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Kevään jäsenkoulutukset  
lähi- ja verkkotapahtumina
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!

Koulutuksen kuvauksesta selviää, 

kenelle päivä on tarkoitettu. Lähes kaik-

kiin lähikoulutuksiimme voi osallistua 

tarvittaessa myös etäyhteydellä. Kysy 

lisätietoja koulutuksista ja ryhmäalen-

nuksista sähköpostilla koulutus@kvl.fi 

tai soita numeroon 09 348 090.

Terveisin, 

NIINA SILLANPÄÄ

Kansalaistoiminnan päällikkö

Kehitysvammaliitto
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Tammikuu 
VERKKOTAPAHTUMA

TUKIASUMISEN  
KOLLEGAKAHVIT  
– VERKKOKAHVILA 1/5
AIKA: 19.1., 16.2., 16.3.,  

20.4., 18.5.2022 klo 12–14

SISÄLTÖ: Verkkokahvila on tukiasumi-

sen työntekijöiden kohtaamispaikka, 

jossa pohditaan työssä esille nouse-

via aiheita. Aiheet kerätään osallistu-

jilta, ja niitä alustavat eri asiantunti-

jat. Tule mukaan keskustelemaan ja 

jakamaan hyviä käytäntöjä. Merkkaa 

kevään verkkokahvilapäivät kalente-

riisi! Kehitysvammaliitto järjestää kah-

vilat yhteistyössä Kehitysvammaisten 

Palvelusäätiön kanssa.

HINTA: Maksuton

ETÄKOULUTUS

TUKIVIITTOMIA 
VARHAISKASVATUKSEN 
ARKEEN -WEBINAARI
AIKA: 17.1.2022 klo 9–14

SISÄLTÖ: Koulutus on tarkoitettu var-

haiskasvatuksessa työskenteleville. 

Koulutuksessa harjoitellaan varhais-

kasvatuksen arjessa tarvittavia viitto-

mia. Osallistuminen ei edellytä aikai-

sempaa viittomien osaamista. Osallis-

tujille lähetetään kuvallinen materiaali 

opeteltavista viittomista.

HINTA: 140 € (jäsenet) tai 155 € (muut)

Helmikuu
LÄHIKOULUTUS

KEHITYSVAMMAISET LAPSET JA 
NUORET LASTENSUOJELUN JA 
VAMMAISPALVELUJEN YHDYSPINNOILLA
AIKA: 8.2.2022 klo 9–15

SISÄLTÖ: Koulutus on tarkoitettu lasten 

ja nuorten parissa työskenteleville, jotka 

työssään tarvitsevat tietoa vammaisten 

lasten oikeuksista ja palveluista. Tämän 

lisäksi saadaan tietoa lastensuojelu-

laista, vammaispalvelu- ja kehitysvam-

malaista sekä sijoitetun vammaisen 

lapsen oikeudesta vammaispalveluihin. 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Tuki-

liiton kanssa.

HINTA: 170 € (jäsenet) tai 189 € (muut)

ETÄKOULUTUS

VOIMAUTTAVAN VUOROVAIKUTUKSEN 
SYVENTÄVÄ KOULUTUS -WEBINAARI
AIKA: 8.2., 22.3., 20.4.,  

31.5.2022 klo 12.30–16

S I S Ä LTÖ :  Haluatko syventää taito-

jasi ja saada lisää varmuutta Voimaut-

tavan vuorovaikutuksen toteuttami-

seen? Koulutus toteutuu viiden osal-

listujan pienryhmässä ja se kestää viisi 

kuukautta sisältäen ennakkotehtä-

vän. Koulutus sisältää neljä videopoh-

jaista ohjausta hyödyntävää webinaaria, 

jossa osallistujat näyttävät kuvaamiaan 

vuorovaikutusvideoita.

HINTA: 540 € (jäsenet) tai 600 € (muut)

VERKKOTAPAHTUMA

ESIHENKILÖIDEN MUUTOSPYSÄKIT 
– WEBINAARISARJA 1/5
Viisiosainen tapahtumasarja antaa 

yhteisöllistä tukea esimiestyöhön ja 

sen ajankohtaisiin teemoihin. Yhteistä 

keskustelua alustavat teemojen eri-

tyisosaajat. Liity esihenkilöyhteisöön 

saamaan ja jakamaan hyviä käytän-

töjä työsi tueksi. Voit osallistua yksit-

täiseen tapahtumaan tai ilmoittautua 

kerralla koko kevään tapahtumasarjaan. 

Kevään muut tapahtumat ovat 15.3. ja 

3.5. Sarja saa jatkoa syksyllä kahden 

tapahtuman verran.

PITOA TYÖHÖN: URAKEHITYSMALLI
AIKA: 15.2.2022 klo 12–15

SISÄLTÖ:  Vahvat perustaidot ja läpi 

työuran jatkuva osaamisen päivittä-

minen ovat keinoja vastata työelämän 

murrokseen. Henkilöstön osaamista 

kehittämällä voidaan parantaa vaikut-

tavuutta, palveluiden yhdenvertaista 

saatavuutta ja toiminnan sujuvuutta. 

Urakehitysmallista alustaa Riitta 

Vehovaara, jolla on vahva asiantunte-

mus ammattiin liittyvästä lainsäädän-

nöstä ja koulutuspoluista.

HINTA: Yksittäin 85 € (jäsenet) tai 93 € 

(muut) tai ilmoittaudu kevään kolmeen 

tapahtumaan 150 € (jäsenet) tai 189 € 

(muut)
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VERKKOTAPAHTUMA

TUKIASUMISEN KOLLEGAKAHVIT 
– VERKKOKAHVILA 2/5
AIKA: 16.2., 16.3., 20.4.,  

18.5.2022 klo 12–14

SISÄLTÖ:  Vielä ehdit mukaan tukiasu-

misen työntekijöiden tapaamisiin! Ks. 

tapahtumasarjan kuvaus s. 4. 

HINTA: Maksuton

LÄHIKOULUTUS

TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINNAN LUOVAT 
MENETELMÄT – TYÖPAJASARJA 1/4
Neliosainen työpajasarja työ- ja päi-

vätoiminnan henkilöstölle tai muille 

aiheesta kiinnostuneille. Työpajoista 

kaksi toteutetaan keväällä ja toiset 

kaksi syksyllä.

ILOA TAITEESTA
AIKA: 17.2.2022 klo 9–15

SISÄLTÖ: Päivä sopii niille, jotka halua-

vat kokeilla jotain uutta kehittämällä 

taiteen tekemistä työ- ja päivätoimin-

taporukan voimin ja kanssa. Taidetta 

voi tehdä esimerkiksi omassa kaupun-

ginosassa tai ostoskeskuksessa. Yhtei-

nen taideteos voi sisältää esimerkiksi 

kuvia, ääntä tai videoita.

Päivän opettajina toimivat Ket-

tukin toiminnanjohtaja Sirpa Taulu 

yhteistyössä taiteilijan kanssa (hen-

kilö varmistuu myöhemmin). 

HINTA:  Yksi päivä 170 € (jäsenet) tai 

189  € (muut) tai ilmoittaudu kevään 

molempiin työpajoihin 226 € (jäsenet) 

tai 252 € (muut) 

VERKKOTAPAHTUMA

PERUSTIETOA KEHITYS-
VAMMAISUUDESTA -WEBINAARI
AIKA: 23.2.2022 klo 13–14

SISÄLTÖ:  Kehitysvammaliiton jäsen-

organisaatioiden työntekijöille suun-

nattu maksuton Teams-webinaari. Tar-

koitettu sinulle, joka olet aloittanut työt 

kehitysvamma-alalla ja tunnet tarvit-

sevasi perustietoa kehitysvammaisuu-

desta. Webinaarissa esitellään myös 

OSAAJAN STARTTI – perustietoa kehi-

tysvammaisuudesta -verkkokurssi, jolla 

pääset syventämään osaamistasi. Verk-

kokurssi soveltuu sekä alalle juuri tul-

leille kuin myös pidempään työskennel-

leille, jotka haluavat päivittää tietojaan 

kehitysvammaisuudesta.

HINTA: Maksuton

Maaliskuu
ETÄKOULUTUS

TUKIVIITTOMIA  
TYÖTOIMINNAN ARKEEN  
-WEBINAARI
AIKA: 9.3.2022 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: 140 € (jäsenet) tai 155 € (muut) 
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VERKKOTAPAHTUMA

ESIHENKILÖIDEN 
KOULUTUSSARJA 2/5
Viisiosaisen koulutussarjan toinen 

tapahtuma esihenkilöiden työn tueksi. 

Sarja sisältää viisi teemaa, joista kolme 

toteutetaan keväällä ja kaksi syksyllä. 

Kevään viimeinen tapahtuma on 3.5. 

KORONA-AJAN TILINPÄÄTÖS
AIKA: 15.3.2022 klo 12–15

SISÄLTÖ:  Tilaisuus sopii sinulle, joka 

haluat kuulla tutkittua tietoa siitä, 

miten vammaiset ihmiset ovat pärjän-

neet koronan aikana. Aiheesta alus-

taa tutkija Sonja Miettinen, joka tutkii 

vammaisten, läheisten ja työntekijöi-

den kokemuksia korona-ajasta Tulevai-

suutta luomassa -ESR-hankkeessa.

Alustuksen jälkeen keskustellaan 

yhdessä ja tunnistetaan onnistumisia 

sekä hyödynnetään opittua voimavaro-

jen vahvistamiseksi arjen työssä.

HINTA: Yksittäin 85 € (jäsenet)  

tai 93 € (muut)

ETÄKOULUTUS

KIRJOITA SELKOKIELTÄ!
AIKA: 16.3.2022 klo 9.30–14

SISÄLTÖ:  Mikä tekee tekstistä help-

polukuisen? Miten kirjoitat hyvää sel-

kotekstiä? Koulutuksessa perehdy-

tään selkokielen periaatteisiin ja selko-

kirjoittamiseen esimerkkien ja tehtä-

vien avulla. Pääpaino on selkokielisissä 

informaatioteksteissä, esimerkiksi 

verkko- ja esiteteksteissä. Yhteisen 

etäosion lisäksi on mahdollista tehdä 

harjoitustehtävä, josta saa henkilökoh-

taisen palautteen. Koulutus sopii eri-

tyisen hyvin aloitteleville selkokirjoit-

tajille, mutta siitä on hyötyä myös sel-

kokielen perusteiden kertaamisessa.

HINTA: 162 € (jäsenet) tai 180 € (muut) 

VERKKOTAPAHTUMA

TUKIASUMISEN KOLLEGAKAHVIT 
– VERKKOKAHVILA 3/5
AIKA: 16.3., 20.4., 18.5.2022 klo 12–14

SISÄLTÖ:  Vielä ehdit mukaan tukiasu-

misen työntekijöiden tapaamisiin! Ks. 

tapahtumasarjan kuvaus s. 4. 

HINTA: Maksuton

VERKKOTAPAHTUMA

SILLALLA-VERKKOSEMINAARI
AIKA: 17.–18.3.2022

SISÄLTÖ:  Uusinta tietoa ja käytännön 

ideoita puhevammaisen henkilön vuo-

rovaikutuksen ja kommunikoinnin tuke-

miseen sekä tietotekniikan käyttöön 

opetuksessa ja kuntoutuksessa. Semi-

naari on suunnattu erityisesti opetuk-

sen, kuntoutuksen sekä sosiaali- ja ter-

veysalan henkilöstölle. Ohjelma julkais-

taan tammikuussa 2022.

HINTA: Hintatiedot ilmoitetaan tammi-

kuussa 2022 

LÄHIKOULUTUS

TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINNAN LUOVAT 
MENETELMÄT – TYÖPAJASARJA 2/4
Neliosaisen työpajasarjan toinen osa 

työ- ja päivätoiminnan henkilöstölle ja 

muille aiheesta kiinnostuneille. Sarja 

jatkuu syksyllä teemoilla Elinvoimaa 

luonnosta ja Tuetut osuuskunnat.

LUOVAA TEKNOLOGIAA
AIKA: 22.3.2022 klo 9–15

SISÄLTÖ: Ota valokuvia tai kuvaa vide-

oita Android- tai iPad-laitteilla ja tuo 

sisältö ja välineet mukanasi työpajaan. 

Mikäli käytössäsi on vain älypuhelin, 

tuo mukanasi myös kannettava tieto-

kone, joilla kuvia ja videoita muokataan. 

Työpajassa opit muokkaamaan kuvia ja 

videoita. Luvassa paljon käytännönlä-

heistä tekemistä ja uuden kokeilemista!

HINTA: 170 € (jäsenet) tai 189 € (muut)

 

ETÄKOULUTUS

SUUNNITTELE SELKOJULKAISU
AIKA: 29.3.2022 klo 13–15.30

SISÄLTÖ: Millainen kuvitus tukee teks-

tin ymmärtämistä? Mitkä graafiset rat-

kaisut helpottavat lukemista? Koulu-

tuksessa syvennytään selkokielisen 

julkaisun suunnitteluun, taittoon, saa-

vutettavuuteen ja kuvitukseen käytän-

nön esimerkkien ja harjoitusten avulla. 

Koulutuksessa käydään läpi myös osal-

listujien omia materiaaleja.

HINTA: 85 € (jäsenet) tai 95 € (muut)
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LÄHIKOULUTUS

IMO-PASSIKOULUTUS
AIKA: 1. jakso 23.–24.3.2022 klo 9–15 

2. jakso 11.–12.5.2022 klo 9–15

SISÄLTÖ: IMO-passikoulutus sopii työ-

yhteisöille ja työntekijöille, jotka halua-

vat vahvistaa osaamistaan tukea kehi-

tysvammaisen henkilön autonomiaa ja 

itsemääräämistä. Koulutuksessa opis-

kellaan itsemääräämisen tukemisen 

hyviä käytäntöjä sekä etsitään keinoja 

rajoitustoimenpiteiden käytön vähen-

tämiselle. 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 itsemääräämisoikeu-

teen liittyviä ohjeita ja toimintatapoja. 

IMO-passin suorittaneet henkilöt voivat 

toimia organisaatiossaan itsemäärää-

misoikeuden vahvistamiseen ja rajoitta-

mistoimenpiteiden vähentämiseen liit-

tyvissä kysymyksissä perehdyttäjinä ja 

osaamisen jalkauttajina.

HINTA: 630 € (jäsenet) tai 695 € (muut) 

VERKKOTAPAHTUMA

PERUSTIETOA KEHITYS-
VAMMAISUUDESTA -WEBINAARI
AIKA: 29.3.2022 klo 13–14

SISÄLTÖ:  Kehitysvammaliiton jäsen-

organisaatioiden työntekijöille suun-

nattu maksuton Teams-webinaari. Tar-

koitettu sinulle, joka olet aloittanut työt 

kehitysvamma-alalla ja tunnet tarvit-

sevasi perustietoa kehitysvammaisuu-

desta. Webinaarissa esitellään OSAA-

JAN STARTTI – perustietoa kehitys-

vammaisuudesta -verkkokurssi, jolla 

pääset syventämään osaamistasi. Verk-

kokurssi soveltuu sekä alalle juuri tul-

leille kuin myös pidempään työskennel-

leille, jotka haluavat päivittää tietojaan 

kehitysvammaisuudesta.

HINTA: Maksuton

LÄHIKOULUTUS

PÄIHDE- JA PELIHAITAT  
– VERTAISTUKIRYHMÄN  
PERUSTAMINEN
AIKA: 30.3.2022 klo 11.30–15.30

SISÄLTÖ: Kaikilla on oikeus tietää päih-

teiden käytön riskeistä ja seurauksista, 

jotta he pystyvät tekemään harkittuja 

valintoja ja edistämään omaa hyvin-

vointiaan ja terveyttään. Kehitysvam-

maiset nuoret ja aikuiset jäävät päih-

dekasvatuksen ulkopuolelle, elleivät he 

saa tietoa helpolla kielellä. Koulutuk-

sessa lähityöntekijänä perehdyt selko-

kieliseen päihde- ja pelikasvatusmate-

riaaliin. Saat rohkeutta ottaa vaikeita 

asioita puheeksi. Lisäksi saat valmiuksia 

suunnitella ja toteuttaa kehitysvammai-

sille osallistujille oman vertaistukiryh-

män. Vertaistukiryhmässä osallistujat 

voivat luottamuksellisesti käsitellä omia 

päihde- ja pelikysymyksiä sekä niihin 

mahdollisesti liittyviä haittoja omassa 

elämässään. Lähipäivän jälkeen osallis-

tujat käynnistävät omat vertaistukiryh-

mänsä ja saavat tähän tueksi kaksi etä-

yhteydellä pidettävää työnohjauskertaa 

27.4. ja 1.6. klo 13.30–15.

HINTA: 170 € (jäsenet) tai 189 € (muut)

LÄHIKOULUTUS

PUHU SELKOKIELTÄ!
AIKA: 31.3.2022 klo 12.30–15.30

SISÄLTÖ:  Miten selkeytät ja yksinker-

taistat omaa puhettasi? Kuinka voit 

tukea selkokieltä tarvitsevan puhe-

kumppanin osallistumista keskuste-

luun? Koulutuksessa perehdytään sel-

kokielisen puheen ja vuorovaikutuksen 

ohjeisiin. Koulutuksessa tehdään erilai-

sia pohdinta- ja puheharjoituksia sekä 

yhdessä että pikkuryhmissä. Koulutus 

soveltuu kaikille, jotka kommunikoivat 

selkokieltä tarvitsevien ihmisten kanssa.

HINTA: 102 € (jäsenet) tai 114 € (muut)
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Huhtikuu
LÄHIKOULUTUS

VÄHÄELEINEN  
KOHTAAMINEN HAASTAVISSA 
TILANTEISSA
AIKA: 5.4.2022 klo 9–16

SISÄLTÖ:  Koulutus soveltuu sinulle, 

joka teet lähityötä ja kohtaat työssäsi 

haastavia tilanteita ja pohdit niihin 

sopivaa työskentelymallia. Koulutus 

on tunnetun ruotsalaisen psykologin 

Bo Hejlskov-Elvénin videoluentoihin 

perustuva. Videoissa käsitellään itse-

hallintaa ja haastavaa käyttäytymistä 

sekä sitä, miten kohdata haastavasti 

käyttäytyvä henkilö mahdollisimman 

vähäeleisesti.

Ko u l u t u k s e s s a  s y v e n n e t ä ä n 

ymmärtämystä siitä, mikä aiheuttaa 

haastavaa käytöstä ja millainen vai-

kutus on sillä, miten työntekijä suh-

tautuu siihen. Koulutuspäivässä saat 

myös ennakointiin, arviointiin ja muu-

tokseen työkaluja. Videoissa on suo-

menkielinen tekstitys, ja lisäksi koulu-

tus sisältää ryhmäkeskusteluja.

HINTA: 170 € (jäsenet) tai 189 € (muut) 

LÄHIKOULUTUS

MEILTÄ MEILLE!  
VERTAISTOIMINTA 
VOIMAVARAKSI PALVELUISSA
AIKA: 6.–7.4.2022 klo 9–16

SISÄLTÖ:  Koulutus soveltuu työnteki-

jöille, jotka haluavat vahvistaa osalli-

suutta ja yhteisöllisyyttä asuinalueilla ja 

palveluissa. Päivien aikana perehdymme 

vertaistoimintaan, jossa ihmiset 

 � toimivat yhdessä ja saavat 

tukea toisiltaan

 � löytävät ja luovat paikkoja 

osallistumiselle ja yhteisöllisyydelle

 � tekevät yhteistyötä 

lähiyhteisöjen kanssa.

Koulutuksessa saat välineitä osalli-

suutta tukevan vertaistoiminnan käyn-

nistämiseen ja yhteistyöhön lähiyh-

teisöjen kanssa. Lisäksi opit ymmärtä-

mään työntekijän roolia vertaistoimin-

nan ja yhteisöllisyyden tukemisessa.

Voit myös pyytää tarjouksen koulu-

tuksen toteuttamiseksi etä- tai lähikou-

lutuksena työyhteisössäsi, yhdistystoi-

minnassa tai alueellisesti.

HINTA: 226 € (jäsenet) tai 252 € (muut)

VERKKOTAPAHTUMA

TUKIASUMISEN KOLLEGAKAHVIT 
– VERKKOKAHVILA 4/5
AIKA: 20.4., 18.5.2022 klo 12–14

SISÄLTÖ:  Vielä ehdit mukaan tukiasu-

misen työntekijöiden tapaamisiin! Ks. 

tapahtumasarjan kuvaus s. 4.

HINTA: Maksuton

LÄHITAPAHTUMA

JÄSENPÄIVÄ: ASUMINEN JA PALVELUT 
TULEVILLA HYVINVOINTIALUEILLA
AIKA: 26.4.2022 klo 9–15

SISÄLTÖ: Miten turvataan yksilöllinen 

asuminen hyvinvointialueilla? Mitkä 

ovat keskeiset kysymykset, jotka tulisi 

huomioida siirtymässä? Tervetuloa kuu-

lemaan ja keskustelemaan asumisen 

ja palveluiden järjestämisen nykytilan-

teesta ja keskeisistä kysymyksistä hyvin-

vointialueille siirtymisessä. Lisäksi kuu-

lemme Valas-lain nykytilanteesta ja sen 

tarjoamista mahdollisuuksista.

HINTA: Maksuton

LÄHIKOULUTUS

KIRJOITA SELKOKIELTÄ!
AIKA: 27.4.2022 klo 9.30–14

SISÄLTÖ:  Mikä tekee tekstistä help-

polukuisen? Miten kirjoitat hyvää sel-

kotekstiä? Koulutuksessa perehdy-

tään selkokielen periaatteisiin ja sel-

kokirjoittamiseen. Pääpaino on sel-

kokielisissä informaatioteksteissä, 

esimerkiksi verkko- ja esiteteksteissä. 

Yhteisen etäosion lisäksi on mahdol-

lista tehdä harjoitustehtävä, josta saa 

henkilökohtaisen palautteen. Koulutus 

sopii erityisen hyvin aloitteleville selko-

kirjoittajille, mutta siitä on hyötyä myös 

selkokielen perusteiden kertaamisessa.

HINTA: 162 € (jäsenet) tai 180 € (muut) 
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VERKKOTAPAHTUMA

PERUSTIETOA KEHITYS-
VAMMAISUUDESTA -WEBINAARI
AIKA: 28.4.2022 klo 13–14

SISÄLTÖ:  Kehitysvammaliiton jäsen-

organisaatioiden työntekijöille suun-

nattu maksuton Teams-webinaari. Tar-

koitettu sinulle, joka olet aloittanut työt 

kehitysvamma-alalla ja tunnet tarvit-

sevasi perustietoa kehitysvammaisuu-

desta. Webinaarissa esitellään OSAA-

JAN STARTTI – perustietoa kehitys-

vammaisuudesta -verkkokurssi, jolla 

pääset syventämään osaamistasi. Verk-

kokurssi soveltuu sekä alalle juuri tul-

leille kuin myös pidempään työskennel-

leille, jotka haluavat päivittää tietojaan 

kehitysvammaisuudesta.

HINTA: Maksuton

Toukokuu
VERKKOTAPAHTUMA

ESIHENKILÖIDEN KOULUTUSSARJA 3/5
Viisiosaisen koulutussarjan kolmas 

tapahtuma esihenkilöiden työn tueksi. 

Sarja jatkuu syksyllä teemoilla Työn 

merkityksellisyys pitovoimana ja Työn 

turvallisuus.

MONIKULTTUURISUUS  
TYÖSSÄ JA TYÖYHTEISÖSSÄ
AIKA: 3.5.2022 klo 12–15

SISÄLTÖ:  Miten tukea eri taustoista 

tulevien ihmisten kohtaamista ja kuu-

lemista? Monikulttuurisuuden koh-

taaminen koskettaa yhteistyötä sekä 

asiakkaiden kanssa että työntekijöi-

den kesken. Tapahtumassa kuulemme 

ja keskustelemme onnistumiseen vai-

kuttavista tekijöistä. Päivän alustajana 

toimii psykologi, PsT Saija-Liisa Kan-

kaanpää THL:n Maahanmuutto ja kult-

tuurinen moninaisuus -tiimistä.

HINTA: 85 € (jäsenet) tai 93 € (muut)

LÄHIKOULUTUS

KEHITYSVAMMAPERHEHOIDON PÄIVÄT
AIKA JA PAIKKA: 4.–5.5.2022 Ikaalinen

SISÄLTÖ: Perhehoidon työntekijöille ja 

perhehoitajille suunnatut koulutuspäi-

vät. Päivien ohjelma ja majoitustiedot 

löytyvät verkkosivuiltamme. Koulutus-

päivät järjestetään Perhehoitoliiton ja 

Kehitysvammaliiton yhteistyönä.

HINTA: 220 € (molemmat päivät)  

tai 150 € (yksi päivä)

ETÄKOULUTUS

SELKOKIELEN TEKSTITYÖPAJA
AIKA: 5.5.2022 klo 13–15.30

S I S Ä LTÖ :  Etätyöpajassa tehdään 

paljon kirjoitusharjoituksia sekä 

syvennetään selkokirjoittamisen 

taitoa. Ennen työpajaa on hyvä tutus-

tua selkokielen periaatteisiin tai käydä 

Kirjoita selkokieltä! -koulutus. Työpa-

jaan sisältyy ennakkotehtävä. Koulu-

tus sopii kaikille, jotka ovat kirjoitta-

neet selkokielisiä tekstejä tai käyneet 

Kirjoita selkokieltä! -koulutuksen.

HINTA: 85 € (jäsenet) tai 95 € (muut)

ETÄKOULUTUS

SELKOKIELEN JATKOKURSSI
AIKA: 13.5.2022 klo 12–16  

ja 20.5.2022 klo 12–16

SISÄLTÖ:  Selkokielen jatkokurssilla 

syvennetään selkokirjoittamisen 

taitoa ja selkokielen osaamista. Pää-

paino on selkokielisissä informaatio-

teksteissä, esimerkiksi verkko- ja esi-

teteksteissä. Kurssilla keskitytään 

kirjoitusharjoituksiin ja työstetään 

osallistujien omia tekstejä. Kurssiin 

sisältyy välitehtävä, josta saa palau-

tetta. Kurssi sopii kaikille, jotka ovat 

kirjoittaneet selkotekstejä työssään. 

Koulutukseen voi osallistua myös, jos 

on suorittanut Kirjoita selkokieltä!- ja 

Selkokielen tekstityöpaja -kurssit.

HINTA: 224 € (jäsenet) tai 248 € (muut) 
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LÄHIKOULUTUS

VOIMAUTTAVAN  
VUOROVAIKUTUKSEN PERUSTEET
AIKA: 17.5.2022 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: 170 € (jäsenet) tai 189 € (muut)

VERKKOTAPAHTUMA

TUKIASUMISEN KOLLEGAKAHVIT 
– VERKKOKAHVILA 5/5
AIKA: 18.5.2022 klo 12–14

SISÄLTÖ:  Vielä ehdit mukaan tukiasu-

misen työntekijöiden tapaamisiin! Ks. 

tapahtumasarjan kuvaus s. 4.

HINTA: Maksuton 

VERKKOTAPAHTUMA

PERUSTIETOA KEHITYS-
VAMMAISUUDESTA -WEBINAARI
AIKA: 24.5.2022 klo 13–14

SISÄLTÖ:  Kehitysvammaliiton jäsen-

organisaatioiden työntekijöille suun-

nattu maksuton Teams-webinaari. Tar-

koitettu sinulle, joka olet aloittanut työt 

kehitysvamma-alalla ja tunnet tarvit-

sevasi perustietoa kehitysvammaisuu-

desta. Webinaarissa esitellään OSAA-

JAN STARTTI – perustietoa kehitys-

vammaisuudesta -verkkokurssi, jolla 

pääset syventämään osaamistasi. Verk-

kokurssi soveltuu sekä alalle juuri tul-

leille kuin myös pidempään työskennel-

leille, jotka haluavat päivittää tietojaan 

kehitysvammaisuudesta.

HINTA: Maksuton

ETÄTAPAHTUMA JA

HELSINGIN YLIOPISTON TIEDEKULMA

KANSAINVÄLISEN SELKOKIELEN 
PÄIVÄN YLEISÖTAPAHTUMA
AIKA: 27.5.2022

SISÄLTÖ:  Kansainvälistä selkokielen 

päivää vietetään vuosittain 28.5. Tänä 

vuonna päivää juhlitaan jo perjan-

taina 27.5. Päivän tiedotusta voi seu-

rata sosiaalisessa mediassa aihetun-

nisteella #SelkokielenPäivä.

Päivään liittyy yleisöseminaari, jota 

voi seurata Helsingin yliopiston Tiedekul-

massa ja Tiedekulman kanavalta. Tapah-

tuman teemana on selkokielen opetus.

HINTA: Maksuton

Kesäkuu
ETÄKOULUTUS

SELKOKIRJAA KIRJOITTAMAAN
AIKA: 3.6.2022 klo 12–16  

ja 10.6.2022 klo 12–16

SISÄLTÖ:  Kurssilla perehdytään sel-

kokirjallisuuden erityispiirteisiin ja 

harjoitellaan kaunokirjallisen selko-

tekstin kirjoittamista. Kirjoitusharjoi-

tuksia ja tekstejä käydään läpi myös 

yhdessä, ja teksteistä saa palautetta 

sekä toisilta kurssilaisilta että koulut-

tajalta. Kurssiin sisältyy välitehtävä. 

Kurssi sopii kaikille, jotka ovat kirjoit-

tamassa selkokirjaa tai suunnittelevat 

selkokirjan kirjoittamista.

HINTA: 224 € (jäsenet) tai 248 € (muut)

KIRJOITA SELKOKIELTÄ 
-VERKKOKURSSI
AIKA:  Milloin vain oman aikataulun 

mukaan. Koulutuksen kesto on noin yksi 

työpäivä.

SISÄLTÖ: Mikä tekee tekstistä helppo-

lukuisen? Miten kirjoitat hyvää selko-

tekstiä? Omatoimisella verkkokurssilla 

perehdyt selkokielen periaatteisiin ja 

selkokirjoittamiseen. Pääpaino on sel-

kokielisissä informaatioteksteissä, esi-

merkiksi verkko- ja esiteteksteissä.

Koulutus sopii erityisen hyvin aloit-

televille selkokirjoittajille, mutta siitä 

on hyötyä myös selkokielen perustei-

den kertaamisessa.

HINTA: 145 € (jäsenet) tai 160 € (muut) 
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Muista myös erikseen 
tilattavat koulutukset ja 
konsultaatiot jäsenille
Kaikkia koulutuksiamme voi myös tilata räätälöityinä 

konsultaatio- ja koulutuspalveluina omalle työyhtei-

sölle tai muulle ryhmälle. Suunnittelemme koulutusten ja 

konsultaatioiden sisällön aina yhteistyössä tilaajan kanssa. 

Näin voimme olla varmoja siitä, että koulutus- ja konsultaa-

tiopalvelumme vastaavat osallistujien tarpeita. 
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Kehitysvammaliitto juhlistaa alalla tehtävää työtä 
Opintopäivillä Helsingissä 10.–11.11.2022

LAITA PÄIVÄMÄÄRÄ KALENTERIIN! 
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Saavuta Asiantuntijapalvelut
SAAVUTA ASIANTUNTIJAPALVELUT OY on Kehitysvammalii-

ton täysin omistama yhtiö, joka on perustettu vuonna 2021. Tar-

joamme koulutusta, konsultointia, tukea työyhteisöjen ja palvelu-

jen kehittämiseen sekä arviointipalveluja. Vahvuuksiamme ovat 

kehitys- ja puhevammaisuuden erityiskysymykset sekä selkokieli 

ja saavutettavuus. Olemme vahvasti arvopohjainen yritys, jonka 

kaikki tuotto käytetään Kehitysvammaliiton toiminnan tukemi-

seen. Seuraavat verkkokurssit ovat ostettavissa yrityksen kautta:

 � OSAAJAN STARTTI – perustietoa kehitysvammaisuudesta

 � Arvokas ikääntyminen

 � TOIMI® – toimintakyvyn kuvaaminen

 � HYP – huomioivaa yhdessäoloa päivittäin

Tutustu yritykseen sekä sen koulutustarjontaan: 

saavuta.fi/verkkokurssit 

https://saavuta.fi/verkkokurssit/


TIKOTEEKIN MAKSUTTOMAT NEUVONTAPAJAT

www.kehitysvammaliitto.fi/tikoteekki/neuvonta/neuvontapajat 

SILLALLA-VERKKOSEMINAARI 17.–18.3.2022
Uusinta tietoa ja käytännön ideoita puhevam-

maisen henkilön vuorovaikutuksen ja kommu-

nikoinnin tukemiseen sekä tietotekniikan käyt-

töön opetuksessa ja kuntoutuksessa. Verkko-

seminaari on suunnattu erityisesti opetuksen, 

kuntoutuksen sekä sosiaali- ja terveysalan hen-

kilöstölle. Ohjelma julkaistaan tammikuussa 

2022.
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Lisätietoa & ilmoittautuminen:
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

Kysy lisää: koulutus@kvl.fi
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