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Syksyn jäsen
koulutukset 
hybridi, lähi ja 
verkkotapahtumina
T U L E  KO U L U T U K S I I M M E  saamaan 

uusia ideoita tai päivittämään käy-

tännön toimintatapojasi! Osaamisen 

ylläpitäminen, kehittäminen ja onnis-

tumiset työssä lisäävät myös omaa 

työhyvinvointia.

Koulutuksen kuvauksesta selviää, 

kenelle päivä on tarkoitettu. Lähes kaik-

kiin lähikoulutuksiimme voi osallistua 

myös etäyhteydellä tarvittaessa. Kysy 

lisätietoja koulutuksista ja ryhmäalen-

nuksista sähköpostilla koulutus@kvl.fi 

tai soita numeroon 09 348 090.

Nähdään koulutuksissamme!

NIINA SILLANPÄÄ

Kansalaistoiminnan päällikkö

Kehitysvammaliitto
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Elokuu

VERKKOTAPAHTUMA

PERUSTIETOA 
KEHITYSVAMMAISUUDESTA
AIKA: 30.8.2022 klo 13–14

SISÄLTÖ:  Perustietoa kehitysvammai-

suudesta on liiton jäsenille suunnattu 

maksuton Teams-webinaari. Se järjes-

tetään kuukausittain. Se on tarkoitettu 

sinulle, joka olet aloittanut työt kehi-

tysvamma-alalla ja tunnet tarvitsevasi 

perustietoa kehitysvammaisuudesta. 

Webinaarissa esitellään myös 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

Syyskuu

VERKKOTAPAHTUMA

UUSIEN SELKOKIRJOJEN 
KUSTANTAJIEN INFOTILAISUUS
AIKA: 5.9.2022 klo 13.30–15

SISÄLTÖ: Tervetuloa selkokirjojen jul-

kaisemisesta kiinnostuneille kustan-

tajille tarkoitettuun infotilaisuuteen! 

Tilaisuudessa kerrotaan esimerkiksi 

siitä, kenelle selkokirjat sopivat, mikä 

on selkotunnus ja ketkä voivat hakea 

selkokirjallisuuden valtionavustusta 

kirjojen tekemiseen.

HINTA: Maksuton

VERKKOTAPAHTUMA 

TUKIASUMISEN KOLLEGAKAHVIT 
– VERKKOKAHVILA 1/4
AIKA: 6.9., 12.10., 17.11.,  

13.12.2022 klo 12–14

SISÄLTÖ:  Verkkokahvila on tukiasu-

misen työntekijöiden kohtaamispaikka, 

jossa pohditaan työssä esille nousevia 

aiheita. Aiheet kerätään osallistujilta 

ja niitä alustavat eri asiantuntijat. Tule 

mukaan keskustelemaan ja jakamaan 

hyviä käytäntöjä. Merkkaa verkkokahvi-

lapäivät kalenteriisi! Kehitysvammaliitto 

järjestää kahvilat yhteistyössä Kehitys-

vammaisten Palvelusäätiön kanssa.

HINTA: Maksuton

LÄHIKOULUTUS

GRID 3 KOMMUNIKOINTI
OHJELMAN PERUSTEET
AIKA: 7.9.2022 klo 8.30–15.30

SISÄLTÖ:  Koulutuksessa käydään läpi 

Grid 3 -ohjelman perusteet, asetukset ja 

komennot. Luodaan uusi käyttäjä ja teh-

dään käyttäjälle sivusto. Harjoitellaan 

sivujen ja ruutujen muokkaamista ja sitä, 

miten käyttäjän taulusto varmuuskopi-

oidaan ja varmuuskopiosta palautetaan 

taulusto. Tikoteekin koulutuskoneissa 

on koulutusversio Grid 3 -ohjelmasta. 

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

ETÄKOULUTUS

KIRJOITA SELKOKIELTÄ!
AIKA: 7.9.2022 klo 9.30–14

SISÄLTÖ: Mikä tekee tekstistä helppo-

lukuisen? Miten kirjoitat hyvää selko-

tekstiä? Koulutuksessa perehdytään sel-

kokielen periaatteisiin ja selkokirjoitta-

miseen esimerkkien ja tehtävien avulla. 

Pääpaino on selkokielisissä informaatio-

teksteissä, esimerkiksi verkko- ja esite-

teksteissä. Yhteisen etäosion lisäksi 

on mahdollista tehdä harjoitustehtävä, 

josta saa henkilökohtaisen palautteen. 

Koulutus sopii erityisen hyvin aloit-

televille selkokirjoittajille, mutta siitä 

on hyötyä myös selkokielen perustei-

den kertaamisessa.

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

OIVAKLINIKAN 
VALMENTAJAKOULUTUS
AIKA: 14.9.2022, 23.11.2022  

ja 8.2.2023 klo 9–16

S I S Ä LTÖ :  OIVA-valmentajakoulutus 

on ammattilaisille, joilla on sosiaali-, ter-

veys- tai opetusalan peruskoulutus ja 

joiden työnkuvaan sisältyy puhevam-

maisten ihmisten läheisten ohjaamista. 

Koulutus antaa tiedot, taidot ja työvä-

lineet OIVA-klinikkajaksojen ohjaami-

seen. Näitä voi soveltaa myös muuhun 

voimavaralähtöiseen läheisten ohjaami-

seen. Koulutus sisältää ennakkotehtävän. 

Lisäksi opiskelija harjoittelee OIVA-kli-

nikkajakson ohjaamista oman asiak-

kaansa ja hänen lähi-ihmistensä kanssa. 

OIVAn keskeisenä työvälineenä 

on vuorovaikutustilanteiden videoi-

minen. Koulutuksessa opitaan käyttä-

mään videoita voimavaralähtöisesti asi-

akkaan läheisten ohjaamiseen ja keskus-

telun virittämiseen.

HINTA: 1620 € (jäsenet)  

tai 1800 € (muut)

HYBRIDI

KEHITYSVAMMAISTEN PÄIHDE 
JA RIIPPUVUUSONGELMAT
AIKA: 21.9.2022 klo 9–16

SISÄLTÖ: Koulutuspäivän jälkeen työn-

tekijällä on tietoa päihde- ja peliriippu-

vuuksista (digipelaaminen ja rahape-

laaminen) ja riskitekijöistä sekä niihin 

liittyvistä liitännäisoireista. Koulutuk-

sessa käydään läpi riippuvuushäiriöiden 

hoidon periaatteet: hoitoon motivointi, 

kognitiivinen viitekehys riippuvuuksien 

hoidossa sekä retkahduksen ehkäisy. 

Lisäksi päivässä tutustutaan selko-

kielisiin alkoholin ja rahapelaamisen 

puheeksi oton ja kartoituksen mate-

riaaliin, joita työntekijä voi hyödyntää 

haittojen ja riskien tunnistamisessa 

yhdessä asiakkaan kanssa.

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

LÄHIKOULUTUS

GOTALK NOW KOMMUNIKOINTI
OHJELMAN PERUSTEET
AIKA: 22.9.2022 klo 8.30–15.30

SISÄLTÖ: Koulutuksessa käydään läpi 

GoTalk NOW -iPad-sovelluksen perus-

teet, asetukset ja komennot. Luodaan 

uusi kirja ja lisätään siihen sivuja. Käy-

dään läpi sivujen asetukset ja harjoi-

tellaan sivujen muokkaamista sekä eri 

toimintojen lisäämistä painikkeisiin 

(kuva, teksti, toiminto).

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

VERKKOTAPAHTUMA 

PERUSTIETOA 
KEHITYSVAMMAISUUDESTA
AIKA: 22.9.2022 klo 13–14

SISÄLTÖ:  Perustietoa kehitysvammai-

suudesta on liiton jäsenille suunnattu 

maksuton Teams-webinaari. Se jär-

jestetään kuukausittain. Se on tarkoi-

tettu 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

LÄHIKOULUTUS

BOARDMAKER 7 TYÖPAJA
AIKA: 23.9.2022 klo 9–12

S I S Ä LTÖ :  Työpajassa käydään läpi 

Boardmaker 7:n työkalujen käyttö, 

uuden taulun rakentaminen, PCS-ku-

vien hakeminen ja muokkaaminen, 

muiden kuvien muokkaaminen ja tuomi-

nen Boardmakeriin, taulujen tuominen 

Boardmaker 6:sta ja niiden muokkaa-

minen, aktiviteettien tallentaminen ja 

tulostaminen sekä osallistujien toivomia 

asioita. Ota mukaan oma tietokoneesi, 

jossa on Boardmaker 7 -ohjelma. Tarvit-

taessa voit kysyä käyttöön Tikoteekin 

konetta ilmoittautumisen yhteydessä.

HINTA: 85 € (jäsenet) tai 95 € (muut)

HYBRIDI

IMOPASSIKOULUTUS
AIKA: 1. jakso 27.–28.9.2022 klo 9–15

2. jakso 29.–30.11.2022 klo 9–15

SISÄLTÖ: IMO-passikoulutus sopii työ-

yhteisöille ja työntekijöille, jotka halua-

vat vahvistaa osaamistaan tukea kehi-

tysvammaisen henkilön autonomiaa ja 

itsemääräämistä. Koulutuksessa opiskel-

laan itsemääräämisen tukemisen hyviä 
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käytäntöjä sekä etsitään keinoja rajoi-

tustoimenpiteiden käytön vähentämi-

selle. Koulutus sisältää harjoituksia sekä 

välitehtävän. Koulutuksen teemat ovat

 � ihmisoikeudet ja 

itsemääräämisoikeus

 � rajoitustoimenpiteiden 

vähentäminen

 � lainsäädännön sisältö ja 

käytäntöön soveltaminen.

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)

ETÄKOULUTUS

TUKIVIITTOMIA VARHAIS
KASVATUKSEN ARKEEN WEBINAARI
AIKA: 28.9.2022 klo 9–14

SISÄLTÖ:  Koulutuksessa harjoitellaan 

varhaiskasvatuksessa tarvittavia viit-

tomia. Osallistuminen ei edellytä aikai-

sempaa viittomien osaamista. Osallis-

tujille lähetetään kuvallinen materiaali 

opeteltavista viittomista.

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

HYBRIDI

ÄLÄ UNOHDA SELKO
KIRJAA SEMINAARI
AIKA: 28.9.2022 klo 15–17

SISÄLTÖ: Selkokirja on oiva apuväline 

niille, jotka eivät pysty lukemaan muita 

kirjoja tai innostu lukemisesta. Semi-

naarissa pureudutaan selkokirjallisuu-

teen eri näkökulmista ja kannustetaan 

selkokirjojen julkaisemiseen ja hyödyn-

tämiseen esimerkiksi kouluissa ja kirjas-

toissa. Seminaarissa myös selviää Ilo-kir-

joituskilpailun voittaja.

Seminaaria voi seurata ilmaiseksi 

etänä tai paikan päällä Helsingin kes-

kustakirjasto Oodissa.

HINTA: Maksuton

Lokakuu

HYBRIDI

KEHITYSVAMMA JA NEURO
PSYKIATRISET HAASTEET
AIKA: 6.10.2022 klo 9–15

S I S Ä LTÖ :  Autismin kirjo, ADHD ja 

FASD ovat neuropsykiatrisia oireyhty-

miä, jotka voivat esiintyä kehitysvam-

maisuuden lisäksi. Kaikilla näillä on omat 

erityispiirteensä, jotka vaikuttavat suu-

resti siihen, millaisena henkilön kehitys-

vammaisuus ilmenee ja millaista tukea 

hän tarvitsee. Koulutuksessa pereh-

dytään näihin erilaisiin päällekkäisvai-

kutuksiin ja pohditaan, millä tavoin ne 

tulee ottaa huomioon vuorovaikutuk-

sessa ja tukea annettaessa. Koulutus 

soveltuu lähityöntekijöille sekä kaikille 

aiheesta kiinnostuneille.

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

ETÄKOULUTUS

SUUNNITTELE SELKOJULKAISU
AIKA: 6.10.2022 klo 13–15.30

SISÄLTÖ: Millainen kuvitus tukee teks-

tin ymmärtämistä? Mitkä graafiset rat-

kaisut helpottavat lukemista? Koulu-

tuksessa syvennytään selkokielisen jul-

kaisun suunnitteluun, taittoon, saavu-

tettavuuteen ja kuvitukseen käytännön 

esimerkkien ja harjoitusten avulla. Kou-

lutuksessa käydään läpi myös osallistu-

jien omia materiaaleja.

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

KEHITYSVAMMAISTEN 
IKÄÄNTYMINEN JA MUISTISAIRAUDET
AIKA: 11.10.2022 klo 9–15

SISÄLTÖ: Koulutuspäivän tavoitteena 

on lisätä osaamista kehitysvammaisten 

ihmisten ikääntymisen merkkien tun-

nistamisessa ja huomioimisessa sekä 

yksilökeskeisessä tukemisessa. Kou-

lutus antaa myös valmiuksia palvelu-

jen kehittämiseen ja muistisairauksien 

tunnistamiseen. Hyödynnämme koulu-

tuksessa osallistujien käytännön koke-

muksia ja vertaisoppimista yhteisten 

pohdintojen kautta. Koulutus on tar-

koitettu kehitysvammaisten ihmisten 

kanssa työskenteleville sekä kaikille 

aiheesta kiinnostuneille.

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

VERKKOTAPAHTUMA

TUKIASUMISEN KOLLEGAKAHVIT 
– VERKKOKAHVILA 2/4
AIKA: 12.10., 17.11.,  

13.12.2022 klo 12–14

SISÄLTÖ:  Verkkokahvila on tukiasu-

misen työntekijöiden kohtaamispaikka, 

jossa pohditaan työssä esille nousevia 

aiheita. Aiheet kerätään osallistujilta 

ja niitä alustavat eri asiantuntijat. Tule 

mukaan keskustelemaan ja jakamaan 

hyviä käytäntöjä. Merkkaa verkkokahvi-

lapäivät kalenteriisi! Kehitysvammaliitto 

järjestää kahvilat yhteistyössä Kehitys-

vammaisten Palvelusäätiön kanssa.

HINTA: Maksuton

LÄHIKOULUTUS

SEMOCOPERUSKURSSI – APUA 
KÄYTTÄYTYMISEN YMMÄRTÄMISEEN 
JA AISTIHERKKYYKSIIN
AIKA: 12.–13.10.2022 klo 9–15

S I S Ä LTÖ :  Koulutuksen tavoitteena 

on auttaa osallistujaa ymmärtämään, 

miten aistihäiriöt vaikuttavat käyttäy-

tymiseen ja oppimiseen. Koulutuksessa 

paneudutaan käyttäytymisen eri osa-

tekijöihin. Opit arvioimaan käyttäyty-

mistä ja sensomotoriikkaa sekä käyttä-

mään SeMoCo-harjoituksia (senso-mo-

toris-kognitiivisia), joiden avulla voidaan 

vähitellen muokata yksilön hermoston 

rakennetta ja kehittää toiminta- ja kes-

kittymiskykyä. Koulutus soveltuu eri-

tyisesti koulujen ja päiväkotien sekä 

päivätoimintojen ja asumispalvelujen 

työntekijöille, sekä henkilökohtaisina 

avustajina ja perheiden tukihenkilöinä 

toimiville sekä erityistä tukea tarvitse-

vien lasten ja aikuisten vanhemmille ja 

muille aiheesta kiinnostuneille.

HINTA: 280 € (jäsenet) tai 308 € (muut) 

ETÄKOULUTUS

PUHU SELKOKIELTÄ!
AIKA: 13.10.2022 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)

HYBRIDI

SAATTOHOITO
AIKA: 25.10.2022 klo 9–15

SISÄLTÖ: Kehitysvammaisella on oikeus 

hyvään kuolemaan ja sitä edeltävään 

saattohoitoon omassa kodissaan. Kou-

lutuksessa perehdytään saattohoidon 

periaatteisiin ja käytännön toteutuk-

seen. Koulutus soveltuu kaikille aiheesta 

kiinnostuneille, mutta varsinkin sellais-

ten yksiköiden henkilökunnalle, jotka 

toteuttavat tai tulevaisuuden suunni-

telmissa on toteuttaa saattohoitoa.

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

PERUSTIETOA 
KEHITYSVAMMAISUUDESTA
AIKA: 27.10.2022 klo 13–14 

SISÄLTÖ:  Perustietoa kehitysvammai-

suudesta on liiton jäsenille suunnattu 

maksuton Teams-webinaari. Se järjes-

tetään kuukausittain. Se on tarkoitettu 

sinulle, joka olet aloittanut työt kehi-

tysvamma-alalla ja tunnet tarvitsevasi 

perustietoa kehitysvammaisuudesta. 

Webinaarissa esitellään myös 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 

Marraskuu

HYBRIDI

TUKIASUMISEN NEUVOTTELUPÄIVÄT
AIKA: 1.–2.11.2022 klo 9–15

SISÄLTÖ:  Neuvottelupäivät sopivat 

tukiasumisen työntekijöille, jotka halua-

vat jakaa omaa osaamistaan sekä oppia 

lisää. Marraskuun päiville saamme brit-

tiläisiä vieraita ja kuulemme, miten tuki-

asumista on kehitetty siellä. Erityisesti 

kuulemme, miten asukkaiden keski-

näistä tukea on kehitetty.

HINTA: 280 € (jäsenet) tai 308 € (muut)

ETÄKOULUTUS

TUKIVIITTOMIA 
TYÖTOIMINNAN ARKEEN
AIKA: 3.11.2022 klo 9–14

SISÄLTÖ:  Koulutus on tarkoitettu työ-

toiminnassa työskenteleville. Koulutuk-

sessa harjoitellaan työtoiminnan arjessa 

tarvittavia viittomia. Osallistuminen ei 

edellytä aikaisempaa viittomien osaa-

mista. Osallistujille lähetetään kuvalli-

nen materiaali opeteltavista viittomista.

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

ETÄKOULUTUS

KIRJOITA SELKOKIELTÄ!
AIKA: 3.11.2022 klo 9.30–14

SISÄLTÖ:  Mikä tekee tekstistä help-

polukuisen? Miten kirjoitat hyvää sel-

kotekstiä? Koulutuksessa pereh-

dytään selkokielen periaatteisiin ja 

selkokirjoittamiseen. Pääpaino on selko-

kielisissä informaatioteksteissä, esimer-

kiksi verkko- ja esiteteksteissä. Yhteisen 

etäosion lisäksi on mahdollista tehdä 

harjoitustehtävä, josta saa henkilökoh-

taisen palautteen. 

Koulutus sopii erityisen hyvin aloit-

televille selkokirjoittajille, mutta siitä 

on hyötyä myös selkokielen perustei-

den kertaamisessa.

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

LÄHI- / VERKKOTAPAHTUMA

KEHITYSVAMMALIITON OPINTOPÄIVÄT
AIKA: 10.–11.11.2022

SISÄLTÖ: Katso lisätiedot sivulta 12.

HYBRIDI

HAASTAVAT TILANTEET ARJESSA 
– KUN SEKSUAALISUUS JA SEN 
SÄVYT AIHEUTTAVAT PÄÄNVAIVAA
AIKA: 15.11.2022 klo 9–15

SISÄLTÖ: Työntekijänä on hyvä tiedos-

taa, mitkä kaikki asiat voivat vaikuttaa 

kehitysvammaisen seksuaalikäyttäyty-

miseen. Osallistu koulutukseen, jossa 

käsitellään seksuaalisuuden erityispiir-

teitä erityistä tukea tarvitsevilla kehi-

tysvammaisilla ihmisillä. Koulutuksessa 

pohditaan seksuaalisuutta yleensä ja 

mitä siihen kuuluu. Mitä on positiivinen 

seksipuhe? Minkälaisissa tilanteissa sek-

suaalisuus voi esiintyä haasteena?

Koulutuksessa käsitellään myös sek-

suaalista häiriökäyttäytymistä ja miten 

siihen voi puuttua.

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

VOIMAUTTAVAN VUORO
VAIKUTUKSEN PERUSTEET
AIKA: 16.11.2022 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 3/4
AIKA: 17.11., 13.12.2022 klo 12–14 

SISÄLTÖ:  Verkkokahvila on tukiasu-

misen työntekijöiden kohtaamispaikka, 

jossa pohditaan työssä esille nousevia 

aiheita. Aiheet kerätään osallistujilta 

ja niitä alustavat eri asiantuntijat. Tule 

mukaan keskustelemaan ja jakamaan 

hyviä käytäntöjä. Merkkaa verkkokahvi-

lapäivät kalenteriisi! Kehitysvammaliitto 

järjestää kahvilat yhteistyössä Kehitys-

vammaisten Palvelusäätiön kanssa.

HINTA: Maksuton

VERKKOTAPAHTUMA

VÄHÄELEINEN KOHTAAMINEN 
HAASTAVISSA TILANTEISSA
AIKA: 22.11.2022 klo 9–16

SISÄLTÖ: Koulutus soveltuu sinulle, joka 

teet lähityötä ja kohtaat työssäsi haasta-

via tilanteita ja pohdit niihin sopivaa työs-

kentelymallia. Koulutus on tunnetun 

ruotsalaisen psykologin Bo Hejlskov-El-

vénin videoluentoihin perustuva. Vide-

oissa käsitellään itsehallintaa ja haasta-

vaa käyttäytymistä sekä miten kohdata 

haastavasti käyttäytyvä henkilö mahdol-

lisimman vähäeleisesti.

Koulutuksessa syvennetään ymmär-

tämystä siitä, mikä aiheuttaa haasta-

vaa käytöstä ja millainen vaikutus on 

sillä, miten työntekijä suhtautuu siihen. 

Koulutuspäivässä saat myös enna-

kointiin, arviointiin ja muutokseen työ-

kaluja. Videoissa on suomenkielinen 

tekstitys ja lisäksi koulutus sisältää 

ryhmäkeskusteluja.

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

VERKKOTAPAHTUMA

PERUSTIETOA 
KEHITYSVAMMAISUUDESTA
AIKA: 24.11.2022 klo 13–14

SISÄLTÖ:  Perustietoa kehitysvammai-

suudesta on liiton jäsenille suunnattu 

maksuton Teams-webinaari. Se jär-

jestetään kuukausittain. Se on tarkoi-

tettu 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

ETÄKOULUTUS

SELKOKIELEN TEKSTITYÖPAJA
AIKA: 30.11.2022 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.

Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kir-

joittaneet selkokielisiä tekstejä tai käy-

neet Kirjoita selkokieltä! -koulutuksen.

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

VERKKOTAPAHTUMA

TUTKIMUKSEN ILTAPÄIVÄ: KEHITYS
VAMMALIITON TUTKIMUSTOIMINNAN 
AJANKOHTAISIA TEEMOJA
AIKA: 7.12.2022 klo 12–16

SISÄLTÖ:  Webinaarissa kuulet ajan-

kohtaista tutkimustietoa Kehitysvam-

maliiton tutkijoiden ja yhteistyökump-

panien kertomana. Aiheina mm. koro-

nakriisistä selviytyminen, harkinta 

vammaissosiaalityössä, itsemääräämis-

oikeuden toteutuminen vammaispal-

veluissa, elämäntilanteen itsearviointi 

mittarin avulla ja vammaisalan työn 

houkuttelevuus. Osallistujana sinulla 

on myös mahdollisuus esittää kysymyk-

siä ja kommentteja tutkijoille.

HINTA: Maksuton 

VERKKOTAPAHTUMA 

TUKIASUMISEN KOLLEGAKAHVIT 
– VERKKOKAHVILA 4/4
AIKA: 13.12.2022 klo 12–14

SISÄLTÖ:  Verkkokahvila on tukiasu-

misen työntekijöiden kohtaamispaikka, 

jossa pohditaan työssä esille nousevia 

aiheita. Aiheet kerätään osallistujilta 

ja niitä alustavat eri asiantuntijat. Tule 

mukaan keskustelemaan ja jakamaan 

hyviä käytäntöjä. Merkkaa verkkokahvi-

lapäivät kalenteriisi! Kehitysvammaliitto 

järjestää kahvilat yhteistyössä Kehitys-

vammaisten Palvelusäätiön kanssa.

HINTA: Maksuton
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Verkkokurssi
KIRJOITA SELKOKIELTÄ VERKKOKURSSI
AIKA: Milloin vain oman aikataulun mukaan. Koulutuksen 

kesto on noin yksi työpäivä.

SISÄLTÖ: Mikä tekee tekstistä helppolukuisen? Miten kir-

joitat hyvää selkotekstiä? Omatoimisella verkkokurssilla 

perehdyt selkokielen periaatteisiin ja selkokirjoittamiseen. 

Pääpaino on selkokielisissä informaatioteksteissä, esimer-

kiksi verkko- ja esiteteksteissä. Koulutus sopii erityisen 

hyvin aloitteleville selkokirjoittajille, mutta siitä on hyötyä 

myös selkokielen perusteiden kertaamisessa.

HINTA: 145 € (jäsenet) tai 160 € (muut)

Muut verkkokurssit
OSAAJAN STARTTI – perustietoa kehitysvammai-

suudesta, Arvokas ikääntyminen, HYP-käynnistäjä ja 

HYP-toteuttaja ovat tarjolla Saavuta Asiantuntijapalvelui-

den kautta osoitteessa saavuta.fi/verkkokurssit. Sivuilta 

löydät lisää tietoa kursseista, voit ilmoittautua tai tilata 

isommalle ryhmälle verkkokurssin opiskeltavaksi. Voit myös 

lähettää sähköpostia osoitteeseen myynti@saavuta.fi saa-

daksesi lisätietoja verkkokursseista. 
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Rohkea  

tulevaisuus!
KEHITYSVAMMALIITON OPINTOPÄIVÄT  

10.–11.11.2022 | HELSINKI  

ORIGINAL SOKOS HOTEL TRIPLA  

LÄHITAPAHTUMA / STRIIMATTU VERKKOTAPAHTUMA

Kehitysvammaliitto täyttää 70 vuotta! Opintopäivillä 

luomme rohkeita näkymiä seuraaville vuosikymmenille. 

Millaiselta tulevaisuus näyttää? Mitä voimme oppia 

menneisyydestä? Miten työelämä muuttuu? Ohjelmassa on 

mielenkiintoisia puheenvuoroja, uudenlaisia näkökulmia, 

yhteisiä työpajoja ja kohtaamisia kasvokkain.

Yksi päivä 162 € (jäsenet) tai 180 € (muut)  

ja molemmat päivät 306 € (jäsenet) tai 340 € (muut) 
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Tikoteekin  
maksuttomat neuvontapajat 

www.kehitysvammaliitto.fi/tikoteekki/neuvonta/neuvontapajat 
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Saavuta Asian
tuntijapalvelut Oy
S A AV U TA  A S I A N T U N T I J A PA LV E -

LUT OY on Kehitysvammaliiton täysin 

omistama yhtiö, joka on perustettu 

vuonna 2021. Tarjoamme koulutusta, 

konsultointia, tukea työyhteisöjen ja 

palvelujen kehittämiseen sekä arvioin-

tipalveluja. Vahvuuksiamme ovat kehi-

tys- ja puhevammaisuuden erityiskysy-

mykset sekä selkokieli ja saavutettavuus. 

Olemme vahvasti arvopohjainen yritys, 

jonka kaikki tuotto käytetään Kehitys-

vammaliiton toiminnan tukemiseen.

Tutustu yritykseen sekä sen koulu-

tustarjontaan: saavuta.fi tai lähetä säh-

köpostia info@saavuta.fi.
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Lisätietoa ja  
ilmoittautuminen:

www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

Kysy lisää:  
koulutus@kvl.fi

Kehitysvammaliitto  
Linnoitustie 2 B  

02600 ESPOO (Leppävaara)

https://www.kehitysvammaliitto.fi/koulutus/koulutuskalenteri/
mailto:koulutus%40kvl.fi?subject=



