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ilmoittautumiset ja lisätiedot:

www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

Koulutus on investointia työhyvinvoin-
tiin ja työssä jaKsamiseen. Koulutustar-
jonnallamme haluamme edistää alan 
osaamista ja lisätä tekemisen iloa työ-
yhteisöissä. Kehitysvammaliiton koulu-

tukset ja konsultaatiot sekä muut tapahtumat tar-
joavat luotettavaa tietoa ja tukea ammattilaisille 
osaamisen ja työtapojen kehittämiseen. Samalla 
edistämme kehitysvammaisten henkilöiden mah-
dollisuuksia osallistua ja toimia tasa-arvoisina kan-
salaisina omissa yhteisöissään ja yhteiskunnassa.

Meille laatu ja asiakastyytyväisyys ovat tärkeitä 
asioita. Keräämme säännöllisesti palautetta koulu-
tustarjonnastamme ja teemme aktiivisesti yhteis-
työtä koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa 
alan osaajien ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Me uskomme, että hyvä elämä kuuluu kaikille. 
Haluamme, että vammaiset ihmiset sekä kaikki, 
jotka tarvitsevat tukea oppimisessa, ymmärtämi-

sessä tai kommunikoinnissa, voivat elää omannä-
köistään elämää ja toteuttaa itseään.

Vuonna 2016 Kehitysvammaliitto jatkaa työtään 
kehitys- ja puhevammaisten ihmisten yhdenvertaisuu-
den ja osallisuuden edistämiseksi. Kaiken työmme läh-
tökohtana on YK:n yleissopimus vammaisten henkilöi-
den oikeuksista. Koulutustarjontamme tavoitteena on 
kehittää yhdessä alan ammattilaisten kanssa työelä-
mää, asumista, vuorovaikutusta ja kommunikaatiota 
sekä palveluiden esteettömyyttä kehitys- ja puhevam-
maisten ihmisten tasa-arvon ja osallisuuden näkökul-
masta. Tavoitteena on päästä pois marginaalista!

Tavataan koulutuksissamme!

Lisätietoa koulutuksista:
koulutus@kvl.fi tai vaihde p. 09 348 090

Kysy myös ryhmäalennuksia. 

Pois marginaalista!

http://www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri
mailto:koulutus%40kvl.fi?subject=
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Konferenssit ja seminaarit

SILLALLA-SEMINAARI
Aika ja paikka: 4.–5.2.2016 Paasitorni, Helsinki
Sisältö: Uusinta tietoa ja käytännön ideoita 
puhevammaisen henkilön vuorovaikutuksen ja 
kommunikoinnin tukemiseen sekä tietotekniikan 
käyttöön opetuksessa ja kuntoutuksessa.
Hinta: Katso tarkemmin osoitteesta
www.papunet.net/tikoteekki/koulutus/sillalla

ITSEMÄÄRÄÄMINEN JA HYVÄT TYÖKÄYTÄNNÖT
Aika ja paikka:
•	 Kevät 2016 Helsinki  

(aika vahvistuu myöhemmin)
•	 22.9.2016 Vaasa
•	 13.10.2016 Oulu
•	 20.10.2016 Kuopio

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan lähityönte-
kijät, esimiehet, suunnittelijat ja päättäjät sekä 
muut aiheesta kiinnostuneet
Sisältö: Tietopaketti itsemääräämisen tukemi-
sesta ja lainsäädännön muutoksista käytän-
nön työn näkökulmasta. Päivän aikana etsitään 
keinoja, joilla voidaan lisätä vammaisen henki-
lön itsemääräämistä ja ennaltaehkäistä rajoi-
tustoimenpiteiden käyttöä. Esitellään runsaasti 
hyväksi havaittuja käytäntöjä.
Hinta: 160 €

VÄHEMMÄN TAISTELUA, VÄHEMMÄN 
KIUKKUA – HAASTAVAT TILANTEET ARJESSA

Aika ja paikka:
•	 22.4.2016 (ammattilaiset)
•	 23.4.2016 (vanhemmat, muut läheiset)

Kohderyhmä: Henkilöille, jotka kohtaavat haastavia 
tilanteita ja työskentelevät lasten, nuorten tai aikuis-
ten kanssa, jotka tarvitsevat paljon tukea oman toi-
mintansa ohjaukseen ja vuorovaikutukseen

Sisältö: Haastava käyttäytyminen on tuttu 
monelle kehitysvammapalveluissa toimivalle. 
Erilaisia menetelmiä on kehitetty, jotta haasta-
vaa käyttäytymistä aiheuttavia tekijöitä voitai-
siin ratkoa. Alan huippuasiantuntija Bo H. Elvén 
Ruotsista luennoi, miten haastavaa käyttäyty-
mistä voi hallita ja miten tukea vammaista hen-
kilöä haastavissa tilanteissa. Koulutuksessa esi-
teltävät metodit perustuvat neuropsykologiaan 
ja tunneteorioihin. Niissä pyritään minimoi-
maan voiman käyttöä ja parantamaan henkilön 
kykyä ottaa käyttöönsä omat voimavarat. Tavoit-
teena on hallita ja ennaltaehkäistä haastavaa 
käyttäytymistä. Seminaari on kaksipäiväinen, 
joista ensimmäinen on ammattilaisille ja toinen 
vanhemmille sekä muille läheisille. Vanhemmille 
suunnattu päivä järjestetään yhteistyössä Kehi-
tysvammaisten Tukiliiton ja FDUV:n kanssa. Kou-
lutuksessa on simultaanitulkkaus.
Hinta: Ilmoitetaan myöhemmin

Bo h. elvén

http://papunet.net/tikoteekki/koulutus/sillalla/
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VOIMAUTTAVA VUOROVAIKUTUS 
AUTISMIN KIRJON HENKILÖN KANSSA

Aika ja paikka: 8.9.2016 klo 10–16  
Valkea talo, Helsinki
Sisältö: Voimauttava vuorovaikutus (Intensive 
Interaction) on toimintatapa, joka tukee vaikeasti 
kehitysvammaisen ja autismin kirjon ihmisen vuo-
rovaikutusta ja parantaa hänen elämänlaatuaan. 
Koulutus painottuu toimintatavan käyttöön erityi-
sesti autismin kirjon henkilöiden kanssa, joihin on 
vaikea saada kontaktia tai joiden on vaikea tuottaa 
tai ymmärtää puhetta. Asiaa havainnollistetaan 
lukuisten videoesimerkkien avulla. Tikoteekki jär-
jestää koulutuksen yhteistyössä Autismi- ja Asper-
gerliiton Arjessa alkuun -projektin kanssa. Englan-
ninkielisessä koulutuksessa on simultaanitulkkaus. 
Kouluttaja: Psykologian tohtori Dave Hewett, 
Intensive Interaction -instituutti, Englanti
Hinta: 160 €

KUN ÄITI JOI RASKAANA 
OLLESSAAN -SEMINAARI

Aika ja paikka: 8.–9.9.2016 Helsinki
Kohderyhmä: Soveltuu kaikille  
FASD:sta kiinnostuneille
Sisältö: Kaksipäiväinen seminaari kokoaa 
yhteen ammattilaisia ja kokemusasiantunti-
joita pohtimaan FASD:iin liittyviä kysymyk-
siä useista näkökulmista. Termi FASD tulee 
sanoista Fetal Alcohol Spectrum Disorders. 
FASD on kattotermi, joka kuvaa äidin raskau-
denaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamaa 
vaikutusten kirjoa. FASD-lasten ja -nuorten 
kehityksen pulmat näkyvät oppimisen, ymmär-
tämisen ja käyttäytymisen osa-alueilla. Tyypil-
lisiä ovat erilaiset keskittymisen ja tarkkaavuu-
den ongelmat sekä käyttäytymiseen liittyvät 
erityispiirteet, kuten vaikeudet arvioida tilan-
teita ja sosiaalisia vihjeitä. FASD-seminaarissa 
osallistujilla on mahdollisuus verkostoitua ja 
jakaa kokemuksia hyvistä työkäytännöistä sekä 

kuulla uusinta tietoa aiheesta. Toinen seminaa-
ripäivä, syyskuun yhdeksäs (9.9.), on samalla 
myös kansainvälinen FASD-päivä. Sen tarkoitus 
on muistuttaa yhdeksän kuukauden täysrait-
tiudesta raskauden aikana ja mahdollisuudesta 
ennaltaehkäistä FASD:ia.
Hinta: Ilmoitetaan myöhemmin

OMA TUPA, OMA LUPA! 
TUKIASUMISEN UUDET TUULET

Aika ja paikka: 12.–13.10.2016
Kohderyhmä: Kaikki tukiasumisen kehittämisestä 
kiinnostuneet ja sitä suunnittelevat
Sisältö: Yhä useampi kehitysvammainen henkilö 
asuu tulevaisuudessa omassa asunnossaan. Semi-
naarissa pohditaan tukiasumisen järjestämistä 
tulevan asukkaan tarpeiden ja osallisuuden näkö-
kulmista. Päivien aikana perehdytään tukiasumi-
sen suunnittelun eri vaiheisiin ja opitaan hyväksi 
havaituista käytännöistä mm. palvelutarpeen arvi-
oinnista, asukkaan ja lähiyhteisön valmennuk-
sesta ja palvelusuunnittelusta. Lisäksi kuullaan 
tukiasukkaiden, heidän läheistensä ja työntekijöi-
den kokemuksia ja tarinoita Suomesta ja muista 
maista. Seminaari järjestetään yhteistyössä Kehi-
tysvammaisten Tukiliiton kanssa.
Hinta: 260 €
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Neuvottelupäivät 

KEHITYSVAMMA-ALAN  
OPETTAJIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ

Aika ja paikka: 8.4.2016 Helsinki
Kohderyhmä: Vammaisalan opettajat, kehitys-
vamma-alan ja maahanmuuttajien opettajat 
sekä muut aiheesta kiinnostuneet opetustoi-
men työntekijät
Sisältö: Tänä vuonna opettajien neuvottelupäi-
vässä käsitellään ajankohtaista asiaa itsemää-
räämisestä ja alan lainsäädännön muutoksista. 
Käsittelyssä myös vammaisalan tutkintojen 
uudistamistyö. Pohditaan yhdessä tutkinto-
jen osaamisperustaa ja työelämävastaavuutta. 
Lisäksi tutustutaan selkokielen periaatteisiin ja 
niiden hyödyntämiseen tieto- ja viestintäteknii-
kan (TVT) opetuksessa. 
Hinta: 160 €

TYÖHÖNVALMENTAJIEN  
NEUVOTTELUPÄIVÄT

Aika ja paikka: 28.–29.9.2016 Helsinki
Kohderyhmä: Kehitysvammaisten henkilöiden 
työllistymisen parissa toimivat työhönvalmenta-
jat, ohjaajat ja esimiehet – konkarit ja keltano-
kat – sekä muut aiheesta kiinnostuneet toimijat, 
asiantuntijat, suunnittelijat ja kehittäjät
Sisältö: Työhönvalmentajien päivät kokoavat 
alan ammattilaisia eri puolilta Suomea kes-
kustelemaan ja löytämään uusia näkökulmia 
kehitysvammaisten henkilöiden työllistymi-
sen tukemiseksi. Asialistalla on mm. kysymyksiä 
tulevaisuuden työelämän vaatimuksista, tuetun 
työllistymisestä, nuorten näkemyksistä työelä-
mästä meillä ja maailmalla. Esittelyssä on kan-
sainvälinen SEN Employment Links. Pohdimme 
lisäksi, millaista digi- ja selkokieliosaamista työ-
hönvalmentajat tarvitsevat tulevaisuudessa ja 

miten yhteistyö TE-toimistojen ja Kelan kanssa 
sujuu entistä paremmin. Ohjelmassa alustuksia, 
työpajoja ja vertaiskeskusteluja.
Hinta: 260 €

ESIMIESTEN  
NEUVOTTELUPÄIVÄT

Aika ja paikka: 4.–5.10.2016 Helsinki
Kohderyhmä: Esimiestehtävissä toimivat, toimi-
paikkojen vastaavina toimivat
Sisältö: Esimiesten neuvottelupäivillä voit päi-
vittää tietosi alan ajankohtaisista muutoksista 
ja kehitystrendeistä. Esimieskollegojen kanssa 
on mahdollisuus jakaa työn kehittämiseen liit-
tyviä ajatuksia, käytäntöjä ja toimintatapoja. 
Päivien aiheina mm. miten saat alaisesi innos-
tumaan työstään ja sen kehittämisestä, miten 
arvioida työn tavoitteellisuutta ja antaa palau-
tetta työyhteisössä.
Hinta: 260 € 
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Peruskoulutuksia

PERUSTIETOA KEHITYSVAMMAISUUDESTA
Aika ja paikka: 
•	 9.3.2016 Seinäjoki
•	 13.9.2016 Helsinki

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveyspalvelujen työn-
tekijät, koulunkäyntiavustajat, muu opetushen-
kilöstö sekä muut aiheesta kiinnostuneet
Sisältö: Päivän aikana tutustutaan siihen, mitä 
kehitysvammaisuus on ja miten sitä määritellään 
lääketieteen, toimintakyvyn ja sosiaalisen sekä 
kansalaisuuden näkökulmista. Lisäksi tarkastellaan 
vuorovaikutuksen ja kohtaamisen kysymyksiä.
Hinta: 160 €

UUSI KOULUTUS!

KEHITYSVAMMAISEN HYVÄ KUOLEMA  
– SAATTOHOIDON KYSYMYSTEN ÄÄRELLÄ

Aika ja paikka:
•	 21.9.2016 Vaasa
•	 28.9.2016 Rovaniemi
•	 25.10.2016 Helsinki

Kohderyhmä: Kehitysvammahuollon asumispal-
velujen ja laitosten henkilökunta, kotisairaalan, 
kotihoidon henkilökunta, jotka työssään kohtaa-
vat kehitysvammaisia saattohoitoasiakkaita
Sisältö: Kuolevan ihmisen tarpeiden ja toiveiden 
täyttäminen sekä hänen vakaumuksensa kunni-
oittaminen ovat saattohoidon lähtökohtia. Työn-
tekijöiden tehtävänä on varmistaa, että kehi-
tysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeus 
toteutuu ja hän voi saada tarvitsemaansa tukea 
voidakseen valmistautua arvokkaaseen kuole-
maan siellä missä hän haluaa – myös omassa 
kodissaan. Työntekijät tarvitsevat laajaa vuorovai-
kutuksen ja kohtaamisen osaamista tilanteissa, 
joissa käsitellään kuolemaan liittyviä asioita kehi-

tysvammaisten kanssa. Saattohoitotilanteessa 
työntekijä on tärkeässä roolissa toimiessaan 
tukena kehitysvammaiselle henkilölle sekä hänen 
omaisilleen ja läheisilleen. Saattohoitopäivässä 
perehdytään monipuolisesti saattohoidon järjes-
tämiseen kehitysvammaisen asuinympäristössä 
sekä vuorovaikutuksen ja kohtaamisen kysymyk-
siin. Koulutus tarjoaa työntekijälle mahdollisuu-
den työstää omaa suhtautumistaan kuolemaan 
ja vahvistaa näin ammatillista osaamistaan.
Hinta: 160 €

MINUN ELÄMÄNI! – YKSILÖKESKEISEN 
SUUNNITTELUN PERUSKURSSI

Aika ja paikka:
•	 26.–27.4.2016 Helsinki
•	 4.–5.10.2016 Seinäjoki

Kohderyhmä: Kehitysvamma- ja vanhustenhuol-
lon julkisten ja yksityisten palveluntuottajien asu-
mis- ja työ ja päivätoiminnan henkilöstö
Sisältö: Koulutuksessa opitaan tekemään yksilö-
keskeinen suunnitelma ja tukiprofiili. Yksilökes-
keinen suunnitelma syntyy kehitysvammaisen tai 
ikääntyneen henkilön kanssa käyttämällä siihen 
tarkoitettuja työvälineitä, kuten karttoja ja pol-
kuja. Koulutuksessa harjoitellaan karttojen luke-
mista ja opetellaan käyttämään niitä hoito- tai 
ohjaustyön toiminnan suunnittelussa. 
Hinta: 260 €

UUSI KOULUTUS!

YHTEISÖJEN SISÄISET VALMENTAJAT 
– TUKEA YKSILÖKESKEISEN 
TOIMINTAKULTTUURIN JUURRUTTAMISEEN

Aika ja paikka: 
•	 6.9.2016
•	 11.10.2016
•	 8.11.2016
•	 13.12.2016
•	 Neljä päivää keväällä 2017
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Kohderyhmä: Yksilökeskeisen  
peruskurssin käyneet
Sisältö: Kahdeksanpäiväinen koulutus, jonka 
tavoitteena on kouluttaa sisäisiä valmentajia 
toimimaan yksilökeskeisen työkulttuurin val-
mentajina ja kouluttajina työyhteisöissä. Koulu-
tus kestää kaksi lukukautta ja koostuu kahdesta 
seminaarista sekä seitsemästä koulutuspäivästä. 
Koulutukseen kuuluu myös erilaisia välitehtä-
viä ja lopputyö. Koulutuksen jälkeen opiske-
lija pystyy valmentamaan työntekijöitä laaduk-
kaaseen yksilökeskeiseen suunnittelutyöhön, 
tukiprofiilin tekoon sekä toimintaan. Sisäinen 
valmentaja osaa myös kouluttaa uutta henkilö-
kuntaa käyttämään karttaa, polkua ja toiminta-
suunnitelmaan suunniteltuja välineitä. Näiden 
lisäksi opiskelija harjoittelee käyttämään erilai-
sia oman työtavan arviointiin suunniteltuja väli-
neitä ja osaa toimia erilaisissa valmennus- ja 
koulutustilanteissa niiden vaatimalla tavalla. 
Hän tietää myös miten yksilökeskeisen työkult-
tuurin vaikuttavuutta voidaan mitata.
Hinta: 1200 € (8 lähipäivää)

TOIMI – TOIMINTAKYVYN KUVAAMISEN 
MENETELMÄKOULUTUS

Aika ja paikka: 
•	 9.2.2016 Helsinki
•	 20.9.2016 Seinäjoki

Kohderyhmä: Työntekijät, jotka työssään kuvaa-
vat ja arvioivat kehitysvammaisten henkilöiden 
toimintakykyä eri toimintaympäristöissä
Sisältö: Koulutuksessa perehdytään kehitysvam-
maisen henkilön toimintakyvyn hyvään kuvaa-
miseen TOIMI-menetelmää käyttäen. Päivän 
aikana tutustutaan menetelmään ja sen hyö-
dyntämiseen kehitysvammaisen henkilön yksi-
löllisessä tukemisessa ja ohjauksessa.
Hinta: 160 €

MIELI MYLLERTÄÄ – MIELENTERVEYDEN 
ONGELMAT JA HOITO KEHITYSVAMMAISILLA

Aika ja paikka: 13.–14.4.2016 Helsinki
Kohderyhmä: Psykososiaalista tai psykiatrista 
tukea tarvitsevien kehitysvammaisten parissa 
työskentelevät lähityöntekijät, sosiaalityöntekijät, 
psykiatristen poliklinikoiden henkilökunta
Sisältö: Koulutuspäivien tarkoitus on lisätä 
ymmärrystä mielen sairauksista ja niiden hoidosta 
kehitysvammaisten henkilöiden erityistarpeiden 
näkökulmasta. Keskeistä antia on myös palvelujär-
jestelmän tuntemuksen lisääminen. Päivien aikana 
käsitellään lisäksi lääkinnällisen ja sosiaalisen kun-
toutuksen mahdollisuuksia avun antamisessa.
Hinta: 260 €

PÄIHDETYÖ KEHITYSVAMMAISTEN 
HENKILÖIDEN PARISSA

Aika ja paikka: 2.–3.11.2016 Helsinki
Kohderyhmä: Alan työntekijät, jotka työssään 
kohtaavat päihteitä käyttäviä kehitysvammaisia 
asiakkaita ja miettivät ratkaisukeinoja eri tilan-
teissa selviämiseen
Sisältö: Päivien aikana käsitellään päihtei-
den käytön tuomia ongelmia ja sitä, millaista 
on päihdetyö kehitysvammaisten henkilöiden 
parissa. Mitä perusvalmiuksia tarvitaan, jotta 
työntekijä osaa kohdata päihteiden riski- ja 
ongelmakäyttäjän. Lisäksi tarkastellaan päih-
deilmiön erityisyyttä ja varhaisen tuen merki-
tystä, auttamisprosessia sekä henkilön tuen tar-
vetta palvelujärjestelmässä. 
Hinta: 260 €

KEHITYSVAMMAINEN SENIORIKANSALAISENA 
– IKÄÄNTYMISEN KYSYMYKSIÄ

Aika ja paikka: 18.–19.5.2016 Helsinki
Kohderyhmä: Ikääntyvien kehitysvammais-
ten parissa työskentelevät ja heidän palvelu-
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jaan kehittävät alan ammattilaiset, opiskelijat ja 
muut aihepiiristä kiinnostuneet
Sisältö: Kehitysvammaisten seniorikansalaisten 
tarpeet ja toimintakyvyn muutokset tuovat uusia 
haasteita lähityöntekijöille ja palveluille. Miten vah-
vistetaan ikääntyneen kehitysvammaisen henki-
lön hyvinvointia? Millaisia arkea uhkaavia ongelmia 
on olemassa ja miten niitä voidaan ratkoa? Päivän 
aikana tarkastellaan ikääntyvän kehitysvammaisen 
henkilön arkea ja mahdollisuuksia elää arvokasta 
ja aktiivista elämää. Toteutuuko itsemääräämi-
nen ja osallisuus oman elämän suunnittelussa sekä 
päätöksen teossa myös iäkkäänä? Miten luoda mah-
dollisuuksia oman näköiseen elämään myös ikään-
tyvälle kehitysvammaiselle henkilölle?
Hinta: 260 €

HYVÄN ELÄMÄN PALAPELI  
– TYÖKALU PERHETYÖHÖN

Aika ja paikka: 
•	 9.3.2016 Helsinki
•	 16.11.2016 Helsinki

Kohderyhmä: Sosiaalityöntekijät,  
palveluohjaajat, opettajat, perheet
Sisältö: Hyvän elämän palapeli auttaa perheitä 
kokoamaan ajatuksia omasta elämästään: vahvuuk-
sistaan, voimavaroistaan sekä avun ja tuen tarpeis-
taan. Palapeli on tarkoitettu erityisesti vammaisten 
lasten ja nuorten ja heidän perheidensä käyttöön. 
Palapelin tarkoituksena on auttaa perhettä val-
mistautumaan palvelusuunnitelman laadintaan 
yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Perheen koko-
ama yhteenveto toimii yhteisen suunnittelun poh-
jana. Koulutuksessa tutustutaan välineeseen ja sen 
taustalla olevaan ajattelumalliin.
Kouluttaja: Erityisasiantuntija Erja Pietiläinen 
(Kehitysvammaliitto) ja toiminnanjohtaja  
Miina Weckroth (Jaatinen ry)
Hinta: 160 €

UUSI KOULUTUS!

AVUSTEINEN SEKSI – JA MUITA VAMMAISTEN 
SEKSUAALISUUTEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ

Aika ja paikka: 23.–24.11.2016
Kohderyhmä: Seksuaalineuvojat, seksuaalitera-
peutit, kehitysvammaisten henkilöiden lähityön-
tekijät ja muut aiheesta kiinnostuneet
Sisältö: Koulutuksessa kuullaan ja keskustellaan 
mm. avusteiseen seksiin liittyvistä kysymyk-
sistä. Näitä ovat muun muassa apuvälineiden 
käyttö, mahdollisuuksien luominen ja eettiset 
kysymykset.
Hinta: 260 €

UUSI KOULUTUS!

YKSILÖKESKEISEN TOIMINTAKULTTUURIN 
VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

Aika ja paikka: Kesäkuu 2016 Helsinki  
(päivämäärä varmentuu myöhemmin)
Kohderyhmä: Yksiköiden esimiehet, suunnitteli-
jat, yksilökeskeisen suunnittelun valmentajat ja 
muut asiasta kiinnostuneet
Sisältö: Koulutuksessa kuullaan brittiläistä 
asian tuntijaa siitä, miten yksilökeskeisen työ-
kulttuurin vaikuttavuutta voidaan arvioida. 
Mistä tiedämme, että tukemme vaikuttaa vam-
maisen henkilön arkeen itsemääräämistä tuke-
vasti? Tähän ja muihin kysymyksiin etsitään kou-
lutuspäivässä vastauksia.
Hinta: Ilmoitetaan myöhemmin
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Selkokieli ja verkon 
helppokäyttöisyys

KIRJOITA SELKOKIELTÄ!
Aika ja paikka: Koulutuspäivät  
7.6.2016 ja 7.9.2016
Kohderyhmä: Kaikki selko- 
kirjoittamisesta kiinnostuneet
Sisältö: Millaiset tekstit ovat helppolukuisia, mikä 
taas tekee tekstistä vaikeasti luettavaa? Mikä 
suomen kielessä on vaikeaa tai helppoa ihmisille, 
joille lukeminen on hankalaa? Selkokirjoituskou-
lutus jakautuu kahteen osaan. Aamupäivä tutus-
tutaan selkokielen teoriaan. Koulutuksessa käy-
dään läpi selkokielen erilaiset käyttäjäryhmät. 
Lisäksi tutustutaan selkojulkaisun periaatteisiin, 
selkokirjoitusohjeisiin ja erilaisiin selkosovelluk-
siin. Iltapäivän työpajassa harjoitellaan selkoteks-
tien kirjoittamista. Tekstit voivat olla esimerkiksi 
erilaisia asiatekstejä verkkosivuilla tai kaunokir-
jallisia tekstejä. Selkokirjoittamista voidaan har-
joitella yksilötöinä, paritehtävinä tai pienryh-
missä. Osallistujat voivat lähettää kouluttajalle 
etukäteen tekstejä, joita he haluavat selkokielis-
tää. Voit osallistua joko koko päivän koulutukseen 
tai puolen päivän teoriaosuuteen.
Hinta: 160 € (koko päivä) / 80 € (puoli päivää)

UUSI KOULUTUS!

LUKUTUEN PERUSKURSSI – SELKOAINEISTOJEN 
HYÖDYNTÄMINEN ASIAKASTYÖSSÄ

Aika ja paikka: 
•	 15.3. ja 17.5.2016 Helsinki
•	 15.9. ja 15.11.2016 Helsinki

Kohderyhmä: Vammais- ja vanhustyön työntekijät
Sisältö: Miten voit lukemisen ja selkokielen avulla 
tukea asiakkaiden yhteiskunnallista osallisuutta ja 

hyvinvointia? Mitä hyötyä lukemisesta on ja mitä 
lukemisella voidaan tehdä? Lukutuella tarkoite-
taan vammais- tai vanhustyön työntekijää, jonka 
yhtenä työtehtävänä on auttaa asiakkaita lukemi-
sessa. Lukutuki auttaa ihmisiä, joilla on vaikeuk-
sia lukemisessa tai jotka eivät enää pysty itse 
lukemaan esimerkiksi kehitysvamman, muistisai-
rauden tai korkean iän johdosta. Lukutuen perus-
kurssilla opit perusvalmiudet, kuinka hyödyntää 
lukemista ja selkoaineistoja omassa asiakastyös-
säsi. Tutustut kurssilla selkokieleen sekä selkokieli-
seen vuorovaikutukseen käytännössä ja teoriassa. 
Tutkit omaa ilmaisuasi ja äänenkäyttöäsi ja saat 
vinkkejä lukutukitoiminnan kehittämiseen. Kou-
lutus on kaksipäiväinen ja se järjestetään keväällä 
sekä syksyllä. Koulutuspäivien välissä on noin kaksi 
kuukautta, jolloin osallistujat käynnistävät toimin-
nan omalla työpaikallaan. Koulutuksen suoritta-
neet saavat Lukutuki-diplomin ja Lukutuen käsikir-
jan. Koulutuksen voi myös tilata työyhteisöön.
Hinta: 260 €

SELKEÄÄ JA  
SAAVUTETTAVAA VIESTINTÄÄ

Aika ja paikka: 19.4.2016 ja 17.11.2016 Helsinki
Kohderyhmä: Kaikki, jotka tuottavat verkkosi-
vuja ja tiedotusmateriaaleja henkilöille, joilla 
on vaikeuksia asioitten ja/tai suomen kielen 
ymmärtämisessä
Sisältö: Koulutuksessa käsitellään laajasti sel-
koviestinnän eri osa-alueita: tekstin mukautta-
mista selkokielelle, selkopuhetta, verkkosivujen 
saavutettavuutta sekä selkoilmaisua videoissa, 
animaatioissa, kuvasarjoissa ja e-kirjoissa. Kou-
lutus on tarkoitettu kaikille selkokielistä viestin-
tää suunnitteleville ja toteuttaville henkilöille 
eri järjestöissä, oppilaitoksissa, viranomaisorga-
nisaatioissa ja yrityksissä.
Kouluttaja: Kehitysvammaliiton Saavutettavuus-
yksikön ja Selkokeskuksen asiantuntijat
Hinta: 160 €
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SELKOILMAISU VIDEOISSA  
JA ANIMAATIOISSA

Aika ja paikka:
•	 3.5.2016 klo 13–15.30 Helsinki
•	 6.10.2016 klo 13–15.30 Helsinki

Sisältö: Koulutus antaa perustiedot selkovide-
oista ja -animaatioista. Esimerkkien avulla ker-
rotaan, miten selkovideo eroaa tavallisesta 
videosta. Mihin selkovideossa kannattaa kiinnit-
tää huomiota? Lisäksi esitellään selkovideon tar-
kistukseen kehitetyt kriteerit. Koulutuksessa ei 
juurikaan käsitellä videoiden tai animaatioiden 
teknistä toteutusta. Tavoitteena on, että osallis-
tujat ymmärtävät koulutuksen jälkeen selkovi-
deon erityispiirteet. 
Kouluttaja: Kehitysvammaliiton  
Selkokeskuksen asiantuntija
Hinta: 80 €

SELKOKIELISET KUVASARJAT JA E-KIRJAT, 
MUUT UUDET SOVELLUKSET

Aika ja paikka:
•	 1.6.2016 klo 13–15.30 Helsinki
•	 8.12.2016 klo 13–15.30 Helsinki

Sisältö: Koulutus antaa käytännönläheisiä ohjeita 
ja esittelee työkalun selkokielisten kuvasarjojen 
tekemiseen. Koulutuksessa esitellään jo toteu-
tettuja selko-e-kirjoja ja esimerkiksi peleistä näy-
tetään esimerkkejä. Tavoitteena on lisätä osal-
listujien tietoa uusista selkosovelluksista ja 
teknologian tarjoamista mahdollisuuksista. 
Kouluttaja: Kehitysvammaliiton  
Selkokeskuksen asiantuntija
Hinta: 80 €

PERUSTIETOA SELKOKIELESTÄ
Aika ja paikka:
•	 4.5.2016 klo 13–15.30 Helsinki
•	 2.12.2016 klo 13–15.30 Helsinki

Sisältö: Tutustutaan selkokielen perusasioihin, 
selkokielen käyttäjäryhmiin, selkokirjoitusohjei-

siin sekä selkojulkaisun periaatteisiin. Koulutuk-
sessa käsitellään myös erilaisia selkosovelluk-
sia. Tavoitteena on antaa perustiedot selkokielen 
teoriasta ja eri käyttäjäryhmistä. 
Kouluttaja: Kehitysvammaliiton  
Selkokeskuksen asiantuntija
Hinta: 80 €

SAAVUTETTAVUUS JA  
HELPPOKÄYTTÖISYYS VERKKOSIVUILLA

Aika ja paikka:
•	 5.5.2016 klo 13–15.30 Helsinki
•	 9.11.2016 klo 13–15.30 Helsinki

Sisältö: Koulutus antaa perustiedot siitä, miten 
eri vammat ja rajoitteet vaikuttavat verkkosi-
vujen käyttöön, ja miten erityistarpeet huomi-
oidaan sivuston suunnittelussa. Koulutuksessa 
painottuu selkokielen käyttäjäryhmien näkö-
kulma, mutta siinä annetaan perustietoa myös 
yleisestä saavutettavuudesta, lainsäädännöstä 
ja hyvistä käytännöistä. Koulutuksessa käyte-
tään runsaasti esimerkkejä. Tavoitteena on, että 
osallistujat saavat perustiedot saavutettavuu-
desta verkkosivustoilla ja ymmärtävät käyttäjä-
ryhmien erilaisia vaatimuksia. 
Kouluttaja: Kehitysvammaliiton  
Papunet-verkkopalveluiden asiantuntija
Hinta: 80 €
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Vuorovaikutus ja 
kommunikointi

VIITTOMIA  
KOULUN ARKEEN

Aika ja paikka: 27.1.2016 klo 8.30–15 Helsinki
Sisältö: Koulutus on tarkoitettu koulun opetus-
henkilöstölle ja avustajille. Koulutuksessa harjoi-
tellaan kouluun liittyvien tukiviittomien käyttöä. 
Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa tukiviit-
tomien osaamista. Osallistujille jaetaan kuvalli-
nen materiaali opeteltavista viittomista. 
Kouluttaja: AAC-asiantuntija  
Virpi Yiannakou (Tikoteekki)
Hinta: 160 €

GOTALKNOW 
-KOMMUNIKOINTIOHJELMAN 
RAKENTAMINEN IPADISSÄ

Aika ja paikka:
•	 16.2.2016 klo 13.30–16 Helsinki
•	 16.3.2016 klo 13.30–16 Helsinki
•	 30.9.2016 klo 13.30–16 Helsinki
•	 1.12.2016 klo 13.30–16 Helsinki

Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi kommuni-
kointiohjelman perustoiminnot ja ominaisuudet 
mm. uuden sivun luominen, uuden solun lisää-
minen, uusien kuvien ja merkkien lisääminen, 
kommenttisolujen määrittely, asetukset, päi-
vittäminen, tallentaminen ja varmuuskopiointi. 
Koulutus on työpajatyyppinen, joten osallistujat 
hyötyvät eniten, kun heillä on mukanaan oma 
iPad ja siinä kyseinen ohjelma.
Kouluttaja: Teknisten kommunikoinnin apuväli-
neiden asiantuntija, puheterapeutti Annakaisa 
Ojanen (Tikoteekki)
Hinta: 80 €

TAIKE-TAULUSTO KOMMUNIKOINTIVÄLINEENÄ
Aika ja paikka:
•	 3.–4.3.2016 klo 9–16 Helsinki
•	 6.–7.4.2016 klo 9–16 Helsinki
•	 11.–12.5.2016 klo 9–16 Helsinki
•	 19.–20.9.2016 klo 9–16 Helsinki
•	 27.–28.10.2016 klo 9–16 Helsinki
•	 28.–29.11.2016 klo 9–16 Helsinki

Sisältö: Koulutuksessa tutustutaan TAIKE-taulus-
ton sanastoon, asetuksiin ja kielellisen taivuttimen 
toimintaan sekä harjoitellaan niiden käyttöä. 
Kouluttaja: Teknisten kommunikoinnin apuväli-
neiden asiantuntija, puheterapeutti Annakaisa 
Ojanen (Tikoteekki)
Hinta: 260 €

MITEN KÄYTÄN SÄHKÖSANOMA 
-KOMMUNIKOINTISOVELLUSTA

Aika ja paikka:
•	 8.3.2016 klo 9–16 Helsinki
•	 5.4.2016 klo 9–16 Helsinki
•	 6.9.2016 klo 9–16 Helsinki
•	 15.11.2016 klo 9–16 Helsinki

Sisältö: SähköSANOMA on Speaking Dynamically 
Pro -ohjelmalla rakennettu sovellus, joka toimii 
Windows-tietokoneella tai -tabletilla. Koulutus on 
tarkoitettu SähköSANOMA-sovellusta käyttävien 
puhevammaisten ihmisten lähi-ihmisille ja heidän 
kanssaan työskenteleville ammattilaisille. 
Kouluttaja: AAC-asiantuntija  
Virpi Yiannakou (Tikoteekki)
Hinta: 160 €

MITEN OHJAAN TAIKE-TAULUSTON 
JA SÄHKÖSANOMAN KÄYTTÖÄ

Aika ja paikka: Helsinki
•	 I Lähiopetuspäivät 10.–11.3.2016 klo 9.30–16
•	 II Lähiopetuspäivät 11.–12.4.2016 klo 9–15.30

Yhteensä neljä koulutuspäivää,  
ennakkotehtävä ja välitehtävä.
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Aika ja paikka: Helsinki
•	 I Lähiopetuspäivät 13.–14.10.2016 klo 9.30–16
•	 II Lähiopetuspäivät 21.–22.11.2016 klo 9–15.30

Yhteensä neljä koulutuspäivää,  
ennakkotehtävä ja välitehtävä.
Sisältö: Koulutus on suunnattu puhevam-
maisten tulkeille ja puheterapeuteille, jotka 
ohjaavat TAIKEn tai SähköSANOMAn käyttöä 
perheille ja muille lähi-ihmisille. Koulutus edel-
lyttää, että osallistuja on käynyt Tikoteekin 
TAIKE-tauluston käyttöönottokoulutuksen ja 
hallitsee tietokoneen peruskäytön. 
Kouluttaja: Teknisten kommunikoinnin apu-
välineiden asiantuntija, puheterapeutti Anna-
kaisa Ojanen, AAC-asiantuntija Virpi Yiannakou 
(Tikoteekki)
Hinta: 580 €

WIDGIT GO -KOMMUNIKOINTIOHJELMAN 
RAKENTAMINEN IPADISSÄ

Aika ja paikka: 
•	 16.3.2016 klo 9.30–12 Helsinki
•	 30.9.2016 klo 9.30–12 Helsinki
•	 1.12.2016 klo 9.30–12 Helsinki

Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi kommuni-
kointiohjelman perustoiminnot ja ominaisuudet 
mm. uuden sivun luominen, uuden solun lisää-
minen, uusien kuvien ja merkkien lisääminen, 
kommenttisolujen määrittely, asetukset, päi-
vittäminen, tallentaminen ja varmuuskopiointi. 
Koulutus on työpajatyyppinen, joten osallistujat 
hyötyvät eniten, kun heillä on mukanaan oma 
iPad ja siinä kyseinen ohjelma. 
Kouluttaja: Teknisten kommunikoinnin apuvälinei-
den asiantuntija Annakaisa Ojanen (Tikoteekki)
Hinta: 80 €

HYP-KÄYNNISTÄJÄKOULUTUS
Aika ja paikka: 22.3.2016 klo 12–15 Helsinki
Kouluttaja: Asiantuntija, puheterapeutti Katja 
Burakoff (Tikoteekki)

Aika ja paikka: 20.9.2016 klo 12–15 Helsinki
Kouluttaja: Erityisasiantuntija, puheterapeutti, 
työnohjaaja Kaisa Martikainen (Tikoteekki)
Sisältö: Koulutus on tarkoitettu vaikeasti puhe-
vammaisten ihmisten yhteisöille, jotka haluavat 
ottaa HYP-mallin käyttöön yhteisössään. Kou-
lutuksessa käydään läpi HYP-mallin tausta-aja-
tusta, materiaaleja, jakson suunnittelemista ja 
toteuttamista yhteisössä.
Hinta: 80 €

BOARDMAKER-TYÖPAJA
Aika ja paikka:
•	 22.3.2016 klo 13–15.30 Helsinki
•	 5.9.2016 klo 13–15.30 Helsinki

Sisältö: Työpajassa harjoitellaan Boardmaker-
ohjelman työkalujen käyttöä, uuden taulun 
rakentamista, PCS-kuvien hakemista, kuvien ja 
valmiiden taulujen muokkaamista sekä muiden 
kuvien tuomista Boardmakeriin. 
Kouluttaja: AAC-asiantuntija  
Virpi Yiannakou (Tikoteekki)
Hinta: 80 €

TALKING MATS® -KESKUSTELUMATTO  
– VÄLINE MIELIPITEIDEN ILMAISEMISEEN

Aika ja paikka: 31.3.2016  
ja 27.4.2016 klo 12–15 Helsinki
Kouluttaja: Kehittämispäällikkö Eija Roisko ja tek-
nisten kommunikoinnin apuvälineiden asiantun-
tija, puheterapeutti Annakaisa Ojanen (Tikoteekki)
Aika ja paikka: 13.9.2016  
ja 18.10.2016 klo 12–15 Helsinki
Kouluttaja: Erityisasiantuntija, puheterapeutti, 
työnohjaaja Kaisa Matikainen ja asiantuntija, 
puheterapeutti Katja Burakoff (Tikoteekki)
Sisältö: Talking Mats® -menetelmän avulla puhe-
vammainen henkilö voi ilmaista omia mielipitei-
tään ja näkemyksiään häntä koskevista asioista. 
Menetelmä myös helpottaa ja jäsentää keskustelua. 
Hinta: 160 €
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MITEN KÄYTÄN KOMMUNIKOINTIKANSIOITA
Aika ja paikka:
•	 8.4.2016 klo 9–15.30 Helsinki
•	 20.10.2016 klo 9–15.30 Helsinki

Sisältö: Koulutuksessa tutustutaan ja harjoitel-
laan laajojen kommunikointikansioiden käyttöä 
(Tikoteekin, Evantian, Kipinäkeskuksen kansiot) 
sekä sanastoltaan suppeampien kansioiden käyt-
töä (esim. ALKU, EnsiPOLKU ja yksilölliset kansiot). 
Kouluttaja: AAC-asiantuntija  
Virpi Yiannakou (Tikoteekki)
Hinta: 160 €

VOIMAUTTAVA VUOROVAIKUTUS
Aika ja paikka: 10.5.2016 klo 10–16 Helsinki
Kouluttaja: Erityisasiantuntija, puheterapeutti, 
työnohjaaja, Intensive Interaction co-ordinator 
Kaisa Matikainen (Tikoteekki)
Aika ja paikka: 30.11.2016 klo 10–16 Helsinki
Kouluttaja: Asiantuntija, puheterapeutti, Intensive 
Interaction co-ordinator Katja Burakoff (Tikoteekki)
Sisältö: Voimauttava vuorovaikutus (Intensive 
Interaction) on toimintatapa, joka tukee vaikeasti 
kehitysvammaisen ja/tai autistisen ihmisen vuo-
rovaikutusta ja parantaa hänen elämänlaatuaan. 
Koulutuksessa käsitellään mm. kommunikoinnin 
perustaa, voimauttavan vuorovaikutuksen periaat-
teita ja toimintatavan toteuttamista arjessa.
Hinta: 160 €

VIITTOMIA LORUILLEN JA LAULAEN
Aika ja paikka: 25.8.2016 klo 8.30–15 Helsinki
Sisältö: Koulutus on tarkoitettu viittomista kiin-
nostuneille. Koulutuksessa harjoitellaan viitto-
maan erilaisia loruja ja lasten lauluja tukiviittomia 
käyttäen. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa 
viittomien osaamista. Osallistujille jaetaan kuvalli-
nen materiaali opeteltavista loruista ja lauluista. 
Kouluttaja: AAC-asiantuntija  
Virpi Yiannakou (Tikoteekki)
Hinta: 160 €

ONNISTUNUT YHTEISÖN VUOROVAIKUTUS
Aika ja paikka: 26.10.2016 klo 9.30–16  
ja 23.11.2016 klo 9–12
Sisältö: Koulutuksessa tarkastellaan onnistuneen 
yhteisön ohjauksen osatekijöitä ja ammattilaisen 
toimintatapoja. Kokonaisuus koostuu koulutus-
päivästä ja kokemuksellisesta työpajasta.
Kouluttaja: Puheterapeutti, VIG-työnohjaaja, 
OIVA-kouluttaja Kaisa Martikainen ja puhetera-
peutti, VIG-työnohjaaja, OIVA-kouluttaja Katja 
Burakoff (Tikoteekki)
Hinta: 220 €

SELKOKIELI VUOROVAIKUTUKSESSA
Aika ja paikka:
•	 18.5.2016 klo 13–15.30 Helsinki
•	 1.11.2016 klo 13–15.30 Helsinki

Sisältö: Käydään läpi selkokielen perusteita, kes-
kusteluvuorovaikutuksen ja oman puheilmaisun 
yksinkertaistamisen periaatteita sekä selkokieli-
sen puheen ohjeet. Tavoitteena on tutustua sel-
kokielisen vuorovaikutuksen perusteisiin. 
Kouluttaja: Kehitysvammaliiton  
Selkokeskuksen asiantuntija
Hinta: 80 €

PAPUNETIN TYÖKALUT JA MATERIAALIT 
KOMMUNIKOINNIN TUKEMISEEN

Aika ja paikka:
•	 14.4.2016 klo 13–15.30 Helsinki
•	 3.11.2016 klo 13–15.30 Helsinki

Sisältö: Koulutuksessa esitellään ja käydään läpi 
Papunet-verkkopalvelusta löytyvät työkalut ja 
materiaalit. Pääpaino on kuvapankilla ja siihen 
liittyvillä työkaluilla. Tavoitteena on, että osallis-
tujat oppivat käyttämään itsenäisesti Papunetin 
työkaluja ja pystyvät tuottamaan niiden avulla 
erilaisia tulostettavia ja sähköisiä kuvallisia mate-
riaaleja. Kouluttajana toimii Kehitysvammaliiton 
Papunet-verkkopalveluiden asiantuntija.
Hinta: 80 €
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OIVA-VUOROVAIKUTUSMALLI®
Sisältö: OIVA-vuorovaikutusmallin avulla työn-
tekijät oppivat osaavammiksi vuorovaikutus-
kumppaneiksi yhteisönsä puhevammaisille 
jäsenille. Yhdeksän kuukautta kestävää työs-
kentelyjaksoa ohjaa koulutettu OIVA-ohjaaja. 
OIVA-vuorovaikutusmalli sisältää koulutusta, 
video-ohjaustapaamisia ja yhteisön itsenäistä 
työskentelyä. Mallissa on selkeä rakenne ja työ-
välineet, jotka jäävät yhteisön käyttöön.
Pyydä esittely ja tarjous:  
kaisa.martikainen@kvl.fi
Lisätietoja: www.tikoteekki.fi/toiminta-ja-palvelut

OIVA-OHJAAJAKOULUTUS
Sisältö: OIVA-ohjaajakoulutuksen tavoitteena 
on tarjota opiskelijoille riittävät tiedot, taidot 

ja työvälineet, jotta he voivat ohjata puhevam-
maisille ihmisille palveluja tarjoavia yhteisöjä 
OIVA-vuorovaikutusmallin mukaisesti. Vuoden 
kestävä koulutuskokonaisuus sisältää kahdek-
san lähiopetuspäivää, välitehtäviä, käytännön 
harjoittelun harjoitteluyhteisössä sekä kirjalli-
sen lopputyön. Koulutus alkaa vuosittain tou-
kokuussa ja kestää seuraavan vuoden kesä-
kuuhun. Koulutuksen suoritettuaan opiskelija 
valmistuu OIVA-ohjaajaksi. Koulutetut ohjaa-
jat ja heidän työnantajansa kuuluvat Tikoteekin 
ylläpitämään OIVA-verkostoon.
Koulutukseen hakeminen: Tikoteekin Koulutus-
sivuilla on hakulomake, jossa on omat osionsa 
hakijalle ja organisaation palveluista vastaa-
valle esimiehelle.
Lisätietoja: www.tikoteekki.fi/koulutus

vastavalmistuneet oiva-ohjaajat verKostoituvat.

mailto:kaisa.martikainen%40kvl.fi?subject=
http://papunet.net/tikoteekki/toiminta-ja-palvelut/
http://papunet.net/tikoteekki/koulutus/
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Tilauskoulutukset 
ja konsultaatiot

Kehitysvammaliitto muotoilee tilauskoulutuk-
sia ja konsultaatioita yhdessä tilaajan kanssa. 
Suosittuja aiheitamme ovat olleet

•	 yksilökeskeinen suunnittelu
•	 itsemääräämisen tukeminen
•	 vaikeimmin kehitysvammaisten 

ihmisten vuorovaikutus
•	 mielenterveyden tukeminen
•	 toimintakyvyn arviointi
•	 ikääntymisen erityiskysymykset
•	 kommunikoinnin apuvälineet ja tukiviittomat 

sekä kuvien käyttö kommunikoinnissa
•	 selkokieli ja verkkosivustojen saavutettavuus.

Uutuutena tarjoamme työ- ja päivätoimintakes-
kuksille Tikas-malliin perustuvaa alueellista tilaus-
koulutusta tieto- ja viestintätekniikan käytöstä.

Kunnille, kuntayhtymille ja muille palvelujen 
tuottajaorganisaatioille tarjoamme apua palvelu-
jen kehittämistyöhön ja asiakkaiden palvelutarpei-
den arviointiin strategisen suunnittelutyön tueksi. 

Pyydä esittely ja tarjous:  
koulutus@kvl.fi tai vaihde p. 09 348 090

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

Kysy myös ryhmäalennuksia työyhteisöllesi ilmoit-
tautumisen yhteydessä. Jäsenhinta –10 %. 

Ennakkotietoa  
tulevista koulutuksista

Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin Kehitysvam-
maliiton sivuilla ja koulutuskalenterissa: 
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

TYÖLLÄ OSALLISUUTTA
Kehitysvammaiset ihmiset töihin -hankkeen pää-
tösseminaari: havaintoja ja kokemuksia kehitys-
vammaisten ihmisten työllistymisen tukemisesta. 

PERHEHOITAJIEN PÄIVÄT
Perinteiset perhehoitajien päivät kokoavat perhe-
hoitajia eri puolilta Suomea kuulemaan ajankoh-
taista tietoa ja keskustelua perhehoidon tilanteesta. 
Järjestetään yhteistyössä Perhehoitoliiton kanssa.

TAITAVA VAMMAIS- 
PALVELUJEN HANKINTA

Koulutuksessa käsitellään vammaisen henkilön 
asemaa palvelujen hankinnassa. Kohtaavatko vam-
maisen asiakkaan ja palveluntarjoajan ja järjestä-
jän odotukset? Miten hankintoihin voi lisätä asia-
kasymmärrystä ja palvelujen laadun näkökulmaa?

VERKKOKURSSI KEHITYS- 
VAMMAISUUDESTA 2016–2017

TYÖHÖNVALMENTAJILLE SUUNNATTU 
KOULUTUSKOKONAISUUS 2016–2017

mailto:koulutus%40kvl.fi?subject=
http://www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri
http://www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri
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Koulutukset 
aikajärjestyksessä

KEVÄT

•	 27.1. viittomia Koulun arKeen, Helsinki
•	 4.–5.2. sillalla-seminaari, Paasitorni, Helsinki
•	 9.2. toimi – toimintaKyvyn Kuvaamisen 

menetelmäKoulutus, Helsinki
•	 16.2. GotalKnow-KommuniKointiohjelman 

raKentaminen iPadissä, Helsinki
•	 3.–4.3. taiKe-taulusto KommuniKointivälineenä, Helsinki
•	 8.3. miten Käytän sähKösanoma-

KommuniKointisovellusta, Helsinki
•	 9.3. Perustietoa Kehitysvammaisuudesta, Seinäjoki
•	 9.3. hyvän elämän PalaPeli, Helsinki
•	 miten ohjaan taiKe-tauluston  

ja sähKösanoman Käyttöä, Helsinki 
I Lähiopetuspäivät 10.–11.3. klo 9.30–16 
II Lähiopetuspäivät 11.–12.4. klo 9–15.30 
Yhteensä neljä koulutuspäivää, 
ennakkotehtävä ja välitehtävä.

•	 15.3. ja 17.5. luKutuen PerusKurssi, Helsinki
•	 16.3. GotalKnow-KommuniKointiohjelman 

raKentaminen iPadissä, Helsinki
•	 16.3. widGit Go -KommuniKointiohjelman 

raKentaminen iPadissä, Helsinki
•	 22.3. BoardmaKer-työPaja, Helsinki
•	 22.3. hyP-KäynnistäjäKoulutus, Helsinki
•	 31.3. ja 27.4. talKinG mats® -KesKustelumatto, Helsinki
•	 5.4. miten Käytän sähKösanoma-

KommuniKointisovellusta, Helsinki
•	 6.–7.4. taiKe-taulusto KommuniKointivälineenä, Helsinki
•	 8.4. miten Käytän KommuniKointiKansioita, Helsinki
•	 8.4. Kehitysvamma-alan oPettajien 

neuvotteluPäivä, Helsinki
•	 13.–14.4. mieli myllertää – mielenterveyden 

onGelmat ja hoito Kehitysvammaisilla, Helsinki

•	 14.4. PaPunetin työKalut ja materiaalit 
KommuniKoinnin tuKemiseen, Helsinki

•	 19.4. selKeää ja saavutettavaa  
viestintää, Helsinki

•	 22.4. vähemmän taistelua, vähemmän 
KiuKKua – haastavat tilanteet Kehitysvamma-
alan työssä (ammattilaisille), Helsinki

•	 23.4. vähemmän taistelua, vähemmän 
KiuKKua – haastavat tilanteet Kehitysvamma-
alan työssä (läheisille), Helsinki

•	 26.–27.4. minun elämäni! – yKsilöKesKeisen 
suunnittelun PerusKurssi, Helsinki

•	 3.5. selKoilmaisu videoissa  
ja animaatioissa, Helsinki

•	 4.5. Perustietoa selKoKielestä, Helsinki
•	 5.5. saavutettavuus ja  

helPPoKäyttöisyys verKKosivuilla, Helsinki
•	 10.5. voimauttava vuorovaiKutus, Helsinki
•	 11.–12.5. taiKe-taulusto 

KommuniKointivälineenä, Helsinki 
•	 18.5. selKoKieli vuorovaiKutuKsessa, Helsinki
•	 18.–19.5. Kehitysvammainen senioriKansalaisena 

– iKääntymisen KysymyKsiä
•	 1.6. selKoKieliset Kuvasarjat ja e-Kirjat, 

muut uudet sovelluKset, Helsinki
•	 7.6. Kirjoita selKoKieltä!

Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin: 

•	 yKsilöKesKeisen toimintaKulttuurin 
vaiKuttavuuden arviointi

•	 itsemäärääminen ja hyvät työKäytännöt, Helsinki



ilmoittautumiset ja lisätiedot:
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SYKSY

•	 25.8. viittomia loruillen ja laulaen, Helsinki
•	 5.9. BoardmaKer-työPaja, Helsinki
•	 6.9. miten Käytän sähKösanoma-

KommuniKointisovellusta, Helsinki
•	 6.9. alkaen (8 pv) yhteisöjen sisäiset valmentajat – tuKea 

yKsilöKesKeisen toimintaKulttuurin juurruttamiseen
•	 7.9. Kirjoita selKoKieltä! Helsinki
•	 8.9. voimauttava vuorovaiKutus autismin 

Kirjon henKilön Kanssa, Helsinki
•	 8.–9.9. fasd-seminaari, Helsinki
•	 13.9. Perustietoa Kehitysvammaisuudesta, Helsinki
•	 13.9. ja 18.10. talKinG mats® -KesKustelumatto, Helsinki
•	 15.9. ja 15.11. luKutuen PerusKurssi, Helsinki
•	 19.–20.9. taiKe-taulusto 

KommuniKointivälineenä, Helsinki
•	 20.9. hyP-KäynnistäjäKoulutus, Helsinki
•	 20.9. toimi – toimintaKyvyn  

Kuvaamisen menetelmäKoulutus, Seinäjoki
•	 21.9. Kehitysvammaisen hyvä Kuolema  

– saattohoidon Kysymysten äärellä, Vaasa
•	 22.9. itsemäärääminen ja hyvät työKäytännöt, Vaasa
•	 28.9. Kehitysvammaisen hyvä Kuolema  

– saattohoidon Kysymysten äärellä, Rovaniemi
•	 28.–29.9. työhönvalmentajien neuvotteluPäivät
•	 30.9. GotalKnow-KommuniKointiohjelman 

raKentaminen iPadissä, Helsinki
•	 30.9. widGit Go -KommuniKointiohjelman 

raKentaminen iPadissä, Helsinki
•	 4.–5.10. esimiesten neuvotteluPäivät, Helsinki
•	 4.–5.10. minun elämäni! – yKsilöKesKeisen 

suunnittelun PerusKurssi, Seinäjoki
•	 6.10. selKoilmaisu videoissa  

ja animaatioissa, Helsinki
•	 12.–13.10. oma tuPa, oma luPa! tuKiasumisen 

Kehittämisen uudet tuulet, Helsinki

•	 miten ohjaan taiKe-tauluston  
ja sähKösanoman Käyttöä, Helsinki 
I Lähiopetuspäivät 13.–14.10. klo 9.30–16 
II Lähiopetuspäivät 21.–22.11. klo 9.30–16 
Yhteensä neljä koulutuspäivää, 
ennakkotehtävä ja välitehtävä.

•	 13.10. itsemäärääminen ja hyvät työKäytännöt, Oulu
•	 20.10. miten Käytän KommuniKointiKansioita, Helsinki
•	 20.10. itsemäärääminen ja hyvät työKäytännöt, Kuopio
•	 25.10. Kehitysvammaisen hyvä Kuolema  

– saattohoidon Kysymysten äärellä, Helsinki
•	 26.10. onnistunut yhteisön vuorovaiKutus, Helsinki
•	 27.–28.10. taiKe-taulusto 

KommuniKointivälineenä, Helsinki
•	 1.11. selKoKieli vuorovaiKutuKsessa, Helsinki
•	 2.–3.11. Päihdetyö Kehitysvammaisten 

henKilöiden Parissa, Helsinki
•	 3.11. PaPunetin työKalut ja materiaalit 

KommuniKoinnin tuKemiseen, Helsinki
•	 9.11. saavutettavuus ja  

helPPoKäyttöisyys verKKosivuilla, Helsinki
•	 15.11. miten Käytän sähKösanoma-

KommuniKointisovellusta, Helsinki
•	 16.11. hyvän elämän PalaPeli, Helsinki
•	 17.11. selKeää ja saavutettavaa viestintää, Helsinki
•	 23.–24.11. avusteinen seKsi – ja muita vammaisten 

seKsuaalisuuteen liittyviä KysymyKsiä, Helsinki
•	 28.–29.11. taiKe-taulusto 

KommuniKointivälineenä, Helsinki
•	 30.11. voimauttava vuorovaiKutus, Helsinki
•	 1.12.2016 GotalKnow-KommuniKointiohjelman 

raKentaminen iPadissä, Helsinki
•	 1.12.2016 widGit Go -KommuniKointiohjelman 

raKentaminen iPadissä, Helsinki
•	 2.12. Perustietoa selKoKielestä, Helsinki
•	 8.12. selKoKieliset Kuvasarjat ja e-Kirjat, 

muut uudet sovelluKset, Helsinki

http://www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri
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