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Syksyn koulutukset  
lähi- ja etäkoulutuksina

ALAN TYÖNTEKIJÄT 

JA OPISKELIJAT ovat 

löytäneet Kehitys-

vammaliiton järjes-

tämät koulutukset 

hyvin koronankin 

aikana. Kevään kou-

lutukset ovat olleet pidettyjä, ja niiden 

aiheet ovat olleet kiinnostavia.

Tulevan syksyn koulutuksissa etä-

koulutukset jatkuvat, mutta samaan 

aikaan lisääntyvät lähikoulutukset. Toki 

otamme huomioon koronan vaikutukset 

ja muutamme tarvittaessa suunnitelmia.

Syksyllä esihenkilöille on luvassa 

kaksi neuvottelupäivää, joissa aiheet 

ovat korona ja työn pito- ja vetovoima. 

Tukiasumisen ja työ- ja päivätoiminnan 

työntekijöille järjestetään neuvottelu-

päivät. Päivien sisältöön on mahdolli-

suus vaikuttaa lähettämällä omia ehdo-

tuksia. Vastaavasti myös kehitysvam-

maisten lasten ja nuorten lastensuoje-

luun liittyviä aiheita voi ehdottaa.

Kouluttajina toimivat Kehitysvam-

maliiton omat asiantuntijat sekä vierai-

levat 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 kuvauksesta selviää, 

kenelle päivä on tarkoitettu. Kysy lisä-

tietoja koulutuksista ja ryhmäalennuk-

sista sähköpostilla koulutus@kvl.fi tai 

soita numeroon 09 348 090.

Tule koulutukseemme saamaan 

uusia ideoita tai päivittämään käytän-

nön toimintatapojasi! Osaamisen yllä-

pitäminen, kehittäminen ja onnistumi-

set työssä lisäävät myös omaa työhyvin-

vointia. Nähdään koulutuksissamme!

Koulutusterveisin,

SUSANNA HINTSALA

Kansalaisuusyksikön johtaja

Kehitysvammaliitto
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Elokuu
ETÄKOULUTUS

TUKIVIITTOMIA TYÖTOIMINNAN 
ARKEEN -WEBINAARI
AIKA: 30.8.2021 klo 9–14

SISÄLTÖ:  Koulutus on tarkoitettu työ-

toiminnassa työskenteleville. Koulutuk-

sessa harjoitellaan työtoiminnan arjessa 

tarvittavia viittomia. Osallistuminen ei 

edellytä aikaisempaa viittomien osaa-

mista. Koulutuksessa jaetaan kuvalli-

nen materiaali opeteltavista viittomista.

HINTA: 126 € (jäsenhinta)  

ja 140 € (muut)

Syyskuu
UUTUUS

ETÄKOULUTUS

PERSON-CENTRED OUTCOMES 
AND THE SUPPORT SEQUENCE – 
JATKOKOULUTUS YKS:N OSAAJILLE
AIKA: 7.9.2021 klo 10–13,  

9.9. klo 10–13 ja 16.9. klo 10–13

SISÄLTÖ:  Koulutus sopii sinulle, jolle 

yksilökeskeinen elämänsuunnittelu on 

tuttua. Koulutuksen aiheet ovat seu-

raavat: miten kerätä tietoa henkilöstä, 

miten asettaa tavoitteet yksilön toivei-

den mukaan ja miten tukea henkilöä 

hänen tavoitteidensa mukaan.

Koulutus on englanninkielinen. 

Tapaamisten aikana käydään keskuste-

luja suomeksi. Näin ollen keskiverto kie-

lenosaajakin voi osallistua. Tämän lisäksi 

kaikki kysymykset voi esittää suomeksi 

ja ne käännetään englanniksi.

Kouluttajat Ben Rosamond ja Emily 

McArdle työskentelevät Helen Sander-

son -yhdistyksessä. Se on kansainväli-

sesti arvostettu yhdistys, joka on kehit-

tänyt yksilökeskeisen ajattelun, toimin-

nan ja suunnittelun välineitä.

Koulutus järjestetään Zoom-alustalla.

HINTA: 270 € (jäsenhinta)  

ja 300 € (muut) 

ETÄKOULUTUS

KORONAN JÄLKEEN – 
ESIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ
AIKA: 8.9.2021 klo 9–14

SISÄLTÖ:  Neuvottelupäivä sopii esi-

henkilöille, jotka haluavat kuulla tutkit-

tua tietoa korona-ajan kokemuksista ja 

jakaa omia kokemuksiaan.

Päivillä kuullaan THL:n, Kuntaliiton 

ja Kehitysvammaliiton ESR-rahoittei-

sen Tulevaisuutta luomassa -hankkeen 

alustavia tuloksia koronan vaikutuksista. 

Puhujat ovat THL:n tutkija Marja Holm 

ja hankkeen projektipäällikkö, tutkija 

Sonja Miettinen Kehitysvammaliitosta.

Tämän lisäksi jaetaan yhdessä 

kokemuksia.

HINTA: 162 € (jäsenhinta)  

ja 180 € (muut)

ETÄKOULUTUS

KIRJOITA SELKOKIELTÄ
AIKA: 8.9.2021 klo 9.30–14

SISÄLTÖ: Mikä tekee tekstistä helppolu-

kuisen? Miten kirjoitat hyvää selkoteks-

tiä? Koulutuksessa perehdytään selko-

kielen periaatteisiin ja selkokirjoittami-

seen. Pääpaino on selkokielisissä infor-

maatioteksteissä, esimerkiksi verkko- ja 

esiteteksteissä. Yhteisen etäosion lisäksi 

on mahdollista tehdä harjoitustehtävä, 

josta saa henkilökohtaisen palautteen. 

Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiin-

nostuneita selkokielestä ja tekevät teks-

tejä selkokieltä tarvitseville ihmisille.

HINTA: 162 € (jäsenhinta)  

ja 180 € (muut) 
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ETÄKOULUTUS

HYP-KÄYNNISTÄJÄKOULUTUS-
WEBINAARI
AIKA: 21.9.2021 klo 13–16

SISÄLTÖ:  Koulutus on tarkoitettu vai-

keasti puhevammaisten ihmisten yhtei-

söille, jotka haluavat ottaa HYP-mallin 

käyttöön yhteisössään. Koulutuksessa 

käydään läpi HYP-mallin tausta-ajatusta, 

materiaaleja ja toteuttamista sekä sitä, 

miten HYP-käynnistäjä vie mallin myös 

uuteen yhteisöön.

HINTA: 81 € (jäsenhinta)  

ja 90 € (muut)

UUTUUS

ETÄKOULUTUS

TIETOA JA KOKEMUKSIA 
GREEN CARE -MALLISTA
AIKA: 22.–23.9.2021 klo 9–15

SISÄLTÖ:  Koulutus sopii työntekijöille 

ja työyhteisöille, jotka haluavat kehittää 

omaa toimintaansa. Koulutuksesta saat 

tietoa, mitä on Green Care ja miten sitä 

on sovellettu kehitysvammaisten kanssa.

Kouluttajana toimii projektipääl-

likkö Anu Kamau Centria-ammatti-

korkeakoulusta. Päivillä kuullaan myös 

kokemuksia Green Care -palveluntuot-

tajilta ja kehitysvammaisilta henkilöiltä.

HINTA: 216 € (jäsenhinta)  

ja 240 € (muut) 

ETÄKOULUTUS

KEHITYSVAMMAISEN IKÄÄNTYMINEN 
JA MUISTISAIRAUDET
AIKA: 29.–30.9.2021 klo 9–15

SISÄLTÖ: Jos työskentelet ikääntynei-

den kehitysvammaisten kanssa tai olet 

yleisesti kiinnostunut aiheesta, koulu-

tus sopii sinulle.

Ensimmäisenä päivänä keskitytään 

kehitysvammaisten ikääntymiseen ja 

ikääntymisen aiheuttamiin muutok-

siin. Miten hyvää ikääntymistä voidaan 

tukea arjessa? Päivän lopuksi saadaan 

tietoa lääkityksen merkityksestä.

Toisena päivänä käsitellään kehi-

tysvammaisten muistisairauksia ja 

niiden aiheuttamia vaikutuksia. Mil-

laista on muistisairaan kehitysvam-

maisen hyvä arki ja hoito sekä ohjaus? 

Lopuksi tutustutaan Muistikka-työvä-

lineeseen ja sen käyttöön.

Pä i v ä n  ko u l u t t a j a t  o v a t  F T, 

neuro psykologi Oili Sauna-aho, KTO 

ja muistiasiantuntija, ohjaaja Maria 

Eriksson, Savas.

HINTA: 216 € (jäsenhinta)  

ja 240 € (muut) 

ETÄKOULUTUS

PUHU SELKOKIELTÄ
AIKA: 29.9.2021 klo 13–15.30

SISÄLTÖ:  Miten selkeytät ja yksinker-

taistat omaa puhettasi? Kuinka voit 

tukea selkokieltä tarvitsevien ihmisten 

osallistumista keskusteluun? Koulutuk-

sessa tutustutaan lyhyesti selkokieleen 

ja selkokielen tarvitsijoihin sekä pereh-

dytään selkokielisen puheen ja vuorovai-

kutuksen ohjeisiin. Koulutuksessa teh-

dään erilaisia pohdinta- ja puheharjoi-

tuksia sekä yhdessä että pikkuryhmissä.

Koulutus soveltuu kaikille, jotka 

kohtaavat omassa työssään selkokieltä 

tarvitsevia henkilöitä.

HINTA: 85,50 € (jäsenhinta)  

ja 95 € (muut)
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Lokakuu
ETÄKOULUTUS

KEHITYSVAMMAISTEN PÄIHDE- 
JA RIIPPUVUUSONGELMAT
AIKA: 5.–6.10.2021 klo 9–15

SISÄLTÖ: Koulutus on tarkoitettu lähi- 

tai sosiaalityössä oleville, joiden asi-

akkailla on päihteisiin tai pelaamiseen 

liittyviä ongelmia.

Koulutuksessa saa tietoa päihde- ja 

peliriippuvuuksista (digi- ja rahapelaami-

nen) ja niiden riskitekijöistä sekä niihin 

liittyvistä liitännäisoireista. Tämän lisäksi 

opitaan riippuvuushäiriöiden hoidon 

periaatteet: motivointi, kognitiivinen vii-

tekehys riippuvuuksien hoidossa sekä 

retkahduksen ehkäisy. Koulutuksessa 

tutustutaan myös selkokieliseen päihde-

kasvatusaineistoon, jota työntekijä voi 

hyödyntää päihde- ja pelihaittojen ris-

kien ehkäisyssä ja puheeksi otossa.

Päivien puhujat ovat FT, psyko-

logi, dosentti Sari Castren, THL ja Sel-

vis-hankkeen projektiasiantuntija Liisa 

Jokela, Kehitysvammaliitto.

HINTA: 216 € (jäsenhinta)  

ja 240 € (muut)

ETÄKOULUTUS

SUUNNITTELE SELKOJULKAISU
AIKA: 7.10.2021 klo 13–15.30

SISÄLTÖ: Millainen kuvitus tukee teks-

tin ymmärtämistä? Mitkä graafiset rat-

kaisut helpottavat lukemista? Etäkou-

lutuksessa syvennytään selkokielisen 

julkaisun suunnitteluun, taittoon ja kuvi-

tukseen käytännön esimerkkien ja har-

joitusten avulla. Koulutuksessa käydään 

läpi myös osallistujien omia materiaaleja.

HINTA: 85,50 € (jäsenhinta)  

ja 95 € (muut)

ETÄKOULUTUS

VOIMAUTTAVAN VUOROVAIKUTUKSEN 
VALMENTAJAKOULUTUS -WEBINAARI
AIKA: to 7.10.2021, to 18.11.2021,  

to 13.1.2022, ti 15.3.2022 klo 12.30–16

SISÄLTÖ: Koulutus on suunnattu niille, 

jotka ovat käyneet voimauttavan vuo-

rovaikutuksen perus- ja syventä-

vän koulutuksen. Viisi kuukautta kes-

tävä valmentajakoulutus toteutetaan 

viiden hengen pienryhmässä. Koulutus 

sisältää ennakkotehtävän, neljä puolen 

päivän koulutusta ja käytännön harjoit-

telun omassa yhteisössä tai asiakkaan 

lähi-ihmisten kanssa.

HINTA: 882 € (jäsenhinta)  

ja 980 € (muut)

ETÄKOULUTUS

KIRJOITA SELKOKIELTÄ
AIKA: 12.10.2021 klo 9.30–14

SISÄLTÖ: Mikä tekee tekstistä helppolu-

kuisen? Miten kirjoitat hyvää selkoteks-

tiä? Koulutuksessa perehdytään selko-

kielen periaatteisiin ja selkokirjoittami-

seen. Pääpaino on selkokielisissä infor-

maatioteksteissä, esimerkiksi verkko- ja 

esiteteksteissä. Yhteisen etäosion lisäksi 

on mahdollista tehdä harjoitustehtävä, 

josta saa henkilökohtaisen palautteen. 

Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiin-

nostuneita selkokielestä ja tekevät teks-

tejä selkokieltä tarvitseville ihmisille.

HINTA: 162 € (jäsenhinta)  

ja 180 € (muut)

HUOM! LÄHIKOULUTUS

TALKING MATS® 
-KESKUSTELUMATTO
AIKA: 13.10. ja 17.11.2021  

klo 12.30–15.30

PAIKKA: Kehitysvammaliitto, Espoo

SISÄLTÖ: Talking Mats® -menetelmän 

avulla puhevammainen henkilö voi 

ilmaista omia mielipiteitään ja näke-

myksiään häntä koskevista asioista. 

Keskustelumattoa voidaan käyt-

tää kaikenikäisten lasten ja aikuisten 

kanssa, riippumatta siitä, mikä vaikeut-

taa heidän kommunikointiaan. Mene-

telmän avulla kommunikointia voidaan 

tukea esimerkiksi toimintojen suunnit-

telussa, tavoitteiden asettelussa, oman 

päätäntävallan tukemisessa ja palvelu-

suunnitelmien laatimisessa.

HINTA: 180 € (jäsenhinta)  

ja 200 € (muut)

ETÄKOULUTUS

YKSINÄISYYDEN KOHTAAMINEN 
JA YLITTÄMINEN
AIKA: 19.10.2021 klo 12.30–15

SISÄLTÖ: Tapahtuma sopii sinulle, joka 

kohtaat yksinäisyyteen liittyviä kysy-

myksiä asiakastyössä ja pohdit keinoja 

hyvinvointia vahvistavan yhteisöllisyy-

den tukemiseen.
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Webinaarissa saat tietoa ja väli-

neitä yksinäisyyden puheeksi ottami-

seen. Lisäksi pohdimme yhteisöllisyy-

den paikkoja ja kuulemme konkreetti-

sia esimerkkejä yhteisöllisyyden tuke-

misesta palveluilla.

HINTA: 50 € (jäsenhinta)  

ja 55 € (muut)

UUTUUS

ETÄKOULUTUS

TYÖVÄLINEITÄ 
DIGITAALISEMPAAN ARKEEN
AIKA: 20.10.2021 klo 9–15

SISÄLTÖ: Koulutus sopii työyhteisöille 

ja työntekijöille, jotka haluavat kehit-

tää omaa työotettaan digitaalisempaan 

suuntaan ja ottaa esimerkiksi etäoh-

jauksen käyttöön työssään.

Koulutuksessa saat tietoa vammais-

ten henkilöiden digiosallisuuden nykyti-

lasta ja siitä, mitä hyötyjä digitekniikka 

ja digitaalisen maailman sisällöt voivat 

arkeen tuottaa. Tiedon lisäksi koulu-

tus sisältää vuorovaikutuksellisen ja 

innostavan työpajaosuuden, joka koh-

dentuu etäohjaamiseen. Päivän lopuksi 

saat konkreettisia arjen digivinkkejä 

siihen, että voit entistä paremmin edis-

tää digiosallisuuden mahdollisuuksien 

toteutumista työssäsi. Liity edelläkävi-

jöiden joukkoon ja tule mukaan! Kou-

luttajina toimivat Honkalampi-säätiön 

erityisasiantuntijat.

HINTA: 162 € (jäsenhinta)  

ja 180 € (muut) 

LÄHI- JA ETÄKOULUTUS

SAATTOHOITO – KOTONA 
LOPPUUN SAAKKA
AIKA: 28.10.2021 klo 9–15

SISÄLTÖ:  Koulutus soveltuu työnteki-

jöille, jotka työssään kohtaavat saatto-

hoidossa olevia kehitysvammaisia.

Kehitysvammaisella on oikeus 

hyvään kuolemaan ja sitä edeltävään 

saattohoitoon omassa kodissaan. Kuo-

leman koetaan yhä edelleenkin olevan 

tabu eikä siitä ole helppo puhua. Mitä 

edellytyksiä ammattilaisella odotetaan 

olevan kuolevan kehitysvammaisen 

kohtaamisessa ja hoitotyössä? Miten 

käsitellä kuolemaa kehitysvammaisen 

kanssa? Voiko kehitysvammaisella olla 

hoitotahto tehtynä – keiden kanssa ja 

miten se tulisi laatia?

HINTA: 162 € (jäsenhinta)  

ja 180 € (muut)

Marraskuu
ETÄKOULUTUS

VERTAISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN
AIKA: 2.11.2021 klo 13–15

S I S Ä LTÖ :  Etäkoulutus sopii  alan 

työntekijöille ja työyhteisöille, jotka 

haluavat kehittää vertaistoimintaa 

omassa työssään.

Koulutuksessa tutustutaan erilai-

siin vertaistoiminnan muotoihin, joissa 

vammaiset ihmiset itse toimivat aktiivi-

sina tekijöinä ja toiminnan moottoreina. 

Tämän lisäksi pohditaan, mitä toiminnan 

käynnistäminen vaatii, mitkä ovat sen 

vahvuudet ja mitä huolia se herättää.

HINTA: 50 € (jäsenhinta)  

ja 55 € (muut)

ETÄKOULUTUS

VOIMAUTTAVAN VUOROVAIKUTUKSEN 
PERUSTEET -WEBINAARI
AIKA: 9.11.2021 klo 10–16

SISÄLTÖ: Voimauttava vuorovaikutus 

on toimintatapa, joka tukee vaikeasti 

kehitysvammaisen ja/tai autismikir-

jon ihmisen vuorovaikutusta ja paran-

taa hänen elämänlaatuaan. Koulutuk-

sessa käsitellään mm. kommunikoin-

nin perustaa, voimauttavan vuorovai-

kutuksen periaatteita ja toimintatavan 

toteuttamista arjessa.

HINTA: 162 € (jäsenhinta)  

ja 180 € (muut) 
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ETÄKOULUTUS

KIRJOITA SELKOKIELTÄ
AIKA: 11.11.2021 klo 9.30–14

SISÄLTÖ: Mikä tekee tekstistä helppo-

lukuisen? Miten kirjoitat hyvää selko-

tekstiä? Koulutuksessa perehdytään 

selkokielen periaatteisiin ja selkokir-

joittamiseen. Pääpaino on selkokieli-

sissä informaatioteksteissä, esimerkiksi 

verkko- ja esiteteksteissä. Yhteisen etä-

osion lisäksi on mahdollista tehdä har-

joitustehtävä, josta saa henkilökohtai-

sen palautteen.

Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiin-

nostuneita selkokielestä ja tekevät teks-

tejä selkokieltä tarvitseville ihmisille.

HINTA: 162 € (jäsenhinta)  

ja 180 € (muut)

VAIKUTA KOULUTUKSEN SISÄLTÖÖN!

LÄHI- JA ETÄKOULUTUS

TUKIASUMISEN NEUVOTTELUPÄIVÄT
AIKA: 17.–18.11.2021

SISÄLTÖ:  Päivät sopivat tukiasumi-

sen työntekijöille ja muille aiheesta 

kiinnostuneille. 

Neuvottelupäivillä kuullaan ajan-

kohtaisista aiheista kuten vammais-

lain muutoksista, henkilökohtaisesta 

budjetoinnista ja koronaan liittyvistä 

tutkimuksista.

Päivillä on mahdollisuus jakaa huolia 

ja oppia toisten tavoista toimia.

Lopullinen ohjelma pyrkii vastaa-

maan ajankohtaisiin tarpeisiin.

S i n u l l a  o n  m y ö s  m a h d o l l i -

suus vaikuttaa päivien ohjelmaan 

lähettämällä ehdotuksia osoitteeseen 

niina.sillanpaa@kvl.fi

HINTA: 216 € (jäsenhinta)  

ja 240 € (muut)

VAIKUTA KOULUTUKSEN SISÄLTÖÖN!

LÄHI- JA ETÄKOULUTUS

KEHITYSVAMMAISET LAPSET 
JA LASTENSUOJELU
AIKA: 24.11.2021

SISÄLTÖ:  Päivän sisällön ratkaisevat 

osallistujat. Vaikuta sisältöön lähet-

tämällä ehdotuksesi osoitteeseen 

niina.sillanpaa@kvl.fi

HINTA: 162 € (jäsenhinta)  

ja 180 € (muut)

LÄHI- JA ETÄKOULUTUS

TYÖN PITO- JA VETOVOIMA – 
ESIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄT
AIKA: 30.11.2021 klo 9–14

SISÄLTÖ:  Päivä on tarkoitettu esihen-

kilöille ja muille aiheesta kiinnostu-

neille. Päivän aikana kuullaan eri puo-

lelta Suomea esimerkkejä, miten työn 

pito- ja vetovoimaa on onnistuneesti 

pystytty lisäämään.

HINTA: 162 € (jäsenhinta)  

ja 180 € (muut)

Joulukuu
VAIKUTA KOULUTUKSEN SISÄLTÖÖN!

LÄHI- JA ETÄKOULUTUS

ONNISTUNEITA RATKAISUJA 
TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTAAN
AIKA: 9.12.2021 klo 9–15

SISÄLTÖ:  Päivä sopii työ- ja päivätoi-

minnassa työskenteleville sekä muille 

aiheesta kiinnostuneille.

Kokoamme päivän sisällön toivei-

den mukaan. Laittakaa ehdotuksia, 

mistä aiheista haluatte kuulla, osoite on 

niina.sillanpaa@kvl.fi

HINTA: 162 € (jäsenhinta)  

ja 180 € (muut)

ETÄKOULUTUS

SELKOKIELEN TEKSTITYÖPAJA
AIKA: 9.12.2021 klo 13–15.30

SISÄLTÖ: Etätyöpajassa tehdään paljon 

kirjoitusharjoituksia sekä syvennetään 

selkokirjoittamisen taitoa. Ennen työpa-

jaa on hyvä tutustua selkokielen periaat-

teisiin tai käydä Kirjoita selkokieltä -kou-

lutus. Työpajaan sisältyy ennakkotehtävä.

Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kir-

joittaneet selkokielisiä tekstejä tai käy-

neet Kirjoita selkokieltä -koulutuksen.

HINTA: 85,50 € (jäsenhinta)  

ja 95 € (muut) 
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VERKKOKURSSIT UUDISTUVAT!

 � Osaajan startti – perustietoa kehitys vammaisuudesta -verkkokurssi

 � Arvokas ikääntyminen – perustietoa kehitysvammaisten ikääntymisestä

 � TOIMI® – toimintakyvyn kuvaaminen kehitys vamma palveluissa

Seuraa verkkosivujamme, saat sieltä lisää tietoa kursseistamme!

Lisätietoa myös:

Outi Raunetvuo | outi.raunetvuo@kvl.fi | p. 045 7733 4494
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SILLALLA-SEMINAARI 17.–18.3.2022
Sillalla-seminaari tarjoaa uusinta tietoa 

ja käytännön ideoita puhevammaisen 

henkilön vuorovaikutuksen ja kommu-

nikoinnin tukemiseen sekä tietoteknii-

kan käyttöön opetuksessa ja kuntoutuk-

sessa. Koulutus on suunnattu erityisesti 

opetuksen, kuntoutuksen sekä sosiaali- 

ja terveysalan henkilöstölle. Ohjelma 

julkaistaan syksyllä 2021.

Uutuus!

TIKOTEEKIN MAKSUTTOMAT AVUSTAVAN TIETOTEKNIIKAN NEUVONTAPAJAT
www.kehitysvammaliitto.fi/tikoteekki/neuvonta/neuvontapajat
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Lisätietoa & ilmoittautuminen:
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

Kysy lisää: koulutus@kvl.fi

Kehitysvammaliitto
Linnoitustie 2 B  

02600 ESPOO (Leppävaara)
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