Kehitysvammaliitto
iitto
2004

HANNA HYVÄRI

- Perustettu 1952
- Jäseniä 91
- Kannatusjäseniä 181

2

Arvot
- Ihmisarvon kunnioitus
- Asiantuntemus
- Luotettavuus
- Vuorovaikutuksellisuus
- Saavutettavuus

Kehitysvammaliitto 2004

Sisällysluettelo
KIMMO RÄISÄNEN

Toiminnanjohtajan katsaus ....................................................................................................... 4
Tämä on Kehitysvammaliitto
Osallisuutta erilaisille ihmisille .................................................................................... 6
Viestintä
Kehitysvammaisuus tiedotusvälineissä ........................................................................ 8
Omat lehdet Ketju ja Frontiers .................................................................................... 9
Kehitysvamma-alan Verneri-verkkopalvelu .............................................................. 10
Muu tiedotus ............................................................................................................... 11
Palvelut selkokielen käyttäjille
Selkokielinen tiedonvälitys ....................................................................................... 12
Selkokieli internetissä ..................................................................................... 13
Kommunikoinnin tukeminen
Papunet – selkeää ja esteetöntä kommunikointia ..................................................... 14
Alan kehittämiskeskus Tikoteekki ............................................................................ 15
Asiakastyö ........................................................................................................ 16
Tikoteekki-verkosto ja muu yhteistyö ............................................................. 16
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Tutkimushankkeet ...................................................................................................... 18
Elämänkulku-projekti ...................................................................................... 18
FAS-lasten ja -nuorten tutkimus- ja kuntoutusprojekti ................................. 18
Syventävää tietoa laaja-alaisista oppimisvaikeuksista ................................... 18
Kuntien palvelut kehitysvammaisille 1994-2000 ........................................... 19
Palvelujen arviointi- ja kehittämishankkeet ............................................................. 19
Ikääntyvien kehitysvammaisten tukiprojekti ................................................. 19
Opinnoista työelämään ................................................................................... 20
Yhdessä kasvamaan – kaikille avoin koulu ja lähiyhteisö .............................. 21
Erityishuollon palvelut tasokkaiksi Varsinais-Suomessa ................................ 22
Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön palvelujen kokonaisuuden
mallintaminen ja tuotteistuksen käynnistäminen priorisoiduissa
palvelutuotteissa .............................................................................................. 23
Hyvät käytännöt ja vammaisten asumispalvelujen laatusuositukset ............. 23
Asumispalvelujen laatukartoitus Savossa ....................................................... 23
Tuotekehittely
Keto – toimintakyvyn arviointiasteikko ......................................................... 24
Palkittu Tikas-koulutusmalli ........................................................................... 24
Verkostot
Alli-verkosto .................................................................................................... 25
Neuronetti ........................................................................................................ 25
Tutkimusjulkaisut ....................................................................................................... 25
Tietopalvelut
Kirjasto palvelee opiskelijoita ja henkilöstöä ............................................................ 26
Koulutus- ja kehittämistoiminta
Koulutus tukee kehittämistä ...................................................................................... 26
Opintopäivät ............................................................................................................... 27
Materiaalituotanto
Opikkeesta erilaisten oppijoiden hyväksi .................................................................. 28
Perhetyö
INCL-työ .................................................................................................................... 29
Kotimainen yhteistoiminta ..................................................................................................... 30
Kansainvälinen toiminta
Kehitysyhteistyö ......................................................................................................... 32
Sambia .............................................................................................................. 32
Mosambik ......................................................................................................... 32
Lähialueyhteistyö ....................................................................................................... 32
Talous ..................................................................................................................................... 34
Liitteet ..................................................................................................................................... 40
Kannen kuva: Hanna Hyväri
Taitto: Reaction
Painopaikka: Priimus Paino

3

Toiminnanjohtajan katsaus
Kulunut vuosi 2004 tullaan varmasti muistamaan Aasian hyökyaaltokatastrofista. Suuret tragediat hiljentävät nopeasti pienempien muistot. Madridin
pommi-isku maaliskuussa surmasi ainakin 200 ihmistä ja toi samalla terrorismin pelottavan lähelle eurooppalaisia. Runsas viikko tämän jälkeen 23 ihmistä sai surmansa silmänräpäyksessä Konginkankaan liikenneonnettomuudessa. Maailman tasolla epävarmuustekijät ovat osittain vaihtaneet sijaintia,
mutteivät kadonneet.
Kotimaisia kestopuheenaiheita ovat olleet työllisyystavoitteen käsistä karkaaminen, väestön ikääntyminen, kuntatalouden tilanne sekä alkoholin hinnan
alentamisen aiheuttamat seuraamukset. Sodan päättymisestä Suomessa tuli
kuluneeksi 60 vuotta. Suomen kansan yksi pitkäaikainen kestosuosikki, jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth saatettiin haudan lepoon lähes satavuotiaana. Sosiaali- ja terveyspolitiikan puolella keskustelu palvelujen kilpailuttamisesta ja hoitotakuun alkamiseen valmistautumisesta oli vilkasta.
Hallitusohjelmaan kirjattu vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhteensovittamistavoite taustaselvittelyineen on ollut laajan kiinnostuksen kohteena. Jukka Kumpuvuoren esiselvitys valmistui keväällä. Erkki Paaran tehtävänä oli selvittää palvelujen järjestämistapaa, erityisosaamisen turvaamista ja
kehittämistä, jotta kehitysvammalaki ja vammaispalvelulaki voidaan sovittaa
yhteen. Selvityksen kohteena olivat mm. kehitysvammahuollon nykyisen hallinnollisen ja taloudellisen rakenteen vahvuudet ja heikkoudet. Tämän selvityksen kehittämisehdotusten sisällöt selkiytyivät vuoden loppupuolella, mutta varsinaisen raportin julkaisu siirtyi vuoden 2005 puolelle.
Kumpuvuoren juridinen esiselvitys sisälsi lainsäädäntökuvauksen, jossa tuotiin esiin vammaisten henkilöiden palvelujen ja tukitoimien toteuttamiseen
liittyvät voimassa olevat säädökset sekä tyypiteltiin yleisellä tasolla, miten
vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen voidaan turvata. Kumpuvuori toteaa, että sekä valtioiden että vammaisjärjestöjen kansainvälinen yhteistyö vaikuttaa vammaispolitiikkaa yhdenmukaistavasti, vaikka eri valtioiden järjestelmät eroavatkin toisistaan.
Kehitysvammaliiton jäsenkysely toteutettiin huhtikuussa ja esiteltiin liittovaltuuston kevätkokouksessa. Jäsenkyselyn mukaan liiton parhaat onnistumiset liittyvät koulutukseen, tutkimukseen, tiedotukseen, kustannustoimintaan,
materiaalituotantoon ja tietotaitokeskuksena olemiseen. Parantamisen varaa
oli mm. yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, yhteistyössä sekä koulutuksen
organisoinnissa. Toiveet koulutuksen osalta liittyivät parempaan alueelliseen
kattavuuteen sekä kohtuullisempaan hinnoitteluun. Syksyllä aloitettu koulutustoiminnan osittainen uudelleenorganisointi tuleekin parantamaan alueellista kattavuutta. Koulutuksen matalampi hinnoittelu ei ole nykyrahoitusjärjestelmällä kestävällä tavalla mahdollista.
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Keväällä 2002 käynnistyneen Yhdessä kasvamaan – kaikille avoin koulu ja
lähiyhteisö -projektin kehittämistyö Pyhtäällä, Alahärmässä, Utajärvellä sekä
Jyväskylän maalaiskunnassa päättyi syksyllä. Työskentely tapahtui kehittämistyönä kunnan eri hallintokuntien ja paikallisten järjestöjen kanssa sekä kunnasta valitun perusopetusta antavan yhden koulun kanssa. Kehittämistyön
painopiste oli 6–12-vuotiaissa lapsissa. Projekti oli liiton historian toistaiseksi
mittavin.
Vuonna 2004 käynnistyneistä uusista hankkeista laajin oli ikääntyvien kehitysvammaisten tukiprojekti. Projektin tavoitteena on ikääntyvien kehitysvammaisten ihmisten palvelujen kehittäminen entistä ennaltaehkäisevämmiksi
ja kehitysvammaisten henkilöiden toimintakykyä ylläpitäviksi. Yhtenä toimintamuotona on liikuntasisältöisen senioriklubitoimintamallin kehittäminen ja kokeilu. Tämä näkökulma on kaiken kaikkiaan vammaissektorilla tähän asti saanut liian vähän huomiota.
Liiton toimiston kolmannen kerroksen lisätoimitilojen remontti valmistui
keväällä. Yhtenäisempi tilakokonaisuus on tuonut toiminnallista väljyyttä,
viihtyvyyttä sekä selkeitä kustannussäästöjä. Henkilöstökysely toteutettiin
osallistumalla syksyllä LTT-tutkimus Oy:n organisoimaan Suomen parhaat
työpaikat -kilpailuun. Tuloksena oli toistamiseen julkisyhteisöjen kolmas sija.
Kyselyn kautta saatua vertailutietoa hyödynnetään työyhteisön kehittämisessä.
Sambia, Mosambik ja Pietari olivat edelleen lähialue- ja kehitysyhteistyön
kohteina. Liiton talous oli lievästi alijäämäinen osittain vuodelle 2004 kohdistuneiden kertaluonteisten menojen vuoksi. Tasapainoisen talouden ylläpito vaatii edelleen tarkkuutta. Kehitysvammaliiton lähitulevaisuuden näkymät ovat monin tavoin myönteiset. Liiton työnantajakuva ja rahoitusrakenne ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Henkilöstön osaaminen on monipuolista ja kehittämismyönteistä. Uudet alkavat hankkeet sisältävät entistä
vahvemman yhteistyöelementin Kehitysvammaliiton jäsenten kanssa.
Kehitysvammaliitto tuli jälleen
kolmanneksi Suomen parhaat
työpaikat -tutkimuksessa.
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Tämä on Kehitysvammaliitto

Osallisuutta erilaisille
ihmisille
Kehitysvammaliitto on valtakunnallinen asiantuntijajärjestö, jonka tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten tasa-arvoa, yhteiskunnallista osallisuutta ja hyvää elämää. Näihin päämääriin pyritään mm. tutkimuksen, kehittämisen, koulutuksen, tiedotus- ja vaikuttamistoiminnan sekä
materiaalituotannon avulla. Liitossa on kahdeksan eri toimintayksikköä, joiden alle toiminta jakautuu hallinnollisesti:
Liiton viestintä nostaa julkisuuteen ajankohtaisia aiheita pyrkimyksenään
vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja päätöksentekoon. Myös Ketju-lehti, liiton
internet-sivut ja Tietoa odottajille -projekti Verneri-verkkopalvelussa sekä liiton intranet ja jäsentiedotus olivat viestinnän vastuualueita 2004.

KIMMO RÄISÄNEN

Kuvatekstiä, kuvatekstiä,
kuvatekstiä, kuvatekstiä,
kuvakuvatekstiä, kuvatekstiä,
kuvatekstiä, kuvatekstiä,
kuvatekstiä.

Tutkimusyksikkö Kotu tekee kehitysvammapalvelujen laadunarviointia ja
kehittämistä sekä tutkimusta. Kotun projekteja vuonna 2004 olivat mm. FASlasten ja -nuorten tutkimus- ja kuntoutusprojekti, kehitysvammaisten elämänkulkua selvittävä Elämänkulkuprojekti, Ikääntyvien kehitysvammaisten tukiprojekti sekä Hyvät käytännöt ja vammaisten asumispalvelujen laatusuositukset -projekti. Kotu pitää yllä Alli-laatuverkostoa ja Neuronettiä sekä kehitysvamma-alan kirjastoa.

6

Tämä on Kehitysvammaliitto

Koulutusyksikkö suunnitteli ja toteutti kehitysvamma-alan täydennyskoulutusta, jonka tarkoituksena on tuoda alalle uusia ajatuksia ja hyviä käytäntöjä. Vuoden suurin koulutustapahtuma oli Ikaalisissa pidetyt opintopäivät.
Opinnoista työelämään -projekti sekä yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin kanssa toteutettava Laaja-alaiset oppimisvaikeudet -projekti ovat koulutusyksikön
vastuulla.
Oppimateriaalikeskus Opike tuottaa materiaaleja erilaisten oppijoiden kuntoutukseen ja opetukseen. Tikas-projekti on Opikkeen toimintaa.

Vammaisen ihmisen hyvä
elämä on Kehitysvammaliiton päämäärä. Tavoitteen
saavuttamiseksi liitto
kehittää yhdessä
asiakkaidensa kanssa uusia
toimintatapoja, tuotteita ja
palveluja.

Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki edistää puhevammaisten ihmisten kommunikointia ja vammaisten ihmisten tietotekniikan käyttöä. Kehitysvammaliiton Tikoteekin ja alueellisten Tikoteekkien palvelut kattavat koko maan. Tikoteekin projekteja vuonna 2004 olivat Pitkäaikaistyöttömät alueellisten Tikoteekkien ATK-tukihenkilöiksi -projekti sekä Stakesin
rahoittama ITSE-projekti, jonka puitteissa järjestettiin yhteistyössä eri vammaisjärjestöjen Uudenmaan paikallisosastojen kanssa koulutustilaisuuksia
kommunikoinnin ja tietotekniikan mahdollisuuksista. Myös INCL-työ kuului hallinnollisesti Tikoteekin toimintaan lokakuun loppuun saakka, jolloin
se siirtyi talous- ja hallintoyksikköön.
Papunet on internet-sivu puhevammaisuudesta ja selkokielestä. Papunet-verkkopalveluyksikön tarkoituksena on edistää selkeää ja esteetöntä kommunikointia. Vuoden aikana käynnistyivät opetusministeriön rahoittama Rullattava kuvakertomus -monikanavasovellus -projekti ja yhteispohjoismainen
NUH:n rahoittama Symbered-symbolityökalu -projekti. Projektit jatkuvat
vuonna 2005.

KIMMO RÄISÄNEN

Selkokeskuksen tehtävät ovat Selkouutisten ja LL-Bladetin julkaiseminen,
selkokielisten internet-sivujen toimittaminen Papunetiin, selkokirjallisuuden
edistäminen, selkokieleen liittyvien koulutus- ja julkaisupalvelujen tuottaminen sekä yhteistyö- ja tiedotuskanavana toimiminen.
Talous- ja hallintoyksikkö johtaa liiton toimintaa liittovaltuuston ja -hallituksen määrittelemien toimintalinjojen mukaisesti sekä huolehtii taloudesta,
henkilöstöhallinnosta, liiton järjestötyöstä ja yhteistyöstä kotimaisten ja ulkomaisten sidosryhmien kanssa. Yhdessä kasvamaan – kaikille avoin koulu ja
lähiyhteisö -projekti kuului hallinnollisesti talous- ja hallintoyksikön alaisuuteen.

Liiton toimisto
Liitolla on toimitilat Helsingissä, Malmilla, osoitteessa Viljatie 4 A, 00700
Helsinki. Oppimateriaalikeskus ja Tikoteekki toimivat rakennuksen C- ja Brapuissa.
Lisätietoa: www.kehitysvammaliitto.fi

7

Viestintä

Kehitysvammaisuus
tiedotusvälineissä
Kehitysvammaliiton viestinnän tavoitteena on lisätä suuren yleisön ja päättäjien tietoa kehitysvammaisuudesta, kehitysvammaisten ihmisten elämästä
ja palveluista sekä muuttaa asenteita myönteisemmiksi kehitysvammaisia ja
muita oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikaatiossa tukea tarvitsevia
ihmisiä kohtaan. Tähän pyritään mm. nostamalla julkisuuteen alan aiheita
sekä tiedottamalla suoraan keskeisille kohderyhmille.
Liiton vision mukaisesti kaikessa tiedotuksessa keskeisenä sisältönä on edistää inkluusiota eli sellaista yhteiskuntaa, joka ottaa mukaan myös vammaiset
ja muut tukea tarvitsevat ihmiset tasavertaisina ja mahdollistaa heidän osallisuutensa. Mediaseurannan mukaan vuonna 2004 julkaistiin noin 400 juttua
ANNELI PUHAKKA

Tiedotusvälineiden
edustajia kävi tutustumassa
Pushkinin toimintakeskukseen Pietarissa lokakuussa.
Lähialuekoordinaattori
Jelena Vähäkuopus esitteli
toimintaa.

Kehitysvammaliitosta tai liiton esiin nostamista aiheista. Tiedotusvälineissä saatiin julkisuutta mm. selkokielelle tiedonsaannin turvaajana, kehitysvammaisten työllistymiselle avoimille työmarkkinoille sekä koulun kehittämishankkeille, joissa pyrittiin kohti kaikille yhteistä koulua, yhdessä kasvamista ja oppimista. Pietarin kehitysvammaisten elämästä ja liiton toiminnasta Pietarissa kerrottiin myös näyttävästi. Vuonna 2002 ulkoministeriön
tuella tehty dokumentti sambialaisten kehitysvammaisten ihmisten elämästä esitettiin jouluna Yleisradion TV1:ssä. Lähes täydellinen -valokuvanäyttelyn suosio jatkui vielä viimeisessä kohteessaan, Raision museo- ja kulttuurikeskus Harkossa.
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Omat lehdet Ketju ja
Frontiers
Ketju on aikakauslehti, joka kertoo kehitysvamma-alalla tehtävästä työstä sekä
kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten elämästä tämän päivän Suomessa. Ketju tarjoaa ajankohtaista tietoa ja käytännön kokemuksia palveluiden järjestämisestä eri puolilta maata. Ketjun lukijat ovat pääasiassa alan henkilöstöä sekä kehitysvammaisten ihmisten omaisia. Lehteä lähetetään myös mm. valtakunnallisille päätöksentekijöille.
Ensimmäinen Ketju ilmestyi vuoden 1965 alussa, joten vuonna 2004 Ketjun
40. vuosikerta tuli täyteen.
Vuoden lopussa julkaistiin
40-vuotisjuhlanumero, jossa katseltiin menneisiin
vuosikymmeniin ja Ketjulehteen aikansa kuvastajana. Muita vuoden mittaan
Ketjussa käsiteltyjä teemoja olivat mm. tunteet – ilo
ja suru – päihteet, riippuvuudet ja niihin puuttuminen, autismi, ystävyys, itsetunto, hyvinvointi, mielenterveys sekä työssä jaksaminen. Ketjun jokaisessa numerossa julkaistiin kannanotto ajankohtaiseen kehitysvamma- ja vammaispalvelulakien yhteensovittamista koskevaan keskusteluun.

Ketju-lehti täytti 40 vuotta.

Ketju ilmestyi kuusi kertaa
56-sivuisena. Levikki pysytteli suurin piirtein ennallaan vajaassa 3000 tilaajassa. Lisäksi Ketjua jaettiin
liiton opintopäivillä, messuilla ja koulutus- ym. tilai-
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suuksissa liiton esittelymateriaalina. Ketjusta julkaistiin tiivistettyä verkkoversiota Kehitysvammaliiton www-sivuilla.
Englanninkielinen tiedotuslehti Frontiers ilmestyi kerran. Siinä kerrottiin mm.
meneillään olevasta lakiuudistusprosessista, kehitysvammaisten päihteidenkäyttöön liittyvistä kysymyksistä, suomalaisesta lavatanssikulttuurista ja kehitysvammaisista tanssinharrastajista sekä liiton ajankohtaisista kehittämisprojekteista. Frontiers julkaistiin myös liiton englanninkielisillä internet-sivuilla pdf-muodossa.

Kehitysvamma-alan
Verneri-verkkopalvelu
Verneri-verkkopalvelun tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää tutkimukseen, käytäntöön ja kokemukseen perustuvaa tietoa kehitysvammaisuudesta sekä tarjota kehitysvammaisille tietokoneen käyttäjille myös oma selkokielinen sivu.
Erityisenä painopisteenä vuonna 2004 oli lasta odottaville perheille suunnatun, raskautta ja vammaisuutta käsittelevän aineiston sekä siihen liittyvän
tukihenkilötoiminnan ja neuvonnan vakiinnuttaminen.
Tukihenkilötoiminta verkossa on pilottitoimintaa, ja vuosi 2004 oli ensimmäinen täysi vuosi, jolta voitiin kerätä kokemuksia. Tarjolla oli kymmenen
vertaistukihenkilön palvelut. He jakoivat omia kokemuksiaan ja asiantuntemustaan niille ihmisille, jotka halusivat pohtia esimerkiksi omaa kantaansa
vammaisen lapsen synnyttämiseen. Tukihenkilön kanssa oli mahdollista keskustella joko avoimella keskustelupalstalla tai kahden kesken suljetussa ryhmässä. Alun perin luultiin, että ihmiset haluaisivat keskustella arkaluontoisiksi kokemistaan asioista muilta suljetussa ympäristössä, mutta suurin osa kysymyksistä ja keskustelunaloitteista tuli kuitenkin avoimelle keskustelupalstalle. Ilmeisesti internetin keskustelupalsta koetaan tällaiselle keskustelulle
riittävän anonyymiksi foorumiksi. Tukihenkilöille järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta tukihenkilönä toimimisesta sekä verkkovuorovaikutuksesta.
Vuonna 2004 vakiintui lasta
odottaville perheille
suunnattu, raskautta ja
vammaisuutta käsittelevä
aineisto sekä siihen liittyvä
tukihenkilötoiminta ja
neuvonta.
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Vernerin avoimille keskustelupalstoille tuli vuoden mittaan lähes 600 puheenvuoroa, joista suurin osa tuli kehitysvamma-alan yleiseen keskusteluun (290
kpl) ja seuraavaksi eniten odottajille tarkoitettuun keskusteluun (150 kpl).
Myös asiantuntijaneuvontaa tarjoavan palstan käyttö oli vilkasta. Asiantuntijat vastasivat 220 kysymykseen, joista noin puolet koski raskautta ja vammaisuutta. Tukihenkilö- ja neuvontapalvelu osoittautuivat tarpeellisiksi.
Uutta aineistoa tuotettiin erityisesti alan henkilökunnalle. Sivuille kerättiin
tietoa kehitysvamma-alan projekteista ja alan tutkimuksesta. Tarkoituksena

Viestintä

on levittää tietoa kehittämistyöstä sekä tarjota mahdollisuus verkostoitumiseen kehittämishankkeiden
välillä.
Keväällä tehdyn kävijätutkimuksen samoin kuin kävijätilastojen mukaan tietoa odottajille ja tietoa kehitysvammaisuudesta -osiot ovat sivujen suosituimpia.
Sivuja pitää erittäin hyödyllisinä 69,2 prosenttia vastanneista ja melko tai jonkin verran hyödyllisinä 23
prosenttia. Neuvontapalstaa koskeneisiin kysymyksiin
vastanneista 67,4 prosenttia piti neuvontapalstaa joko
erittäin tai melko hyödyllisenä.
Sivujen kävijämäärät olivat tasaisen korkealla. Vuoden lopussa kävijöitä oli noin 12 000 kuukaudessa.
Yhteistyössä olivat mukana myös Kehitysvammaisten
Tukiliitto ja muita alan toimijoita (liite 15) sekä Tietoa odottajille -osiossa Väestöliiton Perinnöllisyysklinikka.
www.verneri.net

Muu tiedotus
Kehitysvammaliiton ajankohtaiset tiedotteet julkaistaan liiton kotisivuilla internetissä
(www.kehitysvammaliitto.fi). Sivuilla kerrotaan lisäksi
uusista tuotteista, koulutuksista ja projekteista. Liiton www-sivuilla oli kuukausittain yleensä 5000-6000 kävijää.
Kehitysvammaliiton jäsenistölle tiedotettiin joka toinen kuukausi lähetettävällä sähköpostitiedotteella. Tiedotteessa kerrottiin liiton ajankohtaisista tapahtumista ja julkaisuista sekä muusta alan toiminnasta ja kehittämishankkeista.

Lieksan taidetoimintakeskuksessa
tehtyä taidetta julkaistiin Vernerissä
e-postikortteina.
Kuvassa Satu Turusen taideteos Talo.

Liiton henkilökunnan keskinäistä viestintää varten ylläpidettiin intranetiä,
jonka rakenne ja sisältö uudistettiin täydellisesti.
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Palvelut selkokielen käyttäjille

Selkokielinen tiedonvälitys
PEKKA ELOMAA

Selkouutiset ja saman lehden ruotsinkielinen versio
LL-Bladet ilmestyivät 26 kertaa. Painettujen lehtien levikki pysyi samana eli yhteensä noin 5 000 vuosikertana, ja tämän lisäksi verkkolehdillä oli numeroa kohden useita satoja lukijoita. LL-Bladetin julkaisijana toimi Kehitysvammaliiton ohella Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Lehdissä käsiteltiin kotimaan ja ulkomaiden uutistapahtumien lisäksi
urheilua, viihdettä, kulttuuria sekä erilaisia arkipäivän elämään liittyviä aiheita. Vuoden aikana valmisteltiin lehdissä tapahtuvaa uudistusta osana Taideteollisen korkeakoulun aikakauslehtityön koulutusohjelmaa.
Vuoden 2004 aikana Selkokeskukselta tilattiin 16 selkomukautusta, joista osa oli hyvin laajoja. Useimmiten tuotettiin aineistoja internetiin. Kuluttajaviraston kanssa tuotettiin ikäihmisten rahankäyttöön
liittynyt esitekampanja. Selkokeskus julkaisi myös
kaksi Selkonen-tiedotetta, jotka olivat Ketju-lehden
liitteinä sekä päivitti Papunetissa Selkokeskuksen
yleiskielisiä sivuja, joilta löytyy mm. tietoa selkokielen teoriasta.
Vuoden alussa valtion selkokirjatuki siirtyi Selkokeskuksen jaettavaksi. Apurahat jakaa erillinen selkokirjatyöryhmä, johon mm. kirjailijajärjestöt nimeävät edustajansa. Apurahojen turvin ilmestyi vuoden
aikana eri kustantajilta ennätysmäärä, 13 uutta selkokirjaa. Kirjoista julkaistiin uusi esite ja vuoden aikana jatkettiin selkokirjojen keskitettyä välitystoimintaa. Välitystoiminnan kautta myytiin vuoden aikana 1 316 selkokirjaa. Selkokirjoista oli myös Turun kirjamessuilla oma osasto.
Selkokeskuksen edustajat toimivat kouluttajina ja luennoitsijoina 17 tilaisuudessa, ja selkokeskuksella oli kuusi nimettyä asiamiestä eri puolilla Suomea. Vuoden aikana aloitettiin kirjoittajakoulutukseen liittyvä yhteistyö Oriveden opiston kanssa ja valmisteltiin vuoden 2005 alussa alkavaa verkkokirjoittajakoulutusta.
Selkokeskuksen tukena toimi Selkokeskuksen neuvottelukunta, johon toimintavuonna nimesi edustajansa 29 tahoa (Liite 8.).
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Selkokieli internetissä
Selkokeskus toimitti Papunet-verkkopalvelun selkokielisille sivuille tietoa
kymmenistä eri aiheista, selkokirjoista ja -esitteistä sekä Selkouutisten verkkolehden. Yhteistyössä FDUV:n kanssa ylläpidettiin myös ruotsinkielisiä selkosivuja. Selkosivujen kävijämäärät kasvoivat vuoden aikana niin, että syksyllä kävijöitä oli jo yli 6 000 kuukaudessa.
Vernerin selkokielisellä puolella oli käyttäjiä kuukausittain noin 2500-2700.
Erityisesti neuvontapalsta Verkko-Kerttu vilkastui saaden lähes sata kysymystä. Vuoden aikana järjestettiin kirjoituskilpailu ja aktivoitiin kehitysvammaisia ihmisiä eri puolilta Suomea kirjoittamaan ryhmissä jatkokertomuksia. Kehitysvammaisten ihmisten omia tuotoksia julkaistiin myös e-postikortteina.
Selkokielinen Verneri oli mukana Teknillisen korkeakoulun opinnäytetyönä
tehdyssä käytettävyystutkimuksessa.

Vuonna 2004 ilmestyi
ennätysmäärä, 13 uutta
selkokirjaa. Tieto-, taide- ja
nuortenkirjoja myytiin
vuoden aikana yli 1300, ja
niillä oli oma osasto Turun
kirjamessuilla.

Vuonna 2004 valmistui myös Kehitysvammaliiton internet-sivuille uusi selkokielinen osio, jossa on sivujen pääsisältö selkokielisenä.
www.papunet.net/selko
www.verneri.net/selko
www.kehitysvammaliitto.fi/selkotietoa
Hanna Viherjuuren työ
”Haaveeni on olla morsian”
voitti Papunetin piirustuskilpailun.
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Papunet – selkeää ja
esteetöntä kommunikointia
Papunet-verkkopalveluyksikkö palvelee puhevammaisia ihmisiä ja selkokielen käyttäjiä edistäen selkeää ja esteetöntä kommunikointia internet-palveluiden avulla. Yksikkö tuottaa ja ylläpitää Papunet-sivustoa, ylläpitää teknisesti Verneri-sivustoa ja muiden alalla toimivien yhteistyötahojen kotisivuja
sekä toimii yhteistyö- ja tiedotuskanavana.
Papunet-sivusto on tarkoitettu ihmisille, joilla on vaikeuksia puheen tuottamisessa ja ymmärtämisessä sekä selkokielen käyttäjille, heidän lähihenkilöilleen ja ammattihenkilöstölle. Papunet välittää tietoa kaikille näille ryhmille
heidän omilla kommunikointikeinoillaan. Sivusto on myös kanava toimintaan, tiedonvaihtoon sekä omien kirjoitusten ja kuvien julkaisemiseen.
Vuoden keskeisimpiä toimintoja olivat sivuston käytettävyyden parantaminen käytettävyystutkimusten perusteella, painikekäyttöisten vuorovaikutteisten osioiden toteuttaminen, olemassa olevien sivujen päivittäminen, selkokielen verkkokurssin tekninen toteuttaminen, sisällöntuotannon työkalujen
kehittäminen sekä henkilöstön verkkokirjoittamis- ja käytettävyysasiantuntemuksen lisääminen.
Vuoden aikana uudistettiin Papunetin kuvasivut sekä yhteistyötahojen kotisivut. Pähkinä-pelisivuille kehitettiin useita painikekäyttöisiä pelejä ja tehtäviä, mm. sanaristikko, tikkapeli ja helppokäyttöinen piirustusohjelma kuvagallerioineen. Yleiskielisille sivuille kehitettiin useita arjen työvälineitä sisältäviä materiaaliosioita yhteistyössä Tikoteekin, Opikkeen ja Pääjärven kuntayhtymän kanssa, mm. Ensiapua kommunikointiin ja Puhis-puhelaiteideat.
Lisäksi avattiin apuväline-palveluita ja kuvallisia toimintaohjeita käsittelevät osiot. Puhevammaisille ja kehitysvammaisille ihmisille järjestettiin piirustus- ja valokuvakilpailu, jonka tuloksia esiteltiin internet-sivuilla ja kiertävissä näyttelyissä.
Sivujen käytettävyyttä arvioitiin selkosivujen ja pähkinäpelisivujen osalta. Arvioinnit toteutettiin yhteistyössä Helsingin ja Rovaniemen yliopistojen kanssa, ja niitä jatketaan vuoden 2005 aikana.
Papunetissa kävijöiden määrä kasvoi vuoden aikana merkittävästi. Käytetyimmät sivut ovat yleis-, selko- ja pähkinä-pelisivut. Loppuvuodesta kävijöiden määrä oli yli 20 000
kuukaudessa. Kävijöiden mielipiteitä ja kehittämistarpeita
kerättiin kävijäkyselyllä marras-joulukuussa 2004. Kyselyn
mukaan Papunet koettiin erittäin hyödylliseksi, laajaksi ja
ajankohtaiseksi. Lisäksi sivujen käyttäjät lähettivät vuoden
aikana sivujen palautelomakkeen kautta yli sata palautetta.
Papunet-sivuston toteutuksessa on mukana alan kansallisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita ja organisaatioita, mm.
Aivohalvaus- ja dysfasialiitto, Autismi- ja Aspergerliitto,
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf, Kehitysvammaisten Tukiliitto ja Suomen CP-Liitto.
www.papunet.net
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Alan kehittämiskeskus
Tikoteekki
Kehitysvammaliiton Tikoteekki toimii alansa kehittämiskeskuksena, tuottaa asiakaspalveluita Uudenmaan alueella sekä koordinoi yhdentoista alueellisen yksikön Tikoteekki-verkostoa. Tikoteekki kokoaa ja välittää tietoa puhetta tukevasta ja
korvaavasta kommunikoinnista (AAC) sekä alan
uusimmista tietoteknisistä mahdollisuuksista.

PEKKA ELOMAA

Tikoteekki jatkoi Opas-esitesarjan tuottamista.
Vuoden aikana julkaistiin Kuvat kommunikoinnissa -esite sekä Stakesin ITSE-hankkeen tuella
Opas tietotekniikan mahdollisuuksiin ja Guide om
möjligheterna med kommunikation -esitteet.
Opas-esitesarjan tavoitteena on levittää puhevammaisten ihmisten kommunikointiin liittyvää tietoa omaisille sekä opetuksen, kuntoutuksen ja terveydenhuollon alalla toimiville. Oppaat tulivat
suureen tarpeeseen ja kaikkiaan niitä on painettu jo 59 000 kappaletta. Opas-esitesarja on tulostettavissa myös Papunetin sivuilta.
Tikoteekin julkaiseman Tikonen-tiedotteen tilaajia oli 1500. Lisäksi Ketju-lehden välissä Tikonen
saavutti noin 3500-4000 lukijaa. Tiedotetta jaettiin myös messuilla ja koulutustilaisuuksissa.
Tikoteekin henkilökunta kokosi Papunet-internet-sivustoon tietoa kuntouttavista tietokoneohjelmista ja kommunikointiohjelmista sekä ohjeita ja vinkkejä tietokoneohjelmien käyttämiseen.
Tikoteekki tuotti sivuille myös Ensiapua kommunikointiin -materiaalin henkilöille, jotka kohtaavat työssään puhevammaisia ihmisiä. Kommunikointilaiterekisterin ja AAC-henkilörekisterin
päivitystä ja ylläpitoa Papunetissa jatkettiin.
Tikoteekki on tehostanut tiedonkulkua alan ajankohtaisista asioista keräämällä sähköpostilistan
alueellisista AAC-yhdyshenkilöistä, jotka välittävät tiedon mm. koulutuksista ja uusista materiaaleista edelleen omiin verkostoihinsa. Tikoteekki järjestää AAC-yhdyshenkilöille vuosittain neuvottelu- ja seminaaripäivän.
Toimintakauden aikana Tikoteekki käynnisti Studia AAC -keskustelutilaisuudet. Kolmeen tilaisuuteen kerääntyi kuhunkin 50 henkilöä kuuntelemaan
ajankohtaiseen aiheeseen liittyvää alustusta ja keskustelemaan.

Osmo Ahola tutustuu
viittomamerkkeihin.
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Tikoteekin toimintaan kävi tutustumassa 40 ryhmää. Opiskelijoiden lisäksi
Tikoteekissa vieraili mm. vanhempainryhmiä ja sairaaloiden kuntoutustyöryhmiä. Lisäksi keskus on esitellyt omaa toimintaansa ja jakanut materiaalia
useilla messuilla ja alan seminaareissa.
Vuonna 2004 käynnistyi Kommunikoinnin arvioinnin vaikuttavuus -tutkimus. Tutkimuksessa ovat mukana Kehitysvammaliiton Tikoteekki sekä Seinäjoen, Tampereen ja Oulun alueelliset yksiköt. Tutkimuksen tulosten avulla
kehitetään kommunikoinnin arviointiin liittyviä työskentelytapoja. Myös
videohavainnoinnin käyttöä asiakastyössä kehitettiin edelleen sekä asiakastyössä että koulutustilaisuuksissa.

Asiakaspalvelut
Tikoteekissa kävi vuoden aikana 27 asiakasta kommunikoinnin arvioinnissa.
Arviointijaksojen pituus asiakasta kohti oli noin kahdeksan kuukautta. Kommunikoinnin arviointiin osallistuneilta kerättiin pitkäaikaisseurantaa varten
palautteet ennen prosessin käynnistymistä, arvioinnin lopussa sekä puoli vuotta
arvioinnin jälkeen. Arvioinnit toteutettiin pääosin asiakkaan toimintaympäristössä moniammatillisen tiimin (puheterapeutti, toimintaterapeutti ja tarvittaessa tietotekniikkavastaava sekä AAC-ohjaaja) yhteistyönä. Osassa arvioinneista hyödynnettiin videointia.
Tietokoneen käytön arviointiin osallistui 11 asiakasta. Lisäksi toteutettiin
yhdeksän asiakaskonsultointia. Kehitysvammaliiton Tikoteekin asiakkaista
suurin osa oli Hanko-Hämeenlinna-Lahti-Porvoo -alueelta. Kehitysvammaliiton Tikoteekin työntekijä oli aluekeskustyöntekijän mukana konsultoimassa 11 asiakaskäynnillä. Myös ATK-projektin teknisten avustajien koulutuksen yhteydessä tehtiin 15 asiakaskonsultointia Seinäjoella, Turussa, Kuopiossa ja Tampereella.
Ohjatusti tietokoneohjelmiin tutustui vuoden aikana 40 asiakasta ja heidän
lähihenkilöitään. Kolmen käyntikerran aikana opastettiin asiakasta ja lähihenkilöitä käyttämään tietokoneohjelmia tavoitteellisesti ja kuntouttavasti.

Tikoteekki-verkosto ja muu yhteistyö
Tikoteekki on kymmenen
vuoden ajan koonnut ja
välittänyt tietoa puhetta
tukevasta ja korvaavasta
kommunikoinnista sekä alan
uusimmista tietoteknisistä
mahdollisuuksista.

Verkostoituminen tukee Tikoteekkien välistä yhteistyötä palveluiden kehittämisessä ja niiden saavutettavuudessa sekä työntekijöiden osaamisen laajentamisessa. Vuonna 2004 käynnistyi Pääjärven Tikoteekin toiminta Lammilla
ja Pohjois-Karjalan Tikoteekin toiminta Liperissä. Kehitysvammaliiton Tikoteekin henkilökunta osallistui uusien yksiköiden työntekijöiden perehdyttämiseen. Neljän alueellisen yksikön työntekijöitä oli Kehitysvammaliiton Tikoteekin tuella mukana ryhmätyönohjauksessa. Alueellisten yksiköiden työntekijöille järjestettiin yhteinen Tikoteekki-verkoston koulutuspäivä. Yksiköiden henkilökuntaa osallistui myös ID-päivien luennoille ja näyttelyyn.
Alueellisten yksiköiden henkilökuntaa koulutettiin Pitkäaikaistyöttömät alueellisten Tikoteekkien ATK-tukihenkilöiksi -projektin yhteydessä. Kaikki projektiin osallistuneet pitkäaikaistyöttömät työllistyivät vuoden 2005 alussa.
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KIMMO RÄSÄNEN

Alueellisten yksiköiden toimintaa tuettiin myös antamalla työpanosta alueellisten koulutustilaisuuksien järjestämiseen kentän työntekijöille. Tikoteekkiverkoston sisäinen konsultointi ja tiedonvälitys oli aktiivista.
Tikoteekki teki yhteistyötä myös muiden vastaavia palveluja tuottavien tahojen kanssa. Tikoteekki kokosi alan asiakaspalveluita toteuttavat toimijat yhteiseen neuvottelupäivään syksyllä 2004.
Kehitysvammaliiton Tikoteekki oli aktiivisesti mukana kehittämässä puhevammaisten tulkkipalveluja. Tikoteekki oli jäsenenä Suomen CP-Liiton Puhevammaisten tulkkipalvelu -projektin johtoryhmässä, Uudenmaan ja valtakunnallisen Veturin työryhmissä sekä asiantuntijana Uudenmaan tulkkipalvelujen hankintapiirissä. Vuoden aikana toteutettiin yhteistyössä Uudenmaan
Veturin PuTu-työryhmän kanssa tiedotusseminaari sekä käynnistettiin puhevammaisten tulkkipalvelun laatukriteerien tekeminen. Lisäksi Tikoteekki on
osallistunut valtakunnalliseen puhevammaisten tulkkipalvelutyöntekijöiden
verkoston työhön sekä ollut käynnistämässä Uudenmaan alueen verkoston
toimintaa.
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Tutkimushankkeet
Elämänkulku-projekti
Kehitysvammaisten elämänkulkua tutkitaan monitieteisessä projektissa, joka
toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän, Kuopion ja Helsingin yliopistojen kanssa. Kotun tutkimusosuudessa selvitetään palvelujen vaikutuksia kehitysvammaisten hyvinvointiin ja palvelujärjestelmän muutoksia 1960-luvulta nykypäivään. Tutkijaryhmässä jatkettiin yhteisjulkaisun valmistelua. Se on tarkoitus julkaista ns. suplementtina kansainvälisessä kehitysvamma-alan tieteellisessä julkaisussa. Lisäksi projektin tuloksia esiteltiin Psykologia-kongressissa
Turussa.

FAS-lapsille ja heitä
huoltaville sijaisperheille ei
tarjota läheskään riittäviä
tuki- ja terapiapalveluja.

FAS-lasten ja -nuorten tutkimus- ja
kuntoutusprojekti
FAS-lasten ja -nuorten kuntoutusprojektin tutkimusten raportointia jatkettiin Suomen Akatemian rahoituksen turvin. Käsikirjoitus ”Katkennein siivin
elämään” valmistui. Siinä tarkastellaan sikiöaikana päihteille altistuneiden
lasten kasvuympäristöjen ja muiden olosuhteiden yhteyttä lasten sosioemotionaaliseen kehitykseen. Tulosten mukaan alle 3-vuotiaana sijaisperheeseen
sijoitettujen lasten kehitys eteni paremmin kuin myöhemmällä iällä sijoitettujen. Valmisteilla oli myös toinen käsikirjoitus, joka antaa varsin lohduttoman kuvan yhteiskunnan piittaamattomuudesta. Huolimatta tunnistetuista
kehitysriskeistä läheskään riittäviä tuki- ja terapiapalveluja ei tarjottu lapsille
eikä heitä huoltaville sijaisperheille.

Syventävää tietoa laaja-alaisista
oppimisvaikeuksista
Henkilöt, joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia, ovat usein palvelujärjestelmän väliinputoajia. He eivät ole kehitysvammaisia, joten he jäävät kehitysvammapalveluiden ulkopuolelle, mutta kuitenkin he tarvitsevat tukea selviytyäkseen ikä- ja kehitysvaiheensa mukaisista kehitystehtävistä. He ovat
olleet väliinputoajia myös tutkimuksen kentässä, sillä tästä ihmisryhmästä on
käytettävissä erittäin vähän pätevää tutkimustietoa.
Niilo Mäki Instituutti ja Kehitysvammaliitto käynnistivät yhteisen tutkimusja kehittämisprojektin, jonka tavoitteena on sekä tuottaa uutta tietoa tämän
ihmisryhmän erityispiirteistä että antaa eväitä tukipalveluiden kehittämiseen.
Niilo Mäki Instituutin tutkijat tutkivat laaja-alaisten oppimisvaikeuksien ilmenemismuotoja peruskoulun kahdeksasluokkalaisilla yhteistyössä eräiden
Jyvässeudun koulujen kanssa. Kehitysvammaliiton osuus projektissa painottuu ensi vaiheessa sen selvittämiseen, miten sellaiset nuoret, joilla on kouluiässä todettu laaja-alaisia oppimisvaikeuksia, ovat selviytyneet myöhemmin
elämässä. Projektissa tuotettavaa tutkimustietoa hyödynnetään tulevina vuosina niiden tukijärjestelmien kehittämiseen, joilla autetaan näitä nuoria siirtymään peruskoulusta eteenpäin ja ehkäistään heidän syrjäytymisensä koulutuksesta ja työelämästä.
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Projekti kestää vuoden 2006 loppuun. Projektia hallinnoi Niilo Mäki Instituutti.
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Kuntien palvelut kehitysvammaisille
1994 – 2000
Väitöskirjatyönä jatkettiin tutkimusta kuntien toimintaympäristöjen vaikutuksista kehitysvammapalvelujen muotoutumiseen. Tutkimuksen tavoitteena
on selvittää kuntien toimintaympäristöjen eri tekijöiden vaikutuksia kehitysvammapalvelujen rakenteeseen ja tuotantoon vuosien 1994 ja 2000 välisenä
aikana. Hankkeessa analysoitiin kuntien palvelurakenne- ja tuotantoprofiileja, niissä tapahtuneita muutoksia sekä niihin vaikuttavia toimintaympäristön
tekijöitä. Alustavia tuloksia esiteltiin IASSID:n maailmankonferenssissa
Montpellier’ssa kesäkuussa.

Ikääntyvien kehitysvammaisten tukiprojektissa
pyritään lisäämään mielenkiintoa
terveellisiin elämäntapoihin mm.
perustamalla Senioriklubeja.

Palveluorganisaatioiden
arviointi- ja
kehittämishankkeet
Ikääntyvien kehitysvammaisten tukiprojekti

Vuoden 2004 aikana projektissa laadittiin senioriklubien kokeilua
varten toimintamallin kokeiluversio hyödyntäen olemassa olevia
kansainvälisiä kehitysvammaisille henkilöille sekä valtaväestön
ikääntyneille suunniteltuja ohjelmia ja malleja. Kokeilun käytännön toteuttamiseksi solmittiin yhteistyösopimukset viiden kehitysvammapalveluja tuottavan organisaation kanssa. Kokeilu lähti käytännössä liikkeelle senioriklubien ohjaajille järjestetyllä kaksipäiväisellä koulutustilaisuudella marraskuussa. Arviointimenetelmien kehittämistarvetta kartoitettiin erityishuoltopiireihin ja 14 suurimpaan kaupunkiin lähetetyllä postikyselyllä.
Aineiston keruuvaihe valmistui loppuvuodesta 2004.

KIMMO RÄISÄNEN

Ikääntyvien kehitysvammaisten tukiprojekti käynnistyi 2004. Tavoitteena on
ikääntyvien kehitysvammaisten ihmisten palvelujen kehittäminen siten, että
ne toimisivat nykyistä enemmän ennaltaehkäisevästi ja kehitysvammaisten
henkilöiden toimintakykyä ylläpitävästi. Projekti toteutetaan kolmena toiminnallisena kokonaisuutena: 1) Kehitysvammaisten ikääntymiseen liittyvän
tiedon tuominen kehitysvamma-alan työntekijöiden sekä kehitysvammaisia
henkilöitä hoitavien omaisten käyttöön. Keinoina ovat kehitysvammaisten
ikääntymiseen liittyvän tietokannan tuottaminen ja tiedottaminen. 2) Ikääntyvien kehitysvammaisten toimintakykyä ylläpitävän, liikuntasisältöisen senioriklubitoimintamallin kehittäminen ja kokeilu. 3) Arviointimenetelmien kehittämistyö, joka on osa projektin laajempaa tavoitetta lisätä
kehitysvamma-alan henkilöstön tietämystä ja osaamista sekä työvälineitä liittyen ikääntymiseen ja toimintakykyyn.
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PETRI PUROMIES

Opinnoista
työelämään
Vuonna 2001 käynnistyneen
Opinnoista työelämään -projektin tavoitteena oli edistää kehitysvammaisten ammatillisten
opiskelijoiden työllistymistä tavallisille työpaikoille tuetun työllistymisen toimintamallin mukaisesti. Toisena tavoitteena oli
kehittää oppilaitoksen ja työ- ja
toimintakeskusten välinen
kumppanuuskoulutus työ- ja toimintakeskuksissa työskenteleville kehitysvammaisille henkilöille. Hanke toteutettiin yhdessä
Helsingin Diakoniaopiston
kanssa.
Marco Bjurström puhui
työelämän vuorovaikutuksesta
Opinnoista työelämään
-projektin seminaarissa.

Hankkeessa kehitettiin kolmea toimintamallia kehitysvammaisten ammatillisen koulutuksen ja työelämän nivelkohtiin:
1) Tuetun työssäoppimisen toimintamallissa lähihoitajaopiskelijat toimivat
kehitysvammaisten opiskelijoiden tukihenkilöinä työssäoppimisjaksojen aikana.
2) Saattaen vaihto -mallissa työvalmentajat osallistuvat opiskelijoiden työllistymisen suunnitteluun ja tukemiseen heti opiskelun alusta alkaen. Opetushenkilöstön ja työvalmentajien systemaattisen yhteistyön tavoitteena on opiskelijoiden työllistyminen tavallisille työpaikoille tuetun työllistymisen toimintamallin mukaisesti.
3) Oppilaitoksen ja työ- ja toimintakeskusten välinen kumppanuuskoulutus
on tarkoitettu työ- ja toimintakeskuksissa pitkään työskennelleille ja/tai vailla pitkäkestoista ammatillista koulutusta oleville kehitysvammaisille henkilöille. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen tavoitteena
on tarjota opiskelijoille uusia näköaloja ja tukea ammatillisen tulevaisuuden
arviointiin ja uudelleensuuntaamiseen.
Hankkeessa järjestettiin myös työelämäseminaareja, pääkaupunkiseudun tuetusti työllistyneille ja avotyötoiminnassa oleville kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettuja koulutustilaisuuksia.
Euroopan sosiaalirahaston ja Etelä-Suomen lääninhallituksen tuella toteutettu projekti päättyi heinäkuussa 2004. Projektissa kehitetyistä toimintamalleista tuotettiin muun muassa videoita sisältävä aineistokokonaisuus Verneriverkkopalveluun.

20

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

KIMMO RÄISÄNEN

Opinnoista työelämään
-projektissa edistettiin
kehitysvammaisten
opiskelijoiden työllistymistä
tavallisille työpaikoille tuetun
työllistymisen toimintamallin
mukaisesti.

Yhdessä kasvamaan – kaikille avoin koulu
ja lähiyhteisö
Projektin tavoitteena oli kokeilla ja kehittää erilaisia yhteistyömalleja ja -käytäntöjä, joilla lisätään kaikkien lasten mahdollisuuksia liittyä kunnan lähiyhteisöön ja kouluun. Hanke toteutettiin yhteistyössä Pyhtään, Alahärmän,
Utajärven ja Jyväskylän maalaiskunnan kanssa. Kulunut vuosi oli aktiivisen
kehittämistyön aikaa. Kunnat arvioivat palautteessaan projektin mahdollistaman kehittämistyön laadukkaaksi. Hankkeen loppuseminaarissa valtiovallan tervehdyksen esitti opetusministeri Tuula Haatainen yli 300 osanottajalle. Hankkeen raportointi siirtyi osittain vuoden 2005 alkupuolelle.
Kehittämistyön tavoitteena oli tukea koulujen valmiutta vastata oppilaiden
yksilöllisiin tarpeisiin ja edistää lähikouluperiaatteen toteutumista. Lisäksi
tavoitteena oli lisätä oppilaiden ja heidän perheidensä osallistumismahdollisuuksia koulussa ja lähiyhteisössä. Kehittämistyön painopiste oli 6–12-vuotiaissa lapsissa. Lasten vapaa-ajantoiminta, harrastusmahdollisuuksien sekä lähiyhteisön pelisääntöjen selkiyttäminen, kunnan alueiden sisäisen ja keskinäisen sekä poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen sekä erityistä tukea
tarvitsevan lapsen koulunaloittaminen nousivat kuntien itse valitsemiksi kehittämistavoitteiksi. Kehittämistyöhön osallistui työntekijöitä kunnan eri
hallintokunnista, paikallisten järjestöjen edustajia, koulujen henkilökuntaa, vanhempia sekä luottamushenkilöitä, yhteensä noin 130 henkilöä. Projekti tarjosi tukea ja ohjausta kehittämisryhmille, koulutusta paikallisesti ja
valtakunnallisesti sekä tutkimustietoa kunnan ja koulun inkluusion toteutumisesta.

Yhdessä kasvamaan
-projektin tavoitteena on
yhdessä kuntien kanssa
lisätä kaikkien lasten
mahdollisuuksia liittyä
tasavertaisina jäseninä
lähiyhteisöön ja kouluun.
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Yhdessä kasvamaan
-projektissa tuotettiin tiedotusja koulutusmateriaalia
inkluusiosta cd-rom-levykkeelle
ja internetiin. Cd-romia
lähetettiin mm. kuntiin
sivistystoimelle ja yliopistojen
opettajainkoulutuslaitoksille.
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Keskustelu ja tietoisuus inkluusiosta lisääntyi, ja moniammatillinen ja
poikkihallinnollinen yhteistyö kehittyi eri hallintokuntien ja järjestöjen kesken projektin aikana. Kunnat toteuttivat inkluusiota edistäviä konkreettisia toimenpiteitä ja tapahtumia. Lapsiperheiden mielipiteet ja toiveet pääsivät entistä paremmin esille. Osana paikallista
kehittämistyötä toteutettiin kehittämiskumppanikoulutus, johon
osallistui yhdeksän henkilöä yhteistyökunnista ja -kouluista. Kouluissa kokeiltiin kansainvälisessä käytössä olevaa inkluusio-ohjelmaa
(Index for Inclusion) työvälineenä kehittämistyössä, ja käännettiin
se suomeksi sekä muokattiin täkäläisiin oloihin sopivaksi. Inkluusio-teemasta tiedotettiin eri tavoin, mm. messuilla, seminaareissa,
lehdissä, televisiossa, radiossa, internetissä sekä esittelytilaisuuksissa
niin kotimaassa kuin kansainvälisissä konferensseissa.
Projektiin liittyi tutkimusosuus. Kuntatutkimuksessa työstettiin kahta
raporttikäsikirjoitusta. Projektista prosessiksi -käsikirjoituksessa on
tarkasteltu projektin toteuttamistapoja kuntatasolla. Neljä keskustelua inkluusiosta -käsikirjoituksessa on pilottikuntien projektin avainhenkilöiden ryhmäkeskustelujen avulla tarkasteltu, kuinka he rakenteistavat projektin toteuttamista. Koulututkimuksessa analysoitiin edellisenä vuonna kerättyjä koulujen henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kyselyaineistoja sekä toteutettiin uusintakysely oppilaille ja huoltajille. Tutkimusyhteistyötä tehtiin
Jyväskylän yliopiston kanssa. Projektikunnissa koulututkimuksellista väitöskirjaa tekee kolme jatko-opiskelijaa.

Erityishuollon palvelut tasokkaiksi
Varsinais-Suomessa
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin laatuhankkeen tavoitteena on luoda
edellytykset ja toimintakäytännöt alueen erityishuollon palvelujen jatkuvalle
parantamiselle. Laadun arvioinnin ja kehittämisen kehikkona käytetään Eurooppalaista laatupalkintokriteeristöä (EFQM). Kehitysvammaliitto konsultoi kuntayhtymää organisaation suorituskyvyn mittaamisessa sekä palvelujen
tuotteistamisessa. Hankkeen kehittämisryhmälle järjestettiin koulutus- ja kehittämispäiviä sekä toteutettiin konsultaatioita videoneuvotteluna. Kehitysvammaliiton tuella valmistuivat organisaation tuotekartta sekä priorisoitujen
palvelujen tuotekuvaukset sekä suunnitelma organisaation suorituskyvyn mittaamisesta.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön
palvelujen kehittäminen
Kehitysvammaliitto toteutti vuonna 2004 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toimeksiannosta konsultaatiotyön, jonka tavoitteena oli KeskiSuomen vammaispalvelusäätiön palvelujen kokonaisuuden mallintaminen ja
tuotteistuksen käynnistäminen priorisoiduissa palvelutuotteissa. Kehitysvammaliiton konsultaatioon osallistui asiantuntijaryhmä, josta muodostettiin kolme seuturyhmää: Jyvässeudun ryhmä, Keuruun seuturyhmä ja Äänekosken
seuturyhmä. Konsultaatiossa tarkasteltiin säätiön muotoutuvaa toimintaa em.
seutukuntien näkökulmasta. Konsultaatiossa tuotettiin ensimmäinen versio
säätiön ns. Sinisestä kirjasta, joka kuvaa säätiön toiminnan perusteita ja palvelusuunnittelun lähtökohtia sekä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Sininen kirja sisältää mm. säätiön asiakaskartan, säätiön tuotekartan ja tuotekuvaukset priorisoiduista tuotteista.

Hyvät käytännöt ja vammaisten
asumispalvelujen laatusuositukset
Hyvät käytännöt ja vammaisten asumispalvelujen laatusuositukset -projekti
toteutettiin STM:n toimeksiannosta yhteistyössä Kehitysvammaisten Tukiliiton ja FDUV:n kanssa. Hankkeen tarkoituksena oli tukea vuonna 2003 julkaistun valtakunnallisen vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuosituksen käyttöönottoa ja soveltamista sekä arvioida suositusten vaikuttavuutta
kehitysvammaisten ihmisten asumispalveluissa. Kehitysvammaliiton osaprojektissa selvitettiin kuntien käytäntöjä laatusuositusten ydinalueilla ja koottiin asumispalvelujen hyviä käytäntöjä. Kehitysvammaliitossa tuotettiin laatusuosituksiin perustuva itsearviointimalli ja -välineistö kunnille ja toteutettiin itsearvioinnit viidessä pilottikunnassa. Projektin tulokset julkaistiin Kotunet-verkkojulkaisuna Kehitysvammaliiton internet-sivuilla.

Asumispalvelujen laatukartoitus Savossa
Vaalijalan kuntayhtymän toimeksiannosta toteutettiin Savon vammaisten
ihmisten asumispalvelujen laatukartoitus. Laatukartoituksen lähtökohtina
olivat STM:n ja Suomen Kuntaliiton antama vammaisten ihmisten asumispalvelujen laatusuositus sekä Kotussa kehitetyt kehitysvammaisten ihmisten
asumispalvelujen laatuasteikot. Aineisto kerättiin postikyselyllä kaikista Savon alueen asumispalveluja mielenterveysasiakkaille ja vammaisille ihmisille
tuottavista yksiköistä. Tulokset esiteltiin Pieksänmaalla järjestetyssä palauteseminaarissa ja kartoituksen raportti julkaistiin Kotunet-verkkojulkaisuna.

Kehitysvammaiset haluavat
nykyistä enemmän vaikuttaa
omaan asumiseensa.
He toivovat asumispalveluilta entistä enemmän
joustavuutta sekä mahdollisuuksia yksilöllisiin
valintoihin.
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Tuotekehittely
Palkittu Tikas-koulutusmalli
Tikas-projektissa kehitetään laaja-alaisesti erilaisten oppijoiden tarpeisiin suunnattua selkeää ja tavoitteellista tietotekniikan opetusmallia. Vuonna 2004
selkokielinen Tikas-tietotekniikkakirjasarja valmistui kokonaisuudessaan.
Saatavilla on nyt selkokieliset oppaat Tekstinkäsittelyä selkokielellä, Käyttöjärjestelmä, Selain ja sähköposti, Taulukkolaskenta ja Esitysgrafiikka.
20 opettajaa koulutettiin järjestämään erilaisissa oppilaitoksissa Tikas-kursseja. Tikas-koulutusta järjestäviä organisaatioita on yhteensä 36. Vuonna 2004
myönnettiin 360 Tikas-korttia erilaisille oppijoille osoittamaan heidän taitonsa tietotekniikan eri osaamissisällöissä. Tikas-projektissa kehitettiin edelleen myös verkko-oppimisympäristöä ja verkkomateriaaleja.
Tikas sai kunniamaininnan pääministerin parhaat käytännöt -kilpailussa, jossa arvioitiin tietoyhteiskunnan hyviä käytäntöjä. Tikas osallistui sarjaan, jossa arvioitiin koulutukseen ja oppimiseen liittyviä tietoyhteiskuntahankkeita.
Tikas-projekti saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta.

Keto – toimintakyvyn arviointiasteikko

Mitä sinulle tulee mieleen
sanasta hiiri? Tikaskoulutusmenetelmän ja
-materiaalien avulla myös
erilaiset oppijat voivat
saavuttaa tietotekniikan
perustaidot.
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Keto on Kehitysvammaliitossa kehitetty toimintakyvyn arviointiasteikko, joka
soveltuu erityisesti kehitysvammaisten henkilöiden toimintakyvyn arvioimiseen.
Asteikkoa on kehitetty vuodesta 1996 lähtien. Asteikkoa ja sen käyttöä esiteltiin useissa erilaisissa tilaisuuksissa sekä järjestettiin paikallista koulutusta.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Verkostot
KIMMO RÄISÄNEN

Alli-verkosto
Alli-verkoston tavoitteena on tukea palvelujen tuottajia, ostajia ja asiakkaita palvelujen laadun arvioinnissa ja kehittämisessä. Vuonna 2004 Alli-verkosto
vakiinnutettiin osaksi Kehitysvammaliiton toimintaa.
Verkoston toimintaan osallistui 11 kuntaa ja 36 asumispalveluyhteisöä.
Verkoston toiminta oli vilkasta. Ensimmäiset 16 jäsentä saivat laatukierroksensa päätökseen toukokuussa. Vuoden 2004 loppuun mennessä oli verkoston tuella valmistunut 39 asumispalvelujen kehittämissuunnitelmaa. Paikallisia konsultaatioita järjestettiin 38.
Valtakunnallisia verkoston koulutuspäiviä oli 12 ja
erillisiä teemakoulutuksia neljä.
Lokakuussa alkoi ensimmäinen Allin syventävä teemaohjelma Bertta. Bertta-valmennusohjelma perustuu
benchmarking-menetelmään, jossa pyritään oman toiminnan kehittämiseen vuorovaikutteisen oppimisen
ja vertailun avulla. Valmennuksen aloitti seitsemän
organisaatiota, joista viisi oli suorittanut laatukierroksen ja kaksi liittyi verkostoon uutena jäsenenä.
Kolmanteen Alli-konferenssiin osallistui 93 henkilöä, joista aiempaa suurempi osa kehitysvammaisia. Konferenssissa annettiin Vuoden Alli -tunnuspalkinto Lohjan Alli-tiimille. Kunniamaininnan saivat ekologisuus ja taloudellisuus -kehittämishankkeestaan Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymän
Lohjan Törmäsenkadun asuntolan asiakkaat.

Oma postilaatikko on oman
asunnon merkki. Jenni Kurri
tarkistaa, onko postia tullut.

Rakenteellisesti ja sisällöllisesti uudistettu extranet-palvelu AlliNet otettiin
käyttöön lokakuussa.

Neuronetti
Neuronetti on valtakunnallinen asiantuntijaverkosto alan psykologeille. Neuronetin toiminta vilkastui. Verkostoon liittyi muutama uusi jäsen ja työnohjauksia järjestettiin aikaisempaa enemmän. Suljettu sähköinen keskusteluryhmä uudistettiin.

Tutkimusjulkaisut
Kotulla on kolme julkaisusarjaa, joita toimittaa tutkimusjohtaja. Lisäksi julkaistaan tarvittaessa erillisjulkaisuja, lähinnä arviointiasteikkoja. Kotu-tutkimuksia sarjassa on tieteellinen arviointimenettely. Siinä julkaistaan väitöskirjoja ja muita tieteellisiä julkaisuja. Kotu-raportteja-sarjassa julkaistaan arviointiraportteja, projektien loppuraportteja ja muita tutkimusjulkaisuja. Kotunet on verkkojulkaisusarja. Sen julkaisut ovat tulostettavissa ja luettavissa
Kehitysvammaliiton www-sivuilla. Ensimmäiset Kotunet-julkaisut ilmestyivät 2004.
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Tietopalvelut

Kirjasto palvelee
opiskelijoita ja henkilöstöä
Kehitysvammaliiton kirjasto palveli asiakkaita – kehitysvamma-alan toimijoita, tutkijoita, opiskelijoita ja omaisia – järjestämällä tietopalvelua ja lainaamalla kokoelman aineistoa sekä kirjastovieraille että kaukopalveluna. Kirjaston kokoelma on internet-verkossa. Asiakkaat voivat paitsi selata, myös
uusia lainojaan ja tehdä varauksia aineistosta verkon välityksellä.
Kirjastoa esiteltiin mm. valtakunnallisilla opintopäivillä, ParExpo-apuvälinemessuilla, sosiaali- ja terveysalan vammaistyön opettajien neuvottelupäivillä,
Alli-työkonferenssissa sekä kirjastossa vieraileville opiskelija- ja opettajaryhmille. Toimintavuonna painatettiin myös esite kirjastopalveluista.
Kokoelman kartunta oli 624 nimekettä. Vuoden lopussa kokoelmassa oli lainattavaa aineistoa 9860 nidettä ja käsikirjastossa sekä lukusalikäytössä yhteensä runsaat 1900 nidettä. Lisäksi aineistoa oli sijoitettuna Tikoteekin käsikirjastoon, varastokirjastoon ja henkilökunnan työhuonekäyttöön.
Lainatapahtumia oli yhteensä 6467. Lisäys vuoteen 2003 on 17 prosenttia.
Lainaajakunnasta suurin ryhmä on opiskelijat. Alan työntekijöistä suurimpia
ryhmiä ovat opettajat, ohjaajat ja hoitajat.

Koulutus tukee kehittämistä
Kirjanmerkki toimii
esitteenä, jolla
jaetaan tietoa
Kehitysvammaliiton kirjastosta.

Kehitysvammaliiton koulutustoiminta pyrkii aktiivisesti edistämään alalla
tapahtuvaa kehitystä. Koulutuksissa käsiteltävien aiheiden ja niihin otettujen näkökulmien valinta on aina myös puheenvuoro siihen keskusteluun, mitä
käydään ammatillisesti ja eettisesti laadukkaista palveluista. Toimintavuoden
aikana järjestetyissä valtakunnallisissa koulutustilaisuuksissa korostuivat vaikeimmin vammaisten kommunikaation edistäminen, varhaiskuntoutus yhteistyössä perheiden kanssa, kehitysvammaisten psykososiaalisen hyvinvoinnin
edistäminen sekä hyviksi koettujen työtapojen edistäminen niin palvelusuunnittelussa kuin asumisen ja työtoimintojen kehittämisessä. Eniten osallistujia
oli kehitysvammaisten ikääntymistä ja mielenterveyttä käsittelevissä koulutustilaisuuksissa, mikä kertoo siitä, että perustietouden levittäminen näistä
aiheista on edelleen tarpeellista.
Valtakunnallisia koulutustilaisuuksia järjestettiin 20. Niihin osallistui yhteensä
474 henkilöä ja näistä kertyi kaikkiaan 826 koulutuspäivää. Merkittäviä koulutustapahtumia olivat myös Opinnoista työelämään -projektin päätösseminaari toukokuussa ja Yhdessä kasvamaan -projektin päätösseminaari joulukuussa. Nämä kokosivat yhteen yhteensä yli 400 asiasta kiinnostunutta.

26

Koulutus- ja kehittämistoiminta

Ammatti- ja alakohtaisia neuvottelupäiviä järjestettiin edelleen. Näin on
haluttu antaa kentän työntekijöille mahdollisuus kokemusten vaihtoon ja verkottumiseen. Toimintavuoden aikana järjestettiin kouluavustajien, työvalmentajien ja sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten opettajien neuvottelupäivät. Perhehoitajien neuvottelupäivät järjestettiin yhteistyössä Perhehoitoliiton kanssa.

Runoilija Kirsi Kunnas puhui lapsen
kielenoppimisesta sekä kertoi
omista runoistaan opintopäivien
päätöstilaisuudessa.

Kehitysvammaliitolta tilattuja ja tilaajan toiveiden mukaan räätälöityjä koulutustilaisuuksia oli 29. Näiden lisäksi pidettiin 12 tilattua luentoa tai konsultaatiotapaamista. Näihin osallistui yhteensä noin 1400 henkilöä. Osa tilauskoulutuksista liittyi paikallisiin kehittämishankkeisiin, jotka koskivat mm. työja päivätoimintojen kehittämistä, erityispäivähoidon työvälineitä ja -käytäntöjä ja asumisen ja työtoimintojen yhteistyötä. Suurin osa tilauskoulutuksista
palveli kuitenkin ammatillisen perustiedon jakamista tärkeiksi koetuista aiheista, erityisesti kehitysvammaisten mielenterveydestä ja ikääntymisestä.

Erityisesti tilauskoulutusten määrä vähentyi selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän on kaksikin syytä. Tärkeimmän palveluiden
tuottajien ryhmän, kuntien ja kuntayhtymien, koulutusmäärärahat
ovat pysyneet alhaisina ja koulutuksista on selvästi säästetty. Koulutuspalveluiden kysyntä ei ole ollut vilkkaimpien vuosien tasolla. Toisaalta liiton kouluttajaresurssit ovat olleet vähäisemmät
kuin aikaisempina vuosina. Keskeisillä kouluttajilla on ollut
myös muita asiantuntijatehtäviä. Koulutuspäällikön toimi oli
syyskauden täyttämättä. Keskustelu liiton koulutustoiminnan linjavalinnoista ja roolista koulutuspalveluiden tuottajien joukossa
vauhdittui vuoden loppua kohden.

ANNELI PUHAKKA

Sekä valtakunnallisten että tilauskoulutusten järjestäminen on edellyttänyt yhteistyötä liiton eri toimintalohkojen välillä. Vuorovaikutukseen ja
kommunikaatioon liittyviä koulutuksia on järjestetty yhdessä Tikoteekin
kanssa. Opikkeen asiantuntijat ovat antaneet koulutusta lukemisvalmiuksien kehittämisestä ja lukemaan oppimisesta, Selkokeskuksen asiantuntijat puolestaan selkokielisestä viestinnästä.

Opintopäivät
Liiton perinteisten opintopäivien teemana oli tällä kertaa hyvinvointi.
Yli 300 osanottajaa – luottamushenkilöitä, työntekijöitä, kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän omaisiaan – kokoontui lokakuussa Ikaalisten Kylpylään Hyvinvoinnin lähteillä -otsikon alla. Opintopäivillä pohdittiin hyvinvoinnin yksilöllisiä ja yhteisöllisiä edellytyksiä
sekä palvelujen roolia hyvinvoinnin edistämisessä. Ohjelma koostui perinteisten tiedollisten sessioiden ohella toiminnallisista sessioista, joissa kokeiltiin ja opeteltiin asiakkaiden ja työntekijöiden hyvinvointia tukevia liikkumisen ja rentoutumisen muotoja.
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Materiaalituotanto

Materiaaleja erilaisille
oppijoille
Oppimateriaalikeskus Opike tukee erilaisia oppijoita ja heidän lähihenkilöitään
liittymään tasavertaisina jäseninä yhteiskuntaan ja toimimaan siinä omiin vahvuuksiinsa tukeutuen. Opikkeessa kehitetään uutta materiaalia ja muokataan
kansainvälisesti edistyksellisiä materiaaleja Suomen oloihin sopiviksi. Materiaalituotannon lisäksi kehittämistyöhön kuuluu selvitystyön tekeminen ja materiaaleihin liittyvien koulutusten järjestäminen sekä materiaaliesittelyt.
Opikkeessa tuotettiin vuonna 2004 toistakymmentä uutta materiaalia sekä uusintapainoksia. Lukemaan oppimisen materiaaleja täydennettiin edelleen: oppilaan työkirjat valmistuivat Salainen aapinen -sarjaan ja cid-assosiaatiomenetelmään perustuva lukemaan opetuksen menetelmäkirja julkaistiin. Suomalaisia-selkokirjasarjalle tuotettiin jatkoa; uusia kirjoja olivat Suomalaisia presidenttejä, Suomalaisia taiteilijoita ja Suomalaisia ilmiöitä.
Kuvionuotti 1 -kirjasta otettiin uusintapainos. Käsikirjoissa myyntimenestys oli
edellisvuonna ilmestynyt Oppimisen palapeli.
Opikkeen myynti pysyi miltei samana kuin edellisvuonna. Noin 40 prosenttia
Opikkeen toiminnan rahoituksesta tulee myyntituotoista ja 60 prosenttia Rahaautomaattiyhdistykseltä. Selkokirjoille saatiin avustusta opetusministeriön selkokirjoihin suunnatuista varoista.
Vuonna 2004 tehtiin selvitys erilaisten oppijoiden matematiikan materiaalitarpeista perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Selvityksen pohjalta laadittiin suunnitelma materiaalituotannosta sekä aloitettiin ensimmäisten matematiikkamateriaalien tuottaminen.
Opikkeessa kehitettiin sisäisesti tuotesuunnittelua ja yhteistyötä painojen kanssa.
Materiaalien suunnittelualustan toimivuutta arvioitiin uudelleen ja kehitettiin edelleen. Kustannuslaskenta liitettiin mukaan materiaaliprojektien suunnitteluun.
Opikkeen tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Opetushallituksen erityismateriaalin tuotantoyksikön lisäksi valtion erityisammattikoulut. Materiaalisuunnittelussa konsultoidaan alan asiantuntijoita ja tuotteet testataan erilaisten oppijoiden kanssa. Opikeessa toimii kaksi vaikeimmin vammaisten opetuksen työryhmää: opetuksen perusteiden toiminta-alueen sisältöryhmä ja vaikeimmin
vammaisten oppilaiden koulutuksen työryhmä. Tavoitteena on tuottaa materiaalia vaikeimmin vammaisten opetuksen tueksi.
Opike oli mukana suunnittelemassa Jyväskylän erityisopetuksen kesäkongressia. Keväällä ITK-päivillä järjestettiin seminaari tietotekniikasta ja sen hyödynnettävyydestä erilaisten oppijoiden kannalta.
Opikkeen kauppasivuja internetissä kehitettiin ja tuotteiden kuvauksia parannettiin. Internetin kautta tulevien tilausten määrä kasvoi edellisvuodesta. Edelleen tärkeimpiä asiakaskontakteja ja tilausväyliä ovat kuitenkin Opikkeen puhelinasiakaspalvelu ja tuoteluettelo.

28

Opike esittäytyi vuonna 2004 alan messuilla ja tapahtumissa eri puolilla Suomea. Valtakunnallisten tapahtumien lisäksi järjestettiin paikallisia näyttelyitä
ja pienempiä tapahtumia. Malmilla Opikkeen näyttelytilassa vieraili noin 2300
asiakasta. Keväällä avattiin Pieksämäelle Sisälähetysseuran erityisopiston tiloihin Opikkeen jälleenmyyntipiste. Tarkoituksena on palvella asiakkaita entistä
paremmin ja tuoda tuotteet lähelle käyttäjiä.

Perhetyö

INCL-työ
INCL-työ painottui perhetyöhön INCL- ja Jansky–Bielschowsky -perheiden
keskuudessa. Työ oli tukemista ja ohjausta arjessa ja erityiskriiseissä. Toiminnassa oli mukana myös muutamia muita harvinaisia sairausryhmiä (Krabben
tauti, Hunter-oireyhtymä sekä Gm 1 -diagnoosi). Kontakteja oli 74 INCLperheen kanssa. Heistä 23:lla oli lapsi tai lapsia elossa loppuvuodesta. Jansky–
Bielschowsky perheitä oli toiminnassa mukana seitsemän. Näistä neljällä oli
vielä lapsi tai lapsia elossa. Ulkomailla asuu kaksi INCL-perhettä, joiden kanssa
oltiin yhteydessä. Vuoden aikana ei menehtynyt yhtään INCL-lasta.
Työtä tehtiin ensisijaisesti niiden perheiden keskuudessa, joissa lapsi tai lapsia
oli vielä elossa. Lapsensa menettäneet perheet tarvitsevat kuitenkin myös tukea lapsen kuoleman jälkeen, jotta elämä ja arki lähtisi sujumaan uudessa
elämäntilanteessa.
Vuoden aikana tehtiin 64 perhekäyntiä. Erilaisia yhteisneuvotteluja perheen
ja sosiaali- ja terveydenhoitoviranomaisten, päivähoidon ja koulun, työnantajan ja työntekijöiden kanssa oli yhteensä 30. Palvelusuunnitelma- ja kuntoutuspalavereihin osallistuttiin perheiden kanssa 29 kertaa. Samoin osallistuttiin erilaisiin hoitoneuvotteluihin. Alueellisia perheiden tapaamisia järjestettiin kolme sekä lisäksi yksi terveiden sisarusten yhteistapaaminen.
Sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstölle sekä päivähoidolle ja koulutoimelle
annettiin konsultaatioapua ja neuvontaa. Tietoa jakamalla on tehty tautia
tunnetummaksi ja pyritty näin valottamaan perheiden avuntarvetta ja varmistamaan sen kohdentuminen oikein. Koulutustilaisuuksia aiheesta oli 30.
Lähityöskentelijöille järjestettiin verkostopalaverien yhteydessä koulutusta ja
yhteinen keskustelufoorumi. Osalle henkilökohtaisista hoitajista annettiin
yksityisluonteista neuvontaa ja ohjausta INCL-lapsen hoidosta ja kuntoutuksesta. INCL-lasten isovanhemmille järjestettiin koulutus- ja keskustelutilaisuus ja lapsensa menettäneille kurssi. KELA:n kustantamana järjestettiin yhdessä Suomen INCL-yhdistyksen kanssa sopeutumisvalmennuskurssi uusille
INCL-perheille. Yheistyötä Suomen INCL-yhdistyksen kanssa jatkettiin tiiviisti.

INCL-perheet tarvitsevat
henkisen tuen lisäksi tietoa
sairaudesta, erilaisista
tukimuodoista, oikeuksista
ja kuntoutuksesta. Tietoa
tarvitsevat myös esimerkiksi
päiväkodit, koulut ja
viranomaiset.
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Kehitysvammaliitto on
arvostettu yhteistyökumppani, joka tuo
keskusteluun ja päätöksentekoon kehitysvammaisten
ja muiden oppimisessa,
ymmärtämisessä ja
kommunikoinnissa tukea
tarvitsevien ihmisten
tarpeet.

Kehitysvammaliitto toimi vuoden aikana yhteistyössä niin jäsentensä kuin
alan muiden järjestöjen, Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Förbundet De Utvecklingsstördas Välin kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös muiden vammaisjärjestöjen, viranomaisten sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja yliopistojen kanssa.
Liitto kuului jäsenenä 30 yhteisöön (liite 2).
Puheenjohtaja Simo Paassilta toimi Vates-säätiön hallituksen puheenjohtajana. Toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo oli Asumispalvelusäätiö Aspan,
Rehabilitation International Rifin ja Suomen arviointiyhdistyksen hallituksen jäsen, Vates-säätiön valtuuskunnan varajäsen sekä Vammaisjärjestöjen
Kehitysyhteistyöyhdistys Fididan hallituksen varajäsen, koordinaattori Sisko
Rauhala varsinainen jäsen. Tutkimusjohtaja Leena Matikka toimi dosenttina
Tampereen yliopistossa, oli Kuopion yliopiston Vammaistutkimusyksikön johtokunnan jäsen, Vammaistutkimuksen tukisäätiön hallituksen ja tutkijaverkoston johtokunnan jäsen, YTY ry:n ERI-projektiryhmän jäsen ja Etelä-Suomen osaamiskeskuksen ohjausryhmän jäsen. Selkokeskuksen johtaja Hannu
Virtanen toimi kirkon selkokielen asiantuntijaryhmän sekä Aikakauslehtien
Liiton sisäisen ryhmän jäsenenä. Hallituksen jäsen Pertti Rajala toimi opetusministeriön Vammaiset ja kulttuuri -toimikunnan jäsenenä sekä Vates-säätiön valtuuskunnan jäsenenä. Suunnittelija Leealaura Harjunpää oli Näkövammaisten kirjaston johtokunnan jäsen sekä Helsingin Invalidien yhdistyksen
Hilma-projektin ohjausryhmässä. Oppimateriaalikeskuksen johtaja Leena
Kokko toimi Opetushallituksen erityisopetuksen tietoverkkojen kehittämisryhmässä, Jyväskylän yliopiston erityisopetuksen ja kasvatuksen kesäkongressin ydinryhmässä sekä Verkkosalkku 2 -projektin ohjausryhmässä. Tikoteekin
johtaja Eija Roisko oli STM:n ja Stakesin Verkostoituvat tulkkipalvelut l.
Veturi-hankkeen asiantuntijafoorumin, tulkkipalveluiden Uudenmaan hankintapiirin seurantaryhmän jäsen, puhevammaisten edustaja Kelan vammaisten ja sairaiden asiakaspalvelutyöryhmässä, ISAAC:n hallituksen varapuheenjohtaja, CP-Liiton puhevammaisten tulkkipalvelun toimintamallin ja yhteistyöverkoston kehittämishankkeen johtoryhmän jäsen sekä Stakesin kommunikointiin ja apuvälineisiin liittyvä asiantuntija. Eija Roisko ja projektityöntekijä Sirkku Johansson olivat Uudenmaan Veturin asiantuntijaryhmän jäseniä. Erikoistoimintaterapeutti Satu Railosvuo oli Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-ohjausryhmän jäsen. Erikoistoimintaterapeutti Marja-Liisa Korpela oli Tampereen yliopiston tietojenkäsittelylaitoksen Multimodaaliset käyttöliittymät näkövammaisille lapsille –hankkeen johtoryhmän jäsen. Verkkopalveluyksikön johtaja Marianna Ohtonen oli ISAAC-Suomi Finland ry:n
hallituksen, Stakesin koordinoiman Cost 219 työryhmän (vanhusten ja vammaisten tiedonsiirronratkaisut) ja Design for All -asiantuntijaverkoston jäsen. Viestintäpäällikkö Anneli Puhakka oli Design for All -asiantuntijaverkoston jäsen. Tutkija Antti Teittinen toimi dosenttina Joensuun yliopistossa.
Liitto antoi kertomusvuoden aikana seuraavat lausunnot:
- Sosiaalialan henkilöstömitoituksia koskevasta selvityksestä 18.6.
- Ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen rahoitusryhmän muistiosta
opetusministeriölle 27.10.
- Taide tarjolle, kulttuuri kaikille. Vammaiset ja kulttuuri -toimikunnan
ehdotuksesta toimenpideohjelmaksi opetusministeriölle 9.12.
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Aino Miettinen -palkinto

Sisar Aino Miettisen nimeä kantava tunnustuspalkinto myönnetään joka toinen vuosi kehitysvammahuollossa ansioituneelle
henkilölle tai yhteisölle. Palkinto myönnetään ideasta, toimintatavasta, aloitteesta tai ratkaisusta, joka toimii suunnannäyttäjänä kehitysvammahuollossa,
merkitsee innovaatiota tai edistää kehitysvammaisten tasa-arvoa ja yhteiskunnassa selviytymistä merkittävällä tavalla.

ANNELI PUHAKKA

Joka toinen vuosi myönnettävä Aino Miettinen palkinto annettiin vuonna
2004 satakuntalaiselle kulttuuritapahtumalle AK Jazzille. AK Jazz on Satakunnan erityishuoltopiiriin kuuluvan Antinkartanon toimintakeskuksen ja
kehitysvammaisten kulttuurinedistämisyhdistys Sakke ry:n yhdessä vuosittain
järjestämä tapahtuma, joka pidetään Porin Jazzin kanssa rinnakkain.

Kunniamerkit,
ansiomerkit ja
standaarit
Toimintavuoden aikana liitto
myönsi
- pronssisen kunniamerkin 2 henkilölle henkilökohtaisista ansioista
kehitysvammahuollossa
- kultaisen ansiomerkin 24:lle kehitysvammahuollossa 30 vuotta palvelleelle
henkilölle
- hopeisen ansiomerkin 13:lle kehitysvammahuollossa 20 vuotta palvelleelle
henkilölle
- pronssisen ansiomerkin 8:lle kehitysvammahuollossa 10 vuotta palvelleelle
henkilölle

Stipendit
Liitto myönsi kolmelle vastavalmistuneelle sosiaali- tai terveydenhuoltoalan
opiskelijalle 50 euron stipendin ja Ketjun tai Selkouutisten vuosikerran.

Aino Miettinen -palkinto
luovutettiin lokakuussa
pidetyillä
Kehitysvammaliiton
opintopäivillä AK Jazzille.
Palkintoa olivat
vastaanottamassa
Antinkartanon vapaaajanohjaaja Eija Nieminen,
kehitysvammaistyön pastori
Heikki Mäkelä,
musiikkiterapeutti Arto
Mäkelä sekä Sami Virta, Sari
Saari ja Eija Nieminen.
Palkinnon luovutti
Kehitysvammaliiton
puheenjohtaja Simo
Paassilta.
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Kehitysyhteistyö
Sambia
Kertomusvuoden aikana jatkui tuetun työllistymisen hankkeen toinen vaihe
viidessä provinssissa (Lusaka, Kabwe ja Kuparialue, Luanpula ja eteläinen
provinssi). Projektin tavoitteena on ollut Sambiaan soveltuvan työllistymismallin luominen sekä vammaistietoisuuden lisääminen tiedottamisen ja koulutuksen keinoin. Vuoden 2004 aikana käynnistettiin Kehitysvammaliiton
vetäytymissuunnitelman toteuttaminen. Paikallisena yhteistyökumppanina
projektissa toimii ZAEPD (Zambia Association on Employment for Persons with
Disabilities) -järjestö, jonka vastuulle hanke siirtyy vuoden 2005 lopussa.

Mosambik
Vuosi 2004 oli kehitysvammaisten opetus- ja kuntoutusprojektin viimeinen
toteutusvuosi. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat olleet MMCAS eli
Mosambikin nais- ja sosiaaliministeriö sekä kehitysvammaisten vanhempainjärjestö Acrideme. Toukokuussa 2004 liitto jätti uuden projektianomuksen
ulkoasiainministeriölle kehitysvammaisten ammattikoulutusta ja työllistämistä
koskevasta hankkeesta vuosiksi 2005-07. Ulkoasiainministeriö myönsi hankkeelle rahoituksen kahdelle vuodelle joulukuussa 2004.

Lähialueyhteistyö
Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen aloittama puolentoista vuoden hanke
”Informational support to people with disabilities” Pietarissa loppui joulukuussa
2004. Projektin tavoitteena oli parantaa kehitysvammaisten ihmisten elämänlaatua ja edistää sosiaalista inkluusiota kehittämällä selkokielisiä palveluja.
Projektissa pidettiin tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, järjestettiin kehitysvammaisille nuorille ryhmätoimintaa, toimitettiin selkokielistä lehteä ja julkaistiin selkokielinen kirja, jossa on kehitysvammaisten ihmisten omia kirjoituksia elämästään.

Selkoryhmä kokoontuu
Pushkinin toimintakeskuksessa Pietarissa.

32

ANNELI PUHAKKA

Ulkoasiainministeriö myönsi hanketuen Vammaisten kansalais- ja perusoikeuksia tukevan edunvalvontaverkoston kehittäminen Pietarissa -hankkeelle
maaliskuussa 2004. Kaksivuotisen projektin tavoitteena on edistää vammaisten ihmisten, erityisesti kehitysvammaisten, ihmisoikeuksia luomalla edunvalvontaverkosto, kouluttamalla sidosryhmiä, kehittämällä opetusmateriaaleja sekä laatimalla suosituksia Pietarin hallitukselle vammaislainsäädännön
kehittämisestä.

Kansainvälinen toiminta

Muu kansainvälinen
yhteistyö
ANNELI PUHAKKA

Jordanian prinsessa Sarvath
El Hassan tutustui Suomen
kehitysvammapalveluihin ja
Kehitysvammaliittoon
lokakuussa.

Liitto jatkoi yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen ja asiantuntijoiden kanssa. Liitto oli edustettuna eri järjestöjen hallintoelimissä, kansainvälisissä seminaareissa ja kongresseissa. Liitto oli jäsen liitteessä 2. luetelluissa kansainvälisissä järjestöissä.
Joka neljäs vuosi järjestettävä IASSID:n maailmankongressi pidettiin
Montpellier’ssa Ranskassa. Liiton edustus tutkimustoiminnan eri alueilla oli
merkittävä. Myös kansainväliset tieteelliset aikakauslehdet käyttivät entistä
enemmän Kehitysvammaliiton tutkijoiden asiantuntemusta artikkelikäsikirjoitusten arvioinnissa. Tutkimusjohtaja osallistui seuraavien lehtien toimitustyöhön: European Journal on Mental Disability, Scandinavian Journal of Disability Research ja Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities.
Selkokeskuksen johtaja ja Papunet-verkkopalveluyksikön johtaja osallistuivat asiantuntijoina Kuubassa toteutettaviin kehitysvammaisten elämänlaatua
kehittäviin projekteihin.
Opike toimi mm. ruotsalaisen Specialpedagogiska institutin (SIT) omistaman
kuvapankin Suomen edustajana. Työhön kuuluu piktogrammi-kuvien käytön
valvonta Suomessa sekä kuvapankin kuvien lisääminen ja käännöstyö.
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Hallinto

52. toimintavuosi
Kulunut vuosi oli 52. toimintavuosi. Liitolla oli 91 (2003:90) jäsentä (liite
1.) ja 181 kannatusjäsentä. Ylimääräinen liittokokous järjestettiin 14.10.2004
Helsingissä. Kokouksessa hyväksyttiin liiton tekninen sääntömuutos. Liiton
puheenjohtajana toimi kunnanjohtaja, kunnallisneuvos Simo Paassilta ja liittovaltuuston puheenjohtajana kunnallisneuvos Sakari Nuutinen.

Liittovaltuusto
Toimintavuoden aikana liittovaltuusto kokoontui kaksi kertaa. Liittovaltuuston kevätkokous pidettiin 26.5.2004 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, kuten vuoden 2003 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. Liittovaltuuston varsinainen syyskokous pidettiin
16.11.2004 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asiat. Liittovaltuuston jäsenet on lueteltu liitteessä 3.

Liittohallitus
Liittohallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Puheenjohtajana toimi kunnallisneuvos Simo Paassilta ja varapuheenjohtajana sosiaalineuvos Juhani Irjala. Liittohallituksen kokouksissa esittelijänä oli toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo ja sihteerinä johdon assistentti Sisko Rauhala. Liittohallituksen jäsenet on lueteltu liitteessä 4.

Tilintarkastajat
Vuoden 2004 tilien ja hallinnon tarkastajina toimivat tilintarkastustoimisto
Tom Sandell Oy, KHT Tom Sandell ja HTM Heikki Suonsaari. Varatilintarkastajina toimivat varatuomari Herman Nurminen Helsingistä ja toimitusjohtaja Onni-Sakari Karisto Hämeenlinnasta.

Liiton toimisto
Liitolla on omat toimitilat Helsingissä, Malmilla osoitteessa Viljatie 4 A, 00700
Helsinki. Oppimateriaalikeskus ja Tikoteekki toimivat omissa tiloissaan 2.
kerroksessa. Kertomusvuoden aikana hankittiin lisätilat 3. kerroksesta Selkokeskukselle, Papunetille sekä eräille projekteille.
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Tilinpäätös
TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2004

1.1.-31.12.2003

1 801 198,89
751 002,54
1 788 951,17
4 341 152,60

1 384 319,00
1 061 346,22
1 986 593,83
4 432 259,05

-2 797 190,15
-161 991,87
-35 071,81
-2 252 287,08
-5 246 540,91
-905 388,31

-2 813 498,36
-176 285,44
-43 071,17
-2 289 051,54
-5 321 906,51
-889 647,46

VARAINHANKINTA
Tuotot
Kulut
Tuotto- / Kulujäämä

45 846,83
0,00
45 846,83

23 395,74
0,00
23 395,74

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Kulut
Tuotto- / Kulujäämä

22 580,71
-25 933,12
-3 352,41

3 479,25
-15 708,18
-12 228,93

SATUNNAISET ERÄT
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Satunnaiset erät yhteensä

13 253,01
0,00
13 253,01

148 660,51
0,00
148 660,51

755 000,00
250 000,00
-250 000,00
755 000,00

737 000,00
300 000,00
-300 000,00
737 000,00

TILIKAUDEN TULOS
Vapaaeht. varausten muutos

-94 640,88
0,00

7 179,86
19 661,51

TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ

-94 640,88

26 841,37

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
RAY Kohd. toim.avustukset
RAY C-projektiavustukset
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Muut henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Kulut yhteensä
Tuotto- / Kulujäämä

YLEISAVUSTUKSET
RAY/toiminta-avustus
Investointiavustus
./. siirr. hank.menon vähennykseksi
Yleisavustukset yhteensä
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Tase
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Atk-ohjelmat
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto- ja rahoitusomaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Saamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Muut saamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Muut arvopaperit
Rahat- ja pankkisaamiset
VASTAAVAA

31.12.2004

31.12.2003

96 679,29
129 133,00
225 812,29

69 574,97
30 825,00
100 399,97

101 790,78

98 388,43

1 207 176,87

1 457 176,87

425 973,45

484 135,24

34 527,62
178 423,94
14 009,95
226 961,51

29 282,84
317 262,92
8 752,06
355 297,82

0,00
0,00
0,00
94 177,39

114 999,93
0,00
114 999,93
335 819,29

2 281 892,29

2 946 217,55

1 309 065,56
-94 640,88
1 214 424,68

1 282 224,19
26 841,37
1 309 065,56

500 000,00

587 257,72

72 994,02
430 235,91
64 237,68
567 467,61

217 905,97
773 375,09
58 613,21
1 049 894,27

2 281 892,29

2 946 217,55

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Toimintapääoma
Tilikauden yli- /alijäämä
Oma pääoma
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen
Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma
VASTATTAVAA
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Rahoituslaskelma
31.12.2004

31.12.2003

TULORAHOITUS
Tilikauden tulos
Poistot
Varausten muutos
Rahoitustulos

-94 640,88
35 071,81
0,00
-59 569,07

26 841,37
43 071,17
-19 661,51
50 251,03

VAIHTO-OMAISUUS
Varaston muutos

58 161,79

167 259,05

-27 104,32
-106 014,25
-133 118,57

0,00
0,00
0,00

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Koneet ja kalusto, lisäys

-30 767,91

0,00

SIJOITUKSET
Sijoitusten muutos

364 999,93

-497 114,53

-482 426,66
-87 257,72

251 195,54
456 071,13

-369 978,21

427 662,22

321 138,90
691 117,11

691 117,11
263 454,89

-369 978,21

427 662,22

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Atk-ohjelmat, lisäys
Muut pitkävaikutteiset menot, lisäys

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikaisen vieraan pääoman lisäys/vähennys
Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys/vähennys
RAHOITUSOMAISUUDEN MUUTOS
Tarkistus
Rahoitusomaisuus vuoden lopussa
Rahoitusomaisuus vuoden alussa
Rahoitusomaisuuden muutos
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Toiminnan tuotot 2004
Varsinainen toiminta
Tuotot
RAY Kohdennetut avustukset
RAY C-projektiavustukset
RAY B-investointiavustukset
Muut projektiavustukset
Myyntituotot
Koulutus- ja kurssituotot
Vuosikertamaksut (lehdet)
Muut tuotot

1 801 198,89
751 002,54
44 532,00
721 559,15
355 234,64
289 047,26
97 761,39
280 816,73

Yhteensä

4 341 152,60

Varainhankinta, Sijoitus- ja rahoitustoiminta, Satunnaiset erät
Muut toiminnan tuotot yhteensä

81 680,55

Yleisavustus
RAY Toiminta-avustus

755 000,00

Tuotot yhteensä

5 177 833,15

RAY Kohdennetut avustukset

15 %

RAY C-projektiavustukset

34 %
RAY B-investointiavustukset
Muut projektiavustukset
Myyntituotot
Koulutus- ja kurssituotot
Vuosikertamaksut (lehdet)

2%
5%
2%
6%
7%

Muut tuotot
Muut toiminnan tuotot yhteensä
RAY Toiminta-avustus
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14 %

1%

14 %
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Toiminnan kulut yksiköittäin 2004
Varsinainen toiminta
Kulut
Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Verkkopalvelu Verneri
Koulutustoiminta
Tutkimus- ja kokeiluyksikkö
Ikääntyvien kehitysvammaisten tukiprojekti
Projektit ja kehittämistoiminta
Oppimateriaalikeskus
Selkokeskus
Tikoteekki
INCL-toiminta
Papunet
Alueatk-projekti
Lähialue- ja kehitysyhteistyö
Yhdessä oppimaan-inkluusio elämään-projekti
Järjestötoiminta

- 230 496,97
- 102 110,75
- 373 200,26
- 534 148,11
- 104 349,67
- 387 431,10
- 803 934,42
- 408 691,24
- 587 655,83
- 155 508,35
- 368 216,86
- 109 533,97
- 256 688,30
- 448 469,61
- 402 038,59

Yhteensä

- 5 272 474,03

Julkaisu- ja tiedotustoiminta

8%

4%2%

Verkkopalvelu Verneri
Koulutustoiminta

7%

9%

Tutkimus- ja kokeiluyksikkö
Ikääntyvien kehitysvammaistentukiprojekti

10 %

5%

Projektit ja kehittämistoiminta
Oppimateriaalikeskus

2%
2%
7%

Selkokeskus
Tikoteekki

7%
3%

INCL-toiminta
Papunet
Alueatk-projekti

11 %

15 %
8%

Lähialue- ja kehitysyhteistyö
Yhdessä oppimaan-inkluusio elämään-projekti
Järjestötoiminta
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Liitteet

LIITE 1.
KEHITYSVAMMALIITON JÄSENET
Alavuden erityisammattikoulu
Asikkalan kunta
Aula-Työkotien Kannatusyhdistys ry.
Autismi- ja aspergerliitto ry.
Eino Raunion Säätiö
Erityiskansanopiston Kannatusyhdistys ry.
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Espoon seurakunnat
Förbundet De Utvecklingstördas Väl r.f.
Hausjärven Vammaissäätiö
Helsingin Diakonissalaitos
Helsingin kaupunki
Hoitopedagoginen Rudolf Steiner –koulun
Kannatusyhdistys ry.
Hoitokoti Pilventupa
Honkalammen kuntayhtymä
Honkalampi-Säätiö
Jyväskylän kaupunki
Kaarinan seudun vammaisten palveluyhdistys ry.
Kaarisilta ry.
Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin
kuntayhtymä
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
Kemin kaupunki
Keravan kaupunki
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä
Kirkkopalvelut ry.
Kirsikoti ry.
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Koskelan hoivakoti
Koskensolan Luonto- ja Kulttuuriharrastus ry.
Kuhankosken erityisammattikoulu
Kunta-alan ammattiliitto KTV ry.
Kuopion kaupunki
Kuusankosken kaupunki
Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymä
Kårkulla samkommun
Lieksan kaupunki
Liperin kunta
Lovak
Lyhty ry.
Mahdollisuus lapselle ry.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry.
Mikkelin kaupunki
Mäntän kaupunki
Naantalin Aurinkosäätiö
Naantalin kaupunki
Niittykummun koulu
Nokian kaupunki
Nuorten Ystävät ry.
Oulun kaupunki
Palvelukeskus Ainola
Palvelukoti Hilmari Oy
Perhehoitoliitto ry.
Perttulan erityisammattikoulu
Peräpohjolan tuetun työllistämisen tuki ry.
Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin
kuntayhtymä
Puustellin Tuki ry.
Pääjärven kuntayhtymä
Rauman kaupunki
Rinnekoti-Säätiö
Ristola-Säätiö
Rovaniemen kaupunki
Ryhmäkoti Lumikki Ay
Rääkkylän Suojakotiyhdistys
Salon kaupunki
Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä
Satakunnan kehitysvammaisten kulttuurin
edistämisyhdistys
Savon Vammaisasuntosäätiö
Sulkavan kunta
Suojarinteen kuntayhtymä
Suomen INCL-yhdistys ry.
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Suomen kehitysvammalääkärit
Sylvia-koti yhdistys ry.
Tampereen Evankelis-luterilaiset Seurakunnat
Tampereen Kaupunkilähetys ry.
Toijalan kaupunki
Toivo ja Rauha ry.
Tuettu työllistyminen ry.
Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymä
Turun kaupunki
Turun Seudun Vammaisten Asuntotukiyhdistys
Tähtiniityn ja Tähtitarhan koulu
Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymä
Vaalijalan kuntayhtymä
Vaasan kaupunki
Vanhusten palvelutaloyhdistys ry Aleksi-koti
Vantaan kaupunki
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin
kuntayhtymä
Vehmaan palvelukeskussäätiö
Vuoksenlaakson Ensi- ja turvakoti ry.
LIITE 2.
KEHITYSVAMMALIITON
JÄSENYYDET
Aikakauslehtien Liitto ry.
Asumispalvelusäätiö ASPA
European Association for Mental Health
in Mental Retardation
European Association for People with Handicap
European Association of Service Providers
for Persons with Disabilities (EASPD)
FDPI - Finland Disabled People´s International
International Association for the Scientific
Study of Intellectual Disabilities (IASSID)
International Council of Social Welfare
(ICSW) Suomen toimikunta
ISAAC-Suomi Finland ry.
Kehitysyhteistyön Palvelukeskus KePa ry.
Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien
liitto Kultti ry.
Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry.
Nordisk Förbundet Psykisk Utvecklingshämning
(NFPU)
Nordisk Förening för Rehabilitering (NFR)
Nuorten ystävät ry.
Palvelutyönantajat
Raha-automaatti-yhdistys
Rehabilitation International Finnish
Committee - RIFI ry.
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry.
Sosiaali- ja Terveysturvan Keskusliitto
Suomen Kehitysvammaisten Liikunta
ja urheilu ry.
Suomen Kustannusyhdistys ry.
Suomen Köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen
verkosto EAPN Finland
Terveyden edistämisen keskus
Tukiyhteisösäätiö
Vajaakuntoisten Työllistämisen Edistämissäätiö
Vammaisfoorumi
Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys
FIDIDA ry.
Vammaistutkimuksen tukisäätiö
Vammaishistorian seura
LIITE 3.
LIITTOVALTUUSTO
2004-2007
Puheenjohtaja:
Kunnallisneuvos Sakari Nuutinen
- kuntayhtymän johtaja Erkki Paara
Varapuheenjohtaja:
hallintopäällikkö Raimo Huusari
- lastenlääkäri Marianne Marenk
Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset
varamiehensä:
Projektipäällikkö Jukka Pirttinen
- asiamies Markku Väätäinen

Kehitysvammalääkäri Marja-Leena Hassinen
- Johtava ylilääkäri Markus Kaski
Toiminnanjohtaja Jaakko Sairo
- Antti Ristilä
Toiminnanjohtaja Markku Virkamäki
- laatupäällikkö Päivi Kari
Kuntayhtymän johtaja Matti Huovinen
- kuntayhtymän johtaja Markku Niemelä
Kunnallisneuvos Pertti Sankilampi
- kuntayhtymän johtaja Ari Hietanen
Hallintosihteeri Erkki Mononen
- laboratorionhoitaja Riitta Kemppi
Ekonomi Kari T. Korhonen
- apulaisjohtaja Pirjo Kotiranta
Sosiaalijohtaja Niina Korpelainen
- sosiaalityöntekijä Marita Nurmiranta
Sosiaalikeskuksen johtaja Helinä Hulkkonen
- Irja Eskola
Kuntayhtymän johtaja Marianne Lenander
- erityisopettaja Ole Holmström
Erityisluokanopettaja Vesa Välilä
-ylihoitaja Terttu Nisula
Kirjastovirkailija Vilho Ponkiniemi
- kuntoutuksen lehtori Marjo-Riitta Mattus
Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen
- Perhehoitaja Anja Parkkinen
Asessori Matti Hiltunen
- Rehtori Timo Lahtinen
Päivi Hiltunen
- sosiaalityön johtaja Anna Liakka
Sosiaalihuollon johtaja Maritta Pesonen
- sairaanhoitaja Sirpa Pajunen
Automaatioasentaja Juha Nummela
- talousjohtaja Pekka Kauppinen
Toiminnanjohtaja Mikael Lindholm
- Ingmar Björklund
Dosentti Seppo Saarela
- pankinjohtaja Ilkka Paulamäki
Postimies Matti Vikström
- erikoislaboratorionhoitaja Tuula Luukkanen
Maataloussihteeri Matti Lankila
- kuntayhtymän johtaja Juha-Matti Kivistö
LIITE 4.
LIITTOHALLITUS
2004-2007
Puheenjohtaja:
Kunnallisneuvos, kunnanjohtaja Simo Paassilta
- Sosiaalihuollon johtaja Maritta Pesonen
Varapuheenjohtaja: Sosiaalineuvos Juhani Irjala
- Ylilääkäri Jaakko Leisti
Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset
varahenkilönsä:
Erikoissairaanhoitaja Pekka Kettunen
- Sosiaalijohtaja Niina Korpelainen
Agrologi Johannes Leppänen
- kuntayhtymän johtaja Juha-Matti Kivistö
Kehittämispäällikkö Ritva Mänttäri
- Sosiaalikeskuksen johtaja Helinä Hulkkonen
Kansanedustaja Outi Ojala
- kuntoutusohjaaja Pirjo Rinne
Koulutuspäällikkö Pirkko-Liisa Ollila
- kuntayhtymän johtaja Marianne Lenander
Kuntayhtymän johtaja Pertti Rajala
- kuntayhtymän johtaja Matti Huovinen
Sosiaalijohtaja Helena Riihiluoma
- kuntayhtymän johtaja Erkki Paara
Esittelijä:
toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo
Sihteeri: johdon assistentti Sisko Rauhala
LIITE 5.
LIITON HENKILÖKUNTA
Koulutusyksikkö
Riitta Heikkilä, toimistosihteeri
Marika Hyvärinen, YTM, projektikoordinaattori
Henna Jokelainen,KM, ts. koulutussihteeri
(30.8. asti)

Liitteet

Anna-Elina Leskelä-Ranta, PsyM, suunnittelija
Erja Pietiläinen, KM, erikoissuunnittelija
Heikki Seppälä, FL, psykologi, johtava konsultti
Marjaana Suosalmi, HuK, koulutuspäällikkö
(12.9. asti)
Tuija Tynkkynen, hot.rav. esimies,
ts. koulutussihteeri (1.9. alk.)
Maarika Weissmann, yo-merkonomi,
koulutussihteeri (vanhempainlomalla)
Tutkimusyksikkö Kotu
Ilona Ainali, YTM, projektisihteeri
Susanna Hintsala, KM, projektipäällikkö
Mika Idman, tutkimusavustaja (30.12. alk.)
Irene Järveläinen, TTM, liikunnanohjaaja,
projektisuunnittelija (1.9. lähtien, 80% työajasta
ostosopimuksella HAMK:sta)
Anne Koponen, VTL, tutkija (31.8. asti)
Leena Matikka, PsT, KM, dosentti,
tutkimusjohtaja
Tua Nummelin, VTM, tutkija
(osa-aikainen 80%)
Heli Numminen, PsT, tutkija/ projektisuunnittelija (1.3. alk., osa-aikainen 50%)
Petra Nuora, KM, tutkimussihteeri (1.11. alk.)
Irene Järveläinen, TTM, liikunnanohjaaja,
projektisuunnittelija (1.9. alk.,
80% työajasta ostosopimuksella HAMK:sta)
Vesa Närhi, PsT, tutkija (Niilo Mäki Instituutin
tutkimussopimuksella 28.2. asti)
Sisko Puustinen, kirjastosihteeri
Sirkka Ruikkala, KTM, konsultti (13.4. asti)
Kirsi Ryhänen, MKT, MAT, julkaisusihteeri
Hannu Vesala, PsM, projektipäällikkö
Oppimateriaalikeskus Opike
Else-Maj Halttunen, toimistosihteerin sijainen
Risto Hurskainen, osa-aikainen toimistotyöntekijä
Pirkko Järveläinen, yo-merkonomi, suunnittelija
Riitta Kauppinen, KM, projektisuunnittelija
(Tikas)
Leena Kokko, KM, erityisopettaja,
Oppimateriaalikeskuksen johtaja
Johanna Koponen, KM, lastentarhanopettaja,
suunnittelija
Eija Lehtiniemi, KM, erityisopettaja,
suunnittelija
Kai Piipari, sosionomi, tuotepäällikkö
Anu Pärssinen, osastosihteeri
Ari Sainio, suunnittelija
Mari Sarajärvi, KM, projektisuunnittelija (Tikas)
Tapio Virta, toimistotyöntekijä
Viestintä
Hanna Hyväri, FM, toimittaja
Kaisa Ikävalko, FM, viestintäassistentti
Anneli Puhakka, YTM, viestintäpäällikkö
Niina Sillanpää, YTM, sisällöntuottaja (Verneri)
Mira Vihmo, TM, sisällöntuottaja (äitiyslomalla)
Selkokeskus
Leealaura Harjunpää, FM, suunnittelija
Petri Kiuttu, toimittaja
Hannu Virtanen, FK, päätoimittaja,
Selkokeskuksen johtaja
Tikoteekki
Ilkka Heikkinen, PsM, IT-vastaava
(toimivapaalla 1.9. alk.)
Kristina Huuhtanen, FM, puheterapeutti
(Itse-hanke) (2.2.-30.6.)
Sirkku Johansson, projektityöntekijä
(Alue-ATK)
Elina Kallio, INCL-erityistyöntekijä
Marja-Liisa Korpela, erikoistoimintaterapeutti
Jarno Kylmänen, ts. IT-vastaava (4.10. alk.)
Kari Lahti, IT-suunnittelija
Kaisa Laine, FM, puheterapeutti (16.8. alk.)

Kaisa Martikainen, FM, puheterapeutti,
Tikoteekin ts. johtaja (1.11. alk.)
Taisto Mäki, siistijä
Anna-Kaisa Ojanen, FM, puheterapeutti
Satu Railosvuo, erikoistoimintaterapeutti
Sari Pesu, AAC-ohjaaja ( 31.7. saakka)
Niina Rautio, sosionomi, AAC-ohjaaja
(vanhempainlomalla 31.10. saakka)
Eija Roisko, KM, Tikoteekin johtaja
(toimivapaalla 1.11. alk.)
Pirjo Saari, johtava erityistyöntekijä
(INCL-työ)
Anu Sallinen, FK, suunnittelusihteeri
Virpi Yiannakou, AAC-ohjaaja (30.8. alk.)
Papunet-verkkopalveluyksikkö
Päivi Honkonen, media-assistentti
Kimmo Kykkänen, ohjelmoija
Antti Laakkonen, TaM, osa-aikainen
äänityöntekijä
Marianna Ohtonen, FM, verkkopalveluyksikön johtaja
Tanja Räsänen, FM, sisällöntuottaja
Maija Ylätupa, sisällöntuottaja
Sami Älli, PsM, IT-suunnittelija
Annukka Hurme, puheterapeuttiopiskelija,
tuntityöntekijä
Yhdessä kasvamaan -projekti
Mirva Alakoskela, KM, projektipäällikkö
Ulla Reiterä-Paajanen, KM, tutkija
Antti Teittinen, YTT, tutkija
Marjo Timonen, tradenomi, projektisihteeri
Irma Tirkkonen, KM, koulutussuunnittelija
Anne Vierros, KM, suunnittelija
Hallinto ja talous
Eija Aukio, merkonomi, talouspäällikkö
Marjo Koivisto, KTM, taloussihteeri
Taru Lindberg, toimistosihteeri
Brita Lindroos, siistijä
Marko Peltomäki, FM, tietohallintosuunnittelija
Sisko Rauhala, FK, johdon assistentti/ koordinaattori (kansainväliset asiat)
Merja Rämö, palvelusihteeri
Veli-Pekka Sinervuo, KTM, toiminnanjohtaja
Jari Vilja, toimistotyöntekijä
Jelena Vähäkuopus, psykologi,
lähialuekoordinaattori
LIITE 6.
KEHITYSVAMMASÄÄTIÖN HALLITUS
Puheenjohtaja
Kunnallisneuvos Simo Paassilta
- kuntayhtymän johtaja Pertti Rajala
Varapuheenjohtaja
Kunnallisneuvos Sakari Nuutinen
- kuntayhtymän johtaja Erkki Paara
Jäsenet:
Kuntayhtymän johtaja Matti Huovinen
- Erikoissairaanhoitaja Pekka Kettunen
Kansanedustaja Outi Ojala
- psykiatrian erikoislääkäri Raimo Miettinen
Koulutuspäällikkö Pirkko-Liisa Ollila
- erityisopettaja Kristiina Hämäläinen
Asiamies: toiminnanjohtaja
Veli-Pekka Sinervuo
Sihteeri: johdon assistentti Sisko Rauhala
LIITE 7.
SELKOKIRJATYÖRYHMÄ 2004-2005
Marianne Peltomaa, kirjailija, Finlands Svenska
Författareförening (pj.)
Maarit Inbar, graafikko
(kuvitusasiantuntija)
Leealaura Harjunpää, suunnittelija,
Selkokeskus (siht.)

Jäsenet:
Raili Mikkanen, kirjailija,
Suomen Kirjailijaliitto
Tapani Bagge, kirjailija,
Suomen Kirjailijaliitto
Mari Taneli, kirjastonhoitaja, opiskelija,
Suomen Kirjastoseura,
Ritva Kosonen, lausuntataiteilija,
Vanhustyön Keskusliitto / Selkokeskuksen
neuvottelukunta
Soile Suhonen, erityisluokanopettaja,
Ebeneser-koulu / Selkokeskuksen
neuvottelukunta
Maila Eichhorn, suomi vieraana kielenä
-opettaja, Selkokeskuksen neuvottelukunta
LIITE 8.
SELKOKESKUKSEN NEUVOTTELUKUNTA 2003
Puheenjohtaja: Pirkko-Liisa Ollila
Varapuheenjohtaja: Merja Salanko-Vuorela
Sihteeri: Hannu Virtanen
Seuraavat tahot ovat nimenneet
edustajansa:
Kehitysvammaliiton oppimateriaalikeskus
Kehitysvammaisten Tukiliitto
Kehitysvammatuki 57
Me Itse -yhdistys
Förbundet De Utvecklingsstördas
Väl/LL-center
Aivohalvaus- ja dysfasialiitto
Omaishoitajat ja Läheiset
Kuurojen Liitto
Kuulonhuoltoliitto
Suomen Kuurosokeat
Mielenterveyden keskusliitto
Erilaisten oppijoiden liitto
Alzheimer-keskusliitto
Vanhustyön keskusliitto
Kansallinen Senioriliitto
Jyväskylän yliopisto/erityispedagogiikan
laitos
Jyväskylän yliopisto/Koulutuksen
tutkimuslaitos
Joensuun yliopisto/erityiskasvatuksen laitos
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Turun kristillinen opisto
Niilo Mäki Instituutti
Äidinkielen opettajain liitto
Celia - Näkövammaisten kirjasto
Suomen kirjastoseura
Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskus
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Työväen Sivistysliitto
Opetushallitus
Stakes
LIITE 9.
SELKOUUTISTEN JA LL-BLADETIN
TOIMITUSNEUVOSTO
puheenjohtaja: Pertti Rajala,
Satakunnan erityishuoltopiirin johtaja
sihteeri: Hannu Virtanen,
Selkokeskuksen johtaja
Jäsenet:
Leena Kokko,
Oppimateriaalikeskuksen johtaja
Annikki Korhonen, toimittaja
Mikael Lindholm,
FDUV:n toiminnanjohtaja
Marja Simola, toimittaja
Bo-Håkan Söderholm, opettaja
Teuvo Taipale, vaihetyöntekijä
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LIITE 10.
IKÄÄNTYVIEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKIPROJEKTIN OHJAUSRYHMÄ 2004-2006
Leena Matikka, tutkimusjohtaja,
Kehitysvammaliitto (pj.)
Oili Harri-Lehtonen, projektipäällikkö
projektisuunnittelija, Kuntoutuksenedistämisyhdistys
Mervi Heikkinen, Vanhustyön keskusliitto
Raimo Huusari, Kehitysvammaliiton
liittohallituksen edustaja
Jyrki Jyrkämä, professori, Jyväskylän yliopisto, Sosiaaligerontologia,
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Eija Kangas-Virtanen, toiminnanjohtaja,
Kehitysvammaisten liikunta ja urheilu
Matti Ojala, johtaja, STAKES
Luokituskeskus
Kristiina Patja, tutkijalääkäri,
Kansanterveyslaitos
Pauli Rintala, professori, Jyväskylän
yliopisto, Liikuntakasvatuksen laitos
Isto Ruoppila, emeritusprofessori,
Jyväskylän yliopisto
Timo Suutama, professori, Jyväskylän
yliopisto, Psykologian laitos
Marjatta Tammisto, järjestöjohtaja,
Kehitysvammaisten tukiliitto
Jyrki Vilhu, lehtori, Liikuntainstituutti
Pajulahti
Leena Välimäki, toiminnanjohtaja,
Miina Sillanpään Säätiö
Hannu Vesala, projektipäällikkö,
Kehitysvammaliitto (siht.)
LIITE 11.
PAPUNET-VERKKOPALVELUYKSIKÖN JOHTORYHMÄ 2004
Anne Grönroos, koulutussuunnittelija,
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. (pj.)
Terttu Elo, yhteyspäällikkö,
Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry.
Henrietta von Gyllenbögel, toiminnanjohtaja, Autismi- ja Aspergerliitto ry.
Mikael Lindholm, toiminnanjohtaja,
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f.
Ritva Mänttäri, palvelupäällikkö,
Kehitysvammaliiton hallitus
Ilona Toljamo, palvelupäällikkö,
Suomen CP-liitto
Eija Roisko, Tikoteekin johtaja 1.1.200431.10.2004, Kehitysvammaliitto ry.
Kaisa Martikainen, vs. Tikoteekin johtaja,
1.11.2004, Kehitysvammaliitto ry
Marianna Ohtonen, verkkopalveluyksikön
johtaja, Kehitysvammaliitto, ry.
LIITE 12.
RULLATTAVA KUVAKERTOMUS
MONIKANAVASOVELLUS
-PROJEKTIN OHJAUSRYHMÄ
Marianna Ohtonen, verkkopalveluyksikön
johtaja, Kehitysvammaliitto
Leena Matikka, tutkimusjohtaja,
Kehitysvammaliitto ry
Tero Jartti, elokuvaohjaaja
Kimmo Kykkänen, ohjelmoija,
Kehitysvammaliitto ry
Sanna Maskulin, tuottaja,
Sanoma Magazines
Jarmo Riipinen, diplomi-insinööri
Tanja Räsänen, sisällöntuottaja,
Kehitysvammaliitto
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LIITE 13.
TIKOTEEKIN JOHTORYHMÄ
Raija Korpela, (pj.), erikoislääkäri, TAYS
Tapani Kallanranta, ylilääkäri , OYS
Veli-Pekka Sinervuo, toiminnanjohtaja,
Kehitysvammaliitto
Tuula Hurnasti, tutkija, Stakes
Katri Kokko, toimintaterapeutti,
Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus
Ritva Mänttäri, kasvatusjohtaja,
Kehitysvammaliiton hallituksen jäsen
Aimo Strömberg, toiminnanjohtaja,
Suomen CP-liitto
Erkki Suorlahti, johtava atk-kouluttaja,
Näkövammaisten keskusliitto
Eija Roisko, (siht.), Tikoteekin johtaja,
Kehitysvammaliitto
Tiina Viljanen, toiminnanjohtaja,
Aivohalvaus- ja dysfasialiitto
LIITE 14.
PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT
ALUEELLISTEN TIKOTEEKKIEN
ATK-TUKIHENKILÖIKSI -PROJEKTIN
JOHTORYHMÄ
Anssi Autere, TESO ry
Leena Autio, TAYS:n Apuvälinekeskus
Marianne Hakkarainen, toimintaterapeutti,
TYKS
Juhani Irjala, sosiaalineuvos,
Kehitysvammaliiton liittohallitus
Riitta Korkiatupa, Seinäjoen keskussairaala
Mari Qvarnström, apulaisylilääkäri, KYS
Eija Roisko (pj.), Tikoteekin johtaja,
Kehitysvammaliitto
Miikka Sinervo, tekninen ohjaaja, OYS
Sirkku Johansson (siht.), projektityöntekijä,
Kehitysvammaliitto
LIITE 15.
VERNERI-VERKKOPALVELUN JÄSENET
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin
kuntayhtymä
Vaalijalan kuntayhtymä
Satakunnan erityispalvelujen kuntayhtymä
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Honkalampi-säätiö
Kehitysvammaisten Tukiliitto
Honkalammen kuntayhtymä
Suojarinteen kuntayhtymä
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri
Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymä
Pääjärven kuntayhtymä
Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymä
LIITE 16.
VERNERI-VERKKOPALVELUN
JOHTORYHMÄ
Jouko Liukkonen, Honkalampi-säätiön johtaja
Merja Nieminen, vastaava ohjaaja,
Pirkanmaan sosiaalipalvelujen ky
Marianna Ohtonen, Papunet-verkkopalveluyksikön johtaja, Kehitysvammaliitto
Pirjo Pohto, johtava sosiaalityöntekijä,
Pääjärven ky
Anneli Puhakka, viestintäpäällikkö,
Kehitysvammaliitto
Tupu Sammaljärvi, tiedotuspäällikkö,
Kehitysvammaisten Tukiliitto
Niina Sillanpää, sisällöntuottaja,
Kehitysvammaliitto
Lea Vaitti, suunnittelija,
Kehitysvammaisten Tukiliitto

LIITE 17.
KETJU-LEHDEN TOIMITUSNEUVOSTO
2004-2005
Arja Jämsén, johtaja, Itä-Suomen osaamiskeskus
Ulla Lahti, asuntolan ohjaaja, kuntoutusohjaaja
Anne Siponen, Kymenlaakson erityishuollon
ky:n johtaja
Marita Kokkonen, työvalmentaja
Marja Puustinen, toimittaja
Aija Leinonen, erityisopettaja
Risto Kortelainen, sosiaalijohtaja
Juhani Irjala, Kehitysvammaliiton hallituksen
edustaja
LIITE 18.
ALLI-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄ
Eila Rahunen, lehtori, Jyväskylän
ammattikorkeakoulu (pj.)
Pekka Kauppinen, talousjohtaja,
Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä
Leena Matikka, tutkimusjohtaja,
Kehitysvammaliitto
Merja Niemi, sosiaaliohjaaja, Halikon kunta
Sakari Nuutinen, Kehitysvammaliiton
liittohallituksen edustaja
Anneli Pohjola, Akatemian tutkija,
Lapin yliopisto
Kirsi Savolainen, toiminnanjohtaja,
Luhtikoti ky, Kouvola
Harry Yltävä, sosiaalityöntekijä,
Lohjan kaupunki
Susanna Hintsala, projektipäällikkö,
Kehitysvammaliitto (siht.)
LIITE 19.
NEURONETIN OHJAUSRYHMÄ
Raija Hiljanen, Satakunnan erityishuoltopiiri
(pj.)
Anna-Terttu Alho, psykologi,
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Leena Matikka, tutkimusjohtaja,
Kehitysvammaliitto
Ritva Mänttäri, Kehitysvammaliiton
liittohallituksen edustaja
Sirpa Papinsaari, psykologi, Pirkanmaan
sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Lea Pehkonen, psykologi, Kymenlaakson
erityishuoltopiirin kuntayhtymä
Tuula Saarimäki, psykologi, yksityinen
ammatinharjoittaja
Heli Numminen, tutkija,
Kehitysvammaliitto (siht.) 1.3 alkaen
Vesa Närhi, psykologi,
Niilo Mäki Instituutti (siht.) 28.2. asti
LIITE 20. VAMMAISTEN
ASUMISPALVELUJEN LAATUSUOSITUSTEN HYÖDYNTÄMINEN
-PROJEKTIN OHJAUSRYHMÄ
Leena Matikka, tutkimusjohtaja,
Kehitysvammaliitto (pj.)
Riitta Haverinen, kehittämispäällikkö, Stakes
Aini Kimpimäki, ylitarkastaja,
Sosiaali- ja terveysministeriö
Salme Sundqvist, kehityspäällikkö,
Suomen Kuntaliitto
Anne Wasen, toiminnanjohtaja,
Helsingin kaupungin Toimiva koti
Harry Yltävä, sosiaalityöntekijä,
Lohjan kaupunki
Susanna Hintsala, projektipäällikkö,
Kehitysvammaliitto (siht.)
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Kehitysvammaliitto on valtakunnallinen järjestö, jonka toiminnan
tavoitteena on edistää kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikaatiossa tukea tarvitsevien ihmisten tasaarvoa ja mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä. Tähän tavoitteeseen liitto pyrkii mm. tutkimustoiminnan, koulutuksen ja tiedotuksen avulla, tuottamalla materiaalia kuntoutukseen
ja oppimiseen sekä edistämällä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttöä ja selkokielistä tiedonvälitystä ja kulttuuria. Kehittämistoiminnan päämääränä ovat entistä paremmat palvelut pienten erityisryhmien suuriin tarpeisiin.

Kehitysvammaliitto
Viljatie 4 A
00700 Helsinki
Puhelin (09) 348 090 (vaihde)
(09) 3480 9300 (koulutus)
(09) 3480 9350 (oppimateriaalikeskus Opike)
(09) 3480 9383 (Papunet-verkkopalveluyksikkö)
(09) 3480 9250 (tutkimusyksikkö Kotu)
(09) 3480 9240 (Selkokeskus)
(09) 3480 9370 (Tikoteekki)
(09) 3480 9217 (Tiedotus)
(09) 3480 9240 (lehtitilaukset)
Telefaksi (09) 385 3398
Sähköposti kvl@famr.fi tai etunimi.sukunimi@famr.fi
Internet: www.kehitysvammaliitto.fi

