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Kevään 2023 koulutukset 
– vahvista osaamistasi!
Tule koulutukseemme saamaan uusia ideoita tai päivittä-

mään käytännön toimintatapojasi! Osaamisen ylläpitämi-

nen, kehittäminen ja onnistumiset työssä lisäävät myös omaa 

työhyvinvointia.

Kehitämme koulutuksiamme jatkuvasti osallistujien 

palautteisiin vastaten. Tutustu koulutuskalenterimme uutuus-

koulutuksiin. Poimi tarjonnasta itsellesi sopiva koulutus. 

Ilmoittaudu mukaan jo tänään!

Lähes kaikkiin lähikoulutuksiimme voi osallistua tarvit-

taessa myös etäyhteydellä. Kysy lisätietoja koulutuksista ja 

ryhmäalennuksista sähköpostilla koulutus@kvl.fi tai soita 

numeroon 09 348 090.

Nähdään koulutuksissamme!

NIINA SILLANPÄÄ

Kansalaistoiminnan päällikkö

Kehitysvammaliitto
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Helmikuu
ETÄKOULUTUS

VÄHÄELEINEN KOHTAAMINEN 
HAASTAVISSA TILANTEISSA
AIKA: 1.2.2023 klo 9–16

SISÄLTÖ:  Koulutus soveltuu sinulle, 

joka teet lähityötä ja kohtaat työssäsi 

haastavia tilanteita. Koulutuksessa 

syvennetään ymmärtämystä siitä, mikä 

aiheuttaa haastavaa käytöstä ja mil-

lainen vaikutus on sillä, miten työn-

tekijä suhtautuu siihen. Päivässä saat 

myös ennakointiin, arviointiin ja muu-

tokseen työkaluja. Koulutus perustuu 

tunnetun ruotsalaisen psykologin Bo 

Hejlskov-Elvénin videoluentoihin. Vide-

oissa käsitellään itsehallintaa ja haasta-

vaa käyttäytymistä sekä miten kohdata 

haastavasti käyttäytyvä henkilö mah-

dollisimman vähäeleisesti. Videoissa on 

suomenkielinen tekstitys. Lisäksi kou-

lutus sisältää ohjattuja ryhmäkeskus-

teluja. Samansisältöinen koulutuspäivä 

järjestetään myös 18.5.2023.

HINTA: 187 € (jäsenet) tai 208 € (muut)

“Mielenkiintoinen kokonaisuus. 

Vaikka päivä oli intensiivinen, 

niin jaksoi keskittyä.”

P A L A U T E  O S A L L I S T U J A L T A

ETÄKOULUTUS

VOIMAUTTAVAN VUOROVAIKUTUKSEN 
SYVENTÄVÄ KOULUTUS (2,5 OP)
AIKA: 7.2., 21.3., 18.4.  

ja 23.5.2023 klo 12.30–16

SISÄLTÖ:  Koulutuksessa syvennät tai-

tojasi ja saat lisää varmuutta Voimautta-

van vuorovaikutuksen toteuttamiseen. 

Koulutus toteutuu viiden osallistujan 

pienryhmässä ja kestää viisi kuukautta 

sisältäen ennakkotehtävän. Koulutuk-

sessa on neljä videopohjaista ohjausta 

hyödyntävää verkko-opetuskertaa, 

joissa osallistujat näyttävät Voimaut-

tavista vuorovaikutushetkistä kuvaa-

miaan videoita.

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

UUTUUS!

LÄHI- JA ETÄKOULUTUS

KEHITYSVAMMAISTEN 
MIELENTERVEYSONGELMIEN 
TUNNISTAMINEN JA HOITO
AIKA: 14.2.2023 klo 9–16

SISÄLTÖ: Mielenterveyshäiriöitä esiin-

tyy 30–50 % kehitysvammaisista. Ylei-

syyden on arvioitu olevan 2–3-ker-

tainen ei-kehitysvammaisiin nähden. 

Miten voi erottaan psykiatrisen sairau-

den ja käytöshäiriön? Mitä lähityönte-

kijä voi tehdä, jotta henkilö saa oikean 

diagnoosin ja apua oireisiinsa? Entä mitä 

terveydenhuollossa tulisi tietää, jotta 

mielenterveyden häiriö tunnistetaan ja 

henkilö saa tarvitsemansa avun? Kou-

lutuksessa saat tietoa tyypillisimmistä 

mielenterveyden häiriöistä ja niiden 

diagnostiikasta sekä hoidon linjauksista.

KOHDERYHMÄ:  Alan lähityöntekijät, 

terveydenhuollon ammattilaiset, opet-

tajat ja näiden alojen opiskelijat sekä 

muut aiheesta kiinnostuneet.

KOULUTTAJA: Seija Aaltonen, psykiat-

rian erikoislääkäri, kv-lääketieteen eri-

tyispätevyys, LT

HINTA: 187 € (jäsenet) tai 208 € (muut)

MAKSUTON JÄSENTAPAHTUMA

TUKIASUMISEN KOLLEGAKAHVIT 
-VERKKOKAHVILA
AIKA: 16.2.2023 klo 14–15.30

SISÄLTÖ: Verkkokahvila on tukiasumi-

sen työntekijöiden kohtaamispaikka, 

jossa pohditaan työssä esille nousevia 

aiheita. Aiheet kerätään osallistujilta 

ja niitä alustaa eri asiantuntijat. Tule 

mukaan keskustelemaan ja jakamaan 

hyviä käytäntöjä. Kehitysvammaliitto 

järjestää kahvilat yhteistyössä Kehitys-

vammaisten Palvelusäätiön kanssa.

HINTA: Maksuton jäsentapahtuma

LÄHIKOULUTUS

GRID 3 -KOMMUNIKOINTI-
OHJELMAN PERUSTEET
AIKA: 16.2.2023 klo 9–16

SISÄLTÖ:  Grid 3 on kommunikointioh-

jelma (Windows), jolla voi rakentaa omia 
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sisältöjä. Grid 3 -ohjelmaan löytyy myös 

erikseen hankittavia taulustoja, kuten 

Taike, SähköSANOMA, Roihu ja AACi. 

Koulutuksessa käydään läpi Grid-ohjel-

man perusteet, asetukset ja komennot. 

Luodaan uusi käyttäjä ja tehdään käyt-

täjälle sivusto sekä muokataan valmiita 

taulustoja.

HINTA: 187 € (jäsenet) tai 208 € (muut)

MAKSUTON JÄSENTAPAHTUMA

ETÄKOULUTUS

PERUSTIETOA 
KEHITYSVAMMAISUUDESTA
AIKA: 22.2.2023 klo 13–14

SISÄLTÖ:  Perustietoa kehitysvammai-

suudesta on liiton jäsenille suunnattu 

maksuton webinaari. Se on tarkoitettu 

sinulle, joka olet aloittanut työt kehi-

tysvamma-alalla ja tunnet tarvitsevasi 

perustietoa kehitysvammaisuudesta.

HINTA: Maksuton jäsentapahtuma

“Hyvä, kattava tietopaketti 

kehitysvammaisuudesta. Pidin 

erityisesti luennoitsijan selkeydestä 

ja konkreettisista esimerkeistä.”

P A L A U T E  O S A L L I S T U J A L T A

Maaliskuu
UUTUUS!

ETÄKOULUTUS

YKS-TYÖVÄLINEITÄ KÄYTTÖÖN: 
PÄÄTÖKSENTEON TUKEMINEN ARJESSA
AIKA: 7.3.2023 klo 13–15.30

SISÄLTÖ: Tutustu tai kertaa yksilökes-

keisen (YKS) toimintatavan työväli-

neitä päätöksenteon tukemisessa. Sen 

lähtökohtana on ajatus siitä, että jokai-

nen kykenee tekemään päätöksiä. Mitä 

päätöksenteko edellyttää? Miten autat 

päätöksenteossa? Miten ympäristö voi 

tukea päätösten ja valintojen tekoa? 

Koulutuksessa syvennytään aiheeseen 

käytännön esimerkkien ja harjoitusten 

avulla. Työpajan jälkeen voit ottaa työ-

välineen käyttöön ja soveltaa oppimaasi 

arjen tilanteissa.

KOULUTTAJA: Niina Sillanpää, 

Kehitysvammaliitto

HINTA: 89 € (jäsenet) tai 95 € (muut)

UUTUUS!

LÄHI- JA ETÄKOULUTUS

LIEVÄSTI KEHITYSVAMMAISET 
KESKUUDESSAMME – ELÄMÄSSÄ 
SELVIYTYMISEN HAASTEET 
JA MAHDOLLISUUDET
AIKA: 14.3.2023 klo 9–15.30

SISÄLTÖ:  Henkilöt, joilla sanotaan 

olevan lievä kehitysvamma, ovat monin 

tavoin haavoittuvassa asemassa yhteis-

kunnassamme. Heidän odotetaan sel-

viytyvän arjen haasteista ja oman elä-

mänsä hallinnasta paremmin kuin 

mihin heidän toimintakykynsä oikeasti 

riittää. Heidän tarvitsemistaan tukipal-

veluista on suuri puute ja he ovat usein 

myös hyvin köyhiä. Heillä on kuiten-

kin samat haaveet ja tavoitteet kuin 

muillakin: päästä töihin, löytää seurus-

telu- tai elämänkumppani ja elää hyvää 

elämää. Koulutuksessa paneudutaan 

lievän kehitysvammaisuuden erityis-

piirteisiin ja pohditaan hyviä ja tulok-

sellisia tapoja auttaa näitä ihmisiä sel-

viytymään elämässään.

KOHDERYHMÄ:  Asumisen ja kuntou-

tuksen lähityöntekijät ja muut aiheesta 

kiinnostuneet.

KOULUTTAJA: Heikki Seppälä,  

erikoispsykologi, PsL

HINTA: 187 € (jäsenet) tai 208 € (muut)

ETÄKOULUTUS 

TALKING MATS® 
-KESKUSTELUMATTO (1 OP)
AIKA: 15.3. ja 3.5.2023 klo 12–15

S I S Ä LTÖ :  Talking Mats® -menetel-

män avulla puhevammainen henkilö 

voi ilmaista omia mielipiteitään ja näke-

myksiään häntä koskevista asioista. 

Koulutus sisältää keskustelumaton 

keskeiset periaatteet ja sen käytön 

harjoittelua. Koulutus sisältää kaksi 
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3 tunnin koulutuspäivää ja välitehtä-

vän. Välitehtävä sisältää videoinnin, 

jossa osallistuja käyttää menetelmää 

vuorovaikutustilanteessa.

HINTA: 200 € (jäsenet) tai 220 € (muut)

ETÄKOULUTUS

KIRJOITA SELKOKIELTÄ!
AIKA: 16.3.2023 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 etä-

osion lisäksi on mahdollista tehdä har-

joitustehtävä, josta saa henkilökohtai-

sen palautteen.

Koulutus sopii erityisen hyvin aloit-

televille selkokirjoittajille, mutta siitä 

on hyötyä myös selkokielen perustei-

den kertaamisessa.

HINTA: 187 € (jäsenet) tai 208 € (muut)

LÄHIKOULUTUS 

GOTALK NOW -KOMMUNIKOINTI-
OHJELMAN PERUSTEET
AIKA: 16.3.2023 klo 9–16

SISÄLTÖ: GoTalk NOW on iPadille tehty 

sovellus, jossa voi käyttää valmiita sisäl-

töjä ja jolle voi rakentaa omia sisältöjä. 

Koulutuksessa käydään läpi GoTalk 

NOW’n perusteet, asetukset ja komen-

not, luodaan uusi kirja ja harjoitellaan 

kuvien lisäämistä ja valmiiden sivujen 

muokkaamista. Ota mukaan oma iPad 

GoTalk NOW -sovelluksella.

HINTA: 187 € (jäsenet) tai 208 € (muut)

TYÖPAJA – LÄHIKOULUTUS

VIDEOILLA VIRTAA TYÖ- JA 
PÄIVÄTOIMINTAAN!
AIKA: 22.3.2023 klo 9–15

SISÄLTÖ: Videot ja kuvat ovat tehokas 

tapa havainnollistaa erilaisia arjen tai-

toihin ja tilanteisiin liittyviä asioita mie-

lenkiintoisella ja luovalla tavalla. Työpa-

jassa saat ideoita, miten voit hyödyntää 

älylaitteita (Android- ja iPad-tabletti-

laitteet/älypuhelimet) työtoiminnassa 

ja työhönvalmennuksessa. Työpajassa 

opit muokkaamaan kuvia ja videoita 

niin, että lopputuloksena on suunniteltu 

video, joka sisältää kuvia, ääntä, tekstiä 

jne. Saat suunnitella ja tuottaa oman 

käsikirjoituksen. Pääset ideoimaan ja 

kokeilemaan, miten älylaitteiden avulla 

voit motivoida sekä syventää oppimista 

asiakkaan kiinnostuksien ja valmiuk-

sien mukaisesti. Luvassa on paljon käy-

tännönläheistä ideointia, tekemistä ja 

uuden kokeilemista. Tuo mukaasi älypu-

helin ja/tai tablettilaite. Koulutuksessa 

voit myös lainata iPad-laitetta.

KOHDERYHMÄ:  Työpaja sopii työ- ja 

päivätoiminnan ohjaajille ja muille 

videoiden hyödyntämisestä ohjaustyös-

sään kiinnostuneille.

KOULUTTAJA: Paula Jägerhorn, 

Kehitysvammaliitto

HINTA: 187 € (jäsenet) tai 208 € (muut)

MAKSUTON JÄSENTAPAHTUMA

TUKIASUMISEN KOLLEGAKAHVIT 
-VERKKOKAHVILA
AIKA: 23.3.2023 klo 14–15.30

SISÄLTÖ: Verkkokahvila on tukiasumi-

sen työntekijöiden kohtaamispaikka, 

jossa pohditaan työssä esille nousevia 

aiheita. Aiheet kerätään osallistujilta 

ja niitä alustaa eri asiantuntijat. Tule 

mukaan keskustelemaan ja jakamaan 

hyviä käytäntöjä. Kehitysvammaliitto 

järjestää kahvilat yhteistyössä Kehitys-

vammaisten Palvelusäätiön kanssa.

HINTA: Maksuton jäsentapahtuma

UUTUUS!

ETÄKOULUTUS

YKS-TYÖVÄLINEITÄ KÄYTTÖÖN: 
POSITIIVINEN RISKINARVIOINTI 
VALINTOJEN TUKENA
AIKA: 28.3.2023 klo 13–15.30

SISÄLTÖ: Tutustu tai kertaa (YKS) työ-

välineitä suunnittelun riskienarvioin-

nissa. Koulutuksessa tutkitaan elä-

mänvalintoihin ja -muutoksiin liit-

tyviä riskejä sekä mahdollisuuksia. 

Voiko riskejä vähentää tai hallita? Mil-

laisissa tilanteissa riskinarviointi on 
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tarpeen? Mitkä ovat positiivisen ris-

kinarvioinnin periaatteet? Koulutuk-

sessa syvennytään aiheeseen käytän-

nön esimerkkien ja harjoitusten avulla. 

Työpajan jälkeen voit ottaa työväli-

neen käyttöön ja soveltaa oppimaasi 

arjen tilanteissa.

KOULUTTAJA: Niina Sillanpää, 

Kehitysvammaliitto

HINTA: 89 € (jäsenet) tai 95 € (muut)

ETÄKOULUTUS

SUUNNITTELE SELKOJULKAISU
AIKA: 29.3.2023 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)

MAKSUTON JÄSENTAPAHTUMA

ETÄKOULUTUS

PERUSTIETOA 
KEHITYSVAMMAISUUDESTA
AIKA: 29.3.2023 klo 13–14

S I S Ä LT Ö :  Pe r u s t i e t o a  ke h i t y s -

vammaisuudesta on l i iton jäse-

nille suunnattu maksuton webinaari. 

Se on tarkoitettu sinulle, joka olet 

aloittanut työt kehitysvamma-alalla 

ja tunnet tarvitsevasi perustietoa 

kehitysvammaisuudesta.

HINTA: Maksuton jäsentapahtuma

LÄHIKOULUTUS

DIALOQ TALK -KOMMUNIKOINTI-
OHJELMAN PERUSTEET
AIKA: 30.3.2023 klo 9–16

SISÄLTÖ:  DialoQ Talk -ohjelmalla voi-

daan rakentaa ruudukkopohjainen sivu 

kuvilla tai sanoilla, mutta myös kuvien 

vapaa sijoittelu sivulle on mahdollista. 

Koulutuksessa käydään läpi DialoQ Talk 

-ohjelman perusteet, ohjelman asetuk-

set ja komennot. Luodaan uusi sivusto. 

Harjoitellaan sivujen ja ruutujen muok-

kaamista. Ota mukaan oma tietokone, 

jossa on asennettuna DialoQ Talk. Tar-

vittaessa voit kysyä käyttöön Tikotee-

kin koulutuskonetta.

HINTA: 187 € (jäsenet) tai 208 € (muut)

ETÄKOULUTUS

IMO-PASSIKOULUTUS
AIKA: 1. jakso 30.–31.3.2023 klo 9–15,  

2. jakso 25.–26.5.2023 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 ja etsitään keinoja 

rajoitustoimenpiteiden käytön vähen-

tämiselle. Koulutus sisältää harjoituk-

sia. Koulutuksen teemat ovat 

 • ihmisoikeudet ja 

itsemääräämisoikeus 

 • rajoitustoimenpitei-

den vähentäminen 

 • lainsäädännön sisältö ja käy-

täntöön soveltaminen.

IMO-passin suorittaneet henkilöt voivat 

toimia organisaatiossaan itsemäärää-

misoikeuden vahvistamiseen ja rajoit-

tamistoimenpiteiden vähentämiseen 

liittyvissä kysymyksissä perehdyttäjinä 

ja osaamisen jalkauttajina.

KOULUTTAJA: Niina Sillanpää, 

Kehitysvammaliitto

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

“Koulutuksen sisältö oli hyvä 

ja todella kiinnostava. Paljon 

käytännön vinkkejä, joita 

voi käyttää ja soveltaa 

tulevaisuudessa. Interaktiivisuus 

ja ryhmätyöt olivat hyviä.”

P A L A U T E  O S A L L I S T U J A L T A 
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Huhtikuu
ETÄKOULUTUS

TUKIVIITTOMIA ASUMIS-
YKSIKÖN ARKEEN
AIKA: 3.4.2023 klo 9–14

SISÄLTÖ: Koulutus on tarkoitettu asu-

misyksiköissä työskenteleville. Koulu-

tuksessa harjoitellaan asumisyksikön 

arjessa tarvittavia viittomia. Koulutuk-

seen osallistuminen ei edellytä aikai-

sempaa viittomien osaamista. Koulu-

tuksessa jaetaan kuvallinen materiaali 

opeteltavista viittomista.

HINTA: 154 € (jäsenet) tai 170 € (muut)

Huom. lyhennetty aika.

MAKSUTON JÄSENTAPAHTUMA

TUKIASUMISEN KOLLEGAKAHVIT 
-VERKKOKAHVILA
AIKA: 18.4.2023 klo 14–15.30

SISÄLTÖ: Verkkokahvila on tukiasumi-

sen työntekijöiden kohtaamispaikka, 

jossa pohditaan työssä esille nousevia 

aiheita. Aiheet kerätään osallistujilta 

ja niitä alustaa eri asiantuntijat. Tule 

mukaan keskustelemaan ja jakamaan 

hyviä käytäntöjä. Kehitysvammaliitto 

järjestää kahvilat yhteistyössä Kehitys-

vammaisten Palvelusäätiön kanssa.

HINTA: Maksuton jäsentapahtuma
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ETÄKOULUTUS

PUHU SELKOKIELTÄ!
AIKA: 18.4.2023 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 vuorovaikutuk-

sen ohjeisiin. Koulutuksessa tehdään 

erilaisia pohdinta- ja puheharjoituk-

sia sekä yhdessä että pikkuryhmissä. 

Koulutus soveltuu kaikille, jotka kom-

munikoivat selkokieltä tarvitsevien 

ihmisten kanssa.

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

UUTUUS!

ETÄKOULUTUS

YKS-TYÖVÄLINEITÄ KÄYTTÖÖN: 
TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN
AIKA: 19.4.2023 klo 13–15.30

SISÄLTÖ: Tutustu tai kertaa yksilökes-

keisen (YKS) toimintatavan ajattelua ja 

työvälineitä. Kehitysvammaisen henki-

lön on usein vaikea asettaa omia tavoit-

teitaan. Koulutuksessa opetellaan 

ongelmien muuttamista tavoitteiksi ja 

opit arvioimaan asetettuja tavoitteita 

SMART-säännön avulla. Aiheeseen 

syvennytään käytännön esimerkkien 

ja harjoitusten avulla. Työpajan jälkeen 

voit ottaa työvälineen käyttöön ja sovel-

taa oppimaasi arjen tilanteissa.

KOULUTTAJA: Niina Sillanpää, 

Kehitysvammaliitto

HINTA: 89 € (jäsenet) tai 95 € (muut)

LÄHIKOULUTUS

SEKSUAALISUUDEN HUOMIOIMINEN 
ERITYISRYHMIEN PARISSA 
– TYÖPAJAPÄIVÄ
AIKA: 26.4.2023 klo 9–15

SISÄLTÖ:  Päivän aikana käsittelemme 

seksuaalisuuteen liittyviä aiheita ja 

tapauk sia, jotka ovat herättäneet keskus-

telua, ihmetystä tai huolta työyhteisössä.

Työpajapäivään toivomme etukä-

teen lähetettäväksi kysymyksiä ja esi-

merkkitapauksia, joita toivotte päi-

vässä käsiteltävän. Kaikki kysymykset ja 

tapauk set muokataan etukäteen nimet-

tömiksi ja tunnistamattomiksi. Pyrimme 

luomaan turvallisen tilan aiheen käsitte-

lyyn. Välitäthän kysymyksesi jo etukä-

teen osoitteeseen henna.kekkonen(ät)

terapiaperhonen.com. Pyri mietti-

mään tunnistettavuutta kysymystä 

esittäessäsi. Pyri yleisluontoiseen 

esittämistapaan.

Päivän aikana työskentelemme 

pienryhmissä osallistujien kysymys-

ten parissa ja pohdimme myös laajem-

min yhdessä seksuaalisuuden huomioi-

mista, puheeksi ottamista ja tilanteisiin 

puuttumisen keinoja. Päivä alkaa tunnin 

mittaisella alustuksella seksuaalisuuden 

aiheisiin ja pohjatietoon.

KOULUTTA JA:  Henna Kekkonen, Toi-

mintaterapeutti YAMK, Erityistason 

seksuaaliterapeutti NACS

HINTA: 187 € (jäsenet) tai 208 € (muut)

“Kouluttaja oli todella hyvä, puhui 

asioista mielenkiintoisella tavalla. 

Aihetta käsiteltiin monipuolisesti.”

P A L A U T E  O S A L L I S T U J A L T A

ETÄKOULUTUS

KIRJOITA SELKOKIELTÄ!
AIKA: 27.4.2023 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 etä-

osion lisäksi on mahdollista tehdä har-

joitustehtävä, josta saa henkilökohtai-

sen palautteen. Koulutus sopii erityisen 

hyvin aloitteleville selkokirjoittajille, 

mutta siitä on hyötyä myös selkokielen 

perusteiden kertaamisessa.

HINTA: 187 € (jäsenet) tai 208 € (muut)
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ETÄKOULUTUS

EPILEPSIA JA KEHITYSVAMMAISUUS
AIKA: 12.4.2023

SISÄLTÖ: Huomattava osa kehitysvam-

maisista ihmisistä sairastaa epilepsiaa. 

Epilepsian esiintyvyys lievästi kehitys-

vammaisilla on noin 6  % ja vaikeam-

min kehitysvammaisilla 24–50 %. Kou-

lutuksessa perehdyt epilepsian erilai-

siin muotoihin, oireyhtymiin ja niiden 

hyvään hoitoon. Saat uusinta tietoa epi-

lepsiasta, sen tuomista erilaisista haas-

teista eri ikäkausina. Syvennät osaa-

mistasi erilaisista epilepsiakohtauksista 

ja voit selvittää epilepsiakohtauksen 

ensiaputaitosi uudella testillä. Koulutus 

avaa näkökulmia erilaisiin arjessa toimi-

viin toimintakykyä ylläpitäviin ratkaisui-

hin. Osallistujat voivat lähettää ennak-

koon tapausesimerkkejä aiheesta.

HINTA: 187 € (jäsenet) tai 208 € (muut) 

Toukokuu
ETÄKOULUTUS

KEHITYSVAMMAISUUS JA 
RAVITSEMUKSEN ERITYISPIIRTEITÄ
AIKA: 3.5.2023 klo 9–15

SISÄLTÖ: Miten hermoston kehityshäi-

riöt voivat vaikuttaa henkilön ravitse-

mustilaan? Koulutuspäivässä käydään 

keskustellen ja osallistavien tehtävien 

avulla läpi ravitsemustilaa, keskeisim-

piä ravitsemuksellisia haasteita kehi-

tysvammaisilla sekä asioita, jotka vai-

kuttavat kunkin ihmisen ravitsemuk-

sellisiin tarpeisiin. Tavoitteena on lisätä 

valmiuksia havainnoida ravitsemusti-

laa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Koulu-

tus soveltuu kaikille kehitysvammaisten 

parissa työskenteleville.

KOULUTTAJA: Hanna-Mari Sonninen, 

laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM

HINTA: 187 € (jäsenet) tai 208 € (muut)

LÄHIKOULUTUS

APUA KÄYTTÄYTYMISEN 
YMMÄRTÄMISEEN JA 
AISTIYLIHERKKYYKSIIN
AIKA: 8.5.2022 klo 9–15  

ja 9.5.2022 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 asumispalvelu-

jen työntekijöille, sekä henkilökohtai-

sina avustajina ja perheiden tukihenki-

löinä toimiville sekä erityistä tukea tar-

vitsevien lasten ja aikuisten vanhem-

mille ja muille aiheesta kiinnostuneille. 

Koulutus järjestetään yhdessä Apua 

Arkeen ry:n kanssa. 

KOULUTTAJAT: Erja Hokkanen  

ja Marjaana Heinonen

HINTA: 308 € (jäsenet) tai 339 (muut)

LÄHIKOULUTUS 

DIALOQ TALK -KOMMUNIKOINTI-
OHJELMAN PERUSTEET
AIKA: 8.5.2023 klo 9–16

SISÄLTÖ:  DialoQ Talk -ohjelmalla voi-

daan rakentaa ruudukkopohjainen sivu 

kuvilla tai sanoilla, mutta myös kuvien 

vapaa sijoittelu sivulle on mahdollista. 

Koulutuksessa käydään läpi DialoQ Talk 

-ohjelman perusteet, ohjelman asetuk-

set ja komennot. Luodaan uusi sivusto. 

Harjoitellaan sivujen ja ruutujen muok-

kaamista. Ota mukaan oma tietokone, 
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jossa on asennettuna DialoQ Talk. Tar-

vittaessa voit kysyä käyttöön Tikotee-

kin koulutuskonetta.

HINTA: 187 € (jäsenet) tai 208 € (muut)

ETÄKOULUTUS

OPETTAJIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ
AIKA: 10.5.2023 klo 13–15.30

SISÄLTÖ: Opettajien neuvottelupäivillä 

on perinteisesti kokoonnuttu yhteen 

kuulemaan ajankohtaisia asioita vam-

maisalalta. Tänä vuonna tapahtuma on 

verkossa. Teemoina on vammaisalan 

lainsäädännön muutokset, tuettu pää-

töksenteko, tulevaisuuden poikkeusti-

lanteisiin varautuminen.

HINTA: 89 € (jäsenet) tai 95 € (muut)

LÄHIKOULUTUS

OIVA-OHJAAJAKOULUTUS (8 OP)
AIKA: 11.5.2023, 24.8.2023, 28.9.2023, 

2.11.2023, 18.1.2024, 7.3.2024, 

25.4.2024, 13.6.2024

SISÄLTÖ:  OIVA-ohjaajakoulutuksessa 

saat lisää osaamista, uusia näkökulmia 

ja työvälineitä puhevammaisten ihmis-

ten parissa työskentelevien työntekijöi-

den ohjaamiseen. Koulutus sisältää kah-

deksan lähiopetuspäivää ja OIVA-oh-

jausharjoittelua niiden välisenä aikana. 

Koulutuksesta valmistunut OIVA-oh-

jaaja saa OIVA-vuorovaikutusmallin® 

työvälineet käyttöönsä.

HINTA:  3510  € (jäsenet) tai 3900  € 

(muut). Lisäksi 1000 €:n kertaluontei-

nen verkostomaksu, jonka organisaa-

tio maksaa ensimmäisen OIVA-ohjaa-

jan aloitettua koulutuksen. OIVA-ver-

kostoon kuuluminen on verkostomak-

sun maksamisen jälkeen organisaatiolle 

maksutonta. Lisätietoa Tikoteekin 

verkkosivuilla.

ETÄKOULUTUS

SELKOKIELEN TEKSTITYÖPAJA
AIKA: 16.5.2023 klo 13–15.30

SISÄLTÖ: Etätyöpajassa tehdään paljon 

kirjoitusharjoituksia sekä syvenne-

tään selkokirjoittamisen taitoa. Ennen 

työpajaa on hyvä tutustua selkokielen 

periaatteisiin tai käydä Kirjoita selko-

kieltä! -koulutus. Työpajaan sisältyy 

ennakkotehtävä. Koulutus sopii kai-

kille, jotka ovat kirjoittaneet selkokie-

lisiä tekstejä tai käyneet Kirjoita selko-

kieltä -koulutuksen.

HINTA: 85 € (jäsenet) tai 95 € (muut)

MAKSUTON JÄSENTAPAHTUMA

TUKIASUMISEN KOLLEGAKAHVIT 
-VERKKOKAHVILA
AIKA: 16.5.2023 klo 14–15.30

SISÄLTÖ: Verkkokahvila on tukiasumi-

sen työntekijöiden kohtaamispaikka, 

jossa pohditaan työssä esille nousevia 

aiheita. Aiheet kerätään osallistujilta 

ja niitä alustaa eri asiantuntijat. Tule 

mukaan keskustelemaan ja jakamaan 

hyviä käytäntöjä. Kehitysvammaliitto 

järjestää kahvilat yhteistyössä Kehitys-

vammaisten Palvelusäätiön kanssa.

HINTA: Maksuton jäsentapahtuma

ETÄKOULUTUS

VÄHÄELEINEN KOHTAAMINEN 
HAASTAVISSA TILANTEISSA
AIKA: 16.5.2023 klo 9–16

SISÄLTÖ:  Koulutus soveltuu sinulle, 

joka teet lähityötä ja kohtaat työssäsi 

haastavia tilanteita ja pohdit niihin 

sopivaa työskentelymallia. Koulutuk-

sessa syvennetään ymmärtämystä siitä, 

mikä aiheuttaa haastavaa käytöstä ja 

millainen vaikutus on sillä, miten työn-

tekijä suhtautuu siihen. Koulutuspäi-

vässä saat myös ennakointiin, arvioin-

tiin ja muutokseen työkaluja. Koulutus 

perustuu tunnetun ruotsalaisen psyko-

login Bo Hejlskov-Elvénin videoluen-

toihin. Videoissa käsitellään itsehallin-

taa ja haastavaa käyttäytymistä sekä 

miten kohdata haastavasti käyttäytyvä 

henkilö mahdollisimman vähäeleisesti. 

Videoissa on suomenkielinen teksti-

tys. Lisäksi koulutus sisältää ohjattuja 

ryhmäkeskusteluja.

HINTA: 187 € (jäsenet) tai 208 € (muut) 
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LÄHIKOULUTUS 

VOIMAUTTAVAN VUORO-
VAIKUTUKSEN PERUSTEET (0,5 OP)
AIKA: 17.5.2023 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. kommunikoinnin 

perustaa, voimauttavan vuorovaikutuk-

sen periaatteita ja toimintatavan toteut-

tamista arjessa.

HINTA: 187 € (jäsenet) tai 208 € (muut)

ETÄKOULUTUS

SELKOKIELEN JATKOKURSSI
AIKA: 30.5.2023 klo 12–16  

ja 6.6.2023 klo 12–16

SISÄLTÖ:  Selkokielen jatkokurssilla 

syvennetään selkokirjoittamisen taitoa 

ja selkokielen osaamista. Pääpaino on 

selkokielisissä informaatioteksteissä, 

esimerkiksi verkko- ja esiteteksteissä. 

Kurssilla keskitytään kirjoitusharjoituk-

siin ja työstetään osallistujien omia teks-

tejä. Kurssiin sisältyy välitehtävä, josta 

saa palautetta. Kurssi sopii kaikille, jotka 

ovat kirjoittaneet selkotekstejä työssään. 

Koulutukseen voi osallistua myös, jos on 

suorittanut Kirjoita selkokieltä- ja Selko-

kielen tekstityöpaja -kurssit.

HINTA: 246 € (jäsenet) tai 273 € (muut) 

Kesäkuu
ETÄKOULUTUS

SELKOKIRJAA  
KIRJOITTAMAAN
AIKA: 7.6.2023 klo 12–16  

ja 14.6.2023 klo 12–16

SISÄLTÖ: Kurssilla perehdytään selko-

kirjallisuuden erityispiirteisiin ja har-

joitellaan kaunokirjallisen selkotekstin 

kirjoittamista. Kirjoitusharjoituksia ja 

tekstejä käydään läpi myös yhdessä, ja 

teksteistä saa palautetta sekä toisilta 

kurssilaisilta että kouluttajalta. Kurs-

siin sisältyy välitehtävä. Kurssi sopii 

kaikille, jotka ovat kirjoittamassa sel-

kokirjaa tai suunnittelevat selkokirjan 

kirjoittamista.

HINTA: 246 € (jäsenet) tai 273 € (muut) 

Verkkokurssi
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 aloitte-

leville selkokirjoittajille, mutta siitä on 

hyötyä myös selkokielen perusteiden 

kertaamisessa.

HINTA: 145 € (jäsenet) tai 160 € (muut) 
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Tikoteekin maksuttomat neuvontapajat
Kaikki Tikoteekin neuvontapajat toteutetaan verkossa etäyhteydellä.  

Pajat ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Lue lisää ja ilmoittaudu:  

www.kehitysvammaliitto.fi/tikoteekki/neuvonta/neuvontapajat

https://www.kehitysvammaliitto.fi/tikoteekki/neuvonta/neuvontapajat/


Osallista. Selkeytä. Saavuta.

Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy
Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy on kehitys- 

ja puhevammaisuuden, selkokielen sekä 

saavutettavuuden erityis asiantuntija. Avul-

lamme opit huomiomaan erityistä tukea tarvit-

sevat ihmiset sekä tuottamaan selkeää ja saa-

vutettavaa tietoa. Autamme sinua kehittämään 

työyhteisöäsi tai palveluasi, ja tarjoamme 

 • tilauskoulutuksia 

 • verkkokursseja 

 • konsultointia 

 • saavutettavuusarviointeja 

 • tekstien mukautuksia selkokielelle. 

Tehdään osallistava yhteiskunta yhdessä!

Saavuta Asiantuntijapalvelut  Oy on 

Kehitysvammaliiton täysin omistama yhtiö, 

jonka kaikki tuotto käytetään Kehitysvam-

maliiton toiminnan tukemiseen. 

Tutustu yritykseemme ja palveluihimme 

osoitteessa saavuta.fi tai lähetä meille säh-

köpostia osoitteeseen info@saavuta.fi.

Kehitysvammaliiton jäsenet saavat 10 

prosentin alennuksen Saavuta Asiantuntija-

palvelut Oy:n palveluista.

https://saavuta.fi/
mailto:info%40saavuta.fi?subject=


14th European Congress of Mental 
Health in Intellectual Disability
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Tervetuloa mukaan Hyvät käytännöt – 
parempi elämä -kongressiin! Tarjoamme 
mahdollisuuksia niin tieteentekijöille, käy-
tännön toimijoille sekä kehitysvammaisille 
henkilöille ja heidän läheisilleen kuulla ja 
keskustella kehitysvamma-alan asioista. 
E s i t t e lemme uus imp ia  t i e t ee l l i s i ä 

oivalluksia sekä hyviä käytänteitä, joiden 
avulla voimme mahdollistaa ja parantaa 
kehitysvammaisten ihmisten mielenter-
veyttä ja elämää. Kongressin kieli on eng-
lanti, mutta pääluennot tulkataan suo-
meksi ja tarjolla on myös suomenkielistä 
ohjelmaa.
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