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Jäsenenä saat tietoa ja vertaistukea      #kohtaamut

Tehdään yhdessä hyvä maailma

Tavoitteemme ovat 
 . kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden 

sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen
 . se, että perheet saavat tarvitsemansa tuen. 

Tule mukaan paikalliseen yhdistykseen ja samalla suureen 
valtakunnalliseen kansalais- ja ihmisoikeusjärjestöön. 

Vertaistuki ja vaikuttaminen ovat Tukiliiton toiminnan ydin. 
Tukiyhdistykset toimivat kehitysvammaisten ihmisten  – 
lasten, nuorten ja aikuisten – ja heidän läheistensä 
yhdyssiteenä ja etujärjestönä. 

Jäsenenä saat ajantasaista tietoa oikeuksien valvonnasta, 
palveluista, sosiaaliturvasta sekä paikallisista ja 
valtakunnallisista tapahtumista. Voit valita jäsenlehdeksesi 
joko laadukkaan, yleiskielisen Tukiviestin tai selkokielisen 
Leijan, joka on palkittu Vuoden selväsanaisena. 
Sateenvarjomme alla toimii monia sosiaalisen median 
verkostoja. Harvinaiskeskus Norio on osa toimintaamme.

Meitä on jo noin 17 000 ympäri Suomen. Paikallisten 
tukiyhdistysten lisäksi mukana on valtakunnallisia 
harvinaisten kehitysvammaryhmien yhdistyksiä sekä 
kehitysvammaisten ihmisten oma Me Itse ry.

Yhdessä voimme muuttaa maailmaa.



Kehitysvammaisten 
Tukiliitto ry
. Perustettu 1961. 
. Jäseninä noin 180 yhdistystä, joissa  

noin 17 000 henkilöjäsentä.
. Edistämme kehitysvammaisten ihmisten 

osallisuutta kaikilla elämänalueilla,  
kuten asumisessa, koulutuksessa, 
työelämässä ja vapaa-ajalla. 

. Vaikutamme lainsäädäntöön, päättäjiin, 
alan ammattilaisiin ja yleisiin asenteisiin.

. Neuvomme palveluihin ja tukeen 
liittyvissä oikeusasioissa.

. Järjestämme tapaamisia, 
koulutuksia, kursseja ja tapahtumia 
kehitysvammaisille ihmisille, heidän 
läheisilleen ja alan toimijoille. 

. Julkaisemme oppaita ja esitteitä. 

. Kehitämme vapaaehtoistyötä ja 
vertaistoimintaa.

. Järjestämme toimintavälinekoulutuksia 
ja tarjoamme välineiden 
kokeilumahdollisuuksia  
yli diagnoosirajojen.

. Jaamme osallisuutta tukevia apurahoja 
yksittäisille henkilöille ja ryhmille. 

Jäsenenä saat tietoa ja vertaistukea      #kohtaamut

Tehdään yhdessä hyvä maailma

Yhdenvertaisuus ei ole 
maailmassa valmiina, 
se vaatii tekoja. 
Kehitysvammaisten 
Tukiliitto rakentaa 
kaikkien yhteistä 
maailmaa, jossa  
jokainen kuuluu joukkoon.  

Työmme perusta on YK:n vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskeva 
yleissopimus, jonka Suomi ratifioi 
10.6.2016. Sopimus takaa, että jokaisella 
on yhdenvertainen
. oikeus osallisuuteen kaikilla 

elämänalueilla, kaikissa elämän- 
kaaren vaiheissa – lähikoulussa,  
jatko-opinnoissa, työelämässä, 
asumisessa ja ihmissuhteissa;

. oikeus päättää omista asioistaan  
sekä oikeus tulla kuulluksi itseään 
koskevissa asioissa;

. oikeus tietoon ja itseilmaisuun  
sekä oikeus saada kommunikaatioon 
tarvitsemansa tuki.



Kehitysvammaisten Tukiliitto ry sähköposti toimisto@tukiliitto.fi
Pinninkatu 51    Facebook.com/Tukiliitto
33100 Tampere    Twitter.com/Tukiliitto
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Jokainen tarvitsee 
toisen ihmisen tukea

Kehitysvamma tarkoittaa vaikeutta oppia ja 
ymmärtää asioita. Vammat vaihtelevat lievistä 
vaikeisiin. 

Lääketieteen edistyessä diagnostiikka on 
monimuotoistunut ja tarkentunut. Kehitysvamman 
tilalle ja rinnalle on tullut muita käsitteitä.

Tukiliitto on olemassa kaikkia varten, joilla on 
haasteita oppimisen ja ymmärtämisen alueella, 
diagnoosista riippumatta. Suomessa arvioidaan 
olevan 40 000 – 50 000 tällaista ihmistä.

Meille kaikille ihmisille elämän tärkeät asiat ovat 
hyvin samankaltaisia, vammasta riippumatta. 
Jokainen haluaa löytää oman juttunsa, opiskella, 
tehdä työtä, harrastaa, ystävystyä ja rakastaa. 

Jokainen tarvitsee myös toisen ihmisen tukea
 – enemmän tai vähemmän.

Osaamme . Toimimme . Vaikutamme

Lähin yhdistyksesi:
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Haluan liittyä mukaan

Haluan liittyä yhdistykseen, jonka nimi on

  .............................................................................................

Jos et ole varma paikallisyhdistyksen nimestä,  
etsimme sinua lähimpänä olevan yhdistyksen. 
Täytä oheinen lomake tai lähetä tiedot sähköpostilla 
osoitteeseen jasenpalvelu@tukiliitto.fi 
 
Nimi  ...................................................................................

Osoite ................................................................................

  .............................................................................................

Sähköposti  ......................................................................

Puhelinnumero  .............................................................

Valitsen jäsenlehdekseni: 
  yleiskielisen Tukiviestin 
  selkolehti Leijan

Irrota lomake ja lähetä se postissa.
Postim

aksu 
on m

aksettu

Kehitysvam
m

aisten Tukiliitto
Sopim

us: 5004323
00003 Vastauslähetys

Irrota lom
ake ja lähetä se postissa.

Tue  
toimintaamme
Vapaaehtoistoiminta  
on tärkeää ja hauskaa.  
Tervetuloa mukaan!

Lahjoita
Voit tukea Kehitysvammaisten Tukiliiton 
toimintaa myös taloudellisesti. 
Katso lisätietoa:
www.tukiliitto.fi/lahjoita
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