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Strategia 2021 – 2026
Rakennamme kaikkien yhteistä maailmaa

Visiomme 2026
Kehitysvammaisten Tukiliitto on vahva vaikuttaja, joka edistää kehitysvamman
tai muun syyn vuoksi apua ja tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta ja oikeuksia
sekä heidän ja heidän perheidensä ja läheistensä palveluiden toteutumista.
Olemme uudistuva ja saavutettava kansalaisjärjestö. Kutsumme mukaan
myös uusia toimijoita ja ryhmiä.
Kaikkien yhteisessä maailmassa jokainen ihminen on arvostettu yhteisön jäsen.
Palvelut vastaavat myös niiden ryhmien tarpeisiin, jotka jäävät jostain syystä
palveluissa tunnistamatta, tai joille ei tunnu löytyvän riittäviä palveluita.
Kaikkien yhteisessä maailmassa apua ja tukea tarvitsevien osallisuus
ja yhdenvertaisuus toteutuvat, kun YK:n vammaissopimuksen sisältö
ja velvoittavuus tunnetaan koko yhteiskunnassa, ja kun vammaissopimus
toteutuu keskeisessä lainsäädännössä.

Tavoitteemme 2026
Tukiliitto näkyvänä vaikuttajana
ja luotettavana asiantuntijana
1. Tukiliitto on vahva ja asiantunteva yhteiskunnallinen vaikuttaja
ja oikeuksien edistäjä.
2. Koko järjestön toimintakulttuuriin kuuluu näkyvä yhteiskunnallinen toiminta,
aktiivinen julkinen keskustelu ja vaikuttamiskampanjointi.
3. Vammaisten ihmisten ja perheiden asiantuntijuus tunnetaan ja tunnistetaan.
Tukiliitosta saa helposti luotettavaa tietoa ja tukea.

Tukiliitto osallisuuden ja toimijuuden
vahvistajana
4. Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa omiin ja yhteisiin asioihin.
Vammaiset ja vammattomat ihmiset toimivat yhteisöissä yhdessä,
yhdenvertaisina.
5. Kehitysvammaiset ihmiset saavat tuen toimijuutensa
ja moninaisten sosiaalisten rooliensa toteutumiseen yhteiskunnassa
ja Tukiliiton toiminnassa.
6. Perheillä ja lähi-ihmisillä on keinot ja osaamista tukea
kehitysvammaisen henkilön päätöksiä, itsenäistä elämää, toimijuutta
ja merkityksellisiä vuorovaikutussuhteita.

Tukiliitto jäsenyhdistystensä tukijana
ja uudenlaisen kansalaistoiminnan mahdollistajana
7. Liiton ja sen jäsenyhdistysten kesken on selkeä työnjako ja toimintatavat,
siten liiton tieto, tuki ja asiantuntijuus ovat jäsenyhdistysten käytössä.
8. Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan sekä kokemusasiantuntijuuden muodot
toimivat ja monipuolistuvat. 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
Yhdistystoiminnan ja rakenteen kehitysohjelma
Kehitämme uuden toimintamallin ja alueellisen toiminnan resursseja.
Tuellamme yhdistykset voivat tarjota monipuolista vapaaehtoistoimintaa
ja mielekkäitä tehtäviä myös kehitysvammaisille henkilöille ja yhdistysten
ulkopuolisille vapaaehtoisille. Tuemme yhdistyksiämme tiiviimpään
yhteistyöhön julkisen sektorin kanssa. Yhdistystemme toiminta tunnetaan
ja asiakkaita ohjataan sen piiriin.
Järjestöviestinnän kehitysohjelma
Nostamme esiin toimintamme yhteiskunnallista hyötyä. Lisäämme tietoa
ja ymmärrystä liiton ja jäsenyhteisöjen toiminnan hyvinvointivaikutuksista.
Huolehdimme siitä, että järjestömme kiinnostaa uusia toimijoita ja siihen
on helppo tulla mukaan. Kutsumme vapaaehtoisia mukaan toimintaan.
Liittona olemme tiiviissä vuorovaikutuksessa jäsenyhteisöjemme kanssa.
Varainhankinnan kehitysohjelma
Kehitämme varainhankintaa lisätäksemme toimintaresursseja.
Varainhankinta on osa kaikkea liiton toimintaan ja kampanjointia.
Siten se tukee myös muutosta näkyväksi yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi.
Osaamisen ja asiantuntijatyön kehitysohjelma
Kehitämme osaamista erityisesti seuraavilla osaamisalueilla:
vaikuttamistyö ja vaikuttamisviestintä, kokemusasiantuntijuuden
hyödyntäminen, tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen,
digitaalisessa toimintaympäristössä toimiminen, oman työn johtaminen
ja itseohjautuvuus.

Tule mukaan, rakennamme kaikkien yhteistä maailmaa!

