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ärjestämme laadukasta ja käy
t ä n n ö n l ä h e i s t ä ko u l u t u s t a
vammaisille ihmisille, heidän
läheisilleen, vammaisalan työn
t e k i j ö i l l e , j o h d o l l e , p a l ve l u j e n
kehittäjille ja suunnittelijoille.
Kouluttajina toimivat Kehitys
vammaliiton omat asiantuntijat
sekä vierailevat alan huiput niin
kotimaasta kuin ulkomailta. Kou
lutuksemme ovat pääsääntöisesti
yksi- tai kaksipäiväisiä. Meiltä voi
myös tilata työyhteisön tai tiimin
tarpeisiin sopivan valmennuksen
tai konsultaation.
Kevään ja syksyn koulutustar
jontamme näet sisällysluettelosta.
K u n k i n ko u l u t u k s e n s i s ä l t ö k u 
vauksesta selviää, kenelle päivä on

kohdennettu. Suluissa on merkitty
ko u l u t u k s e n j ä s e n h i n t a p e r u s 
hinnan lisäksi. Kysy lisätietoja kou
lutuksista ja ryhmäalennuksista
sähköpostilla koulutus@kvl.fi tai
soita numeroon 09 348 090.
Tule koulutukseemme saamaan
uusia ideoita tai päivittämään
käytännön toimintatapojasi!
Osaamisen ylläpitäminen, kehit
täminen ja onnistumiset työssä
lisäävät myös omaa työhyvinvointia.
Nähdään koulutuksissamme!
Koulutusterveisin,
SUSANNA HINTSALA

Kansalaisuusyksikön johtaja
Kehitysvammaliitto
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Tervetuloa koulutuksiimme

Kouluttajat
KATJA BURAKOFF / TIKOTEEKKI / ASIANTUNTIJA, PUHETERAPEUTTI

 Valtakunnalliset koulutukset ja tilauskoulutukset
 Pääteemoina OIVA-vuorovaikutusmalli, Voimauttava vuorovaikutus, HYP

MARINA GREEN-JÄRVINEN / TIKOTEEKKI / AVUSTAVAN TIETOTEKNIIKAN ASIANTUNTIJA

 Valtakunnalliset koulutukset, tilauskoulutukset ja konsultoinnit
 Pääteemoina kommunikoinnin sovellukset Windows-tietokoneille kuten
TAIKE sekä kommunikoinnin sovellukset iPad- ja Android-tableteille
KAISA KAATRA / SELKOKESKUS / TOIMITTAJA, KOULUTTAJA

 Pääteemana selkojulkaisun ulkoasu, selkokuva ja -video

LEEALAURA LESKELÄ / SELKOKESKUS / KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ, KOULUTTAJA

 Valtakunnalliset koulutukset, tilauskoulutukset ja konsultoinnit
 Pääteemoina selkokieli ja selkokielisen vuorovaikutuksen koulutukset

KAISA MARTIKAINEN / TIKOTEEKKI / ERITYISASIANTUNTIJA, PUHETERAPEUTTI

 Valtakunnalliset koulutukset, tilauskoulutukset ja työnohjaus
 Pääteemoina OIVA-vuorovaikutusmalli, Voimauttava vuorovaikutus, HYP

ANNAKAISA OJANEN / TIKOTEEKKI / ASIANTUNTIJA, PUHETERAPEUTTI

 Valtakunnalliset koulutukset, tilauskoulutukset ja konsultoinnit
 Pääteemoina tietotekniset kommunikoinnin apuvälineet, TAIKE ja Talking Mats
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OUTI RAUNETVUO / KANSALAISUUSYKSIKKÖ / KOULUTTAJA, KOULUTUSKOORDINAATTORI

 Valtakunnalliset koulutukset, webinaarit, verkkokurssit
 Pääteemoina kehitysvammaisuus, toimintakyky,
saattohoito, ikääntyminen ja muistisairaudet
ARI SAINIO / SELKOKESKUS / SUUNNITTELIJA, KOULUTTAJA

 Valtakunnalliset koulutukset
 Pääteemana selkokielellä kirjoittamisen koulutukset

JONNA SALOMAA / KANSALAISUUSYKSIKKÖ / KOULUTTAJA

 Valtakunnalliset koulutukset, tilauskoulutukset ja konsultaatiot
 Pääteemoina mielenterveys ja itsemäärääminen, rajoitetoimenpiteiden
käytön vähentämisen keinot, lainsäädännön soveltaminen
NIINA SILLANPÄÄ / KANSALAISUUSYKSIKKÖ / KOULUTTAJA

 Valtakunnalliset koulutukset, tilauskoulutukset ja konsultaatiot
 Pääteemoina yksilökeskeinen suunnittelu ja toiminta, vertaisvalmennus, ratkaisukeskeisen
toiminnan välineet, yksilöllinen asuminen, työ- ja päivätoiminnan uudistaminen
ELIISA UOTILA / SELKOKESKUS / SUUNNITTELIJA, KOULUTTAJA

 Valtakunnalliset koulutukset, tilauskoulutukset ja konsultoinnit
 Pääteemoina selkokieli ja selkokielellä kirjoittamisen koulutukset

VIRPI YIANNAKOU / TIKOTEEKKI / AAC-ASIANTUNTIJA

 Valtakunnalliset koulutukset, tilauskoulutukset ja konsultoinnit
 Pääteemoina tukiviittomat ja TAIKE
KAISA LAINE / TIKOTEEKKI / ASIANTUNTIJA, PUHETERAPEUTTI

 Valtakunnalliset koulutukset, tilauskoulutukset ja konsultoinnit
 Pääteemoina AAC-keinot ja Talking Mats
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Robotti työkaverina ja apuna?
KEHITYSVAMMALIITON OPINTOPÄIVÄT
AIKA JA PAIKKA: 20.–21.3.2019

kokenut ja palkittu kouluttaja, visio
nääri ja innostaja Cristina Andersson.
HINTA: Osallistumismaksu on 180 € /
1 pv ja 340 € / koko tapahtuma (jäsen
hinnat 162 € / 306 €). Eläkeläiset ja
päätoimiset opiskelijat 85 € / 1 pv ja
170 € / koko tapahtuma. Organisaa
tiot ovat oikeutettuja ryhmäalen
nukseen (20 %), mikäli vähintään 4
osallistujaa tulee samasta organisaa
tiosta. Osallistumismaksuun sisäl
tyvät konferenssin ohjelman lisäksi
kaikki ohjelman mukaiset tarjoilut
lukuun ottamatta illallista.

Helsinki Radisson Blue Seaside,
Ruoholahdenranta 3
SISÄLTÖ: Robotit tulevat palvelemaan
ihmisiä myös hyvinvoinnin ja hoivan
alalla yhä vahvemmin. Työssä robotti
ei ole ihmisen korvaaja. Mutta voisiko
se olla tuottelias työkaveri, joka ottaa
tehtäväkseen raskaat ja tylsät työt?
Kehitysvammaliiton opintopäi
villä pureudumme älykkään teknolo
gian mahdollisuuksiin tänä päivänä
ja lähitulevaisuudessa. Robotteihin
hyvinvoinnin palveluksessa johdattaa

www.kehitysvammaliitto.fi/opintopaivat
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Seminaarit ja
neuvottelupäivät
UUTUUS!

Asunto- ja
naapurustoverkostojen
toteuttaminen
AIKA JA PAIKKA:

15.–16.5.2019 Helsinki
SISÄLTÖ: Kunnille ja asumisen pal
velujen tuottajille suunnatussa kou
lutuksessa esitellään tukiasumisen
suunnittelun vaiheita ja niissä hyö
dynnettäviä välineitä. Keskeistä
on tuen suunnittelu lähtien asuk
kaiden elämän tavoitteista, vertais
tuen hyödyntäminen ja naapuriavun
synnyttäminen lähiyhteisöihin. Kou
lutuspäivä järjestetään yhteistyössä
ARAn kanssa. Päivien aikana esitel
lään käytännön esimerkkejä.
HINTA: 290 € (261 € jäsenhinta)

UUTUUS!

Lakia pähkinänkuoressa
AIKA JA PAIKKA:

10.4.2019 Helsinki
S I S Ä LTÖ : Va a t i v a s o s i a a l i t yö n
kenttä edellyttää sote-ammatti
laisilta laaja-alaista lainsäädännön
tuntemista. Uuden sosiaalihuol
tolain myötä osaamisen vaatimus
taso on noussut, kun tavoitteena on
kokonaisvaltainen palvelutarpeen
arviointi ja yhteensovitetut palvelut.
Sovellettavia lakeja on paljon, eikä
niiden hallitseminen ole helposti
yhdistettävissä perustyöhön. Kou
lutuspäivässä juristi Liisa Murto
avaa keskeisen lainsäädännön kuten
sosiaalihuolto-, vammaispalvelu-,
asiakas-, valinnanvapaus- sekä jär
jestämislakien uusia ja suunnitteilla
olevia muutoksia ja niiden vaiku
tuksia käytännön työhön.
HINTA: 180 € (162 € jäsenhinta)
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Kehitys
vammaisuus
TOIMI®-webinaari –
Toimintakyvyn kuvaamisen
menetelmäkoulutus
AIKA JA PAIKKA:

12.2.2019 osa 1 klo 13–15 ja
2.4.2019 osa 2 klo 13–15
SISÄLTÖ: TOIMI® on Kehitysvam
maliiton rekisteröimä toimintakyvyn
kuvaamismenetelmä. Koulutuksessa
perehdytään sekä menetelmään että
kehitysvammaisen henkilön toimin
takyvyn hyvään kuvaamiseen. Saatua
tietoa voidaan hyödyntää henkilön
palvelusuunnittelussa ja hänen yksi
löllisen tukemisen sekä ohjauksen
suunnittelussa. Koulutus soveltuu
niille, jotka työssään kuvaavat kehi
tysvammaisten henkilöiden toimin
takykyä ja arvioivat palveluntarvetta
eri toimintaympäristöissä. Koulu
tuksen hintaan sisältyy TOIMI®-ku
vantamisen materiaali.
Toteutus webinaarina, joka sisältää
kaksi osaa: osa 1 käsittelee mene
telmän perusteita ja täyttövinkkejä.
Välitehtävänä lomakkeen täyttö. Osa 2
tarjoaa esimerkkejä lomakkeen käyt
tötarkoituksista sekä mahdollisuuden
esittää kysymyksiä ja kommentteja
omaan käyttökokemukseen liittyen.
HINTA: 90 € webinaari (2 × 2 h)

Perustietoa
kehitysvammaisuudesta
-verkkokurssi
AIKA: Ilmoittautuminen kevään

UUTUUS!

Perustietoa
seksuaalisuudesta ja
kehitysvammaisuudesta

kurssille päättyy 28.2.2019
SISÄLTÖ: Kurssilla käsitellään kehi AIKA JA PAIKKA:
tysvammaisuutta lääketieteellisen, 13.–14.3.2019 Helsinki
toimintakyvyn ja sosiaalisen näkö SISÄLTÖ: Perustietoa seksuaalisuu
kulmien kautta sekä kehitysvam desta ja kehitysvammaisuudesta
maisuuden vaikutusta oppimiseen ja -kurssilla tutustutaan eri tavalla
oman toiminnan ohjaukseen. Verkko apua tarvitsevien ihmisten seksu
kurssi soveltuu kaikille alalla työsken aalisuuden tukemiseen. Kurssilla
televille ja aiheesta kiinnostuneille, ratkotaan työyhteisöissä nousseita
mutta erityisesti heille, joiden
ongelmatilanteita ja tutustutaan
ammattitutkintoon ei ole kuulunut
uusimpiin materiaaleihin. Kurssi
o p i s ke l u a ke h i t y s v a m m a i s u u  sopii lähityöntekijöille tai ihmisille,
desta. Verkkokurssi soveltuu myös
joilla on tarvetta päivittää tietojaan.
vanhojen tietojen päivittämiseen.
HINTA: 290 € (261 € jäsenhinta)
LISÄTIETOJA: koulutus@kvl.fi
Verkkokurssin ajankohdan voi myös
neuvotella tilaajan tarpeisiin sopivaksi.
HINTA: Hintaan vaikuttaa osallistu
jien määrä per organisaatio. Pyydä
tarjous kurssin toteuttamisesta
omassa organisaatiossasi.
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SeMoCo – Apua
käyttäytymisen
ymmärtämiseen ja
aistihäiriöihin
AIKA JA PAIKKA:

4.–5.4.2019 Helsinki
SISÄLTÖ: Peruskurssin tavoitteena
on auttaa osallistujia ymmärtämään,
miten aistihäiriöt vaikuttavat käyt
täytymiseen ja oppimiseen. Aistijär
jestelmän epätasapaino voi ilmetä
mm. ali- tai yliherkkyytenä äänille,
hajuille, mauille sekä erilaisille visu
aalisille tai taktiilisille ärsykkeille.
Koulutuksessa paneudutaan käyt
täytymisen eri osatekijöihin. Näitä
ovat mm. kommunikointi, hyvin
vointi, ympäristö, tukiverkosto
ja sensomotoriikka. Osallistujia
neuvotaan, miten käyttäytymistä ja
sensomotoriikkaa arvioidaan, jonka
jälkeen tutustutaan SeMoCo (sen
so-motoris-kognitiivisiin) -harjoituk
siin, joiden avulla pieninä annoksina,
säännöllisesti arjessa toteuttamalla
muokataan hermoston rakennetta ja
toimintaa. Kun ympäristön ärsykkeet
koetaan vähemmän uhkaavina ja häi
ritsevinä, yksilön toimintakyky ja
keskittyminen paranevat ja uusien
asioiden oppiminen helpottuu.
KO U L U T TA JAT: Donald Szegda,
Community Interactions Inc. ja Erja
Hokkanen. Koulutus on osittain eng
lanninkielellä, joka tulkataan suomeksi.
HINTA: 290 € (261 € jäsenhinta)

Muistisairaudet ja
kehitysvammaisuus

Ohjaajakoulutus nuorten
Neuropsykiatriset häiriöt
FASD-aikuisten vertaisryhmiin ja kehitysvammaisuus

AIKA JA PAIKKA:

AIKA JA PAIKKA:

AIKA JA PAIKKA:

 9.4.2019 Helsinki
 7.5.2019 Turku
 21.5.2019 Joensuu
SISÄLTÖ: Etenevät muistisairaudet
ovat kansantauteja siinä missä
sydän- ja verisuonisairaudetkin.
M u i s t i s a i ra u d e t ra p p e u t t a v a t
aivoja ja heikentävät laaja-alai
sesti toimintakykyä. Kehitysvam
maisilla muistisairaudet voivat
alkaa missä iässä tahansa ja ne
yleistyvät iän myötä. On tärkeää
tunnistaa kehitysvammaisten hen
kilöiden muistisairauksien oireet,
ymmärtää niiden tuoma muutos ja
suunnitella henkilölle sopiva hoito
ja tuki. Päivän aikana käsitellään
yleisimmät etenevät muistisai
raudet, tuen ja hoidon keskeiset
elementit sekä tarkastellaan muis
tisairautta hoitavan sekä muistisai
raan henkilön näkökulmista.
Asiantuntijoina Maria Eriksson
ja Kaija Valta, MUISTIKKA-hanke.
HINTA: 180 € (162 € jäsenhinta)

16.4.2019, 5.6.2019,
21.8.2019 ja 16.10.2019 Helsinki
SISÄLTÖ: FASD-vertaisryhmien
ohjaajakoulutuksen tavoitteena on
tarjota opiskelijoille riittävät tiedot,
taidot ja työvälineet, jotta he voivat
ohjata nuorten (n. 17–30-vuoti
aiden) FASD-aikuisten vertais
ryhmiä. Lähes vuoden kestävä
koulutuskokonaisuus sisältää neljä
lähiopetuspäivää, välitehtäviä sekä
käytännön harjoittelun omassa orga
nisaatiossa (FASD-vertaisryhmän
ohjaaminen). Opiskelijalta edellyte
tään sosiaali-, terveys-, nuoriso- tai
kasvatusalan ammattitutkintoa.
HINTA: 180 € FASD-osaamisver
koston jäsenet. Muut osallistujat
400 €.
LISÄTIETOJA: FASD-koordinaattori
Sari Somer, sari.somer@kvl.fi

8.–9.5.2019 Helsinki
SISÄLTÖ: Koulutuspäivät sisältävät
tietoa kehitysvammaisten henki
löiden yleisimmistä neuropsyki
atrisista häiriöistä diagnostisesta,
lääkityksellisestä, kehityksellisestä
ja kuntoutuksellisesta näkökul
masta. Asiantuntijoiden luentojen
lisäksi pohdimme ja kokoamme
keinoja jokapäiväiseen arkeen ja
siinä esiintyviin haasteisiin. Miten
neuropsykiatrisen häiriön kanssa
elävää henkilöä tulee tukea ja ohjata.
HINTA: 290 € (jäsenhinta 261 €)
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”Selkeää,
ymmärrettävää
tietoa, jota pystyy
hyödyntämään
arjen työssä.”

Epilepsiat – Muutakin
kuin kohtauksia myös
kehitysvammaisilla
AIKA JA PAIKKA: 14.5.2019 Helsinki
SISÄLTÖ: Huomattava osa kehitys
vammaisista ihmisistä sairastaa
epilepsiaa. Epilepsian esiintyvyys
lievästi kehitysvammaisilla on noin
6 % ja vaikeammin kehitysvammai
silla 24–50 %. Epilepsiat muodos
tavat joukon erilaisia neurologisia
oireyhtymiä, joiden syyt, kohtaus
tyyppi, alkamisikä, tehokkain hoito
ja kohtausten ennuste vaihtelevat
suuresti. Uusi tieto esimerkiksi
epilepsioiden geneettisistä taus
tasyistä muuttaa käsitystämme epi
lepsioiden kentästä ja antaa eväitä
tehokkaampaan täsmähoitoon.
Koulutuspäivässä saat uusinta ja
ajantasaista tietoa epilepsiasta, sen
tuomista erilaisista haasteista eri
ikäkausina. Lisäksi saat varmuutta
siitä, miten epilepsian onnistunut
hoito auttaa kehitysvammaista
elämään mahdollisimman hyvää
elämää. Päivä soveltuu lähityön
tekijöille niin lasten kuin aikuisten
parissa. Koulutus toteutetaan
yhteistyössä Epilepsialiiton kanssa.
HINTA: 180 € (162 € jäsenhinta)

Yksilökeskeinen
elämän
suunnittelu
YKS – Yksilöllisen
elämänsuunnittelun
sisäiset valmentajat
AIKA JA PAIKKA:

28.2.2019, 28.3.2019,
25.4.2019, 23.5.2019,
4.9.2019, 3.10.2019,
7.11.2019 ja 11.–12.12.2019 Helsinki
SISÄLTÖ: Koulutuskokonaisuus, jonka
tavoitteena on kouluttaa sisäisiä val
mentajia toimimaan yksilökeskeisen
työkulttuurin valmentajina työ
yhteisöissä. Koulutus kestää kaksi
lukukautta ja siihen kuuluu erilaisia
välitehtäviä ja lopputyö. Koulutuksen
jälkeen opiskelija pystyy valmenta
maan työntekijöitä laadukkaaseen
yksilökeskeiseen suunnittelutyöhön
ja toimintaan. Sisäinen valmen
taja osaa myös perehdyttää uutta
henkilökuntaa käyttämään karttaa,
polkua, toimintasuunnitelmaa ja
muita yksilökeskeisen elämänsuun
nittelun välineitä. Näiden lisäksi
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opiskelija harjoittelee käyttämään
oman työtavan arviointiin suunni
teltuja välineitä ja osaa toimia eri
laisissa valmennustilanteissa niiden
vaatimalla tavalla. Hän myös tietää
miten yksilökeskeisen työkulttuurin
vaikuttavuutta voidaan mitata. On
suotavaa, että koulutukseen hakeu
tuvalla on käytynä YKS-peruskurssi
sekä käytännön kokemusta YKSin
käytöstä työssään.
LISÄTIETOJA: koulutus@kvl.fi
HINTA: 1050 € (945 € jäsenhinta)

K U VA : V E I K K O K Ä H K Ö N E N

Mielenterveyden
edistäminen
Mielenterveystyö
kehitysvammaalalla -työpaja
AIKA JA PAIKKA:

30.–31.1.2019 Helsinki
SISÄLTÖ: Kaksipäiväisessä työpa
jassa tavoitteena on jäsentää ja
luoda uutta ja eteenpäin vievää
ajattelua ja toimintatapoja erilai
sissa mielenterveyttä haastavissa
tilanteissa. Tutkitaan nykytilan
netta ja tähdätään tulevaan. Työpaja
sopii niille, jotka ovat kiinnostu
neita ja haluavat kehittää omaa
ajatteluaan ja toimintaansa haas
tavissa tilanteissa niin asumispal
veluissa, päivätoiminnoissa tai
muuten kehitysvammaisten henki
löiden kanssa toimiessaan.
HINTA: 290 € (261 € jäsenhinta)

Mielenterveys kehitysvammaalalla -konsultoinnit
Katso lisätietoja Tilauskoulutukset
ja konsultaatiot -sivulta (s. 29).

Itsemäärääminen
IMO-passi – Itsemääräämisen
vahvistamisen hyvät
käytännöt
AIKA JA PAIKKA:

”Pidin siitä, että
koulutus oli muutakin
kuin luentoja;
osallistumista,
ryhmätöitä,
keskustelua, ajatusten
herättelyä.”

15

6.–7.2.2019, 26.–27.3.2019
ja 22.5.2019
SISÄLTÖ: Käytännön harjoituksia
sisältävä, viiden koulutuspäivän
m i t t a i n e n I M O - p a s s i ko u l u t u s
painottuu seuraaviin osuuksiin:
 ihmisoikeudet ja
itsemääräämisoikeus
 rajoitustoimenpiteiden
vähentäminen
 lainsäädännön sisältö ja
käytäntöön soveltaminen
Koulutukseen kuuluu ennakko- ja
välitehtävä, joiden avulla kurssi
lainen tutkii toimipaikkansa itse
m ä ä r ä ä m i s o i ke u t e e n l i i t t y v i ä
ohjeita ja toimintatapoja. Koulu
tuskokonaisuus sisältää lopputyön,
jonka hyväksytysti suoritettuaan
opiskelija saa IMO-passin.
HINTA: 680 € (612 € jäsenhinta)

Itsemääräämisen
vahvistaminen ja
rajoittamisen vähentäminen
– Esimiestyön näkökulma
AIKA JA PAIKKA:

13.–14.2.2019 Helsinki
SISÄLTÖ: Koulutuspäivässä päivite
tään ajankohtaisinta tietoa aiheen
lainsäädännöstä sekä tarkastellaan
mm. itsemääräämistä vahvistavia
työkäytäntöjä, eettisiä periaatteita
ja suunnittelua rajoittamistoimen
piteiden käytön vähentämiseksi.
Esimies saa koulutuspäivissä keinoja
siihen, miten tukea työntekijöiden
tietoja ja taitoja asiakkaan itsemää
räämisen vahvistamisessa.
HINTA: 290 € (261 € jäsenhinta)

”Sain mahtavia
työkaluja työtä
ajatellen.”

Työllistymisen
ja osallisuuden
tukeminen

kehitysvammaisen työnhakijan
vahvuuksien löytämiseen ja niiden
esille tuomiseen työnhakijoiden
vertaisryhmien toiminnassa sekä
ansioluettelon, esittelyvideoiden ja
osaamiskansioiden avulla.

Kehitysvammaisten
työllistymisen
tukeminen 1-2-3

Kehitysvammaisten
työllistymisen tukeminen
2: Löydä työpaikka

Kolmiosainen koulutussarja, johon
voi osallistua valinnan mukaan yksit
täiseen päivään tai kaikkiin kolmeen.
Koulutus on suunnattu vammaisalan
työhönvalmentajille ja muille osa
työkykyisten työllistymisen kysy
myksiä ratkoville ammattilaisille.
HINTA: Yksittäinen koulutuspäivä
180 € (162 € jäsenhinta) tai kolmen
päivän koulutuskokonaisuus 480 €
(432 € jäsenhinta)

AIKA JA PAIKKA: 24.4.2019 Helsinki

Kehitysvammaisten
työllistymisen tukeminen
1: Löydä vahvuudet
AIKA JA PAIKKA: 26.2.2019 Helsinki

Itsemääräämisen
vahvistaminen -konsultoinnit
Katso lisätietoja Tilauskoulutukset
ja konsultaatiot -sivulta (s. 29).

SISÄLTÖ: Tuloksellisen työhönval
mennuksen lähtökohtana ovat kehi
tysvammaisten ihmisten kyvyt ja
osaaminen. Heitä rohkaistaan aktii
visesti hakeutumaan työnhakijoiksi.
Heitä autetaan ymmärtämään, mitä
avoimille työmarkkinoille työllisty
minen tarkoittaa ja millaista tukea
on mahdollista saada työllistymisen
tueksi. Koulutuksessa perehdytään
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SISÄLTÖ: Tuloksellisessa työhönval
mennuksessa keskitytään etsimään
työpaikka avoimilta työmarkki
noilta. Etsintää ohjaavat työnha
kijan omat vahvuudet ja toiveet
työpaikasta ja toimialasta. Kou
lutuksessa käydään läpi, miten
työnantajia kontaktoidaan, miten
heidän tarpeensa selvitetään ja
miten työhönvalmennuksen tukea
tarjotaan työnantajalle. Koulutuk
sessa tutkitaan käytännönläheisillä
harjoituksilla, miten herättää työn
antajan kiinnostus palkata kehitys
vammainen työntekijä.

Kehitysvammaisten
työllistymisen tukeminen
3: Järjestä tuki
AIKA JA PAIKKA: 4.6.2019 Helsinki
SISÄLTÖ: Tuloksellisessa työhönval
mennuksessa työllistynyt henkilö
saa omiin tarpeisiinsa räätälöidyn
työhönvalmennuksen, jota tarjotaan
niin pitkään kuin hän sitä tarvitsee.
Valmennuksen toteutusmuodot mää
rittyvät asiakkaan tarpeiden mukaan.
Koulutuksessa syvennytään
työllistymisen tuen käytännön jär
jestämiseen, jota käydään läpi
käytännönläheisin esimerkein kehi
tysvammaisia ihmisiä työllistä
neiden työnantajien opastamana. He
kertovat oman kokemuksensa työn
antajuuden vaatimuksesta, työn
tekijöiden tukemisesta, työnkuvan
muokkaamisesta, työsuhteen käyn
nistämisestä ja ylläpitämisestä
sekä siitä, mitä he odottavat näissä
asioissa työhönvalmentajalta.

Selkokieli ja
saavutettavuus
Kirjoita selkokieltä
AIKA JA PAIKKA:

 11.2.2019
Kehitysvammaliitto, Helsinki
 17.4.2019
Kehitysvammaliitto, Helsinki
SISÄLTÖ: Mikä tekee tekstistä
helppolukuisen? Miten kirjoitat
ilmeikästä selkokieltä? Kirjoituskou
lutuksessa perehdytään selkokielen
kirjoitusprosessiin ja -ohjeisiin.
Pääpaino on selkokielisissä infor
maatioteksteissä kuten verkko- ja
esiteteksteissä. Koulutuksessa
tutustutaan myös selkojulkaisun
ulkoasuun ja kuvitukseen. Koulutuk
sessa tehdään kirjoitusharjoituksia,
joista osallistujat saavat palau
tetta. Kirjoitusharjoituksia varten
tarvitaan oma tietokone. Osallis
tujat voivat lähettää kouluttajalle
etukäteen tekstejä, jotka heidän on
tarkoitus selkokielistää. Koulutus on
mahdollista tilata työyhteisöön.
HINTA: 180 €
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Selkokieli verkossa
AIKA JA PAIKKA: 5.3.2019

Kehitysvammaliitto, Helsinki
SISÄLTÖ: Miten tuotat selkokie
listä sisältöä verkkosivuille? Miten
selkokuva ja -video tukevat ymmär
tämistä? Miten rakennat sivus
tosta helppokäyttöisen? Miten
eri vammat ja rajoitteet vaikut
tavat verkkosivujen käyttöön ja
miten erityistarpeet huomioi
da a n si vuston suunni ttel us s a?
Koulutus antaa perustietoa siitä,
mitä selkokieli ja saavutettavuus
tarkoittavat verkkoympäristössä.
Koulutuksessa tutustutaan selko
kirjoittamisen periaatteisiin sekä
saavutettavuuslainsäädäntöön.
Koulutuksen tavoitteena on tukea
selkokielisten sisältöjen suunnit
telua ja kehittämistä osallistujien
omissa organisaatioissa.
HINTA: 180 €

”Sain hyvät
perustiedot siitä,
mitä selkokieli on.
Suosittelen muillekin
työpaikallani.”

Kirjoita selkokieltä
-jatkokurssi
AIKA JA PAIKKA: 7.5.2019

Kehitysvammaliitto, Helsinki
SISÄLTÖ: Innostava iltapäivä sel
kokielen ja selkotekstien parissa!
P u o l e n p ä i v ä n ko u l u t u k s e s s a
kertaus selkokielellä kirjoittamisen
ohjeista, mutta pääpaino on teksti
harjoituksissa. Harjoitukset tehdään
infoteksteillä (esite- ja verkko
tekstit). Koulutukseen sisältyy
ennakkotehtävä, joka lähetetään
osallistuville myöhemmin. Koulu
tukseen osallistumisen edellytys on
aiemmin käyty Kirjoita selkokieltä
-kurssi tai kokemusta selkotekstien
kirjoittamisesta ja julkaisusta.
HINTA: 95 €

Puhu selkokieltä
AIKA JA PAIKKA: 21.5.2019

Kehitysvammaliitto, Helsinki
SISÄLTÖ: Miten selkeytät ja yksin
kertaistat omaa puhettasi? Kuinka
rohkaiset keskustelukumppaniasi
osallistumaan aktiivisesti vuoro
vaikutukseen? Miten ymmärrysvai
keuksia voidaan käsitellä? Toimiva
vuorovaikutus syntyy ilmapiirissä,
jonka keskustelijat kokevat tur
valliseksi. Selkopuhe tarkoittaa

yhteisymmärryksen rakentamista, ja
sen perustana on selkeä ja ymmär
rettävä kieli. Koulutuksessa tutus
tutaan selkokielisen puheen ja
vuorovaikutuksen ohjeisiin. Koulu
tuspäivän aikana tehdään erilaisia
puhe- ja vuorovaikutusharjoituksia.
Koulutus soveltuu kaikille, jotka
kohtaavat omassa asiakastyössään
selkokieltä tarvitsevia henkilöitä ja
jotka tahtovat kehittää omia vuoro
vaikutustaitojaan. Koulutus on mah
dollista tilata työyhteisöön.
HINTA: 180 €

Saavutettavuus ja
helppokäyttöisyys
verkkosivuilla
AIKA JA PAIKKA: 6.6.2019

Kehitysvammaliitto, Helsinki
SISÄLTÖ: Koulutuksessa käydään
läpi, miten eri vammat ja rajoitteet
vaikuttavat verkkosivujen käyttöön
ja miten erityistarpeet huomi 
oidaan sivuston suunnittelussa.
Koulutuksessa käsitellään helppo
käyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä
teknisten saavutettavuuskriteerien
lisäksi. Koulutus antaa perustiedot
saavutettavuudesta, hyvistä käytän
nöistä sekä lainsäädännöstä.
HINTA: 95 €
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Vuorovaikutus ja
kommunikointi
TAIKE-taulusto
kommunikointivälineenä
AIKA JA PAIKKA:

 28.–29.1.2019 Helsinki
 11.–12.3.2019 Helsinki
SISÄLTÖ: Koulutuksessa käydään läpi
sekä SDP- että Communicator 5 -kom
munikointiohjelmille rakennettujen
TAIKE-taulustojen sanastot, asetukset
ja kielellisen tavuttimen toiminta sekä
harjoitellaan niiden käyttöä.
KOULUTTA JAT: AAC-asiantuntija
Virpi Yiannakou ja avustavan tie
totekniikan asiantuntija Marina
Green-Järvinen (Tikoteekki)
HINTA: 290 € (261 € jäsenhinta)

Tukiviittomia
työtoiminnan arkeen
AIKA JA PAIKKA: 5.2.2019 Helsinki
SISÄLTÖ: Koulutus on tarkoitettu

työtoiminnassa työskenteleville.
Koulutuksessa harjoitellaan työtoi
minnan arjessa tarvittavia viittomia
eikä osallistuminen edellytä aikai
sempaa viittomien osaamista. Kou
lutuksessa jaetaan kuvallinen
materiaali opeteltavista viittomista.
KOULUTTA JA: AAC-asiantuntija
Virpi Yiannakou (Tikoteekki)
HINTA: 180 € (162 € jäsenhinta)

Tukiviittomia
varhaiskasvatukseen
AIKA JA PAIKKA: 19.2.2019 Helsinki

Talking Mats®
-keskustelumatto – Väline
mielipiteiden ilmaisemiseen

SISÄLTÖ: Koulutus on tarkoitettu

AIKA JA PAIKKA:

varhaiskasvatuksessa työskente
leville. Koulutuksessa harjoitel
laan varhaiskasvatuksen arjessa
tarvittavia viittomia eikä osallis
tuminen edellytä aikaisempaa viit
tomien osaamista. Koulutuksessa
jaetaan kuvallinen materiaali ope
teltavista viittomista.
KOULUTTA JA: AAC-asiantuntija
Virpi Yiannakou (Tikoteekki)
HINTA: 180 € (162 € jäsenhinta)

27.2.2019 ja 10.4.2019
klo 12.30–15.30 Helsinki
S I S Ä LTÖ : Ta l k i n g M a t s - m e n e 
telmän avulla henkilö voi ilmaista
omia mielipiteitään ja näkemyk
siään häntä koskevista asioista.
M e n e t e l m ä myö s h e l p o t t a a j a
jäsentää keskustelua.
KOU L UT TA JAT: Puhetera peutti ,
asiantuntija Kaisa Laine ja puhe
terapeutti, asiantuntija Annakaisa
Ojanen (Tikoteekki)
HINTA: 180 € (162 € jäsenhinta)

”Sain todella paljon
hyödyllistä ja uutta
tietoa tukiviittomista
luennon ja
harjoitusten
muodossa.”
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”Kommunikointi
oppilaiden kanssa
sujuvampaa tämän
koulutuksen jälkeen.”

Voimauttavan
vuorovaikutuksen perusteet
AIKA JA PAIKKA: 15.5.2019

klo 10–16 Helsinki
SISÄLTÖ: Voimauttava vuorovai
kutus (Intensive Interaction) on
toimintatapa, joka tukee vaikeasti
kehitysvammaisen tai autismikirjon
ihmisen vuorovaikutusta ja parantaa
hänen elämänlaatuaan. Koulutuk
sessa käsitellään mm. kommuni
koinnin perustaa, voimauttavan
vuorovaikutuksen periaatteita ja
toimintatavan toteuttamista arjessa.
KOULUTTAJA: Voimauttavan vuo
rovaikutuksen koordinaattori Katja
Burakoff (Tikoteekki)
HINTA: 180 € (162 € jäsenhinta)

Syksy 2019

Seminaarit ja
neuvottelupäivät
UUTUUS!

Henkilökohtaisen
budjetoinnin seminaaripäivä
ja työpaja
AIKA JA PAIKKA:

29.8.2019 seminaaripäivä, Helsinki
30.8.2019 syventävä työpaja, Helsinki
SISÄLTÖ: Henkilökohtaisen bud
jetoinnin päämääränä on lisätä
ihmisten valinnan ja vaikuttamisen
mahdollisuuksia oman tuen rat
kaisuihin ja toteutumiseen. Semi
naarissa ja työpajassa pohditaan
käytännön toteuttamistapoja, joissa
yhdistyvät ihmisoikeusperusta ja
henkilökohtaisen budjetoinnin peri
aatteet ja työvälineiden käyttö.
HINTA: Ilmoitetaan myöhemmin

UUTUUS!

Hyvä arki lapsiperheessä
AIKA JA PAIKKA: 10.9.2019 Helsinki
SISÄLTÖ: Päivä koostuu neljästä
teemasta, jotka ovat: 1) Ihmisoi
keudet kuuluvat kaikille. Kuinka
voimme vahvistaa oikeuksien toteu
tumista vammaisen lapsen, nuoren

ja hänen perheensä palveluissa ja
arjessa. Perhekeskusten merkitys
asenteiden muokkaajina ja yhden
mukaisten palveluiden tarjoajina
kaikille lapsiperheille. 2) Jokaisella
on oikeus kehittää vahvuuksiaan
ja taitojaan. Koulun merkitys ja
rooli kasvatuskumppanina. 3) Aito
kuuleminen edellyttää pysähty
mistä ja läsnäoloa. Kun en pysty
sanoin puhumaan, mutta haluan
tulla silti kuulluksi. 4) Kansalai
seksi kasvaminen edellyttää mah
dollisuutta osallistua ja vaikuttaa.
Millä keinoilla voi tukea ja vahvistaa
vammaisen lapsen ja nuoren osalli
suuden toteutumista.
HINTA: 180 € (162 € jäsenhinta)

Työhönvalmentajien
neuvottelupäivät
AIKA JA PAIKKA:

11.–12.9.2019 Helsinki
SISÄLTÖ: Työhönvalmentajien neu
vottelupäivillä käsitellään kehitys
vammaisten ja muiden oppimisessa
ja ymmärtämisessä tukea tarvitse
vien ihmisten työllistymisen kysy
myksiä asiantuntija-alustusten
pohjalta. Päivillä tarkastellaan mm.
vammaisten ihmisten työllistymi
seen liittyviä työlainsäädännön
kysymyksiä. Lisäksi työpajoissa
k ä s i t e l l ä ä n t y ö n a n t a j a ko n t a k 
tointia ja asiakastyöskentelyä. Työ
hönvalmentajien neuvottelupäivät
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on suunnattu kehitysvamma-alan
työhönvalmentajille ja muille kehi
tysvammaisten henkilöiden työl
listymisen kysymyksiä ratkoville
ammattilaisille.
HINTA: 290 € (261 € jäsenhinta)

”Sain paljon puhtia ja
tietoa omaan työhöni.”

Perhehoitajien päivät
AIKA JA PAIKKA: 9.–10.10.2019

(paikka ilmoitetaan myöhemmin)
S I S Ä LTÖ : Ke h i t y s v a m m a p e r h e 
hoidon valtakunnalliset koulutus
päivät kokoaa yhteen perhehoitajia
sekä perhehoidon työntekijöitä
ja luottamushenkilöitä. Päivillä
puidaan alan ajankohtaisia kysy
myksiä ja voimaannutaan vertais
tuesta. Päiville ovat tervetulleita
kaikki asiasta kiinnostuneet.
HINTA: Ilmoitetaan myöhemmin

UUTUUS!

Uudet tuen muodot
tuetussa asumisessa
AIKA JA PAIKKA:

22.–23.10.2019 Helsinki
SISÄLTÖ: Miten mahdollistamme
kaikkien kehitysvammaisten hen
kilöiden oikeuden valita missä asuu,
minkälaisen kodin valitsee ja kenen
kanssa jakaa kodin vai asuuko
yksin? Minkälaisia asumisen vaih
toehtoja on olemassa ja miten tuki
on niihin tuotu? Millä kaikilla eri
keinoilla pärjäämistä on tuettu ja
yksinäisyyttä ehkäisty?
HINTA: 290 € (261 € jäsenhinta)

Kehitys
vammaisuus
TOIMI®-webinaari –
Toimintakyvyn kuvaamisen
menetelmäkoulutus
AIKA JA PAIKKA:

3.9.2019 osa 1 klo 13–15 ja
24.10.2019 osa 2 klo 13–15
SISÄLTÖ: TOIMI® on Kehitysvam
maliiton rekisteröimä toimintakyvyn
kuvaamismenetelmä. Koulutuksessa
perehdytään sekä menetelmään että
kehitysvammaisen henkilön toimin
takyvyn hyvään kuvaamiseen. Saatua
tietoa voidaan hyödyntää henkilön
palvelusuunnittelussa ja yksilöllisen
tukemisen sekä ohjauksen suunnitte
lussa. Koulutus soveltuu niille, jotka
työssään kuvaavat kehitysvammaisten
henkilöiden toimintakykyä ja arvioivat
palveluntarvetta eri toimintaympäris
töissä. Koulutuksen hintaan sisältyy
TOIMI®-kuvantamisen materiaali.
Toteutus webinaarina, joka
sisältää kaksi osaa: osa 1 käsittelee
menetelmän perusteita ja täyttö
vinkkejä. Välitehtävänä lomakkeen
täyttö. Osa 2 tarjoaa esimerkkejä
lomakkeen käyttötarkoituksista
sekä mahdollisuuden esittää kysy
myksiä ja kommentteja omaan käyt
tökokemukseen liittyen.
HINTA: 90 € webinaari (2 × 2 h)
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UUTUUS!

Perustietoa
kehitysvammaisuudesta
-verkkokurssi
AIKA: Ilmoittautuminen syksyn

kurssille päättyy 18.9.2019
SISÄLTÖ: Kurssilla käsitellään kehi
tysvammaisuutta lääketieteellisen,
toimintakyvyn ja sosiaalisen näkö
kulmien kautta sekä kehitysvam
maisuuden vaikutusta oppimiseen ja
oman toiminnan ohjaukseen. Verkko
kurssi soveltuu kaikille alalla työsken
televille ja aiheesta kiinnostuneille,
mutta erityisesti heille, joiden
ammattitutkintoon ei ole kuulunut
o p i s ke l u a ke h i t y s v a m m a i s u u 
desta. Verkkokurssi soveltuu myös
vanhojen tietojen päivittämiseen.
LISÄTIETOJA: koulutus@kvl.fi
Verkkokurssin ajankohdan voi
myös neuvotella tilaajan tarpeisiin
sopivaksi.
HINTA: Hintaan vaikuttaa osallistu
jien määrä per organisaatio. Pyydä
tarjous kurssin toteuttamisesta
omassa organisaatiossasi.

Saattohoito
AIKA JA PAIKKA: 2.10.2019 Helsinki
KOHDERYHMÄ: Koulutus soveltuu
kehitysvammahuollon asumispalve
lujen henkilökunnalle, kotisairaalan,
kotihoidon sekä kotisairaanhoidon
henkilökunnalle, jotka työssään
kohtaavat kehitysvammaisia
saattohoitoasiakkaita.
SISÄLTÖ: Kuolevan ihmisen tarpeiden
ja toiveiden täyttäminen sekä hänen
vakaumuksensa ja toiveidensa kunni
oittaminen ovat saattohoidon lähtö
kohtia. Koulutuksessa perehdytään
saattohoidon järjestämiseen kehi
tysvammaisen asuinympäristössä.
Koulutus tarjoaa työntekijälle mah
dollisuuden työstää omaa suhtau
tumistaan kuolemaan ja vahvistaa
ammatillista osaamistaan.
HINTA: 180 € (162 € jäsenhinta)

SeMoCo – Apua
käyttäytymisen
ymmärtämiseen ja
aistihäiriöihin
AIKA JA PAIKKA:

17.–18.10.2019 Helsinki
SISÄLTÖ: Peruskurssin tavoitteena
on auttaa osallistujia ymmärtämään,
miten aistihäiriöt vaikuttavat käyt
täytymiseen ja oppimiseen. Aistijär
jestelmän epätasapaino voi ilmetä
mm. ali- tai yliherkkyytenä äänille,
hajuille, mauille sekä erilaisille visu
aalisille tai taktiilisille ärsykkeille.
Koulutuksessa paneudutaan käyt
täytymisen eri osatekijöihin. Näitä
ovat mm. kommunikointi, hyvin
vointi, ympäristö, tukiverkosto
ja sensomotoriikka. Osallistujia
neuvotaan, miten käyttäytymistä ja
sensomotoriikkaa arvioidaan, jonka
jälkeen tutustutaan SeMoCo (sen
so-motoris-kognitiivisiin) -harjoituk
siin, joiden avulla pieninä annoksina,
säännöllisesti arjessa toteuttamalla
muokataan hermoston rakennetta ja
toimintaa. Kun ympäristön ärsykkeet
koetaan vähemmän uhkaavina ja häi
ritsevinä, yksilön toimintakyky ja
keskittyminen paranevat ja uusien
asioiden oppiminen helpottuu.
K O U L U T TA JAT: Donald Szegda,
Community Interactions Inc. ja Erja
Hokkanen. Koulutus on osittain eng
lanninkielellä, joka tulkataan suomeksi.
HINTA: 290 € (261 € jäsenhinta)
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Itsemäärääminen
Itsemääräämisen
vahvistamisen keinoja
AIKA JA PAIKKA:

17.–18.9.2019 Helsinki
SISÄLTÖ: Koulutuksessa perehdy
tään mitä on itsemäärääminen ja
mitä keinoja on vahvistaa henkilön
omia valintoja. Tutustutaan tuetun
päätöksenteon menetelmään
arjessa. Pohditaan miten autamme
kehitysvammaista henkilöä sel
viytymään haastavista tilanteista
mahdollisimman vähäisellä rajoit
tamisella ja miten työntekijä voi
toimia henkilön päätösten mukai
sesti riskitilanteissa.
HINTA: 290 € (261 € jäsenhinta)

”Koulutus oli todella
hyvä ja vastasi sitä
mitä odotin. Sain
eväitä työhöni
jopa enemmän
kuin odotin.”

Itsemääräämisen
vahvistamisen keinoja
vaikeavammaisilla
AIKA JA PAIKKA:

12.–13.11.2019 Helsinki
S I S Ä LT Ö : M i t e n v a i k e i m m i n
v a m m a i n e n h e n k i l ö ke r t o o j a
päättää elämästään? Miten hän
i l m a i s e e t a r p e i t a a n j a t e ke e
päätöksiä? Koulutuksessa saadaan
tietoa keinoista, joilla voimme oppia
y m m ä r t ä m ä ä n t a r ke m m i n v a i 
keimmin vammaisen henkilön mieli
piteen ilmaisuja ja omia valintoja.
HINTA: 290 € (261 € jäsenhinta)

Itsemääräämisen
vahvistaminen -konsultoinnit
Katso lisätietoja Tilauskoulutukset
ja konsultaatiot -sivulta (s. 29).

Lainsäädäntö ja
sen soveltaminen
Erityishuoltolain säädökset
ja itsemääräämisoikeus
lähityöntekijän
näkökulmasta
AIKA JA PAIKKA:

30.–31.10.2019 Helsinki
SISÄLTÖ: Koulutuspäivässä käydään
läpi ajankohtaisinta tietoa aiheen
lainsäädännöstä sekä tarkastellaan
itsemääräämistä vahvistavia työkäy
täntöjä, eettisiä periaatteita ja suun
nittelua rajoittamistoimenpiteiden
käytön vähentämiseksi. Lisäksi
tutkitaan itsemääräämisen eri ulot
tuvuuksia. Osallistuja saa koulutus
päivissä keinoja ja kehittämisideoita
siihen, miten valinta ja kontrolli arjen
tilanteissa säilyy kehitysvammaisella
henkilöllä itsellään. Koulutus sisältää
monipuolisia harjoituksia. Koulutus
on suunnattu lähityöntekijöille mutta
soveltuu myös esimiehille.
HINTA: 290 € (261 € jäsenhinta)
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UUTUUS!

Lakia pähkinänkuoressa
AIKA JA PAIKKA:

19.11.2019 Helsinki
SISÄLTÖ: Vaativa sosiaalityön kenttä
edellyttää sote-ammattilaisilta laa
ja-alaista lainsäädännön tuntemista.
Uuden sosiaalihuoltolain myötä
osaamisen vaatimustaso on noussut,
kun tavoitteena on kokonaisval
tainen palvelutarpeen arviointi ja
yhteensovitetut palvelut. Sovellet
tavia lakeja on paljon, eikä niiden
hallitseminen ole helposti yhdis
tettävissä perustyöhön. Koulutus
päivässä juristi Liisa Murto avaa
keskeisen lainsäädännön kuten
sosiaalihuolto-, vammaispalvelu-,
asiakas-, valinnanvapaus- sekä jär
jestämislakien uusia ja suunnitteilla
olevia muutoksia ja niiden vaiku
tuksia käytännön työhön.
HINTA: 180 € (162 € jäsenhinta)

Mielenterveyden Selkokieli ja
edistäminen
saavutettavuus
Mielenterveystyö
kehitysvamma-alalla
AIKA JA PAIKKA:

8.–9.10.2019 Helsinki
SISÄLTÖ: Koulutuksessa opiskel
laan, mistä mielenterveys rakentuu ja
miten mielenterveyttä voi rakentaa
erilaisissa elämäntilanteissa ja -krii
seissä. Toisena päivänä paneudutaan
psykiatristen sairauksien tunnus
merkkeihin kehitysvammaisilla henki
löillä ja miten huomioida psyykkisten
sairauksien vaikutukset kehitysvam
maisen henkilön toimintakykyyn.
Lisäksi käsitellään lääkehoidon vaiku
tuksia ja tapoja seurata niitä.
HINTA: 290 € (261 € jäsenhinta)

Mielenterveystyö
kehitysvamma-alalla
-konsultoinnit
Katso lisätietoja Tilauskoulutukset
ja konsultaatiot -sivulta (s. 29).

Kirjoita selkokieltä
AIKA JA PAIKKA:

 26.9.2019 Helsinki
 14.11.2019 Helsinki
SISÄLTÖ: Mikä tekee tekstistä
helppolukuisen? Miten kirjoitat
ilmeikästä selkokieltä? Kirjoituskou
lutuksessa perehdytään selkokielen
kirjoitusprosessiin ja -ohjeisiin.
Pääpaino on selkokielisissä infor
maatioteksteissä kuten verkko- ja
esiteteksteissä. Koulutuksessa
tutustutaan myös selkojulkaisun
ulkoasuun ja kuvitukseen. Koulutuk
sessa tehdään kirjoitusharjoituksia,
joista osallistujat saavat palau
tetta. Kirjoitusharjoituksia varten
tarvitaan oma tietokone. Osallis
tujat voivat lähettää kouluttajalle
etukäteen tekstejä, jotka heidän on
tarkoitus selkokielistää. Koulutus on
mahdollista tilata työyhteisöön.
HINTA: 180 €
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Suunnittele selkojulkaisu
AIKA JA PAIKKA:

10.10.2019 Helsinki
SISÄLTÖ: Millainen kuvitus tukee
tekstin ymmärtämistä, ja mikä johtaa
lukijaa harhaan? Mitkä graafiset
ratkaisut helpottavat tai vaikeut
tavat lukemista? Puolen päivän kou
lutuksessa tutustutaan selkokielen
käyttäjäryhmiin sekä selkokirjoit
tamisen ja -julkaisemisen periaat
teisiin. Koulutus antaa perustietoa,
kuinka taittaa ja kuvittaa selkokie
linen julkaisu kuten selkoesite. Kou
lutuksessa analysoidaan käytännön
esimerkkien avulla erilaisia kuvan
käyttö- ja taittoratkaisuja selkokielen
eri käyttäjäryhmien näkökulmasta.
Osallistujat voivat lähettää koulutta
jalle etukäteen aineistoja tai valmiita
esitteitä, joista he aikovat tuottaa
selkojulkaisun.
HINTA: 95 €

”Selkeä ja tiivis
tietopaketti
selkokieleen. Tämä
innostaa jatkamaan
selkokielen parissa.
Oli varmasti hyödyksi
omassa työssä.”

K U VA : V E I K K O K Ä H K Ö N E N

Puhu selkokieltä
AIKA JA PAIKKA:

29.10.2019 Helsinki
SISÄLTÖ: Miten selkeytät ja yksin
kertaistat omaa puhettasi? Kuinka
rohkaiset keskustelukumppaniasi
osallistumaan aktiivisesti vuoro
vaikutukseen? Miten ymmärrysvai
keuksia voidaan käsitellä? Toimiva
vuorovaikutus syntyy ilmapiirissä,
jonka keskustelijat kokevat turval
liseksi. Selkopuhe tarkoittaa yhteis
ymmärryksen rakentamista, ja sen
perustana on selkeä ja ymmärret
tävä kieli. Koulutuksessa tutus
tutaan selkokielisen puheen ja
vuorovaikutuksen ohjeisiin. Koulu
tuspäivän aikana tehdään erilaisia
puhe- ja vuorovaikutusharjoituksia.
Koulutus soveltuu kaikille, jotka
kohtaavat omassa asiakastyössään
selkokieltä tarvitsevia henkilöitä ja
jotka tahtovat kehittää omia vuoro
vaikutustaitojaan. Koulutus on mah
dollista tilata työyhteisöön.
HINTA: 180 €

Selkokieli verkossa
AIKA JA PAIKKA:

20.11.2019 Helsinki
SISÄLTÖ: Miten tuotat selkokie
listä sisältöä verkkosivuille? Miten
selkokuva ja -video tukevat ymmär
tämistä? Miten rakennat sivus
tosta helppokäyttöisen? Miten eri
vammat ja rajoitteet vaikuttavat

verkkosivujen käyttöön ja miten eri
tyistarpeet huomioidaan sivuston
suunnittelussa? Koulutus antaa
perustietoa siitä, mitä selkokieli ja
saavutettavuus tarkoittavat verk
koympäristössä. Koulutuksessa
tutustutaan selkokirjoittamisen
periaatteisiin sekä saavutetta
vuuslainsäädäntöön. Koulutuksen
tavoitteena on tukea selkokie
listen sisältöjen suunnittelua ja
kehittämistä osallistujien omissa
organisaatioissa.
HINTA: 180 €

Saavutettavuus ja
helppokäyttöisyys
verkkosivuilla
AIKA JA PAIKKA: 24.10.2019

Kehitysvammaliitto, Helsinki
SISÄLTÖ: Koulutuksessa käydään
läpi, miten eri vammat ja rajoitteet
vaikuttavat verkkosivujen käyttöön
ja miten erityistarpeet huomi 
oidaan sivuston suunnittelussa.
Koulutuksessa käsitellään helppo
käyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä
teknisten saavutettavuuskriteerien
lisäksi. Koulutus antaa perustiedot
saavutettavuudesta, hyvistä käytän
nöistä sekä lainsäädännöstä.
HINTA: 95 €
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Vuorovaikutus ja
kommunikointi
GoTalkNowkommunikointiohjelman
rakentaminen iPadissa
AIKA JA PAIKKA: 10.9.2019

klo 12.30–15.00 Helsinki
SISÄLTÖ: Koulutuksessa käydään
läpi ohjelman perustoiminnot,
kuten sivun luominen, solun
lisääminen, kuvien ja merkkien
lisääminen, kommenttisolujen mää
rittelyt, asetukset, päivittäminen,
tallentaminen ja varmuuskopiointi.
KOULUTTAJA: Teknisten kommuni
koinnin apuvälineiden asiantuntija,
puheterapeutti Annakaisa Ojanen
(Tikoteekki)
HINTA: 95 €

”Koulutuksessa oli
sopivassa suhteessa
teoriaa ja käytännön
esimerkkejä.”

Widgit Go
-kommunikointiohjelman
rakentaminen iPadissa
AIKA JA PAIKKA: 11.9.2019

klo 12.30–15.00 Helsinki
SISÄLTÖ: Koulutuksessa käydään
läpi ohjelman perustoiminnot kuten
sivun luominen, solun lisääminen,
kuvien ja merkkien lisääminen,
ko m m e n t t i s o l u j e n m ä ä r i t t e l y t ,
asetukset, päivittäminen, tallenta
minen ja varmuuskopiointi.
KOULUTTA JA: Avustavan tieto
tekniikan asiantuntija Marina
Green-Järvinen (Tikoteekki)
HINTA: 95 €

Voimauttavan
vuorovaikutuksen
syventävä koulutus
AIKA JA PAIKKA:

25.9.2019, 23.10.2019, 13.11.2019
ja 11.12.2019 klo 13–16 Helsinki
SISÄLTÖ: Koulutus on tarkoitettu
sosiaali-, terveys- tai opetusalan
ammattilaisille, jotka ovat osallis
tuneet Voimauttavan vuorovaiku
tuksen perusteet -koulutukseen
ja haluavat syventää taitojaan ja
saada lisää varmuutta Voimaut
tavan vuorovaikutuksen toteut
tamiseen. Koulutus toteutuu
pienryhmässä ja sisältää ennak
kotehtävän, Voimauttavan vuo
rovaikutuksen harjoittelun oman
asiakkaan kanssa sekä neljä puolen

päivän koulutusta, joissa hyödynne
tään videopohjaista ohjausta.
KOULUTTAJA: Voimauttavan vuoro
vaikutuksen koordinaattori Kaisa
Martikainen (Tikoteekki)
HINTA: 880 €

Harjoituspelejä iPadille
ja Android-tabletille
AIKA JA PAIKKA:

3.10.2019 klo 13.00–15.30 Helsinki
SISÄLTÖ: Iltapäivän aikana käydään
läpi iPad- ja Android-laitteille tar
koitettuja sovelluksia, joita voidaan
käyttää varhaisen opetuksen ja kun
toutuksen tukena. Sovellusten avulla
voidaan harjoitella erilaisia toimin
toja ja valmiuksia, joita tarvitaan
myöhemmin esimerkiksi kommuni
kointiohjelman käytön harjoittelussa.
KOULUTTA JA: Avustavan tieto
tekniikan asiantuntija Marina
Green-Järvinen (Tikoteekki)
HINTA: 95 €

HYP-käynnistäjäkoulutus
AIKA JA PAIKKA:

3.10.2019 klo 12–15 Helsinki
SISÄLTÖ: Koulutus on tarkoitettu
vaikeasti puhevammaisten ihmisten
yhteisöille, jotka haluavat ottaa HYPmallin käyttöön yhteisössään. Kou
lutuksessa käydään läpi HYP-mallin
tausta-ajatusta, materiaaleja ja toteut
tamista sekä sitä, miten HYP-käynnis
täjä vie mallin myös uuteen yhteisöön.
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KOULUTTAJA: Erityisasiantuntija
Kaisa Martikainen (Tikoteekki)
HINTA: 95 €
HUOM! HYP-käynnistäjäkoulu
tuksen voi tilata työyhteisöön myös
kolme tuntia kestävänä itseohjau
tuvana videokoulutuksena. Tiedus
telut: tikoteekki@kvl.fi

Voimauttavan
vuorovaikutuksen perusteet
AIKA JA PAIKKA: 26.11.2019

klo 10–16 Jyväskylä
SISÄLTÖ: Voimauttava vuorovai
kutus (Intensive Interaction) on
toimintatapa, joka tukee vaikeasti
kehitysvammaisen tai autismikirjon
ihmisen vuorovaikutusta ja parantaa
hänen elämänlaatuaan. Koulutuk
sessa käsitellään mm. kommuni
koinnin perustaa, voimauttavan
vuorovaikutuksen periaatteita ja
toimintatavan toteuttamista arjessa.
KOULUTTAJA: Voimauttavan vuoro
vaikutuksen koordinaattori Kaisa
Martikainen (Tikoteekki)
HINTA: 180 € (162 € jäsenhinta)

”Opin uusia keinoja
kommunikoida
haastavampien
lasten kanssa.”

Tilaus
koulutukset
ja konsultaatiot
Kansalaisuusyksikkö
Suunnittelemme ja toteutamme
tilaajan tarpeisiin räätälöityjä kou
lutuksia ja työpajoja alueellisesti eri
puolille Suomea. Tilauskoulutusten
kestoon ja hintaan vaikuttavat kou
lutuksen laajuus ja osanottaja
määrä. Teemme tilauskoulutusta
tarvittaessa myös webinaareina
Adobe Connect -yhteydellä.
LISÄTIETOJA JA TARJOUSPYYNNÖT:

koulutus@kvl.fi

Itsemääräämisen
vahvistaminen -konsultoinnit
Työyhteisöön tilattava sopimuksen
mukainen konsultaatiokäynti.
SISÄLTÖ: Itsemääräämisoikeuden
toteutumisen ja rajoittamistoimen
piteiden vähentämisen tarkastelua
yhdessä konsultin kanssa. Työyhteisö
tutkii itsemääräämiseen liittyviä kysy
myksiä eri näkökulmista. Käytännön
tilanteiden tarkastelussa tavoitteena
on varmistaa asiakkaan toimintaval
miudet omassa elämässään. Samalla
edistetään sekä asiakkaan että työyh
teisön hyvinvointia. Konsultointi rää
tälöidään tilaajan tarpeita vastaavaksi.
KONSULTTI: Kansalaisuusyksikön
kouluttaja Jonna Salomaa
LISÄTIETOJA JA TARJOUS:

koulutus@kvl.fi

Mielenterveys kehitysvammaalalla -konsultoinnit
Työyhteisöön tai tiimiin tilattava sopi
muksen mukainen konsultaatiokäynti.
SISÄLTÖ: Oman toiminnan ja haasta
vien tilanteiden tarkastelua yhdessä
konsultin kanssa. Työyhteisö tutkii
haastavia tilanteita eri näkökul
mista ja muuttaa ongelmia tavoit
teiksi, jotka edistävät asiakkaan ja
työyhteisön hyvinvointia.
KONSULTTI: Kansalaisuusyksikön
kouluttaja Niina Sillanpää

Selkokeskus
Räätälöity koulutus
selkokielestä
KESTO: 2–3 tunnin luento, puolen
päivän koulutus tai kokopäiväkoulutus
KOULUTUSAIHEITA: Selkokielen
perusteet, selkokirjoittaminen,
selkokirjallisuus ja selkokieliset
aineistot, selkokielinen puhe ja vuo
rovaikutus, selkokieli ja verkkopal
velujen helppokäyttöisyys.
LISÄTIETOJA JA TARJOUS:

selkokeskus@kvl.fi

UUTUUS!

Räätälöity koulutus
verkkosivujen
saavutettavuudesta
KESTO: puolen päivän koulutus tai

kokopäiväkoulutus
KOULUTUSAIHEITA: Perustietoa saa
vutettavuudesta, saavutettavuus
lainsäädäntö ja sen soveltaminen,
WCAG 2.1 ja onnistumiskriteerit,
saavutettavuuskriteerien tekninen
toteutus esimerkein, avustavat tek
nologiat, saavutettava suunnitte
luprosessi, käytännön harjoituksia.
Koulutus voidaan räätälöidä eri koh
deryhmille: tilaajat, suunnittelijat,
toteuttajat, sisällöntuottajat.

LISÄTIETOJA JA TARJOUS:

LISÄTIETOJA JA TARJOUS:

koulutus@kvl.fi

papunet@kvl.fi

29

Lukutuen peruskurssi

Tikoteekki

KESTO: 2 päivää

Koulutuksen aiheena voi olla esi
merkiksi vaikeimmin kehitysvam
maisten ihmisten kommunikointi,
apuvälineet, tukiviittomat tai
kuvien käyttö kommunikoinnissa.
Tilaisuudet on mahdollista
j ä r j e s t ä ä Ke h i t y s v a m m a l i i t o n
tiloissa Helsingissä, Malmilla tai
tilaajan omissa tiloissa.

SISÄLTÖ: Miten tuet selkokielen ja
lukemisen avulla asiakkaiden hyvin
vointia ja osallisuutta? Mitä hyötyä
lukemisesta on, ja mitä lukemisella
voidaan tehdä? Lukutuki on vammaistai vanhustyön työntekijä, jonka
yhtenä työtehtävänä on auttaa asiak
kaita lukemisessa. Lukutuki järjestää
asiakkaille säännöllisesti lukuhetkiä.
Hän edistää omassa asiakastyössään
selkokieltä ja asiakkaiden oikeutta
lukemiseen. Lukutuen peruskurssi
antaa tietoa ja taitoja, miten käyn
nistää ja kehittää lukutukitoimintaa
omassa työyhteisössä. Kurssilla
perehdytään selkokieleen, selko
aineistoihin sekä selkokieliseen
vuorovaikutukseen teoriassa ja käy
tännössä. Koulutuksen suorittaneet
saavat Lukutuen käsikirjan, Luku
tuki-diplomin sekä Meillä toimii
lukutuki -julisteen.

LISÄTIETOJA JA TARJOUSPYYNNÖT:

 tikoteekki@kvl.fi
 p. 09 3480 9370 (toimisto)
 p. 09 3480 9373 (kehittämis
päällikkö Eija Roisko)

LISÄTIETOJA JA TARJOUS:

selkokeskus@kvl.fi
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KEHITYSVAMMALIITTO
 Perustettu vuonna 1952
 95 varsinaista jäsentä, 3 yhteisöjäsentä
ja 110 kannatusjäsentä
 80 työntekijää
 Yhteiskunnallinen vaikuttaja
 Tietotaitokeskus
 Yhteistyöfoorumi
Toimimme monipuolisesti yhteistyössä
vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä,
alan työntekijöiden, palveluntuottajien,
järjestöjen, yritysten ja viranomaisten kanssa.
YHTEYSTIEDOT:

Kehitysvammaliitto
Viljatie 4 A
00700 Helsinki
P. 09 348 090 (vaihde)
www.kehitysvammaliitto.fi
SOSIAALINEN MEDIA:






facebook.com/kehitysvammaliitto
twitter.com/kvliitto
instagram.com/kehitysvammaliitto
youtube.com/user/Kehitysvammaliitto

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

