Itsen jäsenmaksuksi 0 
euroa.   
  

Esitys Liiton jäsenyhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2019 muodostetaan 
käyttämällä seuraavia yksikköperusteita.  

 
1. Jäsenyhdistykset: 

a) 13 euroa/ jäsenyhdistyksen henkilöjäsen 
b) lisäksi 3 euroa/ jäsenyhdistysten henkilöjäsen vain vuonna 

2019, siten a ja b yhteensä 16 euroa 
c) Me Itse ry:n jäsenmaksu on 0 euroa.   
 

2. Alueelliset jäsenyhdistykset (14 tukipiiriä): 
d) 0 euroa/ alueellisen yhdistyksen jäsenyhdistys.  
 

3. Kannatusjäsenet:  
e) Liiton kannatusjäsenen jäsenmaksu vuonna 2019 on 

100 euroa yksityishenkilöltä ja 500 euroa oikeuskelpoiselta 
yhteisöltä tai säätiöltä. 

 
Päätös 

 
 
 
 
 
 
 
 



Kehitysvammaisten Tukiliitto ry                Esityslista     
                               
Liittokokous 2018                    

 

11.  
LIITTOHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN  
 
Esittely Tukiliiton sääntöjen mukaan liittohallituksen jäsenten ja heidän 

henkilökohtaisten varajäsentensä toimikausi on kaksi 
kalenterivuotta. Vuosittain on erovuorossa aina puolet jäsenistä 
henkilökohtaisine varajäsenineen. Liittohallituksen muodostavat 
puheenjohtaja ja 16 jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä. 
 
Liittohallituksen seuraavien jäsenten kausi jatkuu vuonna 2019: 
Varsinainen jäsen Varajäsen  Alue 
Pirjo Hartikainen Anna Vihervaara Uusimaa 
Sari Sepponen Timo Martelius Helsinki 
Tapio Räfsten Leena Jokipakka Pirkanmaa 
Marita Jurva  Taru Vilander Etelä-Savo 
Arvo Järvinen Hannu Laatunen Etelä-Häme 
Kirsti Rämö  Veijo Lehtonen V-S 
Kaisu Leinonen Eija Parttimaa Kainuu 
Minna Lintulahti Veikko Somero Popoke 

  
Liittohallituksen nykyisistä jäsenistä ovat erovuorossa kahden 
vuoden kauden täyttyessä vuoden 2018 lopussa seuraavat jäsenet:  
 
Varsinainen jäsen Varajäsen  Alue  
Taimi Tolvanen Mari Lukkari Lappi 
Harri Nieminen Tarja Rotola-Pukkila Keski-Suomi 
Sirkku Lappalainen-Ruppa Kaarina Korhonen Pohjois-Savo 
 Lyyli Röning Niina Komulainen Pohjois-Karjala 
 Jaana Karhu Tarja Vihanta Pohojalaaset-99 
Heikki Suvilehto   Me Itse 
Teemu Peippo Pia Kukkasniemi Satakunta 
 Hannu Kaipiainen Tiina Hämäläinen Kymi 
 
Sääntöjen mukaan henkilö voi toimia samassa tehtävässä 
liittohallituksen jäsenenä tai varajäsenenä yhtäjaksoisesti kolme 
toimikautta. Ei voida valita uudellaan varsinaiseksi jäseneksi: Hannu 
Kaipiainen, Lyyli Röning. 

 
Esitys Liittokokous valitsee  

- Suvilehdon varajäsenen vuodeksi 2018 
- kahdeksan (8) hallituksen jäsentä ja heille henkilökohtaiset 

varajäsenet vuosiksi 2019-2020 
 

Päätös  
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12.  
KESKI-SUOMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY:N ALOITE  
 
Maakuntavaalit 28.10.2018 
 
Suomalainen yhteiskunta elää rakennemuutosta, jossa apua ja tukea 
tarvitsevat ihmiset ovat säästöjen ja kilpailutusten kohteina. Ei Myytävänä -
kampanja ja siihen liittynyt Kansalaisaloite; Vammaisten henkilöiden 
välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamisesta, oli ja on loistava 
osoitus vammaisjärjestöjen ja muidenkin järjestöjen yhteistyöstä puolustaa 
vammaisten oikeuksia. Aloite sai 72 059 kannattajaa! 
 
Mutta työ jatkuu ja sen pitää jatkua. Lähestyvät Maakuntavaalit vaativat meiltä 
nopeita toimia ja koordinointia ns. omien ehdokkaiden löytämiseksi ja 
tukemiseksi tulevissa maakuntavaaleissa. 
 
Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry tekee aloitteen Liittokokoukselle, 
jossa Liittokokous velvoittaa Tukiliiton ja liittohallituksen toimimaan ripeästi 
asian eteen tarvittavin toimenpitein, ehdokkaiden löytämiseksi ja tukemiseksi. 
 
Samalla Keski-Suomen Tukiyhdistys toivoo, että Liittokokous -henki itsessään 
antaa meille kaikille intoa toimia aktiivisesti yhteisen hyvän eteen. Meidän on 
etsittävä päätöksenteko foorumeille ihmisiä, joille apua tarvitsevien mm. 
kehitysvammaisten asia on tärkeä. Korostamme, ettei kyse ole 
puoluepolitiikasta, vaan kyse on osallisuudestamme yhteiskunnalliseen 
päätöksen tekoon, demokratiasta ja ihmisoikeuksista. 
 
Edelleen Keski-Suomen Tukiyhdistys toivoo, että jatkossa Liittohallitus reagoi 
kaikkiin tuleviin yhteiskunnallisiin vaaleihin aktiivisen Kansalaistoiminnan 
näkökulmasta ja työstää mallin tähän tehtävään. Seuraavat vaalit ovat 
eduskuntavaalit huhtikuussa 2019. Olisiko Maakuntavaali – toimenpiteistä 
myös piristysruiske Tukipiirien toiminnalle? 
 
Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry 
 
 
Liittohallituksen käsittely ja vastaus aloitteessa esitettyyn asiaan 
 
Keski-Suomen tukiyhdistys tarttuu ajankohtaiseen aiheeseen. Maakuntavaalit 
toteutuvat, mikäli eduskunta päättää maakuntauudistuksesta.   
  
Liitto kokeili jo viime kuntavaalien alla uudenlaista viestintää, jossa nostettiin 
esiin niitä ehdokkaita, jotka ovat myös jäseniä Tukiliitossa. Tällä kertaa 
halutaan tarkastella laajemmin maakuntavaalivaikuttamista.   
  
Vaikuttavampi tapa on tavoittaa kaikki ne ehdokkaat, jotka haluavat kannattaa 
Tukiliiton vaalitavoitteita. Ehdokkaita ei kannata rajata omiin ja vieraisiin. 
Nähdään, että kannattaa ottaa tuki vastaan kaikilta ehdokkailta, jotka ovat sitä 
valmiit antamaan.  
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Liitto on muodostanut alustavan suunnitelman maakuntavaalivaikuttamiseen:  
-  liitto laatii ytimekkäät tavoitteet maakuntavaalivaikuttamiseen  
-  tavoitetta voivat levittää liitto, tukipiirit, muut jäsenyhdistykset ja jäsenet   
-  liitto käynnistää ’viestintäkampanjan’  

o johon on helppo liittyä sosiaalisessa mediassa   
o jossa ehdokkaat itse ilmoittavat julkisesti sitoutuvansa 
tavoitteisiin   
o tukipiirit haastavat maakunnan ehdokkaita sitoutumaan näihin 
tavoitteisiin   
o myös liitto julkaisee näiden ehdokkaiden nimiä/ kuvia  

- liiton toimisto ja liittohallitus tukevat tukipiirejä vaikuttamisessa.  
Lisäksi liitto on valmiudessa alkaa kehittää alueellisen vaikuttamisen 
rakenteita, mikäli eduskunta päättää maakuntauudistuksesta. 
 
Liittohallituksen esitys liittokokoukselle 
Liittokokous hyväksyy liittohallituksen vastauksen. 
 
Päätös 
 
 

13.    
TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN VUODELLE 2019 
 
Esittely Tukiliiton tilintarkastajina vuonna 2018 toimivat Idman Vilén Grant 

Thornton Oy tilintarkastusyhteisö ja HT Tapio Lehtinen ja hänen 
henkilökohtaisena varatilintarkastajanaan Ilse Alander. 

 
Esitys Liittokokous valitsee sääntöjen mukaisesti kaksi tilintarkastajaa ja 

heille varatilintarkastajan vuodeksi 2019. 
 

Päätös  
 
 

14.  
ILMOITUSASIAT 
 

a) Katsaus Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimintaan 
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on Kehitysvammaisten Tukiliiton 
vuonna 1992 perustama säätiö. Säätiöön kuuluu KVPS Tukena Oy.  
 

b) Selvitys aiempien vuosien aloitteista  
LIITE 6 Esityslistan liitteenä on lista liittokokousaloitteista 2015 - 
2017 ja selvitys niihin liittyvistä toimenpiteistä.  
 

 

15.  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


