
Aidosti mukana!
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KEHITYSVAMMALIITTO  
– AIDOSTI MUKANA!

Kehitys- ja puhevammaiset ihmiset 
haluavat olla ja osallistua siellä missä 
muutkin. Me teemme töitä sen puo-
lesta, että se olisi mahdollista. Puolus-
tamme yhdenvertaisuutta. Haluamme, 
että kaikki saavat tarvitsemansa tuen 
osallistumiseen. Rakennamme saavu-
tettavaa maailmaa.

Verneri.netin selkokielisiä 
verkkosivuja tehdään yhteistyössä 
kehitysvammaisten ihmisten kanssa.

Kansalaistoiminta
Meiltä saat tukea ja neuvontaa, kun 
haluat esimerkiksi kehittää asumispal
veluja, päiväaikaista toimintaa, työllistää 
kehitysvammaisia ihmisiä palkkatyöhön 
tai vahvistaa henkilöstön osaamista vam
maisten ihmisten osallisuuden ja itsemää
räämisen tukemisessa. Tuotamme tut
kimustietoa, järjestämme jäsenillemme 
koulutusta ja uudistamme palveluja 
yhdessä vammaisten ihmisten, heidän 
läheistensä ja palveluntuottajien kanssa. Tikoteekki tarjoaa tukea, kun haluat kehittyä 

paremmaksi vuorovaikutuskumppaniksi 
puhevammaisille ihmisille.

Saavutettavuus ja selkokieli
Tiedon saavutettavuus on tie osallisuu
teen. Edistämme selkokielisyyttä ja saa
vutettavuutta jakamalla tietoa ja vai
kuttamalla. Julkaisemme selkokielistä 
ajankohtaislehteä Selkosanomat.

Papunet-verkkopalvelussa on tietoa 
monessa muodossa, myös kuvin tuettuna.

Vuorovaikutus
Tuemme ja kehitämme vaikeasti puhe
vammaisten ihmisten ja heidän kommuni
kointikumppaneidensa välistä vuo
rovaikutusta tarjoamalla vaikuttavia 
toimintamalleja, koulutusta ja materi
aaleja. Tuotamme monipuolista tietoa ja 
työkaluja kommunikoinnin tueksi.



Opike kustantaa mm. selkokielistä kirjallisuutta.

Elinikäinen oppiminen
Tuotamme selkokiel is iä  materiaa
leja opetuksen, kasvatuksen ja kun
toutuksen tueksi. Meiltä voit ostaa 
materiaaleja varhaiskasvatukseen 
sekä perusopetukseen ja ammatil
liseen erityisopetukseen. Meillä on 
myös ammattikirjallisuutta alan hen
kilöstölle sekä runsaasti selkokielistä 
kaunokirjallisuutta.

Selkokeskus edistää selkokieltä.

Kumppanuudet ja 
järjestötoiminta
Toimimme yhdessä kokemustoimijoiden, 
jäsentemme ja monenlaisten muiden 
kumppaneiden kanssa. Teemme yhteis
työtä myös kansainvälisesti. Tarjoamme 
tietoa raskaudenaikaisen alkoholin
käytön vaurioittamien FASDlasten ja 

nuorten tarvitsemista palveluista, koor
dinoimme FASDtoimijoiden verkostoa 
ja järjestämme vertaistukea.

FASD Suomi -verkosto.

Kehitysvammaliitto 
on aidosti mukana!

Viestintä ja vaikuttaminen
Haluamme, että kehitys ja puhevam
maisten ihmisten sekä selkokielen käyt
täjien tilanne ja ajatukset saavat näky
vyyttä, mikä parantaa tietoisuutta 
heidän tarpeistaan ja voimavaroistaan 
ja sitä kautta heidän asemansa yhteis
kunnassa paranee. Teemme Ketjulehteä 
(ketjulehti.fi), jaamme tietoa verkossa 
(kehitysvammaliitto.fi) ja somekanavilla 
sekä vaikutamme päätöksentekoon ja 
palvelujen ja tuen kehittämiseen.

https://ketju-lehti.fi/
https://www.kehitysvammaliitto.fi/


Ota yhteyttä!
Tarjoamme tietoa, tukea ja neuvontaa. Olemme 

avoimia monenlaiselle yhteistyölle. Ota rohkeasti 
yhteyttä ja ehdota, mitä voisimme tehdä yhdessä!

www.kehitysvammaliitto.fi
kvl@kvl.fi, viestintä: tiedotus@kvl.fi

Linnoitustie 2 B, 02600 ESPOO (Leppävaara)
p. 09 348 090 (vaihde)
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