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KATSAUS
VUOTEEN 2017
tässä raportissa kerromme avoimesti Kehitysvammaisten Tukiliiton viime vuoden toiminnasta ja tuloksista.
Keskeisten lainsäädäntöuudistusten valmistelu venyi vielä vuodelle 2017. Tämä näkyi myös
toimintamme painotuksissa. Vaikutimme lakiuudistuksiin, joista kesken olivat muun muassa
uusi vammaislainsäädäntö, itsemääräämislainsäädäntö ja sote-valinnanvapauslaki. Korostimme erityisesti vahvojen subjektiivisten oikeuksien merkitystä ja palvelujen maksuttomuutta.
Olimme mukana laatimassa eduskunnalle
Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun
ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen -kansalaisaloitetta (Ei myytävänä! -kansalaisaloite), jota
kannatti lopulta 72 059 henkilöä. Vammaisjärjestöjen yhteinen kansalaisaloite kasvoi matkan
varrella valtakunnalliseksi kansanliikkeeksi, jossa erityisesti Tukiliiton jäsenyhdistykset olivat
aktiivisia kannatusilmoitusten kerääjiä.
Liiton strategia 2017 – 2020 painottaa kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta. Panostimme uutta kehittävän toiminnan ohella osallisuuden käsitteen selkiyttämiseen. Osallisuuden
käsitettä käytetään helposti väärin lisäämällä se
vanhan toiminnan päälle muuttamatta mitään
toiminnan sisällössä.

Kuva Laura Vesa

Juttuhetki Tukiliiton kurssilla kesäkuussa 2017
Ikaalisissa. Siiri Rönkön ja Ulla Sergejeffin käytössä
ovat viittomat ja tabletti, jossa on kuvia.

taan. Toinen uusi avustus saatiin Vahvistu
vanhempana -kehittämishankkeeseen, jossa kehitämme valmennusta ja tuen muotoja perheille,
joissa vanhemmalla on kehitysvamma.
Vuoden 2017 lopussa uudistimme käytetyimmän palvelumme eli verkkopalvelun, verkkosivut. Uusi verkkosivusto kokoaa vanhat erillissivut yhtenäiseksi, selkeäksi ja palvelevaksi
kokonaisuudeksi tukiliitto.fi-osoitteen alle.
Monipuolisesta toiminnasta saa tietoa tutustumalla tarkemmin tähän vuosiraporttiin suosittelen! Kiitän kaikkia mukana olleita rakLiittoon kuului viime vuonna 162 paikallista jä- kaudella ja ammattitaidolla tehdystä työstä ja
senyhdistystä ja näiden lisäksi valtakunnallisen hyvistä tuloksista. Liitto yhdistyksineen on hieMe Itse ry:n alla toimi 35 paikallista ryhmää. no kansalaisjärjestö, jolla on tärkeä tehtävä
Mukana oli siis kaikkiaan melkein 200 paikal- muuttaa tätä maata.
lista yhteisöä!
Saimme jatkuvan valtionavustuksen aikuis- Risto Burman
ten ja perheiden sopeutumisvalmennustoimin toiminnanjohtaja
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VAIKUTTAMISTOIMINTA

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN
ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS VAHVISTUI
Vaikuttamistyössämme painottuivat erityisesti itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden
edistäminen sekä hankintalain soveltamisalan
rajaukseen vaikuttaminen. Kehitysvammaisten
ihmisten näkökulmasta keskeisten lainsäädäntöuudistusten valmistelu on venynyt. Tämä näkyi myös vaikuttamistoimintamme painotuksissa. Työ on edelleen ollut paljolti vaikuttamista
lainvalmisteluun.
Vaikuttamistyössämme korostuu hyvien,
luottamukseen perustuvien suhteiden merkitys.
Laajaa itsemääräämisoikeuslainsäädäntöä
valmisteleva työryhmä aloitti työnsä keväällä.
Kehitysvammaisten Tukiliiton johtava lakimies
on päässyt työryhmän sihteerinä sekä vammaisten henkilöiden asemaa käsittelevän alatyöryhmän jäsenenä osallistumaan ja vaikuttamaan
aktiivisesti valmistelutyöhön. Työskentely on ollut erityisesti loppusyksyn aikana tiivistä, mut-

ta olemme nähneet sen tärkeänä vaikuttamisen
mahdollisuutena.
Uuden vammaislainsäädännön valmistelua
on edelleen jatkettu Valas-työryhmän työn pohjalta virkamiestyönä. Sosiaali- ja terveysministeriön kyselyssä lakiluonnoksesta korostimme
erityisesti vahvojen subjektiivisten oikeuksien
merkitystä ja palvelujen maksuttomuutta sekä
sitä, että palveluita pitää saada myös silloin, kun
on kyse vähäisemmästä, mutta välttämättömästä avun ja tuen tarpeesta.
Lainsäädäntövaikuttamisessa olemme entisestään tiivistäneet yhteistyötä keskeisten yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Olimme laatimassa Ei myytävänä! -kansalaisaloitetta, jonka tavoitteena on irrottaa vammaisten henkilöiden palvelut hankintalain soveltamisalan piiristä. Tukiliiton jäsenyhdistykset
keräsivät menestyksekkäästi nimiä aloitteeseen,

Kuvat Laura Vesa

Lukeva eli Luoteis-Uudenmaan kehitysvammaisten Tuki ry järjesti Tokasikajuttu-keskusteluillan
Karkkilassa. Illassa Joonas ja Niklas Nyholm kertoivat, miten he ovat työllistyneet palkkatuella. Lukevan
puheenjohtaja Mika Kaartinen ehti yhteiskuvaan elokuvan tähtien Sami Helteen ja Kari Aallon kanssa.
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jota kannatti lopulta yli 72 000 henkilöä, joten
eduskunta käsittelee aloitteen.
Annoimme lausunnot muun muassa ehdotuksesta uudeksi vammaislaiksi, sote-valinnanvapaudesta sekä yhtenäisistä apuvälineiden
luovutusperusteista. Toimme vahvasti kehitysvammanäkökulmaa moniin vammaisfoorumin
ja muiden yhteistyökumppaneiden (esimerkiksi Lastensuojelun Keskusliiton) lausuntoihin.
Saimme SOSTEn kautta näkemyksiämme asiakasmaksulainsäädäntöä uudistavan työryhmän
tietoon.
Olimme laatimassa YK:n lapsen oikeuksien
sopimuksen vaihtoehtoista kansalaisjärjestöraporttia ja aloimme muiden vammaisjärjestöjen
ja Ihmisoikeuskeskuksen kanssa valmistautua
YK:n vammaissopimuksen mukaiseen raportointiin.
Itsemääräämisoikeus oli aiheena 16 tilaisuudessa, joissa on ollut osallistujia yhteensä noin
800. Tilaisuuksissa on pohdittu keinoja vahvistaa kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta. Osallistujista enemmistö on ollut
kehitysvamma-alan ammattilaisia. Lisäämällä ammattilaisten osaamista saimme kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta vahvistettua.

Nostimme osallisuuden edistämisen keskiöön
Strategiassamme ”Yhdessä yhdenvertaisuutta”
on keskiössä kehitysvammaisten ihmisten täysivaltaisen kansalaisuuden ja osallisuuden sekä
perheiden osallisuuden edistäminen. Keskityimme osallisuuden käsitteen selkiyttämiseen ja kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden esiin
nostamiseen.
Osallisuuden käsitettä käytetään helposti väärin. Osallisuus-sana lisätään liian usein vanhojen toimintatapojemme päälle muuttamatta
toiminnan sisältöä. Osallisuus tarvitsee toteutuakseen asenteidemme ja toimintatapojemme
muutosta.
Osallisuuden edistämiseksi kokeilimme osallisuuskoulutuksia kehitysvammaisille ihmisille (Toimi ja vaikuta -kurssi) sekä jäsenyhdistykKEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY

sille. Julkaisimme piirrosvideon Osaksi yhteistä
yhteiskuntaa ja Tukea arjen tarpeisiin -oppaan.
Opas on selkokielinen versio osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteereistä.
Järjestimme viisi osallisuuskoulutusta järjestömme jäsenille, kehitysvammaisille osallistujille sekä toimintakeskuksen työntekijöille. Järjestimme lisäksi kaksi tilaisuutta yhteistyössä
verkostojemme kanssa sekä pidimme 16 alustusta muiden tahojen järjestämissä tilaisuuksissa osallisuudesta ja työelämäosallisuudesta.
Järjestimme 10 osallisuustyöpajaa Tukiliiton
työntekijöille. Koulutuksiimme osallistuneet
kertoivat antamissaan palautteissa saaneensa
työhönsä kehittämisideoita ja tietoa. Toimintamme vaikutuksesta osallisuuden edistäminen
on tullut tarkempaan tarkasteluun Tukiliiton
eri toiminnoissa. Keskustelemme osallisuudesta enemmän ja tietoisemmin, edistämme niitä
asioita, jotka johtavat osallisuuden toteutumiseen.

Verkosto- ja viranomaisyhteistyö
tehosti vaikuttamistyötä
Merkittävien lainsäädäntö- ja palvelujärjestelmämuutosten aikana yhteisvaikuttaminen on
tehokkain tapa saada asioita eteenpäin. Verkostoissamme saimme kehitysvammaisten ihmisten
näkökulmaa esille. Tärkeitä kumppaneitamme
olivat erityisesti Vammaisfoorumi, Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sekä
Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta.
Vammaisfoorumin merkitys korostuu YK:n
vammaissopimuksen ratifioinnin myötä, koska
entistä useammissa – myös sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolisissa – asioissa on kuultava vammaisia henkilöitä. Siksi annoimme vahvan työpanoksen vammaisfoorumin hallitus- ja
työryhmätyöskentelyyn.
Kuntavaalivaikuttamista teimme yhteistyössä Kehitysvammaliiton kanssa sekä koulutuksen
kysymyksissä Tavoite24-verkoston kanssa.
Aluehallintoviraston sosiaalihuollon tarkastajien kanssa järjestimme kolme yhteistyöpäivää.
Sivistystoimen tarkastajien kanssa järjestimme
Kohtaa mut, Vuosiraportti 2017
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kaksi yhteistyöpäivää. Osallistujia näissä tilaisuuksissa oli yhteensä 287. Työntekijöiden tieto
kehitysvammaisten ihmisten arjesta lisääntyi ja
he saivat ajantasaista tietoa muun muassa lainsäädännöstä.

Yksilöllinen lakineuvonta
oli laadukasta
Lakineuvontaan kirjautui yhteydenottoja 1287
kpl, joka on hiukan edellisvuotta enemmän. Yli
viidesosa yhteyttä ottaneista oli ammattilaisia,
mikä on hieman aiempaa suurempi osuus. Valtaosa kyselyistä tuli puhelimitse, mutta myös
sähköpostitse saimme lähes 500 yhteydenottoa. Aiempaan tapaan eniten kysyttiin asumiseen liittyvistä asioista. Muita yhä suuremmassa
määrin esille nousseita asiaryhmiä olivat henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut ja edunval-

Verkosto- ja
viranomaisyhteistyö 2017
AVI-päivät
Luennot
ja keskustelutilaisuudet
Osallisuuskoulutukset

osallistujia
287
2184
144

Yksilöllinen lakineuvonta 2017
kpl
Lakineuvonta,
kirjattuja yhteydenottoja
Asiakirjojen avustaminen,
kertoja noin
Ohjaus ja neuvonta työelämän,
osallisuuden, yhdenvertaisuuden
ja peruskoulun jälkeisten
opintojen kysymyksissä,
tapauksia

1287
30

64

Verkosto- ja viranomaisyhteistyön ja yksilöllisen
lakineuvonnan lukuja vuonna 2017.
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vonta-asiat. Hiukan aiempaa vähemmän kysyttiin esimerkiksi asiakasmaksuasioista, huonosta
kohtelusta ja perusoikeuksien rajoittamisesta,
omaishoidon tukeen liittyvistä asioista ja perusopetuksesta.
Annoimme henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa sekä ajantasaista tietoa työelämästä, osallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja peruskoulun
jälkeisistä opinnoista 64 kertaa vuoden aikana.
Asiakkaita avustimme asiakirjan laatimisessa vajaa 30 kertaa, eli lähes saman verran kuin
edellisenä vuonna. Asiakkaamme saivat avullamme hyviä tuomioistuinratkaisuja esimerkiksi henkilökohtaisesta avusta, kuljetuspalvelusta,
asumisesta, omaishoidon tuesta ja maksuttomista erityishuollon palveluista.
Saimme Tukiliiton lakineuvonnan palautekyselyyn 28 vastausta. Kaikki palautteen antajat pitivät lakineuvonnan palveluita hyödyllisinä. Avoimissa vastauksissakin tätä ainutlaatuista
palvelua kiiteltiin kovasti, mutta toivottiin myös
esimerkiksi lisää puhelinaikoja. Pyysimme ensimmäistä kertaa soittajilta palautetta tekstiviestillä. Yhteensä 32 soittajaa antoi palautteen, ja
saamiemme kouluarvosanojen keskiarvoksi tuli 9,8.

Tuotimme uutta tietoa ja
hyödynsimme sosiaalista mediaa
Uudistimme nettisivumme ja loimme monia
kokonaan uusia osioita Tuki ja neuvot -kokonaisuuteen, jotta käyttäjät saisivat mahdollisimman helposti ja selkeästi tarvitsemansa tiedot
käyttöönsä.
Julkaisimme päivitetyn version sosiaaliturvaoppaastamme ja olimme mukana laatimassa
järjestöjen yhteistä sosiaaliturvaopasta. Oppaat
tavoittivat saamamme palautteen perusteella
melko hyvin kohdeyleisöään. Lakineuvonnan
palautekyselyyn vastanneista 2/3 oli tutustunut
myös sosiaaliturvaoppaaseemme.
Viestimme sosiaalisessa mediassa kehitysvammaisten henkilöiden oikeuksista ja palveluista sekä kirjoitimme ajankohtaisista lakiasioista Tukiviestiin ja muihin kanaviin. Aiheina
KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY

olivat muun muassa tuettuun päätöksentekoon,
palveluiden suunnitteluun, tietojensaantioikeuksiin ja omaishoidon tukeen liittyvät asiat. Annoimme taustatietoja ja haastatteluja medialle esimerkiksi asumiseen, kuljetuspalveluihin ja
edunvalvontaan liittyvissä asioissa.
Oikeuksien valvontaan ja vaikuttamistyöhön
saatiin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskuksen (STEA) kohdennettua
valtionavustusta 219 000 euroa.
Osallisuuden edistämiseen saatiin kohdennettua
avustusta 185 000 euroa. Lisäksi toimintaan
käytettiin STEA:n yleisavustusta.

Tukiliiton julkaisema piirrosvideo Osaksi yhteistä
yhteiskuntaa on katsottavissa liiton Youtube-kanavalla.

Malike 2017

Malike-toiminta
20 vuotta osallistumisen tukena

Toimintavälinekoulutuksia
Osallistujia

67

Koulutusten retkipäiviin osallistui
Malike-toiminta täytti 20 vuotta. Matkalla, liikvaikeasti vammaisia ihmisiä
keellä, keskellä elämää 20 vuotta -seminaari
huhtikuussa kokosi yhteen toimintaan vuosien
aikana osallistuneita perheitä ja aikuisia se- Kursseja vaikeasti vammaisille
kä yhteistyöverkoston edustajia. Malikkeen se- lapsille ja aikuisille
minaarissa oli 75 osallistujaa. Seminaarin aikaOsallistujia
na kuultiin kokemuspuheenvuoroja toimintaan
Heistä vaikeasti vammaisia ihmisiä
osallistuneilta henkilöiltä ja yhteistyöverkostojen edustajilta.
Puheenvuoroissa kuultiin, että Malikkeen Toimintavälineiden
merkitys vaikeasti vammaisten ihmisten osal- kokeilutapahtumia
lisuuden mahdollistajana on ollut suuri. SemiOsallistujia (arvio)
naarin kokemuspuheenvuoroissa todettiin, että
Heistä vaikeasti vammaisia
Malikkeen tarjoaman konkreettisen ja henkisen
ihmisiä (arvio)
tuen turvin esimerkiksi vaikeasti vammainen
9-vuotias lapsi on saanut samanlaisia kokemuksia kuin hänen 4-vuotias pikkusiskonsa. Toi- Asiantuntijaluentoja
mintaan osallistuville ammattilaisille on tärkeää,
Osallistujia
että heidän vaikeasti vammaiset aikuiset läheiHeistä vaikeasti vammaisia
sensä ovat siellä missä muutkin.
ihmisiä (arvio)
Toimintavälineiden vuokraus ja niiden käyttökoulutus ovat olleet keskeinen osa yhdenver Malikkeen vuosi 2017.

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY
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59
4
74
22
18
988
326
21
577
29
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Kuva Nikita Tikka

antoi 237 henkilöä, heistä 94,7 % oli esityksen
sisältöön erittäin tyytyväisiä/tyytyväisiä tai kokivat saaneensa tarvitsemaansa tietoa.
Osallistuimme kahden ohjausryhmän työskentelyyn sekä toimimme neljässä asiantuntijatyöryhmässä. Toiminnastamme julkaistiin
12 lehtiartikkelia. Toiminnastamme kuvattiin
kolme videota, jotka esittelevät vaikeasti vammaisten osallistumisen mahdollisuuksia. Lisäksi toteutimme piirrosvideon osallistumisen oikeuksista yhteistyössä järjestöjen kanssa.
Tarjosimme osallistumisen mahdollisuuksia
vaikeasti vammaisille lapsille ja aikuisille
Vaikeasti vammaisille lapsille ja heidän perheilleen järjestimme kolme kurssia. Erään äidin
mukaan hänen lapsensa oli kurssilla ensimmäisen kerran ikinä yhdenvertainen muiden kanssa.
Perheiden välinetietous kasvoi kurssin aikana ja
toimintavälineiden kokeilu antoi arvokasta kokemusta, jota perheiden on vaikea muualta saada. Aikuisille vaikeasti vammaisille ihmisille järjestettiin yksi pidempi kurssi, jolle osallistujien
oli haastavaa saada avustajapalvelua.
Alissa ja Antti Pesola nauttivat vauhdista Malikkeen
Järjestimme 18 toimintavälineiden kokeiluLumella-perhelomalla Vuokatissa.
tapahtumaa, joissa tieto erilaisista välineistä lisääntyi ja rohkeus niiden käyttämiseen kasvoi.
Useampi osallistuja löysi itselleen sopivan välineen, jonka hankintaprosessin he kertoivat
käynnistävänsä tai jonka he kertoivat vuokraatai
suuden edistämistyötä, sillä vaikeasti vam- vansa tapahtuman jälkeen. Osallistujat saivat
maiset tarvitsevat välineitä päästäkseen osallis myös tietoa tahoista, joilta voi hakea apurahoja
tumaan. Ilman kokeilua ei voi tietää, mistä pitää. välinehankintoihin.

Lisäsimme tietoa ja vaikutimme
osallistumista edistäviin asioihin

Neuvonta ja ohjaus, toimintavälineiden
kokeilu- ja vuokrausmahdollisuus

Järjestimme Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutuksia, joiden tuloksena yhdeksän
tahoa järjestää alueellisen koulutuksen vuonna
2018. Useat tahot kertoivat vuokraavansa välineitä tapahtumiin ja leireille.
Pidimme 21 asiantuntijaluentoa, joille osallistui yhteensä 577 henkilöä. Monet osallistujista kuulivat Malikkeen toiminnasta ensimmäistä
kertaa. HappyOrNot-tyytyväisyyslaiteen avulla
palautetta kerättiin 12 tilaisuudessa. Palautteen

Välinevuokraamot palvelivat toimintavälineiden kokeilijoita Tampereella, Helsingissä ja Rovaniemellä sekä Itä-Suomen peräkärryvuokraamo Imatralla. Vuokrauksia oli yhteensä 510
kpl. Korttikampanjamme avulla mahdollistimme toimintavälineen hankinnan 34 käyttäjälle
omaksi.
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Malike-toimintaan saatiin STEA:n kohdennettua
valtionavustusta 476 000 euroa.
KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY

Vuonna 2017 Tukiliitolla oli 180 paikallista
ja valtakunnallista jäsenyhdistystä. Lisäksi jäseninä oli 14 alueellista tukipiiriä. Henkilöjäseniä
Tukiliiton jäsenyhteisöihin kuului vuoden 2017
lopussa yhteensä 16 772 henkilöä. Jäsenyhdistysten määrä oli vuoden aikana vähentynyt kolmella.
Tukiliiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous, joka kokoontui vuonna 2017 Rovaniemellä. Liittokokouksessa oli edustettuna 51
yhdistystä ja 13 tukipiiriä. Kokoukseen osallis-

Viestintä
Akkuna-yhdistysposteja
Tilaajia
Jäsenistön Facebook-keskusteluryhmä
Vuoden lopussa jäseniä

12
640
245

Koulutukset ja yhdistysvierailut
kpl
Aluetreffit
Tapahtumia
Osallistujia
Tiedä oikeudet -koulutukset ja
itsemääräämisoikeuteen liittyvät
keskustelutilaisuudet
Osallistujia
Tukipiiri- ja yhdistyskäyntejä
Kansalaistoiminnan tapahtumissa oli
vuonna 2017 yhteensä 2600 osallistujaa.

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY

6
200

yli 300
62

tui yhteensä 122 virallista edustajaa. Liittokokouksessa valittiin puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Jyrki Pinomaa. Vuoden
2017 liittokokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi liiton sääntöuudistusta,
joka sisälsi uudistuksia sekä päätöksentekojärjestelmään että järjestörakenteeseen. Uudistus
hylättiin ja siirrettiin hallituksen uudelleen valmisteltavaksi.
Liittokokousta edeltävänä iltapäivänä järjestettiin yhdenvertaisuutta käsittelevä seminaari,
jossa alustajana toimi yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä. Liittokokousillallisella juhlimme
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön 25-vuotisjuhlavuotta ja KVPS Tukena Oy:n perustamisen
10-vuotisjuhlavuotta.

Koulutukset ja keskustelutilaisuudet
tavoittivat aikaisempaa enemmän
yhdistystoimijoita
Kattojärjestön keskeinen tehtävä on tukea jäsenyhdistystensä elinvoimaisuutta sekä edistää
uusien vapaaehtoistoiminnan muotojen kehittymistä. Paikallisyhdistysten eniten käyttämiä
tuen muotoja olivat keskitetty jäsenrekisteri ja
jäsenmaksupalvelu, aluekoordinaattoreiden antama neuvonta ja ohjaus sekä jäsenyhteisöille
jaettava taloudellinen tuki.
Alueellisilla koulutuspäivillä, aluetreffeillä,
yhdistysten tilauskoulutuksissa ja yhdistyskäynneillä tavoitimme lähes 2600 henkilöä edellisen
vuoden 1500 henkilön sijasta. Yhdistyskäynneillä ja aluetreffeillä keskustelimme yhdistysten tuKohtaa mut, Vuosiraportti 2017
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TUKI YHDISTYKSILLE
SEKÄ TOIMINTAA
PERHEILLE JA AIKUISILLE

levaisuuden vaikuttamisesta, sote-uudistuksen
tilanteesta sekä maakunnallisesta verkostoitumisesta. Vuoden aikana kehitysvammaisten
henkilöiden osallistuminen järjestön sisällä lisääntyi ja toimintaympäristön muutos tuli näkyväksi ja merkitykselliseksi.
Itsemääräämisoikeuteen liittyvissä keskustelutilaisuuksissa osallistujia puhutti henkilön
oikeus omiin käyttörahoihin, tuki päätöksentekoon sekä mahdollisuus yksilöllisiin harrastuksiin. Asumisen teemassa nousi vahvasti esille positiivinen riskinotto, vanhempien rooli sekä
työntekijöiden työaikojen vaikutus asukkaiden
arkeen. Tiedä oikeudet -koulutuksissa osallistujat saivat ajankohtaista tietoa vammaispalveluista ja sosiaaliturvasta.
Kehitysvammaisen henkilön rooli yhdistysten toiminnassa on hiljalleen muuttumassa kohderyhmästä toimijaksi. Yhdistyskyselyn mukaan
osassa yhdistyksiä kehitysvammaiset henkilöt
olivat aikaisempaa enemmän suunnittelemassa
ja toteuttamassa toimintaa. Erityisesti yhdistysten järjestämissä Suomi100-tapahtumissa he olivat monenlaisissa tehtävissä, esimerkiksi esiintyjinä, juontajina ja erilaisissa järjestelytehtävissä.
Perustimme alkuvuodesta jäsenistön keskus
telupaikaksi suljetun Facebook-keskustelu
ryhmän Tukiliiton jäsenten keskustelu yhdistys
toiminnasta. Ryhmässä jäsenistö ja Tukiliiton

työn
tekijät toivat esille ajankohtaista tietoa
tapah
tumista ja koulutuksista, jakoivat kokemuksiaan ja kysyivät vinkkejä toisilta yhdistystoimijoilta. Eniten keskustelua syntyi Ei myytävänä! -kampanjan edistämisestä paikallisten ja
alueellisten yhdistystoimijoiden toimesta.

Toimintaraha merkittävä
taloudellinen tuki pienille yhdistyksille
Tukiliiton jäsenyhdistyksillä oli mahdollisuus
hakea taloudellista tukea, toimintarahaa, yhteistyössä toteutettuun toimintaan. Vuonna
2017 tukea jaettiin 41:lle yhdistyskimpalle, tuesta hyötyi yli sata yhdistystä. Lisäksi tukea jaettiin tukipiirien toimintaan. Tukea annettiin kolmeen eri teemaan: 1) vammaisten henkilöiden
oikeuksiin ja tukeen vaikuttamiseen, 2) vertaistuen mahdollistamiseen ja 3) kaikille yhteisiin
Kohtaa mut -tapahtumiin. Avustuksen suuruus
oli 500 – 3000 euroa ja suurin osa (60 %) yhdistyskimpoista sai 1000 euron avustuksen.
”Tapahtuman toteuttaminen edisti uusien
yhteistyömahdollisuuksien avaamista
naapuriyhdistyksen kanssa. Vertaistuki laajeni,
avaten uusia näkökantoja.” ”Toimintaraha
antaa paremmat mahdollisuudet toteuttaa

63 %
Järjestettiin vammaisille lapsille, nuorille ja aikusille suunnattua toimintaa
43 %
Järjestettiin vammaisille ja vammattomille henkilöille suunnattuja yhteisiä tapahtumia
36 %
Osallistuttiin yhdistysten yhteiseen alueelliseen vaikuttamistoimintaan
36 %
Järjestettiin vammaisille henkilöille ja heidän lähi-ihmisilleen koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia
27 %
Käynnistettiin uutta yhdistysyhteistyötä ja yhdistymisprosesseja

100 %

Viisi yleisintä toimintamuotoa, jota Tukiliiton yhdistykset järjestivät toimintarahalla 2017.
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jäseniltä tulevia ideoita, kun ainakin osa
kuluista saadaan katettua toimintarahalla.”
Taulukossa sivulla 10 on viisi toimintamuotoa,
joita tuen avulla eniten toteutettiin.
Toimintaan käytettiin STEA:n myöntämää
kohdennettua valtionavustusta 77 000 euroa.

Teemaviikko nosti esille
kokemuksia asumisesta
Kehitysvammaisten viikon, 1. – 7.12.2017, tunnuslause oli Oma elämä, oma koti. Teemaviikon
tapahtumien järjestäjiä kannustettiin tuomaan
tapahtumissaan esille kehitysvammaisten toiveita ja näkemyksiä asumisesta ja erilaisia asumisratkaisuja.
Taloudellista tukea teemaviikon tapahtumiin
Tukiliitolta sai 52 hakijaa, jotka olivat yhdistyksiä, Me Itse -ryhmiä, toimintakeskuksia tai asumisyksiköitä. Oheismateriaalina jaoimme teemaviikon julistetta ja Me Itse ry:n julkilausumaa.
Tukiliiton Paikka auki -hankkeen mediatiimi videoi julkilausuman.
Sosiaalisen median lisäksi tapahtumissa hyödynnettiin uusia tapoja tavoittaa ihmisiä, kuten
elävä kirjasto. Moneen tapahtumaan oli kutsuttu
osallistumaan kunnan päättäjiä ja viranhaltijoita,

Toimintarahalla tuetut
tilaisuudet ja tapahtumat
Osallistujia 2017 (noin)
Vammaisia nuoria ja aikuisia
Nuorten ja aikuisten vanhempia
Lapsia (alle 16-vuotiaat)
Yhdistyksen ulkopuolisia
vapaaehtoisia
Ammattilaisia ja opiskelijoita
Yhteensä

hlöä
3300
1750
400
200
500
6150

Kehitysvammaisten viikko 2017
Tapahtumat 1. – 7.12.2017
Paikallisia tapahtumia, noin
Osallistujia yhteensä, noin

kpl
60
3500

jotka vastasivat asumista koskeviin kysymyksiin.
Itsenäistymisen juhlavuoden Suomi100-teema
näkyi vahvasti myös tapahtumissa.
Toimintaa toteutettiin STEA:n myöntämällä
yleisavustuksella. Taloudellisen tuen jakamisen
tapahtumiin mahdollistivat Pieni ele -keräyksen
tuotot.

Kuvat Suvi Elo

Yhteistyöllä saa aikaan. Turun Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n Tärsky-projektin järjestämä
HarrasteTärskyt kokosi väkeä. Jannina Sjöberg ja omasta kuntoutumisestaan kertonut Pekka Hyysalo
peukuttivat unelmien toteutumiselle ja toisten kannustamiselle. Tapahtuman monipuolisessa ohjelmassa
nähtiin muun muassa palkittu voimistelija Lotta Huttunen esiintymässä pallon kanssa.

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY
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Kuva Veijo Nikkanen

Vaikuttamiskoulutuksissa harjoitellaan vaikuttamista omaan elämään ja yhteisiin asioihin. Kajaanin
koulutuksessa Kaisa Taskinen, Pirjo Karjalainen ja Urpo Juntunen ottivat uusia keinoja käyttöön.

Kehitysvammaisille nuorille
ja aikuisille suunnattu toiminta
Kulttuurin keinot ja selkokieli käytössä koulutuksissa
Aikuisille kehitysvammaisille henkilöille suunnattu koulutustoiminta painottui itseilmaisun
ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä vaikuttamiseen lähiyhteisössä. Koulutuksissa käytettiin selkokieltä ja puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä, jotka mahdollistivat myös
vaikeimmin vammaisten henkilöiden osallistumisen.
Koulutusten teemat nousivat vammaisilta ihmisiltä ja kurssien sisältöjä kehitettiin yhdessä
heidän kanssaan. Esimerkiksi Arjen huolet puheeksi -kurssin tarve huomattiin keskusteluista, joita aiheuttivat uutiset ja väkivaltaiset tapahtumat lähellä ja kaukana. Koulutussisällön
suunnitteluun osallistui Espoon Me itse -ryhmä.
Tuettuja lomia oli kuluneena vuonna suunniteltua enemmän. Uutena kokeiltiin kaksiosaista,
tavoitteellisempaa avolomaa, jolla toimi myös
vammainen henkilö vertaisohjaajana, lomaluotsina. Kokemukset olivat rohkaisevia ja lomajärjestön lomaluotsitoiminta sai kiitosta.
Vuonna 2017 merkittävää toimintaa oli yhteistyö %taide kärkihankkeessa, jossa luotiin yhdessä kulttuuri- ja sosiaalialan yhteistä käsitystä
hyvinvoinnista Pirkanmaalla. Photovoice-ryh12
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mätoiminnalla tuotiin esille kehitysvammaisten aikuisten ajatuksia ikääntymisestä. Vaikeasti
hahmotettavaa asiaa jäsennettiin puhetta tukevien kuvien ja itse otettujen valokuvien kautta.
Ryhmä tuotti valokuvanäyttelyn, joka oli esillä
TAMK Summer School -seminaarissa ja Katukarnevaalissa Tampereella.
Syksyllä 2017 pidetyissä yhdistystoimijoiden koulutuksissa, aluetreffeillä, nousi esille
vammaisten henkilöiden kokemusten ja näkemysten saaminen mukaan tuen ja palveluiden
kehittämiseen sote- ja maakuntauudistuksessa. Sote-valmistelijoiden rohkaisemana käynnistimme Pirkanmaalla ja Kuopion seudulla
kokeilutoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea
kehitysvammaisia nuoria ja aikuisia ottamaan
kantaa ja kertomaan omista palveluiden tarpeistaan omassa maakunnassaan. Toiminnan suunnittelu jatkuu keväällä 2018.
Lisäksi painettiin Uskalla olla, uskalla puhua
-opas omien rajojen tunnistamiseen ja väkivallan ehkäisyyn.
Koulutustoimintaan (aikuis-ja perhetyö
yhteensä) saatiin STEA:n kohdennettua
valtionavustusta 183 000 euroa.
Aikuistyötä on lisäksi rahoitettu Mirja Martelan
rahastosta 22 000 euroa ja siihen saatiin tukea
myös Pärnäsen rahastosta, Alli Paasikiven
säätiöltä ja Taiteen edistämiskeskukselta.
KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY

MAHTI

Selkokielisiä koulutuksia

MAHTI-aikuiset:
sopeutumisvalmennus lisäsi itsetuntemusta

Verkko voittaa välimatkat

Toteutimme MAHTI-toiminnassa aikuisille kehitysvammaisille henkilöille noin puolen vuoden pituisen sopeutumisvalmennuskokonaisuuden, joka koostui aloitusjaksosta, kotikäynnistä
ja lopetusjaksosta. Valmennuksessa käsiteltiin
omaa identiteettiä, itseluottamusta, motivaatiota ja tunnetaitoja toiminnallisten harjoitusten avulla. Vertaistuki auttoi tukemaan erityisesti käsitystä omasta itsestä. Lähi-ihmiset eivät
osallistuneet kurssipäiviin, mutta heillä oli kotona tehtävien harjoitteiden kautta tärkeä rooli vammaisten henkilöiden vahvuuksien ja olemassa olevien kykyjen löytymisessä.
Kehitysvammaiset osallistujat kokivat valmennuksen lisäävän heidän itseluottamustaan
ja myönteistä ajattelua tulevaisuudesta. Ymmärrys omista vahvuuksista kasvoi ja itsetuntemus
lisääntyi tuoden uskoa sekä vahvistusta tulevaan.

Arjen Huolet puheeksi -kurssi 1 ja 2

”Halusin saada itseluottamusta enemmän ja
oppia elämään itsenäisemmin. Kurssilta löytyi saman henkisiä ihmisiä. Jaksan taas arkea
paremmin, kun sain keskusteluissa jakaa omia
ajatuksia. Kurssilla autettiin tunteiden tunnistamisessa ja etsimään niille sanoja. Se lisäsi itsensä tuntemista. Tavoitteista sain pohtimista
ja tekemistä arkeen. Sain myös vahvistusta tekemisiini niistä.” (kurssin osallistuja)

Tapaamiskertoja
Osallistujia

6
10

Osallistujia

35

Ikääntyminen Photovoicemenetelmän avulla
Tapaamiskertoja
Osallistujia

7
13

Teatterista voimaa
vuorovaikutukseen -ryhmät
Tapaamiskertoja
Osallistujia

7
83

Tuetut lomat
Lomia

5

Osallistujia

67

Kommunikaatio-kahvila
Osallistujia

21

Kirje Presidentille, ilmaisutaidon
kouluyhteistyö
Osallistujia

40

Osallistujia yhteensä

269

Koulutuksia yhdistystoimijoille,
ammattilaisille ja opiskelijoille
Koulutuksia puhevamma-asiasta
Koulutuskertoja

3

Osallistujia
51
Valmennuksista saatua kokemustietoa, materiaaleja ja toiminnan tuloksia hyödynsimme vai- Teatterista voimaa
kuttamistyössä, viestinnässä ja vertaistukitoi- vuorovaikutukseen -koulutus
minnan kehittämisessä. MAHTI-toiminnan
Osallistujia
125
tehtävänä Tukiliitossa olivat myös kommuniVaikuttamiskoulutus Aluetreffeillä
kaatioon, vuorovaikutukseen ja puhetta tukeviin
Koulutuskertoja
5
ja korvaaviin menetelmiin liittyvät asiat. VuonOsallistujia yhteensä
176
na 2017 merkittävä työ oli tuottaa tietoa puhevammaisten oikeuksista ja puhetta tukevista menetelmistä järjestön uusille kotisivuille ja
tuottaa muille työntekijöille sisäistä koulutusta. MAHTI-sopeutumisvalmennus
Vaikuttamistoimintaa teimme valtakunnallisesKurssilaisia (lähi-ihmisineen)
8
sa Puhevammaisten viikko-kampanjassa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Loppuvuodes- Koulutuksia aikuisille ja yhdistystoimijoille 2017.
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ta suunnittelimme jäsenyhdistyksille tarjottavia tumia, sekä yhden nuorille suunnatun Kohtaa
koulutuspaketteja vuorovaikutuksesta, kommu- mut -tapahtuman yhdessä Jyväskylän nuorisopalveluiden kanssa. Tapahtumat tarjosivat inknikaation tuesta ja puhevammapalveluista.
lusiivisen vapaa-ajan mahdollisuuden kaikille
halukkaille.
MAHTI-toimintaan (aikuiset + perheet)
Osallistuimme Nuori 2017 -tapahtumaan Kuusaatiin STEA:n kohdennettua Ak-avustusta
luuko nuorisotyö kaikille? -ohjelmalla, joka kä165 000 euroa.
sitteli nuorisopalveluiden saavutetta
vuut
ta ja
kehitysvammaisten nuorten osallisuutta. JulkaiBest Buddies -kaveritoiminnalla
simme erityisesti nuorisoalan am
mattilaisille
kohti kaikille yhteistä vapaa-aikaa
suunnatun Sinne missä muutkin on -minidokumentin. Video sisältää kaveritoiminnassa
Best Buddies -kaveritoiminnassa tuemme kehitys- mukana olevien vapaaehtoisten nuorten ja yh
vammaisten ja kehitysvammattomien nuorten denvertaisuusvaltuutetun ajatuksia ja asiaa yh
ja aikuisten kohtaamista vapaa-ajalla Jyväskylän denvertaisesta vapaa-ajasta.
Kartoitimme tukea tarvitsevien vapaaehtoisja Tampereen seuduilla. Kaveritoiminnassa sekä
tukea tarvitseva, että kehitysvammaton vapaa- temme kokemuksia vapaaehtoistoimijuudesta
ehtoinen toimivat toisilleen tasavertaisena kave- sekä toimintamme saavutettavuudesta. Koosrina. Rekrytoimme, haastattelemme, koulutam- timme jäsenyhdistyksille suunnattua tilauskoume ja tuemme vapaaehtoisiamme.
lutusta liittyen vapaaehtoisten kokemuksiin,
Vapaaehtoisena kaverina toimineet kertovat tuettuun vapaaehtoistoimintaan ja tasavertaitoiminnan vastanneen heidän odotuksiinsa:
seen kaveritoimintaan. Toimintamme konseptisuunnittelun myötä päivitimme toimintojamme
"Ihana ystäväni. On jopa hämmästyttävää,
entistä selkeämmiksi ja tuimme ymmärrettäettä ns. luotu kaverisuhde kehkeytyi niin pian
vyyttä myös uudella visuaalisella ilmeellämme.
ihan aidoksi ystävyydeksi. "
Kahdenkeskisen kaveritoiminnan lisäksi järjes- Best Buddies -toimintaan saatiin STEA:n
timme tapahtumien suunnittelu- ja valmistelu- kohdennettua valtionavustusta 120 000 euroa.
talkoita sekä osallistuimme omilla tempauksillamme kansainväliseen Vapaaehtoisten päivään.
Järjestimme kaikille avoimia Kohtaa mut -tapah- PERHEILLE JA LÄHEISILLE

SUUNNATTU TOIMINTA

Perhetyö edisti vertaistukea
sekä lasten ja nuorten osallisuutta

Best Buddies -kaveritoiminta 2017
Uusia kaverihakijoita

36

Kaveripareja

32

Kohtaa mut -tapahtumia
Osallistujia

4
243

Nuorten Kohtaa mut -tapahtuma
Osallistujia

100

Muut vapaaehtoisryhmät
Tapahtumia
Osallistujia, noin

14
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47

Toteutimme neljä lapsiperheille suunnattua työpajaa, kaksi tuettua perhelomaa ja yhden Läheinen & Lapsi- viikonlopputapahtuman. Työpajoissa Oulussa, Helsingissä ja Tampereella
käsiteltiin vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin teemoja sekä julkisten palveluiden mahdollisuuksia. Työpajat eivät tavoittaneet perheitä
toivotulla tavalla ja yhdistysyhteistyö jäi jossakin määrin liian kapeaksi.
Lapsiperhetoiminnan kehittäminen tulee jatkossa kytkeytymään ministeriön lapsiperhepalKEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY

Kuvat Sanna Salmela

Eemil Nieminen valitsi kuvia puheen tueksi MAHTI-kommunikaatiokurssilla. Kurssin hauska yhteisleikki
vei ihan mutkalle Pasi, Siiri, Aija ja Ilmari Nisulaa sekä Auli Starckia ja Emilia Mehtosta.

veluiden muutosohjelmaan, jossa kehitetään
perheille matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Verkostomainen työskentelytapa yhdistysten
ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa tavoittaa
enemmän erityislapsiperheitä tapahtumiin ja tilaisuuksiin ja edistää kaikille perheille suunnattujen tuen muotojen kehittymistä myös kehitysvammaisten lasten perheille soveltuviksi.
Vuoden lopussa varmistui kohtaamispaikkayhteistyö liittyen Valpas-hankkeen Perheentaloihin Joensuussa ja Iisalmessa sekä alustavasti
myös Tampereen seudulla. Tukiliiton suunnitelmassa vuoden 2018 perhetyön osalta on tarkoitus tukea paikallisyhdistyksiä kohtaamispaikkayhteistyön aloittamisessa, toiminnan
seurannassa ja arvioinnissa. Yhteistyösuunnitelmat ulottuvat vuodelle 2019, jolloin toimivia
työskentelytapoja voidaan siirtää myös muille
yhteistyöstä kiinnostuneille paikkakunnille.
Lomajärjestön kanssa yhteistyössä järjestetyt lapsiperhelomat olivat suosittuja ja keräsivät kaksi kesäistä viikkoa täyteen. Perheiden palautteessa tuli esille rentouttavan yhdessä olon
tärkeys ja vertaistuen näkökulmat. Läheinen &
Lapsi -viikonlopputapahtuma oli erittäin suosittu ja halukkaita osallistujia oli enemmän, kuin
pystyttiin ottamaan mukaan. Läheiset olivat
muita aikuisia kuin lapsen omat vanhemmat,
esimerkiksi kummeja, tätejä tai isovanhempia.
KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY

Perhetreffit (työpaja)
Tapahtumia

3

Osallistujia

64

Ensitietopäivä (työpaja)
Osallistujia

18

Läheinen & Lapsi -viikonloppu
Osallistujia

21

Toimintaa perheille 2017. Osallistujia yhteensä 103.

Koulutustoimintaan (aikuis- ja perhetyöhön
yhteensä) saatiin, kuten jo mainittu, STEA:n
kohdennettua valtionavustusta 183 000 euroa.
Lapsiperhetyön toteuttamiseen on lisäksi käytetty
lahjoitusvaroja.

MAHTI-sopeutumisvalmennus:
perheen vuorovaikutus ja arki helpottuivat
Toteutimme noin puolen vuoden mittaisen so
peutumisvalmennuskokonaisuuden kehitysvam-
maisten lasten perheille. Kolmiosaisessa valmen-
nuksessa 30 % vanhemmista arvioi arjenhallin
nan parantuneen kurssin myötä, vertais
tuen
Kohtaa mut, Vuosiraportti 2017
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saanti oli lisääntynyt ja toimivat keinot kom
munikoida tukea tarvitsevan lapsen kanssa olivat kasvaneet 50 % vanhemmista.
Perheet kuvailivat lapsen toiminnassa seuraavia muutoksia:
lapsi oppinut hahmottamaan tapahtumat,
lapsi ehdottaa asioita ja pääsee
itse vaikuttamaan,
kuvien kautta lapsi voi tehdä valintoja
ja kerrata jo tapahtunutta ja
kuvilla ennakointi auttaa hankalissa tilanteissa ja lapsi kestää paremmin pettymyksiä.

Kuvat Laura Vesa

.
.
.
.

Valmennuksista saatua kokemustietoa, mate
ri
aaleja ja toiminnan tuloksia hyödynnet
tiin
vaikuttamistyössä, viestinnässä ja vertaistuki
toi
min
nan kehittämisessä. Tuotimme lisäksi
seitsemän videota perheiden kokemuksista Tu
kiliiton Youtube-kanavalle.
Kuntoutuksen osalta kokosimme tietoa meneillään olevasta uudistamistyöstä, toimme esille kehitysvammaisten ihmisten ja perheiden
kuntoutuksen tarpeita muun muassa kuntoutuksen uudistuskomitean kuulemistilaisuudessa
ja osallistuimme vaikuttajaverkostojen toimintaan. Toimimme vuoden aikana Kuntoutuksen
verkostossa (Kuve), järjestöjen sopeutumisvalmennusryhmässä ja kehitysvammajärjestöjen
kuntoutustyöryhmässä.
Sopeutumisvalmennukseen osallistui kahdeksan perhettä, joissa oli yhteensä 34 perheenjäsentä. Tämän lisäksi työpajapäivään osallistui
15 perheen läheistä.

Jukka ja Saara Tolosen perheeseen tuli Hildan myötä
kolmen pojan äidin toivomaa naisvahvistusta Iidan
kaveriksi. Hilda ei ole neiti Trisomia 18 -selviytyjä, hän
on Hilda, joka nauttii tavallisesta arjesta.

MAHTI-toimintaan (aikuiset + perheet
yhteensä) saatiin, kuten yllä jo mainittu, STEA:n
kohdennettua valtionavustusta 165 000 euroa.

kostojen toimintaa sekä tuottaa tietoa harvinaisista kehitysvammoista. Toiminnassa on mukana vuoden aikana 12 oireyhtymäryhmää, joista
HARVINAISET
osalla on oma yhdistys ja osalla epävirallisempia verkostoja, esimerkiksi Facebook-keskusteHarvinaiset-toiminta
luryhmiä.
Vuoden aikana järjestimme kolme tapaamistuki perheiden verkostoja
ta ja kaksi perhepäivää, joissa tapasi seitsemän
Tukiliiton Harvinaiset-toiminta on suunnattu eri diagnoosikohtaista perheryhmää. Maaseuperheille, joissa lapsella on harvinainen kehitys- dun terveys- ja lomahuollon kanssa toteutevamma. Toiminnan tarkoitus on mahdollistaa tuilla kesän perhelomilla kokoontuivat perheet,
perheiden vertaistuki, tukea yhdistysten ja ver- joiden lapsella on Sotosin tai Prader-Willin oi-
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reyhtymä. Tapaamiset ja lomat tarjosivat mahdollisuuden perheiden vertaistukeen ja yhdistysten ja verkostojen toiminnan suunnitteluun
yhdessä Tukiliiton suunnittelijan kanssa. Tapaamiset ovat hyvin suosittuja ja perheiden ryhmiltä tulee enemmän toiveita tapaamisten järjestämiseen kuin mitä resurssien puitteissa on
nykyisin mahdollista toteuttaa.
Julkaisimme Tukiviestissä ja verkkosivuilla
artikkeleita vaikeista, monesti jo sikiöaikana tai
heti syntymän jälkeen menehtymiseen johtavista Trisomia kromosomi 13- ja 18-oireyhtymistä. Pieni osa syntyvistä lapsista kuitenkin selviytyy ja elää. Koska lääketiede pitää oireyhtymää
tappavana, vanhemmat joutuvat taistelemaan
lasten tarvitsemista hoidoista ja kuntoutuksesta.
Juttuja varten haastattelimme toiminnassa mukana olevia perheitä ja saimme asialle tätä kautta paljon näkyvyyttä.
Osallistuimme järjestöjen yhteisen Harvinaiset-verkoston toimintaan aktiivisesti esimerkiksi olemalla mukana verkoston alueellisten ja
valtakunnallisten tapahtumien toteuttamisessa. Yhteistyössä verkoston kanssa käynnistimme yhteistyötä yliopistosairaaloiden harvinaisyksiköiden kanssa.
Harvinaisille kehitysvammaryhmille
suunnattuun toimintaan saatiin STEA:n
kohdennettua valtionavustusta 77 000 euroa.

Harvinaiset-toimintaa 2017
Perhetapaamisia
Osallistujia
Perhepäiviä
Osallistujia
Perhelomia yhteistyössä
lomajärjestön kanssa
Osallistujia
Ryhmiä mukana
Harvinaisten toiminnassa oli mukana
yhteensä 224 osallistujaa vuonna 2017.
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3
94
2
81
2
49
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Vahvistu vanhempana -hanke (2017–2020)
käynnistyi
Syyskuun alussa käynnistetyssä hankkeessa kehitetään valmennusta ja tuen muotoja perheille,
joissa vanhemmalla on oppimisen tai ymmärtämisen haasteita esimerkiksi kehitysvammasta
tai autismikirjosta johtuen. Arvioiden mukaan
Suomessa syntyy vuosittain noin 700 lasta tämän kohderyhmän perheisiin.
Vahvistu vanhempana -hankkeessa lähdetään
siitä, että vanhemmuus on tunnetta ja taitoja,
joita jokainen voi oppia. Kehitämme voimavarakeskeistä valmennusta ja tuen muotoja kahden työntekijän ja kokemusasiantuntijatiimin
sekä toimintaan osallistuvien perheiden kanssa.
Vahvistu vanhempana -hankkeen toimintaa
sekä perheille suunnattuja tuen muotoja ovat:
kokemusasiantuntijatoiminta,
puolen vuoden valmennusprosessi
perheelle lähi-ihmisineen,
perhekohtaiset tukitapaamiset
kasvokkain tai netissä,
teemalliset vanhempainryhmät
esimerkiksi Perheiden talojen
yhteydessä ja verkossa sekä
verkossa tapahtuva tukityö sosiaalisen
median kanavissa ja Tukinet-alustalla.

.
.
.
.
.

Tiedotimme syksyn aikana hankkeen käynnistymisestä tapaamalla yhteistyökumppaneita, osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin ja valmistelemalla tiedostusmateriaaleja sekä verkkosivuja.
Erilaisia perheiden tuen muotoja lähdemme testaamaan vuoden 2018 alussa tavoitteenamme
löytää niistä toimivimmat käytännöt Kehitysvammaisten Tukiliiton ja yhteistyökumppaneiden toimintaan.
Hanke on osa Lastensuojelun Keskusliiton
koordinoimaa Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaa eriarvioisuuden vähentämiseksi
(2017 – 2020).
Vahvistu vanhempana -hankkeeseen
saatiin STEA:n kohdennettua
hankeavustusta 47 000 euroa.
(Vuosille 2018 – 2020 avustus
on 135 000 euroa/vuosi).
Kohtaa mut, Vuosiraportti 2017
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VIESTINTÄ

VERKKOPALVELU-UUDISTUSTA
JA KAMPANJATYÖTÄ
Viestinnän suurin operaatio oli verkkopalvelun kokonaisuudistus. Uusi sivusto kokoaa
vanhat erillissivustot yhtenäiseksi, selkeäksi, visuaalisesti houkuttelevaksi, palvelevaksi ja sosiaalisen median kanssa integroituvaksi kokonaisuudeksi. Kevätkauden konseptointivaiheesta
siirryimme tuotantoon loppukesällä. Tukiliitto.fi julkaistiin 16.11.2017. Tämän myötä myös
uutiskirjeemme (6) uudistuivat. Lisäksi tuotimme videomuotoisen ”yleisesitteen” Kehitysvammaisten Tukiliitto on…, joka julkaistiin uuden sivuston etusivulla.
Verkkosivustomme käyttö lisääntyi jälleen:
yhteensä 143 132 käyttäjää ja 221 939 istuntoa.
Uudistuksen myötä domainit ja osoitteet vaihtuivat, mikä vääjäämättä tuotti pienen notkahduksen kävijämääriin. Onnistuminen mitataan
pitkäjänteisellä seurannalla.

Vaikuttamisviestinnän
verkostoyhteistyötä
Kevään kuntavaalien vaikuttamisviestinnässä
tärkeimmät teemamme olivat osallisuus – erityisesti koulussa – ja saavutettavuus. Yhteistyössä
Tavoite 24 -verkostoon kuuluvien vammaisjärjestöjen kanssa tuotimme graafista materiaalia ja viiden videon sarjan kouluosallisuudesta
(katselukertoja yhteensä noin 300 000). Lisäksi
tuotimme kehitysvammaisille ihmisille tärkeisiin kysymyksiin keskittyvää materiaalia yhteistyössä Kehitysvammaliiton ja FDUV:n kanssa.
(Graafista materiaalia ja video Saavutettavuus
yhdistää, noin 5 000 katselua). Materiaalia käytettiin sosiaalisen median lisäksi paikallisesti,
yhdistystoimijoiden kautta.
Toimimme aktiivisesti Vammaisfoorumin ja
KVANKin käynnistämän Ei myytävänä! -kansa18
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laisaloitteen kampanjatyössä. Viestimme välittyivät sosiaalisen median lisäksi valtamediaan
ja jäsenistömme eri puolilla Suomea järjesti nimienkeräystempauksia. Kansalaisaloite kasvoi
valtakunnalliseksi kansanliikkeeksi, joka saavutti tavoitteensa (72 059 kannatusilmoitusta).
Paikka auki -hankkeen mediatiimi tuotti videoita (noin 30) Kehitysvammaisten Tukiliiton
uudelle sivustolle ja sosiaaliseen mediaan. Teemoja olivat muun muassa MAHTI-kurssit, yhdistysten aluetreffit, kommunikaatio, henkilökohtainen apu, vertaistuki, sisaruus, Me Itse ja
ajankohtaiset puheenvuorot.
Jäsenlehtemme, yleiskielinen Tukiviesti (4)
ja selkokielinen Leija (6), ilmestyivät 10 kertaa. Tukiviestin teemat nousivat uuden strategian painopisteistä: Kohti osallisuutta, Keskelle elämää, Lähelle, Yhteistyöhön. Leija käsitteli
vaikeitakin asioita, kuten laitosasumista ja vammaisiin ihmisiin kohdistuvaa väkivaltaa.
Omien aloitteidemme lisäksi valtamedia otti meihin yhteyttä 51 kertaa. Teemojen kirjo oli
laaja, mutta selkeästi eniten näkyvyyttä kertyi
Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen myötä palveluiden kilpailuttamiseen liittyvistä kysymyksistä (asuminen, henkilökohtainen apu). Toiseksi
eniten meiltä kaivattiin asiantuntijatietoa kehitysvammaisten työelämäasemaan liittyen. Kauttamme etsittiin myös haastateltavia ja ”päähenkilöitä” dokumentaarisiin tai fiktiivisiin
tuotantoihin.
Aktiivinen toiminta eri somekanavissa tuotti tulosta: seuraajien ja tykkääjien määrä jatkoi
kasvuaan. Esimerkiksi Tukiliiton Facebook-sivulla rikottiin 10 000 tykkääjän raja 2.12.2017.
Myös yhdistysten oma someaktiivisuus jatkoi
kasvuaan. Vuorovaikutusta vahvisti tänä vuonna perustettu suljettu FB-ryhmä Tukiliiton jäsenten keskustelu yhdistystoiminnasta.
KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY

TALOUS JA HALLINTO

TALOUS JA HALLINTO
Talous
Kehitysvammaisten Tukiliiton taloudellinen tulos vuonna 2017 oli 61 205 euroa ylijäämäinen
(2016 oli 129 510 euroa ylijäämäinen). Tulosta ja
taloudellista asemaa kuvaavat alla ja seuraavilla
sivuilla olevat tunnusluvut, tuloslaskelma ja tase.

Taloudellisen aseman tunnusluvut (1 000 euroa)
2017

2016

2015

2014

2013

Varsinaisen toiminnan tuotot
Varainhankinnan tuotot
Rahoitustoiminnan tuotot
Tilikauden yli-/alijäämä

2364
131
0
61

2 236
226
0
130

2 207
83
66
34

2 635
52
0
-129

2 987
56
5
81

Omavaraisuusaste

84,26

85,7

86,3

85,6

86,3

Tunnusluvut Tukiliiton taloudellisesta asemasta ja tuloksesta viime vuosina (1 000 euroa).

Kuvat Merja Määttänen, Kaisa Siren

Tukiliiton liittokokouksessa 2017 Rovaniemellä äänestettiin sääntömuutoksesta.
Kokous teki myös henkilövalintoja ja Jyrki Pinomaa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi.

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY
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Talous
Tuotot ja kulut
TUOTOT
STEA-avustukset
Osanottomaksut
Jäsenmaksutuotot
Muut avustukset
Varainhankinta
Muut tuotot
Toiminnan tuotot
Vuokratuotot
TUOTOT YHTEENSÄ

euroa
2 595 845,25
10 360,00
187 774,00
434 074,80
131 282,65
69 894,95
37 166,86
29 284,49
3 495 683,00

KULUT
euroa
Palkat ja palkkiot
−1 559 625,70
Henkilösivukulut
−310 627,67
Poistot
−50 532,68
Muut kulut
−474 377,37
Vuokra- ja vastikekulut −122 044,73
Myönnetyt avustukset −213 561,90
Ostopalvelut
−132 980,13
Tukipalvelumaksut
−130 725,93
Kurssien/tilaisuuksien
järjestämiskulut
−143 187,28
Kulut, varainhankinta
−102 954,22
Matkakulut
−135 625,97
Painatuskulut/Videokulut −58 234,42
KULUT YHTEENSÄ
−3 434 478,00
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2. Muut avustukset
434 074
3. Jäsenmaksutuotot
187 774

1. STEA-avustukset
2 595 845

1. Palkat ja palkkiot
−1 559 625

2. Muut kulut
−474 377
3. Henkilösivukulut
−310 627

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY

TULOSLASKELMA
		
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot

1.1 – 31.12.2017

1.1 – 31.12.2016

2 364 304,27

2 236 185,34

-1 533 244,82
-31 584,29
-273 724,08
-50 532,68
-122 044,73

-1 489 845,67
-53 522,54
-257 108,03
-45 451,13
-111 378,35

-1 030 424,35
-3 452,91
-253 875,54
-3 298 883,40

-1 051 821,61
-5 497,51
-230 411,89
-3 245 036,73

Tuotto-/Kulujäämä

-934 579,13

-1 008 851,39

VARAINHANKINTA
Tuotot
Kulut
Varainhankinta yhteensä

131 282,65
-134 654,40
-3 371,75

225 957,98
-86 508,38
139 449,60

Tuotto-/kulujäämä

-937 950,88

-869 401,79

6,08
-849,81
-843,73

5,89
-1 093,84
-1 087,95

Tuotto-/Kulujäämä

-938 794,61

-870 489,74

Rahastot
Tuotot
Kulut
Rahastot yhteensä

82 514,36
-427 857,89
-345 343,53

26 714,04
-415 594,86
-388 880,82

YLEISAVUSTUKSET

1 000 000,00

1 000 000,00

-284 138,14

-259 370,56

345 343,53

388 880,82

61 205,39

129 510,26

Kulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkevakuutusmaksut
Poistot
Vuokrat
Muut kulut
Varsinainen toiminta
Käyttö- ja ylläpitokulut
Toimistokulut
Kulut yhteensä

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Kulut
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä

Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Rahastojen muutos
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY

Kohtaa mut, Vuosiraportti 2017

21

TASE
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset
sijoitukset
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusteet
Muut aineelliset hyödykkeet

31.12.2017		31.12.2016

500,00		
199 534,19
200 034,19

22 675,67
176 148,24

198 823,91

68 588,38		
236,26
68 824,64

83 851,24
315,01

84 166,25

Sijoitukset
Rahasto Mirja Martela 		
Muut osakkeet ja osuudet		
			

215 824,54		
2 993 670,00		
3 209 494,54		

277 816,68
3 415 130,11
3 692 946,79

Vaihto-omaisuus		

17 457,26		

19 042,71

Saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

26 611,29		
0,00		
216 239,06
242 850,35

Rahat ja pankkisaamiset
Rahasto Mirja Martela		
Muut rahat ja pankkisaamiset		
			

16 227,33
1 076,60
97 286,21

114 590,14

194,45		
1 138,52
297 783,17		
298 578,25
4 036 638,60		
4 409 286,57

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Muut rahastot
Sidotut rahastot		
Omakatteinen rahasto		
Edellisten tilikausien voitto
Oikaistu saatua avustusta v.2013
Tilikauden yli-/alijäämä

2 314 204,45		
214 067,48		

754 537,46		
0,00		
61 205,39
815 742,85

2 596 022,55
277 592,91

641 462,20
-16 435,00
129 510,26

754 537,46

Oma pääoma yhteensä		

3 344 014,78		

3 628 152,92

Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta		

88 765,22		

102 421,46

Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
13 656,24		
13 656,24
Saadut ennakot
67 909,83		
174 689,44
Ostovelat
142 930,36		
129 225,56
Muut velat
29 716,82		
31 039,53
Siirtovelat
349 645,35
603 858,60
330101,42
678 712,19
			
4 036638,60		
4 409 286,57

Kuva Jaana Teräväinen

Tukiliiton apurahat ja rahastot

Jaoimme apurahoina 40 500 euroa kehitysvammaisille henkilöille ja heidän toimintaryhmilleen. Apurahojen varat tulivat pääosin Mirja
Martelan rahastosta. Tukiliiton jakamien apurahojen määrä on edelleen kasvussa: vuonna 2017
jaoimme apurahan yhteensä 208 saajalle, joista 154 oli yksilöitä ja 54 oli ryhmiä. Hakemuksia tuli 361 yksilöapurahasta ja 107 ryhmäapurahasta eli selvästi enemmän kuin voitiin myöntää.
Yksilöapurahan suuruus oli 100 – 200 euroa ja Pasi Räfsten harrastaa jääkiekkoa
ryhmäapurahan suuruus 300 – 600 euroa. Apu- Kangasalan Special Hockey -joukkueessa.
rahan saajat julkaistiin Leija-lehdessä. Apura- Hän sai Tukiliiton apurahan keväällä 2017.
hoja myönnettiin harrastamiseen, opiskeluun
ja vapaa-ajan viettoon. Urheilulajeista apurahaa
myönnettiin muun muassa uintiin ja judoon.
saajia
Muita apurahan kohteita olivat esimerkiksi soi- Tukiliiton apurahat
tonopetus, partio ja jooga.
208
Martelan rahastosta tuettiin lisäksi vertais- Apurahan saajia vuonna 2017
tapahtumia. Liitto jakoi Keski-Suomen alueen
Saajista ryhmiä
54
jäsenyhdistystoimintaan toiminta-avustuksia
Apurahan saajia vuonna 2016
161
81 000 euroa Keski-Suomen alueen toimintaan
Saajista ryhmiä
34
tarkoitetusta Reino, Leena ja Kerttu Pärnäsen
142
rahastosta. Lisäksi tuettiin tietotekniikan kou- Apurahan saajia vuonna 2015
lutusta ja vertaiskoulutusta. Jenny ja Antti KuuSaajista ryhmiä
41
siston rahastolla tuettiin jäsenlehtien julkaisua, Apurahan saajia vuonna 2014
101
aluetoimintaa, vaikuttamistoimintaa ja työllisSaajista ryhmiä
37
tymistä.
Apurahan saajia vuonna 2013
Saajista ryhmiä

Varainhankinta
Varainhankinnan tuotot kasvoivat merkittävästi
vuonna 2017, vaikka vuoden aikana keskityttiin
valitun linjan mukaisesti luomaan pitkäjänteisesti edellytyksiä tulevien vuosien varainhankinnalle ja sähköiselle markkinoinnille.
Vuoden tärkeimpiä tehtäviä olivat uuden lahjoitusosion rakentaminen verkkosivuille ja Älä
jätä mua ulkopuolelle -keräys. Keräyksen tueksi
tuotimme videon Älä jätä mua ulkopuolelle, joka
sai noin 120 000 katselua, ja sivuston www.kohtaamut.fi. Keräyksen sisällöllinen viesti rakentui seitsemän nuoren tarinoista, joita peilattiin
YK:n vammaissopimuksen artikloja vasten. Keräyksessä kokeilimme ensimmäistä kertaa OtKEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY

86
12

Tukiliitto tukee apurahoilla kehitysvammaisten
nuorten ja aikuisten osallisuutta.

to-automaatin lahjoitusmahdollisuutta. Keräys
tuotti 22 500 euroa käytettäväksi vaikuttamistyöhön, koulutukseen, vertaistukeen ja tiedotukseen.
Syyskonsertti aiheutti jälleen tappiollisen tuloksen, joten päätimme, että konserttia ei järjestetä vuonna 2018. Olimme mukana järjestöjen
Kohtaa mut, Vuosiraportti 2017
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yhteisessä Pieni ele -keräyksessä, joka tuotti liitolle 26 000 euroa.
Liitto sai 21 000 euron testamenttilahjoituk
sen Tauno Salolta. Varainhankinnan kokonai
suus oli tänäkin vuonna selvästi voitollinen, tilinpäätökseen kirjattu varainhankinnan
tulos -3 371 euroa ei anna oikeaa kuvaa varain
hankinnan kokonaisuudesta johtuen kirjaustavoista.

Yhtiöt

tä liitto omistaa osakkeista 70 % ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 30 %. Kiinteistöyhtiö laatii toiminnastaan oman toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen ja yhtiöllä on oma hallinto.
Kiinteistöyhtiön tilikauden tappio oli -15 771
euroa (vuonna 2016 tappiota -41 640 euroa).
Kuluja kiinteistöyhtiöllä oli kaikkiaan 134 623
euroa (2016 144 881 euroa). Kiinteistön oma
pääoma taseessa oli 2 490 326 euroa. Yhtiöllä ei
ollut rahoituslainoja. Kiinteistöön tehty laaja perusparannus valmistui helmikuussa 2015. Kiinteistöön ei tehty merkittäviä korjauksia vuonna
2017. Suunnitelmissa ei ole korjaushankkeita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto on enemmistöosakas Kiinteistöosakeyhtiö Tulppaanitalossa.
Kiinteistöyhtiö hallitsee vuokraoikeudella tont- Liittohallitus
tia Tampereella ja omistaa tontilla olevan rakennuksen eli liiton keskustoimiston. Kiinteistö Oy Kehitysvammaisten Tukiliiton liittohallitus ko
Tulppaanitalon osakepääoma jakaantui siten, et- koontui toimintavuoden aikana kuuteen ko

LIITTOHALLITUKSEN JÄSENET 2017
Jäsen

Varajäsen

Rauno Rantaniemi, puheenjohtaja
Iiro Auterinen

Riitta Johansson

Jukka Ekman

Erkki Lönnrot

Leena Jokipakka

Jaana Nieminen

Marita Jurva

Kari Tiusanen

Arvo Järvinen

Jaana Metsänen

Hannu Kaipiainen

Tiina Hämäläinen

Jaana Karhu

Tarja Vihanta

Heikki Suvilehto

Olavi Hietaharju (6/2017 asti)

Sirkku Lappalainen-Ruppa

Kaarina Korhonen

Kaisu Leinonen

Eija Parttimaa

Veijo Lehtonen

Tuulia Suominen

Minna Lintulahti, varapuheenjohtaja

Pirkko Tähtelä

Harri Nieminen

Tarja Rotola-Pukkila

Teemu Peippo

Pia Kukkasniemi

Lyyli Röning

Niina Komulainen

Taimi Tolvanen

Mari Lukkari
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Kuva Marita Jurva

koukseen. Puheenjohtaja ja monet liittohallituksen jäsenet edustivat liittoa erilai
sis
sa ti
lai
suuksissa. Liiton puheenjohtajana 2015 – 2017
toimi Rauno Rantaniemi.
Varajäsen ja pitkäaikainen yhdistys- ja vammaisaktiivi Olavi Hietaharju kuoli kesäkuussa
kesken kauden.

Henkilöstö
Päätoimisia työntekijöitä työskenteli vuoden lopussa yhteensä 43 (40 vuonna 2016, 39 vuonna 2015). Liiton toimistot sijaitsivat viidellä eri
paikkakunnalla.
Henkilöstön koulutuksiin ja työnohjaukseen
käytimme 16 905 euroa (15 521 euroa 2016, 18
568 euroa 2015). Ostimme työterveyshuollon
palvelut Suomen Terveystalolta. Laskutetut työterveyshuollon kustannukset olivat keskimäärin 899 euroa / työntekijä (1 110 euroa 2016, 895
euroa 2015, kustannukset sisältävät myös työnohjausta ja erikoislääkärin palveluita). Jaoimme
henkilöstölle yhteensä 936 kpl liikunta- ja kulttuuriseteleitä (800 kpl 2016, 792 kpl 2015).
Koulutuksiin käytimme seurannan mukaan
0,53 % työajasta, kun edellisvuosina koulutuksen osuus oli 1,01 %, 0,88 % ja 1,36 %. Sairauspoissaolojen osuus koko työajasta oli 7,42 %,
kun edellisvuosina se oli 4,17 %, 4,9 % ja 5,3 %.

Hallinnon tukipalvelut
sekä toimitilapalvelut
Liitolla ei ollut omaa hallinnon ammattihenkilöstöä, kuten esimerkiksi talouspäällikköä. Kilpailutimme hallinnon tukipalveluiden oston
toimintavuoden aikana. Kilpailutuksen voitti Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, joka tuotti
hallinnon tukipalvelut myös edellisellä sopimuskaudella. Tukipalveluiden kustannukset muo
dostuvat aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Yh
teistyö tukipalveluissa on tuonut liitolle säästöjä
ja lisännyt toimintavarmuutta.
Liitto tuotti Tulppaanitalolla erilaisia toimitilapalveluita sekä oman järjestötoiminnan tarKEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY

Juvan Kehitysvammaisten Tuki ry järjestää suosittuja
kokkikursseja kehitysvammaisille ihmisille. Maarit
Pylkkänen (oikealla) mustikkaisten ruislettujen
paistossa, avustajana Susanna Koskinen. Taustalla
askaroi Jasmin Oinonen. Tuunatun perinneruuan
resepti saatiin Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaisilta.

peisiin, että muille talon käyttäjille. Näitä palveluita olivat muun muassa siivous, aulapalvelu,
kokoustarjoilu ja sisäposti.

Jäsenyydet
Kehitysvammaisten Tukiliitto liittyi Ihmisoikeusliiton ja Nuorisoyhteistyö Allianssin jäseneksi. Liitto oli lisäksi varsinaisena jäsenenä seuraavissa yhteisöissä ja palveluissa: Aikakauslehtien
Liitto, Best Buddies International, EURORDIS,
Inclusion Europe, Inclusion International, Kultti
ry, Lastensuojelun Keskusliitto, Lehtimäen opiston kannatusyhdistys, Pohjoismainen yhteistyöneuvosto NSR, Opintotoiminnan Keskusliitto,
Raha-automaattiyhdistys, Hyvinvointialan työnantajaliitto/ Elinkeinoelämän Keskusliitto, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, Suomen Aivot,
Suomen Omaishoidon verkosto, Tuettu työllistyminen, Vammaisfoorumi ja Verneri verkkopalvelu.
Lisäksi Kehitysvammaisten Tukiliitto oli perustajajärjestö ja liitolla oli edustus seuraavissa
säätiöissä: Aspa-säätiö, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja Vates-säätiö.
Kohtaa mut, Vuosiraportti 2017
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Kunniamerkit ja huomionosoitukset
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry myöntää pronssisia,
hopeisia ja kultaisia kunniamerkkejä, Kultatulppaani-tunnustusmerkkejä ja viirejä tunnustukseksi pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta kehitysvammatyössä ja / tai tukijärjestötoiminnassa.
Kultaisen kunniamerkin myöntämisestä päättää liittohallitus omasta aloitteestaan. Hopeinen ja
pronssinen kunniamerkki sekä viiri voidaan myöntää myös muiden aloitteesta.
Viiri voidaan myöntää myös yhteisölle. Kultatulppaani-tunnustusmerkki myönnetään henkilölle, jolle on jo aiemmin myönnetty hopeinen kunniamerkki.
Pronssinen
Kouvolan kvt ry
Kouvolan kvt ry
Kauhajoen kvt ry
Kauhajoen kvt ry
Kauhajoen kvt ry
Kauhajoen kvt ry
Kauhajoen kvt ry
Kauhajoen kvt ry
Hämeenkyrön kvt ry
Hämeenkyrön kvt ry
Hämeenkyrön kvt ry
Kehitysvammatuki 77 Kemi ry
Kehitysvammatuki 77 Kemi ry
Teuvan kvt ry
Vaalan Kvt ry
Imatran seudun kvt ry
Imatran seudun kvt ry
Imatran seudun kvt ry
Keski-Suomen kvt ry
Keski-Suomen kvt ry
Keski-Suomen kvt ry
Kehitysvammatuki 57 ry
Kehitysvammatuki 57 ry
Kehitysvammatuki 57 ry
Kehitysvammatuki 57 ry
Kehitysvammatuki 57 ry
Kehitysvammatuki 57 ry
Kehitysvammatuki 57 ry
Kehitysvammatuki 57 ry
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Raija Bachman
Sari Melkko
Marja-Leena Koivisto
Asko Kulmala
Heli Paulaharju
Outi Peltonen
Eila Viitala
Mari Yli-Koski
Raili Autio
Rami Niinimäki
Erkki Sairiala
Pekka Alatarvas
Teemu Klasila
Saija Syväluoma
Kirsi Karppinen
Tiina Hämäläinen
Janne Korhonen
Jarmo Salonen
Harri Nieminen
Hannu Nieminen
Petri Liukkonen
Iiro Auterinen
Riitta Johansson
Päivi Liimatta
Erkki Lönnrot
Timo Martelius
Juha Martikainen
Helena Suosalmi
Pirjo Talaskallio
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Hopeinen
Kouvolan kvt ry
Kauhajoen kvt ry
Kauhajoen kvt ry
Hämeenkyrön kvt ry
Hämeenkyrön kvt ry
Hämeenkyrön kvt ry
Hämeenkyrön kvt ry
Hämeenkyrön kvt ry
Hämeenkyrön kvt ry
Heinolan Kvt ry
Heinolan Kvt ry
Kehitysvammatuki 77 Kemi ry
Suonenjoen kvt ry
Suonenjoen kvt ry
Suonenjoen kvt ry
Suonenjoen kvt ry
Imatran seudun kvt ry
Imatran seudun kvt ry
		
Keski-Suomen kvt ry
Keski-Suomen kvt ry
Keski-Suomen kvt ry
Keski-Suomen kvt ry
Viiri
Teuvan kvt ry
Teuvan kvt ry
Imatran seudun kvt ry
Imatran seudun kvt ry
		
Keski-Suomen kvt ry
		
Keski-Suomen kvt ry
Keski-Suomen kvt ry
Samixet, Porvoon
kehitysvammaisten
teatteri
Kultatulppaani
Kauhajoen kvt ry
Hämeenkyrön kvt ry
Kehitysvammatuki 77 Kemi ry

Marja Hukka
Anna-Maija Latomäki
Reijo Mäki-Kyyny
Kari Ahonen
Mirja Kapanen
Maria Kiukainen
Anne Korhonen
Veijo Korhonen
Markku Salonen
Marja-Terttu Sievänen
Virpi Oslanus
Reijo Moilanen
Paula Pakarinen
Marita Tiihonen
Tuula Pesonen
Sari Kärkkäinen
Pirjo Nevalainen
Marja-Liisa
Kantokivi
Aulis Mäkinen
Ritva Vihanto
Pia Nieminen
Sabine Ylönen

Raili Rintalahti
Anne-Mari Birling
Saska Helmikallio
Heidi Ja Johannes
Vesterinen
Musiikkikoulu
KUMO
Sami Laine
Elämöitsijät Ry

Tuovi Putkonen

Sinikka Miettinen
Pertti Kiukainen
Riitta Ilves
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KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY,
TUKIPIIRIT, YHDISTYKSET, JÄSENIÄ 31.12.2017
Etelä-Hämeen tukipiiri ry

Forssan seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Hausjärven kehitysvammaisten tuki ry
Heinolan kehitysvammaisten tuki ry
Hämeenlinnan seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Janakkalan
kehitysvammaisten tuki ry
Lahden seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Lopen kehitysvammaisten tuki
Riihimäen kehitysvammatuki ry
Sysmän kehitysvammaisten tuki ry
Piiri yhteensä

Etelä-Savon tukipiiri ry

Joroisten kehitysvammaisten tuki ry
Juvan kehitysvammaisten tuki ry
Kerimäen kehitysvammaisten tuki ry
Mikkelin seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Mäntyharjun ja Pertunmaan
kehitysvammaisten tuki ry
Punkaharjun kehitysvammaisten tuki ry
Rantasalmen kehitysvammaisten tuki ry
Savonlinnan kehitysvammaisten tuki ry
Piiri yhteensä

Kainuun tukipiiri ry

Kajaanin kehitysvammaisten tuki ry
Kuhmon kehitysvammaisten tuki ry
Puolangan kehitysvammaisten tuki ry
Ristijärven kehitysvammaisten tuki ry
Sotkamon kehitysvammaisten tuki ry
Suomussalmen
kehitysvammaisten tuki ry
Piiri yhteensä

193
35
108
294
57
333
22
163
73
1278

16
48
15
244
55
28
44
42
492

100
89
38
27
23
66
343

Keski-Suomen tukipiiri ry

Jämsän seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Karstulan kehitysvammaisten tuki ry
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235
101

Keski-Suomen
kehitysvammaisten tuki ry
Keuruun seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Kuhmoisten kehitysvammaisten tuki ry
Saarijärven seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Viitasaaren kehitysvammaisten tuki ry
Piiri yhteensä

253
86
13
87
43
818

Kymen tukipiiri ry

Anjalankosken
kehitysvammaisten tuki ry
Haminan seudun Erkat ry
Iitin kehitysvammaisten tuki ry
Imatran seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Joutsenon kehitysvammaisten tuki ry
Kotkan kehitysvammaisten tuki ry
Kouvolan seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Kuusankosken
kehitysvammaisten tuki ry
Lappeenrannan
kehitysvammaisten tuki ry
Rautjärven kehitysvammaisten tuki ry
Piiri yhteensä

Lapin tukipiiri ry

Inarin kehitysvammaisten tuki ry
Kehitysvammaistuki 77 Kemi ry
Kemijärven kehitysvammaisten tuki ry
Kittilän kehitysvammaisten tuki ry
Kolarin kehitysvammaisten tuki ry
Posion kehitysvammaisten tuki ry
Ranuan kehitysvammaisten tuki ry
Rovaniemen kehitysvammaisten tuki ry
Sallan kehitysvammaisten tuki ry
Sodankylän kehitysvammaisten tuki ry
Tervolan kehitysvammaisten tuki ry
Tornion kehitysvammaisten tuki ry
Ylitornion kehitysvammaisten tuki ry
Piiri yhteensä
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117
130
51
298
89
156
105
173
167
16
1302

59
82
114
78
25
24
63
179
36
76
22
37
26
821
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Pirkanmaan tukipiiri ry

Elvy ry
Etelä-Pirkan Erkat ry
Hämeenkyrön kehitysvammaisten tuki ry
Ikaalisten-Parkanon
kehitysvammaisten tuki ry
Kangasalan seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Mäntän seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Nokian kehitysvammaisten tuki ry
Ruoveden-Virtain
kehitysvammaisten tuki ry
Sastamalan seudun
ehitysvammaisten tuki ry
Tampereen kehitysvammaisten tuki ry
Valkeakosken seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Piiri yhteensä

24
8
84
76
175
88
262
68
85
778
161
1809

Pohjois-Karjalan tukipiiri ry

Ilomantsin-Tuupovaaran
kehitysvammaisten tuki ry
63
Joensuun kehitysvammaisten tuki ry
153
Juuan kehitysvammaisten tuki ry
37
Keski-Karjalan kehitysvammaisten tuki ry 38
Kontiolahden
kehitysvammaisten tuki ry
33
Lieksan kehitysvammaisten tuki ry
90
Liperin kehitysvammaisten tuki ry
56
Outokummun kehitysvammaisten tuki ry 62
Polvijärven kehitysvammaisten tuki ry
69
Ylä-karjalan kehitysvammaisten tuki ry
63
Piiri yhteensä
665

Pohjois-Savon tukipiiri ry

Iisalmen kehitysvammaisten tuki ry
Kaavin kehitysvammaisten tuki ry
Keiteleen kehitysvammaisten tuki ry
Kiuruveden kehitysvammaisten tuki ry
Kuopion hoiva ry
Leppävirran kehitysvammaisten tuki ry
Maaningan kehitysvammaisten tuki ry
Nilsiän kehitysvammaisten tuki ry
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61
30
14
33
190
96
17
36

Pielaveden kehitysvammaisten tuki ry
Rautalammin kehitysvammaisten tuki ry
Siilinjärven kehitysvammaisten tuki ry
Suonenjoen kehitysvammaisten tuki ry
Tuusniemen vammaisten tuki ry
Varkauden kehitysvammaisten tuki ry
Varpaisjärven kehitysvammaisten tuki ry
Vieremän kehitysvammaisten tuki ry
Piiri yhteensä

34
7
79
90
31
102
34
17
871

Pohojalaaset -99 tukipiiri ry

Alajärvi-Vimpelin
kehitysvammaisten tuki ry
Halsua-Kaustinen-Vetelin
kehitysvammaisten tuki ry
Ilmajoen kehitysvammaisten tuki ry
Jalasjärven kehitysvammaisten tuki ry
Jurvan kehitysvammaisten tuki ry
Kannuksen kehitysvammaisten tuki ry
Kauhajoen kehitysvammaisten tuki ry
Kauhavan-Härmäin
kehitysvammaisten tuki ry
Kokkolan kehitysvammaisten tuki ry
Kurikan kehitysvammaisten tuki ry
Laihian kehitysvammaisten tuki ry
Lappajärven-Evijärven
kehitysvammaisten tuki ry
Lapuan kehitysvammaisten tuki ry
Seinäjoen seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Suupohjan kehitysvammaisten tuki ry
Teuvan kehitysvammaisten tuki ry
Toholammin-Lestijärven
kehitysvammaisten tuki ry
Vaasan seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Ähtärin sisupussit ry
Piiri yhteensä

Popoke ry

Haapajärven Erkat ry
Haapaveden kehitysvammaisten tuki ry
Iin kehitysvammaisten tuki ry
Kalajoen kehitysvammaisten tuki ry

38
50
50
54
51
27
143
91
86
88
60
20
50
180
95
30
23
138
39
1313

66
59
36
54
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Kuusamon kehitysvammaisten tuki ry
143
Kärsämäen kehitysvammaisten tuki ry
29
Lakeuden kehitysvammaisten tuki ry
65
Muhoksen kehitysvammaisten tuki ry
75
Nivalan kehitysvammaisten tuki ry
48
Oulaisten seudun
kehitysvammaisten tuki ry
59
Oulun kehitysvammaisten tuki ry
403
Pudasjärven kehitysvammaisten tuki ry
71
Pyhäjärven kehitysvammaisten tuki ry
39
Raahen seudun
kehitysvammaisten tuki ry
64
Rantsilan kehitysvammaisten tuki ry
12
Reisjärven kehitysvammaisten tuki ry
31
Ruukin kehitysvammaisten tuki ry
21
Sievin kehitysvammaisten tuki ry
49
Taivalkosken kehitysvammaisten tuki ry
32
Utajärven kehitysvammaisten tuki ry
25
Vaalan kehitysvammaisten tuki ry
32
Vihannin kehitysvammaisten tuki ry
16
Ylivieskan kehitysvammaisten tuki ry
45
Piiri yhteensä
1474

Satakunnan tukipiiri ry

Eurajoen kehitysvammaisten tuki ry
Euran seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Harjavallan seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Huittisten seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Pohjois-satakunnan
kehitysvammaisten tuki ry
Porin seudun kehitysvammaisten tuki ry
Rauman seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Piiri yhteensä

Uudenmaan tukipiiri ry

Espoon kehitysvammatuki ry
Hyvinkään kehitysvammaisten tuki ry
Karjaan seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Kehitysvammatuki 57 ry
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27
134
154
60
69
105
89
638

269
114
49
761

Keski-Uudenmaan
kehitysvammaisten tuki ry
Kirkkonummen
kehitysvammaisten tuki ry
Lohjan seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Luoteis-Uudenmaan
kehitysvammaisten tukiyhdistys ry
Mäntsälän seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Nurmijärven
kehitysvammaisten tuki ry
Porvoon seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Rinnetuki ry
Vantaan kehitysvammaisten tuki ry
Piiri yhteensä

Varsinais-Suomen tukipiiri ry

Halikon kehitysvammaisten tuki ry
Kaarinan kehitysvammaisten tuki ry
Killin kehitysvammaisten tuki ry
Laitilan kehitysvammaisten tuki ry
Loimaan seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Salon kehitysvammaisten tuki ry
Someron seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Turun seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Uudenkaupungin seudun
kehitysvammaisten tuki ry
Piiri yhteensä

Valtakunnalliset yhdistykset
Frax ry
Me itse ry
Suomen Angelman-yhdistys ry
Suomen PWS-yhdistys ry
Piiri yhteensä

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Henkilöjäseniä yhteensä 31.12.2017
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208
100
95
54
74
162
121
103
264
2374

23
101
258
47
93
139
107
443
90
1301

47
1080
38
108
1273

16772
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Tukiliiton jäsenmäärien
kehitys 2011 – 2017
Tukiliitto yhteensä

2017
16772

2016
16748

2015
16 932

2014
17 050

2013
17 063

2012
17 223

2011
17 234

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

1278
492
343
871
818
1302
821
1809
665
1313
1474
638
2374
1301
1273

1 285
480
341
784
784
1 293
827
1763
676
1322
1 540
648
2390
1281
1249

1 252
485
386
883
711
1336
890
1 809
692
1 584
1 380
633
2 419
1 258
1 214

1 300
488
374
901
686
1 364
912
1 795
696
1 419
1 618
628
2 400
1 268
1 201

1 313
462
401
894
680
1 347
929
1 800
705
1 464
1 703
610
2 410
1 235
1 110

1 333
423
399
869
666
1 358
963
1 771
726
1491
1 722
640
2 425
1 378
1 059

1 330
507
404
874
658
1 339
990
1 772
701
1 478
1 727
671
2 435
1 384
964

Jäsenmäärien kehitys tukipiireittäin
Etelä-Hämeen Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Etelä-Savon Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Kainuun Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Kehitysvammaisten Pohjois-Savon Tukipiiri ry
Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Kymen Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Lapin Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Pirkanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Pohjois-Karjalan Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Pohojalaaset-99 Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Popoke ry
Satakunnan Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Uudenmaan Tukipiiri ry
Varsinais-Suomen Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Valtakunnalliset yhdistykset

Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenmäärien kehitys 2011 – 2017.
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Tule mukaan paikalliseen yhdistykseen ja samalla suureen valtakunnalliseen kansalaisja ihmisoikeusjärjestöön. Yhdessä voimme
muuttaa maailmaa.
Vertaistuki ja vaikuttaminen ovat Tukiliiton
toiminnan ydin. Tukiyhdistykset toimivat kehitysvammaisten ihmisten – lasten, nuorten
ja aikuisten – ja heidän läheistensä yhdyssiteenä ja etujärjestönä.

Tavoitteemme ovat
. kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden
sekä perus- ja ihmisoikeuksien
toteutuminen
. se, että perheet saavat tarvitsemansa tuen.
Työmme perusta on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus, jonka Suomi ratifioi 10.6.2016. Yhdenvertaisuus
ei ole maailmassa valmiina, se vaatii tekoja.
Kehitysvammaisten Tukiliitto rakentaa kaikkien yhteistä maailmaa, jossa jokainen kuuluu joukkoon.

Jäsenenä saat ajantasaista tietoa oikeuksien valvonnasta, palveluista, sosiaaliturvasta sekä paikallisista ja valtakunnallisista tapahtumista. Voit valita jäsenlehdeksesi joko Yhdistyksemme, joita on 180, toimivat koko
laadukkaan, yleiskielisen Tukiviestin tai sel- Suomen alueella.
kokielisen Leijan, joka on palkittu Vuoden
selväsanaisena. Sateenvarjomme alla toimii Yhdistyksissä ihmiset saavat ja antavat vermonia sosiaalisen median verkostoja.
taistukea – vaihtavat kokemuksia ja hyväksi
koettuja arjen ratkaisuja –, järjestävät toiminMeitä on jo noin 17 000 ympäri Suomen. Pai- taa ja tapahtumia ja vaikuttavat oman alueenkallisten tukiyhdistysten lisäksi jäsenyhdis- sa päätöksentekoon kehitysvammaisia ihmityksiimme kuuluu valtakunnallisia harvinais- siä ja heidän läheisiään koskevissa asioissa.
ten kehitysvammaryhmien yhdistyksiä sekä
kehitysvammaisten ihmisten oma Me Itse ry. Tule mukaan!

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee toimintaamme
Veikkauksen tuotolla.

