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Tuettiin jäsenyhdistyksiä kautta Suomen 
Tavoitteena varmistaa, että yhdistyksillä on valmiuksia tukea jäseniään 
ja tehdä vaikuttamistoimintaa

• Yhdistyksille suunnattuja tilaisuuksia ja koulutuksia siirrettiin verkkoon
• Esim. virtuaaliset neuvontaklinikat, hyvän hallinnon koulutus sekä vapaamuotoiset 

keskustelutilaisuudet yhdistysaktiivien kanssa

• Yhdistyksiin pidettiin tiiviisti yhteyttä puhelimitse ja verkossa
• Tukea yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa, kuten vuosikokousten järjestäminen 

poikkeusoloissa.

• Vapaaehtoisista aktiiveista muodostuvat alueelliset vaikuttajaverkostot ja 
vammaisneuvoston jäsenet kokoontuivat verkon välityksellä

• Yhdessä yhdistysten kanssa vaikutettiin mm. henkilökohtaisten avustajien 
suojavälineiden jakeluun ja palveluiden toimivuuteen

• Laaja kartoitus kuntien käytäntöihin em. asioissa sekä vaikuttamistoimet tilanteen 
parantamiseksi ja käytäntöjen kehittämiseksi



• Jäsenyhdistykset 
• Alueelliset Kilauta kaverille –soittoringit, jäsenille suunnatut aktiviteetit, 

kuten valokuvakilpailu, kirjoituskilpailu

• Erilaiset vertaisryhmät ja vapaamuotoiset virtuaaliset kahvitilaisuudet 
yhdistyksissä verkon välityksellä tai puhelimitse

• Yhdistysten hallitusten kokoukset ja toiminta verkossa

• Invalidiliitto
• Erätauko-keskustelutilaisuus ”Minkälaista on elää fyysisesti 

vammaisena ihmisenä poikkeusolojen Suomessa” (osa Poikkeusajan 
dialogi –sarjaa)

• Vertaischatteja erityisesti harvinaissairaille 

• Verkkotapaamisia liikkumisen apuvälineiden käyttäjille

Aktivoitiin jäsenistöä yhteisölliseen 
toimintaan



• Jäsenyhdistykset
• Puheenjohtajien toteuttamat soittokierrokset yhdistysten jäsenille

• Jäsenille välitettiin puhelimitse tietoa muiden toimijoiden tuesta, kuten 
avusta ruokatoimitusten järjestämiseen

• Kahdenkeskinen vertaistuki ja neuvonta puhelimitse

• Invalidiliitto
• Valtakunnallinen neuvontapalvelu puhelimitse ja sähköpostitse

• Korona-aikana neuvontayhteydenottoja mm. suojavarusteiden 
saatavuuteen liittyen

Tarjottiin jäsenistölle henkilökohtaista tukea



Järjestettiin toimintaa vammaisille nuorille

• Toteutettiin viikoittain tapahtumia verkossa – suosio oli suurta
• Sisällöntuotannossa (mm. teemoittaiset workshopit) mukana lukuisia 

yhteistyökumppaneita,  mm. nuorisoseurat

• Pidetty myös etäbileitä, mm. koulujen päättäjäisbileet verkossa 

• Päivittäin järjestettiin verkossa vapaamuotoinen nuorten 
juttuhetki

• Vertaistukea ja yhteisöllisyyttä 

• Itä-Suomen alueella toimiva Parasta nuorille –hanke aloitti 
viikoittaiset nuorten vertaistapaamiset verkossa 



Verkon välityksellä tehtiin myös… 

• Järjestettiin monenlaista koulutusta
• Verkkoluentoja mm. hyvinvointiin liittyen 

• Verkkokursseja, joiden teemoina esteettömyys, YK:n vammaissopimus 
sekä vertaistukihenkilönä toimiminen

• Toteutettiin sopeutumisvalmennuskurssi: Voimavaroja arkeen –
tukea toisilta 

• Osallistuttiin erilaisten työryhmien työskentelyyn

• Toteutettiin vahvaa vaikuttamistoimintaa vammaisten 
henkilöiden aseman ja palvelujen turvaamiseksi myös 
poikkeusoloissa 



• Töitä tehdään ja toimintaa ja tapahtumia toteutetaan syksylläkin 
paljolti verkon välityksellä

• Mm. jäsenyhdistysten valmiudet verkossa toimimiseen ovat 
koronakevään aikana vahvistuneet

• Myös kasvokkaisia kohtaamisia toteutetaan, huomioiden mm.
• Alueellinen koronatilanne 

• Viranomaissuositukset mm. liikkumisen ja kokoontumisen suhteen

• Turvavälit ja hygienia

• Yhdistykset ovat jo kesän mittaan toteuttaneet toimintaa ja 
harrasteryhmiä erityisesti ulkotiloissa

• Jäsenistön tukeminen poikkeuksellisissa oloissa on tärkeä 
tehtävämme!

Näkymiä (korona)syksyyn 


