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MIKÄ?Vuoden Toimija -tunnustus-apurahoja jaetaan vuosittain esimerkillisille vammaisalan toimijoille. HAKUMENETTELYVapaamuotoinen, perusteltu ehdotus, jonka voi tehdä kuka  tahansa, myös yhteisöt itse. 
HAKUAIKA30.11. mennessä.

JAKAMINENVuosittain tammikuussa.

OSALLISTU JA EHDOTA!

TUKILINJA PALKITSEE
VUODEN TOIMIJAT

Tukilinja jakaa vuosittain tammikuussa 
muutamia Vuoden Toimija -apurahoja 
tunnustukseksi vammaisalan toimijoille. 
Apurahojen summa vaihtelee riippuen 
toiminnan laajuudesta ja tarpeesta. 

Palkitun toiminnan tulee olla innovatiivista  
ja edistää toimintarajoitteisten ihmisten  
tasa-arvoisia toiminnan mahdollisuuksia. 



KENESTÄ 
VUODEN 
TOIMIJA 
2020?
Etsimme tunnustusapurahamme saajia 
tukitoimintamme verkostoista, mutta 
haluamme kuulla myös Sinun mielipiteesi!

Tunnetko vammaisalan yhteisön, jolla on 
suuri visio ja luova työote? Oletko ehkä 
itse mukana toiminnassa, joka ansaitsisi 
enemmän resursseja ja näkyvyyttä? 

On sinun vuorosi vaikuttaa ja ehdottaa 
apurahan saajaa!

Vuoden Toimija 
-apurahat 2019:
SUOMEN VAMMAISYRITTÄJÄT RY,  
10 000 EUROA

Apuraha koulutus-, verkostoitumis- ja markkinointi-
kuluihin keväällä 2019 perustetulle vammaisten yrit-
täjien valtakunnalliselle yhdistykselle. Yhdistyksen 
tavoitteena on tukea vammaisia yrittäjiä ja parantaa 
heidän toimintamahdollisuuksiaan ja liiketoimintan-
sa edellytyksiä. Se osallistuu myös Suomen Yrittäjien 
tapahtumiin ja pyrkii sitä kautta edistämään jäsenis-
tönsä näkyvyyttä ja verkostoitumista. 

ATELJEE EIVOR,  
4 000 EUROA

Apuraha vuokra- ja tarvikekuluihin vuonna 2018 
perustetulle yhdistykselle, joka järjestää tuettua tai-
detoimintaa Porvoon Taidetehtaalla samoissa tiloissa 
ammattitaiteilijoiden kanssa. Pienryhmätyöskente-
lyssä jokainen osallistuja saa yksilöllisen ohjauksen 
omaan luovaan työhönsä. Erityistä tukea tarvitsevien 
taiteen tekijöiden opettajana ja mentorina toimii 
kaksi kuvataiteen ammattilaista. Ateljee Eivor sai 
toiminnastaan viime vuonna Kaarisilta ry:n Bienna-
le-palkinnon. 

TAPANILAN ERÄ KARATE RY,  
1 000 EUROA

Apuraha soveltavan karatetoiminnan kuluihin seu-
ralle, joka on ensimmäisenä Suomessa aloittanut so-
veltavan karaten harrastusryhmät. Toiminnan käyn-
nistämiseen on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön 
seuratoiminnan kehittämistuki vuosille 2018–19. Sen 
päättyessä seura pyrkii jatkamaan ryhmien toimintaa, 
vaikka harjoitusmaksut eivät kata toiminnan kuluja. 
Tavoitteena on silti pitää harjoitusmaksu matalana, 
jotta toimintaan voisivat osallistua kaikki halukkaat.

NÄIN TEET EHDOTUKSEN:
Kirjoita meille 30.11. mennessä 

vapaamuotoinen kirje, jossa kerrot 
apurahan arvoisen toimijan nimen, 

yhteystiedot sekä perustelusi apurahalle. 
Muista kertoa myös omat yhteystietosi  

ja se, miten olet ehdottamaasi  
toimijaan tutustunut. 

Kiitokseksi yhteistyöstä ehdottajien 
kesken arvotaan pieniä palkintoja.
Vuoden Toimija 2020 julkistetaan 

lehdessä 1/2021.

LÄHETÄ EHDOTUS:
  

Tukilinja / Vuoden Toimija
Postiosoite: Hermannin rantatie 12 B

00580 Helsinki
Sähköposti: yhteisoapurahat@tukilinja.fi

Facebook: Tukilinja


