
Hyvät Tukiliiton jäsenyhdistysten jäsenet, 
 
Rovaniemen liittokokous, toukokuussa 2017, lähetti hylätessään silloin käsittelyssä olleen 
sääntöuudistusehdotuksen, asian uuteen jatkovalmisteluun. Se antoi liittohallitukselle tehtäväksi, 
liittokokouksessa käydyn keskustelun perusteella, valmistella liitolle uusi sääntöuudistusehdotus 
tuotavaksi liittokokouskäsittelyyn. 
 
Valittuna uutena puheenjohtajana, otin tehtävän vastaan ja aloittaessani toimikauteni vuoden 
2018 alussa, ryhdyimme liittohallituksessa töihin. Alkuvalmistelu siirrettiin vasta perustettuun 
työvaliokuntaan, jonka muodostivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä neljä liittohallituksen 
valitsemaa hallituksen jäsentä.  
 
Työvaliokunta käynnisti työnsä tutustumalla Rovaniemen liittokokouksessa käytyyn keskusteluun. 
Päätimme heti alussa, että otamme uudistuksen kohteeksi ainoastaan sellaiset sääntökohdat, joita 
Rovaniemellä laajasti kannatettiin. Tällaisia kohtia olivat liittokokousta ja liittohallitusta koskevat 
sääntökohdat. Lisäksi sovittiin, että uudistuksen yhteydessä koko säännöt vielä huolella käydään 
läpi kohta kohdalta ja ehdotetaan tuotavaksi tähän päivään sellaiset kohdat, jotka vaikuttavat 
vanhentuneilta suhteessa lainsäädäntöön tai kirjoitusasuun. 
  
Liittohallitus on saanut ehdotuksensa valmiiksi. Matkan varrella visioitiin välillä rohkeammin, 
mutta rakentavan yhteisen keskustelun jälkeen otettiin jo askeleita taaksepäin. Asia on kulkenut 
liittohallituksen kokouksesta seuraavaan, palautuen aina välillä työvaliokunnan jatkotyöstettäväksi 
tai asiantuntijatarkennusta varten. Alusta alkaen oli ajatuksena kytkeä liiton jäsenistö mukaan 
uudistukseen.  
 
Marraskuussa 2018 kysyimme jäsenistön kantoja keskeisiin uudistuskohtiin ja saadun runsaan 
palautteen perusteella, korjasimme taas tekstejä. Päätimme myös, että ehdotuksen tultua 
jokseenkin valmiiksi, puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kiertävät tukipiirien kokouksissa 
esittelemässä ehdotusta, kuulemassa vielä ennen lopullista päätöstä jäsenten kantoja uudistuksiin 
ja perustelemassa miksi ja miten ehdotuksiin on päädytty. Näin olemme myös toimineet. Nämä 
tilaisuudet antoivat myös mahdollisuuden kertoa uudistusehdotuksen käytännön vaikutuksista. 
 
On ollut paitsi hyödyllistä, myös suuri ilo kiertää piirien kokouksissa ja tavata suuri määrä piirien 
aktiivisia toimijoita ja kuulla heidän näkemyksiään. Olemme saaneet sääntötyöllemme arvokasta 
palautetta. Ilahduttavaa on myös ollut todeta, että ehdotetut muutokset on pääsääntöisesti 
koettu tarpeellisiksi ja kannatettaviksi. Huolta on toki myös kuultu. Ehdotus hallituksen koon 
pienentämisestä on huolestuttanut, koska sen on pelätty olevan uhka liittohallituksen alueelliselle 
edustavuudelle. 
 
Tämä huoli poistuu, sillä ehdotamme liittohallituksen vaaliin asetettavien ehdokkaiden 
hakemusten käsittelyyn vaalivaliokuntaa – viisi viisasta, Tukiliiton ja sen toiminnan hyvin tuntevaa, 
liittokokouksen valitsemaa konkaria. Vaalivaliokunnan työjärjestyksessä määritellään ne kriteerit, 
jolla liittohallituksen vaaliin ehdolle asettuvia hakijoita ja heidän soveltuvuuttaan tullaan 
arvioimaan. Ensimmäisenä kriteerinä työjärjestykseen kirjataan, että liittohallituksessa tulee olla 
maantieteellinen edustavuus – niin pohjoisen, etelän, idän, lännen kuin keskisenkin Suomen tulee 
siellä näkyä. Muita kirjattavia kriteereitä ovat sukupuolten välinen tasa-arvo, lievemmin ja 
vaikeammin vammaisten läheisten edustavuus hallituksessa, sääntöjen määrittelemän 



läheiskiintiön täyttyminen ja mahdollisesti hallituksessa kulloinkin tarvittavan erityisosaamisen 
varmistaminen. Vaalivaliokunnan työjärjestys tullaan hyväksymään ennen liittokokousta 
pidettävässä toukokuun liittohallituksen kokouksessa.  
 
Hyvällä liittohallituksen sisäisellä yhteistyöllä ja jäsenistöä herkällä korvalla kuunnellen, olemme 
nyt tulleet vaiheeseen, jossa sääntöuudistusehdotus on valmis liittokokoukseen vietäväksi. 
Joidenkin tukipiirien kokouksia on vielä käymättä, mutta liittohallituksen osalta ehdotus on nyt, 
sisällöltään kahdessa peräkkäisessä kokouksessa hyväksyttynä, yksimielisesti päätetty lähettää 
liittokokouksen käsiteltäväksi. Viimeisimmässä kokouksessamme maaliskuun lopussa, mukaan 
liitettiin myös siirtymäaikaa koskevat kirjaukset. 
 
Olemme liittohallituksena nyt tehneet Rovaniemen liittokokouksen meille antaman tehtävän. 
Olemme kuluneen, runsaan vuoden aikana, käyneet huolellisen, perusteellisen ja varsin vilkkaan 
keskustelun aiheen ympärillä. Olemme kuunnelleet toinen toisiamme, liiton jäsenistöä ja 
asiantuntijoita. Valmis ehdotus on luonnollisesti kompromissi. Olisimme voineet tehdä 
suurempiakin muutosehdotuksia, mutta pyrkimyksemme oli koko ajan saada aikaan ehdotus, joka 
vastaa kannatettuihin ja varsin pitkään keskustelussa olleisiin keskeisiin liiton päätöksentekoa ja 
rakenteita koskeviin uudistustarpeisiin. 
 
Korostan, että uudistusehdotus ei ole liittohallituksesta lähtöisin. Se ei ole myöskään minuun 
Tukiliiton puheenjohtajana tai henkilönä kytkeytyvä ehdotus. Sääntöuudistusehdotuksen 
tekemiseen ryhdyimme, koska liittokokous oli näin päättänyt. Itse uudistusten tausta on Tukiliiton 
väen vuosikymmeniä käymissä keskusteluissa ja kehittämisideoissa, erityisesti siinä keskustelussa, 
joka käytiin Rovaniemen liittokokouksessa. 
 
Tämän linkin kautta aukeaa uudistusehdotuksesta kertova pdf -esitys ja tämän linkin kautta 
aukeaa itse sääntöuudistusteksti. Teksti löytyy kahdessa muodossa, ensin versiona, jossa näkyvät 
sekä nykyisten sääntöjen teksti että ehdotettu uusi teksti ja lopulta muodossa, jossa ehdotetut 
uudet säännöt ovat luettavissa sellaisenaan, ilman nykyisten sääntöjen tekstimuotoa ja korjauksia. 
 
Haluan kiittää ihan kaikkia, koko valtakunnan alueella uudistusehdotuksen syntymiseen 
vaikuttaneita. Panoksenne on ollut korvaamaton. Erityiskiitos liittohallituksen jäsenille, jotka ovat 
avoimen rakentavassa, mutta myös rehellisen kriittisessä hengessä osallistuneet ehdotuksen 
koostamiseen. Tuon tyytyväisin mielin tämän odotetun ja toivotun, Tukiliiton uuteen aikaan 
tuovan sääntöuudistusehdotuksen liittokokoukseen päätettäväksi. 
 
Tampereella 30. maaliskuuta 2019 
 
Jyrki Pinomaa 
Tukiliiton puheenjohtaja 
 
Linkit:  
Sääntömuutosehdotus sisältäen sekä nykyiset säännöt siten, että muutosehdotukset ovat 
näkyvissä, että varsinaisen liittohallituksen sääntömuutosehdotuksen 
Esitys sääntöehdotuksista sisältäen myös taustoitusta ja lyhyitä perusteluita 
 
 

https://storage.googleapis.com/tukiliitto-production/2019/04/saantomuutosten-esittely-jasenyhdistyksille-kvtl-2019-.pdf
https://storage.googleapis.com/tukiliitto-production/2019/04/liite-6-saantomuutokset-liittokokoukselle-2019-lk-18.5.2019-varsinainen-muutosehdotus.pdf
https://storage.googleapis.com/tukiliitto-production/2019/04/liite-7-saantomuutokset-liittokokoukselle-2019-lk-18.5.2019-muutokset-nakyvissa.pdf
https://storage.googleapis.com/tukiliitto-production/2019/04/liite-6-saantomuutokset-liittokokoukselle-2019-lk-18.5.2019-varsinainen-muutosehdotus.pdf
https://storage.googleapis.com/tukiliitto-production/2019/04/liite-7-saantomuutokset-liittokokoukselle-2019-lk-18.5.2019-muutokset-nakyvissa.pdf
https://storage.googleapis.com/tukiliitto-production/2019/04/saantomuutosten-esittely-jasenyhdistyksille-kvtl-2019-.pdf

