
 

Tietoa yhdistyksille 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n         
liittokokous 2019 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



Sivu | 1  
 

 
 
 
Tietoa yhdistyksille 
 
Tämän puheenjohtajille ja sihteereille lähtevän Tietoa yhdistyksille -kirjeen liitteenä ohessa 
ovat liittokokouskutsu ja yhdistysluettelo sekä järjestöpäivän ohjelma. Sihteereille lähte-
neissä kirjeissä ovat lisäksi valtakirjat. 
 
 
 
 
  

 
 
Liittokokousviikonloppu 17. – 18.5.2019 Tampere 
  
Järjestöpäivä: Aktiivinen yhdistystoiminta tulevaisuudessa 17.5. Tulppaanitalo 
Vaikuttamisen välineet -selkokielinen koulutus 17.5. Tulppaanitalo  
 
Kulttuurista hyvinvointia -tapahtuma ja illallinen 17.5. Tampere-talo 
Liittokokous 18.5. Tampere-talo 
 
 
Liittokokous järjestetään Tampereella 18.5.2019 klo 9-16 
 
Perjantai 17.5.2019 
Järjestöpäivä klo 9.30 - 16 Tulppaanitalo  
Vaikuttamisen välineet, selkokielinen koulutus internetin käytöstä klo 9.30-15 Tulppaani-
talo  
Kulttuurista hyvinvointia tapahtuma ja illallinen alkaen klo 17.30 Tampere-talo 
Lisätietoja www.tukiliitto > Tapahtumat 
 
Liittokokoukseen ja perjantain iltatapahtumaan illallisineen ilmoittaudutaan viimeistään 
10.4.2019. 
Järjestöpäivään on erillinen ilmoittautuminen viimeistään 10.4.2019 mennessä. 
Vaikuttamisen välineet -koulutukseen on myös erillinen ilmoittautuminen. 
Muistattehan antaa tilaisuuksiin osallistuville muiden tietojen lisäksi myös tässä kirjeessä 
olevan ilmoittautumisohjeen. 
 
Ohessa on virallinen liittokokouskutsu, joka on sääntöjen 10 §:n mukaan lähetettävä vä-
hintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta kullekin Tukiliiton jäsenelle pos-
titetulla kirjeellä tai sähköpostitse.  
 

http://www.tukiliitto/
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Yhdistysten liittokokousedustajien määrä perustuu liiton sääntöihin ja määräytymisperusteet 
on kerrottu oheisessa liittokokouskutsussa. Yhdistysten henkilöjäsenmäärä lasketaan liiton 
jäsenrekisterin 1.1.2019 tietojen mukaan. 
 

 
Liittokokouksen aikataulu  
 
Lauantai 18.5.2019 
Liittokokous, Tampere-talo, Yliopistonkatu 55 
klo 9  lähtien ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus 
klo 10 - 12 Liittokokous 
klo 12 Lounasbuffet 
klo 13 - 16 Liittokokous jatkuu 
 Lähtökahvit kokouksen lopuksi 
 

 
Osallistumismaksut 
 
Perjantai 17.5. Järjestöpäivä -Aktiivinen yhdistystoiminta tulevaisuudessa. Maksuton, päi-
vään sisältyy lounas ja kahvit. 
Perjantai 17.5. Vaikuttamisen välineet. Maksuton selkokielinen koulutus. 
Perjantai 17.5. Kulttuurista hyvinvointia -tapahtuma ja illallinen: yhteensä 50 euroa 
Lauantai 18.5. Liittokokous: 30 euroa 
Liittokokousedustajien matkakuluja ei korvata. 
 
Kehitysvammaisten Tukiliitto laskuttaa osallistumismaksut ja illallisen jälkikäteen. Lasku lä-
hetetään sähköisessä ilmoittautumisessa annettuun laskutusosoitteeseen. Jos maksajana 
on yhdistys, pelkkä yhdistyksen nimi ilmoittautumisessa riittää. Lähetämme laskun auto-
maattisesti rahastonhoitajalle. 
 
Jos osallistuja tulee avustajan tai tulkin kanssa, on avustajalla tai tulkilla mahdollisuus ruo-
kailla sekä kahvitella tilaisuuksien tauoilla ja illanvietossa.  
 

 

Aloitteet  

Sääntöjen mukaan Tukiliiton jäsenyhdistyksellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä 

on oikeus tehdä aloite liittokokoukselle.  

Liittohallitukselle osoitetut aloitteet tulee toimittaa kansalaistoiminnan päällikkö Lea Vaittille 

sähköpostitse lea.vaitti@tukiliitto.fi  28.2. mennessä. Tarvittaessa aloitteet voi toimittaa 

postitse: 

Lea Vaitti, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Pinninkatu 51, 33100 Tampere.  

 

 
 

mailto:lea.vaitti@tukiliitto.fi
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Liittokokousedustajien valtakirjat 

  
Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus alkaa kokouspaikalla 18.5.2019 klo 9.00.  
Joustavan ilmoittautumisen varmistamiseksi toivomme, että lähetätte valtakirjat ennakkoon 
niin, että ne ovat perillä viimeistään maanantaina 6.5.2019.  
Postitusosoite: Kehitysvammaisten Tukiliitto / Soilikki Alanne, Pinninkatu 51, 33100 Tam-
pere  
Valtakirjat voi myös skannata ja lähettää sähköpostitse soilikki.alanne@tukiliitto.fi 
 
Valtakirjan allekirjoittavat yhdistyksen nimenkirjoittajat. Hyvän yhdistyskäytännön mukaista 
ei kuitenkaan ole itse valtuuttaa itseään, joten tällaisessa tapauksessa toisena valtuuttajana 
voi olla myös joku muu yhdistyksen hallituksen tai johtokunnan jäsen.  
 
Liittokokousedustajille lähetämme kokousaineiston hyvissä ajoin ennen kokousta.  Ääni-
valtaisten edustajien lisäksi liittokokoukseen ovat tervetulleita muutkin yhdistyksen jäsenet 
ja myös heille liittokokous voi sallia puheoikeuden.  
 
 
 

 Majoitus  

Jokainen yöpyjä varaa ja maksaa huoneensa itse. 
Kiintiövaraukset: Lapland Hotel ja Scandic Tampere City 

Lapland Hotel, Yliopistonkatu 44 
Varaustunnus: ALLTUKILTO19 
Varaukset 15.4.2019 mennessä varaustunnusta käyttäen:  
03- 383 0000 tai www.laplandhotels.com  
 
Ajankohta  16. – 18.5.2019 
Huonehinta  111 euroa 1hh/vrk 

 126 euroa 2hh/vrk 
 
Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1 
Varaustunnus: KEH160519 
Varaukset 2.5.2019 mennessä varaustunnusta käyttäen:  
Puhelin +358 3 244 6111, sähköposti tamperecity@scandichotels.com  
Lisätietoja hotellista: www.scandichotels.fi  
 
Ajankohta 16. – 18.5.2019 
Huonehinta 104 euroa Standard 1hh/vrk  
 124 euroa Standard 2hh/vrk  
  
 

 
 
 
 
 

http://www.laplandhotels.com/
mailto:tamperecity@scandichotels.com
http://www.scandichotels.fi/
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Ilmoittautuminen liittokokoukseen ja iltatilaisuuteen 
 
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 10.4.2019.  
Ilmoittautuminen on mahdollista Kehitysvammaisten Tukiliiton kotisivuilla:  
http://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/liittokokous/ 
On tärkeää, että liittokokoukseen osallistuva ilmoittaa selkeästi täydellisen postiosoit-
teensa, johon voimme lähettää liittokokouksen esityslistan liitteineen.  
 
Ilmoittautumisen peruutusehdot:  
Peruutus on mahdollista tehdä ilman veloitusta viimeistään 6.5.2019. Tämän jälkeen 
tapahtuneista peruutuksista peritään 50 % osallistumismaksusta. Koko maksu peritään, mi-
käli peruutusta ei tehdä lainkaan.  
Muutokset ja peruutukset tehdään sähköpostitse osoitteeseen: 
soilikki.alanne@tukiliitto.fi  
 
 
 

 
Tärkeät päivämäärät  
 

▪ Liittokokousaloitteet 28.2.2018 mennessä Lea Vaittille 
▪ Perjantain illallisen sekä lauantain liittokokouksen ilmoittautumiset viimeistään 

10.4.2019 
▪ Järjestöpäivään ilmoittautumiset viimeistään 10.4.2019 
▪ Huonevaraukset hotelliin viimeistään:  

Lapland Hotel 15.4.2019 ja Scandic Tampere City 2.5.2019 
▪ Ilmoittautumisen muutokset ja peruutukset maksutta viimeistään 6.5.2019 
▪ Liittokokousvaltakirjat Tukiliittoon viimeistään 6.5.2019 

 
 
Lisätietoja    
Soilikki Alanne, soilikki.alanne@tukiliitto.fi, 040 4839 318  
Lea Vaitti, lea.vaitti@tukiliitto.fi, 050 5288 386 
 
 
 
 
 

 

 

Liittokokouskutsu ja asiakirjat löytyvät myös Tukiliiton kotisivuilta, 

osoitteesta www.tukiliitto.fi > liittokokous 

http://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/liittokokous/
mailto:soilikki.alanne@tukiliitto.fi
mailto:soilikki.alanne@tukiliitto.fi
mailto:lea.vaitti@tukiliitto.fi
http://www.tukiliitto.fi/

