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TUKILIITON STRATEGIA?



Tukiliiton strategia vuosille 2017 – 2020
• Painopistealueet tiivistettynä:

• 1) Vammaisten henkilöiden osallisuus ja täysivaltainen kansalaisuus
Tavoitteenamme on, että vammaiset henkilöt voivat päättää omasta elämästään 
ja saavat siihen tarvitsemansa tuen. Tämä on tärkeää sekä lapsille että aikuisille.

• 2) Perheiden ja läheisten osallisuus ja tuki
Tavoitteenamme on, että vanhemmat ja läheiset saavat tukea ja palveluita, kun 
he niitä tarvitsevat. Läheiset ovat vammaisen henkilön tärkeitä tukijoita. He 
voivat rohkaista omista asioista päättämiseen ja tukea palveluiden hakemisessa.

• 3) Jäsenyhdistyksille annettava tuki
Tavoitteenamme on, että Tukiliittoon kuuluvat yhdistykset toimivat aktiivisesti ja 
järjestävät toimintaa eri-ikäisille vammaisille henkilöille ja perheille. Tavoitteena 
on myös, että vammaiset henkilöt ovat itse suunnittelemassa ja toteuttamassa 
toimintaa.

• 4) Koko järjestön toimintatapojen ja rakenteiden kehittäminen
Tavoitteenamme on, että Tukiliitto pystyy tehokkaasti vaikuttamaan 
yhteiskunnassa ja tuottamaan tukea jäsenyhdistyksilleen.



LIITTOHALLITUS?



Liittohallitus - Tukiliittoa edustaa ja sen 
asioita hoitaa liittohallitus
• johtaa, valvoo ja kehittää Tukiliiton yleistä toimintaa lakien, sääntöjen, liittokokousten 

päätösten mukaisesti

• valmistelee liittokokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsuu liittokokouksen koolle

• hyväksyy Tukiliiton jäsenyhdistykset

• huolehtii Tukiliiton taloudesta ja omaisuuden hoidosta

• päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta ja myymisestä sekä lainanotosta

• palkkaa ja erottaa Tukiliiton johtavat toimihenkilöt sekä sopii johtavien 
toimihenkilöiden työehdoista

• hyväksyy johtosäännön, jossa määritellään tarkemmin liittohallituksen ja 
työntekijöiden vastuualueet

• nimeää Kehitysvammaisten Palvelusäätiön sääntöjen mukaisesti edustajat säätiön 
hallitukseen

• käsittelee jäsenyhdistysten liittohallituksen käsiteltäväksi osoittamat aloitteet

• huolehtii jäsenrekisterin ylläpidosta.



Tietoa ja tukea

• Tukiliiton nettisivuilta www.tukiliitto.fi mm.

• Järjestötiedotteet Liittohallituksen kokouksista

• Lausunnot ja kannanotot

• Tukea ja neuvontaa

• Facebook

• Tukiliiton jäsenten keskustelu yhdistystoiminnasta - ryhmä

• Jne…

http://www.tukiliitto.fi/
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Edistämme osallisuutta, inkluusiota, yhdenvertaisuutta 
ja tavallisiin yhteisöihin liittymistä. Mikä alueellamme 
toimii/mitä kehittää 6.10.18



Pidetään
mukava päivä!


