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Kehitysvammaliiton 
koulutustoiminta 2014

Koulutustemme lähtökohtana ovat perus- 
ja ihmisoikeudet.

Uskomme ihmisten voimavaroihin ja kunni-
oittavaan vuorovaikutukseen.

Tarjoamme koulutusta lähityöntekijöille, joh-
dolle, palvelujen kehittäjille ja suunnittelijoille.

Koulutuksemme 

•	 tarjoavat osallistujille uusinta tietoa
•	 perustuvat kokemukselliseen oppimi-

seen ja ovat luontevasti sovellettavissa 
työyhteisöjen arkipäivään 

•	 luovat pohjaa yhteistoiminnalliseen 
kehittämistyöhön.

Tavataan seminaareissa ja koulutuksissa!

Seuraa vuoden 2014 koulutustarjontaa Kehi-
tysvammaliiton koulutuskalenterista. Päivi-
tämme jatkuvasti koulutustietoja internet-
sivuillemme:

http://www.kehitysvammaliitto.fi/suomeksi/koulutus/koulutus-ja-tapahtumakalenteri/
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tohtori Dave Hewett (Englanti). Koulutuksessa on 
simultaani tulkkaus.
Hinta: 160 €
Ohjelma ja ilmoittautuminen: 
www.papunet.net/tikoteekki/koulutus

KEHITYSVAMMA-ALAN ASUMISEN 
NEUVOTTELUKUNNAN VUOTUINEN KONFERENSSI

Aika ja paikka: 14.–15.5.2014, 
Konferenssikeskus Paasitorni, Helsinki
Kohderyhmä: Vammaisten lasten ja nuorten parissa 
työtä tekevät, vammaiset henkilöt ja heidän lähei-
sensä, palvelujen suunnittelijat ja kehittäjät sosiaali- 
ja terveyspalveluissa, opetuksessa ja nuorisotoimessa.
Sisältö: Konferenssin teemana ovat lapsuus ja nuoruus 
sekä lapsuudesta nuoruuteen siirtymisen vaihe. Päivillä 
kuullaan kotimaisia ja kansainvälisiä esimerkkejä.
Hinta: Ilmoitetaan myöhemmin
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

FASD-SEMINAARI
Aika ja paikka: 9.9.2014, Helsinki, Kehitysvammaliitto
Kohderyhmä: Ammattilaiset, jotka kohtaavat työs-
sään lapsia tai nuoria, joilla on FASD, alan opiskelijat 
ja muut aiheesta kiinnostuneet.
Sisältö: Suomessa syntyy joka vuosi arviolta 
600–1000 alkoholin vaurioittamaa lasta. FASD eli 
Fetal Alcohol Spectrum Disorders on kattotermi, 
joka kuvaa sikiövaurioiden laajaa kirjoa. Seminaarin 
tavoitteena on auttaa tunnistamaan ja kohtaamaan 
FASD-oireyhtymä sekä antaa tietoa lasten ja nuorten 
tarvitsemista palveluista ja kuntoutuksesta.
Hinta: 150 €
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

Seminaarit ja konferenssit

SILLALLA-SEMINAARI
Aika ja paikka: 6.–7.2.2014, Espoo
Sisältö: Uusinta tietoa ja käytännön ideoita puhe-
vammaisen henkilön vuorovaikutuksen ja kommu-
nikoinnin tukemiseen sekä tietotekniikan käyttöön 
opetuksessa ja kuntoutuksessa. 
Hinnat, ohjelma ja ilmoittautuminen: 
www.papunet.net/tikoteekki/koulutus

ARJEN KESKIÖSSÄ -SEMINAARI
Aika ja paikka: 6.3.2014, Helsinki
Kohderyhmä: Erityisryhmien asuntosuunnittelusta 
vastaavat henkilöt kunnissa ja kuntayhtymissä, asu-
mispalvelujen tuottajat ja kehittäjät sekä vammaiset 
henkilöt ja heidän läheisensä.
Sisältö: Seminaarissa esitellään Arjen keskiössä 
-hankkeen tuloksia erityisryhmien asuntosuunnitte-
lussa ja asuntoverkostojen kehittämisessä. Seminaa-
rissa kuullaan kuntien, rakennuttajien ja vammais-
ten ihmisten kokemuksia ja näkemyksiä. Seminaari 
järjestetään yhteistyössä Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus ARAn kanssa.
Hinta: Seminaari on maksuton
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

VOIMAUTTAVAN  
VUOROVAIKUTUKSEN  
KÄYTÄNNÖT JA SOVELTAMINEN

Aika ja paikka: 10.4.2014 klo 9.30–16, Oulu
Sisältö: Voimauttava vuorovaikutus (Intensive Inter-
action) on toimintatapa, joka tukee vaikeasti kehi-
tysvammaisten ihmisten vuorovaikutusta ja sosi-
aalisten taitojen kehitystä. Toimintatapa perustuu 
malliin varhaisesta vuorovaikutuksesta hoita-
jan ja vauvan välillä. Kouluttajana on psykologian 

http://papunet.net/tikoteekki/koulutus.html
http://www.kehitysvammaliitto.fi/suomeksi/koulutus/koulutus-ja-tapahtumakalenteri/
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KEHITYSVAMMA-ALAN  
TUTKIMUKSEN AJANKOHTAISPÄIVÄ

Aika ja paikka: 15.10.2014, Helsinki, 
Kehitysvammaliitto
Sisältö: Kehitysvammaliitossa tehdään monitieteistä 
tutkimusta, joka kohdistuu kehitysvammaisten ja 
muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommu-
nikoinnissa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden 
asemaan ja osallistumiseen, palvelujärjestelmään 
sekä vammaispolitiikkaan. Tutkimus tuottaa tieto-
pohjaa kehittämistyölle. Kehittämistyön tuloksien 
tutkimuksellinen tarkastelu edistää hyviä käytäntöjä 
ja on myös vahva ja perusteltu puheenvuoro margi-
naalissa elävien ihmisten asemasta yhteiskunnassa. 
Tutki muksen ajankohtaispäivän tarkoituksena on ker-
toa viimeisimmistä tutkimustuloksista. 
Hinta: 150 €
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri
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Teemapäivät

TYÖHÖNVALMENTAJIEN TEEMAPÄIVÄ 
Aika ja paikka: 16.–17.9.2014, Helsinki, 
Kehitysvammaliitto
Kohderyhmä: Kehitysvammaisten ihmisten työsuh-
teiseen palkkatyöhön työllistymistä suunnittelevat, 
toteuttavat ja kehittävät tahot ja henkilöt sekä kaikki 
aihepiiristä kiinnostuneet.
Sisältö: Mitä ajankohtaista tapahtuu vammaisten 
ihmisten työllistymisen tukemisen saralla niin lainsää-
dännössä kuin kokeilu- ja kehittämistoiminnassa? Mitä 
tarkoittaa ratkaisukeskeinen menetelmä työhönvalmen-
nuksessa ja mitä käytännön työkaluja se tarjoaa työhön-
valmentajan työhön? Mm. näitä näkökulmia tarkastel-
laan jo perinteisillä Työhönvalmentajien teemapäivillä. 
Teemapäivät tarjoa vat ajankohtaista tietoa, ammatillisia 
eväitä, kokemusten vaihtoa ja verkostoitumisen mahdol-
lisuuksia kehitysvammaisten ihmisten työsuhteista työl-
listymistä tukeville työhönvalmentajille.
Hinta: 270 €
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

KEHITYSVAMMAINEN SENIORIKANSALAISENA 
– IKÄÄNTYMISEN KYSYMYKSIÄ 

Aika ja paikka: 22.–23.10.2014, 
Helsinki, Kehitysvammaliitto
Kohderyhmä: Ikääntyvien kehitysvammaisten 
parissa työskentelevät ja heidän palvelujaan kehit-
tävät alan ammattilaiset, opiskelijat ja muut aihepii-
ristä kiinnostuneet.
Sisältö: Kehitysvammaisten henkilöiden keskimääräi-
nen elinaika on noussut, ja ikääntyneet kehitysvam-
maiset henkilöt muodostavat kasvavan osan kehitys-
vammapalveluiden käyttäjistä. Kehitysvammaisten 
seniorikansalaisten tarpeet ja toimintakyvyn muutok-
set tuovat uusia haasteita lähityöntekijöille ja palveluille.

Teemapäivässä tarkastellaan ikääntyvän kehitys-
vammaisen henkilön arkea ja mahdollisuuksia elää 
arvokasta ja aktiivista elämää. Pohdinnassa on mm. 
se, miten toimintakyvyn muutokset tulee huomioida. 
Hyötyykö kehitysvammainen ikäihminen muistisai-
rauksien tutkimuksesta? Toteutuuko itsemääräämi-
nen ja osallisuus oman elämän suunnittelussa sekä 
päätöksenteossa myös iäkkäänä? 
Hinta: 270 €
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

AUTISMITEEMAPÄIVÄT 
Aika ja paikka: 5.–6.11.2014, Helsinki, 
Kehitysvammaliitto
Kohderyhmä: Autismin kirjon henkilöiden kanssa 
työskentelevät ja heidän palvelujaan kehittävät hen-
kilöt, alan ammattilaiset ja opiskelijat ja muut aihe-
piiristä kiinnostuneet henkilöt.
Sisältö: Tavoitteena on lisätä tietoa siitä, miten eri-
tyistä tukea tarvitsevan henkilön osallisuutta ja 
vaikuttamismahdollisuuksia omassa elämässään 
vahvistetaan. Päivän aikana keskitytään erityisesti 
voimakasta tukea tarvitsevien autististen ja kehitys-
vammaisten henkilöiden sekä vähemmän tukea tar-
vitsevien Asperger/ADHD-henkilöiden arjen kysy-
myksiin. Päivän aikana tarkastellaan mm. keinoja 
sosiaalisen ympäristön ja toimintaympäristön raken-
tamiseen niin, että haastavaa käyttäytymistä voi-
daan ennaltaehkäistä ja vähentää, kuullaan koke-
muksia ja esimerkkejä, miten tukea oman äänen 
esilletuomista ja saadaan käytännön vinkkejä kom-
munikaatioon ja vuorovaikutukseen. 
Hinta: 270 €
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri
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Vuosittaiset koulutuspäivät

TOIMINTAKYVYN KUVAAMINEN 
TOIMI-MENETELMÄLLÄ

Aika ja paikka: 13.2.2014, Helsinki, 
Kehitysvammaliitto
Kohderyhmä: Työntekijät, jotka joutuvat työssään 
tutkimaan ja kuvaamaan kehitysvammaisten hen-
kilöiden toimintakykyä eri toimintaympäristöissä 
sekä suunnittelemaan sen pohjalta omaa toimin-
taansa kehitysvammaisen henkilön ohjauksessa ja 
tukemisessa.
Sisältö: Koulutuksessa perehdytään kehitysvammai-
sen henkilön toimintakyvyn hyvään kuvaamiseen 
Toimi-menetelmää käyttäen. Päivän aikana tutustu-
taan menetelmään ja sen hyödyntämiseen kehitys-
vammaisen henkilön tukemisessa ja ohjauksessa. 
Hinta: 150 €
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

NEUROPSYKOLOGISIA NÄKÖKULMIA
Aika ja paikka: 27.2.2014, Helsinki, 
Kehitysvammaliitto
Kohderyhmä: Lähityöntekijät ja palvelujen suunnit-
telijat sosiaali- ja terveyspalveluissa ja opetuksessa, 
terapeutit ja kuntoutuksen ammattilaiset.
Sisältö: Koulutuksessa perehdytään erityisesti tark-
kaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmiin, jotka 
ovat yleisesti lisävammoja kehitysvammaisilla ihmisillä. 
Perehdytään tarkkaavuudessa ja toiminnanohjauk-
sessa ilmenevien ongelmien tunnistamiseen ja siihen, 
miten ne vaikuttavat yksilön toimintakykyyn, esimerk-
keinä ADHD ja FASD. Pohditaan hyviä tapoja tukea ja 
kuntouttaa oppijaa, jolla on näissä asioissa vaikeuksia.
Hinta: 150 €
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

EHKÄISEVÄ MIELENTERVEYSTYÖ 
JA HAASTAVAT TILANTEET

Aika ja paikka: 7.–8.5.2014, Oulu
Kohderyhmä: Työntekijät, jotka ovat kiinnostuneet 
kehitysvammaisten henkilöiden mielenterveyden 
edistämisestä ja kohtaavat työssään eri tavoin haas-
tavia tilanteita.
Sisältö: Koulutuksessa perehdytään siihen, millaista 
tukea kehitysvammainen henkilö tarvitsee oman 
mielenterveytensä ja hyvinvointinsa rakentamisessa. 
Onko kehitysvammainen henkilö alttiimpi mielenter-
veyden riskitekijöille? Miten mielenterveyttä voi vah-
vistaa? Tavoitteena on ymmärtää paremmin esiin 
nousevia käyttäytymishaasteita ja löytää keinoja 
haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyyn ja mielen-
terveyden edistämiseen. 
Hinta: 270 €
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

KINESTETIIKAN PERUSKURSSI 
Aika ja paikka: 1. jakso: 16.–17.9.2014, 
2. jakso 18.–19.11.2014, Helsinki
Kohderyhmä: Erityisesti henkilöt, jotka työssään jou-
tuvat nostamaan ja siirtämään fyysisesti vaikeimmin 
vammaisia henkilöitä.
Sisältö: Kinestetiikka on asiakkaan kokonaisvaltainen 
avustamismenetelmä, joka mahdollistaa asiakkaan 
ja avustajan voimavarojen optimaalisen hyödyntä-
misen avustustilanteissa. Se on voimavaralähtöinen 
lähestymistapa, joka tarjoaa perustavanlaatuisen 
ymmärryksen ihmisen toiminnoista sekä liikkeen ja 
liikkumisen merkityksestä. 

Nelipäiväinen kurssi rakentuu teoreettisesta tie-
dosta sekä yksilö-, pari- ja ryhmäharjoitteista. Kurssilla 
opit käytännönläheiset tiedot ihmisen liikkumisesta ja 
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toiminnoista, jotta voit avustaa toista ihmistä yksilöl-
lisesti, kevyesti ja omaa sekä avustettavan ter veyttä 
tukien. Kouluttajana toimii Seppo Hauta Eskoon sosi-
aalipalvelujen kuntayhtymästä.
Hinta: Ilmoitetaan myöhemmin
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

TOIMINTAKYVYN KUVAAMINEN 
TOIMI-MENETELMÄLLÄ

Aika ja paikka: 8.10.2014, Helsinki, 
Kehitysvammaliitto
Kohderyhmä: Työntekijät, jotka joutuvat työssään 
tutkimaan ja kuvaamaan kehitysvammaisten hen-
kilöiden toimintakykyä eri toimintaympäristöissä 
sekä suunnittelemaan sen pohjalta omaa toimin-
taansa kehitysvammaisen henkilön ohjauksessa ja 
tukemisessa.
Sisältö: Koulutuksessa perehdytään kehitysvammai-
sen henkilön toimintakyvyn hyvään kuvaamiseen 
Toimi-menetelmää käyttäen. Päivän aikana tutus-
tutaan menetelmään ja sen hyödyntämiseen kehi-
tysvammaisen henkilön tukemisessa ja ohjauksessa. 
Hinta: 150 €
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

http://www.kehitysvammaliitto.fi/suomeksi/koulutus/koulutus-ja-tapahtumakalenteri/
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Yksilökeskeisen 
elämänsuunnittelun 
ja tuen koulutukset

YKSILÖKESKEINEN ELÄMÄNSUUNNITTELU 
JA TUKI -PERUSKURSSI

Aika ja paikka: 
•	 Yht. 5 päivää: 5.–6.3. ja 16.4. ja 21.–22.5.2014,  

Helsinki, Kehitysvammaliitto
•	 Yht. 6 päivää: 10.–11.9. ja 15.–16.10. ja 3.–4.12.2014,  

Oulu
Kohderyhmä: Asumispalvelun sekä työ- ja päivätoi-
minnan lähityöntekijät ja esimiehet.
Sisältö: Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu ja tuki 
-koulutuksessa opiskellaan, miten tuetaan kehitys-
vammaisia ihmisiä osallistumaan, onnistumaan ja 
vaikuttamaan yhä enemmän oman elämänsä suun-
taan ja tapaan elää. Kurssilla harjoitellaan eri työ-
välineiden käyttöä. Niiden avulla kehitysvammainen 
henkilö kertoo elämästään ja etsii vahvuuksiaan. Hän 
pohtii tuen tarvettaan ja tekee muutoksia arjessa. 
Tavoitteena on omien päätösten ja vastuunottami-
sen lisääminen.
Hinta: Ilmoitetaan myöhemmin
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

YKSILÖKESKEINEN ELÄMÄNSUUNNITTELU 
VAIKEIMMIN KEHITYSVAMMAISILLE 
(LISÄKURSSI PERUSKURSSIN KÄYNEILLE) 

Aika ja paikka: 23.–24.4.2014, 
Helsinki, Kehitysvammaliitto
Kohderyhmä: Vaikeimmin vammaisten kanssa 
työskentelevät.
Sisältö: Koulutuksessa opiskellaan tekemään yksilö-
keskeistä elämänsuunnittelua vaikeimmin vam-
maisten henkilöiden kanssa. Opit, miten vaikeimmin 

vammaisten kanssa kerätään tietoa aistien kautta. 
Koulutus sopii niille, joilla on kokemusta yksilökeskei-
sestä elämänsuunnittelusta.
Hinta: 270 €
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

YKSILÖKESKEINEN ELÄMÄNSUUNNITTELU 
IKÄÄNTYVILLE KEHITYSVAMMAISILLE 
(LISÄKURSSI PERUSKURSSIN KÄYNEILLE) 

Aika ja paikka: 24.–25.9.2014, 
Helsinki, Kehitysvammaliitto
Kohderyhmä: Ikääntyneiden kehitysvammaisten 
henkilöiden kanssa työskentelevät.
Sisältö: Koulutuksessa sovelletaan ja harjoitellaan 
yksilökeskeisen elämänsuunnittelun menetelmien 
käyttöä ikääntyneiden kehitysvammaisten henki-
löiden näkökulmasta. Mitä hän haluaisi vielä kokea, 
oppia ja tehdä? Entä miten hänen kanssaan voi 
käsitellä vanhenemiseen liittyviä muutoksia esim. 
omassa terveydessä ja ihmissuhteissa? Miten käsi-
tellään elämän päättymistä? 
Hinta: 270 €
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

ITSEMÄÄRÄÄMISTÄ JA OSALLISTUMISTA 
TUKEVA TYÖOTE – AKTIIVINEN TUKI 
(LÄHITYÖNTEKIJÄKURSSI)

Aika ja paikka: 20.–21.3.2014, 
Helsinki, Kehitysvammaliitto
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu 
lähityöntekijöille.

http://www.kehitysvammaliitto.fi/suomeksi/koulutus/koulutus-ja-tapahtumakalenteri/
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Sisältö: Koulutuksessa opiskellaan, mitä on itsemää-
rääminen. Miten tuetaan kehitysvammaisia ihmisiä 
osallistumaan, onnistumaan ja vaikuttamaan yhä 
enemmän omaan elämäänsä. Osallistujat harjoitte-
levat oman toimintansa arviointia ja pohtivat, miten 
työntekijänä voi lisätä henkilön tarvitseman tuen 
ennustettavuutta ja johdonmukaisuutta.
Hinta: 270 €
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

ITSEMÄÄRÄÄMISTÄ JA OSALLISTUMISTA 
TUKEVA TYÖOTE – AKTIIVINEN TUKI  
(ESIMIESKURSSI) 

Aika ja paikka: 19.–20.11.2014, 
Helsinki, Kehitysvammaliitto
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu kehitysvamma- 
ja vammaispalvelujen esimiestehtävissä toimiville ja 
muille palvelujen suunnittelusta ja niihin liittyvästä 
päätöksenteosta vastaaville.
Sisältö: Työn tulokset saavutetaan työntekijöiden 
ja esimiehen yhteisen ponnistelun tuloksena. Kou-
lutuksessa tutustutaan aktiivisen tuen (person- 
centred active support) mukaiseen esimiestyö-
hön ja tiimien valmentamiseen. Keskeistä on työn 
perustehtävän määrittely, joka lähtee asiakkaiden 
yksilöllisistä tavoitteista. Koulutus antaa esimie-
hille uusia työvälineitä ja eväitä työntekijätiiminsä 
tukemiseen ja oman organisaationsa muutoksen 
johtamiseen.
Hinta: 270 € 
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

http://www.kehitysvammaliitto.fi/suomeksi/koulutus/koulutus-ja-tapahtumakalenteri/
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Vuorovaikutus, 
kommunikaatio & selkokieli

TAIKE-TAULUSTO KOMMUNIKOINTIVÄLINEENÄ
Aika ja paikka: 
•	 22.–23.1.2014, Helsinki
•	 11.–12.6.2014, Helsinki

Sisältö: Koulutus on tarkoitettu TAIKE-taulustoa 
käyttävien puhevammaisten ihmisten lähi-ihmisille 
ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. 
Koulutus soveltuu sekä TAIKE 1.0- että TAIKE 2.0 -ver-
sioiden käyttäjille.
Hinta: 270 €
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.papunet.net/tikoteekki/koulutus

WIDGIT GO -KOMMUNIKOINTIOHJELMAN 
RAKENTAMINEN IPADISSÄ

Aika ja paikka: 12.2.2014, Helsinki
Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi asetukset, 
komentosolujen määrittelyt, ohjelmaversiot ja 
-lisenssit sekä uusien sivujen, solujen, kuvien ja 
merkkien lisääminen. Lisäksi opetellaan ohjelmaan 
tehtyjen sisältöjen päivittäminen, tallentaminen ja 
varmuuskopiointi.
Hinta: 75 €
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.papunet.net/tikoteekki/koulutus

TALKING MATS® -KESKUSTELUMATTO  
– VÄLINE MIELIPITEIDEN ILMAISEMISEEN

Aika ja paikka: 12.3.2014 ja 9.4.2014, Helsinki
Sisältö: Talking Mats® -menetelmän avulla puhe-
vammainen henkilö voi ilmaista omia mielipitei-
tään ja näkemyksiään häntä koskevista asioista. 
Menetelmä myös helpottaa ja jäsentää keskuste-
lua. Talking Mats on kehitetty Skotlannissa Stirlingin 

yliopistossa. Menetelmän koulutuksista Suomessa 
vastaa Kehitysvammaliiton Tikoteekki. Koulutuspäi-
vien välissä osallistujat saavat suorittaakseen väli-
tehtävän, jossa videoidaan menetelmän käyttöä 
vuorovaikutustilanteessa.
Hinta: 150 €
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.papunet.net/tikoteekki/koulutus

GOTALKNOW-KOMMUNIKOINTIOHJELMAN 
RAKENTAMINEN IPADISSÄ

Aika ja paikka: 11.3.2014, Helsinki
Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi asetukset, 
komentosolujen määrittelyt, ohjelmaversiot ja 
-lisenssit sekä uusien sivujen, solujen, kuvien ja 
merkkien lisääminen. Lisäksi opetellaan ohjelmaan 
tehtyjen sisältöjen päivittäminen, tallentaminen ja 
varmuuskopiointi.
Hinta: 75 €
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.papunet.net/tikoteekki/koulutus

TALKTABLET-KOMMUNIKOINTIOHJELMAN 
RAKENTAMINEN IPADISSÄ

Aika ja paikka: 3.4.2014, Helsinki
Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi asetukset, 
komentosolujen määrittelyt, ohjelmaversiot ja 
-lisenssit sekä uusien sivujen, solujen, kuvien ja 
merkkien lisääminen. Lisäksi opetellaan ohjelmaan 
tehtyjen sisältöjen päivittäminen, tallentaminen ja 
varmuuskopiointi.
Hinta: 75 €
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.papunet.net/tikoteekki/koulutus

http://papunet.net/tikoteekki/koulutus.html
http://papunet.net/tikoteekki/koulutus.html
http://papunet.net/tikoteekki/koulutus.html
http://papunet.net/tikoteekki/koulutus.html
http://papunet.net/tikoteekki/koulutus.html
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MITEN KÄYTÄN KOMMUNIKOINTIKANSIOITA
Aika ja paikka: 9.4.2014, Helsinki
Sisältö: Koulutus on tarkoitettu kaikille (omai-
set, ammattilaiset), jotka haluavat harjoitella eri-
laisten kommunikointikansioiden käyttöä. Koulu-
tukseen osallistuminen ei edellytä aikaisempaa 
kansionkäyttökokemusta.
Hinta: 150 €
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.papunet.net/tikoteekki/koulutus

KOMMUNIKOINTIOHJELMIEN KÄYTTÖ 
IPADISSÄ JA LAITTEIDEN KIINNITYS

Aika ja paikka: 6.5.2014, Helsinki
Sisältö: Koulutus on tarkoitettu mm. puheterapeu-
teille, jotka tarvitsevat lisätietoa siitä, miten iPadiä 
hyödynnetään arjen kommunikointitilanteissa. Kou-
lutuksessa annetaan myös vinkkejä laitteiden ja 
ohjelmien käyttöönottoon. 
Hinta: 75 €
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.papunet.net/tikoteekki/koulutus

OPH-koulutukset

OPH-koulutukset ovat osa Avaimet osallisuuteen 
– kaikki kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen 

keinot käyttöön -koulutuskokonaisuutta, jonka jär-
jestää Ruskiksen Oppimis- ja ohjauskeskus yhdessä 
Kehitysvammaliiton Tikoteekin, Selkokeskuksen ja 
Papunetin sekä Datero Oy:n kanssa.

Koulutuskokonaisuus on Opetushallituksen 
rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. 
Koulutukset on tarkoitettu erityisopettajille, luokan-
opettajille, avustajille, ohjaajille ja terapeuteille, joilla 
on erityisopetuksessa kielellistä erityistukea tarvitse-
via lapsia tai nuoria. 
Lisätietoa Avaimet osallisuuteen -koulutuskokonai-
suudesta: www.avaimetosallisuuteen.fi

LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN APUVÄLINEET
Aika ja paikka: 13.3.2014, Helsinki, 
11.9.2014, Turku
Sisältö: Koulutuksessa esitellään sekä lukemisen että 
oikeinkirjoituksen tukemista teknisillä apuvälineillä. 
Päivän aikana käydään läpi mm. harjoitus-, kuuntelu-, 
oikeinkirjoitus- ja sananennustusohjelmia sekä puhe-
synteesin hyödyntämistä. Lisäksi kerrotaan tablettitie-
tokoneen hyödyntämisestä lukemisen ja kirjoittamisen 
apuvälineenä.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.papunet.net/tikoteekki/koulutus

TAIKE-KÄYTTÖÖNOTTOKOULUTUS 
OPETUSHENKILÖSTÖLLE

Aika ja paikka: 5.–6.3.2014, Helsinki
Sisältö: Koulutus on tarkoitettu TAIKE-taulustoa käyt-
tävien puhevammaisten ihmisten kanssa koulussa 
työskenteleville ammattilaisille. Koulutus soveltuu 
sekä TAIKE 1.0- että TAIKE 2.0 -versioiden käyttäjille.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
www.papunet.net/tikoteekki/koulutus

http://papunet.net/tikoteekki/koulutus.html
http://papunet.net/tikoteekki/koulutus.html
http://avaimetosallisuuteen.fi/
http://papunet.net/tikoteekki/koulutus.html
http://papunet.net/tikoteekki/koulutus.html
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Pitkäkestoiset 
prosessikoulutukset 
työyhteisöille

YKSILÖKESKEINEN SUUNNITTELU JA TUKI 
– PROSESSIKOULUTUS TYÖYHTEISÖILLE

Yksilökeskeinen suunnittelu ja tuki -prosessikoulu-
tuksessa opiskellaan, miten tuetaan kehitysvam-
maisia ihmisiä osallistumaan, onnistumaan ja vai-
kuttamaan yhä enemmän oman elämänsä suuntaan 
ja tapaan elää. Kurssilla harjoitellaan eri työvälinei-
den käyttöä. Niiden avulla kehitysvammainen hen-
kilö kertoo elämästään ja etsii vahvuuksiaan. Hän 
pohtii tuen tarvettaan ja tekee muutoksia arjessa. 
Tavoitteena on omien päätösten ja vastuun ottami-
sen lisääminen.

Koulutus toimii parhaiten silloin, kun kehitys-
vammaiset ihmiset osallistuvat koulutuspäiviin 
yhdessä työntekijöiden kanssa. Työntekijöiden ja 
kehitysvammaisten henkilöiden yhteisissä osioissa 
perehdytään käytännön harjoitusten kautta yksilö-
keskeiseen suunnitteluun ja sen tukemiseen. Työn-
tekijöiden omassa osiossa jatketaan syventymistä 
työvälineisiin.

Koulutusprosessissa työntekijät ja kehitys-
vammaiset henkilöt oppivat yhdessä toistensa 
kokemuksista ja oppimistehtävistä. Työyhteisöt 
muuttavat toimintaperiaatteitaan ja työtapojaan 
yksilökeskeisiksi ja saavat koulutuksessa erilaisia 
välineitä työnsä tueksi.

Koulutuksen kesto on viisi lähipäivää. Kurssiin 
kuuluu välitehtäviä, joita työstetään työyhteisössä. 
Koulutusprosessiin voidaan liittää myös organisaa-
tion johdolle suunnattuja konsultaatiopäiviä tuke-
maan yksilökeskeisen toiminnan johtamista ja kehit-
tämistä koko organisaatiossa.
Pyydä lisätietoa tai tarjous: koulutus@kvl.fi

OIVA-VUOROVAIKUTUSMALLI®
OIVA-vuorovaikutusmallin avulla työntekijät oppi-
vat osaavammiksi vuorovaikutuskumppaneiksi 
yhteisönsä puhevammaisille jäsenille. 

Yhdeksän kuukautta kestävää työskentelyjak-
soa ohjaa koulutettu OIVA-ohjaaja. OIVA-vuorovai-
kutusmalli sisältää koulutusta, video-ohjaustapaa-
misia ja yhteisön itsenäistä työskentelyä. Mallissa 
on selkeä rakenne ja työvälineet, jotka jäävät yhtei-
sön käyttöön.
Pyydä esittely ja tarjous: kaisa.martikainen@kvl.fi
Lisätietoa: www.papunet.net/tikoteekki/koulutus

OIVA-OHJAAJAKOULUTUS
OIVA-ohjaajakoulutuksen tavoitteena on tarjota 
opiskelijoille riittävät tiedot, taidot ja työvälineet, 
jotta he voivat ohjata puhevammaisille ihmisille 
palveluja tarjoavia yhteisöjä OIVA-vuorovaikutus-
mallin mukaisesti. 

Vuoden kestävä koulutuskokonaisuus sisältää 
kahdeksan lähiopetuspäivää, välitehtäviä, käytän-
nön harjoittelun harjoitteluyhteisössä sekä kirjal-
lisen lopputyön. Koulutus alkaa vuosittain touko-
kuussa ja kestää seuraavan vuoden kesäkuuhun. 
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija valmistuu 
OIVA-ohjaajaksi. Koulutetut ohjaajat ja heidän 
työnantajansa kuuluvat Tikoteekin ylläpitämään 
OIVA-verkostoon.
Koulutukseen hakeminen: Tikoteekin Koulutus-
sivuilla on hakulomake, jossa on omat osionsa 
hakijalle ja organisaation palveluista vastaavalle 
esimiehelle.
Lisätietoa: www.papunet.net/tikoteekki/koulutus

mailto:koulutus%40kvl.fi?subject=
mailto:kaisa.martikainen%40kvl.fi?subject=
http://papunet.net/tikoteekki/koulutus.html
http://papunet.net/tikoteekki/koulutus.html


13

Tilauskoulutukset

TILAUSKOULUTUSTA  
VAMMAISALAN ERITYISKYSYMYKSISTÄ

•	 Kehitysvammaisuus
•	 Yksilöllinen elämänsuunnittelu
•	 Osallistumisen ja itsemääräämisen tukeminen
•	 Mielenterveyden tukeminen
•	 Ihmissuhteet ja seksuaalisuus
•	 Kehitysvammaisen henkilön työllistyminen
•	 Toimintakyky ja sen kuvaaminen
•	 Ikääntyminen
•	 FASD
•	 Erityisryhmien asuntosuunnittelu

Toteutamme myös räätälöityjä opintomatkoja mm. 
Iso-Britanniaan tai Pohjoismaihin.
Ota yhteyttä: koulutus@kvl.fi tai (09) 3480 9300

TILAUSKOULUTUSTA SELKOKIELESTÄ
Selkokeskus tarjoaa eri tilanteisiin ja tarpeisiin rää-
tälöityjä luentoja ja koulutuksia. Koulutusten pituus 
vaihtelee tunnista muutamaan päivään.

Kouluttajat ovat Selkokeskuksen kouluttamia 
selko kielen asiantuntijoita. Koulutuksen tavoitteista, 
kestosta, harjoituksista ja hinnasta sovimme erikseen.

Tarjoamme luentoja ja koulutuksia seuraavista 
aihepiireistä:
•	 Mitä selkokieli on?
•	 Selkokirjoittaminen
•	 Selkokieli ja vuorovaikutus
•	 Selkojulkaisun ulkoasu

Ota yhteyttä: selkokeskus@kvl.fi tai (09) 3480 9243

TILAUSKOULUTUSTA  
SAAVUTETTAVISTA VERKKOPALVELUISTA

Papunet tarjoaa eri tilanteisiin ja tarpeisiin räätälöi-
tyjä luentoja ja koulutuksia, joiden pituus vaihtelee 
tilaajan tarpeen mukaan. Kouluttajat ovat Papunetin 
saavutettavuuden asiantuntijoita ja verkkotoimit-
tajia. Koulutuksen tavoitteista, kestosta ja hinnasta 
sovimme erikseen.
Ota yhteyttä: papunet@kvl.fi tai (09) 3480 9383 

Tarjoamme luentoja tai koulutusta seuraavista 
aihepiireistä:
•	 Mitä saavutettavuus on? 
•	 Selkokielinen verkkopalvelu
•	 Helppokäyttöinen ja selkokielinen yhteisöpalvelu
•	 Helppokäyttöisten pelien ja sovellusten 

käyttöliittymäsuunnittelu
•	 Verkkopalvelun käyttäjälähtöinen suunnittelu 

erityisryhmille

OPIKKEEN TILAUSKOULUTUKSET
Opike järjestää tieto- ja viestintätekniikkataitojen 
(TVT) koulutuksia keväällä 2014, mm. Kosketustaulu 
erityisopetuksessa.
Lisätietoa: www.opike.fi/koulutus

Lisäksi tarjoamme koulutusta seuraavista aiheista:
•	 Selkokieli ja tieto- ja  

viestintätekniikkataitojen opetus
•	 Ideoita älytaulun opetuskäyttöön
•	 Verkko-HOJKS – opettajan pedagoginen työväline
•	 Varhaiskasvatus – mitä ja miten
•	 Kuinka tukea lasten ja nuorten  

lukemisen valmiuksia
•	 Toiminnallinen matematiikka – opi,  

ymmärrä, sovella

Kouluttajat ovat Opikkeen erityispedagogisia asian-
tuntijoita ja kokeneita kouluttajia.
Ota yhteyttä: opike@kvl.fi tai (09) 3480 9353

mailto:koulutus%40kvl.fi?subject=
mailto:selkokeskus%40kvl.fi?subject=
mailto:papunet%40kvl.fi?subject=
http://www.opike.fi/?mod=education
mailto:opike%40kvl.fi?subject=


UUsin tieto koUlUtUksista:
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

Ennakkotieto

YKSILÖKESKEISEN ELÄMÄNSUUNNITTELUN 
SEURANTAPALAVERI – PCP REVIEW 
(LISÄKURSSI PERUSKURSSIN KÄYNEILLE) 

Aika ja paikka: Syksy 2014, 
Kehitysvammaliitto
Kohderyhmä: Koulutus sopii henkilöille, jotka ovat 
perehtyneet yksilökeskeisen suunnittelun perustei-
siin ja haluavat syventää osaamistaan. 
Sisältö: Koulutuksessa perehdytään yksilökeskeisen 
seurannan toteuttamiseen osana henkilön tuki- ja 
palvelusuunnittelua. 

http://www.kehitysvammaliitto.fi/suomeksi/koulutus/koulutus-ja-tapahtumakalenteri/




UUsin tieto koUlUtUksista:
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri
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