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Tervetuloa
etäkoulutuksiimme!
Kevään aikana Kehitysvammaliitto tarjoaa koulutuksia
tärkeistä aiheista. Uutena aiheena on yhteistyö läheisten
kanssa. Kaikki koulutukset järjestetään toistaiseksi etänä,
ja ne sopivat läheisille, vammaisalan työntekijöille, johdolle, palvelujen kehittäjille ja suunnittelijoille.
Kouluttajina toimivat Kehitysvammaliiton omat asiantuntijat sekä vierailevat alan huiput niin kotimaasta kuin
ulkomailta. Koulutuksemme ovat yksi- tai kaksipäiväisiä
sekä muutaman tunnin kokonaisuuksia. Meiltä voi myös
tilata työyhteisön tai tiimin tarpeisiin sopivan valmennuksen tai konsultaation.
Koulutuksen sisältökuvauksesta selviää, kenelle päivä
on tarkoitettu. Kysy lisätietoja koulutuksista ja ryhmäalennuksista sähköpostilla koulutus@kvl.fi tai soita
numeroon 09 348 090.
Tule koulutukseemme saamaan uusia ideoita tai päivittämään käytännön toimintatapojasi! Osaamisen ylläpitäminen, kehittäminen ja onnistumiset työssä lisäävät myös
omaa työhyvinvointia. Nähdään koulutuksissamme!
Koulutusterveisin,
SUSANNA HINTSALA

Kansalaisuusyksikön johtaja
Kehitysvammaliitto
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Etäkoulutus
KIRJOITA SELKOKIELTÄ!
AIKA: 19.1.2021 klo 9.30–14
SISÄLTÖ: Mikä tekee tekstistä help-

polukuisen? Miten kirjoitat hyvää
selkotekstiä? Koulutuksessa perehdytään selkokielen periaatteisiin
ja selkokirjoittamiseen. Pääpaino
on selkokielisissä informaatioteksteissä, esimerkiksi verkko- ja esiteteksteissä. Yhteisen etäosion lisäksi
on mahdollista tehdä harjoitustehtävä, josta saa henkilökohtaisen
palautteen.
Koulutus sopii kaikille, jotka
ovat kiinnostuneita selkokielestä ja
tekevät tekstejä selkokieltä tarvitseville ihmisille.
HINTA: 162 € (jäsenhinta)
tai 180 € (muut)

TUKIASUMINEN JA YKSINÄISYYS
AIKA: 28.1.2021 klo 13–15
SISÄLTÖ: Jos työskentelet tukiasu-

misen ohjaajana ja haluat oppia lisää,
miten helpottaa yksin asuvien yksinäisyyttä, tästä webinaarista saat
lisää keinoja työhösi.
Webinaarissa esitellään Porukoissa-hankkeessa kehitettyä Hautomo-mallia. Sen avulla ryhmä ideoi
ja kehittää toimintaa alueelle.
HINTA: 50 € (jäsenhinta)
tai 55 € (muut)

TOIMI® – TOIMINTAKYVYN
KUVAAMISEN MENETELMÄKOULUTUS
AIKA: 2.2.2021 klo 12–15

ja 13.4.2021 klo 12–15
S I S Ä LTÖ : Tämä koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työssäsi tarvitset tietoa kehitysvammaisten
henkilöiden toimintakyvystä ja
palveluntarpeesta.
Koulutuksessa pääset perehtymään TOIMI®-menetelmään ja
kehitysvammaisen henkilön toimintakyvyn kuvaamiseen. Opit, miten
menetelmästä saatua tietoa voidaan
hyödyntää henkilön palvelusuunnittelussa ja yksilöllisessä tukemisessa.
HINTA: 90 € (jäsenhinta)
tai 100 € (muut)

VOIMAUTTAVAN VUOROVAIKUTUKSEN
SYVENTÄVÄ KOULUTUS
-WEBINAARISARJA
AIKA: 9.2.2021, 23.3.2021,

27.5.2021 ja 1.6.2021 klo 13–16
S I S Ä LT Ö : O l e t k o o s a l l i s t u n u t
Voimautt avan vuorovaikutuksen
peruskoulutukseen? Oletko sosiaali-,
terveys- tai opetusalan ammattilainen ja haluat syventää taitojasi ja
saada lisää varmuutta Voimauttavan
vuorovaikutuksen toteuttamiseen?
Voimauttavan vuorovaikutuksen
syventävä koulutus toteutuu viiden
osallistujan pienryhmässä ja se
kestää viisi kuukautta.
K o u l u t u s s i s ä l t ä ä e n n a k ko tehtävän ja neljä videopohjaista
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ohjausta hyödyntävää puolen
päivän webinaaria, jossa osallistujat näyttävät kuvaamiaan vuorovaikutusvideoita jakamalla oman
tietokoneensa näyttöä. Lisäksi koulutukseen kuuluu käytännön harjoittelu
Voimautt avasta vuorovaikutuksesta
hyötyvän ihmisen kanssa.
Koulutus toteutetaan pienryhmässä viidelle osallistujalle.
HINTA: 540 € (jäsenhinta)
tai 600 € (muut)

LUKEMISTA JA KIRJOITTAMISTA
HELPOTTAVAT ASETUKSET
OHJELMISTOISSA JA
SELAIMISSA -WEBINAARI
AIKA:

18.2.2021 klo 13–15
18.3.2021 klo 13–15
SISÄLTÖ: Webinaarissa tutustutaan
lukemista ja kirjoittamista helpottaviin asetuksiin ja toimintoihin eri laitteissa ja ohjelmissa.
Koulutuksessa käydään läpi:
 iPadissa ja Windows-tabletissa
tarvittavat asetukset tekstin
kuuntelemiseen ja tekstin
kirjoittamiseen sanelemalla.
 Tärkeimmät aputoiminnot
Windows-järjestelmässä
(suurennuslasi, näppäimistön
näppäimien toiston suodatus
ja kirjoitusasetuksia).
 Microsoft-oppimistyökalut
Word-ohjelmassa sekä
Edge-selaimessa.



Kameralla otettujen kuvien,
skannattujen dokumenttien
ja työkirjojen työstäminen
Windows- ja iPad-tabletissa.
HINTA: 50 € (jäsenhinta)
tai 55 € (muut)



TYÖNTEKIJÄN TUNTEIDEN
VAIKUTUS ASIAKASTYÖSSÄ
AIKA: 25.2.2021 klo 13–15
SISÄLTÖ: Haluatko oppia lisää, miten

tunteet vaikuttavat asiakastyössä?
Sosionomi Minna Toivola tutki
l o p p u t yö s s ä ä n ke h i t y s v a m m a i sten ja autismin kirjon henkilöiden
parissa työskentelevien tunneosaamista ja millaisia merkityksiä tunteet
synnyttävät työntekijöiden asiakaskohtaamisissa. Kouluttaja Niina Sillanpää haastattelee Toivolaa. Aikaa
jää myös yhteiselle keskustelulle.
HINTA: 50 € (jäsenhinta)
tai 55 € (muut)

TUKIVIITTOMIA TYÖTOIMINNAN
ARKEEN -WEBINAARI

HARJOITUSPELEJÄ
IPADILLE -WEBINAARI
AIKA:

4.3.2021 klo 13–15
25.3.2021 klo 13–15
SISÄLTÖ: Webinaarissa käydään läpi
App Storesta ladattavia appejä, jotka
soveltuvat varhaisopetuksen ja kuntoutuksen alkuvaiheeseen. Hauskoja
eri toimintoja ja valmiuksia harjoittavia sovelluksia löytyy runsaasti eri
kielillä. Webinaarissa tutustutaan
houkutuspeleihin ja syy-seuraus
peleihin. Lisäksi käydään läpi appejä,
joissa harjoitellaan valintaa, raahaamista, luokittelua, samanlaisuuksia, eroavaisuuksia, muotoja,
vastakohtia, kokoja, suuntia, värejä
sekä ”pelattavia” pelejä. Koulutuksen aikana tutustutaan myös iPadin
kameraan ja siihen, miten kuvia voi
hyödyntää arjen eri tilanteissa.
HINTA: 50 € (jäsenhinta)
tai 55 € (muut)




ESIMIESTEN NEUVOTTELUPÄIVÄT

AIKA: 1.3.2021 klo 9–14

AIKA: to 4.3.2021 klo 9–16

SISÄLTÖ: Koulutus on tarkoitettu työtoiminnassa työskenteleville. Koulutuksessa harjoitellaan työtoiminnan
arjessa tarvittavia viittomia. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä
aikaisempaa viittomien osaamista.
Koulutuksessa jaetaan kuvallinen
materiaali opeteltavista viittomista.
HINTA: 126 € (jäsenhinta)
tai 140 € (muut)

SISÄLTÖ: Neuvottelupäivät sopivat
sinulle, joka haluat saada tietoa valmisteilla olevien lakien tilanteesta
ja sote-uudistuksesta. Tämän lisäksi
päivillä on mahdollisuus jakaa korona-ajan kokemuksia yhdessä vastaavassa tilanteessa olevien kanssa.
Päivillä puhuu mm. Kehitysvammaliiton Kansalaisuusyksikön johtaja
Susanna Hintsala. Hän on osallistunut
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lainsäädännön valmisteluryhmiin.
HINTA: 162 € (jäsenhinta)
tai 180 € (muut)

IMO-PASSI
AIKA:

1. jakso 16.–17.3.2021 klo 9–16
2. jakso 18.–19.5.2021 klo 9–16
SISÄLTÖ: IMO-passi-koulutus sopii
työyhteisöille ja työntekijöille, jotka
haluavat vahvistaa osaamistaan
tukea kehitysvammaisen henkilön
autonomiaa ja itsemääräämistä.
Koulutuksessa opiskellaan itsem ä ä rä ä m i s e n t u ke m i s e n hy v i ä
käytäntöjä sekä etsitään keinoja rajoitustoimenpiteiden käytön vähentämiselle. Koulutus sisältää harjoituksia.
Koulutuksen teemat ovat
 ihmisoikeudet ja
itsemääräämisoikeus
 rajoitustoimenpiteiden
vähentäminen
 lainsäädännön sisältö ja
käytäntöön soveltaminen.
Koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä,
jonka avulla kurssilainen tutkii ennalta
toimipaikkansa itsemääräämisoikeuteen liittyviä ohjeita ja toimintatapoja.
IMO-passin suorittaneet henkilöt
voivat toimia organisaatiossaan itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen
ja rajoittamistoimenpiteiden vähentämiseen liittyvissä kysymyksissä perehdyttäjinä ja osaamisen jalkauttajina.
HINTA: 600 € (jäsenhinta)
tai 660 € (muut)

HYP-KÄYNNISTÄJÄKOULUTUSWEBINAARI

VOIMAUTTAVAN VUOROVAIKUTUKSEN
PERUSTEET -WEBINAARI

AIKA: 16.3.2021 klo 12–15

AIKA:

SISÄLTÖ: Koulutus on tarkoitettu
vaikeasti puhevammaisten ihmisten yhteisöille, jotka haluavat ottaa
H Y P - m a l l i n k äy t t ö ö n y h t e i s ö s sään. Koulutuksessa käydään läpi
HYP-mallin tausta-ajatusta, materiaaleja, jakson suunnittelemista ja
toteuttamista yhteisössä.
HINTA: 81 € (jäsenhinta)
tai 90 € (muut)




TALKING MATS® -WEBINAARI
AIKA: 17.3.2021 ja 27.4.2021

klo 12–15 (kaksi puolen päivän
koulutusta)
SISÄLTÖ: Talking Mats® -menetelmän avulla puhevammainen henkilö
voi ilmaista omia mielipiteitään ja
näkemyksiään häntä koskevista
asioista. Menetelmä myös helpottaa ja jäsentää keskustelua. Keskustelumattoa voidaan käyttää kaiken
ikäisten lasten ja aikuisten kanssa,
riippumatta siitä, mikä vaikeuttaa
heidän kommunikointiaan.
HINTA: 180 € (jäsenhinta, sisältää
lisenssimaksun) tai 200 € (muut, sisältää lisenssimaksun)

18.3.2021 klo 10–16
25.5.2021 klo 10–16
S I S Ä LTÖ : Voimauttava vuorovaikutus on toimintatapa, joka tukee
vaikeasti kehitysvammaisen ja/tai
autismikirjon ihmisen vuorovaikutusta ja parantaa hänen elämänlaatuaan. Koulutuksessa käsitellään
m m . ko m m u n i ko i n n i n p e r u s t a a ,
voimauttavan vuorovaikutuksen
periaatteita ja toimintatavan toteuttamista arjessa.
HINTA: 162 € (jäsenhinta)
tai 180 € (muut)

ASIAKKAAN KUULEMINEN
PALVELUISSA – TOIVEIDEN
JA TARPEIDEN ARVIOINTI

mahdollisuuksista, joita voit käyttää
omassa työssäsi.
HINTA: 162 € (jäsenhinta)
tai 180 € (muut)

ETÄOHJAUS
AIKA: 25.3.2021 klo 13–15
S I S Ä LTÖ : Koronan myötä etäohjaus on lisääntynyt. Tarvitsetko lisää
tietoa aiheesta? Honkalampi-säätiön
Ihan diginä -hankkeen työntekijät
vetävät aiheesta webinaarin.
Koulutuksessa opit mitä on digitaalinen osallisuus ja toimijuus sekä
etäohjaamisen hyviä käytäntöjä. Päivässä puhutaan digitaalisesta työotteesta. Tärkeää on myös tietää
tietoturvasta ja -suojasta sekä laitteiden hankinnasta.
HINTA: 50 € (jäsenhinta)
tai 55 € (muut)

AIKA: 23.3.2021 klo 9–16
SISÄLTÖ: Koulutus sopii erityisesti

h e n k i l ö ko h t a i s e n b u d j e t o i n n i n
hankkeissa oleville tai muille, jotka
tarvitsevat työssään arviointiin
uusia välineitä kuulla kehitysvammaista henkilöä paremmin.
Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin kuulemisen välineisiin ja mittareihin sekä arvioidaan niiden
käyttökelpoisuutta eri tilanteissa.
Samalla tutustutaan mittareiden
ja välineiden taustaoletuksiin ja
teorioihin.
Ko u l u t u k s e n j ä l ke e n s i n u l l e
o n s y n t y ny t k ä s i t y s e r i l a i s i s t a

6

U U TU U S :

LÄHEISYHTEISTYÖ
AIKA: 20.4.2021 klo 9–16
SISÄLTÖ: Koulutus sopii sinulle, joka

haluat parantaa yhteistyötä läheisten kanssa. Se sopii myös jo syntyneiden haastavien tilanteiden
tutkimiseen, joihin ei tällä hetkellä
tunnu löytyvän hyvää ratkaisua.
Päivässä käydään läpi mitkä ovat
hyvän yhteistyön elementit ja miten
ne saadaan toimimaan. Koulutuksessa tutustutaan omaan vuorovaikutukseen haastavissa tilanteissa ja

siihen, miten tunteet ja käsitykset
ohjaavat meidän toimintaamme.
Koulutuksen jälkeen tunnistat tarkemmin oman toimintasi merkityksen
ja tiedät miten kehittää läheisyhteistyötä omalla työpaikallasi.
HINTA: 162 € (jäsenhinta)
tai 180 € (muut)

KUN MUISTI PÄTKII
AIKA: 29.4.2021 klo 13–15
SISÄLTÖ: Kehitysvammaisuuteen ja
erilaisiin sairauksiin voi liittyä muistin
toiminnan ongelmia. Koetko asiakastyössäsi tarvitsevasi lisää tietoa kehitysvammaisten muistin toiminnasta ja
muistisairauksista, jotta voisit paremmin ohjata asiakastasi?
Webinaarissa saat tietoa ja voit
tutustua Muistikka-työvälineeseen.
Pääset myös jakamaan kokemuksia
toisten osallistujien kesken.
HINTA: 50 € (jäsenhinta)
tai 55 € (muut)

RATKAISUJA HAASTAVIIN TILANTEISIIN
AIKA: 4.5.2021 klo 9–16
SISÄLTÖ: Tämä koulutus sopii sinulle,
joka haluat oppia uudenlaisen tavan
toimia haastavissa tilanteissa. Voit
esimerkiksi kokea työssäsi tulevan
vastaan toistuvia tilanteita, joihin ei
tunnu löytyvän mitään helpotusta.
Koulutuksessa saat konkreettisia
ehdotuksia tilanteisiin, joissa konflikti
on jo meneillään sekä lähteitä ja vinkkejä, jotka syventävät osaamista.

Koulutuksessa opiskellaan
kuuntelemalla psykologi Bo Hejlskov Elvénin nauhoitettuja luentoja,
joissa hän puhuu miten vähäeleiseen
kohtaamiseen perustuvat suhtautumis- ja toimintatavat muuttavat
haastavia tilanteita. Tämän lisäksi
koulutuspäivässä keskustellaan ja
pohditaan oman työnteon näkökulmasta Elvénin oppeja.
Psykologi Bo Hejlskov Elvén on
arvostettu kouluttaja Euroopassa.
Hän on pitkään kouluttanut ja ohjannut työntekijöitä, miten toimia ongelmallisen käyttäytymisen kanssa.
Elvén on kirjoittanut aiheesta useita
kirjoja ja on suosittu luennoitsija.
Nauhoitetut luennot ja materiaalit on käännetty suomeksi.
HINTA: 120 € (jäsenhinta)
tai 132 € (muut)

MITEN TUKEA OSALLISUUTTA?
AIKA: 27.5.2021
SISÄLTÖ: Osallisuus-käsitettä käytetään paljon, mutta mitä kaikkea
sillä tarkoitetaan? Tämä keskustelutilaisuus sopii erityisesti kehittämistyössä oleville, jotka haluavat
jakaa kokemuksiaan osallisuuden
tukemisesta.
Keskustelutilaisuudessa pohditaan osallisuuden käsitettä ja pohditaan mm. mitä eroa on osallisuudella
ja osallistumisella.
HINTA: 50 € (jäsenhinta)
tai 55 € (muut)
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Verkkokurssit
OSAAJAN STARTTI – PERUSTIETOA
KEHITYSVAMMAISUUDESTA
AIKA: Aloituspäivät keväällä 2021

ovat 11.1., 1.2., 1.3., 12.4. ja 3.5.
SISÄLTÖ: Oletko juuri aloittanut työskentelyn alalla tai haluatko löytää
työhösi uusia näkökulma? Tämä verkkokoulutus on tarkoitettu juuri sinulle!
Verkkokurssilla saat tietoa mm.
kehitysvammaisuudesta, vuorovaikutuksesta ja kohtaamisesta sekä
voit pohtia ja käydä arvokeskustelua
muiden kurssilaisten kanssa. Kurssilla teet erilaisia tehtäviä, joista
osasta saat henkilökohtaisen palautteen. Verkkokurssi soveltuu suoritettavaksi työn ohella pienissä osissa
aloituspäivästä lukien 2 kk aikana.
Sovi asiasta työnantajan kanssa ja
ilmoittaudu verkkokurssille!
Kurssi on tilattavissa myös työyhteisöille ja muille ryhmille. Kysy lisätietoja: outi.raunetvuo@kvl.fi
HINTA: 216 € (jäsenhinta)
tai 240 € (muut)

Tulossa syksyllä 2021



ARVOKAS IKÄÄNTYMINEN -VERKKOKURSSI
TOIMI® – TOIMINTAKYVYN
KUVAAMISEN VERKKOKURSSI
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9
TA I T T O : PA N U K O S K I | VA L O K U VA : R I S T O M U S TA

Muista myös erikseen
tilattavat koulutukset ja
konsultaatiot!
Kaikkia koulutuksiamme voi myös tilata räätälöityinä konsultaatio- ja koulutuspalveluina omalle työyhteisölle tai
muulle ryhmälle. Suunnittelemme koulutusten ja konsultaatioiden sisällön aina yhteistyössä tilaajan kanssa. Näin
voimme olla varmoja siitä, että koulutus- ja konsultaatiopalvelumme vastaavat osallistujien tarpeita.
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