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Invalidiliiton jäsenyhdistysten toiminnan ydin on 
monipuolinen tekeminen ja yhdessäolo. Jäsene-
nä pääset mukaan vertaistoimintaan, löydät uusia 
harrastuksia ja juttuseuraa. Pääset kokemaan ja 
oppimaan uutta. 

Invalidiliitto ja sen jäsenyhdistykset  
tarjoavat:

•  vertaistukea ja yhdessäoloa

•  neuvontaa ja tietoa

•  oikeuksien puolustamista

•  koulutuksia ja seminaareja

•  liikuntaa ja urheilua

Invalidiliiton jäsenyhdistyksen kautta pääset mu-
kaan myös Suomen Vammaisurheilu ja  
-liikunta VAU ry:n toimintaan. 

Lisäksi liittymällä Invalidiliiton jäsenyhdistykseen 
saat kahdeksan kertaa vuodessa ilmestyvän IT-
lehden, joka paneutuu vammaisten henkilöiden 
elämään eri näkökulmista. Jäsenetuja ovat myös 
kotimaisten laivayhtiöiden ja majoituspalveluiden 
alennukset. 

Invalidiliiton jäsenyhdistyksiin voi liittyä joko varsi-
naiseksi jäseneksi tai kannatusjäseneksi. 

Invalidiliitto ja sen jäsenyhdistykset 
ovat sinua varten. Olet tervetullut 
mukaan toimintaan olitpa sitten 
itse fyysisesti vammainen, omainen 
tai Invalidiliiton toiminnasta 
kiinnostunut henkilö.
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Invalidiliitto

TULE MUKAAN TOIMINTAAMME!

  O
len kiinnostunut liittym

ään jäseneksi

  Haluaisin lisätietoja paikallisyhdistystoim
innasta alueellani

  Haluaisin lisätietoja valtakunnallisista/diagnoosipohjaisista yhdistyksistä

  O
len kiinnostunut osallistum

aan vapaaehtoistoim
intaan jäsenyhdistyksissä
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Henkilöjäseneksi liitytään Invalidiliiton jäsenyhdistykseen. Kun olem
m

e saaneet yhteystietosi, 
lähetäm

m
e Sinulle varsinaisen jäsenhakem

uksen ja toivom
asi lisätiedot. Jäsenhakulom

akkeen, 
lisätietoja Invalidiliitosta ja jäseneksi liittym

isestä löydät osoitteesta w
w

w
.invalidiliitto.fi. 

Tule mukaan!

Voit olla Invalidiliiton jäsenyhdistyksen toiminnassa mu-
kana monin eri tavoin, aktiivisena tai kannatusjäsene-
nä, omaisena tai itse fyysisesti vammaisena tai harvi-
naissairaana henkilönä. Voit nauttia mukavasta seuras-
ta, vertaistuesta ja aktiviteeteista tai toimia itse aktiivi-
sesti vammaisten henkilöiden oikeuksien puolustajana 
omalla paikkakunnallasi. Meillä on tilaa monenlaisille 
ihmisille ja tarinoille – onhan meitä yhteensä 30 000 
erilaista ihmistä. 

Invalidiliitto on

•  vertaistukea ja yhdessäoloa

•  neuvontaa ja tietoa

•  oikeuksien puolustamista

•  koulutuksia, seminaareja ja webinaareja

•  liikuntaa ja urheilua

sinua varten.

Lisätietoa toiminnastamme, neuvontapalveluista, kou-
lutuksista, jäsenyhdistyksistä ja monesta muusta tär-
keästä aiheesta löydät verkkosivuiltamme  
osoitteesta www.invalidiliitto.fi

Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa.


