
  
 

Strategia 2021 – 2026 (selkosuomeksi) 
 
Rakennamme kaikkien yhteistä  maailmaa 
 

 
Visiomme 2026 
 
Tukiliiton visio 2026 kertoo, millainen Tukiliitto haluaa olla vuonna 2026. 
 
Haluamme, että Kehitysvammaisten Tukiliitto on vahva vaikuttaja. 
Haluamme, että apua ja tukea tarvitsevien ihmisten  
osallisuus ja oikeudet toteutuvat 
ja heidän perheidensä palvelut toimivat. 
 
Vision Tukiliitto on uudistuva ja saavutettava kansalaisjärjestö. 
Kutsumme mukaan uusia toimijoita ja ryhmiä. 
 
Tukiliitto rakentaa kaikkien yhteistä maailmaa. 
Siinä kaikki ihmiset ovat arvostettuja yhteisöjen jäseniä 
ja saavat tarvitsemansa palvelut. 
 
Kaikkien yhteisessä maailmassa  
myös kaikkien kehitysvammaisten ihmisten  
osallisuus ja yhdenvertaisuus toteutuvat. 
Haluamme, että YK:n vammaissopimus tunnetaan  
ja lait noudattavat vammaissopimusta. 



Tavoitteemme 2026 
 
 
Jotta visio eli unelma toteutuisi,   
on Tukiliitolla yhdeksän tavoitetta 
seuraaville kuudelle vuodelle. 
 
1. 
Tukiliitto on vahva vaikuttaja  
ja oikeuksien edistäjä. 
 
2. 
Koko järjestö yhdessä 
toimii näkyvästi yhteiskunnassa. 
Osallistumme aktiivisesti julkiseen keskusteluun 
ja teemme vaikuttamiskampanjoita. 
 
3. 
Vammaiset ihmiset ja heidän perheensä  
ovat itse parhaita asiantuntijoita, 
kun heitä koskevia päätöksiä tehdään.  
Tukiliiton asiantuntemukseen voi luottaa. 
Meiltä saa apua ja tukea palveluiden käyttöön. 
Tukiliiton avulla saa helposti vertaistukea. 
 
4. 
Tukiliitto vahvistaa osallisuutta 
eli sitä, että kaikki voivat  
vaikuttaa omiin ja yhteisiin asioihin.  
Ihmiset ovat yhdenvertaisia. 
 
5. 
Tukiliitto vahvistaa toimijuutta. 
Kehitysvammaiset ihmiset saavat tukea, 
jotta he voivat toimia Tukiliitossa  
ja muualla yhteiskunnassa. 
 
6. 
Perhe ja lähi-ihmiset tukevat 
kehitysvammaisen ihmisen omia päätöksiä  
ja itsenäistä elämää, toimijuutta 
ja vuorovaikutusta muiden kanssa. 
 
7. 
Tukiliitolla on selkeitä toimintatapoja. 
Tieto, tuki ja asiantuntemus 
ovat kaikkien jäsenyhdistysten käytössä. 
 
  



8. 
Vapaaehtoisille, vertaisille  
ja kokemusasiantuntijoille  
on monipuolisia toiminnan muotoja. 
Ne tarjoavat mielekkäitä tehtäviä myös 
apua ja tukea tarvitseville ihmisille. 
 
9. 
Liiton vahva tuki auttaa 
jäsenyhdistyksiä uudistamaan  
paikallista ja alueellista vaikuttamista  
ja kansalaistoimintaa. 
 
 
Kehitysohjelmat ja muutokset,  
joilla tuemme tavoitteiden ja vision toteutumista 
 
Strategian tavoitteet saavutetaan vuonna 2026,  
kunhan niiden eteen tehdään työtä. 
Työ suunnitellaan tarkemmin toimintasuunnitelmissa,  
jotka tehdään joka vuosi. 
 
Työn tueksi Tukiliitolla on lisäksi  
neljä kehitysohjelmaa: 
Osaamisen ja asiantuntijatyön kehitysohjelma, 
Järjestöviestinnän kehitysohjelma, 
Varainhankinnan kehitysohjelma ja 
Yhdistystoiminnan ja rakenteen kehitysohjelma. 
 
Kehitysohjelmia ei voi supistaa  
yksittäisiksi tavoitteiksi. 
Ne tukevat laajasti tavoitteisiin pääsemistä. 
 
 
Tule mukaan, rakennamme kaikkien yhteistä maailmaa! 
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