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PÄÄKIRJOITUS

Maailma ei taida tänäkään vuonna tulla valmiiksi. Ei,
vaikka vuoden viimeiset viikot ovat täynnä työtä ja toimintaa. Liitossa meneillään olevista asioista saa hyvän
kuvan, kun seuraa verkkosivuja, uutiskirjeitä, somea
ja muuta viestintää. Tieto on tarkoitettu hyödynnettäväksi. Itselleen ja yhdistykselle hyödylliset tilaisuudet ja
osallistumisen paikat voi poimia vaikkapa verkkosivujen tapahtumakalenterista.
Tässä vaiheessa katse hamuaa kovasti jo ensi vuoteen
ja uuteen strategiakauteen. Vuodelle 2023 on valittu
toiminnan painopistealueet, joiden avulla strategiaa
lähdetään toteuttamaan. Kaksi suorimmin yhdistystoimintaan liittyvää painopistettä ovat hyvinvointialuevaikuttaminen sekä yhdistystoiminnan vetovoima ja tulevaisuus.
Näistä kumpikaan ei ole varsinaisesti uusi asia. Olemme jo pitkään tehneet sote-uudistuksen toimeenpanoon liittyvää vaikuttamistyötä. Olemme korostaneet
asiakasosallisuuden merkitystä ja olleet mukana palvelujen kehittämisessä. Nostaneet esiin epäkohtia ja
tehneet korjausehdotuksia. Vuodenvaihteen jälkeen
hyvinvointialueiden toiminta pyörähtää käyntiin ja vaikuttamistyö jatkuu.
Vetovoimaisuudesta keskusteltiin Järjestöpäivillä syyskuussa. Yhdistysten näkemyksiä omasta tulevaisuudestaan selvitettiin keväällä kyselyn avulla. Tulevaisuuskeskustelua jatketaan alkuvuodesta, alueiden
Aktiivien päivässä. Sitä on tarpeen käydä myös oman
yhdistyksen sisällä.
Tulevaisuus on asia, joka ei vain tapahdu. Se tehdään.
Siihen vaikutetaan omilla valinnoilla ja toimilla. Järjestöasiantuntijat ovat tukena vetovoima- ja tulevaisuuspohdinnoissa, kuten muissakin yhdistystoiminnan
asioissa.
SOSTE ry:n julkaisema vuoden 2022 Järjestöbarometri kertoo sote-järjestöjen näkymistä ja ajankohtaiskuvasta laajemmin. Suomessa on noin 10 000 sosiaali- ja

terveysyhdistystä. Ne kokoavat toimintapiiriinsä noin
1,3 miljoonaa jäsentä, tarjoavat hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa sekä palveluja. Yhdistykset
ovat jäsenistönsä tarpeiden ja tilanteiden asiantuntijoita. Kaikista näistä syistä ne ovat kullanarvoisia kumppaneita kunnille ja hyvinvointialueille. Kuntien ja hyvinvointialueiden lakisääteisenä tehtävänä on edistää
asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Ilman yhdistyksiä se ei onnistu.
Kumppanuus ja yhteistyö ihmisten hyväksi voi toteutua vain, jos toiminnan resurssit ovat riittävät ja niillä
on jatkuvuutta. Avustukset ja toimintatiloihin liittyvä
tuki ovat elintärkeitä yhdistyksille, jotka useimmiten
toimivat pienellä budjetilla, vapaaehtoisvoimin. Kuntien ja hyvinvointialueiden linjaukset ja roolit yhdistyksille suunnattavan taloudellisen tuen suhteen ovat kuitenkin osin vielä kesken ja yhteistyön mallit rakenteilla.
Järjestöjen työn merkittävyyttä onkin pidettävä sinnikkäästi esillä. Ajoittain kannattaa pysähtyä myös miettimään, miten ihmiset parhaiten löytäisivät kaiken sen
hyvän, jota yhdistys tarjoaa.
Yksi liiton toiminnan kehittämisen kannalta tärkeä väline on meneillään oleva yhdistyskysely. Haluamme
sen avulla selvittää, miten hyödylliseksi te yhdistyksissä
koette liiton tarjoamat palvelut, ja miten vetovoimaisena yhteisönä pidätte liittoa ja omaa yhdistystänne. Kehittämisehdotukset ovat aina tervetulleita. Kiitos vastauksistanne jo etukäteen.
Oikein hyvää syksyn jatkoa!
Terhi Jussila
järjestöjohtaja

Yhdistystiedote ilmestyy neljä kertaa
vuonna 2022. Lehden toimittaa
Invalidiliiton järjestötoiminta sekä viestintä.
Vastaava toimittaja Sinikka Rantala
Taitto Johanna Paulin
INVALIDILIITTO ry
Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki
etunimi.sukunimi@invalidiliitto.fi

Järjestötoiminta
Järjestöjohtaja Terhi Jussila, 044 765 0522
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Jäsenrekisterinhoitaja Nina Kettunen, 044 765 0667
Toimistosihteeri Tarja Lukjanov, 044 765 0668
Vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiveri, 044 765 0658
Järjestöasiantuntijat
Tiina Ihalainen, 044 765 0506
Milla Ilonen, 044 491 5695
Hanna Lahti 044 765 0535
Sanna Leppäjoki-Tiistola, 044 765 0579
Liisa Pitzén, 044 765 0592
Aapo Rantanen, 044 465 0585
Mika Saastamoinen, 044 765 1375
Koulutussuunnittelija Auli Tynkkynen, 040 778 8690
Nuorisotyön suunnittelija (Seitti) Kalle Jokinen, 040 738 8089
Harvinaiset-yksikön suunnittelijat
Jenni Kuusela, 044 765 0410
Tanja Lehtimäki, 040 728 1737
Kuntoutusasiantuntija Hannu Kapanen, 044 465 0555
Avustajakoira-asiantuntija Paula Müller, 044 765 1359
Suunnittelija Ulla Leivo-Lahti, 044 7650 678
vs vastaava esteettömyysasiantuntija Johanna Hätönen, 044 785 0521
Esteettömyysasiantuntijat
Ari Kurppa, 044 765 0695
Susanna Korkeakangas 044 7650 666
Jaana Solasvuo 044 3650 560
Kehitysvastaava (projektit ja neuvonta) Tuija Mäkelä, 040 745 5913
Sosiaalineuvoja Kirsi Kosonen, 0400 623 520
Lakimies Petteri Pitkänen, 044 765 0437
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Hyödynnä Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkkiä 11
Voisiko teidän yhdistyksenne julistautua
syrjinnästä vapaaksi alueeksi?
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Nuorten vaikuttajien verkkotapaaminen
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Yhdistyksille suunnatut palvelut
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Eväitä jäsenhankintaan

16

Loppuvuoden koulutukset
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Tuetut lomat
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Suomen Paralympiakomitea

19

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
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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Jäsenrekisteri on uudistunut
Jäsenrekisteri on vaihtunut uuteen Kehätiedon Kiltaan.
Rekisteri otettiin käyttöön 6.10.
Uuden rekisterin myötä käyttöön on saatu uusia laskutustapoja: sähköpostilaskut, E-laskut ja verkkolaskut.
Asiointipalvelu jäsenille

rekisterissä, pääsevät kirjautumaan asiointipalveluun.
Asiointipalvelussa näkyvät jäsenen yhteystiedot, jäsenyydet, koulutukset, kurssitiedot, jäsenlaskut ja jäsenkortit. Palvelussa voi päivittää omia muuttuneita yhteystietojaan. Siellä ilmoitetaan ajankohtaisista yhdistyksen ja liiton asioista ja tapahtumista.

Uuden rekisterin myötä otetaan käyttöön myös asiointipalvelu jäsenille. Jäsenet, joilla on sähköpostiosoite

Yhdistyksen tietojen päivitys
Yhdistyksen yhteystietojen, jäsenmaksujen,
luottamushenkilöiden, jäsenluettelon tarkastus
ja päivitys tulee tehdä 31.12.2022 mennessä
Kilta-jäsenrekisteriin.
Verkkotapaaminen tietojen päivittämisestä
Kiltan käyttäjille järjestetään verkkotapaaminen yhdistyksen tietojen päivityksestä rekisteriin
1.12. klo 16–17.00. Verkkotapaaminen järjestetään Teamsin kautta. Ilmoittautumislinkki lähetetään sähköpostitse kaikille Kiltan käyttäjille.
Yhdistyksille, joilla ei ole Kiltan tunnuksia
Yhteyshenkilölle lähetetään jäsenluettelo ja täytettävä yhteystietolomake turvasähköpostina.
Turvasähköpostin avaamiseen tarvittava salasana tulee tekstiviestinä yhteyshenkilön puhelimeen.
Jos yhteyshenkilöllä ei ole sähköpostia, niin jäsenluettelo ja yhteystietolomake lähetetään
postitse.
Jäsenluettelon tiedot tulee tarkastaa ja korjata
tarvittaessa. Jäsenistä on oltava nimi, syntymäaika, osoite, ikä, liittymispäivä ja jäsenlaji. Vuoden aikana kuolleet, eronneet ja erotetut on
myös päivitettävä. Lomakkeen voi täyttää ja lähettää mahdollisimman pian, mutta viimeistään
31.12.2022 mennessä.
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Yhdistyksen päivitettävät tiedot
• Yhdistyksen yhteystiedot (yhteyshenkilö/
toimiston tiedot, pankkitilin numero 16
numeroa).
Yhdistyksen verkkolaskuosoite tulee täyttää
Kiltaan huolellisesti, jos yhdistys toivoo
laskunsa verkkolaskuna.
• Jäsenlajit ja jäsenmaksujen hinnat vuodelle
2023.
• Yhdistysten hallitusten jäsenten ja muiden
aktiivitoimijoiden kokoonpano tulevalle
vuodelle (hallituksen/toimikuntien jäsenet ja
toimikaudet). Luottamustoimiin tulee täyttää
myös Yhdistyksen neuvoja, jos yhdistyksessä
sellainen on (lisää toimikunta>Yhdistyksen
neuvoja).
Luottamustoimien voimassaolo päättyy
automaattisesti Kiltaan merkityn päättymispäivän mukaan.
Jos samat luottamustoimijat jatkavat samassa
roolissa, päivitetään voimassaoloaikaa seuraavalle vuodelle.
• Yhdistysten varsinaisten jäsenien määrä
katsotaan Kiltasta ja se on laskutusperuste
liiton jäsenmaksulle.
Liiton jäsenmaksut laskutetaan yhdistyksiltä
maaliskuussa. ENSI VUONNA LIITON JÄSENMAKSUJA EI PERITÄ YHDISTYKSILTÄ (liittovaltuuston päätös 2022).

Julkaistavat yhteystiedot
liiton www-sivuilla
Yhdistyksen yhteyshenkilön tai puheenjohtajan tiedot
julkaistaan Invalidiliiton www-sivuilla, jos tätä ei erikseen kielletä. Kiellosta tulee lähettää sähköposti jasen
asiat@invalidiliitto.fi. Julkaistavat tiedot ovat nimi, puhelin ja sähköposti. Tiedot tulee tarkastaa Invalidiliiton
sivulta: Jäsenyhdistysten yhteystiedot
https://www.invalidiliitto.fi/osallistu/alue-ja-yhdistystoiminta/jasenyhdistysten-yhteystiedot

Jäsenmaksupalvelu ja siihen liittyminen
Jäsenyhdistyksillä on mahdollista liittyä jäsenmaksupalveluun, joka perustuu Kilta-jäsenrekisteriin. Palvelun
hinta määräytyy laskutettujen jäsenten mukaan ja on
0,76 €/jäsen. Jäsenpalvelumaksu laskutetaan yhdistykseltä kerran vuodessa maaliskuun aikana.
Palveluun sisältyy

INVALIDILIITON
PUHE LINNE UVONTAA
VAMMAISPALVELUI STA
ti ja to 13– 17
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• yhdistyksen jäsenten laskutus kerran vuodessa
ja yksi karhulaskutus
• jäsenmaksujen tilittäminen kerran kuussa
yhdistyksille
• jäsenluettelot yhdistyksille, joilla ei ole
Kilta-tunnuksia
• osoitetarrat ja jäsenmaksuraportit pyydettäessä
Liittyminen jäsenmaksupalveluun tehdään täyttämällä jäsenmaksupalvelusopimus, jossa on yhdistyksen
nimi, päivämäärä ja kahden yhdistyksen nimenkirjoittajan allekirjoitus. Hakemuksen viimeinen palautuspäivä on 31.1.2023, jos yhdistys haluaa mukaan ensi
vuoden jäsenmaksupalveluun. Lisätietoja sähköpostitse jasenasiat@invalidiliitto.fi tai p. 044 765 0667 Nina
Kettunen.

Jäsenlaskutus ja jäsenkortit 2023
Jäsenmaksupalvelussa oleville yhdistysten jäsenille lähetetään lasku helmikuun aikana.
Jatkossa jäsenkortti on voimassa vuoden ja se on mukana laskun yläosassa, josta sen voi leikata irti.

Yhdistyksen oma jäsentiedote
laskujen mukana
Yhdistykset voivat lisätä jäsenlaskutuksen mukaan
oman jäsentiedotteensa. Yhdistyksen rekisterinkäyttäjä lisää tiedotteen jäsenrekisteriin yhdistyksen tietoihin
Laskupohjat alle. Tiedosto tulee olla pdf-muodossa ja
sen maksimikoko on 4.8.MB. Jäsentiedote tulee olla lisätty rekisteriin viimeistään 3.2. mennessä. Yhdistykset, jotka ovat maksupalvelussa, mutta joilla ei ole
Kilta-tunnuksia käytössä, voivat lähettää tiedotteensa
sähköpostitse jasenasiat@invalidiliitto.fi.
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Vastaattehan Invalidiliiton yhdistyskyselyyn
Invalidiliiton järjestötoiminnan tärkeänä tehtävänä on
liiton jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen. Yhdistyksiä tuetaan muun muassa ohjauksen, neuvonnan, koulutuksen ja viestinnän keinoin.
Liitto selvittää vuosittaisella Yhdistyskyselyllä yhdistysten kokemaa hyötyä järjestötoiminnan ja viestinnän
palveluista sekä kerää kehitysideoita niihin liittyen.
Kysely on lähetetty yhdistysten puheenjohtajille sähköpostitse 11.10. Muutamalle yhdistykselle, joiden puheenjohtajalla ei ole sähköpostia, kysely on lähetetty
maapostitse. Jos yhdistyksenne ei ole saanut kyselyä,
olkaa yhteydessä vastaava järjestöasiantuntija Mirva
Kiiveriin s-postilla mirva.kiiveri@invalidiliitto.fi tai puhelimitse 044 765 0658.
Kysely kannattaa mahdollisuuksienne mukaan käsitellä yhdistyksen hallituksessa. Vastausaikaa on 16.12.
saakka. Kyselyn tuloksista kerrotaan vuoden 2023 ensimmäisessä Yhdistystiedotteessa.

STEA:n vuoden 2022
jäsenjärjestöavustuksen
selvitys
STEA:n vuoden 2022 jäsenjärjestöavustuksesta on tehtävä selvitys 15.12.2022 mennessä sähköisellä lomakkeella, joka on lähetetty yhdistysten ilmoittamille vastuuhenkilöille. Linkki sähköiseen lomakkeeseen löytyy
myös Invalidiliiton verkkosivujen Ajankohtaista yhdistyksille -osiosta.
Lomakkeelle tulee kirjoittaa lyhyt kuvaus toiminnasta
ja toiminnan hyöty kohderyhmälle, kirjanpidon kustannuspaikan tilikohtainen tuloslaskelma avustetusta toiminnasta, toimintaan osallistuneiden henkilöiden määrä sekä arvio toiminnan onnistumisesta ja kehittämisideoista. Toiminnan hyötyä kohderyhmälle sekä toimin-
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nan onnistumista voi mitata esimerkiksi palautelomakkeen tai arviointikeskustelujen avulla.  
STEAn jäsenjärjestöavustuksen kulut tulee kohdistaa tarkoituksenmukaisille kulutileille joko yhdistyksen
oman tilikartan tai Invalidiliitosta yhdistyksiin toimitetun mallin mukaisesti. Toteutuneen toiminnan kulutositteet säilytetään yhdistyksen omassa kirjanpidossa.
Lisätietoa vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiveriltä, mirva.kiiveri@invalidiliitto.fi tai p. 044 765 0658.

Tule mukaan viettämään
Kansainvälistä vammaisten päivää
Invalidiliitto ja sen jäsenyhdistykset viettävät Kansainvälistä vammaisten päivää 3. joulukuuta teemalla "Yhdenvertaisesti osallisena". Miksi on tärkeää, että vammaiset ihmiset osallistuvat ja vaikuttavat yhteiskunnassa? Ja mitä keinoja vammaisella ihmisellä on vaikuttaa
omaan elämäänsä ja yhteiskuntaan ja osallistua? Kampanjan ytimessä on Invalidiliiton hallitusohjelmatavoite,
jolla parannetaan vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia itsenäiseen elämään. Yhdistykset voivat viettää
päivää viikon 48 kuluessa.
On monia tapoja osallistua:
1) Invalidiliiton Itsenäinen elämä -video, jossa vammaiset ihmiset kertovat, mitä itsenäinen elämä
heille merkitsee. Jäsenyhdistykset voivat lähestyä
omaa aluevaltuutettuaan tai muuta päättäjää
lyhyen viestin ja videon avulla. Lähetämme linkin
videoon marraskuussa.

2) Vammainen – näin osallistut yhteiskunnassa -nettiuutinen, jossa kerromme miten tavallinen vammainen ihminen voi vaikuttaa ja osallistua. Lähetämme
nettiuutisen käyttöönne marraskuussa.
3) Mediatiedotepohja. Lähetämme mediatiedotepohjan käyttöönne marraskuussa.
4) Mielipidekirjoituspohja. Lähetämme mielipidekirjoituspohjan käyttöönne marraskuussa.
Tarvitsemme apuanne!
Pienetkin teot merkitsevät! Kertokaa meille millaisia
vaikuttamistekoja yhdistyksenne tai jäsenenne ovat
saaneet aikaan liittyen esim. esteettömyyteen, osallisuuteen, yhdenvertaisiin palveluihin tai liikkumiseen.
Esimerkit Kirsi Tervamäelle 11.11.2022 mennessä.
Lisätietoa: viestintäasiantuntija Kirsi Tervamäki,
kirsi.tervamaki@invalidiliitto.fi, p. 040 564 8402

Ensi vuonna juhlitaan
Invalidiliiton 85-vuotista taivalta!
Järjestämme liiton 85-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kiertueen
seuraavilla paikkakunnilla:
22.2.

Tampere		 Solo Sokos Hotel Torni

23.2.

Seinäjoki		 Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta

28.2.

Oulu		 Hotelli Scandic Oulu City

1.3.

Rovaniemi		 Lappia-talo

7.3.

Espoo		Louhisali

9.3.

Turku		 Logomo

14.3.

Kouvola		 Original Sokos Hotel Vaakuna

16.3.

Kuopio		 Hotelli Scandic Kuopio

Tilaisuudet järjestetään klo 13.30-17.00. Tarkempaa tietoa kiertueesta
ja ilmoittautuminen tulossa myöhemmin.
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Tilaamalla Invalidiliiton uutiskirjeet
pysyt ajan tasalla
Ajankohtaista esteettömyydestä
Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn uutiskirje tarjoaa ajankohtaiskatsauksen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Tilaamalla uutiskirjeen liityt samalla
Esken toimijaverkoston jäseneksi. Verkoston jäseneksi
voi liittyä kuka tahansa esteettömyydestä ja saavutettavuudesta kiinnostunut henkilö.

Ajankohtaista vammaispolitiikasta
Invalidiliiton vaikuttamistoiminnan uutiskirje on suunnattu Invalidiliiton yhteiskunnallisille sidosryhmille ja
vaikuttajakollegoille. Kirjeestä löydät ajankohtaista tietoa niin järjestöjen, yritysten, virkamiesten, poliittisten
päättäjien kuin muidenkin aktiivisten kansalaisten hyödynnettäväksi.

Asiakastyösi tueksi
Invalidiliiton Asiakastyösi tueksi -uutiskirje on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Uutiskirjeestä
saat tietoa sopeutumisvalmennuskursseista, koulutuksista, tuetuista lomista, vammaisten nuorten ja Harvinaiset-yksikön toiminnasta sekä erilaisista tapahtumista ja materiaaleista, kuten apuvälineiden käyttäjien
opastusvideoista.

Harvinaiset uutiset
Invalidiliiton Harvinaiset-yksikön uutiskirjeessä on tietoa tulevista tapaamisista, ajankohtaista tietoa harvi-
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naiskentältä ja muita harvinaisia kiinnostavia uutisia.
Uutiskirje lähetetään Invalidiliiton harvinaisyhdistysten
jäsenille, mutta sen voi myös tilata kaikki harvinaisasioista kiinnostuneet.

Lahjoittajauutiset
Oletko tukenut Invalidiliittoa lahjoituksella? Haluatko
tietää, miten kertyneet varat käytetään? Lahjoittajauutiskirjeessä saat ajankohtaista tietoa meistä ja siitä,
millaista työtä Invalidiliiton lahjoittajana tuet. Uutiskirje
on tarkoitettu Invalidiliiton tukijoille.

Kuulumisia Invalidiliitosta
Invalidiliiton jäsenkirje kertoo ajankohtaisia kuulumisia
liiton järjestötoiminnasta jäsenille ja muille asiasta kiinnostuneille. Uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa.
Uutiskirje lähetetään Invalidiliiton jäsenille, mutta sen
voi myös tilata kaikki toiminnasta kiinnostuneet.

Voit tilata yllä mainitut Invalidiliiton uutiskirjeet liiton
verkkosivuilta www.invalidiliitto.fi/invalidiliiton-uutiskirjeet.
Lisäksi yhdistysten hallitusten jäsenille lähetetään tarpeen mukaan Ajankohtaista yhdistyksille -uutiskirje,
joka käsittelee yhdistystoiminnan asioita.

TURVAPOSTIA
TULEE KÄYTTÄÄ
AINA
HENKILÖTIETOJA
LÄHETETTÄESSÄ
Henkilötietoja lähetettäessä tulee käyttää turvapostia tietoturvasyistä. Esim.
uusien jäsenien tiedot lähetetään jäsenrekisterin hoitajalle (jasenasiat@invalidiliitto.fi) turvapostina alla olevan ohjeistuksen mukaisesti. Yhdistykset, joilla on
käytössä Kilta-käyttäjätunnukset, lisäävät jäsenensä suoraan Kiltaan.
Turvapostin lähettäminen
Mene sivulle www.turvaposti.fi
• Kirjoita kenttään "lähetä turvapostia
vastaanottajalle" vastaanottajan
sähköpostiosoite esim. jasenasiat@
invalidiliitto.fi
ja klikkaa Lähetä
• Kirjoita avautuvan näytön ylimpään
kenttään oma sähköpostiosoitteesi,
johon saapuu turvapostipalvelimelta
lähetyksesi vahvistuspyyntö.
• Kirjoita viesti ja
liitä mahdollinen liite/liitteet.
• Voit hyväksyä viestille ehdotetun
salasanan tai vaihtaa tilalle oman
salasanan.
Salasana toimitetaan vastaanottajan
matkapuhelimeen automaattisesti
tekstiviestillä.
• Klikkaa ”lähetä”.
• Turvapostipalvelimelta saat vahvistuspyynnön sähköpostiisi, joka sinun
pitää vielä kuitata klikkaamalla
viestissä olevaa linkkiä.Viesti lähtee
vastaanottajalle vasta tämän kuittauksen jälkeen!
• Lopuksi saat kuittauksen vahvistetusta lähetyksestä.
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Mistä vetovoimainen
yhdistys on tehty?
Otsikon kysymykseen etsittiin vastauksia ennen Invalidiliiton Järjestöpäivien alkua Peurungassa. Siellä osallistujat pääsivät kirjoittamaan vastauksensa fläpeille ja
etäosallistujat verkkoon. Ohessa kooste vastauksista.
Vetovoimainen yhdistys on tehty:
• Jäsenten hyvästä huomioimisesta, innostuneista ja
valovoimaisista jäsenistä
• Innokkaista/iloisista/aktiivista/asiantuntevista ihmisistä/toimijoista
• Hyvästä yhteishengestä ja reiluudesta, yhdessä
tekemisestä, tasapuolisesta kohtelusta, kaikkien/
erilaisuuden huomioimisesta, yhdenvertaisuudesta,
ilosta ja ystävyydestä
• Monipuolisesta/laadukkaasta toiminnasta jäsenistölle, toiminnasta kaikenikäisille, myös nuorille, yleisötilaisuuksista eri kohderyhmille (kuntalaiset, viranhaltijat, päättäjät)
• Hyvästä hallinnosta, sääntöjen osaamisesta/noudattamisesta
• Positiivisesta, paikallisesta vaikuttamisesta
• Yhteistyöstä, toimivasta verkostosta, hyvistä keskusteluyhteyksistä, yhteistyöstä liiton työntekijöiden
kanssa
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• Positiivisesta näkyvyydestä, avoimuudesta, läpinäkyvyydestä ulospäin
• ”Laatikon ulkopuolisista ajatuksista”
Minkälaisia vetovoimatekijöitä teidän yhdistyksestänne
löytyy?
Lisäksi Järjestöpäivillä suunnattiin katsetta tulevaisuuteen, tutustuttiin liiton uuteen strategiaan, suunniteltiin alueiden ensi vuoden toimintaa sekä pohdittiin
yhdistyksissä esiintyvien ristiriitojen ehkäisyä ja niihin
ratkaisuja.
Invalidiliiton Järjestöpäivät pidettiin ensimmäistä kertaa hybridinä. Peurungassa järjestettyyn tilaisuuteen
osallistui noin 80 yhdistysaktiivia paikan päällä ja etänä noin 40 henkilöä. Päivät koettiin hyödyllisiksi ja päivien ilmapiiri sai erityistä kiitosta: “Tapahtumassa ei
tarvinnut uutenakaan kokea ulkopuolisuutta.” Myös
etäosallistujat olivat tyytyväisiä: ”Kaikki tieto oli hyvää,
innostavaa oli myös ryhmätyö. Paljon uusia kehityskelpoisia ideoita omaan yhdistykseen vietävissä.”
Järjestöpäivien materiaali löytyy liiton verkkosivuilta
kohdasta Ajankohtaista yhdistyksille.

Hyödynnä Yhdenvertaista
palvelua kaikille -merkkiä
Invalidiliitto haluaa lisätä Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkin tunnettuutta, jotta yhä useampi palveluntarjoaja ottaisi merkin käyttöönsä ja viestisi asiakkailleen palvelunsa esteettömyydestä ja saavutettavuudesta.
Lokakuussa käynnistyi Invalidiliiton Yhdenvertaista palvelua kaikille -kampanja. Sen avulla halutaan
kannustaa yrittäjiä ja muita palveluntarjoajia kehittämään toimintaansa esteettömyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta se-

kä viestimään niistä asiakkailleen.
Yhdenvertaista palvelua kaikille
-merkki on ollut esillä Invalidiliiton
some-kanavissa ja merkin televisiomainos pyörii Discoveryn kanavilla.
Yhdenvertaista palvelua kaikille
-merkki on osoitus halusta kehittää
toimitilojen, palvelun ja tuotteiden
esteettömyyttä ja saavutettavuutta.
YPK-merkki on kehitetty yksityisen
ja julkisen sektorin toimijoiden yhdenvertaisuuden edistämisen työvälineeksi.

Invalidiliiton jäsenyhdistykset voivat käyttää YPK-merkkiä oman vaikuttamistyönsä tukena ja tarjota
merkkiä oman paikkakuntansa yrityksille ja muille palveluntarjoajille.
Lisätietoa merkistä löytyy osoitteessa www.yhdenvertaistapalvelua.fi.
Invalidiliitto kannustaa yhdistyksiä lähtemään mukaan edistämään
palvelujen yhdenvertaisuutta! Verkkosivuilta yhdistykset voivat tulostaa yksinkertaisen esitteen Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkistä.
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Voisiko teidän
yhdistyksenne
julistautua
syrjinnästä
vapaaksi
alueeksi?
Tunnetteko eri syrjintäperusteet? Tiedättekö, miten tulisi toimia, jos joku kohtaa yhdistyksessänne syrjintää
tai häirintää? Tämän kampanjan avulla voitte vahvistaa
yhdistyksenne hyvää henkeä!
Syrjinnästä vapaa alue -kampanjan avulla organisaatiot
ja työyhteisöt voivat kertoa sitoutumisestaan syrjimättömyyden periaatteisiin. Yhdistykselle syrjimättömyyden periaatteet tarkoittavat sitä, että yhdistyksen toimijat vastustavat kaikenlaista syrjintää, kiusaamista ja
häirintää. He ovat valmiita puuttumaan syrjintään ottamalla hankalia tilanteita puheeksi, ja tunnustavat kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden.
Syrjinnästä vapaata aluetta voi olla yhdistyksen toimisto tai tila, jossa kokoonnutaan, yhdistyksen kesänviettopaikka sekä kaikki yhdistyksen järjestämät tapahtumat ja kohtaamiset, hallituksen kokoukset mukaan
lukien. Kampanjassa on mukana jo 1 200 erilaista organisaatiota, mm. Invalidiliitto, Lyhytkasvuiset ry ja Valkeakosken Seudun Invalidit ry.
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Miten edetä?
Ensimmäiseksi yhdistyksen kannattaa tutustua internetissä syrjinnastavapaa.fi-vekkosivustoon. Sivuilta löytyy
hyödyllistä tietoa syrjinnästä ja vinkkejä toimintaan.
Samalta sivustolta löytyy myös julistautumislomake, joka yhdistyksen tulee täyttää.
Tärkeää on keskustella asiasta hallituksen kokouksessa ja pohtia, onko yhdistys todella valmis sitoutumaan
syrjimättömyyteen. Julistautumisen jälkeen yhdistys
saa postitse Syrjinnästä vapaa alue -liikennemerkin,
jonka voi laittaa näkyvälle paikalle esille. Lisäksi asiasta kannattaa viestiä yhdistyksen tapahtumissa ja myös
sosiaalisessa mediassa, jotta tieto välittyy laajasti jäsenistölle. Invalidiliiton koulutussuunnittelijalta voitte tilata Facebook- ja Twitter-kuvia.
Haastekampanja julistettiin Invalidiliiton Järjestöpäivillä Peurungassa syyskuussa 2022, ja se jatkuu ainakin
seuraaviin Järjestöpäiviin saakka.

Nuorten vaikuttajien
verkkotapaaminen
Invalidiliiton nuorten vaikuttajien verkkotapaaminen järjestetään 30.11. klo 17-18.30 Teamsissä. Tilaisuudessa
suunnitellaan nuorten vaikuttamistoimintaa vuodelle 2023. Tarkoitus on miettiä yhdessä, millainen vaikuttamiseen liittyvä toiminta innostaa yhteiseen tekemiseen sekä keinoja siihen, miten saamme nuorten vammaisten
ihmisten äänen kuuluviin yhteiskunnassa. Mukaan ideoimaan ovat tervetulleita kaikki vaikuttamistoiminnasta
sekä yhdenvertaisen ja esteettömän Suomen edistämisestä kiinnostuneet 18–29-vuotiaat nuoret.
Ilmoittautuminen aukeaa marraskuun alkupuolella Invalidiliiton verkkosivuilla. Ennakkoilmoittautua voi myös
suoraan: Hanna Lahti, Invalidiliiton Länsi-Suomen järjestöasiantuntija, hanna.lahti@invalidiliitto.fi tai
p. 044 765 0535
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Yhdistyksille
suunnatut palvelut
Invalidiliitto tukee elinvoimaista ja vetovoimaista yhdistystoimintaa jäsenyhdistyksille suunnatuilla yhdistyspalveluilla. Palvelut on tarkoitettu kaikille Invalidiliiton
jäsenyhdistyksille ja ne ovat pääsääntöisesti maksuttomia.
Järjestötyöntekijät apunanne
Järjestöasiantuntijat neuvovat ja tukevat yhdistysaktiiveja puhelimitse ja sähköpostitse. Toisinaan voidaan
tavata myös kasvokkain. Järjestöasiantuntijaan voitte
ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä!
Vastaava järjestöasiantuntija toimii järjestöasiantuntijoiden esihenkilönä. Myös häneen voitte olla yhteydessä yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa ja etenkin yhdistystoiminnan auditoinnista.
Koulutussuunnittelija vastaa koulutuksista ja tuesta
yhdistystoiminnan kehittämiseksi yhteistyössä järjestöasiantuntijoiden kanssa.  
Jäsenrekisterihoitaja antaa tietoa Kilta-jäsenrekisteristä
ja jäsenmaksupalvelusta.
Voimaa vaikuttamistyöhön
Yhdistyksillä on tärkeä rooli alueellisessa ja paikallisessa vaikuttamistoiminnassa. Mihin asioihin tai epäkohtiin te koette tärkeäksi vaikuttaa? Yhdistyksenne vaikuttamistoimintaa tuemme koulutuksilla, valmennuksilla ja henkilökohtaisella ohjauksella. Alueilla toimii
myös aktiivisten vaikuttajien ryhmiä eli vaikuttajaverkostoja. Kaikkien alueiden vaikuttajaverkostoille järjestämme yhteisiä tapaamisia noin neljä kertaa vuodessa.
Tietoa ja valmiuksia koulutuksista
Invalidiliitto järjestää yhdistystoimintaa tukevia koulutuksia. Koulutus voidaan järjestää kasvokkain, verkkovälitteisenä tapaamisena tai webinaarina. Koulutukset
ovat kohtuuhintaisia tai maksuttomia. Kasvokkaisissa
valtakunnallisissa koulutuksissa matkakustannukset
korvataan liiton koulutuskäytännön mukaisesti.  
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Tilauskoulutukset:
Tarvitsetteko vinkkejä hyvään hallintoon tai kokouskäytäntöihin? Pohditteko jäsenhankintaa, toiminnan
rahoitusta tai esteettömyyden perusteita? Voimme
räätälöidä juuri teille sopivan koulutuksen. Tilauskoulutusten järjestelykuluja tuemme 100 eurolla toteutuneita kuluja vastaan. Lähiyhdistykset voivat tilata ja järjestää koulutuksen myös yhteistyössä.
Reilu yhdistystoiminta:
Reilussa yhdistyksessä toiminta on avointa ja jäsenet
voivat hyvin. Reilua yhdistystä rakentamassa -opaskirjan avulla voitte järjestää itseopiskeluryhmän yhdistykseenne. Voitte myös tilata Yhdistyksen hyvä henki- tai
Reilu yhdistys -koulutuksen. Koulutukset virittävät keskustelua arvostavasta kohtaamisesta, moninaisuuden
hyväksymisestä sekä itsen ja toisen ihmisen ymmärtämisestä.
Tukea yhdistyksen kehittämiseen
Elinvoimaisen yhdistystoiminnan perusta on aktiivinen jäsenistö, joka toimii yhteisen päämäärän hyväksi.
Yhdistystoiminnan elinvoimaisuudesta kertovia tunnuspiirteitä ovat toiminnan laadukkuus, tuloksellisuus
ja jäsenlähtöisyys. Me Invalidiliitossa haluamme tukea
yhdistyksenne elinvoimaisuutta!
Yhdistystoiminnan kehittämispäivä (Yke):
Yhden päivän mittaisessa Yhdistystoiminnan kehittämispäivässä yhdistyksenne aktiivit arvioivat omaa toimintaansa sekä tekevät kehittämissuunnitelman valitsemastaan kohteesta. Invalidiliitto tukee kehittämispäivän järjestelykuluja 100 eurolla toteutuneita kuluja
vastaan.  
Elinvoimaisen yhdistystoiminnan auditointi:
Ulkopuolisten arvioitsijoiden tekemä tarkastelu eli auditointi osoittaa, miten elinvoimaisen yhdistyksen tun-

nuspiirteet toteutuvat toiminnassanne. Auditoinnissa
haastatellaan yhdistyksen hallituksen jäseniä, toimikuntien vetäjiä, muita aktiiveja ja jäsenistöä. Auditoijat
tutustuvat myös kirjalliseen materiaaliin ja itsearviointeihin yhdistyksen toiminnasta. Auditoinnin tuloksena
yhdistys saa raportin, johon on koottu toiminnan vahvuuksia ja kehittämiskohteita.  
Sovittelu:
Joskus yhdistystoiminnassa nousee esiin ristiriitoja, joita on vaikea ratkoa omin voimin. Invalidiliitto tarjoaa
tällaisiin tilanteisiin ristiriitojen sovittelua.
Kilta-jäsenrekisteri
Invalidiliitolla on käytössään verkkopohjainen Kilta-jäsenrekisteri, jota jäsenyhdistykset voivat käyttää ilmaiseksi. Kilta-rekisterissä on mahdollisuus pitää yllä yhdistyksen jäsenluetteloa, lähettää jäsenille sähköpostia
ja tekstiviestejä, luoda osoitetarrat jäsenistöstä ja tehdä erilaisia raportteja. Rekisterissä voi myös ylläpitää
tapahtumakalenteria sekä tehdä jäsenlaskuja. Lisätietoa saat jäsenrekisterinhoitajalta.
Jäsenmaksupalvelu Kilta-jäsenrekisterissä:
Jäsenyhdistyksille on tarjolla maksullinen jäsenmaksupalvelu, joka pohjautuu Kilta-rekisteriin. Jäsenmaksupalvelu sisältää jäsenmaksulaskutuksen hoidon kerran vuodessa ja yhden perintälaskun. Lisäksi palvelu
sisältää jäsenmaksujen tilitykset yhdistyksille kuukausittain sekä jäsenmaksuraportin maksamattomista jäsenmaksuista pyydettäessä. Palvelumaksun suuruus on
0,76 euroa jäseneltä, joka sisältää myös postimaksun.
Liittyminen tulee tehdä 31.1. mennessä, jotta ehtii
mukaan kuluvan vuoden jäsenmaksupalveluun.
Neuvokkuutta neuvontatyöhön
Monet yhdistykset antavat tukea ja neuvontaa jäsenistölleen. Jäsenistö saattaa kysyä neuvoa mm. vammaisuuteen, esteettömyyteen tai sosiaali- ja terveyspalve-

luihin liittyvissä asioissa. Invalidiliitto järjestää yhdistysneuvojille suunnattuja koulutuksia ja tapaamisia sekä
tukee neuvojia henkilökohtaisella ohjauksella.
Yhdistystiedote, Yhdistysten uutiskirje
ja verkkosivut
Yhdistystiedote on suunnattu yhdistysten hallitusten
jäsenille ja se ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Yhdistysten uutiskirje lähetetään hallituksen jäsenille tarpeen mukaan. Invalidiliiton verkkosivujen Yhdistyksille-osioon kokoamme yhdistystänne hyödyttäviä tietoja
ja materiaaleja (mm. taloudelliset tuet, jäsenhankinta
ja asiakirjojen mallipohjat). Näitä tietolähteitä kannattaa seurata aktiivisesti, jos haluaa pysyä kartalla yhdistyksille tärkeistä ja ajankohtaisista asioista.
Helppo liikkua -viikko ja
Kansainvälinen vammaisten päivä
Invalidiliiton kampanjat on tarkoitettu myös yhdistyksille! Millaisen tempauksen teidän yhdistyksenne haluaisi toteuttaa toukokuussa Helppo liikkua -viikolla tai
Kansainvälisenä vammaisten päivänä 3.12.? Tarjoamme erilaisia ideoita ja materiaaleja kampanjointinne
tueksi.
Taloudellista tukea yhdistysten yhteistoimintaan
Invalidiliitto tukee taloudellisesti yhdistysten alueellista
yhteistoimintaa ja valtakunnallisten yhdistysten yhteistoimintaa. Yhdistykset toteuttavat yhteistyössä erilaisia
alueellisia tapahtumia, joiden sisältöjä suunnitellaan
yhdistysten yhteisissä tapaamisissa. Tuemme myös lähiyhdistysten yhteisiä tapahtumia. Joillain alueilla mm.
naiset, nuoret, perheet tai ikääntyneet ovat verkostoituneet ja järjestävät monenlaista toimintaa.
Jos tarvitsette palveluja tai liiton tukea, olkaa yhteydessä oman alueenne järjestöasiantuntijaan, vastaavaan järjestöasiantuntijaan tai koulutussuunnittelijaan.
Yhteystiedot löytyvät Yhdistystiedotteesta ja Invalidiliiton verkkosivuilta.
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EVÄITÄ JÄSENHANKINTAAN
Jotta potentiaalinen jäsen muuttuisi oikeasti yhdistyksesi jäseneksi, yhdistyksesi pitää vastata johonkin
hänen tarpeeseensa. Mikä teidän yhdistyksessänne
vetoaa uusiin tulijoihin? Miksi yhdistykseen kannattaisi liittyä uutena jäsenenä? Mitä iloa ja hyötyä jäsenyydestä on, mitä yhdistys tarjoaa jäsenilleen? Miksi
juuri teidän yhdistyksenne eikä joku muu tapa viettää
vapaa-aikaa?
Yhteispelillä ja positiivisilla huhuilla
Jäsenhankintaan tarvitaan kaikkia yhdistyksen jäseniä.
Puskaradio ja suosittelu ovat yksi tärkeimmistä keinoista uusien jäsenten hankinnassa. Kun yhdistyksessä on
mukavaa ja jäsenet ovat tyytyväisiä, he ovat valmiita
suosittelemaan sitä muillekin. Rohkaiskaa jäseniä kertomaan omista kokemuksistaan ja jäsenyyden merkityksestä heidän elämässään. Näyttäkää, että teillä on
kivaa!
Miltä yhdistys näyttää ulospäin?
Jotta yhdistyksen toiminnasta välittyisi oikea ja ajan
tasalla oleva kuva, yhdistyksen verkkosivut, esite ja sosiaalisen median kanavat on syytä päivittää. Varmistakaa, että yhdistykseen on helppo olla yhteydessä eri
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tavoilla. Hyödyntäkää sosiaalista mediaa kertoessanne yhdistyksestä. Viekää yhdistyksen esitteitä, jäsenhakemuslomakkeita tai muuta infoa paikkoihin, joissa voitte tavoittaa potentiaalisia jäseniä tai olennaisia
sidosryhmiä. Miettikää, missä eri tilaisuuksissa tai tapahtumissa voisitte olla mainostamassa yhdistystä tai
järjestäkää itse tilaisuuksia. Hyödyntäkää myös paikallismedioita. Muistakaa myös Invalidiliiton Tule mukaan
toimintaamme -esite.
Jäseneksi liittyminen
Tehkää liittyminen helpoksi. Laittakaa jäsenhakemuskaavake yhdistyksen nettisivuille tai lisätkää linkki Invalidiliiton sivuilla olevaan jäsenhankintalomakkeeseen.
Pitäkää jäsenhakemuslomakkeita saatavilla. Jäsenhakemuslomakkeita voitte tilata Invalidiliitosta.
Toivottakaa uudet jäsenet tervetulleiksi
Toivottakaa uudet jäsenet tervetulleeksi. On mukavaa
tulla uuteen porukkaan, kun tuntee olevansa tervetullut. Kootkaa uudelle jäsenelle yhdistyksestä tietopaketti, jonka lähetätte hänelle. Järjestäkää uusien jäsenten tilaisuuksia, joissa voitte esitellä sekä yhdistyksen
että Invalidiliiton toimintaa.

KOULUTUS

Invalidiliiton
loppuvuoden koulutukset
AJANKOHTAISTA INVALIDILIITOSSA
Tule kuulemaan ja keskustelemaan Invalidiliiton
uudesta strategiasta ”Yhdenvertaisesti osallisena”
Invalidiliiton toimitusjohtaja Janne Juvakan kanssa.
Aika: 16.11. klo 16:30–18:00
Kohderyhmä: Jäsenyhdistysten hallitusten jäsenet sekä kaikki kiinnostuneet

AJANKOHTAISTA VAMMAISPOLITIIKASSA
-verkkokeskustelut

Ilmoittautuminen: 14.11. mennessä www.invali-

Tämän vuoden viimeisessä verkkokeskustelussa
keskustellaan Invalidiliiton eduskuntavaalivaikuttamisesta. Mitä teemoja liitto on vienyt eteenpäin
ja miten. Entä mihin asioihin sinun mielestäsi pitäisi vaikuttaa?

diliitto.fi/koulutuksia

VAIKUTTAJAVERKOSTON
VALTAKUNNALLINEN VERKKOTAPAAMINEN
Aika: 24.11 klo 16:30–18:30
Kohderyhmä: Alueiden vaikuttajaverkoston
jäsenet
Tavoite: Keskustella eri alueilla nousseista vaikuttamistoiminnan teemoista, jakaa kokemuksia ja
hyviä käytäntöjä, verkostoitua ja saada vertaistukea.
Ilmoittautuminen: pari päivää ennen tapaamista www.invalidiliitto.fi/koulutuksia
Lisätietoja: vastaava järjestöasiantuntija
Mirva Kiiveri, mirva.kiiveri@invalidiliitto.fi,
p. 044 765 0658
TIETOSUOJA YHDISTYKSISSÄ
Aika: 10.11.2022 klo 16:30–18:30
Kohderyhmä: Yhdistyksen hallituksen jäsenet
Tavoite: Saat tietoa ja käytännön vinkkejä, mitä
tietosuoja-asetus edellyttää yhdistykseltä.
Hinta: Maksuton
Ilmoittautuminen: 8.11. mennessä
www.invalidiliitto.fi/koulutuksia
Lisätietoja: vastaava järjestöasiantuntija
Mirva Kiiveri, mirva.kiiveri@invalidiliitto.fi,
p. 044 765 0658.

Invalidiliiton Ajankohtaista vammaispolitiikassa verkkokeskusteluissa käsitellään ajankohtaisia, vammaisten ihmisten arkeen liittyviä asioita.
Tavoitteena on lisätä vuoropuhelua jäsenistön ja
muiden vammaispolitiikasta kiinnostuneiden tahojen kanssa.

1.12. klo 16–17:30 keskustelua johdattelee Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson. Tervetuloa keskustelemaan tai kuulolle!
Verkkokeskustelut toteutetaan Teamsillä ja osallistuminen on maksutonta.
Voit ilmoittautua osoitteessa www.invalidiliitto.fi/
koulutuksia pari päivää ennen tilaisuutta, jolloin
saat linkin päivää ennen sähköpostiisi. Voit liittyä
keskusteluun myös suoraan Invalidiliiton tapahtumakalenterin kautta.
KOULUTUKSIIN ILMOITTAUTUMISET
JA LISÄTIEDOT
Koulutukset ja ilmoittautumiset löytyvät liiton
nettisivuilta www.invalidiliitto.fi/koulutuksia
Lisätietoja koulutusten sisällöistä koulutussuunnittelija Auli Tynkkyseltä, auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi, p. 040 778 8690.
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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, kuntoutuskeskuksissa
ja hotelleissa.
”Loman aikana sai rentoutua vain lomailemaan, kun
ei tarvinnut huolehtia syömisistä eikä keksiä ohjelmaa.
Loman aikana käydyt vertaistuelliset keskustelut puolestaan ovat auttaneet jaksamaan paremmin loman
jälkeenkin.”
Lomalla voit osallistua hyvinvointia tukevaan ohjelmaan oman toimintakyvyn ja jaksamisen mukaan yhdessä lomaryhmän kanssa. Toisilta lomalaisilta voit saada vertaistukea, vinkkejä ja erilaisia näkökulmia oman elämän tueksi. Invalidiliiton vapaaehtoinen
lomaluotsi mahdollistaa omalta osaltaan vertaistukea
ja ryhmäytymistä.
Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon ja Invalidiliiton lomat on kohdennettu omatoimisille sekä toimintarajoitteisille aikuisille. Toimintarajoitteisten aikuisten vertaisloma sopii henkilöille, jotka tarvitsevat esteettömän ja
erityistarpeet huomioivan lomaympäristön. Lomat ovat
5 vrk:n 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 125 €/aikuinen/5 vrk. Loma sisältää majoituksen kahden hengen huoneessa,
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 125 €/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.
Puhelinpalvelu puh. 010 2193 460, lomat@mtlh.fi palveluaika ma–pe klo 9.00–13.00.
MTHL:n verkkosivujen chat on avoinna arkisin klo
9–13. Chatissa vastataan yleisiin lomatoimintaa ja loman hakemista koskeviin kysymyksiin.

Vertaisloma toimintarajoitteisille aikuisille
5.–10.3.2023 Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä. Hakuaika päättyy 5.12.2022.
Vertaisloma aikuisille
6.–11.3.2023 Kruunupuisto Oy:ssä Hakuaika päättyy 6.12.2022.
Vertaisloma toimintarajoitteisille aikuisille
21.–26.5.2023 Kylpylähotelli Peurunkassa. Hakuaika päättyy 21.2.2023.
Vertaisloma aikuisille
13.–18.8.2023 Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy:ssä. Hakuaika päättyy 13.5.2023.
Vertaisloma toimintarajoitteisille aikuisille
10.–15.9.2023 Rokua Health & Spassa. Hakuaika päättyy 10.6.2023.
Vertaisloma toimintarajoitteisille aikuisille
13.–18.11.2023 Ikifit/Kuntoutus Apilassa. Hakuaika päättyy 13.8.2023.
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SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA

Paralympiakomitean verkkotreffit 8.11.
Ilmoittaudu ja tule kuulemaan Teamsiin, minkälaista
tukea on saatavissa stipendien ja apurahojen muodossa yhdistyksille. Mukaan pääsee avoimen linkin kautta,
joka löytyy Paralympiakomitean verkkosivujen tapahtumakalenterista.

Koulutukset 2023 –
Iloliikuttaja ja Nuoritoimija
Haut ovat auki kahteen koulutukseen, jotka toteutetaan ensi vuonna. Molemmat koulutukset ovat kaksivaiheisia.
Iloliikuttaja-koulutus on vertaisille, jotka pitävät liikkumisesta ja haluaisivat liikuttaa myös muita. Koulutuksessa opitaan mm. jumppia, venyttelyitä, pelejä. Mukaan voivat hakea yli 30-vuotiaat vammaiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt. Ensimmäinen jakso on
24.–26.02.2023.
Nuori toimija -koulutus on suunnattu kaikille noin
13–20-vuotiaille urheilusta ja liikunnasta kiinnostuneille vammaisille ja pitkäaikaissairaille nuorille. Koulutuksessa opitaan soveltamista, yhdessä tekemistä ja mietitään omaa roolia liikunnan ja urheilun kentällä, joka
voi olla muutakin kuin urheilija. Ensimmäinen jakso
10.–.12.02.2023.
Yllä olevien tapahtumien lisätiedot ja ilmoittautumiset
löytyvät Paralympiakomitean nettisivujen tapahtumakalenterista tai ota yhteyttä Tiina Siivonen,
tiina.siivonen@paralympia.fi, p. 040 833 4869.

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

