K U VA : P E K K A E L O M A A

TERVETULOA KEHITYSVAMMALIITON

Varsinaiseksi jäseneksi

K

ehitysvammaliiton tavoite on, että
kaikki voivat vaikuttaa omaan
elämäänsä ja osallistua yhdenvertaisina yhteiskunnan toimintaan. Haluamme,
että kehitys- ja puhevammaisten ihmisten
sekä selkokielen käyttäjien erityistarpeet
huomioidaan ja ymmärretään, niin että he
pääsevät pois marginaalista valtaväestöön
nähden.

Päämäärämme saavuttamiseksi toimimme
monipuolisesti yhteistyössä vammaisten
henkilöiden, heidän läheistensä, työntekijöiden, järjestöjen, yritysten ja viranomaisten
kanssa. Tuotamme ja keräämme uutta tietoa
ja kokemuksia, joita hyödynnämme niin alan
johdon ja henkilöstön koulutuksessa kuin
materiaalien tuotannossa.
Kehitysvammaliiton jäsenenä voitte liittyä
joukkoon, joka tuo esille alan erityisosaamista

ja erityispiirteitä. Varsinaisia jäseniämme
ovat kehitysvammaisille ja muille erityistä
tukea tarvitseville ihmisille palveluja tuottavat, järjestävät tai muutoin heidän hyväkseen
toimivat yhteisöt, yhtiöt tai säätiöt.
Jäsenkyselyssämme vuonna 2016 meistä
sanottiin muun muassa:
”Pienen erityisalan kehittäminen vaatii
jatkossakin ’kattojärjestöä’ keräämään mm.
tutkimuksellista tietoa ja jakamaan sitä
kentälle sekä olemaan kaikkineen kentän
tukena suuressa muutoksessa ja sen jälkeen.”
”Alalle tarvitaan yhteinen järjestö
huolehtimaan mm. edunvalvonnasta
ja edistämään hyviä käytäntöjä.”
”Liitto tukee kaikkia pieniäkin yhdistyksiä
tasavertaisesti. Ainut liitto jonka alla voi toimia.”

Ylintä päätösvaltaa Kehitysvammaliitossa käyttävät jäsenten liittokokous
ja liittovaltuusto. Toimeenpanovalta on liittohallituksella. Liittovaltuusto
määrittelee jäsenmaksun suuruuden vuosittain osana talousarviota.
Jäsenet ovat oikeutettuja seuraaviin ETUIHIN :
 Liittymislahjaksi Heikki Seppälän kirja
Erilaiset eväät – Kirja kehitysvammaisuudesta
 10 % alennus liiton koulutuksista, tuotteista ja konsultoinnista
 Ketju-lehti (6 numeroa vuodessa)
 Selkosanomat (ilmestyy joka toinen viikko)
 Mahdollisuus osallistua yhteisrahoitteisiin hankkeisiin
 Tietopaketteja ajankohtaisista aiheista
 Mahdollisuus kirjoittaa blogeja liiton viestintäkanaviin
JÄSENMAKSU on 300 tai 500 euroa vuodessa riippuen organisaation

henkilöstömäärästä. Korkein jäsenmaksu koskee organisaatioita, joiden
henkilöstömäärä on enemmän kuin 399. Niillä on myös liittokokouksessa
suurin äänimäärä eli viisi ääntä.
LISÄTIETOA : asiantuntija (varainhankinta ja hallinto) Sisko Rauhala,
p. +358 44 906 2620, kvl@kvl.fi, www.kehitysvammaliitto.fi
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