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Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtajan
katsaus
Vuoden vaihteessa Euroopan unioni laajentui
27 jäsenmaan yhteisöksi Bulgarian ja Romanian liityttyä jäseniksi. Yhteisössä on jo lähes
500 miljoonaa ihmistä. Myös euroalue laajeni
Slovenian liityttyä EU:n yhteisvaluutan
käyttäjiin. Kansainvälinen kuohunta näkyi
erityisesti Venäjällä. Eniten huomiota herättivät toimittaja Anna Politkovskajan ja entisen
vakoojan Aleksandr Litvinenkon murhat.
Irakin entinen diktaattori Saddam Hussein sai
pitkällisen oikeudenkäynnin jälkeen kuolemantuomion. Kotimaisesta uutisjulkisuudesta
vastasivat Lordin voitto Euroviisuissa sekä
Porvoon tuomiokirkon tuhopoltto.
Kotimaista keskustelua on vahvasti hallinnut edellisvuoden tapaan kuntien taloudellinen tilanne ja mahdollisuudet palvelujen
järjestämiseen tulevaisuudessa. Hallitus antoi
syyskuussa eduskunnalle esityksen laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta ja kuntajakolain muuttamisesta. Puitelaki sisältää
kuntia sitovia palveluiden järjestämistä ja or-

ganisointia koskevia velvoitteita sekä erilaisia
valtioon ja kuntiin kohdistuvia toimeksiantoja sekä suunnittelu- ja raportointivelvoitteita.
Kuntien tulee laatia elokuun loppuun mennessä selvitykset yhteistyöstä ja toimeenpanosuunnitelmat palveluiden järjestämisestä.
Kehitysvammasektorin palvelujen järjestäminen tulevaisuudessa tulee varmasti osittain
muuttumaan tässä tilanteessa. Sosiaali- ja
terveysministeriön tilaama kehitysvammaisten laitosasumisen hajauttamiseen tähtäävä
selvitystyö käynnistyi keväällä.
Liiton perinteiset opintopäivät keräsivät 300
osanottajaa Tallinnaan. Liiton uusi graafinen ilme otettiin käyttöön painotuotteissa.
Kehitysvammaliiton ensimmäinen virallinen
strategia vuosille 2007-2011 hyväksyttiin
lokakuun liittohallituksessa. TEKES tuki
taloudellisesti liiton tietotekniikkastrategian
työstämistä. Syksyllä saatiin myönteinen päätös liiton tietoteknisiin uudistuksiin kahdelle
vuodelle.
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avulla lasten oppimisen esteitä ja vahvuuksia
voidaan tunnistaa mahdollisimman varhain
aikuisten yhteistyötä ja lasten osallisuutta
lisäämällä.
Kehitysyhteistyötä jatkettiin Sambiassa ja
Mosambikissa. Sambiassa alkoi uusi kaksivuotinen projekti, jonka tavoitteena on parantaa erityisesti kehitysvammaisten tyttöjen ja
naisten asemaa. Lähialueyhteistyötä tehtiin
Pietarissa ja Udmurtian tasavallassa. Ulkoasiainministeriö myönsi rahoituksen uudelle
kaksivuotiselle hankkeelle Pietarin alueelle,
jonka tarkoituksena on kehitysvammaisten
naisten ja heidän perheittensä voimaannuttaminen erityisesti tiedotuksen ja koulutuksen
avulla.

Liiton tutkimus- ja koulutustoiminta yhdistettiin vuodenvaihteessa 2006-2007 uudeksi
yksiköksi, jonka nimeksi tuli tutkimus ja
kehittäminen. Tutkimustoiminnan ylisektoriseen vahvistamiseen saatiin vahvistusta
neljälle vuodelle, joten voimavarat tulevat
kokonaisuutena parantumaan välittömästi
aikaisempaan verrattuna. Liiton yhtenä strategisena tavoitteena ollut laaja verkostoituminen on entisestään parantunut. Hyvin usein
liitto on myös verkostojen koordinoijana.
Vuonna 2006 liitossa käynnistyi kaksi
uutta Raha-automaattiyhdistyksen tukemaa
projektia. Pienestä kiinni -hankkeen tavoitteena on selvittää, miten voidaan parhaiten
tukea kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien toimintakykyä ja osallistumista
yhteiskuntaan. Lisäksi arvioidaan vammaisten
ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelutarpeet alueellisesti ja valtakunnallisesti.
Vuorovaikutuksilla tuloksiin -projektissa päätavoitteena on kehittää toimintamalli, jonka

Veli-Pekka Sinervuo
Toiminnanjohtaja
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Tavoitteena kaikkien osallisuus
yhteiskunnassa
veluntuottajien kanssa sekä tekee tieteellistä
tutkimusta. Ikääntyvien kehitysvammaisten
tukiprojekti, Pienestä kiinni -projekti, Hyvät
käytännöt -projekti samoin kuin Alli-laatuverkosto ovat Kotun toimintaa.
Koulutus- ja kehittämispalvelujen yksikkö
suunnittelee ja toteuttaa alan täydennyskoulutusta. Laaja-alaisia oppimivaikeuksia koskeva projekti on koulutus- ja kehittämisyksikön
toimintaa.
Oppimateriaalikeskus Opike tuottaa materiaaleja erilaisten oppijoiden kuntoutukseen,
opetukseen ja vapaa-aikaan. Tikas-kokonaisuus on Opikkeen toimintaa.
Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus
Tikoteekki kokoaa ja välittää tietoa puhevammaisten ihmisten mahdollisuuksista kommunikointiin sekä alan uusimmista tietoteknisistä mahdollisuuksista. Keskus myös toteuttaa
asiakaspalveluita Uudenmaan alueella ja
koordinoi OIVA – Osallisuuteen vuorovaikutusaloitteilla -hanketta.
Papunet-verkkopalveluyksikkö edistää
selkeää ja esteetöntä kommunikointia internetpalveluiden avulla. Yksikkö tuottaa Papunet-verkkopalvelua sekä tekee verkkosivujen
esteettömyysarviointeja.
Selkokeskus edistää selkokielistä tiedonvälitystä ja kulttuuria. Selkokeskus julkaisee
Selkouutisia ja LL-Bladetia, toimittaa selkokielisiä sivuja Papunetiin sekä kouluttaa
selkokielestä.
Talous- ja hallintoyksikkö johtaa liiton
toimintaa sekä huolehtii liiton taloudesta,
henkilöstöhallinnosta, järjestötyöstä sekä yhteistyöstä kotimaisten ja ulkomaisten sidosryhmien kanssa.

Vuonna 2006 hyväksyttiin Kehitysvammaliiton strategia, jonka mukaan liiton yhteiskunnallisena visiona on inklusiivinen eli kaikki
ihmiset mukaan ottava yhteiskunta. Kehitysvammaliitto edistää kehitysvammaisten
ja muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja
kommunikoinnissa tukea tarvitsevien henkilöiden tasa-arvon toteutumista ja osallistumista yhteiskunnassa, kehittää palveluja ja
edistää alan tutkimusta. Perustehtäviä ovat
tutkimus, kehittämistoiminta, henkilöstön
koulutus, materiaalin tuotanto, selkokielisen
tiedonvälityksen ja kulttuurin edistäminen,
esteettömän ja osallistavan kommunikoinnin
ja tietotekniikan käytön edistäminen sekä
tiedotus- ja vaikuttamistoiminta. Toiminnan
ydinalueita ovat kehitys- ja puhevammaisuus,
kommunikaatio ja vuorovaikutus, saavutettavuus ja esteettömyys, oppiminen, asuminen
ja työ. Kehitysvammaliitto toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana, alan tieto-taitokeskuksena ja yhteistyöfoorumina.
Kehitysvammaliiton arvot ovat:
- ihmisarvon kunnioitus
- asiantuntemus
- luotettavuus
- vuorovaikutuksellisuus
- saavutettavuus
Kehitysvammaliitossa oli vuonna 2006 hallinnollisesti kahdeksan yksikköä, jotka toteuttivat liiton päämääriä omilla alueillaan:
Viestintäyksikkö nostaa julkisuuteen kehitys- ja puhevammaisuutta koskevia aiheita ja
pyrkii vaikuttamaan ihmisten asenteisiin ja
päätöksentekoon. Viestintäyksikössä tehdään
Ketju-lehteä, Verneri-verkkopalvelua sekä
liiton internetsivuja, intranetia ja jäsentiedotusta.
Tutkimusyksikkö Kotu arvioi ja kehittää
kehitysvammapalvelujen laatua yhdessä pal-

Liiton toimisto:
Liitolla on omat toimitilat Helsingissä,
Malmilla osoitteessa Viljatie 4 A, 00700
Helsinki. • www.kehitysvammaliitto.fi
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Viestintä
osallisuuden
edistäjänä
Kehitysvammaliiton viestinnän tarkoituksena on levittää tietoa kehitysvammaisuudesta
ja oppimiseen, ymmärtämiseen ja kommunikointiin liittyvistä kysymyksistä, lisätä
myönteistä suhtautumista näitä ihmisryhmiä
ja heidän tarvitsemiaan palveluja kohtaan
sekä pitää samalla yllä positiivista mielikuvaa
Kehitysvammaliitosta. Tiedotuksen kattavana tavoitteena on osallisuuden edistäminen:
kerromme hyvistä käytännöistä, joiden avulla
kehitysvammaiset ja muut kohderyhmämme
voivat entistä paremmin osallistua yhteiskunnan toimintaan sen tasaveroisina jäseninä ja
saada samalla tarvitsemansa tuen.
Vuonna 2006 ulkoisessa tiedotuksessa
tavoiteltiin julkisuutta saavutettavuuteen ja
esteettömyyteen liittyville asioille, ja esiin
nostettiin mm. selkokieltä sekä tietoyhteiskunnan palvelujen saavutettavuutta. Tietoa
levitettiin ulkoisen tiedotuksen ja median
avulla, Ketju-lehden välityksellä sekä internetissä ja suoraan sidosryhmille.
Selkokieli sai eniten julkisuutta 25-vuotisjuhlavuoden tiimoilta. Sikiöseulonnat ja kehitysvammaisten ihmisten oikeus elämään nousivat jälleen julkiseen keskusteluun useaan
otteeseen vuoden mittaan. Samoin alkoholin
sikiöille aiheuttamat haitat ja FAS-oireyhtymä kiinnostivat jatkuvasti. Lisäksi tiedotettiin
mm. laaja-alaisista oppimisvaikeuksista, kehitysvammapalvelujen hyvistä käytännöistä
ja kehitysvammaisten ikääntymisestä. Kaiken
kaikkiaan eri tiedotusvälineissä julkaistiin
noin 230 juttua, joissa Kehitysvammaliitto oli
osallisena.

Vähän kunnioitusta -elokuvahanke eteni
treatmentin eli juonikuvauksen valmistumiseen. Hankkeen tarkoituksena on kertoa
kehitysvammaisten ihmisten ajatuksia maailmasta elokuvan muodossa ja muuttaa näin
suuren yleisön, erityisesti nuorten, käsityksiä
kehitysvammaisista ihmisistä entistä myönteisemmiksi. Kehitysvammaiset ihmiset ovat
vahvasti osallisina elokuvan tekoprosessissa
alusta lähtien.

Ketju-lehti ja Frontiers
Ketju-lehti ilmestyi kuusi kertaa ja sen teemoja olivat mm. voimaantuminen ja itsenäistyminen, ammattikoulutus, kulttuuri, mielenterveys, tunteet, ihmisarvo ja sikiöseulonnat,
saavutettavuus, elämykset ja matkailu, raha,
talous ja köyhyys sekä perhe, lapset ja lastensuojelu.
Ketjun numeroa 3, jossa käsiteltiin suvaitsevaisuutta, sikiöseulontoja ja ihmisarvoa,
lähetettiin Aikakauslehtien liiton organisoimaan koulujen aikakauslehtipäivään. Ketjun
jakelu keskitettiin lukioihin ja ammatillisiin
oppilaitoksiin. Tavoitteena oli saada opiske-
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Vernerin selkokielisillä sivuilla avattiin helppokäyttöinen chatti.

tiin ja koordinoitiin yksiköiden välillä yhdessä
entistä tiiviimmin.
Liiton uudet yleisesitteet suomeksi ja englanniksi valmistuivat noudattaen edellisvuonna luotua graafista ohjeistoa.

lijat pohtimaan kehitysvammaisten oikeutta
syntyä ja elää muiden joukossa sekä saada
muiden ihmisten tukea tarpeen mukaan.
Ketjun ja Verneri-verkkopalvelun yhteistyötä
lisättiin mm. aktivoimalla Ketjussa käsitellyistä aiheista keskustelua Vernerin keskustelupalstoilla.
Englanninkielinen Frontiers-lehti ilmestyi
kerran vuoden aikana, ja siihen valittiin aiheet pääasiassa Ketjussa julkaistujen juttujen
perusteella.

Verneri-verkkopalvelu
Verneri-verkkopalvelu (www.verneri.net)
on kehitysvamma-alan verkkopalvelu, jota
hallinnoi Kehitysvammaliitto ja jonka taustalla on lisäksi muita järjestöjä, säätiöitä ja
palveluntuottajia (liite 15). Uutena mukaan
liittyi vuoden 2006 aikana Helsingin kaupunki. Verneri-sivusto on tarkoitettu koko
kehitysvamma-alalle: kehitysvammaisille
henkilöille, heidän omaisilleen ja läheisilleen, alan henkilöstölle ja opiskelijoille
sekä muille alasta kiinnostuneille. Sivuston
tavoitteena on tarjota tietoa sekä kohtaamispaikka ja mahdollisuus vuorovaikutukseen
alan toimijoiden kesken.
Vuonna 2006 Vernerissä toteutettiin tekninen uudistus, joka paransi sivujen käytettävyyttä ja saavutettavuutta. Teknisen muutoksen yhteydessä uudistettiin myös sivuston

Muu tiedotus
Kehitysvammaliiton internet-sivuja päivitettiin aktiivisesti. Liiton IT-strategian tekemisen
yhteydessä esiin nousi kehittämistarpeita, joihin ei kuitenkaan päästy vaikuttamaan vielä
vuoden 2006 puolella. Intranet toimi liiton
sisäisen tiedotuksen kanavana.
Opintopäivistä tiedottaminen oli suurin yksittäinen sidosryhmätiedotuksen aihe vuonna
2006.
Jäsentiedotusta jatkettiin pääosin sähköisessä muodossa. Jäsentiedote lähetettiin kerran
kuukaudessa. Messuosallistumisia suunnitel-
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Stakesin Sosiaaliportin kanssa. Sosiaaliportti
tarjosi teknisen alustan, Kehitysvammaliitto
kokosi konsultit palveluun. Sivuilla voi kysyä
kehitysvammaisuudesta ja kehitysvammaisten ihmisten palveluihin liittyvistä asioista.
Palvelu on kehitetty tukimuodoksi erityisesti
niille sosiaalialan ammattilaisille, jotka työskentelevät yksin tai työyhteisössä jossa ei ole
mahdollista saada konsultointia muilta alan
ammattilaisilta. Palveluun ehti vuoden 2006
aikana tulla vasta viisi kysymystä.
Uutis- ja tapahtumapalstoja päivitettiin
aktiivisesti. Vernerin ajankohtaisista aiheista

rakennetta ja ulkoasua. Teknisen uudistuksen
toteutti Papunet-yksikkö.
Kehitysvammadiagnooseja ja kehitysvammaisuuteen liittyviä diagnooseja esittelevä osio saatiin päivitettyä. Kuntoutus-osio
tarkastettiin kauttaaltaan ja alettiin tuottaa
osioon täydentävää uutta aineistoa. Tietoa
odottajille -osiota kehitettiin edelleen yhteistyössä Väestöliiton Perinnöllisyysklinikan
kanssa. Uutta aineistoa kirjoitettiin aiheista,
joista oli tullut paljon kysymyksiä neuvontapalstalle. Neuvonnan yhteyteen luotiin ”usein
kysyttyä” -palsta.
Ikääntyvien kehitysvammaisten tukiprojekti
alkoi tuottaa Verneriin mittavaa aineistopakettia kehitysvammaisten ikääntymisestä ja
toimintakyvyn ylläpitämisestä. Hyvät käytännöt -projekti kokosi tietopankkia kehitysvammapalveluiden hyvistä käytännöistä.
Vernerin yleispuolen keskustelupalstat
pysyivät vilkkaina. Erityisesti lisääntyivät
suljetut, lapsen diagnoosiin perustuvat vanhempainryhmät. Vernerin vertaistukihenkilötoiminta osoittautui jälleen tarpeelliseksi.
Vuoden aikana tukihenkilöt olivat tukena
useille raskaana oleville äidille, jotka pelkäsivät saavansa vammaisen lapsen sekä mm.
uupuneille äideille. Tukihenkilötoiminta vahvistui kahdella uudella vertaistukihenkilöllä.
Tukihenkilöille järjestettiin yksi viikonlopun
mittainen koulutustilaisuus.
Neuvontapalstoille tuli vuoden mittaan 159
kysymystä, näistä 100 Tietoa odottajille -neuvontapalstalle. Uusia vuorovaikutteisia osioita
avattiin vuoden lopussa, jolloin käynnistyivät
omaisen ja alan opiskelijan blogit eli nettipäiväkirjat. Lisäksi avautui hyviin käytäntöihin
keskittyvä blogi. Selkokielisen puolen VerkkoKertulle tuli vuoden aikana 366 kysymystä,
joista suurin osa koski ihmissuhteita. Selkosivujen uudelle keskustelupalstalle tuli
187 viestiä.
Ammattilaisten keskinäisen sähköisen konsultoinnin kokeilu aloitettiin
lokakuussa yhteistyössä
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kerrottiin joka toinen kuukausi lähetettävällä sähköpostitiedotteella. Neuvoloille
postitettiin Tietoa odottajille -esitettä. Verneri oli esillä Kehitysvammaliiton koulutustapahtumissa sekä messuilla ja pienempien
koulutustapahtumien näyttelytiloissa, esim.
Helsingin yliopiston mediakasvatuspäivillä.
Vernerin selkokieliselle puolelle avattiin
uutuutena helppokäyttöinen chatti-keskustelupalsta. Ensimmäiset kokemukset olivat
kannustavia. Koeaikana loka-marraskuussa
chattia käytti yhteensä noin 70 nimimerkkiä. Säännöllisiä kävijöitä oli parikymmentä.

Vernerissä vieraili kuukausittain keskimäärin 12 246 kävijää. Selkopuolen kävijämäärät
lisääntyivät. Suosituimmat osiot olivat yleiskielisen puolen neuvonta, keskustelu, tietoa
odottajille ja tietoa kehitysvammaisuudesta.
Selkosivujen suosituimmat osiot ovat pitkin
vuotta olleet tietoa, vapaa-aika (siellä testit,
erityisesti rakkaus-testi), Verkko-Kerttu ja
omat jutut. Lokakuussa, kun chatti avattiin,
se nousi suosituimpien osioiden joukkoon.
www.verneri.net
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Kuva: Petri Kiuttu

Kuvat: Anneli Puhakka

Vuoden selväsanainen -palkinnon sai kirjailija
Kari Vaijärvi.

Selkokeskuksen johtaja Hannu Virtanen avasi
pohjoismaisen Selkokieli 25 vuotta -juhlaseminaarin.

Selkokielen edistäminen
Selkokeskuksen tehtävät ovat Selkouutisten
ja LL-Bladetin julkaiseminen, selkokielisten
internetsivujen toimittaminen, selkokirjallisuuden edistäminen, selkokieleen liittyvien
koulutus- ja julkaisupalvelujen tuottaminen
sekä yhteistyö- ja tiedotuskanavana toimiminen.
Toimintavuosi oli Selkokieli 25 vuotta
-juhlavuosi ja siihen liittyvä juhlaseminaari
järjestettiin pohjoismaisena tapahtumana toukokuussa Helsingissä. Selkokieli sai runsaasti
julkisuutta. Vuoden selväsanainen -palkinto
myönnettiin kirjailija Kari Vaijärvelle. Tilaisuudessa julkistettiin myös uusi selkokielen
teoriakirja Toisin sanoen – selkokielen teoriaa
ja käytäntöä.
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 uutistapahtumi-

en lisäksi urheilua, viihdettä, kulttuuria sekä
erilaisia arkipäivän elämään liittyviä aiheita.
Vuoden lopulla valmisteltiin lehtien ilmestymistä internetissä näköislehtenä.
Papunet-verkkopalvelun sivuille toimitettiin
tietoa eri aiheista, selkokirjoista ja -esitteistä
sekä Selkouutisten verkkolehti. Yhteistyössä
FDUV:n kanssa ylläpidettiin myös ruotsinkielisiä selkosivuja. Selkosivujen kävijämäärät
kasvoivat vuoden aikana niin, että syksyllä
kävijöitä oli jo yli 15 000 kuukaudessa. Selkosivujen ohella päivitettiin myös Selkokeskuksen yleiskielisiä sivuja, joilta löytyy mm.
laaja tietopaketti selkokielen teoriasta ja myös
englanninkielistä materiaalia. Selkokeskuksen
sähköinen tiedote ilmestyi viisi kertaa.
Selkokeskukselta tilattiin 15 selkomukautusta vuoden aikana. Yhteistyössä oikeusministeriön kanssa julkaistiin selkoesite presidentinvaaleista, ja yhteistyössä eduskunnan
tiedotuksen kanssa laadittiin historian ensimmäinen selkoesite eduskunnan toiminnasta.
Useiden järjestölehtien tuella toteutettiin
digitelevisioon liittyvä kampanja yhteistyössä
digi-tv-tiedotusryhmän kanssa.
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Räp-ryhmä Resisposse esiintyi Selkokieli 25 vuotta
-juhlaseminaarissa. Kuvassa etualalla räppärit MC Pikku K
(Kalle Havumäki) ja MC Stara (Sami Helle), taustalla
DJ Monkey (Jaakko Pellikka, stratch).

keskuksella oli kuusi nimettyä asiantuntijaa
eri puolilla Suomea. Vuoden aikana jatkettiin
kirjoittajakoulutukseen liittyvää yhteistyötä
Oriveden opiston kanssa.
Selkokeskus edisti selkokieleen liittyvää yhteistyötä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Selkokeskuksen tukena toimi Selkokeskuksen neuvottelukunta, johon toimintavuonna
nimesi edustajansa 31 tahoa (14 sosiaalialan
järjestöä ja 17 muuta tahoa, liite 7). Rahaautomaattiyhdistys tuki taloudellisesti Selkokeskuksen toimintaa ja lehtien julkaisua.

Selkokeskus jatkoi valtion selkokirjatuen
jakamista. Tuen jakaa erillinen selkokirjatyöryhmä, johon mm. kirjailijajärjestöt nimeävät
edustajansa. Määrärahalla tuettiin yhteensä
15 selkokirjaa. Tukea myönnettiin selkojulkaisujen kirjoittajille, mukauttajille, kuvittajille ja kustantajille. Kuluneen vuoden aikana
myönnettiin myös selkotunnuksia selkokirjoille ja annettiin lausuntoja käsikirjoituksista ja kuvituksista. Kaikkiaan vuonna 2006
ilmestyi 17 selkokirjaa ja yksi teoriakirja.
Kirjoista julkaistiin uusi esite. Vuoden aikana
jatkettiin selkokirjojen keskitettyä välitystoimintaa, jonka kautta myytiin 1070 selkokirjaa. Selkokirjallisuudelle laadittiin tavoiteohjelma vuosiksi 2006-2010.
Keväällä toteutettiin opetusministeriön tuella ja yhteistyössä eri tahojen kanssa Kaikkien kirjasto -kampanja. Kampanja-aineistoon
kuuluivat mm. esite ja juliste. Kampanjaan
osallistui noin 150 kirjastoa ja lisäksi koulutettiin noin 200 kirjasto-alan ammattilaista eri
puolilta Suomea. Kaikkiaan Selkokeskuksen
edustajat toimivat vuoden aikana kouluttajina
ja luennoitsijoina 32 tilaisuudessa, ja Selko-
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Esteetöntä ja tasa-arvoista
viestintää verkkopalveluiden avulla
Papunet-verkkopalveluyksikkö edistää esteetöntä ja tasa-arvoista viestintää kehittämällä
ja toteuttamalla verkkopalveluita puhevammaisille ihmisille, selkokielen käyttäjille,
heidän lähi-ihmisilleen ja alan ammattilaisille.
Toiminnan painopistealueita verkkopalveluiden kehittämisessä ovat käyttäjälähtöinen
suunnittelu, käyttäjien osallisuus ja käytettävyystutkimukset.
Yksikkö tuottaa Papunet-sivuston, ylläpitää
teknisesti kehitysvamma-alan Verneri-verkkosivustoa ja alan toimijoiden kuten Tikoteekin, Kahvakeskusten, Selkokeskuksen, LLCenterin ja ISAAC Suomi Finland ry:n omia
verkkosivuja. Yksikkö kouluttaa ja konsultoi
esteettömistä verkkopalveluista sekä tekee
verkkosivujen esteettömyysarviointeja puhevammaisten ihmisten ja selkokielen käyttäjien näkökulmasta.
Vuoden 2006 keskeisimpiä toimintoja olivat
Papunetin yleiskielisten ja pelisivujen uudistaminen käytettävyystutkimusten ja palautteiden perusteella, käyttäjien osallistaminen
sivujen suunnitteluun ja toteuttamiseen,
selkokielisten sivujen suunnitteluohjeiden
tuottaminen ja puhevammaisille ihmisille
soveltuvan kommunikointia tukevan materiaalin tuottaminen Papunetin sivuille.
Papunet-sivustossa on tietoa puhevammaisuudesta ja selkokielestä. Sivusto on esteetön
toimintaympäristö eri tavoin kommunikoiville ja tietokonetta käyttäville ihmisille. Sivujen
kävijämäärät ovat edelleen kasvaneet merkittävästi: enimmillään kävijöitä oli joulukuussa
86 821 ja vähimmillään heinäkuussa 37 469,
keskimäärin sivuilla vieraili 63 227 kävijää
kuukausittain.
Toimintavuoden aikana käynnistettiin
Papunetin yleiskielisten sivujen sisällön,
rakenteen, ulkoasun ja teknisen toteutuksen uudistus. Uudistuksen tavoitteena on
helpottaa sivujen käyttämistä sekä tiedon ja
materiaalien löytämistä. Kaikki yleiskielisten

sivujen sisällöt päivitettiin ja uusia sisältöjä
kehitettiin.
Yhteistyössä Oiva-hankkeen kanssa tuotettiin uusia sisältökokonaisuuksia, kuten
vuorovaikutus-osio sekä eri aisti- ja havaintotoimintoja tukevia virikemateriaaleja.
Lisäksi vuoden aikana kehitettiin muita arjen
työvälineitä sisältäviä osioita yhteistyössä
Tikoteekin, Opikkeen ja Invalidiliiton Lahden
kuntoutuskeskuksen kanssa, mm. viittomakuvia sisältävä kuvatyökalu, viittomavideot
sekä kuvakommunikointi- ja tunneideat.
Papunetin kuvasivuille toteutetut Papusammakon sivut lisäsivät käyttäjien osallisuutta ja mahdollisuuksia tuottaa sisältöjä
verkkoon. Sammakon sivujen kautta koulut,
päiväkodit sekä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit voivat jakaa kuulumisiaan ja
kokemuksiaan. Kuvasivujen käytettävyyttä
kehitettiin ryhmittelemällä sisältöjä uudelleen. Kuvasivuille tuotettiin useita ajankohtaisia juttuja ja uusia loruja. Blisskielisille
sivuille lisättiin käyttäjien omia tarinoita ja
bliss-kielen kielioppiharjoituksia.
Pelisivut avattiin uudistettuina keväällä
2006. Oleellisena muutoksena aiempaan oli
käyttöliittymä, joka palvelee myös henkilöitä joilla on vaikeuksia lukemisessa, lukemisen ymmärtämisessä tai hiiren käytössä.
Pelisivujen sisältövalikot on esitetty kuvilla
ja tekstinä. Ns. murupolku on esitetty tekstin sijaan kuvilla. Suurin osa peleistä toimii
hiiren lisäksi painikkeilla. Toimintavuoden
aikana pelisivuille kehitettiin uusia sisältöjä,
mm. selkosudoku ja uusia sisältöjä lauta- ja
korttipeleihin. Pelisivujen helppokäyttöinen
piirustusohjelma lisäsi suosiotaan, ja piirustusnäyttelyyn ilmestyy päivittäin useita käyttäjien piirustuksia.
Papunetin ruotsinkielisten yleissivujen sisältöä päivitettiin. Ruotsinkielisten selkosivujen
sisällöstä vastaa LL-Centrum. Pelisivujen
sisällöt käännettiin ruotsiksi ja englanniksi.
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Toimintavuoden aikana jatkettiin Planeetta
X – osallistavaa pelisuunnittelua -hanketta
Espoon kaupungin Eestinmetsän koulun
kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää
peli yhteistyössä kehitysvammaisten nuorten
kanssa ja arvioida, kuinka ”Vuorovaikutteisten järjestelmien käyttäjäkeskeinen suunnittelumalli ISO 13407 ”soveltuu toteutukseen.
Planeetta X -peliympäristön kehittämistä
verkkoon jatkettiin yhdessä kehitysvammaisten nuorten kanssa. Nuoret olivat mukana
pelisisältöjen suunnittelussa ja testasivat pelien käytettävyyttä. Peliympäristöön kehitettiin
mm. ajopeli, helppokäyttöinen chatti ja virtuaalilemmikki. Hanketta rahoittaa Nokia Oyj.
Rullattavan kuvakertomuksen ”Miten
karhu menetti häntänsä” kehittäminen jatkui
kolmessa eri hankkeessa. Papunetin pelisivuilla julkaistiin kertomuksen englannin- ja
ruotsinkieliset versiot yleis- ja selkokielellä.
Ruotsinkielisen osion rahoitti Konstsamfundet. Tarina ”Miten karhu menetti häntänsä”
painettiin kankaalle Suomen Kulttuurirahaston avustuksella. Lisäksi rullattavan kuvakertomuksen työkalusovelluksella toteutettiin
SPR:n Aasian tsunamiuhrien vertaistukitilaisuuksissa työstettyjä kuvakertomuksia
internetiin.
Papunet-yksikkö osallistui kansallisiin ja
kansainvälisiin esteettömiä verkkopalveluita
ja pelejä kehittäviin työryhmiin ja verkostoihin. Toimintavuoden aikana Papunet osallistui NUH:n rahoittamaan yhteispohjoismaiseen Symbered-hankkeeseen, jossa kehitettiin
Papunetin kuvasivujen työkalun toiminnallisuutta symbolipohjaisten web-dokumenttien
tuottamisessa.
Papunetin kehittämistoiminta oli esillä posteriesityksinä ISAAC:n kansainvälisessä puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin
kongressissa ja eurooppalaisen DfA-verkoston
kongressissa. Lisäksi Papunetin henkilökunta
koulutti esteettömistä verkkopalveluista ja

Yhteistyössä Kehitysvammaisten taidekeskus Kettukin
kanssa järjestettiin puhe- ja kehitysvammaisille ihmisille suunnattu piirustuskilpailu, jonka tuloksia esiteltiin
internetsivuilla ja kiertävissä näyttelyissä. Papunetin
piirustuskilpailun 2006 satoa: Jack Heiskanen: Intiaani.

selkokielestä internetissä eri seminaareissa ja tapahtumissa. Papunetin toimintaa ja
palvelua esiteltiin 14 messutapahtumassa tai
seminaarissa vuoden aikana.
Kuukausittain ilmestyvä sähköpostitiedote
lähetettiin noin 400 henkilölle sekä erilaisille sähköpostilistoille. Lisäksi Papunetista
tiedotettiin Tikoteekin Tikonen-tiedotteessa,
yhteistyöjärjestöjen järjestölehdissä ja alan
ammattilehdissä.
Papunet-sivuston toteutuksessa on mukana
alan kansallisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita ja organisaatioita, mm. Aivohalvaus- ja
dysfasialiitto ry, Autismi- ja Aspergerliitto
ry, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf,
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry ja Suomen
CP-Liitto ry.
www.papunet.net
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Kommunikoinnin ja tietotekniikan
käytön edistäminen
Kehitysvammaliiton tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki edistää puhevammaisten ihmisten kommunikointia ja
vammaisten ihmisten tietotekniikan käyttöä.
Tikoteekki toimii alansa kehittämiskeskuksena, tuottaa asiakaspalveluita Uudenmaan
alueella sekä koordinoi kymmenen alueellisen yksikön Tikoteekki-verkostoa. Tikoteekki
kokoaa ja välittää tietoa puhevammaisten
ihmisten kommunikoinnin mahdollisuuksista
ja alan uusimmista tietoteknisistä ratkaisuista, jotka soveltuvat vammaisten ihmisten
tietotekniikan käyttöön. Lisäksi Tikoteekki
kehittää toimintamalleja, jotka edistävät vammaisten ihmisten osallistumista yhteisöönsä
sen täysivaltaisina jäseninä.
Tietoa kommunikoinnin ja tietotekniikan mahdollisuuksista jaettiin vuonna 2006
Tikonen-tiedotteen, internetin, oppaiden,
koulutusten, keskustelutilaisuuksien ja messujen avulla. Tikonen-tiedote ilmestyi vuoden
aikana kolme kertaa. Opas tietokoneohjelmista kuntoutuksessa ja opetuksessa julkaistiin ja

sitä jaettiin myös opetusohjelmia lainaavien
kirjastojen kautta perheille ja alan ammattilaisille. Suomen CP-liiton PuheTupa -hankkeen kanssa yhteistyönä toteutettu Tulkkipalvelu-opas päivitettiin. Siitä ja Tikoteekin
tuottamasta Opas kommunikoinnin mahdollisuuksiin -esitteestä otettiin lisäpainos.
Opas-sarjan esitteitä on painettu kaikkiaan
99 000 kappaletta ja ne ovat tulostettavissa
myös Papunetista.
Yhteistyössä Papunetin kanssa uusittiin
opetus- ja kuntoutusohjelmista koottu tietokanta, päivitettiin puhelaitetietokantaa ja
käynnistettiin uuden pelitietokannan suunnittelu ja sisältöjen toteutus. Lisäksi Tikoteekki tuotti sivustoon 300 viittomakuvaa. Myös
kommunikointilaiterekisterin ja AAC-henkilörekisterin päivitystä ja ylläpitoa jatkettiin.
Tikoteekki koulutti yhteensä 20 päivää
kuntoutuksen ja hoitoalan ammattilaisia
sekä alan opiskelijoita Suomessa, Virossa ja
Kosovossa. Lisäksi pidettiin 13 luentoa alan
konferensseissa ja seminaareissa Suomessa.
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asiakaslähtöisemmiksi. Koko Tikoteekki-verkoston käyttöön kehitettiin aineisto toiminnallisen näön arviointiin. Lisäksi päivitettiin
kommunikoinnin arvioinnin tuotekuvausta ja
laadittiin Papunetiin kommunikointilaitteiden
helppokäyttöohjeet.

Asiakaspalvelut
Tikoteekkiin tuli toimintavuoden aikana 13
maksusitoumusta kommunikoinnin arviointiin
ja seitsemän maksusitoumusta tietokoneen
käytön arviointiin. Suppeaan kirjoittamisen
apuvälinearviointiin tuli vuoden aikana 15
maksusitoumusta HUS-Tietoteekista. Vuoden
aikana päätettiin 44 asiakasarviointia sekä
kymmenen ohjattua tutustumista tietokoneohjelmiin. Arvioinnit toteutettiin pääosin
asiakkaan toimintaympäristössä moniammatillisen tiimin yhteistyönä. Asiakkaat tulivat
Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueelta. Lisäksi Kehitysvammaliiton Tikoteekin työntekijät
konsultoivat alueellisia Tikoteekkeja kahdella
asiakaskäynnillä, puhelimitse ja sähköpostilla.
Ohjattua tutustumista kuntoutuksellisiin
tietokoneohjelmiin ei enää tarjottu, vaan sen
sijasta Tikoteekki järjesti neljä yleisölle avointa kuntoutus- ja opetusohjelmien esittelytilaisuutta yhteistyössä HERO:n kanssa. Yhteistyöhankkeessa Helsingin kaupunginkirjaston
kanssa kehitettiin näiden ohjelmien lainauskäytäntöjä lahjoittamalla 72 kuntoutus- ja
opetusohjelmaa kirjastokäyttöön.
Vuoden aikana käynnistyi myös ensimmäinen yhteisöpohjainen VIA-konsultointipalvelu, jossa vahvistetaan yhteisön jäsenten
kommunikointia videoiden ja ohjauksen
avulla. Palveluun kehitetään myös palautejärjestelmä, jonka avulla selvitetään yhteisön sitoutumisen astetta sekä prosessin vaikutuksia
kommunikoinnin toimivuuteen yhteisössä.

Opas tietokoneohjelmista kuntoutuksessa ja opetuksessa
julkaistiin. Kaikkiaan Opas-sarjan esitteitä on painettu
99 000 kappaletta.

Tikoteekki järjesti seitsemännen Sillalla – På
Bron -seminaarin alan uusimmista tutkimuksista ja kuntoutuskäytännöistä opetus- ja
kuntoutusalan henkilöstölle. Seminaarissa oli
178 osallistujaa. Lisäksi Tikoteekin työntekijät
pitivät seitsemän kuntoutus- ja opetusohjelmien esittelytilaisuutta, joista neljä toteutettiin yhteistyössä HERO:n kanssa. Tikoteekin
toimintaa esiteltiin myös ISAAC:n kansainvälisessä konferenssissa Saksassa.
Keskustelua ajankohtaisista aiheista jatkettiin viidessä Studia AAC -tilaisuudessa sekä
AAC-yhdyshenkilötapaamisessa. Näistä kaksi
Studia AAC -tilaisuutta järjestettiin yhteistyössä Pääjärven Tikoteekin ja Kahva-keskuksen kanssa Lahdessa. Tilaisuuksiin osallistui
yhteensä 177 henkilöä.
Tikoteekin toimintaan kävi tutustumassa
36 ryhmää. Opiskelijoiden lisäksi Tikoteekissa
vieraili mm. vanhempainryhmiä ja sairaaloiden kuntoutustyöryhmiä. Lisäksi keskus on
esitellyt omaa toimintaansa ja jakanut materiaalia useilla messuilla ja alan seminaareissa.
Lääkinnällisenä kuntoutuksen toteutettavien asiakaspalveluiden kehittämistä jatkettiin
perehtymällä puhevammaisten asiakkaiden
osallistumista tukevaan Talking Mats -haastattelumenetelmään ja kehittämällä kommunikoinnin arvioinnin seurantalomakkeita

Tikoteekki-verkosto ja muu yhteistyö
Verkostoituminen tukee Tikoteekkien välistä
yhteistyötä palveluiden kehittämisessä ja niiden saavutettavuudessa sekä työntekijöiden
osaamisen laajentamisessa. Vuoden aikana
otettiin tavoitteeksi laatia kommunikoinnin
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Ville Härkönen etsii kuvia internetistä.

Tikoteekin johtaja Eija Roisko ja tutkija Joan Murphy,
joka oli yksi Sillalla-seminaarin pääluennoitsijoista.

arvioinnille käypä hoito -suositusten mukainen ohjeisto. Rovaniemellä Lapin keskussairaalan Kommunikaatiokeskus Tikoteekin
toiminta käynnistyi uudelleen. Vastaavasti
myös Pohjois-Karjalan Tikoteekissa puheterapeutti palasi tehtävään ja neuvottelut keskuksen siirtämisestä fyysisesti keskussairaalan
apuvälineyksikön yhteyteen käynnistyivät.
Kymenlaakson Tikoteekin toiminta on edelleen pysähdyksissä resurssien riittämättömyyden vuoksi. Tyks-Tikoteekissa toimi vain
puolipäiväinen puheterapeutti, kun kokopäiväinen virka oli auki syyskuusta lähtien.
Tikoteekkien henkilökunnalle järjestettiin
verkoston koulutuspäivä sekä työkokouksia.
Alueellisten Tikoteekkien henkilökunta osallistui myös Sillalla – På Bron -seminaariin ja
osa puheterapeuteista lisäksi Talking Mats
-koulutukseen. Verkoston
käyttöön Tikoteekin internetsivuille tuotettiin ohjelmademoja ja työpohjia
puhelaitteisiin ja kommunikointiohjelmiin.
Myös uusimpia puhelaitteita ja teknisiä
apuvälineitä lainattiin

tutustumista varten alueellisten Tikoteekkien
käyttöön. Tikoteekki-verkoston konsultointi
ja tiedonvälitys oli aktiivista.
Kehitysvammaliiton Tikoteekki osallistui
aktiivisesti puhevammaisten tulkkipalvelujen
kehittämiseen. Tikoteekki oli jäsenenä Suomen CP-liiton puhevammaisten tulkkipalvelu
-projektin johtoryhmässä ja osallistui tiiviisti
valtakunnalliseen puhevammaisten tulkkien
verkoston toimintaan.
Tikoteekki jatkoi yhteistyötä Näkövammaisten keskusliiton kanssa Näkömonivammaiset lapset -projektissa, jossa toteutettiin
lasten kuntoutuskurssi, koulutettiin alan
työntekijöitä sekä konsultoitiin asiakkaita Etelä-Pohjanmaalla ja Kymenlaaksossa.
Lisäksi Tikoteekki oli jäsenenä EU:n rahoittamassa Communication by Gaze Interaction
(COGAIN) käyttäjäyhteisöjen seurantaryhmässä. Laajapohjaisessa projektissa tutkitaan
ja kehitetään katseen käyttöä keinona mahdollistaa ja helpottaa vaikeasti vammaisten
kommunikaatiota.
Tikoteekki oli mukana NUH:n rahoituksella
toimivassa pohjoismaisessa Peliprojektissa,
jossa kerättiin tietoa standardipeleistä jotka
toimivat erikoisohjelmien kanssa.
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Kehittämisprojektit
Erityisopiskelija Tarja Lampinen ja lähihoitajaopiskelija
Inge Rintamäki olivat yhdessä työharjoittelussa
Kuntaliiton postituksessa. Tukiopiskelijakäytäntö
on Helsingin Diakoniaopiston kehittämä malli, jonka
tarkoituksena on lisätä kehitysvammaisten opiskelijoiden
mahdollisuuksia suorittaa työssäoppimisjaksonsa tavallisilla
työpaikoilla. Se nimettiin hyväksi käytännöksi.

– Jaksamisesta laatua – työvälineitä henkilökunnalle vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten yhteisöihin -esitteen työstäminen sekä
jatkettiin hankkeen kohderyhmälle suunnatun Oivalluksia-virikemateriaalin suunnittelu- ja toteutusprosessia.
Vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten vuorovaikutuksen, kommunikoinnin ja
toiminnan mahdollisuuksista ja tukemisesta
koulutettiin hankkeen ulkopuolisia tahoja
yhdeksässä luentokokonaisuudessa, joihin
osallistui yhteensä noin 600 kuulijaa. OIVAhanke oli esillä ISAAC:n kansainvälisessä
puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin kongressissa kahdella posteriesityksellä.
Hankkeen videohavainnointiryhmiin kuuluville työntekijöille järjestettiin kahdeksan
koulutustilaisuutta. Lisäksi OIVA-hanketta
esiteltiin yhdeksälle vierailijaryhmälle.
Yhteistyöyhteisöissä toteutettavan videohavainnointityöskentelyn tavoitteena on tukea
vuorovaikutuksen vahvistamisen prosessia.
Honkalampi-keskuksessa toteutettiin toimintavuonna kymmenen videoryhmätapaamista.
Ylisen kuntoutuskeskuksessa ja Kehitysvammatuki 57:n Oskarinpuistossa kokoontui
molemmissa yksi videohavainnointiryhmä.
Sekä Ylisen että Oskarinpuiston ryhmät kokoontuivat vuoden aikana seitsemän kertaa.

OIVA – Osallisuuteen
vuorovaikutusaloitteilla
OIVA-hankkeen tavoitteena on vahvistaa vaikeimmin kehitysvammaisten aikuisten ja heidän kommunikointikumppaneidensa välistä
vuorovaikutusta ja kommunikointia. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan
sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Honkalampi-keskuksen, Pirkanmaan
sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Ylisen
kuntoutuskeskuksen sekä Kehitysvammatuki
57 ry:n Oskarinpuiston toimintakeskuksen ja
asuntolan kanssa. Yhteistyökumppanina on
myös Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan puhetieteiden laitos.
Toimintavuonna OIVA-hankkeessa tuotettiin Papunet-sivustoon seuraavat kokonaisuudet: Toimiva vuorovaikutus, Vaikeimmin
kehitysvammainen vuorovaikutuskumppani,
Osaava kommunikointikumppani ja Vuorovaikutuksen tukeminen sekä Virikemateriaalit-kokonaisuus (www.papunet.net/yleis/vuorovaikutus).
Maaliskuussa julkaistiin Toimimalla osallisuuteen -esite, josta otettiin 5000 kappaleen
painos. Esite on myös luettavissa tai tulostettavissa Papunetin sivuilta internetistä. Toimintavuonna aloitettiin Keskustelusta voimaa
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Senioriklubeilla ylläpidetään
toimintakykyä

Kunkin yksikön videohavainnointiryhmää
ohjasi oma puheterapeutti. Ryhmän ohjaajille
järjestettiin neljä vertaistukiryhmätapaamista.
Yhteisöjen vuorovaikutuksen vahvistamisen
prosessin video-ohjauksessa käytetään uutta,
hankkeessa kehitettävää työskentelymallia.
Vuoden aikana mallin työvälineitä ja -tapoja (lomakkeet, ryhmien ohjauskäytännöt)
kokeiltiin ja kehitettiin edelleen saatujen
kokemusten perusteella.

Hyvät käytännöt tukevat palvelujen
kehittämistä
Kehitysvammaisten palvelujen hyvät käytännöt -projektin päämääränä on edistää
kehitysvammaisille asiakkaille tarkoitettujen
palvelujen kehittymistä tukemalla alan palveluntuottajaorganisaatioiden työtä palvelujen
arvioinnissa ja kehittämisessä ja tuottamalla
ja levittämällä tietoa alan hyvin toimivista,
asiakkaiden hyville vaikutusmahdollisuuksille
perustuvista käytännöistä. Projekti toteutetaan Alli-laatuverkoston yhteydessä.
Projektissa kehitettyä Arviointikierrosvalmennusohjelmaa tukevat materiaalit ja
välineet saatiin valmiiksi. Arviointikierros
käynnistettiin Alli-laatuverkostossa maaliskuussa. Arviointikierroksella kerättiin tietoa
palveluyksiköiden laatutyöskentelystä projektin raportointia ja valmennusohjelmamallin
kehittämistä varten. Projektissa kehitettävästä
Kehittämiskierros-mallista laadittiin suunnitelma ja ryhdyttiin tuottamaan Kehittämiskierroksen työkirjan materiaaleja ja työvälineitä.
Vuoden alussa valmistui hyvän käytännön
mallikuvaus. Alan toimijat tuottivat vuoden
aikana kolme hyvän käytännön kuvausta
projektin työntekijöiden tuella. Lisäksi käynnistettiin kuuden muun käytännön kuvaami-
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Lappeenrannan perhekerho nimettiin hyväksi käytännöksi.

ikääntyvien kehitysvammaisten toimintakykyä ylläpitäviä, liikunnallisia senioriklubeja.
Lisäksi on kehitetty arviointimenetelmiä
osana projektin laajempaa tavoitetta lisätä
kehitysvamma-alan henkilöstön tietämystä ja
osaamista sekä työvälineitä kehitysvammaisten ikääntymiseen liittyen.
Vuoden 2005 aikana perustettujen Senioriklubien toiminta jatkui kokeiluvaiheen
jälkeen vuonna 2006. Kokeilusta saatujen
kokemusten perusteella valmistettiin Senioriklubin ohjaajan opas, jossa kuvataan
Senioriklubi-toimintamalli sekä annetaan
käytännön ohjeita ja esimerkkejä klubitoiminnan käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi.
Tutkimusraportti klubitoiminnasta valmistui
loppuvuonna. Senioriklubitoimintaan liittyvä
koulutus siirrettiin Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry:lle (SKLU).
Vuoden 2004 lopussa kerätyn kyselyn tulosten mukaan palvelujen kehittämiseksi tarvitaan kehitysvammaisten ihmisten ikääntymiseen liittyvää tietoa ja koulutusta, arviointimenetelmiä erityisesti toimintakykymuutosten ja
dementian tunnistamiseen sekä toimintakykyä
ylläpitävien toimintamuotojen ja toimintatapojen kehittämistä. Toimintavuonna käynnistettiinkin yhteistyössä koulutusyksikön kanssa
kehitysvammaisten dementiaa käsittelevä
asiantuntijoiden työkokoussarja.

nen. Käytäntöjen kuvaamista tuettiin järjestämällä koulutusta.
Huhtikuussa järjestettiin ensimmäinen käytäntöjen arviointitilaisuus, jossa kokeiltiin arviointiraatimenettelyä. Arvioijina toimivat kaksi
Me Itse ry:n palvelujen käyttäjien edustajaa ja
kolme palvelujen ammattilaista. Tilaisuudessa
arvioitiin kolme käytäntöä, joista kaksi päätettiin esitellä hyvien käytäntöjen tietopankissa
(www.verneri.net/hyvatkaytannot).
Vuoden aikana järjestettiin erityishuoltopiireille ja kehitysvammapalveluja tuottaville
säätiöille seitsemän ”Huomaa hyvä käytäntö”
-miniseminaaria. Hyvien käytäntöjen tapaustutkimuksen tutkimustehtävä ja -asetelma
täsmennettiin ja aloitettiin aineiston kerääminen ja aineistoon perehtyminen sekä tutkimusraportin työstäminen.

Tietoa ikääntyvien kehitysvammaisten
erityistarpeista
Projektin tavoitteena on ikääntyvien kehitysvammaisten ihmisten palvelujen kehittäminen siten että ne toimisivat nykyistä enemmän ennaltaehkäisevästi ja kehitysvammaisten henkilöiden toimintakykyä ylläpitävästi.
Projektia on toteutettu kolmena toiminnallisena kokonaisuutena: On tuotettu tietoa kehitysvammaisten ikääntymisestä. On kokeiltu
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Sanna Matoniemi
harjoittelee golfia.

taotoksesta tehtiin satunnaisotoksella myös
kymmenen kuntaa käsittävä alaotos. Alaotokseen kuuluvissa kunnissa kerätään tietoa kehitysvammaisten ja mielenterveyskutoutujien
kokemuksista ja syrjäytymistä ehkäisevistä ja
osallisuutta edistävistä tekijöistä järjestämällä
ryhmäkeskustelutilaisuuksia. Vuoden loppuun mennessä oli pidetty kahdeksan ryhmäkeskustelua.
Keskustelutilaisuuksia varten on kehitetty
ICF-toimintakykyluokituksen ”suoritukset
ja osallistuminen” -osa-alueeseen perustuva
haastattelu- ja arviointimateriaali. Materiaali
koostuu mm. keskustelunaiheista kysymyksineen sekä kommunikointia ja ymmärtämistä
tukevasta kuvamateriaalista. Kuvamateriaalin
tärkeys korostuu erityisesti kehitysvammaisten ryhmissä, joissa on henkilöitä joilla on
vaikeuksia ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa. Keskustelujen menetelminä käytetään
osallistavaa ja ryhmän käsityksiä kokoavaa
”empowerment evaluation” -arviointia sekä
yksilöllisten kokemusten arviointiin ja esittämiseen ”talking mats” -menetelmän mukaista
yksilöarviointia.

Vuoden 2006 lopulla aloitettiin SKLU:n
kanssa yhteistyö ohjausmateriaalien laatimiseksi Senioriklubien ohjaajille ja osallistujille.
Tukimateriaaleja on julkaistu aiemmin Verneri-sivustossa.

Pienestä kiinni – miten ehkäistä syrjäytymiskehitystä tukemalla yksilöllistä
asumista
Keväällä laadittiin projektin toimeenpanosuunnitelma ja aikataulu. Yhteistyökumppaneiden (Asumispalvelusäätiö ASPA, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja Mielenterveyden
keskusliitto) kanssa pidettiin neljä suunnittelukokousta, joissa täsmennettiin tehtävien
jakoa. Projektissa täsmennettiin myös tutkimuksen teoreettinen viitekehys tekemällä
katsaus syrjäytymistutkimuksesta sekä tutkimuksista ja kokeiluista, joissa ICF-toimintakykyluokitusta on sovellettu erilaisten asiakasryhmien elämäntilanteen ja toimintakyvyn
arviointiin.
Tutkimusta varten tehtiin sata kuntaa käsittävä kuntaotos yhteistyössä Tilastokeskuksen
kanssa. Otoksessa mukana olevista kunnista
kerätään tilastotietoa kehitysvammaisten
ja mielenterveyskuntoutujien nykyhetken
palvelujen käytöstä ja tehdään näille kunnille
kysely asumis- ja tukipalvelutarpeista. Kun-

Muiden mukaan golfkentille
Helmikuussa käynnistyi MM-golfprojekti,
jonka yhteistyökumppaneita ovat Suomen
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Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry:n
golfjaosto, Suomen PGA ja Suomen Golfliitto.
Muiden mukaan golfkentille -toiminnan suojelijana on presidentti Martti Ahtisaari. Projektin päämääränä on inkluusion edistäminen
ja suvaitsevuuden lisääntyminen tukemalla
kehitysvammaisten golfharrastusta. Tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten golfin pelaajien määrää eri puolilla maata. Valmennus- ja
opetustoiminnalla pyritään vahvistamaan
pelaajien itsetuntoa sekä sosiaalisia ja liikunnallisia taitoja. Projektissa tutkitaan metakognitiivisia taitoja golfin oppimisessa.
Vuoden aikana järjestettiin Kokeile ja golfaa
-tutustumispäiviä kolmella eri paikkakunnalla
sekä kuusi valmennusleiriä Special Olympics
-kilpailuihin tähtääville pelaajille. Vapaaehtoiset golfkaverit ja 11 golfin pelaajaa osallistuivat golfin harjoittelutuokioihin Paimiossa,
Savonlinnassa ja Sipoossa. Syyskuussa järjestettiin kehitysvammaisille golfin pelaajille
Suomen ensimmäiset SM-taitokilpailut sekä
Pro Am -tapahtuma, jossa kisailivat Special
Olympics -valmennettavat yhdessä järjestöjen, yritysten edustajien ja golfin ammattilaisten kanssa.

Piirros: Reetta Grönlund

sellaiset nuoret, joilla on kouluiässä todettu
laaja-alaisia oppimisvaikeuksia, ovat selviytyneet myöhemmin elämässään.

Vuorovaikutuksella tuloksiin
Vuorovaikutuksella tuloksiin (VuoTu) on Kehitysvammaliiton hallinnoima ja RAY:n rahoittama kolmivuotinen projekti, joka toteutetaan
yhteistyössä Suomen Vanhempainliiton kanssa.
Sen tavoitteena on kehittää toimintamalli, jonka avulla voidaan tunnistaa ja ennaltaehkäistä
lasten oppimisen vaikeuksia kodin ja koulun
yhteistyöllä. Yhdessä lasten (10–12 -vuotiaat),
vanhempien ja opettajien kanssa kehitetään
kasvatuskumppanuutta tukevia käytäntöjä ja
toimintamalleja. Eri menetelmien avulla tuetaan lapsen kykyä tunnistaa esteitä ja mahdollisuuksia omassa oppimisessaan. Samalla lasta
rohkaistaan ottamaan huolenaiheet puheeksi
aikuisen kanssa ja tarjotaan aikuisille valmiuksia auttaa lasta huolten kanssa.
Projekti käynnistyi vuoden 2006 alussa.
Kevään suunnittelu- ja valmistelutyön haasteellisia tehtäviä oli löytää projektista ja sen
teemasta kiinnostuneet koulut yhteistyökumppaneiksi. Sopimukset tehtiin keväällä Postipuun ja Tiistilän koulun kanssa Espoosta sekä
Pitäjänmäen peruskoulun ja Siltamäen ala-asteen kanssa Helsingistä. Sopimusten tekemisen

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet ja
syrjäytymisen ehkäisy
Vuonna 2003 aloitettua Laaja-alaiset oppimisvaikeudet ja syrjäytymisen ehkäisy -projektia
jatkettiin yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin
kanssa. Tavoitteena on ollut oppia tunnistamaan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita
ennen kuin nämä siirtyvät peruskoulusta
toisen asteen opintoihin. Projektityöskentelyn painopiste oli alkuvuodesta projektiin
osallistuneille kouluille annetuissa konsultaatioissa. Vuoden jälkipuoliskolla projektissa
keskityttiin tutkimustulosten ja kokemusten
kokoamiseen. Yhteistyössä NMI:n kanssa
suunniteltiin hanke oppikirjan tuottamiseksi
laaja-alaisista oppimisvaikeuksista.
Kokemuksia oppilaiden siirtymävaiheen tukemisesta hyödynnetään vastaisuudessa liiton
koulutus- ja kehittämispalveluiden suunnittelussa. Kehitysvammaliiton osuus projektin tutkimustyöstä on ollut selvittää, miten
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Kuva: Jukka Olkkonen

Sami Koikkalainen lapsineen Lappeenrannan
perhekerhossa.

Anne Koposen väitöskirja sikiöaikana alkoholille altistuneista lapsista sai laajasti julkisuutta.

jälkeen käynnistyi kouluihin ja opettajiin
tutustuminen.
Projektiin palkatut suunnittelijat aloittivat
työnsä elokuussa. Koulujen kanssa yhteistyössä pohdittiin tapoja, joilla projektin olisi
mahdollista jalkautua koulujen arkeen. Syksyn aikana suunnittelijat paneutuivat hankkeen sisältöteemoihin.

tuneita muutoksia sekä niihin vaikuttavia
toimintaympäristön tekijöitä. Väitöskirjan
käsikirjoitus valmistui.

Savon Koti Oy:n laatujärjestelmän
arviointi
Kehitysvammaliiton tutkimusyksikkö toteutti
vuosina 2005-2006 Savon Koti Oy:n ISO 9001
-standardiin perustuvan laatujärjestelmän
esiauditoinnin. Toimeksiannon yhteydessä
perehdyttiin ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä -standardiin sekä laatujärjestelmien
auditointia ohjaavaan ISO 19011 -standardiin
ja arvioitiin yleisesti niiden soveltuvuutta
kehitysvammapalvelujen laadunhallinnan
välineiksi.

Arviointi- ja
kehittämistoiminta
Kuntien palvelut
kehitysvammaisille
1994 – 2000

Alli-laatuverkosto
Väitöskirjatyönä jatkettiin tutkimusta kuntien
kehitysvammapalvelujen rakenteessa ja tuotannossa tapahtuneista muutoksista vuosien
1994 ja 2000 välisenä aikana. Tutkimuksessa
selvitetään myös kuntien toimintaympäristöjen eri tekijöiden vaikutuksia kehitysvammapalvelujen muotoutumiseen.
Hankkeessa analysoitiin kuntien palvelurakenne- ja tuotantoprofiileja, niissä tapah-

Alli-laatuverkosto on Kehitysvammaliiton
ylläpitämä verkosto Kehitysvammaliiton
jäsenille ja muille alan palveluntuottajaorganisaatioille. Verkosto tukee palveluntuottajia
palvelujen laadun parantamisessa tarjoamalla
jäsenilleen välineitä ja vertaistukea palvelujen arviointiin ja kehittämiseen. Verkoston
toiminnassa on vuodesta 2002 alkaen ollut
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desta 1996 lähtien. Asteikkoa ja sen käyttöä
esiteltiin useissa erilaisissa tilaisuuksissa sekä
järjestettiin paikallista koulutusta ja tuettiin
paikallisia arviointihankkeita. Laaja arviointi
toteutettiin Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asumispalveluissa.
Monivuotisen kehittämistyön tuloksena
syntyi vuoden lopulla käsikirjoitus Sulo-asteikon käsikirjaksi. Asteikko on tarkoitettu käytettäväksi kehitysvammapalvelujen
laadunarvioinnissa. Sen avulla haastatellaan
kehitysvammaisia palvelunkäyttäjiä. Kehitysvammaisten elämänlaadun edellytysten
parantamista pidetään palvelujen laadun
kriteerinä. Sulo-asteikko on osa palvelun
laadunarviointipatteristoa. Sen tuotteistus sisältää myös suunnitelman internet-pohjaisesta aineistonkeruusta ja Kehitysvammaliiton
tukipalvelusta.

mukana 55 organisaatiota – palveluyksiköitä
ja kuntia – eri puolilta Suomea.
Alli-laatuverkoston toiminta laajeni vuonna
2006 työ- ja päivätoimintapalveluihin, kun
maaliskuussa käynnistettiin uusi 14 kuukautta kestävä arviointikierros. Palveluyksiköille
järjestettiin valmennuksia ja annettiin ohjausta ja neuvontaa puhelimitse, AlliNetissä ja
sähköpostitse. Arviointikierroksen malli ja
työskentelymateriaalit kehitettiin Hyvät käytännöt -projektissa. Maaliskuuhun 2007 asti
kestävällä Arviointikierroksella on työskennellyt kuusi työ- ja päivätoimintayksikköä ja
kaksi asumispalveluyksikköä.
Vuosina 2002-2006 toteutetuilta laatukierroksilta on kertynyt paljon kiinnostavaa
aineistoa. Kuntien ja palveluyksiköiden laatutyöskentelystä ja sen tuloksista ja vaikutuksista koostetaan kirjallinen raportti, jonka
työstäminen aloitettiin syksyllä 2006. Verkoston jäsenille tarkoitettu Allintie-verkkolehti
ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa.
Vuoden Alli -tunnustuspalkinto myönnettiin neljännen kerran. Tunnustuspalkinnon
sai Lappeenrannan kaupungin kehitysvammaisten päivätoiminta.

Tutkimushankkeet
FAS-lasten ja nuorten tutkimus- ja
kuntoutusprojekti
Projekti päättyi väitöskirjan ilmestymiseen.
Aiheen käsittely sai laajalti tunnustusta ja
julkisuutta.

NeuroNetti-verkosto
Neuronetti on kehitysvamma-alan psykologien asiantuntijaverkosto. Verkoston tavoitteena on neurokognitiivisen tiedon soveltaminen kehitysvammaisuuteen, kehitysvammaisten henkilöiden neurokognitiivisen
kuntoutuksen kehittäminen ja neurokognitiivisen asiantuntemuksen syventäminen
kehitysvamma-alan psykologien keskuudessa. Ryhmätyönohjauksia Neuronetin
piirissä on järjestetty keskimäärin kerran
kuukaudessa.

Elämänkulkuprojekti
Kehitysvammaisten elämänkulkua tutkitaan
monitieteisessä projektissa, joka toteutetaan
yhteistyössä Jyväskylän, Kuopion ja Helsingin yliopistojen kanssa. Kehitysvammaliiton
tutkimusosuudessa selvitetään palvelujen
vaikutuksia kehitysvammaisten hyvinvointiin
ja palvelujärjestelmän muutoksia 1960-luvulta nykypäivään. Tutkijaryhmässä jatkettiin
edelleen yhteisjulkaisun valmistelua.

Arviointiasteikkojen kehittäminen
Toimintavuoden aikana laadittiin suunnitelma arviointiasteikkojen tuotteistamiseksi.
Keto on Kotussa kehitetty toimintakyvyn
arviointiasteikko, joka soveltuu erityisesti kehitysvammaisten henkilöiden toimintakyvyn
arvioimiseen. Asteikkoa on kehitetty vuo-
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Koulutus- ja konsultointipalvelut
den ja työtoimintojen laadun kehittämistä,
palveluohjausta ja asiakkaiden toimintakyvyn
arviointia ja palvelusuunnittelua.
Yksittäisiä luentomuotoisia koulutuspäiviä
tilattiin edellisten lisäksi 13. Niiden tavoitteena oli ammatillisen perustiedon jakaminen
tärkeiksi koetuista aiheista, mm. kehitysvammaisten mielenterveydestä ja ikääntymisestä.
Lisä- ja täydennyskoulutuksen muuttuvia
markkinoita kuvaa hyvin, että toteutuneista 65 tilauskoulutuspäivästä joka neljännen
rahoitus tuli erillisrahoitusta saavasta kehittämishankkeesta. Nämä yleensä kilpailuttavat
ostamansa palvelut. Tästä seuraa, että Kehitysvammaliitto myy koulutuspalveluitaan yhä
useammin tarjouskilpailuiden kautta. Koulutussuunnittelua sekä tarjous- ja sopimuskäytäntöjä on pyritty kehittämään muuttuneita
olosuhteita vastaaviksi.
Tilauskoulutuksista kertyi yksittäisiä koulutuspäiviä yhteensä 1535, mikä on noin kymmenen prosenttia vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Kysyntään ei pystytty täysin vastaamaan kouluttajaresurssien puuttumisen takia.
Yksittäisiin luentopyyntöihin ei aina pystytty
vastaamaan. Alle puolen päivän mittaisia luentoja tai konsultaatiotapaamisia on ollut toimintavuoden aikana kahdeksan, enimmäkseen
pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla.
Opetushallitus päätti tarjouskilpailun kautta
ostaa Kehitysvammaliitolta neljän opintopisteen koulutuskokonaisuuden vaikeimmin
kehitysvammaisten opetuksen perusteista.
Kohderyhmänä ovat sekä opettajat että kouluavustajat ja muu vaikeimmin vammaisten
opetuksessa työskentelevä henkilöstö. Koulutuskokonaisuus toteutetaan lähiopetuspäivinä
ja verkko-opiskeluna ja 70 opiskelijan kiintiö
täyttyi välittömästi.
Valtakunnalliset, avoimet kurssit on tuotettu edelleen pääsääntöisesti yhteistyössä Efeko
Oy:n kanssa. Koulutusten aiheet valitaan
yhteistyössä. Kehitysvammaliitto tuottaa niihin sisällöt ja osoittaa kouluttajat ja Efeko Oy
hoitaa tilaisuuksien markkinoinnin, järjestelyt

Sosiaalihuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskevan lain tavoitteena on turvata
henkilöstön mahdollisuudet ylläpitää ja uudistaa ammattitaitoaan, kun työn vaatimukset
ja palvelurakenteet muuttuvat. Uuden lain
soveltamisohjeet saatiin kesällä 2006. Niissä
korostetaan pitkäjänteiseen työn kehittämiseen kytkeytyvää tavoitteellista koulutusta,
mitä pidetään yksittäisiä luentoja tai luentopäiviä suositeltavampana tapana täyttää
täydennyskoulutusvelvoite.
Soveltamisohjeiden viivästymisen takia
täydennyskoulutussuositus ei ehtinyt vielä
merkittävästi vaikuttaa koulutus- ja kehittämispalveluiden kysyntään toimintavuoden
aikana. On kuitenkin oletettavissa, että se
vilkastuttaa sosiaalihuollon täydennyskoulutuksen markkinoita tulevina vuosina.
Kehitysvammaliiton tuottamia koulutus- ja
konsultaatiopalveluita on jo pitkään kehitetty
juuri sosiaalihuollon täydennyskoulutussuosituksessa esitettyyn suuntaan. Keskeisimpänä
toimintamuotona ovat olleet asiakasorganisaatioiden toiveiden mukaan räätälöidyt
tilauskoulutukset, joihin liittyy usein myös
jokin kehittämistavoite. Niissä kehitysvammapalveluiden työntekijät voivat syventää
omaa osaamistaan työtapojaan tarkastellen ja
uusia kokeillen ja opetellen. Oppimisprosessia
tuetaan ja jäsennetään käyttämällä Kehitysvammaliitossa kehitettyjä ja tutkittuja työvälineitä mm. toimintakyvyn, elämänlaadun
ja palveluiden laadun arviointiin. Koulutuskokonaisuudet pyritään rakentamaan niin,
että osallistujat voivat hyödyntää niiden antia
omaan työhönsä ohjatusti jo koulutusprosessin aikana. Työskentely perustuu ajanmukaiselle tiedolle kehitysvammaisuudesta
ja kehitysvammaisen henkilön kehityksestä,
osallisuudesta ja perusoikeuksista.
Tilaajan toiveiden mukaan räätälöityjä ja
kehittämistavoitteisiin kytkettyjä koulutus- ja
työpajapäiviä oli toimintavuonna 52. Suurin
osa niistä liittyi paikallisiin kehittämishankkeisiin, jotka koskivat mm. asumispalvelui-
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Vuoden suurin koulutustapahtuma oli perinteiset
opintopäivät, jotka pidettiin
Tallinnassa. Osanottajia oli
noin 300.

Kuva: Jaak Kadarik

tuoda esille päämäärätietoista halua kehittää
tulevaisuuden kehitysvammatyötä epävarmuustekijöistä huolimatta. Osanottajia oli noin
300, joista lähes kolmasosa oli kehitysvammapalveluiden johtohenkilöitä ja luottamusmiehiä
ja kaksi kolmasosaa alan henkilöstön edustajia.
Ammatti- ja alakohtaisilla neuvottelupäivillä
annetaan kentän työntekijöille mahdollisuus
kokemusten vaihtoon ja verkottumiseen.
Toimintavuoden aikana järjestettiin yhteistyössä Perhehoitoliiton kanssa kehitysvammaisia
hoitavien perhehoitajien neuvottelupäivät.
Koulutusten, työseminaarien ja opintopäivien järjestäminen on edellyttänyt yhteistyötä
liiton eri yksiköiden välillä ja tämä yhteistyö
on lisääntynyt. Se, että myytyjen koulutuspalveluiden volyymi on pysynyt edellisvuoden tasolla, vaikka koulutusyksiköllä on ollut
käytettävissään toimintavuonna vain kaksi
omaa kouluttajaa, johtuu juuri tästä.
Yhteistyö muutaman tärkeimmän asiakasorganisaation kanssa on edelleen syventynyt.
Tämä on johtamassa uusien toimintamuotojen
kehittämiseen. Verkko-opetuksen kehittäminen muiden Kehitysvammaliiton koulutuspalveluiden rinnalle on vauhdittunut asiakkaiden
kanssa tehdystä yhteistyöstä. Pitkäjänteisiä,
erityistason asiantuntemusta edellyttäviä kehittämishankkeita on myös saatu vireille.

ja myynnin. Koulutustilaisuuksia pyritään järjestämään tasapuolisesti eri puolilla Suomea.
Efeko Oy:n kanssa järjestettyjä yksi- tai
kaksipäiväisiä koulutuksia järjestettiin toimintavuonna yhdeksän, kun niitä oli vuonna
2005 vain neljä. Osallistujien puuttumisen
takia peruutettuja koulutuksia oli viisi. Edellisvuotta suurempi osa suunnitelluista koulutustapahtumista pystyttiin toteuttamaan,
mikä kertoo ennen kaikkea onnistuneemmasta aihevalinnasta. Efeko-yhteistyön ulkopuolella järjestettyjä koulutustilaisuuksia oli yksi,
ja se käsitteli toimintakyvyn arviointia.
Valtakunnallisia, avoimia koulutustilaisuuksia lähdettiin kehittämään työpajatyyppisten
työseminaarien suuntaan. Näissä liitto kokoaa
tietyn teeman ympärille eri ammattiryhmiä
edustavia asiantuntijoita eri puolilta maata.
Tavoitteena on koota osallistujien asiantuntemus ja ammatillinen kokemus ja työstää sen
pohjalta linjanvetoja ja suosituksia hyviksi työ- ja menettelytavoiksi. Ensimmäinen
kolmesta kokoontumispäivästä ja verkkotyöskentelystä koostuva työseminaarisarja järjestettiin aiheesta ”Kehitysvammaisten dementian tunnistaminen, diagnosointi ja hoito”.
Siihen osallistui 19 asiantuntijaa.
Liiton perinteiset opintopäivät järjestettiin
27.-28.9.2006 Tallinnassa. Teemana oli ”Tulevaisuus – hyvä huominen”, millä haluttiin
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Kuva: Soile Mottisenkangas

Kirjasto ja tietopalvelut
Toimintavuonna kirjasto palveli lainaamalla
kokoelman aineistoa kirjastovieraille ja kaukopalveluna. Myös tietopalvelu ja neuvonta
kuuluivat kirjaston palvelukokonaisuuteen:
asiakkaita opastettiin kokoelman käyttöön ja
autettiin tiedon tarpeissa tiedon lähteille. Asiakkaat käyttivät PrettyBitServer verkko-ohjelmaa
tiedonhakuun, varausten tekoon ja lainojensa
uusintaan. Vierailevat asiakkaat saattoivat käyttää tiedonhaussa myös Linnea-tietokantoja.

Asiakkaille ja yhteistyötahoille jaettavaa
kirjaston esitettä uusittiin toimintavuonna.
Kokoelman kartunta oli 598 nimekettä.
Vuoden lopussa kokoelmassa oli lainattavaa
aineistoa runsaat 10 000 nidettä. Käsikirjastossa ja lukusalikäytössä oli yhteensä 1950
nidettä. Lisäksi aineistoa oli sijoitettuna
Tikoteekin käsikirjastoon, varastokirjastoon ja
henkilökunnan työhuonekäyttöön. Poistoja
tehtiin erityisesti käsikirjastoaineistosta, mm.
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Kuva: Soile Mottisenkangas

Kirjasto

yleisistä hakuteoksista ja tilastojen vanhimmista vuosisarjoista.
Lainatapahtumia oli runsaat 5300. Lainoista opiskelijoiden osuus oli lähes puolet
(48,8 %). Kehitysvammaliiton henkilöstön
osuus lainoista oli lähes 20 %, opettajien ja
erityistyöntekijöiden vajaa 15 % ja ohjaajien sekä hoitajien osuus noin 10 %.
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Materiaaleja osallisuuden
tukemiseen
Oppimateriaalikeskus Opikkeessa tuotetaan
materiaalia erilaisia oppijoita ja heidän lähiyhteisöjään varten. Tarkoituksena on lisätä
erilaisten oppijoiden osallisuutta, toimintakykyä ja tiedonsaantia sekä helpottaa heidän
liittymistään tasavertaisina yhteiskuntaan.
Oppimateriaalikeskus Opikkeessa kehitetään
uutta materiaalia sekä muokataan kansainvälisiä materiaaleja ja menetelmiä Suomen
oloihin sopiviksi.
Vuonna 2006 painopistealueena oli vaikeasti kehitysvammaisten oppimateriaali ja selkokirjallisuus. Selkokirjoille saatiin avustusta
opetusministeriön selkokirjoihin suunnatuista
varoista. Vaikeimmin vammaisten opetukseen
tuotettiin Reittipelit-pelilauta sekä internetissä toimiva henkilökohtainen opetuksen
järjestämissuunnitelma (HOJKS). Lisäksi
tuotannossa oli vaikeasti kehitysvammaisten
opetukseen ja kuntoutukseen liittyvää käsikirjamateriaalia.
Selkokirjallisuutta tuotettiin sekä vanhemmille lukijoille että lukemista aloittaville.
Tuotannossa oli tietokirjoja, pokkareita ja
satuklassikoita.
Kaikkiaan Opikkeessa tuotettiin 15 uutta
tuotetta. 21 tuotteesta otettiin uusintapainokset. Opikkeen myynti kasvoi hieman
edellisvuodesta. Myyvimpiä tuotteita olivat
käsikirjat, tietokirjat, lukemaan opettamisen
materiaalit, selkokirjat, Tikas-tietotekniikkaoppaat ja kuvionuotit.
Opike osallistui 25:een alan messu- ja
näyttelytapahtumaan. Opikkeen näyttelyssä
Malmilla kävi 27 ryhmää sekä yksittäisiä vierailijoita ja ryhmiä.
Opike-tuoteluettelo uudistettiin. Tavoitteena oli lisätä tuotetietoa sekä esitellä tuotteita
myös kuvin. Opikeuutisista julkaistiin kaksi
numeroa.

Tutkimusjulkaisut
Tukimusyksikkö Kotun kolmea julkaisusarjaa
toimitti tutkimusjohtaja. Kotu-tutkimuksia-sarjassa on tieteellinen arviointimenettely. Siinä julkaistaan väitöskirjoja ja muita
tieteellisiä julkaisuja suomeksi, englanniksi tai
ruotsiksi. Kotu-raportteja-sarjassa julkaistaan
arviointiraportteja, projektien loppuraportteja
ja muita lähinnä suomenkielisiä tutkimusjulkaisuja. Kotunet on verkkojulkaisusarja. Sen
julkaisut ovat luettavissa ja tulostettavissa
liiton www-sivuilta. Kaikissa julkaisusarjoissa
ilmestyy sekä Kotun omien tutkijoiden että
muiden tutkijoiden teoksia.

Tikas
Tikas – Opit tietotekniikkaa helpommin -kokonaisuutta kehitettiin tieto- ja viestintätekniikkataitojen ja mediakasvatuksen suuntaan.
Vuonna 2006 uudistettiin Tikas-koulutuksen
sisällöt vastaamaan paremmin koulujen tieto- ja viestintätekniikan osaamista koskevia
tavoitteita. Tikas-opettajakoulutus annettiin
60 opettajalle. 20 Tikas-opettajaa koulutettiin
Tikas-koulutusvastaaviksi. Koulutusvastaavat
saavat pätevyyden kouluttaa Tikas-kouluttajia. Koulutustukea Tikas-koulutuksiin saatiin
Opetushallituksesta.
Tikas-kursseja järjestetään lähes sadassa
oppilaitoksessa. Vuoden 2006 loppuun mennessä yli 1600 opiskelijaa oli suorittanut Tikas-kortin. Ensimmäistä kertaa valittiin myös
vuoden 2006 Tikas-opiskelija. Peräpohjolan
tuetun työllistymisen tuki ry valittiin vuoden
Tikas-koulutusorganisaatioksi.
Tikas-selkokirjojen kysyntä on edelleen suurta. Vuonna 2006 myytiin 1700 Tikas-kirjaa. Osa
kirjoista on saatavana myös pdf-muodossa.
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Selkopokkarit olivat suosittuja.
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Perhetyö
Kuvat: Pirjo Saari

INCL-nuoren rippijuhlat.

INCL-työ

ja terveydenhoitoviranomaisten, päivähoidon
ja koulun kanssa oli yhteensä 41. Perheiden
suvun ja terveiden sisarusten kanssa pidettiin
yhteyttä mahdollisuuksien mukaan. Käyntien
lisäksi perheitä konsultoitiin puhelimitse.
Perheiden kanssa osallistuttiin palvelusuunnitelma- ja kuntoutuspalavereihin 22 kertaa.
Samoin osallistuttiin erilaisiin hoitoneuvotteluihin. Alueellisia tapaamisia järjestettiin
Itä-Suomen, Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen
perheille. Lisäksi INCL-lasten sisaruksille järjestettiin yhteistapaaminen. Elokuussa INCLlasten äideille järjestettiin virkistysviikonloppu Hirvensalmella ja syyskuussa vastaavasti
INCL-lasten isille Lieksassa. Osallistuminen
eri tilaisuuksiin oli erittäin aktiivista.
Sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstölle, laitoshenkilöstölle sekä päivähoidolle ja
koulutoimelle annettiin konsultaatioapua ja
neuvontaa. Aiheeseen liittyvää materiaalia
jaettiin eri toimipisteisiin. Erilaisten koulutus- ja informaatiotilaisuuksien välityksellä
selvitettiin tämän vaikean sairausryhmän
erityisongelmia ja tarpeita ja tehtiin tautia
tunnetummaksi. Lisäksi pyrittiin kartoitta-

Työ painottui perhetyöhön INCL- ja Jansky–Bielschowsky-perheiden keskuudessa.
Perheitä tuettiin ja ohjattiin arjessa ja erityiskriiseissä sekä toimittiin asiantuntijana ja
konsulttina perheiden parissa työskentelevien
tahojen kanssa. Myös muutamia muita harvinaisia sairausryhmiä, kuten Krabben tauti,
Hunter-oireyhtymä, PEHO ja Gm 1, konsultoitiin tarvittaessa. Kontakteja oli 75 perheen
kanssa. Jansky-Bielschowsky perheitä oli mukana viisi. Näistä kolmella perheellä on vielä
lapsi tai lapsia elossa. Uusia INCL-diagnooseja
tehtiin vuoden aikana viisi. Neljä lasta menehtyi. Loppuvuodesta oli 28 perheessä elossa
31 INCL-lasta.
Työtä tehtiin ensisijaisesti niiden perheiden
keskuudessa, joissa lapsi tai lapsia on vielä
elossa. Perheet tarvitsevat kuitenkin tukea
lapsen kuoleman jälkeenkin, jotta elämä ja
arki sujuisi uudessa elämäntilanteessa.
Vuoden aikana tehtiin 67 perhekäyntiä. Erilaisia yhteisneuvotteluja perheen ja sosiaali-
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Itä-Suomen alueelliseen tapahtumaan kuului laivaristeily, jolle osallistui INCL-lasten perheitä.

maan perheiden avuntarvetta ja varmistamaan avun kohdentuminen oikein. Koulutustilaisuuksia oli toimintavuoden aikana
yhteensä 21. Erityisesti monet keskussairaalat
olivat aktiivisia ottamaan vastaan koulutustilaisuuksia. Koulutuksia järjestettiin Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Turun
ja Kokkolan keskussairaaloissa.
Lasten ja perheiden lähityöntekijöille ja
verkostoille järjestettiin alueellisten tapaamisten yhteydessä koulutusta ja yhteinen
keskustelufoorumi. Henkilökohtaisille
hoitajille ja avustajille annettiin tarvittaessa ohjausta INCL-lapsen hoidosta
ja kuntoutuksesta.
KELA:n kustantamana järjestettiin
INCL-perheille sopeutumisvalmennuskurssi Härmän Kuntokeskuksessa.
Kurssille osallistui neljä INCL-perhettä.
Yhteistyö Suomen INCL-yhdistyksen
kanssa jatkui tiiviinä. Myös Neurologiasäätiön kanssa tehtiin yhteistyötä. Syksyllä osallistuttiin Neurologiapäiville, ja INCLtyöllä oli oma esittelyosasto. Yhteistyötä tehtiin
myös monien muiden järjestöjen kanssa.
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Kotimainen yhteistoiminta
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 sosiaalija terveysjärjestöjen ja yliopistojen kanssa.

oli Näkövammaisten kirjaston johtokunnan
jäsen sekä Erikoiskirjastojen neuvoston jäsen.
Oppimateriaalikeskus Opikkeen johtaja Leena
Kokko toimi Diakonia ammattikorkeakoulun Digitaalisen esteettömyyden tutkimus- ja
kehittämisyksikön johtoryhmässä sekä ECDL
PWD -asiantuntijaryhmässä. Tikoteekin johtaja
Eija Roisko oli Joensuun yliopiston Erityisopetuksen teknologia -hankkeen ohjausryhmässä,
STM:n ja Stakesin Verkostoituvat tulkkipalvelut l. Veturi-hankkeen asiantuntijafoorumin ja
Uudenmaan asiantuntijaryhmän sekä Tulkkipalveluiden Uudenmaan hankintapiirin seurantaryhmän jäsen, puhevammaisten ihmisten
edustaja Kelan vammaisten ja sairaiden asiakaspalvelutyöryhmässä sekä Suomen CP-liiton
PuheTUPA-projektin johtoryhmän puheenjohtaja. Toimintaterapeutti Satu Railosvuo oli
Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-ohjausryhmän jäsen ja ISAAC-Suomi Finland ry:n
hallituksen jäsen. IT-vastaava Ilkka Heikkinen
oli Tampereen yliopiston Tietojenkäsittelylaitoksen TAUCHI-yksikön MUKLA (Multimodaaliset käyttöliittymät näkövammaisille lapsille)
-hankkeen johtoryhmässä ja saman yksikön
COGAIN (Communication by Gaze Interaction)
-tutkimushankkeen käyttäjäyhteisöjen seurantaryhmässä. Verkkopalveluyksikön johtaja
Marianna Ohtonen oli liikenne- ja viestintäministeriön Esteettömän viestinnän toimenpideohjelman seurantayöryhmän ja Stakesin Cost
219 -työryhmän jäsen. Verkkotoimittaja Tanja
Räsänen oli ISAAC-Suomi Finland ry:n hallituksen jäsen ja tietotekniikkavastaava Marina
Green-Järvinen johtoryhmän jäsen Speres AKK
kommunikationsgrupp, ISAAC-Suomi Speaking Dynamically -projektissa.

Liitto kuului jäsenenä 28 yhteisöön (liite 2.).
Puheenjohtaja Simo Paassilta toimi Vates-säätiön hallituksen puheenjohtajana ja Pertti Rajala
valtuuskunnan jäsenenä. Toiminnanjohtaja
Veli-Pekka Sinervuo oli Asumispalvelusäätiö
Aspan ja Rehabilitation International Rifin
hallituksen jäsen, Suomen arviointiyhdistyksen
puheenjohtaja, Vates-säätiön valtuuskunnan
varajäsen sekä Vammaisjärjestöjen Kehitysyhteistyöyhdistys Fididan hallituksen varajäsen. Koordinaattori Sisko Rauhala oli Fididan
hallituksen jäsen. Tutkimusjohtaja Leena
Matikka oli Tampereen yliopiston dosentti,
Kuopion yliopiston Vammaistutkimusyksikön
neuvottelukunnan jäsen, Vammaistutkimuksen
tukisäätiön hallituksen ja tutkijaverkoston johtoryhmän jäsen, kuten myös projektipäällikkö
Hannu Vesala ja kehittämispäällikkö Antti Teittinen, Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ESO:n ohjausryhmän jäsen, sosiaalialan
kehittämishankkeen Etelä-Suomen alueen
johtoryhmän jäsen sekä Helsingin hallinto-oikeuden asiantuntijajäsen. Erikoissuunnittelija
Erja Pietiläinen oli Uudenmaan vammaisalan
kehittämisyksikkö -hankkeen ohjausryhmän
jäsen. Suunnittelija Anna-Elina Leskelä-Ranta
oli Tuusulan kunnan KVANT-projektin ohjausryhmän jäsen. Kirjastosihteeri Sisko Puustinen
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Vuosikertomus 2006

Liitto antoi kertomusvuoden aikana
seuraavat lausunnot:
- Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon perusteista Opetushallitukselle 27.1.2006
- Sikiön poikkeavuuksien seulonnoista raskauden aikana sosiaali- ja terveysministeriölle
7.3.2006
- Luonnoksesta Kelan yhdenvertaisuussuunnitelmaksi 13.4.2006
- Sosiaalihuollon termien yhtenäistämisestä Kuopion yliopistolle 13.9.2006
- Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelaista eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 19.10.2006
- Selvityksestä perusoikeuksien rajoittamisesta sosiaali- ja terveysministeriölle 26.10.2006

Aino Miettinen -tunnustuspalkinto
Aino Miettinen -tunnustuspalkinto myönnettiin Tallinnan päiväkeskukselle ja vaikeavammaisten koululle Käolle ja sen johtajalle Merike Melsakselle ja apulaisrehtorille Linnu Maelle
Tallinnassa 27.-28.9.2006 pidetyillä opintopäivillä.

Kunniamerkit, ansiomerkit ja standaarit
Toimintavuoden aikana liitto myönsi
- kultaisen kunniamerkin liittohallituksen varapuheenjohtajalle, sosiaalineuvos
Juhani Irjalalle ansiokkaasta toiminnasta kehitysvammahuollossa
- hopeisen kunniamerkin kuntayhtymän johtajalle Matti Koskiselle piiritason ansioista
- kultaisen ansiomerkin 89:lle kehitysvammahuollossa 30 vuotta palvelleelle henkilölle
- hopeisen ansiomerkin 144:lle kehitysvammahuollossa 20 vuotta palvelleelle henkilölle
- pronssisen ansiomerkin viidelle kehitysvammahuollossa 10 vuotta palvelleelle henkilölle

Stipendit
Liitto myönsi kolmelle vastavalmistuneelle sosiaali- tai terveydenhuoltoalan opiskelijalle
50 euron stipendin ja Ketjun tai Selkouutisten vuosikerran.
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kansainvälinen yhteistyö
Kehitysvammaliiton asiantuntemusta tarvittiin edelleen
mm. Kuubassa, jossa koulutettiin erityisopettajia selkokielen osaajiksi, jotta kehitysvammaisille oppilaille saataisiin
oppimateriaaleja.

Mosambik
Kehitysvammaliitto jatkoi kehitysvammaisten
ammattikoulutus- ja työllistämishankkeen
tukemista Mosambikissa Maputon, Beiran,
Pemban ja Nampulan alueilla. Paikallisena
yhteistyökumppanina toimi edelleen kehitysvammaisten ihmisten vanhempainjärjestö
ACRIDEME. Kertomusvuoden aikana järjestettiin ammattikoulutuspaikkoja kymmenille kehitysvammaisille nuorille tavallisissa
ammattioppilaitoksissa sekä oppisopimuksin
eri puolilla maata. Projekti arvioitiin kertomusvuoden aikana. Projekti saa rahoituksen
ulkoasiainministeriöltä.

Kuva: Anneli Puhakka

Kansainvälinen
toiminta
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.

Lähialueyhteistyö
Kehitysvammaliitto jatkoi Tacis IBPP -projektia ”From Isolation to Society: Inclusion and
Empowerment of Persons with Intellectual
Disability” Pietarin ja Izhevskin (Udmurtia)
alueilla. Projektin kumppaneita olivat Pietarin
Vasilinsaaren urheilu- ja nuorisopolitiikan
hallinto, Izhevskin kaupungin sosiaalitoimi
sekä eräät järjestöt. Projektin tavoitteena oli
tiivistää paikallisten viranomaisten ja järjestöjen yhteistyötä kehitysvammaisten nuorten
integroimiseksi yhteiskuntaan, mm. nuorisoklubi- ja ryhmätoiminnan keinoin. Projekti
päättyi vuoden 2006 lopussa.
Ulkoasiainministeriö myönsi rahoituksen
uudelle kaksivuotiselle hankkeelle, jolla
tuetaan kehitysvammaisten naisten tasavertaista osallisuutta yhteiskunnassa. Projekti
toimii Pietarin alueella ja kumppaneina ovat
järjestöt Adain Lo ja Spasenie. Hankkeen
tarkoituksena on kehitysvammaisten naisten
ja heidän perheittensä voimannuttaminen
erityisesti tiedotuksen ja koulutuksen avulla.

Kehitysyhteistyö
Sambia
Vuonna 2006 aloitettiin ulkoasiainministeriön hanketuella kaksivuotinen projekti,
jonka tavoitteena on parantaa erityisesti
kehitysvammaisten tyttöjen ja naisten asemaa
Sambiassa. Tämän tukiprojektin paikallisena pääyhteistyökumppanina toimii edelleen
ZAEPD (Zambia Association on Employment
for Persons with Disabilities). Muita hankkeeseen osallistuvia tahoja ovat mm. Sambian
tiede-, teknologia- ja ammattikoulutusministeriö MSTVT sekä vammaisten naisten
järjestö ZNADWO. Uuden hankkeen lisäksi
Kehitysvammaliitto jatkoi ZAEPD:n tukemista järjestönä sekä auttoi uusien tukijoiden
kartoittamisessa. Suomen suurlähetystön
paikallisten määrärahojen turvin aloitettiinkin ZAEPD:n paikallisyhdistysten ylläpitämien
kolmen maatilan tukeminen (Farm projects)
heinäkuussa 2006.
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Kehitysvammaliiton hallinto
Kulunut vuosi oli liiton 54. toimintavuosi.
Liitolla oli 95 (2005:95) jäsentä (liite 1.) ja
168 kannatusjäsentä. Liiton puheenjohtajana
toimi kunnanjohtaja, kunnallisneuvos Simo
Paassilta ja liittovaltuuston puheenjohtajana
kunnallisneuvos Sakari Nuutinen.

Liittohallitus
Liittohallitus kokoontui toimintavuoden
aikana viisi 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 liitteessä 4.

Liittovaltuusto
Toimintavuoden aikana liittovaltuusto kokoontui kaksi kertaa. Liittovaltuuston kevätkokous pidettiin 23.5.2006 Helsingissä.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat,
kuten vuoden 2005 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. Kokouksen
jälkeen verkkopalveluyksikön johtaja Marianna Ohtonen esitteli osallistavaa pelisuunnittelua ja Tikoteekin johtaja Eija Roisko kommunikoinnin mahdollisuuksia. Liittovaltuuston
varsinainen syyskokous pidettiin 21.11.2006
Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asiat. Kokouksen jälkeen hallitussihteeri Lotta Silvennoinen STM:sta kertoi
kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta ja
vastasi osallistujien esittämiin kysymyksiin.
Liittovaltuuston jäsenet on lueteltu liitteessä 3.

Tilintarkastajat
Vuoden 2006 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.
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Tuloslaskelma
1.1.-31.12.2006

1.1.-31.12.2005

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
1 855 710,00

1 892 023,20

RAY Projektiavustukset

RAY Kohd. toim.avustukset

692 493,00

524 891,37

Muut avustukset

391 073,09

516 882,90

1 012 508,59

1 016 559,31

3 951 784,68

3 950 356,78

-2 839 801,99

-2 807 008,52

Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Kulut yhteensä
Tuotto- / Kulujäämä

-46 134,93

-47 495,90

-1 937 385,08

-2 027 181,34

-4 823 322,00

-4 881 685,76

-871 537,32

-931 328,98

70 798,02

33 903,92

0,00

0,00

70 798,02

33 903,92

VARAINHANKINTA
Tuotot
Kulut
Tuotto- / Kulujäämä
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot

793,46

298,32

Kulut

-15 889,24

-21 025,74

Tuotto- / Kulujäämä

-15 095,78

-20 727,42

Satunnaiset tuotot

1 997,13

16 182,42

Satunnaiset kulut

-1 449,64

-5 551,00

547,49

10 631,42

826 000,00

810 000,00

SATUNNAISET ERÄT

Satunnaiset erät yhteensä
YLEISAVUSTUKSET
RAY/toiminta-avustus
Investointiavustus

0,00

50 000,00

./. siirr. hank.menon vähennykseksi

0,00

-50 000,00

826 000,00

810 000,00

10 712,41

-97 521,06

0,00

0,00

10 712,41

-97 521,06

Yleisavustukset yhteensä
TILIKAUDEN TULOS
Vapaaeht. varausten muutos
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
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Tase
1.1.-31.12.2006

1.1.-31.12.2005

VA S TA AVA A
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Atk-ohjelmat

72 509,47

96 679,29

Muut pitkävaikutteiset menot

94 981,88

105 535,43

167 491,35

202 214,72

81 550,89

77 892,45

1 157 176,87

1 157 176,87

379 046,67

380 306,90

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto- ja rahoitusomaisuus
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Myyntisaamiset

37 640,09

22 478,16

Siirtosaamiset

154 171,02

175 277,68

Muut saamiset

Rahat- ja pankkisaamiset
VASTAAVAA

6 209,40

6 497,44

198 020,51

204 253,28

90 909,41

84 725,63

2 074 195,70

2 106 569,85

1 116 903,62

1 214 424,68

VA S TAT TAVA A
Oma pääoma
Toimintapääoma
Tilikauden yli-/alijäämä
Oma pääoma

10 712,41

-97 521,06

1 127 616,03

1 116 903,62

350 000,00

425 000,00

73 000,00

100 000,00

Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen
Muut lyhytaikaiset velat
Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma

VASTATTAVAA
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6 768,54

41 211,81

457 671,23

362 062,04

59 139,90

61 392,38

596 579,67

564 666,23

2 074 195,70

2 106 569,85

TALOUS

Rahoituslaskelma
1.1.-31.12.2006

1.1.-31.12.2005

Tilikauden tulos

10 712,41

-97 521,06

Poistot

46 134,93

47 495,90

TULORAHOITUS

Varausten muutos

0,00

0,00

56 847,34

-50 025,16

1 260,23

45 666,55

Atk-ohjelmat, lisäys

0,00

0,00

Muut pitkävaikutteiset menot, lisäys

0,00

0,00

0,00

0,00

-15 070,00

0,00

0,00

50 000,00

Rahoitustulos

VAIHTO-OMAISUUS
Varaston muutos

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Koneet ja kalusto, lisäys
SIJOITUKSET
Sijoitusten muutos
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikaisen vieraan pääoman lisäys/vähennys

31 913,44

-2 801,38

Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys/vähennys

-75 000,00

-75 000,00

-48,99

-32 159,99

RAHOJEN JA SAAMISTEN MUUTOS
Tarkistus
Rahat ja saamiset vuoden lopussa

288 929,92

288 978,91

Rahat ja saamiset vuoden alussa

288 978,91

321 138,90

-48,99

-32 159,99

Rahojen ja saamisten muutos
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TALOUS

Toiminnan tuotot ja kulut
Varsinainen toiminta

Tuotot

8%

6%

RAY Kohdennetut avustukset

5%
2%
8%

14 %

1 855 710,00

RAY Projektiavustukset

2%

692 493,00

Muut avustukset

391 073,09

Myyntituotot

289 524,38

Koulutus- ja kurssituotot

257 074,75

Vuosikertamaksut (lehdet)

97 406,43

Muut tuotot

368 503,03

Yhteensä

3 951 784,68

17 %
Varainhankinta, sijoitus- ja rahoitustoiminta, satunnaiset erät
Muut toiminnan tuotot yhteensä

73 588,61

Yleisavustus
38 %
RAY Toiminta-avustus

826 000,00

Tuotot yhteensä

4 851 373,29

Kulut
Julkaisu- ja tiedotustoiminta

-217 594,03

Verkkopalvelu Verneri

-130 836,52

Koulutustoiminta

-252 551,75

Vuorovaikutuksella tuloksiin projekti - VUOTU

-186 684,22

Tutkimus- ja kokeiluyksikkö

-271 013,19

Ikääntyvien kehitysvammaisten tukiprojekti
Kehitysvammaisten palvelujen hyvät käytännöt
Pienestä kiinni projekti - PIKI

4%

-89 995,92
-805 847,77

Selkokeskus

-389 150,56

Tikoteekki

-583 787,15

INCL-toiminta

-162 328,08

Papunet

-374 564,50

5%
4%

7%

-48 287,63

6%
4%
1%
1%

2%
2%

8%
3%

17 %

Kommunik. ja vuorovaikutuksen
kehitt.projekti - OIVA

-200 866,39

Lähialue- ja kehitysyhteistyö

-359 420,05

Järjestötoiminta

-586 836,62

Yhteensä

3%

-68 275,43
-112 621,07

Oppimateriaalikeskus

RAY B-Laitehankinnat

12 %

-4 840 660,88
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Liite 1.

Naantalin kaupunki

KEHITYSVAMMALIITON JÄSENET

Niittykummun koulu

Alavuden erityisammattikoulu

Nokian kaupunki

Apua Arkeen ry.

Nuorten Ystävät ry.

Asikkalan kunta

Oulun kaupunki

Aula-Työkotien Kannatusyhdistys ry.

Palvelukeskus Ainola

Autismi- ja Aspergerliitto ry.

Palvelukoti Hilmari Oy

Eino Raunion Säätiö

Perhehoitoliitto ry.

Erityiskansanopiston Kannatusyhdistys ry.

Perttulan erityisammattikoulu

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Peräpohjolan tuetun työllistämisen tuki ry.

Espoon seurakuntayhtymä

Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f.

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky

Haapajärven Vanhainkotiyhdistys ry.

Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Hausjärven Vammaissäätiö

Puustellin Tuki ry.

Helsingin Diakonissalaitos

Pääjärven kuntayhtymä

Helsingin kaupunki

Rauman kaupunki

Hoitopedagoginen Rudolf Steiner -koulun

Rinnekoti-Säätiö

Kannatusyhdistys ry.

Ristola-Säätiö

Hoitokoti Pilventupa

Rovaniemen kaupunki

Hoivakoti Koskela Oy

Ryhmäkoti Lumikki ay

Honkalampi-Säätiö

Rääkkylän Suojakotiyhdistys

Jyväskylän kaupunki

Salon kaupunki

Kaarinan seudun vammaisten palveluyhdistys ry.

Satakielen laulu ry.

Kaarisilta ry.

Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Satakunnan kehitysvammaisten kulttuurin edistämisyhdistys ry.

(Kainuun maakunta kuntayhtymä)

Savon Vammaisasuntosäätiö

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Sulkavan kunta

Kehitysvammatuki 57 ry.

Suojarinteen kuntayhtymä

Kemin kaupunki

Suomen INCL-yhdistys ry.

Keravan kaupunki

Suomen kehitysvammalääkärit

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Sylvia-koti yhdistys ry.

Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiö

Tampereen evankelis-luterilaiset seurakunnat

Kirkkopalvelut ry.

Tampereen Kaupunkilähetys ry.

Kirsikoti ry.

Toijalan kaupunki

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Toivo ja Rauha ry.

Koskensolan Luonto- ja Kulttuuriharrastus ry.

Tuettu työllistyminen ry.

Kuhankosken erityisammattikoulu

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Turun kaupunki

Kuopion kaupunki

Turun seudun Vammaisten Asuntotukiyhdistys

Kuusankosken kaupunki

Tähtiniityn ja Tähtitarhan koulu

Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymä

Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymä

Kårkulla samkommun

Vaalijalan kuntayhtymä

Lieksan kaupunki

Vaasan kaupunki

Lovak

Vanhusten palvelutaloyhdistys ry.

Lyhty ry.

Aleksi-koti

Mahdollisuus lapselle ry.

Vantaan kaupunki

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry.

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Mikkelin kaupunki

Vehmaan Palvelukeskussäätiö

Mäntän kaupunki

Villa Sara Oy

Naantalin Aurinkosäätiö

Vuoksenlaakson Ensi- ja turvakoti ry.
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Liite 2.

Kuntayhtymän johtaja Markku Niemelä

KEHITYSVAMMALIITON JÄSENYYDET

Kunnallisneuvos Pertti Sankilampi

Aikakauslehtien Liitto ry.

- kuntayhtymän johtaja Ari Hietanen

Asumispalvelusäätiö ASPA

Hallintosihteeri Erkki Mononen

Elinkeinoelämän keskusliitto

- laboratorionhoitaja Riitta Kemppi

European Association of Service Providers for Persons with

Ekonomi Kari T. Korhonen

Disabilities (EASPD)

- apulaisjohtaja Pirjo Kotiranta

FDPI - Finland Disabled People´s International

Sosiaalijohtaja Niina Korpelainen

International Association for the Scientific Study of Intellec-

- sosiaalityöntekijä Marita Nurmiranta

tual Disabilities (IASSID)

Sosiaalikeskuksen johtaja Helinä Hulkkonen

International Council of Social Welfare (ICSW) Suomen

- Irja Eskola

toimikunta

Kuntayhtymän johtaja Marianne Andersson

ISAAC-Suomi Finland y.

- erityisopettaja Ole Holmström

Kehitysyhteistyön Palvelukeskus KePa ry.

Erityisluokanopettaja Vesa Välilä

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry.

-ylihoitaja Terttu Nisula

Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry.

Kirjastovirkailija Vilho Ponkiniemi

Nordisk Förbundet Psykisk Utvecklingshämning (NFPU)

- kuntoutuksen lehtori Marjo-Riitta Mattus

Nordisk Förening för Rehabilitering (NFR)

Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen

Nuorten ystävät ry.

- Perhehoitaja Anja Parkkinen

Raha-automaattiyhdistys

Asessori Matti Hiltunen

Rehabilitation International Finnish Committee - RIFI ry.

- Rehtori Timo Lahtinen

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry.

Sosiaalijohtaja Päivi Hiltunen

Sosiaali- ja Terveysturvan Keskusliitto

- sosiaalityön johtaja Anna Liakka

Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja urheilu ry.

Sosiaalihuollon johtaja Maritta Pesonen

Suomen Kustannusyhdistys ry.

- sairaanhoitaja Sirpa Pajunen

Suomen Köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto

Automaatioasentaja Juha Nummela

EAPN Finland

- talousjohtaja Pekka Kauppinen

Terveyden edistämisen keskus

Toiminnanjohtaja Mikael Lindholm

Tukiyhteisösäätiö

- Ingmar Björklund

Vajaakuntoisten Työllistämisen Edistämissäätiö

Dosentti Seppo Saarela

Vammaisfoorumi

- pankinjohtaja Ilkka Paulamäki

Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA ry.

Postimies Matti Vikström

Vammaistutkimuksen tukisäätiö

- erikoislaboratorionhoitaja Tuula Luukkanen

Vammaishistorian seura

Maataloussihteeri Matti Lankila
- kuntayhtymän johtaja Juha-Matti Kivistö

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
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Liite 4.

Niina Palviainen, KM, suunnittelija (1.8. alk.)

LIITTOHALLITUS 2004-2007

Erja Pietiläinen, KM, erikoissuunnittelija
(toimivapaalla 1.7. – 31.12.)

Puheenjohtaja: Kunnallisneuvos, kunnanjohtaja

Heikki Seppälä, PsL, johtava konsultti

Simo Paassilta

Tuija Tynkkynen, hotelli- ja ravintolaesimies, ts.

- Sosiaalihuollon johtaja Maritta Pesonen

koulutussihteeri

Varapuheenjohtaja: Sosiaalineuvos Juhani Irjala
- Ylilääkäri Jaakko Leisti
Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä:

Opike

Toimitusjohtaja Pekka Kettunen

Else-Maj Halttunen, toimistosihteeri

- Sosiaalijohtaja Niina Korpelainen

Risto Hurskainen, varastotyöntekijä

Agrologi Johannes Leppänen

Petri Ilmonen, KM, suunnittelija, kehittämispäällikkö,
TVT-opetus

- kuntayhtymän johtaja Juha-Matti Kivistö
Yhteistyölehtori Ritva Mänttäri

Pirkko Järveläinen (1.6. asti)

- Aikuispalvelujohtaja Helinä Hulkkonen

Leena Kokko, KM, erityisopettaja, johtaja

Kansanedustaja Outi Ojala

Johanna Koponen (21.12. asti)

- kuntoutusohjaaja Pirjo Rinne

Paula Kuhanen, KM, suunnittelija (Tikas)

Yhteyspäällikkö Pirkko-Liisa Ollila

Eija Lehtiniemi (8.9. asti)

- kuntayhtymän johtaja Marianne Andersson

Kai Piipari, sosionomi, tuotepäällikkö

Kuntayhtymän johtaja Pertti Rajala

Anu Pärssinen, osastosihteeri

- Marja-Lea Alkio

Kirsi Ryhänen, MKT, MAT, graafinen suunnittelija

Sosiaalijohtaja, sosiaalineuvos Helena Riihiluoma

Ari Sainio, suunnittelija

- kuntayhtymän johtaja Erkki Paara

Tapio Virta, siistijä

Esittelijä: toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo
Papunet

Sihteeri: johdon assistentti Sisko Rauhala

Päivi Honkonen, merkonomi, graafinen suunnittelija

Liite 5.

Arto Kellokoski, tekniikan yo, ohjelmoija, tuntityöntekijä
(31.5. asti)

HENKILÖSTÖ
Hallinto ja talous

Kimmo Kyyhkynen, DI, IT-suunnittelija

Eija Aukio, merkonomi, talouspäällikkö

Marianna Ohtonen, FM, Papunet-verkkopalveluyksikön
johtaja

Katja Benson, yo-merkonomi, taloussihteeri (30.10. alk.)
Marjo Koivisto, KTM, taloussihteeri (20.10. asti)

Tanja Räsänen, FM, verkkotoimittaja

Taru Lindberg, toimistosihteeri

Inkka Sundblad, FM, verkkotoimittaja, osa-aikainen

Brita Lindroos, siistijä

Maija Ylätupa, toimintaterapeutti, verkkotoimittaja

Taisto Mäki, siistijä

Sami Älli, PsM, IT-suunnittelija

Marko Peltomäki, FM, tietohallintosuunnittelija
Sisko Rauhala, FK, johdon assistentti / koordinaattori (kan-

Selkokeskus

sainväliset asiat)

Petri Kiuttu, toimittaja

Merja Rämö, palvelusihteeri

Pauliina Kyllönen, FM, sunnittelija alk. 1.10.

Veli-Pekka Sinervuo, KTM, toiminnanjohtaja

Leealaura Leskelä, FM, suunnittelija
(vanhempainvapaalla 10.10. alk.)

Antti Teittinen, YTT, dosentti, kehittämispäällikkö

Hannu Virtanen, FK, päätoimittaja, johtaja

Jari Vilja, toimistotyöntekijä
Jelena Vähäkuopus, psykologi, lähialuekoordinaattori

Tutkimusyksikkö Kotu
Koulutus

Susanna Hintsala, KM, projektipäällikkö

Tiina Haaraoja, LTO, AAC-ohjaaja, suunnittelija (1.8. alk.)

(hoitovapaalla 4.6. asti)

Riitta Heikkilä, toimistosihteeri

Marika Hyvärinen, YTM, erikoissuunnittelija

Katriina Klén, KM, koulutussuunnittelija (31.7. asti)

Minna Ikonen, kirjastoharjoittelija (5.12. alk.)

Sanna Leino, kasv.yo., projektisihteeri, suunnittelija

Tea Kairi, tutkimusavustaja (1.2. alk.)

Anna-Elina Leskelä-Ranta, PsM, suunnittelija

Leena Matikka, PsT, KM, dosentti, tutkimusjohtaja

Jari Nurmi, YM, projektipäällikkö (15.9. asti)

(osa-aikainen 60 %)
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Tua Nummelin, VTM, tutkija (osa-aikainen 80%)

Jäsenet:

Heli Numminen, PsT, tutkija/ projektisuunnittelija

Toimitusjohtaja Pekka Kettunen

(osa-aikainen 30%)

Kansanedustaja Outi Ojala

Petra Nuora, KM, tutkimussihteeri

- psykiatrian erikoislääkäri Raimo Miettinen

Sisko Puustinen, kirjastosihteeri

Yhteyspäällikkö Pirkko-Liisa Ollila

Mari Sarajärvi, VTM, laatuvalmentaja

- erityisopettaja Kristiina Hämäläinen

Hannu Vesala, PsM, projektipäällikkö

Asiamies: toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo

(toimivapaalla 15.8. alkaen)

Sihteeri: johdon assistentti Sisko Rauhala

Tikoteekki

Liite 7.

Katja Burakoff, FM, puheterapeutti, suunnittelija

SELKOKESKUKSEN NEUVOTTELUKUNTA

(OIVA-hanke)

Puheenjohtaja: Pirkko-Liisa Ollila

Marina Green-Järvinen, IT-vastaava

Varapuheenjohtaja: Merja Salanko-Vuorela

Ilkka Heikkinen, PsM, IT-vastaava

Sihteeri: Hannu Virtanen

Marja-Liisa Korpela, erikoistoimintaterapeutti

Seuraavat tahot nimesivät edustajansa:

Kari Lahti, IT-suunnittelija

Kehitysvammaliiton oppimateriaalikeskus,

Kaisa Laine, FM, puheterapeutti (vanhempainlomalla)

Kehitysvammaisten Tukiliitto,

Kaisa Martikainen, FM, puheterapeutti, projektipäällikkö

Kehitysvammatuki 57,
Me Itse –yhdistys,

(OIVA-hanke)
Maiju Mäki, toimintaterapeutti, suunnittelija (OIVA-hanke)

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl,

Annakaisa Ojanen, FM, puheterapeutti

Suomen CP-liitto,

Satu Railosvuo, erikoistoimintaterapeutti

Aivohalvaus- ja dysfasialiitto,

Eija Roisko, KM, Tikoteekin johtaja

Omaishoitajat ja Läheiset,

Anu Sallinen, FK, suunnittelusihteeri

Kuurojen Liitto,

Marjo Timonen, tradenomi, toimistosihteeri

Kuulonhuoltoliitto,

Katja Vuoti, FM, ts. puheterapeutti

Suomen Kuurosokeat,

Lena Wahlroos, ts. toimintaterapeutti

Mielenterveyden keskusliitto,

Virpi Yiannakou, AAC-ohjaaja

Erilaisten oppijoiden liitto,
Eläkeläiset ry/VENK,

Viestintä

Helsingin yliopisto, erityispedagogiikan yksikkö,

Eeva Grönstrand, FM, toimittaja 6.2. alk.

Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikan laitos,

Hanna Hyväri, FM, toimittaja 21.1. asti

Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos,

Kaisa Ikävalko, FM, verkkotoimittaja 10.12. asti

Joensuun yliopisto, erityiskasvatuksen laitos,

Panu Koski, FM, verkkotoimittaja 18.12. alk.

Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Soile Mottisenkangas, medianomi, ts. verkkotoimittaja

Ikäinstituutti,

Anneli Puhakka, YTM, viestintäpäällikkö

Niilo Mäki Instituutti,

Niina Sillanpää, YTM, verkkotoimittaja

Äidinkielen opettajain liitto,
Celia - Näkövammaisten kirjasto,

(toimivapaalla 1.1.-31.5. ja 1.10. alk.)

Työväen sivistysliitto,

Mira Vihmo, TM, sisällöntuottaja (hoitovapaalla)

Suomen kirjastoseura,

Liite 6.

Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskus,

KEHITYSVAMMASÄÄTIÖN HALLITUS

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus,

Puheenjohtaja

Opetushallitus,

Kunnallisneuvos Simo Paassilta

STAKES,

- kuntayhtymän johtaja Pertti Rajala

Valtakunnallinen vammaisneuvosto,

Varapuheenjohtaja

Yle Radio Finland

Kunnallisneuvos Sakari Nuutinen
- kuntayhtymän johtaja Erkki Paara
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Liite 8.

Liite 11.

SELKOUUTISTEN JA LL-BLADETIN TOIMITUSNEUVOSTO

ALLI-LAATUVERKOSTON JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Puheenjohtaja: piirinjohtaja Pertti Rajala

-PROJEKTIN JOHTORYHMÄ 2006

sihteeri: päätoimittaja Hannu Virtanen

Eila Rahunen, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (pj.)

jäsenet: johtaja Leena Kokko

Pekka Kauppinen, talousjohtaja, Satakunnan
erityishuoltopiirin kuntayhtymä

toimittaja Annikki Korhonen
toiminnanjohtaja Mikael Lindholm

Leena Matikka, tutkimusjohtaja, Kehitysvammaliitto

toimittaja Marja Simola

Merja Niemi, sosiaaliohjaaja, Halikon kunta

opettaja Bo-Håkan Söderholm

Sakari Nuutinen, Kehitysvammaliiton edustaja

Me Itse ry:n edustaja Teuvo Taipale.

Anneli Pohjola, professori, Lapin yliopisto
Kirsi Savolainen, toiminnanjohtaja, Luhtikoti ky, Kouvola

Liite 9.

Harry Yltävä, sosiaalityöntekijä, Lohjan kaupunki (vara-pj.)

SELKOKIRJATYÖRYHMÄN JÄSENET

Susanna Hintsala, projektipäällikkö, Kehitysvammaliitto
(siht.)

Puheenjohtaja: kirjailija Marianne Peltomaa

Marika Hyvärinen, erikoissuunnittelija, Kehitysvammaliitto

Sihteeri: suunnittelija Leealaura Leskelä (1.10 asti), Pauliina

(siht., Susanna Hintsalan sijainen)

Kyllönen (2.10. lähtien)
kuvitusasiantuntija: graafikko Maarit Inbar
Jäsenet: kirjailija Tapani Bagge

Liite 12.

suomi vieraana kielenä –opettaja Maila Eichhorn

NEURONETIN OHJAUSRYHMÄ

kirjastonhoitaja Maija-Liisa Korhonen

Päivi Yli-Koski, Satakunnan erityishuoltopiiri (pj.)

kirjailija Mari Mörö

Raija Hiljanen, Satakunnan erityishuoltopiiri

erityisluokanopettaja Soile Suhonen

Anna-Terttu Alho, psykologi Eskoon sosiaalipalvelujen
kuntayhtymä

projektivastaava Juha Viitanen.

Ritva Mänttäri, Kehitysvammaliiton liittohallituksen edustaja

Liite 10.

Sirpa Papinsaari, psykologi, Pirkanmaan sosiaalipalvelujen
kuntayhtymä

IKÄÄNTYVIEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKIPROJEKTIN

Lea Pehkonen, psykologi, Kymenlaakson erityishuoltopiirin

2004-2006 OHJAUSRYHMÄ

kuntayhtymä

Leena Matikka, tutkimusjohtaja, Kehitysvammaliitto (pj.)

Tuula Saarimäki, psykologi, yksityinen ammatinharjoittaja

Oili Harri-Lehtonen, projektipäällikkö projektisuunnittelija,

Heli Numminen, tutkija, Kehitysvammaliitto (siht.)

Kuntoutuksenedistämisyhdistys
Mervi Heikkinen, Vanhustyön keskusliitto
Raimo Huusari, Kehitysvammaliiton liittohallituksen edustaja

Liite 13.

Jyrki Jyrkämä, professori, Jyväskylän yliopisto,

PIENESTÄ KIINNI – MITEN EHKÄISTÄ
SYRJÄYTYMISKEHITYSTÄ TUKEMALLA YKSILÖLLISTÄ

Sosiaaligerontologia, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

ASUMISTA –PROJEKTIN OHJAUSRYHMÄ

Eija Kangas-Virtanen, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten

Leena Matikka, tutkimusjohtaja, Kehitysvammaliitto (pj.)

liikunta ja urheilu

Päivi Kairi, asumispalvelun johtaja, Kehitysvammaisten

Matti Ojala, johtaja, STAKES Luokituskeskus

palvelusäätiö

Kristiina Patja, tutkijalääkäri, Kansanterveyslaitos

Kimmo Parkkinen, suunnittelija, Asumispalvelusäätiö ASPA

Pauli Rintala, professori, Jyväskylän yliopisto,

Mika Vuorela, työllisyyspäällikkö, Mielenterveyden

Liikuntakasvatuksen laitos

keskusliitto

Isto Ruoppila, emeritusprofessori, Jyväskylän yliopisto

Tua Nummelin, projektipäällikkö, Kehitysvammaliitto (siht.)

Timo Suutama, professori, Jyväskylän yliopisto, Psykologian
laitos
Marjatta Tammisto, järjestöjohtaja, Kehitysvammaisten
tukiliitto
Jyrki Vilhu, lehtori, Liikuntainstituutti Pajulahti
Leena Välimäki, toiminnanjohtaja, Miina Sillanpääsäätiö
Hannu Vesala, projektipäällikkö, Kehitysvammaliitto (siht.)
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Liitteet

Liite 14.

Liite 17.

PAPUNET-VERKKOPALVELUYKSIKÖN JOHTORYHMÄ 2006

KETJU-LEHDEN TOIMITUSNEUVOSTO

Anne Grönroos, suunnittelija, Kehitysvammaisten

Anneli Brandt, työvalmentaja, Aula-työkoti

Tukiliitto ry (pj)

Marjaliisa Björkman, kehittämispäällikkö, Aspa

Terttu Elo, yhteyspäällikkö, Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry

Merja Korpela, kuntoutusohjaaja, Korpilahti

Henrietta von Gyllenbögel, toiminnanjohtaja, Autismi- ja

Kaisu Mikkola, asuntolan esimies, Kokkola

Aspergerliitto ry

Arto Perkka, psykologi, vammaistyön opettaja, DIAK

Johanna von Rutenberg, suunnittelija, Förbundet De

Erkki Piironen, projektipäällikkö, Honkalampi-säätiö

Utvecklingsstördas Väl rf

Essi Salonen, toimittaja, Kotiliesi

Ritva Mänttäri, yhteistyölehtori, Kehitysvammaliiton hallitus

Raimo Huusari, Kehitysvammaliiton hallituksen edustaja

Ilona Toljamo, palvelupäällikkö, Suomen CP-Liitto ry
Eija Roisko, Tikoteekin johtaja, Kehitysvammaliitto ry

Liite 18.

Marianna Ohtonen, Papunet-verkkopalveluyksikön johtaja,

TIKOTEEKIN JOHTORYHMÄ 2006
Ulla Anttila, kansanedustaja (pj.)

Kehitysvammaliitto, ry

Tiina Viljanen, toiminnanjohtaja, Aivohalvaus- ja

Liite 15.

dysfasialiitto

VERNERIN JÄSENYHTEISÖT 2006

Aimo Strömberg, pääsihteeri, Suomen CP-liitto

Avain-säätiö

Katri Kokko, toimintaterapeutti, Invalidiliiton Lahden

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

kuntoutuskeskus

Helsingin kaupunki

Erkki Suorlahti, johtava atk-kouluttaja, Näkövammaisten

Honkalampi-säätiö

keskusliitto

Kehitysvammaisten Tukiliitto

Raija Korpela, erikoislääkäri, TAYS

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Tuula Hurnasti, tutkija, STAKES

Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Raija Pirttimaa, erityispedagogiikan yliopistonlehtori,

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Helsingin yliopisto

kuntayhtymä

Jussi Korpi, ylilääkäri, Seinäjoen keskussairaala

Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Ritva Mänttäri, palvelupäällikkö, Uudenmaan erityispalvelut,

Pääjärven kuntayhtymä

Kehitysvammaliiton liittohallitus

Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Veli-Pekka Sinervuo, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaliitto

Suojarinteen kuntayhtymä

Eija Roisko, Tikoteekin johtaja, Kehitysvammaliitto

Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymä

Anu Sallinen, suunnittelusihteeri, Kehitysvammaliitto (siht.)

Vaalijalan kuntayhtymä
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Liite 16.
VERNERIN JOHTORYHMÄ
Merja Niemelä, Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Pirjo Pohto, Pääjärven kuntayhtymä
Jouko Liukkonen, Honkalampi-säätiö
Tupu Sammaljärvi, Kehitysvammaisten Tukiliitto
Lea Vaitti, Kehitysvammaisten Tukiliitto
Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto
Niina Sillanpää, Kehitysvammaliitto
(sijaisena Soile Mottisenkangas)
Anneli Puhakka, Kehitysvammaliitto
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Kehitysvammaliitto on valtakunnallinen järjestö,
jonka toiminnan tavoitteena on edistää kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa,
ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten
tasa-arvoa 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 sekä selkokielistä tiedonvälitystä ja kulttuuria.
Kehittämistoiminnan päämääränä ovat entistä paremmat palvelut ja elämänlaatu.

Kehitysvammaliitto,
Viljatie 4 A, 00700 Helsinki
Puhelin (09) 348 090 (vaihde)
(09) 3480 9300 (tutkimus ja kehittäminen)
(09) 3480 9250 (oppimateriaalikeskus Opike)
(09) 3480 9383 (Papunet-verkkopalveluyksikkö)
(09) 3480 9240 (Selkokeskus)
(09) 3480 9370 (Tikoteekki)
(09) 3480 9217 (viestintä)
(09) 3480 9240 (lehtitilaukset)
Telefaksi (09) 3853 398
Sähköposti etunimi.sukunimi@kvl.ﬁ tai kvl@kvl.ﬁ
Internet: www.kehitysvammaliitto.ﬁ

