
Tietokone, tulostin ja Office kou-
lulaiselle — Vammaisen yrittäjän 
starttiraha — Opiskelun matka-
kulut — Vammaisurheilijan kisa-
matka — Syntetisaattori — Oppi-
kirjat lukiolaiselle — Kangas-
puut — Leirikoulun omavastuu-
osuus — Digitaalinen järjestelmä-
kamera — Harrastuskurssin osal-
listumismaksu — Suurikokoinen 
näyttö näkövammaiselle — Uudet 
työvälineet siivousyrittäjälle — 
Apuraha vammaistutkimukseen — 
Tietokoneohjelma ammattikäyt-
töön — Tietokoneen ajokortti-
kurssi — Käsipolkupyörä — Kun-
topyörä — Salibandy-sähköpyö-
rätuolin ohjain — Maastopyörä-
tuoli — Kitara — Ompelukone — 
Erityisryhmien jalkapalloiluta-
pahtuma — Kesäteatteriesityksen 
puvustamiskulut — Osa-apuraha 
ajokorttiin — Kukkien sidonta-
kurssi — Moottorisaha — Säädet-
tävä suunnittelupöytä — Käytetty 
keramiikkauuni — Kolmipyöräi-
nen polkupyörä — Viistohionta-
kone — Monitoimitulostin — Mön-
kijä — Valokuvatulostin — Pot-
kulautapyörä — Hieromapöytä — 
Somistajan peruskurssi — Lisen-
siaattityön kulut — Auton korja-
uskulut — Moottorikelkka — Las-
kettelukelkka vuokrakäyttöön 
— Web-kamera — Levyn julkai-
sukulut — Taidenäyttely — Tan-
dempyörä — Elektroninen ompe-
lukone — Sähköhoitolaite — Hai-
tari — Käsityötarvikkeita — Kun-
toilulaite — Uimakaulus — Pose-
tiivi — Tuuba — Yliopiston val-
mennuskurssi — Teatteriryh-
män festivaalimatka — Punkbän-
din Saksan-kiertue — Peräpyörä 

Tukilinja-lehti  
tukee ja vaikuttaa
Vuonna 1996 perustettu Tukilinja on vam-
maisalan erityisaikakauslehti, jota julkai-
see Vammaisten koulutuksen ja työllisty-
misen tuki ry. Lehti suunnataan suurelle 
yleisölle, ja sen tuotto jaetaan apurahoina.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää vam-
maisten ja toimintarajoitteisten ihmisten 
osallistumista yhteiskuntaan. Vaikuttami-
sen keinoina ovat Tukilinja-lehti ja apura-
hat. Voit tukea toimintaa tilaamalla Tuki-
linja-lehteä.

Apurahoilla annamme vetoapua tilan-
teissa, joissa tuella on todellista vaikutusta. 
Henkilökohtaisissa apurahoissa pyrimme 
siihen, että tuen avulla päästään uuteen 
tilanteeseen, jossa avun tarve vähenee ja 
yksilön oma toimintakyky vahvistuu. 

Ryhmä- ja hankeapurahat suunnataan 
pieniin, paikallisiin kohteisiin tai hankkei-
siin, joissa tavoitteena on kehittää uusi toi-
mintamalli. 

Tutkimusapu-
rahat kohdiste-
taan vammais-
tutkimukseen, 
jossa etsitään 
tietoa tasa-
arvon tueksi.

Lisätietoa  
tukitoiminnasta:

www.tukilinja.fi
apurahat@tukilinja.fi

Tule mukaan iloiseen 
joukkoomme  

– joko tuen hakijana  
tai Tukilinjan tilaajana!

Löydät meidät myös  

FACEBOOKISTA  

ja TWITTERISTÄ!

TUKEA ELÄMÄN  
HAASTEISIIN



1. Minulla on toimintarajoite, 
joka johtuu sairaudesta  
tai vammasta.

2. Haluan päästä  
opiskelemaan / töihin /  
toimintaan mukaan!

3. Onnistuakseni siinä  
tarvitsen jotain, mihin 
minulla ei ole varaa.

Jos sait kokoon kolme  
ruksia, sinun kannattaa 
lukea tämä esite loppuun.

Tukilinja tukee apurahoillaan toimintarajoit-
teisten ihmisten koulunkäyntiä, opiskelua, 
työllistymistä ja aktiivista elämää. Apura-
hoja jaetaan sekä yksityishenkilöille että 
yhteisöille.

Tukilinjan henkilökohtaisia apurahoja voi-
vat hakea fyysisesti tai psyykkisesti toimin-
tarajoitteiset henkilöt. Liikunta- tai aistivam-
man lisäksi rajoitteen voi aiheuttaa pitkäai-
kaissairaus, mielenterveysongelma tai neu-
rologinen poikkeavuus. Olennaista ei ole 
diagnoosi vaan se, että se rajoittaa toiminta-
kykyä. 

Henkilökohtaisia apurahoja 
voit hakea ympäri vuoden, ja 
niitä myönnetään kymmeniä 
kuukausittain. Yksityishenki-
löiden apurahojen suuruutta 
rajoittaa lahjaverotus, joten ne 
ovat alle 4000 euron suuruisia. 

Muille kuin yksityishenkilöille myönnettävät 
apurahat voivat olla tätä suurempiakin.

Alla ovat tyypillisimmät apurahat, joita 
Tukilinjalta haetaan, mutta muutakin voit 
hakea. Tarkemmat hakuohjeet löydät netti-
sivuiltamme (www.tukilinja.fi).

Henkilökohtaiset apurahat:
 ɓ Apuraha opiskeluun
 ɓ Tietokone opiskelun apuvälineeksi
 ɓ Tietokone kuntoutumisen edistämiseen
 ɓ Pienyrittäjän apuraha
 ɓ Apuraha ammattimaiseen harrastamiseen
 ɓ Harrastusapuraha
 ɓ Kilpaurheiluapuraha
 ɓ Kulkuvälineapuraha

Muut apurahat:
 ɓ Ryhmä- ja hankeapuraha
 ɓ Vammaistutkimusapuraha 
 ɓ Vuoden toimija -apuraha

HAE APURAHAAVoimmeko  
auttaa sinua?


