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• Liittovaalien ehdokasasettelu käynnistyy
• Helppo liikkua -viikko
• Käytä ääntäsi! Kuntavaalit 2021
• Ohjeita yhdistyksen vuosikertomuksen laatimiseen
• 7 kysymystä 70 vuotta täyttävälle
Rovaniemen Invalideille

PÄÄKIRJOITUS

Ei kirjoitusta ilman koronaa. Poikkeuksellisesta tilanteesta on tullut arkea ja siihen on sopeuduttu eri tavoin. Invalidiliiton jäsenyhdistyksille tehdyn ns. koronakyselyn
vastaajista yli puolet kertoo, että yhdistyksessä on koronan seurauksena kehitetty uusia toimintatapoja. Kolme neljästä kokee tulevaisuuden toiveikkaana. Koronan
jälkeiseen aikaan on vaikea tarkoin nähdä, mutta tulevaa on silti tarpeen suunnitella. Tämä Yhdistystiedote
tarjoaa siihen aineksia.
Liiton jäsenjärjestöavustus elinvoimaisen yhdistystoiminnan vahvistamiseen on nyt haettavissa maaliskuun
puoliväliin asti. Avustusta kannattaa hakea yhdistyksen
toimintaa kehittävään asiaan, johonkin joka on omalle
yhdistykselle uutta. Vammaisliikunnan Tuki ry:n avustuksia liikuntaan ja urheiluun voi puolestaan hakea maaliskuun loppuun mennessä. Toukokuussa vietämme yhdessä Helppo liikkua -viikkoa esteettömän pysäköinnin
teemalla.
Kevään mittaan on tarjolla koulutusta ja monia tapaamisia verkossa. Etäyhteyksien ja muiden digitaitojen haltuunottoa ajatellen on hyvä silmäillä SeniorSurf-karttaa.
Se kertoo millä paikkakunnilla ja miltä toimijoilta voisi
tiedustella opastusta. Apua toki löytyy usein lähipiiristäkin, kunhan sitä rohkaistuu pyytämään.
Tähän vuoteen liittyy liiton toiminnan kannalta tärkeä
merkkipaalu. Marraskuussa pidetään liittovaalit, joilla
valitaan liitolle uusi valtuusto. Vaalien ehdokasasettelu
käynnistyy keväällä. Yhdistysdemokratian toteutumisen
kannalta olisi hienoa, että mahdollisimman moni yhdistys asettaisi ehdokkaansa vaaliin ja että ehdokkaat
edustaisivat liiton jäsenistöä monipuolisesti. Liittoa luotsaamaan tarvitaan aktiivinen ja osaava valtuusto.

Huhtikuiset kuntavaalitkin kaipaavat huomiotamme. Ne
ovat jälleen yksi tilaisuus nostaa vammaisille ihmisille
tärkeitä asioita keskusteluun. Invalidiliiton verkkosivujen
vaalit-osiosta löytyy tietoa liiton kuntavaalitavoitteista,
nuorten kuntavaaliteemoista sekä muun muassa lista
ehdokkaista, jotka ovat liiton jäsenyhdistysten jäseniä.
Alkuvuoden merkittäviin tapahtumiin liitossa kuuluu
pääjohtaja Petri Pohjosen siirtyminen ansaituille ja arvatenkin aktiivisille eläkepäiville. Hänen läksiäisjuhlaseminaarissaan tammikuussa käsiteltiin vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta yhteiskunnassamme. Petri
korosti erityisesti myös vapaaehtoistyön merkitystä ja
arvoa. Yhdistyksissä tehdään valtavasti vapaaehtoistyötä yhteisten asioiden eteen. Sitä tehdään halusta pitää
huolta ja olla yhteydessä toisiin ihmisiin.
Nämä perusasiat eivät ole yhdistystoiminnasta mihinkään kadonneet, vaikka yhteydenpidossa on koronan
vuoksi ollut haasteita. Haasteiden sanotaan jopa vahvistaneen yhteenkuuluvuuden tunnetta. Siitä on hyvä
ponnistaa. Kevään edetessä lisääntyvä valon määrä antaa vauhtia valoisille ajatuksille ja suunnitelmille. Päähän
kannattaa laittaa kuvitteellinen ratkaisijan hattu. Useita viisaita ja idearikkaita päitä yhteen kopauttelemalla
pääsemme eteenpäin.
Voimia ja virtaa kevääseen.
Terhi Jussila
järjestöjohtaja

Yhdistystiedote ilmestyy neljä kertaa
vuonna 2021. Lehden toimittaa
Invalidiliiton järjestötoiminta sekä viestintä.
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2

Taitto Johanna Paulin

Liittovaltuuston puheenjohtajan tervehdys
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Järjestöjohtaja Terhi Jussila, 044 765 0522
Jäsenrekisterinhoitaja Nina Kettunen, 044 765 0667
Toimistosihteeri Tarja Lukjanov, 044 765 0668
Järjestöasiantuntijat
Tarja Honkanen, 0400 946 104
Tiina Ihalainen, 044 765 0506
Hanna Lahti 044 765 0535
Sanna Leppäjoki-Tiistola, 044 765 0579
Liisa Pitzen, 044 765 0592
Aapo Rantanen, 044 465 0585
Sanna Saarimaa, 044 765 0512
Mika Saastamoinen, 044 765 1375
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Nuorisotyön suunnittelija (Seitti) Kalle Jokinen, 040 738 8089

Yhdistysten valtuustoaloitteet
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Harvinaiset-yksikön suunnittelijat
Jenni Kuusela, 044 765 0410
Tanja Lehtimäki, 040 728 1737

Ohjeita yhdistyksen vuosikertomuksen laatimiseen

14

Poikkeusolojen ja koronatilanteen
vaikutuksia yhdistystoimintaan
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7 kysymystä 70 vuotta täyttävälle
Rovaniemen Invalideille

18

Johanna Hätönen, 044 785 0521
Ari Kurppa, 044 765 0695
Suunnittelija Noora Piipponen 044 7650 666

Seniorit surffaa

19

Kehitysvastaava (projektit ja neuvonta) Tuija Mäkelä, 040 745 5913

Alkukevään koulutuksia

20

Tuetut lomat

21

Paralympiakomitean kuulumisia

22

Vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiveri, 044 765 0658
Koulutussuunnittelija Auli Tynkkynen, 040 778 8690

Kuntoutusasiantuntija Hannu Kapanen, 044 465 0555
Avustajakoira-asiantuntija Paula Müller, 044 765 1359
Suunnittelija Ulla Leivo-Lahti, 044 7650 678
Vastaava esteettömyysasiantuntija Marika Nordlund, 044 3650 560,
Esteettömyysasiantuntijat

Sosiaalineuvoja Kirsi Kosonen, 0400 623 520
Lakimies Petteri Pitkänen, 044 765 0437
TuleApu-hanke, Hankevastaava Maarit Honkasola, 044 765 0434

Yhteiskuntasuhteet
Yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson, 040 751 7225
Lakimiehet
Elina Nieminen 044 765 0663
Henrik Gustafsson, 044 765 0693
Asiantuntija, työllisyys ja koulutus Anne Mäki, 044 765 1364
Asiantuntija, sosiaali- ja terveyspolitiikka, Ylva Krokfors, 044 4650 525
Asiantuntija, sosiaali- ja terveyspolitiikka, Riitta Saksanen, 044 7650 498
asiantuntija, työelämä ja yrittäjyys Sinikka Winqvist, 044 765 0633
Kansainvälisten asioiden koordinaattori Laura Poussa, 044 765 0662

Viestintä
Viestintäjohtaja Sinikka Rantala, 040 715 2235
Viestintäasiantuntijat
Kirsi Tervamäki, 040 564 8402
Katja Kuusenmäki, 050 438 3045
Graafinen suunnittelija Johanna Paulin, 044 765 0661
Viestintä- ja media-assistentti Riitta Lehto, 044 765 0659
IT-lehden järjestöuutiset 040 513 1925
maanantaisin klo 18-20

ti & to 13–17 p. 0200 1234
neuvot@invalidiliitto.fi
www.invalidiliitto.fi/neuvonta
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Jaksaa, jaksaa
Vuosi 2021 alkaa mielenkiintoisesti vaatien sopeutumista eristäytymiseen ja samalla edellyttäen kovasti aktiivista toimintaa. Korona ja nyt lumimyräkkä sulkivat kotiin,
eristykseen. Lumeen ja huonoon auraukseen on jo tottunut – siihenkin pitäisi ehtiä vaikuttaa, kun kotipalvelu
lapioi lunta ihmisten hoitamisen sijaan. Päivät täyttyvät
kokouksista ja lausunnot odottavat kirjoittamista. Mitähän tästäkin tulee? Toivottavasti iloinen ja onnellinen
vuosi 2021.
Yhteiskunta on nyt paitsi koronan kourissa, myös monien muutoksien kourissa. Aktiiveja tarvitaan vaikuttamaan niin sote-ratkaisuihin kuin monien palveluiden
muutoksiin. Korona on nostanut esiin myös tilanteita,
joissa vammaisten henkilöiden yhdenvertaiset oikeudet
ovat uhattuna. Vaikuttamistyön tarve on lisääntynyt ja
aktiivien vähälukuisuus näkyy entistä selvemmin. Monissa yhdistyksissä mietitään, mistä osaavia ja aktiivisia
ihmisiä löytyy nyt ja jatkossa, kun jäsenmäärä näyttää
hiipuvan vääjäämättä ja pikkuhiljaa. Monissa yhteisöissä ja verkostoissa näkyy, miten samat ihmiset yrittävät
revetä joka paikkaan – miten he jaksavat, kun vammaisen elämä on muutenkin haastavaa?
Jäin miettimään, miten Invalidiliitto voi tukea aktiivien
ja muiden yhdistystoimijoiden jaksamista. Ja osaammeko me toimijat hyödyntää liittoamme? Paras tapa on
yhdistysten toiminnan tukeminen niin, että yhdistysten
toimintaedellytykset säilyvät ajoittaisista notkahduksista
huolimatta. Yhdistys on tärkeä perusta, jolta myös vaikuttaja voi ponnistaa. Iso apu ovat myös alueelliset järjestöasiantuntijat, jotka voivat vauhdittaa vaikuttamisverkostojen toimintaa laajentamalla näkökulmia, avaamalla meille verkostoja ja tutustuttamalla tarpeellisiin
ihmisiin.
Neuvontapalvelut ovat osoittaneet tarpeellisuutensa ja
tuoneet tärkeää tukea ihmisten auttamiseen. Monet jäsenemme ovat nykyään hyvin kiperissä tilanteissa ja aut-
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taminen edellyttää osaamista ja kokemusta, joita ei yhdistyksistä aina löydy tai ei ainakaan niin vaikeisiin tapauksiin. Neuvontapalveluihin kerääntynyttä tietoa tulisikin hyödyntää laajasti liiton omassa vaikuttamistyössä, koska tapaukset osoittavat usein myös lainsäädännön puutteita ja jopa virheitä. Varmasti olisi vielä monia
muitakin keinoja, joilla voisimme tehostaa ja tukea jaksamista sekä yhteistä vaikuttamistyötä niin kunnallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Samaa toistemme
tukemista ja uusia keinoja kaivataan myös paikallisella tasolla ja muissa verkostoissa. Ja useinhan jaksaminen on myös meistä itsestä ja omasta toiminnastamme kiinni.
Itse olen hyödyntänyt erityisesti liiton neuvontapalvelujen sekä yhteiskuntasuhdeyksikön asiantuntemusta monissa hankalissa vaikuttamistilanteissa. Olen iloinen, että minulla on ihmisiä, joille voin soittaa, kun en tiedä,
mitä kannattaisi tai pitäisi tehdä, mikä olisi oikea siirto
hankalissa vaikuttamistilanteissa. Pahoittelen, että olen
yhteydessä niin usein, mutta haastavia tilanteita näyttää riittävän ja riittävän. Iso kiitos myötämielisyydestä
ja avusta!
Muutoksien ja kaikenlaisen vaikuttamistyön keskellä on
hyvä muistaa tämä yhteinen liittomme ja mahdollisuutemme kehittää sitä uusiin muotoihin tarpeen mukaan.
Kohta on nimittäin taas se aika, jolloin voimme tehdä kehittäviä ehdotuksia valtuustoaloitteiden muodossa. Muistattehan, että valtuustoaloitteet tulee toimittaa
hallitukselle 2 kk ennen seuraavaa liittovaltuustoa. Seuraava valtuuston kokous on 21.5.
Oikein hyvää ja onnellista vuotta 2021!
Yhdessä selviämme monista haasteista tai ainakin ne
tuntuvat pienemmiltä.
Pirkko Kuusela
Liittovaltuuston puheenjohtaja

AJANKOHTAISTA

Invalidiliiton
neuvontasivu uudistui
Invalidiliiton kotisivuilta löytyvä neuvontasivu on uudistunut ja laajentunut. Sivulta löytyy seitsemän aihealuetta: Apuvälineet, Asuminen, Henkilökohtainen apu, Kuntoutus, Liikkuminen, Muutoksenhaku ja Toimeentulo, joita klikkaamalla saat lisätietoa. Aihealueiden lisäksi sivulla on käytössä myös hakutoiminto. Tutustu sivuihin ja anna meille palautetta!

YHDISTYSTIEDOTE KOETAAN TÄRKEÄKSI
Vuoden 2020 lopussa tehdyn Yhdistystiedotteen lukijatutkimuksen mukaan Yhdistystiedotteella on vankka sija Invalidiliiton yhdistysaktiivien arjessa. Lehteä luetaan
useampaan kertaan ja tarkasti. Kyselyyn vastanneista
kaikki eli 100 % ilmoitti lukevansa lehden. Monet lukevat lehden useampaan kertaan, 21 % ilmoitti lukevansa
lehden vain kerran.
96 % vastanneista piti Yhdistystiedotetta hyödyllisenä.
Lehdestä saadaan tarpeellista tietoa ja uusia vinkkejä
yhdistyksen pyörittämiseen. Jatkossa toivottiin tietoa
mm. hyvästä hallinnosta, vaikuttamisesta, viestinnästä
ja varainhankinnasta.
Lehden ulkonäöstä pidettiin. 68 % piti sitä hyvänä tai
erittäin hyvänä ja 28 %:n mielestä ulkonäkö on ihan ok.
Yli puolet vastanneista koki lehden parantuneen viimeisen vuoden aikana. Lähes puolet vastanneista lukisi leh-

den jatkossakin mieluiten perinteisenä printtilehtenä ja
sähköisenä lehti kelpaisi 18 %:lle. Reilu 30 % vastanneista toivoisi saavansa lehden sekä sähköisenä e-julkaisuna että printtilehtenä.
Kyselyyn vastanneiden kesken toteutettiin arvonta. Siinä
40 euron K-ryhmän lahjakortin voitti Sirpa Jouhkimo
Kuopion Invalidit ry:stä ja kangasmaskin voittivat Olavi
Martikainen Heinolan Seudun Invalidit ry, Merja Heiskanen Hämeenlinnan Seudun Invalidit ry, Maiko Meriruoho Vaasan Invalidit ry, Ulla-Kaarina Rehnström
Iitin Invalidit ry ja Liisa Pitkänen Kuusamon Invalidit ry.
Onnea voittajille ja suuri kiitos kaikille 120:lle tutkimukseen vastanneelle! Hyödynnämme tutkimustuloksia uudistaessamme lehteä tämän vuoden aikana.
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AJANKOHTAISTA

Yhdistysten laskutus 2021

Kiltaan kirjautuminen

Invalidiliiton liittovaltuusto on päättänyt, että yhdistyksiltä ei peritä liiton jäsenmaksua vuodelta 2021. Tällä
halutaan helpottaa yhdistysten taloudellista tilannetta,
koska koronatilanteesta johtuen monen yhdistyksen varainhankinta on vähentynyt.

Kiltaan otettiin käyttöön tietoturvallinen kirjautuminen
tammikuussa. Kirjautuminen vahvistetaan syöttämällä
vahvistuskoodi, joka tulee käyttäjälle tekstiviestinä ja
sähköpostitse sen jälkeen, kun käyttäjätunnukset ja salasana on syötetty.

Jäsenmaksupalvelussa olevilta yhdistyksiltä laskutetaan
palvelumaksu 0,76 €/laskutettava jäsen. Lasku lähetetään suoraan yhdistyksen yhteyshenkilölle maaliskuussa.

Kiltan käyttäjätunnukset

Jäsenien laskutus
Jäsenmaksupalvelussa olevien yhdistysten jäsenlaskut
lähtevät jäsenille helmikuussa. Jäsenlaskutuksen jälkeen liittyneet jäsenet yhdistys laskuttaa itse. Laskut on
mahdollista tehdä suoraan Kiltasta, jos yhdistyksellä on
käytössä Kilta-tunnukset. Jos jäsenellä on lasku auki Kiltassa ja hän maksaa laskunsa yhdistyksen tilille tai käteisellä yhdistykseen, niin jäsenen laskutietoihin tulee merkitä maksettu suoraan yhdistykseen ja maksupäivämäärä. Yhdistyksen Kilta-käyttäjille löytyy Kiltasta ohjeita.

Jäsenkortit uusille jäsenille
Jäsenkortit lähetetään jäsenlaskun mukana uusille jäsenille helmikuussa.
Niiden yhdistysten jäsenet, jotka eivät ole jäsenmaksupalvelussa, saavat kortin ilman laskua.

Karhulaskut
Jäsenmaksupalvelussa olevien yhdistyksen jäsenille lähetetään huhtikuussa karhulaskut ellei yhdistys sitä
erikseen kiellä. Yhdistysten tulee ilmoittaa viimeistään
31.3.2021 sähköpostitse jasenasiat@invalidiliitto.fi , jos
jäsenille ei lähetä karhulaskua.

Yhdistystiedote
Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja Kiltan käyttäjät saavat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Yhdistystiedotteen. Yhdistystiedotteen saa vain, jos luottamustoimi
on voimassa Kiltassa. Ilmoita, jos haluat Yhdistystiedotteen pelkästään sähköisenä: jasenasiat@invalidiliitto.fi.
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Yhdistyksillä on mahdollisuus ottaa käyttöön maksuttomat Kiltan käyttäjätunnukset (kaksi/yhdistys). Tähän
tarvitaan pöytäkirjan ote, josta näkyy nimetyt yhdistyksen käyttäjät. Käyttäjät täyttävät Kilta-jäsenrekisterin
käyttäjäsopimukset, jonka jälkeen he saavat yhdistyksen tunnukset käyttöönsä. Lisätietoa jasenasiat@invalidiliitto.fi
Kiltan käyttöoikeuden päättyessä käyttäjän tai yhdistyksen on ilmoitettava meille siitä kirjallisesti jasenasiat@
invalidiliitto.fi.
Etuja Kiltan käytöstä
• Kiltan tunnukset mahdollistavat sähköisesti tulleiden
hakemusten käsittelyn yhdistyksessä nopeasti
• Uudet jäsenet ja jäsentietojen muutokset voi syöttää
suoraan Kiltaan
• Itellan päivitykset tulevat suoraan Kiltaan kerran
viikossa (osoitteenmuutokset ja kuolleet), joten
jäsenrekisteri on näiltä osin aina ajan tasalla (tieto
näkyvissä raportit-> Eronneet)
• Luottamustoimien ja toimikuntien pitäminen ajan
tasalla
• Sähköpostin ja tekstiviestien lähetys jäsenistölle
Kiltasta
• Yhdistys voi laskuttaa jäsenensä suoraan Kiltan
kautta kuuluessaan jäsenmaksupalveluun
• Yhdistyksen dokumentit voi ladata suoraan
Kiltaan yhdistyksen tietoihin (toimintasuunnitelma,
talousarvio, vuosikertomus), jolloin niitä ei tarvitse
erikseen lähettää.

Liittovaalien
ehdokasasettelu
käynnistyy
Invalidiliiton liittovaalien ehdokasasettelu käynnistyy
keväällä. Ne liiton jäsenyhdistykset, jotka noudattavat
liiton jäsenyhdistysten mallisääntöjä, asettavat ehdokkaansa 6 §:n mukaisesti yhdistyksen kevätkokouksessa
huhtikuun loppuun mennessä. Muut jäsenyhdistykset
asettavat ehdokkaansa omien sääntöjensä mukaisesti.

Ehdokasasettelun ehtona on, että yhdistys on maksanut Invalidiliiton jäsenmaksun sääntöjen mukaisesti vaalivuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. Liittovaltuusto päätti jättää perimättä vuoden 2021 jäsenmaksun, joten kaikilla jäsenyhdistyksillä on oikeus asettaa
ehdokkaita liittovaltuuston vuoden 2021 vaaleissa.

Ehdokkaana ja vaalikelpoisena liittovaltuustoon voi olla
ainoastaan jäsenmaksunsa maksanut jäsenyhdistyksen
varsinainen jäsen. Jos jäsen on vapautettu jäsenmaksusta (esim. kunniajäsen, vapaajäsen), hänet katsotaan
vaalikelpoiseksi.

Jäsenyhdistyksen jäsen voi olla ehdokkaana siinä vaalipiirissä, johon hänen yhdistyksensä kuuluu. Jäsen voi
olla ehdokkaana ainoastaan yhdessä vaalipiirissä. Yhdistykset voivat asettaa ehdokkaaksi myös muita saman
vaalipiirin jäsenyhdistyksen jäseniä.

Ehdokkaaksi liittovaltuustoon ei saa asettaa henkilöä,
joka on työsuhteessa Invalidiliitto ry:n tai sen määräysvallassa oleviin osakeyhtiöihin tai vastaaviin.

Jäsenyhdistysten on ilmoitettava ehdokkaiden nimet kirjallisesti vaalitoimikunnalle 12.5.2021 mennessä. Ilmoitukseen on liitettävä ehdokkaan kirjallinen suostumus
ehdokkuudesta. Vaalitoimikunta toimittaa yhdistyksille
lomakkeet tätä varten.

Kukin jäsenyhdistys voi asettaa liittoäänestystä varten
kaksi ehdokasta. Tämän lisäksi yhdistys voi asettaa kutakin alkavaa 100:a jäsentä kohden yhden lisäehdokkaan.
Esim. jos yhdistyksen jäsenmäärä on 301-400 jäsentä,
yhdistys voi asettaa yhden lisäehdokkaan. Vaalitoimikunta vahvistaa eri vaalipiirien jäsenmäärän 15.2.2021
mennessä. Jäsenyhdistyksen asettamien ehdokkaiden
määrä saa kuitenkin olla korkeintaan puolet koko vaalipiirin paikkamäärästä.

Lisätietoja www.invalidiliitto.fi/liittovaalit tai vaalitoimikunnan sihteeri, vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiveri, mirva.kiiveri@invalidiliitto.fi tai p. 044 765 0658.
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Helppo liikkua -viikko
järjestetään 17.–23.5.2021
Kansainvälistä esteettömyys- ja saavutettavuuspäivää
vietetään aina toukokuun kolmantena torstaina eli tänä vuonna 21.5.2021. Haluamme hyödyntää teemapäivän medianäkyvyyden ja nostaa meille tärkeitä esteettömyysaiheita esiin samanaikaisesti. Tästä syystä Helppo
liikkua -viikko järjestetään samalla viikolla.
Invalidiliitolle on tärkeää herättää keskustelua rakennetun ympäristön esteettömyydestä sekä asenteista,
jotka estävät yhdenvertaisen yhteiskunnan toteutumisen. Vuonna 2021 Helppo liikkua -viikon teemana on
esteetön pysäköinti, johon liittyvät mm. esteettömien
autopaikkojen riittävyys, asianmukainen merkitseminen
sekä niiden tarkoituksenmukainen käyttö.   
Kannustamme yhdistyksiä järjestämään teemaviikolla tempauksen, jossa yhdistysväki voi jalkautua omalla
paikkakunnallaan muistuttamaan esteettömien pysäköintipaikkojen oikeanlaisesta käytöstä. Ohjeistuksia ja
kampanjamateriaaleja voi hyödyntää myös muunlaisten
tapahtumien yhteydessä. Tarkempaa tietoa ja materiaalien tilausohjeet saatte alkuvuodesta 2021.  

Muistilista tapahtuman järjestämistä varten:
• Sopikaa hallituksessa tapahtuman järjestämisestä.
• Suunnitelkaa yhdessä, millaista tapahtumaa
olette järjestämässä: pystytetäänkö esittelypiste
vai jalkaudutaanko eri pysäköintialueille pienissä
ryhmissä? Tarjoudutaanko esimerkiksi maalaamaan
esteettömiä paikkoja siniseksi?
• Tiedottakaa tulevasta tapahtumasta jäsenistölle ja
pyytäkää etukäteistietoja ja kokemuksia: missä asiat
hyvin, missä olisi parantamisen varaa, mihin pitäisi
puuttua?
• Tilatkaa materiaalit tapahtumaa varten.
• Sopikaa paikat, mihin jalkaudutte ja jakakaa
työvuorot tarvittaessa.
• Olkaa yhteydessä yrityksiin, joiden pysäköintialueille
olette jalkautumassa. Pyytäkää lupa, ja tuokaa esiin
ajatus yhteisellä asialla olemisesta: Yhdenvertaista
palvelua kaikille!
• Kerratkaa omat tietonne esteettömästä
pysäköinnistä. Tästä saatte myös ohjeistusta.
• Kutsukaa mukaan myös päättäjiä ja kunnan
toimijoita tutustumaan asiaan.
• Välittäkää tietoa tapahtumasta etukäteen medioille,
ja jakakaa tietoa myös somessa. Pohtikaa etukäteen,
löytyisikö teidän kauttanne hyvä haastateltava
aiheesta, pyytäkää lupa haastateltavalta ja lisätkää
hänen yhteystietonsa mediatiedotteeseen.
Tiedotepohjan saatte kampanjamateriaalien
yhteydessä lähempänä tapahtumaa.
• Muistakaa tiedottaa myös tapahtuman sujumisesta ja
aikaansaaduista tuloksista järjestöasiantuntijallenne.
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STEAlta jäsenjärjestö
avustusta Invalidiliiton
jäsenyhdistyksille
Invalidiliitto myöntää Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn jäsenjärjestöavustusta toiminta-avustuksena (ns. toimintatonni) jäsenyhdistyksilleen, jotka
edistävät fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten elämää paikallisesti, alueellisesti tai valtakunnallisesti. STEA on myöntänyt Invalidiliitolle jäsenjärjestöavustusta 26 000 euroa edelleen jäsenyhdistyksille jaettavaksi vuodelle 2021.
Toiminta-avustusta myönnetään sellaisille Invalidiliiton
jäsenyhdistyksille, jotka eivät saa toimintaansa suoraan
STEAn avustusta. Avustusta myönnettäessä etusijalla ovat pienet yhdistykset, joiden taloudelliset resurssit
ovat niukat sekä yhdistykset, jotka eivät saaneet avustusta viime vuonna. Jos hakijoita on vähän tai hakemukset eivät täytä kriteereitä, myös viime vuonna avustusta
saaneille voidaan avustusta kuitenkin myöntää.
Toiminta-avustusta myönnetään yhdistysten perustoiminnan kehittämiseen eli elinvoimaisen yhdistystoiminnan vahvistamiseen. Elinvoimainen yhdistystoiminta on yhdistyksen toimintaympäristön tuntemista, hyvää johtajuutta ja hyvää hallintoa, osallistavaa toiminnan suunnittelua, toimintaedellytyksien varmistamista,
aktiivista yhdistystoimintaa sekä tavoitteellista yhdistystoiminnan arviointia ja kehittämistä. Haettavassa toiminnossa on hyvä olla yhdistyksen toimintaa kehittävä näkökulma eli toiminnon tulisi olla yhdistykselle
uutta tai jokin asia tehdään yhdistyksessä eri tavalla kuin
ennen. Vuonna 2021 toiminta voi kohdistua erityisesti
koronatilanteesta johtuviin yhdistystoiminnan muutoksiin kuten yhdistyksen digivalmiuksien vahvistamiseen
tai verkossa tapahtuvan toiminnan kehittämiseen.
Toiminta-avustusta myönnetään erillisellä hakemuksella, johon on kuvattu hankkeen nimi, toiminnan tavoite,
sisältö, ajankohta ja mahdollinen toistuvuus, toiminnan
hyöty jäsenille, arvio kustannuksista, arvio toimintaan
osallistuvien henkilöiden määrästä sekä toiminnan vastuuhenkilö. Toiminta-avustuksen suuruus on 1000 € /

yhdistys ja maksimissaan puolet kuluista voi olla matkakuluja. Hakemus toimitetaan vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiverille ma 15.3.2021 mennessä mieluiten sähköisellä lomakkeella. Sähköisen lomakkeen linkki
löytyy liiton nettisivuilta Yhdistyksille-osiosta ja toimitetaan yhdistyksiin myös sähköpostitse. Tarvittaessa toimitamme myös paperisen lomakkeen, jonka voi palauttaa
postitse Mirva Kiiveri, Invalidiliitto ry, Mannerheimintie
107, 00280 Helsinki.
Toiminnan tulee toteutua vuoden 2021 aikana. Jäsenyhdistykselle siirrettävää toiminta-avustusta koskee STEAn
avustusehdot ja toiminta-avustuksesta tehdään siirtosopimus Invalidiliiton ja jäsenyhdistyksen välillä.
Selvitys toiminta-avustuksen käytöstä
Käytetty toiminta-avustus raportoidaan vuoden 2021
loppuun mennessä erillisellä lomakkeella, johon on kirjattu lyhyt kuvaus toiminnasta ja toiminnan hyöty kohderyhmälle, erittely toiminnan kustannuksista kululajeittain tuloslaskelmassa, toimintaan osallistuneiden henkilöiden määrä, ikä ja sukupuoli sekä arvio toiminnan
onnistumisesta ja kehittämisideoista. Toiminnan hyötyä
kohderyhmälle sekä toiminnan onnistumista voi mitata
esimerkiksi palautelomakkeen tai arviointikeskustelujen
avulla. Selvitykseen tulee liittää yhdistyksen toimintakertomus. Toteutuneen toiminnan kulutositteet säilytettään yhdistyksen omassa kirjanpidossa ja toimitetaan
Invalidiliittoon pyydettäessä. Käyttämättä jäänyt toiminta-avustus palautetaan Invalidiliittoon.
Järjestöasiantuntijat auttavat tarvittaessa hankeideoinnissa ja lomakkeen täyttämisessä.
Lisätietoa oman alueen järjestöasiantuntijalta tai vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiveriltä, mirva.kiiveri@invalidiliitto.fi tai 044 765 0658.
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Kuntavaalit 2021

KÄYTÄ ÄÄNTÄSI!
Uudet kunnanvaltuustot valitaan huhtikuussa. Jos ja
kun haluaa vaikuttaa siihen, millaiset ihmiset kotikunnan asioista päättävät, kannattaa ehdottomasti äänestää. Sen voi tehdä joko vaalipäivänä 18.4. tai ennakkoon 7.-13.4. Mahdollisuus kotiäänestykseen on myös
olemassa, jos kyky liikkua ja toimia on rajoittunut. Halukkuudesta kotiäänestykseen tulee ilmoittaa oman
kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista. (Lisätietoja osoitteesta https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona.)
Ehdokkaisiin ja puolueisiin tutustuminen auttaa huomattavasti äänestyspäätöksen tekemisessä. Usein äänestyspäätöksen tekeminen on erilaisten painotusten
välillä valitsemista, kompromissien taidetta. Invalidiliitto kannustaa miettimään ehdokasvalintaa myös siitä näkökulmasta, miten ehdokas ja hänen puolueensa suhtautuvat vammaisten ihmisten oikeuksiin.

ta (www.invalidiliitto.fi/vaalit). Sivuilta löytyy myös lista
niistä ehdokkaista, jotka kuuluvat Invalidiliiton jäsenyhdistyksiin. Jos haluat tietosi (nimi, kotikunta, puolue, jäsenyhdistys) verkkosivulle, lähetä ne osoitteeseen riitta.
lehto@invalidiliitto.fi.
Kannustamme jäsenyhdistyksiä nostamaan esiin paikallisia ehdokkaita ja vammaisille tärkeitä vaaliteemoja. Toivottavasti koette liiton vaaliaineiston hyödylliseksi tässä
mielessä.
Koronapandemian vuoksi näyttää siltä, että vaalikampanjoita ei voida käydä perinteisesti kasvotusten kokoontumalla. Toritapahtumissa tungeksimisen sijaan
on huolehdittava terveydestä ja turvallisuudesta pitämällä etäisyyttä kanssaihmisiin. Erilaiset sähköiset ratkaisut, lehtien mielipidepalstat ja muut viestintäkanavat
auttavat kuitenkin vaaliteemojen esille nostamisessa ja
keskustelujen käymisessä.

Invalidiliitto on koonnut näihinkin vaaleihin liittyen monenlaista materiaalia, jota voi hyödyntää niin ehdokas
kuin äänestäjäkin. Materiaalit löytyvät liiton verkkosivul-
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#kaikkienkuntavaalit
#yhdenvertaistapalveluakaikille
invalidiliitto.fi/vaalit

Vammaisliikunnan Tuki ry:n kevään
hakuaika päättyy 31.3.2021
Vammaisliikunnan Tuki jakaa liikuntaan ja urheiluun
avustuksia Invalidiliiton jäsenyhdistyksille ja heidän jäsenilleen. Vuoden 2020 syksyllä Vammaisliikunnan Tuki ry:n avustuksia haki ennätysvähän hakijoita. Tukea
myönnettiin 14 hakijalle ja kaikkiaan heitä tuettiin reilulla 9000 eurolla. Avustuksia jaetaan kaksi kertaa vuodessa: keväisin ja syksyisin.
Tulevaan kevään jakoon hakemukset on lähetettävä
31.3.2021 mennessä. Avustusta voivat hakea: Invalidiliiton jäsenyhdistys, Invalidiliiton jäsenyhdistyksen jäsenenä oleva fyysisesti vammainen urheilija tai fyysisesti vammainen liikunnan harrastaja, edellä mainittujen avustajat, valmentajat, ohjaajat, liikunnan vetäjät ja toimijat.
Avustusta voi hakea uusiin liikuntakokeiluihin, uusien lajien löytämiseen, liikuntakerhotoimintaan ja kilpailumatkoihin, salivuokriin, liikuntavälineisiin, kilpailu- ja harjoitusmatkoihin, valmennuskuluihin ja muihin vastaaviin.
Kuntoutusta Vammaisliikunnan Tuki ry ei tue.
Avustusta samalle henkilöhakijalle ei myönnetä perättäisinä vuosina. Yhdistyksien on mahdollista saada avustusta kerran vuodessa. Avustusta voidaan myöntää yhdistyksen järjestämään jatkuvaan liikuntatoimintaan harkinnan varaisesti.

Avustusta myönnetään vain kuluja vastaan. Kulut tulee
osoittaa kuiteilla tms. tositteilla.
Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa, maaliskuun ja syyskuun loppuun mennessä. Päätökset tehdään pääsääntöisesti kuukauden sisällä hakuajan päättymisen jälkeen. Avustuksia saaneille päätöksistä ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti päätöksen jälkeen. Haussa tukea
saaneiden nimet julkaistaan Invalidiliiton kanavissa.
Hakemuksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai netissä
osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/4AB99DFED46431D2
Hakemuksesta tulee selvitä hakijan yhteystiedot, pankkitilin numero, kohde mihin tukea haetaan ja kuvaus
hakijan liikuntavammasta (ei koske jäsenyhdistystä).
Lisätiedot ja hakemukset:
Invalidiliitto ry/ Mika Saastamoinen, Microkatu 1, M,
70210 Kuopio.
p. 044 7651375 / mika.saastamoinen@invalidiliitto.fi
(hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla.)

Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan
muualta saamat tuet. Valtion urheilija-apurahaa saaville
Vammaisliikunnan Tuki ry myöntää vain erityisestä syystä avustusta.
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Yhdistysten valtuustoaloitteet
toimitettava 21.3. mennessä
Tekemällä aloitteen yhdistys voi vaikuttaa Invalidiliittoon
ja sen toimintaan. Aloiteoikeus perustuu Invalidiliiton
sääntöjen 14 § Jäsenyhdistysten aloitteet: ”Jäsenyhdistys, joka haluaa ilmoittamansa asian käsiteltäväksi liittovaltuustossa, on lähetettävä sitä koskeva esitys vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta liittohallitukselle, joka valmistelee asian esiteltäväksi liittovaltuustolle.”
Aloitteen tulee kohdistua Invalidiliiton toiminta-alueeseen. Aloite sisältää yleensä ehdotuksen sekä perustelut ehdotukselle ja siinä esitetään yleensä muutosta johonkin asiantilaan. Aloite voidaan tehdä joko valmiilla lomakkeella (löytyy liiton verkkosivujen Yhdistyksille
osiosta) tai vapaamuotoisesti.
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Aloite on yhdistyksen tekemä ja virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittama. Aloite toimitetaan toimitusjohtajan sihteeri Erja Salolle allekirjoitettuna ja skannattuna
sähköpostitse erja.salo@invalidiliitto.fi tai postitse Invalidiliitto ry/toimitusjohtaja, Mannerheimintie 107, 00280
Helsinki.
Liittohallitus valmistelee asian liittovaltuustolle. Vastauksessa kerrotaan, mihin toimenpiteisiin ryhdytään aloitteen tiimoilta. Liittohallituksen vastaus toimitetaan kokousmateriaalin mukana yhdistyksille ja valtuutetuille.
Aloitteiden lisäksi kehitysideat ovat tervetulleita myös
suoraan liiton työntekijöille.

YHDISTYKSEN ALOITE LIITTOVALTUUSTOLLE
Yhdistyksen yhteystiedot

Aloitteen nimi

Esitys

Aloitteen taustaa / perustelut

Paikka ja päivämäärä

Yhdistyksen virallisten nimenkirjoittajien allekirjoitus ja nimenselvennys

Lähetä aloite:
Postitse: Liittovaltuustoaloite / toimitusjohtaja, Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki
Allekirjoitettuna ja skannattuna: erja.salo@invalidiliitto.fi
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Ohjeita
yhdistyksen
vuosikertomuksen
laatimiseen
Vuosikertomus on hallituksen laatima kuvaus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta ja aikaansaannoksista.
Se on myös osa tilinpäätöstä. Tavoitteena on, että vuosikertomus antaa lukijalleen kuvan yhdistyksen toiminnasta yleisesti ja toiminnan tuloksista.
Vuosikertomus laaditaan kyseisen kauden toimintasuunnitelmaan nojaten eli toimintasuunnitelmassa ja
vuosikertomuksessa on yhtenäinen rakenne. Vuosikertomus on hallituksen selostus siitä, mitkä asetetut tavoitteet saavutettiin ja mitkä (ja miksi) jäivät saavuttamatta. Esim. vaikuttamistoiminnassa ei aina päästä haluttuihin päämääriin. Erikseen kannattaa kirjoittaa
oma kappale koronan vaikutuksista yhdistyksen
toimintaan kyseisenä vuonna.
Vuosikertomuksen tekemistä helpottaa, kun hallitus heti uuden toimikauden alussa ryhtyy kirjaamaan tietoa.
On hyvä tehdä asiasta päätös ja nimetä henkilö, joka
tietoa kerää.
Vuosikertomuksen valmistelee ja laatii hallituksen käsiteltäväksi useimmiten sihteeri yhdessä puheenjohtajan kanssa. Vuosikertomus ja tilinpäätös käsitellään siinä
hallituksessa, jonka tehtäviin kuuluu yhdistyksen kevätkokousasioiden valmisteleminen.

Vuosikertomus esitellään ja
vahvistetaan kevätkokouksessa
Vuosikertomus kannattaa hyvän hallinnon ja -käytännön mukaan jakaa kirjallisena kevätkokouksessa ja sen
voi toimittaa esim. sähköpostilla etukäteen. Esittelyyn
kannattaa myös panostaa. Ei ole syytä lukea sisältöä
sanasta sanaan, varsinkin jos vuosikertomus on jaettu
osallistujille. Esittelijä voi esitellä keskeiset pääkohdat ja
tämän jälkeen kokousosallistujat voivat esittää tarkentavia kommentteja ja kysymyksiä. Esittelyssä kannattaa
käyttää tietoteknisiä välineitä.
Vuosikertomuksessa otettava huomioon
• jäsentely noudattaa toimintasuunnitelman runkoa
• samasta asiasta kerrotaan vain kerran
• tärkeät asiat kerrotaan ensiksi ja pienemmät sen
jälkeen
• tapahtumiin osallistujien määrät ja tilaisuudet
kerrotaan tarkasti.
• on huolehdittava siitä, että kaikki toiminta on
kerrottu kattavasti. Vuosikertomus on yhdistyksen
”käyntikortti” avustuksia haettaessa
• vuosikertomus toimitetaan tilin- tai toiminnantarkastajille yhdessä muun aineiston kanssa.
• vuosikertomus/tilinpäätös lähetetään kevätkokouksen jälkeen Invalidiliittoon jäsensihteerille, jasenasiat@invalidiliitto.fi
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VUOSIKERTOMUS 2020
Mallijäsentely

3. YHDISTYSTOIMINTA

Johdanto

• Miten yhdistys huomioi uudet jäsenet?

Kerrataan yleistavoite, miksi yhdistys on olemassa.

• Tarjosiko yhdistys neuvontaa ja ohjausta jäsenistölle?

1. YHDISTYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ
JA TOIMINNAN PAINOPISTEET

• Miten yhdistys muisti jäsenten vuosipäiviä ja miten
yhdistys kiitti jäsenistöä ja aktiiveja?

Yhdistyksen toimintaympäristö
Kirjataan havaitut muutokset ympäristössä ja seurauksia muutoksista.
Toiminnan painopisteet 2020
Kerrataan toiminnan painopisteet ja raportoidaan kunkin painopisteen toteutumisesta. Alla olevat painopisteet on johdettu liiton strategiasta ja toiminnan painopisteistä.
• Aktiivinen vaikuttaminen vammaisten ihmisten
oikeuksien edistämiseksi
• Yhdistyksen elinvoimaisuuden vahvistaminen
• Yhdistyksen omat painotukset
Kirjataan kunkin painopisteen kohdalla, mitä oli asetettu tavoitteeksi ja toimenpiteiksi, ja miten tavoitteet ja
toimenpiteet onnistuivat.
2. VAIKUTTAMISTOIMINTA
Mitkä olivat ne vammaisten ihmisten elämään vaikuttavat epäkohdat, joihin yhdistyksen oli toimintasuunnitelman mukaan erityisesti puututtava?
Ilmestyikö vuoden aikana uusia vaikuttamistoiminnan
asioita? Mitä yhdistys teki asioiden korjaamiseksi?
Keihin kunnan viranomaisiin tai luottamushenkilöihin
yhdistys oli yhteydessä?

Jäsenpalvelut

• Millaista toimintaa kesäkodilla oli? Määrät?
• Hakiko yhdistys jäsenilleen liiton jouluavustusta?
Virkistys ja yhdessäolo
• Millaisia kerhoja ja toimintaryhmiä oli vuoden
aikana? Montako kertaa nämä kokoontuivat ja mikä
oli osanottajamäärä? Arvio, mikäli toiminta hiipui tai
sitä ei ollut. Suunnitellaanko uutta – kokeiltiinko
uutta toimintaa?
• Leiri- ja lomatoiminta: Miten yhdistys tiedotti Maaseudun terveys- ja lomahuollon lomista?
• Matkat ja retket: Mitä matkoja järjestettiin, minne,
osallistujamäärät?
• Kuntoliikunta: Millaista kuntoliikuntaa yhdistys
tarjosi? (Käyntikerrat ja määrät)
Yhteistyö Paralympiakomitean kanssa (esim. Ilo
liikkua -vertaiskuntouttajien hyödyntäminen)
• Kilpailutoiminta: Oliko yhdistyksessä kilpaurheilijoita?
Vertaistuki
• Millaista vertaistukitoimintaa yhdistyksellä oli?
Yhteistyökumppanit ja
yhteistyöhankkeet
• Kirjataan kumppaneiden kanssa toteutettu yhteistoiminta/hankkeet.

Tekikö yhdistys asian tiimoilta aloitteita, kannanottoja
tai jotain muuta?
Toimiko yhdistys yksin vai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa (keiden)?
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Viestintä/Tiedotus

4. TOIMINTAEDELLYTYKSET

Sisäinen viestintä (tarkoittaa tiedonkulkua ja vuorovaikutusta yhdistyksen toimijoiden, jäsenten, kerhojen,
toimikuntien ym. välillä)

HALLINTO

• Miten yhdistys tiedotti toiminnastaan jäsenistölle?
(tiedotteet, jäsenkirjeet, jäsenlehdet ja miten usein
ne ilmestyivät)
Ulkoinen viestintä (yhdistys näkyy ja tekee tunnetuksi toimintaansa, voi vaikuttaa asenteisiin ja saada uusia
jäseniä)
• Saiko yhdistys nostettua esiin (esim. paikallislehtiin)
jonkin vaikuttamistoiminnan kannalta tärkeän
asian?
• Miten yhdistys hyödynsi digitaalista ympäristöä
(sähköinen viestintä, kotisivut, sosiaalinen media
esim. Facebook)? Vahvistettinko yhdistyksessä
tietoteknisiä taitoja, miten?
Neuvonta

Raportoidaan seuraavat:
• hallituksen kokoonpano
• yhdistyksen varsinaisten ja kannattajajäsenten määrä
• toimikunnat, kerhot
• edustukset eri toimielimissä
• yhdistyksen kokousten lukumäärä ja ajankohdat
sekä osallistujamäärät
TALOUS JA RESURSSIT
Todetaan yhdistyksen taloudellinen tilanne ja keskeiset
muutokset.
Varainhankinta
• jäsenmaksut
• varainhankinnan onnistuminen (myyjäiset,
arpajaiset, tms.)

• Miten ja millaista neuvontaa yhdistys teki? Onko
tietoa määristä?

Yleisavustukset

Koulutus

Toimitilat ja muut resurssit

• Millaista paikallista/yhdistyksen itsensä järjestämää
koulutusta yhdistys järjesti ja paljonko oli osallistujia?

5. YHDISTYKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI
JA KEHITTÄMINEN

• Kirjataan osallistumiset Invalidiliiton järjestämiin
alueellisiin ja valtakunnallisiin koulutuksiin yhdistyksen edustajina.
• Hyödynnettiinkö liiton nettiluentoja eli webinaareja?
• Järjestettiinkö koulutuksia opintokeskusten (esim.
Opintokeskus Sivis) tuella tai yhteistyössä muiden
yhdistysten kanssa?

• kunta, seurakunta, muut yhteisöt

• Kirjataan, miten arviointia ja kehittämistä toteutettiin yhdistyksessä.
• Miten yhdistys arvioi vuoden aikana toimintaansa ja
keräsi palautetta jäsenistöltä sekä yhteistyökumppaneilta?
• Miten yhdistys kehitti toimintaansa ja onnistuttiinko
siinä?
• Miten arviointi ja kehittäminen näkyivät muuten
yhdistyksen toiminnassa?
Kirjataan keskeiset havainnot, joita vuoden aikana arvioinnissa ja kehittämisessä havaittiin ja mitä havaituille
asioille pitäisi vielä tehdä.
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Poikkeusolojen ja
koronatilanteen vaikutuksia
yhdistystoimintaan
Elinvoimaiset yhdistykset -työryhmä teki kyselyn koronaepidemian vaikutuksista yhdistystoimintaan. Kysely
lähetettiin jäsenyhdistysten puheenjohtajille syyskuun
2020 lopussa ja vastausaikaa oli noin kuukausi. Kyselyyn vastasi yhteensä 61 yhdistystä eli vastausprosentti
oli 42. Vastauksia saatiin kaikilta liiton alueilta ja valtakunnallisilta yhdistyksiltä.
Kyselyn tuloksia on käyty läpi Elinvoimaiset yhdistykset
ja Vaikuttamisen tuki -työryhmissä. Yhdistysten kanssa
kyselyn tuloksia käytiin läpi 1.12.2020, sekä yhteisesti
että alueellisissa tilaisuuksissa. Kaikki tilaisuudet järjestettiin verkon välityksellä koronarajoituksista johtuen.
Elinvoimaiset yhdistykset -työryhmä hyödyntää kyselyn
tuloksia tulevissa keskusteluissaan yhdistystoiminnan tulevaisuudesta.
Vastaajista 60 prosenttia kertoi, että yhdistyksillä on valmiuksia järjestää toimintaa etänä sähköisiä työvälineitä
hyödyntäen. Reilu kolmannes oli sitä mieltä, ettei näitä
valmiuksia ole. Keskeisimpiä mainittuja esteitä etäyhteyksien käyttämiselle olivat jäsenistön taitamattomuus
käyttää etäyhteyksiä tai soveltuvien laitteiden puute, jäsenistön korkea ikä tai kiinnostuksen puute. Joku vastaajista piti etäyhteyksiä syrjivänä, koska kaikilla ei ole
mahdollisuuksia osallistua etänä. Toisaalta moni yllä
mainittuihin tilaisuuksiin osallistunut kommentoi, että
etäyhteydet mahdollistavat osallistumisen myös sellaisille, jotka eivät välttämättä kykene osallistumaan kasvokkaisiin tilaisuuksiin, esimerkiksi vammasta tai vähäisistä
kuljetuspalvelumatkoista johtuen.

Koronan seurauksena uusia toimintamuotoja kehitettiin yli puolessa kyselyyn vastanneissa yhdistyksissä. Esimerkkeinä mainittiin yhteisaterian sijaan herkkukorin lähettäminen jäsenistölle, sähköinen yhteydenpito jäseniin, jäsenten auttaminen, virkistyskirje jäsenille, kesäkodin ympäristön kuntoon laitto, neuvonta- ja vertaistukipalvelun kehittäminen hankkimalla uusi puhelinliittymä, etäkokoukset ja nettitreffit.
Kyselyssä tiedusteltiin myös koronatilanteen vaikutuksia
vastaushetkellä. Toiminta oli käynnissä tai käynnistymässä jollain tapaa 2/3 yhdistyksistä, pysähdyksissä toiminta
oli noin neljäsosassa yhdistyksiä. Kysyttäessä minkälaista
tukea yhdistykset kaipaavat Invalidiliitolta, 14 vastaajaa
kertoi, ettei yhdistys tarvitse tukea liitolta. Taloudellista
tukea toivoi 12 yhdistystä, koronatilanteeseen liittyvää
tiedottamista 11 yhdistystä, koulutusta verkkoon liittyvissä asioissa kuusi yhdistystä ja muuta koulutusta viisi
yhdistystä.
Vastaajista toiveikkaat tulevaisuudennäkymät olivat 3/4
osalla vastaajista, kun taas neljäsosa vastaajista näki tulevaisuuden lohduttomana. Positiivista asennetta vaikeuksista huolimatta pohdittiin muun muassa näin:
”Hyvällä ja luottavaisella mielellä katsomme kuitenkin
tulevaan. Ei tilanne valittamalla parane. Mielikuvitusta
peliin. Yritämme pitää yhdistyksemme elinvoimaisena
ja luoda uskoa tulevaisuuteen. Meitä tarvitaan rinnalla kulkijaksi.”

Yhdistysten hallitusten kokoontumiset jatkuivat poikkeusoloista huolimatta lähes puolella vastaajista. Reilulla neljäsosalla hallituksen kokoontumiset vähenivät ja
vajaalla neljäsosalla loppuivat kokonaan. Suuri osa niistä, jotka ilmoittivat kokoontumisten jatkuneen, järjestivät hallituksen kokouksia poikkeuksellisesti etänä (puhelimitse, sähköpostitse, Teamsin tai muun sähköisen
välineen avulla). Yhdistyksen muu toiminta loppui 2/3
yhdistyksistä ja kolmasosalla yhdistyksistä toiminta väheni. Pääosin vähentyneet tapaamiset tarkoittivat, että
toimintaa aloiteltiin kesällä eli keväällä lähes kaikki toiminta oli pysähdyksissä.
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7 kysymystä
70 vuotta täyttävälle
Rovaniemen Invalideille
Olette päivittäneet onnistuneesti yhdistyksenne
toiminnan 2020-luvulle, mitkä ovat mielestänne
avaimet onnistumiseen?

katon alle. Siellä on vaivatonta ylläpitää suhteita omaan
jäsenistöön. Neuvokas tarjoaa yhdistystoimijoille tilojen
lisäksi tukea ja opastusta yhdistystoimintaan.

Kattava kokonaisuus onnistumisen avaimiksi vastauksista muotoutuikin, mainituiksi tulivat muun muassa kokeilunhaluiset hallituksen jäsenet, avoimuus, vastuun jakaminen ja Rovaniemellä toimivien yhdistysten välinen
hyvä yhteistyö. Hallituksen uusin jäsen Marja-Leena Laiho kiteytti onnistumisen lauseeseen ”yhdistys toimii aktiivisesti ja yhteistyön henki on hyvä ja rakentava”. Onnistumiseen katsottiin vaikuttaneen myös se, että Invalidiliitolta saatuja hankerahoja on voinut käyttää uudenlaisiin toimintoihin ja kokeiluihin ja myös niin, että
toimintoja on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä jäsenistön kanssa.

Joulukuussa, Kansainvälisenä vammaisten päivänä koronarajoitusten voimassa ollessa yhdistys ei voinut tavoittaa jäsenistöään yhteisen juhlinnan merkeissä, joten
se välitti tervehdyksensä youtube-videolla. Liikunnallisen
videon suunnittelussa ja työstämisessä olivat mukana
lisäksi ammattikorkeakoulun ja sosiaalityön opiskelijat,
jotka suorittivat yhdistyksessä opintojaan.

Jäsenmääränne on kasvanut, miten saatte uusia
jäseniä?
Tärkeintä tapaa saada uusia jäseniä yhdistykseen ei oikein osattu nimetä. Sen sijaan koettiin, että yhdistyksellä on useita sellaisia kanavia, joiden kautta yhdistys luo
positiivista mielikuvaa. Yhdistys esimerkiksi tekee neuvontaa paikallisesti. Kiitolliset avun tarvitsijat, joiden asia
on tullut perusteellisesti hoidettua, ovat voineet myöhemmin liittyä jäseneksi. Yhdistys järjestää monipuolisia
liikuntakerhoja ja niihin osallistuu omien jäsenten lisäksi
myös muiden yhdistysten jäseniä. Kun toiminta koetaan
monipuolisena, halutaan liittyä jäseneksi.
Miten tavoitatte jäsenenne?
Jäsenistöä tavataan erilaisissa tapahtumissa, kerhoissa
ja järjestömessuilla. Nuorille ja työikäisille kohdennettua
viestintää yhdistys välittää sosiaalisen median, kuten instagramin ja facebookin kautta.
Rovaniemen vapaaehtoistyön keskus Neuvokas kokoaa
alueen sata yhdistystä ja heidän vapaaehtoisensa saman
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Muita tapoja tavoittaa jäsenistöään mainittiin It-lehti,
jäsenkirje ja tekstiviestit.
Olette kouluttaneet kokemustoimijoita yhdistykseenne, miten he edistävät yhdistyksenne tunnettuutta?
Molemmat yhdistyksen kokemustoimijat Krista Ananin
ja Pertti Ollonen valmistuivat Invalidiliiton kokemustoimijakurssilta runsas vuosi sitten. Kristasta ja Pertistä on
tehty lehtijuttuja, ja he ovat käyneet kouluilla kertomassa mm. kuntoutuksesta ja apuvälineistä. Viime vuoden
helmikuussa Rovaniemellä Invalidiliiton Sopivaa työtä
kaikille -tilaisuudessa tehtiin kokemustoimijasta muun
muassa paikallisradion haastattelu osatyökykyisen työskentelymahdollisuuksista Lapissa.
Lapin keskussairaalan laajennushankkeen suunnittelussa kokemustoimijat saivat olla jakamassa esteettömyys
osaamistaan yhdessä sairaalahankkeen arkkitehtien ja
erikoissuunnittelijoiden kanssa.
Miten yhdistyksenne jäsenistön ja hallituksen digitaitoja on tuettu?
Vuonna 2018 yhdistys haki Invalidiliiton jakamaa hankerahoitusta edistämään yhdistysten ja jäsenistön mahdollisuuksia toimia digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Hankerahalla ostettiin yhdistykselle iPadeja ja

niille käyttökoulutus. Jäsenet ovat voineet varata ajan
digineuvontaan yhdistyksen toimistolta. Korona-aikana
hallituksen kokoukset on järjestetty pelkästään etäkokouksina. Ne on todettu toimiviksi ja samalla on vältytty
pitkiltä taksimatkoilta.
Millaista vaikuttamistoimintaa teette?
Rovaniemen Invalidit tunnetaan jämäkkänä ja rohkeana vaikuttajana ja se mielletään Rovaniemen seudulla
vaikuttajajärjestönä. Ruohonjuuritason vaikuttamistyötä tehdään päivittäin, hallituksen jäsenet vastaavat kysyjille muun muassa kuljetuspalveluista, apuvälineistä ja
esteettömyydestä.
Yhdistyksen jäsenet ovat monessa mukana, edustuksia
on esimerkiksi kaupungin vammaisneuvostossa ja muissa vaikuttamistoimielimissä, urheiluseuroissa ja seuraparlamentissa.
Järjestitte vuosi sitten ystävänpäiväfestit, mistä
saitte siihen idean?

Ystävänpäiväfestien suunnittelukokouksessa muisteltiin
90-luvun hyväntekeväisyystanssiaisia ja siitä käynnistyi
kehittely. Ajatusta muokattiin ja parannettiin sekä muutettiin samalla tanssiaisten nimeä tuoreemmaksi. Festejä markkinoitiin mm. ohjelmalehtisellä. Mainoksellaan
lehtiseen osallistuneiden sponsorien tuella taattiin, että
tapahtuma ei tulisi tuottamaan yhdistykselle tappiota.
Kaiken kaikkiaan festeillä oli mukana nelisenkymmentä vapaaehtoista, mukaan lukien viiden bändin soittajat. Talkootyöllä tarjottiin kaikille vapaaehtoisille lämmin
ruoka päivän päätteeksi sekä esiintyjille lahjakortit kahden vuorokauden yöpymiseen Norvajärven kesämökillä.
Norvajärven kesämökin remontti saatiin katettua festien
sisäänpääsymaksuilla ja arpajaistuotoilla. Samantyyppistä tempausta yhdistys suunnittelee syksyksi, kun juhlistetaan 70-vuotiasta yhdistystä.
Kysymyksiin vastasivat Rovaniemen Invalidien hallituksen jäsenet Minna Muukkonen, Tarja Hänninen, Krista
Ananin ja Marja-Leena Laiho.

Festin ideaa lähdettiin kehittelemään tarpeesta saada
tukea yhdistyksen kesäpaikan korjauskustannuksiin.
Norvajärven rannalla sijaitsevalle kesämökille oli suunniteltu inva-varusteltua ulkokäymälää, esteettömiä kulkuväyliä sekä luiskia terassille, rahaa vain ei ollut.

SENIORIT SURFFAA
Vanhustyön Keskusliitto rohkaisee
Seniorsurffissa ikäihmisiä tarttumaan tietokoneisiin ja älylaitteisiin
kuten tablettiin ja älypuhelimeen
sekä nettiin.
Vieriopetusta voi tiedustella ikääntyneitä ihmisiä digiasioissa opastavista
yhdistyksistä tai oman alueen kirjastosta. Monissa Invalidiliiton jäsenyhdistyksissä on digineuvojia ja digiryhmiä. Seniorsuffin sivuilta löytyy
myös monien muiden opastuspaikkojen yhteystietoja ympäri Suomen.
Opettelun aloittamiseksi itsellä ei
tarvitse olla tietokonetta tai älylaitetta. Kirjastoissa ja kenties muissa-

kin opastuspaikoissa on usein mahdollisuus käyttää tai jopa lainata näitä laitteita.
Opastuspaikoista kuka tahansa voi
tiedustella paikan päällä tapahtuvaa
opetusta. Joissakin paikoissa apua
annetaan pienissä ongelmissa, jostain saa syvempääkin perehdytystä.
Ja kun asian on oppinut, voi itsekin
opastaa muita.
Yhdistys voi myös tiedustella oman
paikkakunnan opastuspaikasta
mahdollisuutta järjestää jäsenvierailua sinne. Seniorsurffin sivuilta löytyy myös yhdistyksille ja digineuvojille opetusmateriaaleja.

Ikä ei todellakaan ole este. Monet isovanhemmat ovat jo ottaneet
käyttöönsä erilaiset surffausvälineet
pitääkseen yhteyttä videopuhelimilla
lapsiinsa ja lapsenlapsiinsa eri puolilla Suomea ja maailmaa. Monet
palvelut ovat saavutettavissa etänä.
Nyt koronan aiheuttaman etäilyn
aikana tietotekniikka mahdollistaa
myös yhdistyskokoukset ja jäsentapahtumatkin. Kannattaa lähteä rohkeasti tutustumaan näihin mahdollisuuksiin.
www.seniorsurf.fi
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ALKUKEVÄÄN
KOULUTUKSIA
Koronatilanteen vuoksi alkukevään koulutukset toteutetaan verkossa. Seuraa myös liiton tapahtumakalenteria
www.invalidiliitto.fi/taphtumat
NAISTEN WOIMAWEBINAARI
– TEEMANA HYVINVOINTI
Aika ja paikka: ma 8.3.2021
klo 16.30-19.40 verkossa
Kohderyhmä: Invalidiliiton jäsenyhdistysten
kaikenikäiset naiset ja naiseksi itsensä tuntevat
Tavoite: Edistää vammaisten naisten hyvinvointia
Hinta: Maksuton
Ilmoittautuminen: 28.2.2021 mennessä
www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus
Lisätietoja: järjestöasiantuntija Sanna LeppäjokiTiistola, sanna.leppajoki-tiistola@invalidiliitto.fi,
p. 044 765 0579

KOKEMUSTOIMIJA – USKOTTAVA ARJEN
VAIKUTTAJA
Aika ja paikka: 16., 23. ja 30.3.2021
klo 16.30-18.30 verkossa
Kohderyhmä: Kokemustoimija- tai
kokemuskouluttaja -peruskoulutuksen
käyneet Invalidiliiton kokemustoimijat

EDISTÄ ESTEETTÖMYYTTÄ -VERKKOKURSSI
Aika: 15.3.-11.4.2021
Tavoite: Oppia tuntemaan rakennetun
ympäristön esteettömyyden edistämiseen liittyviä
mahdollisuuksia, esteettömyysasetuksen vaatimuksia
ja niiden soveltamista koskevia ohjeita.
Kohderyhmä: Kaikki esteettömyydestä
kiinnostuneet ja esteettömyystietoa tarvitsevat
Hinta: Jäsenetuhinta 10 €, vammaisneuvoston
jäsenet 20 €, muut 40 €
Ilmoittautuminen: 5.3. mennessä
www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus
Lisätietoja: esteettömyysasiantuntija Ari Kurppa,
ari.kurppa@invalidiliitto.fi, p. 050 430 7268

ESKEN VERKOSTOSEMINAARI 2021, TEEMANA
LUONTOKOHTEIDEN ESTEETTÖMYYS
Aika ja paikka: 22.4.2021 verkossa,
kellonaika tarkentuu myöhemmin
Tavoite: Tarjota ajankohtaista tietoa esteettömyyden
huomioimisesta niin lähiluonnossa, rakennetussa
luontoympäristössä kuin eräpoluilla.

Tavoite: Antaa tietoa ja välineitä vaikuttamiseen

Kohderyhmä: Luontopalveluita tarjoavien
tahojen edustajat, kuntien ja järjestöjen
edustajat sekä muut yhdenvertaisesta
luonnossa liikkumisesta kiinnostuneet.

Hinta: Maksuton

Hinta: Maksuton

Ilmoittautuminen: 26.2.2021 mennessä
www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus

Ilmoittautuminen: 7.4. mennessä
www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus

Lisätietoja: järjestöasiantuntija Tiina Ihalainen,
tiina.ihalainen@invalidiliitto.fi, p. 044 765 0506

Lisätietoja: esteettömyysasiantuntija
Johanna Hätönen, johanna.hatonen@
invalidiliitto.fi, p. 044 765 0521

Kursseille voi ilmoittautua myös toimistosihteeri
Tarja Lukjanoville p. 044 765 0668.
Sähköpostitse emme ota vastaan ilmoittautumisia.
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JOKAISELLA ON OIKEUS LOMAAN!

Tuetulta lomalta vertaistukea ja voimavaroja arkeen
Tuetut lomat on tarkoitettu kaikille, joilla ei taloudellisista, terveydellisistä tai sosiaalisista syistä ole muuten mahdollisuutta lomaan. Lomat ovat ryhmämuotoisia täysihoitolomia, joita järjestetään eri puolella Suomea esteettömissä kylpylöissä, urheiluopistoissa, kuntoutuskeskuksissa ja hotelleissa.
Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon ja Invalidiliiton lomat on kohdennettu omatoimisille ja apua tarvitseville
vammaisille ihmisille sekä vammaisten lasten perheille.
Lomat ovat 5 vrk pituisia. Lomien saaminen ei edellytä
Invalidiliiton jäsenyhdistyksen jäsenyyttä.  
Lomatukea myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja/
tai sosiaalisin perustein. Tuen myöntämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. hakijan tulot, velat ja esim. sairauskulut, terveyteen liittyvät perusteet sekä hakijan
elämäntilanne. Etusijalla ovat ensimmäistä kertaa lomalle hakevat.  
Lomien omavastuuhinta on 100 €/aikuinen/5 vrk, alle
17-vuotiaat lomailevat maksutta. Loma sisältää majoituksen kahden hengen huoneessa tai perhelomilla perhekoon mukaisesti, täysihoidon ja lomaohjelman. Matkakustannuksista jokainen vastaa itse.   

Mikäli tarvitset henkilökohtaista apua päivittäistoimissa,
hae lomaa oman avustavan henkilön kanssa:
• Eri taloudessa asuva omainen tai ystävä täyttää
oman lomahakemuksen perusteluineen, omavastuuosuus on 100 €/5 vrk.
• Työsuhteessa olevan henkilökohtaisen avustajan
lomakulut (majoitus + ruoka) maksaa MTLH. Avustajan tiedot lisätään avustettavan lomahakemukselle.
Hakuaika lomille päättyy 3 kk ennen loman alkua. Päätökset lomista tehdään lomajärjestö MTLH:ssa ja niistä
ilmoitetaan lomille valituille noin kaksi kuukautta ennen
loman alkua. Kielteisistä päätöksistä ei ilmoiteta. Hakemukset toivotaan tehtävän ensisijaisesti sähköisesti, jos
mahdollista.  
Lisätietoa lomista ja lomahakemukset sähköisesti:
www.mtlh.fi.
https://mtlh.fi/lomatarjonta/erityisryhmille/
hae-oman-kohderyhmasi-lomaa/invalidiliitto-ry/  
puh. 010 2193 460, lomat@mtlh.fi, palveluaika ma–pe
klo 9.00-13.00

Aika

Teema: Voimaa vertaisuudesta

Paikka

14.-19.3.2021

Loma apua tarvitseville aikuisille

Härmän kylpylä

22.-27.3.2021

Loma omatoimisille aikuisille

Suomen Latu Kiilopää

25.-30.4.2021

Loma omatoimisille aikuisille

Kuortaneen Urheiluopisto

9.-14.5.2021

Loma apua tarvitseville aikuisille

Rokua Health & Spa

4.-9.7.2021

Loma lapsiperheille

Kuntoutuskeskus Kankaanpää

23.-28.8.2021

Loma omatoimisille aikuisille

Lehmirannan lomakeskus

6.-11.9.2021

Loma apua tarvitseville aikuisille

Kruunupuisto Oy

3.-8.10.2021

Loma apua tarvitseville aikuisille

Kyyhkylä Oy/Mikkeli

1.-6.11.2021

Loma omatoimisille aikuisille

Kruunupuisto Oy
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LIIKUNTA

Paralympiakomitean
kuulumisia
Tapahtumia on siirretty ja peruttu vallitsevan tilanteen
vuoksi. Jotta olet ajan hermolla, niin seuraa Paralympiakomitean tapahtumakalenteria www.paralympia.fi/
ajankohtaista/tapahtumat

Paralympiakomiteaan valittiin uusi hallitus kaudelle 2021-2024. Puheenjohtajana toimii Sari Rautio. Lisää
hallituksen kokoonpanosta Paralympiakomitean verkkosivulta.

Jäsenkysely lähetettiin kaikille Paralympiakomitean jäsenille (seurat, yhdistykset) sähköpostitse. Muistathan
palauttaa, sillä silloin saamme rekisterin kuntoon uusin
yhteystiedoin, jos henkilöt ovat vaihtuneet (pj, liikuntavastaavat).

Paraurheilun Kunniagalleria on kunnianosoitus menestyneille vammaisurheilijoille tai muulla tavoin vammaisurheilua edistäneille henkilöille. Ensimmäiset henkilöt valittiin kunniagalleriaan 3.12.2020. Valitut ovat:
Tanja Kari, Jouko Grip, Kirsti Pennanen, Pekka Kujala,
Pertti Sankilampi, Veikko Puputti, Alvar Sandström, Arvo Karvinen, Eija Kangas-Virtanen ja Ilkka Vass. Kujala, Sandström, Karvinen ja Vass palkittiin postuumisti.
Paraurheilun Kunniagalleriaan valitaan uusia henkilöitä kahden vuoden välein. Seuraavat valinnat tehdään
vuonna 2022. Lue lisää Paralympiakomitean verkkosivuilta.

Kuntokuu on helmikuu. Osallistu liikkumalla omaan
tahtiin kotona tai ulkona. Lisätiedot ja vinkit www.kuntokuu.fi/.
Apuvälineen hankinnan askeleet -piirrosvideo tarjoaa helposti ymmärrettävällä tavalla tietoa apuvälineen
hankinnasta ja rahoituksesta. Erilaiset apuvälineet mahdollistavat vammaisen henkilön arjen sujumisen, toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen sekä itselle merkitykselliseen vapaa-ajan toimintaan osallistumisen. Sama
väline voi toiselle olla kuntoutuksen apuväline ja toiselle
harrastusväline. Vammaiselle henkilölle voidaan hakea
apuvälinettä useiden lakien nojalla. Katso video ja lue
lisää Paralympiakomitean verkkosivuilta.
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Liittovaalien tärkeät päivät
15.2.2021 Vaalitoimikunta vahvistaa paikkajaon vaalipiireittäin
Paikkajako perustuu yhdistysten ilmoittaman jäsenmäärän 31.12.2020 tilanteen mukaan.

31.3.2021 Liiton jäsenmaksu erääntyy
Ehdokasasettelun edellytyksenä on ollut, että yhdistys on maksanut jäsenmaksunsa sääntöjen mukaisesti maaliskuun loppuun mennessä. Liittovaltuusto on päättänyt jättää perimättä vuoden 2021 jäsenmaksun, joten kaikki liiton jäsenyhdistykset voivat asettaa ehdokkaitaan liittovaltuuston vaaleihin.

30.4.2021 Ehdokasasettelu päättyy
Ehdokasasettelu päättyy niissä yhdistyksissä, joiden sääntöjen mukaan ehdokkaat liittovaltuuston vaalia varten valitaan yhdistyksen kevätkokouksessa (joka on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä).
Muiden yhdistysten (pääosin valtakunnalliset yhdistykset) ehdokasasettelu määräytyy kunkin yhdistyksen omien sääntöjen mukaisesti.

12.5.2021 Yhdistysten toimitettava ehdokkaiden nimet kirjallisesti
vaalitoimikunnalle
Mukana on oltava ehdokkaan kirjallinen suostumus vaalitoimikunnalle.

31.5.2021 Äänioikeus vaaleissa niillä jäsenillä, joista toimitettu tieto liiton
jäsenrekisteriin
Äänioikeus on yhdistysten varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat täyttäneet 15-vuotta 5.11.2021 mennessä.
Äänioikeuden tarkastusmenettelystä ilmoitetaan 3.6.2021 ilmestyvässä It-lehdessä.

1.7.2021 Lista äänioikeutetuista yhdistyksen puheenjohtajalle
31.8.2021 Muistutus yhdistyksen hallitukselle äänioikeuden puuttumisesta
Jäsenyhdistyksen jäsenellä on oikeus kirjallisesti esittää muistutuksensa siitä, mikäli häntä ei ole merkitty äänestysluetteloon.

31.8.2021 Ehdokaslistojen julkaiseminen vaalisivuilla
Ehdokaslistat julkaistaan 23.9.2021 ilmestyvässä It-lehdessä .

15.9.2021 Yhdistysten hallitusten muutosesitykset vaalitoimikunnalle
jäsenten äänioikeuden puuttumisesta
Vaalitoimikunta vahvistaa muutokset tämän jälkeen.

5.-19.11.2021 Posti- ja sähköinen äänestys
30.11.2021 Vaalin tulos vahvistetaan

facebook.com/Invalidiliitto
@invalidiliitto
@invalidiliitto
invalidiliitto.fi
Invalidiliitto ry
invalidiliitto ry

Puhelinneuvonta ti ja to klo 13–17 p.0200 1234
Yhteydenotot sähköpostitse: neuvot@invalidiliitto.fi

