


Liittokokousviikonloppu 17.-18.5.

17.5. klo 9.30 -16.00 Järjestöpäivä Tulppaanitalolla

17.5. klo 9.30 -16 Vaikuttamisen välineet -selkokielinen koulutus 
Tulppaanitalolla

17.5. klo 17.30 Kulttuurista hyvinvointia -illanvietto Tampere-talolla

18.5. Liittokokous Tampere-talolla klo 9 alkaen  ilmoittautuminen, 
liittokokous klo 10 –

Liittokokousviikonlopun tiedot ja liittokokouksen aineistot 
päivitetään https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-
yhdistykset/liittokokous/

#SiksiTukiliitto

#vapaaehtoistoiminta

#tukiliittovaikuttaa

https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/liittokokous/


Järjestöpäivä 17.5. – Aktiivinen 
yhdistystoiminta tulevaisuudessa 

10:00 Tervetuloa! Miten Tukiliitto tukee jäsenyhdistyksiä?
Lea Vaitti, kansalaistoiminnan päällikkö

10:30 Mitä vapaaehtoistoiminta on nyt ja tulevaisuudessa?
Petri Paju, hankepäällikkö Kaikille eväät elämään -
avustusohjelmassa, Lastensuojelun Keskusliitto

11:30 Vahvistu vanhempana -kokemusasiantuntija tiimi 
vapaaehtoistoiminnan muotona 
Sirpa Mäkinen kehittämistoiminnan esimies 
11:45 Vammaisten oikeuksien toteutuminen – YK:n 
vammaissopimuksen seurantaa

Anne Saarinen, vammaispalveluiden asiantuntija

12:15 – 13:15 Lounas; Lounasravintola Linna, Kalevantie 5

https://www.sodexo.fi/linna


13:15 Paikallinen ja alueellinen vaikuttaminen: Yhdistysten ja 
tukipiirien vaikuttamistoiminnan tarpeet ja keinot

Paikallinen ja alueellinen vaikuttaminen: Yhdistysten ja tukipiirien 
vaikuttamistoiminnan tarpeet ja keinot
Selvitystyö yhdistysten vaikuttamistoiminnasta

Nanna Nieminen, opiskelija, Tukiliitto

Yhteistyössä kohti ratkaisua – ratkaisukeskeinen toimintamalli 
paikallisen vaikuttamisen tukena

Salla Pyykkönen ja Sari Pohjolainen, aluekoordinaattorit, Tukiliitto

14.15 tauko ja siirtyminen työpajoihin



14:30 Rinnakkaiset työpajat

1) Jäsenrekisterin käyttö haltuun

Sanna Tikkanen jäsensihteeri ja Ritva Still neuvottelutila 413, 4. krs

2) Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

vapaaehtoistoimijoiden palkitsemiseen, kustannusten korvaamiseen 
ja vakuutuksiin, tutustutaan tulorekisteriin

Sari Pohjolainen, aluekoordinaattori luentosali, 1.krs

3) Ideoita yhteiskehittämiseen ja kokemustiedon hyödyntämiseen 
yhdistyksessä

Kokemusasiantuntijatiimin soveltaminen yhdistystoiminnan 
kehittämisessä ja tutustutaan palvelumuotoiluun 

Sirpa Mäkinen, kehittämistoiminnan esimies, Tukiliitto 3.kerros

15:30 Päivän yhteenveto, 1.kerros luentosali
Jyrki Pinomaa, hallituksen pj. Tukiliitto
Iltapäiväkahvit, 1. kerroksen aula

17.30 Kulttuurista hyvinvointia -illanvietto Tampere-talolla 



Joitakin käytännön asioita

▪ Striimaus käynnissä, puhukaa mikkiin! 

▪ Liikennevalot käytössä ☺

▪ Tupakkapaikka takapihalla.

▪ Lounas on Yliopistolla, Linna-rakennuksessa ulko-
ovesta oikealle kaksi korttelia, 2 krs.  Ruokalipulla 
saa buffetlounaan ja jälkiruokakahvin

▪ Opintokeskus Sivis osallistuu kustannuksiin ja heiltä 
tulee palautekysely 



Miten Tukiliitto tukee jäsenyhdistyksiään?
Lea Vaitti kansalaistoiminnan päällikkö 



Suomessa yhdistystoiminta on vahvaa

▪ Suomessa yhdistystoiminnalla on ollut erityisen suuri merkitys 
yhteiskunnan kehittämisessä ja yhteisen hyvinvoinnin 
rakentamisessa.

▪ Yhdistykset demokratian toteuttamisen väyliä ja osallistumisen 
mahdollistajia arjessa. 

▪ Suomalaisista 75% kuuluu johonkin yhdistykseen ja vuosittain 
perustetaan noin 2000 uutta yhdistystä. 

▪ Suomessa noin 10 000 sote-alan yhdistystä ja 200 liittoa.

▪ Nuoret kasvavassa määrin kiinnostuneita 
vapaaehtoistoiminnasta! (Kansalaisareena 2018)

▪ Kun yhteinen toiminta laajenee ja vakiintuu, yhdistys on hyvä 
ja luotettava tapa hallinnoida ja johtaa toimintaa. Yhdistyslaki 
turvaa jokaisen jäsenen oikeuden osallistua ja päättää.





Tukiliiton jäsenyhdistykset

▪ Tuottavat merkittävässä määrin virkistys- ja vapaa-
ajantoimintaa aikuisille kehitysvammaisille henkilöille 

▪ Tärkeitä kehitysvammaisten henkilöiden ja perheiden 
tarpeiden esillä pitäjiä, oikeuksien valvojia ja vaikuttajia. 

▪ Tukiyhdistykset/-piirit välttämättömiä keskustelukumppaneina 
kunnan ja palveluiden tuottajien kanssa.

▪ Jäsenmäärä vähenee kokonaisuudessaan hieman, mutta ehkä 
1/3 yhdistyksistä vahvistaa toimintaansa.



Mutta tulevaisuutta ajatellen …

▪ Pitkäaikainen sitoutuminen vähenee.

▪ Yhdistyshallinto on vierasta ja kiinnostaa vain harvoja.

▪ Syntyy lyhytaikaista ja organisoimatonta toimintaa. 

▪ Verkossa tapahtuva toiminta valtaa alaa.

▪ Lapsiperheiden ajasta kilpailu on kovaa.

▪ Tukiliiton yhdistyskenttä on kattava, mutta yhdistykset osin 
hyvin pieniä ja toimivat liian usein yksin. 

▪ Yhä useammat kehitysvammaiset henkilöt haluavat olla itse 
toimijoita ja heillä on valtavasti intoa ja osaamista!



Tuki jäsenyhdistyksille 

”Minusta kattojärjestö voisi järjestää pienillä 
paikkakunnilla erilaisia koulutus- tai infotilaisuuksia, kun 
kaikki muutokset tulee aika pikavauhtia, esim. mitä 
asioita kuuluu jokaiselle kehitysvammaiselle avustaja, 
kuljetus tai asuminen, monet ikääntyvät vanhemmat 
eivät tiedä likimainkaan mitä asioita heidän ikääntyvälle 
omaiselle kuuluu ja eivätkä jaksa ottaa selvää.”

Yhdistyskysely 2018

Jäsenyhdistyksille suunnattu tuki löytyy Tukiliiton kotisivuilta 
https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/tuemme-
yhdistyksia/

https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/tuemme-yhdistyksia/


Aluetyö ja koulutukset 

https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-
yhdistykset/tuemme-yhdistyksia/koulutukset-
ja-tilaisuudet/

https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/tuemme-yhdistyksia/koulutukset-ja-tilaisuudet/


Toimintaraha ja jäsenrekisteri



Viestintä

https://www.facebook.co
m/groups/tukiliitonjasent
enkeskustelu/

https://www.facebook.com/groups/tukiliitonjasentenkeskustelu/


Uutta suuntaa 

https://www.tukiliitto.fi/toi
minta/verkkoauttaminen/

https://www.tukiliitto.fi/toiminta/verkkoauttaminen/


Paljon materiaalia oikeuksien valvonnan 
tueksi 



Byrokratian perkaaminen

▪ Oikeusministeriön työryhmä selvittää, miten yhdistysten ja 
muiden kansalaistoimijoiden toimintamahdollisuuksia 
voitaisiin parantaa ja lisätä. Tavoitteena on edistää 
kansalaistoimintaa ja kehittää kevyemmin säänneltyjä 
toimintamuotoja.

▪ Kysely on auki 3.5.–22.5. Löytyy nimellä ”uudistetaan 
kansalaistoimintaa”

▪ Kyselyn tulosten perusteella määritellään yhteisömuotoon 
liittyvät muutostarpeet. 

▪ Ratkaisuvaihtoehtoja ja vaikutuksia koskevaan keskusteluun 
voi osallistua verkossa 28.5.–18.6.2019. 



#SiksiTukiliitto 

▪ Tänä viikonloppuna 
paparatseja paikalla:  kuvia ja 
videoita päätyy Tukiliiton 
viestintäkanaviin myös 
someen.

▪ Yhdessä voimme tehdä 
kehitysvammaisten ihmisten 
ja perheiden tarpeita  ja 
oikeuksia näkyväksi.

▪ Ja tuoda esille yhdistysten ja 
liiton monipuolista toimintaa.


