Kehitysvammaliiton
koulutuskalenteri

2015

Laadukasta ja
käytännönläheistä
koulutusta

K

ehitysvammaliitto tarjoaa laadukasta ja käytännönläheistä koulutusta vammaisille ihmisille,
heidän läheisilleen, vammaisalan lähityöntekijöille,
johdolle, palvelujen kehittäjille ja suunnittelijoille.
Valtakunnallisten koulutuspäivien ja tilauskoulutusten lisäksi järjestämme seminaareja, teemapäiviä, työpajoja, opintomatkoja ja muita tapahtumia.
Vuosi 2015 on Kehitysvammaliitossa itsemääräämisen teemavuosi. Itsemääräämisoikeus on
jokaiselle ihmiselle kuuluva perus- ja ihmisoikeus,
joka perustuu kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuteen. Aihe on erityisen ajankohtainen nyt, kun lainsäädäntö muuttuu.
Itsemääräämisen teema näkyy Kehitysvammaliiton koulutuksissa, materiaalintuotannossa, kehittämishankkeissa ja tutkimuksessa.
Kehitysvammaliitto tekee työtä kehitys- ja
puhevammaisten ihmisten hyvän elämän puolesta ja heidän kanssaan. Kaiken työmme lähtökohtana on YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista.
Ota yhteyttä!
Kysy lisätietoja koulutuksista: koulutus@kvl.fi
Tavataan koulutuksissamme!

ilmoittautumiset ja lisätiedot:
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

Valokuvat: Pekka Elomaa

Kouluttajamme Tarjoavat
monipuolista koulutusta vammaisille ihmisille,
heidän läheisilleen ja alan ammattilaisille.

Konferenssit ja tapahtumat
ELÄMÄ ON LAIFFII
– ASUMINEN JA LÄHIPALVELUT

Aika ja paikka: 14.–15.4.2015,
Konferenssikeskus Paviljonki, Jyväskylä
Kohderyhmä: Asumispalveluissa ja muissa vammaispalveluissa työskentelevät ammattilaiset, vammaiset
henkilöt ja heidän läheisensä sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevät kehittäjät ja päättäjät.
Sisältö: Asuminen on monimuotoista, ei pelkästään seiniä, vaan tukea omaan kotiin lähipalveluina.
Millaisia ratkaisuja Kehitysvammaisten asumisen
ohjelma KEHAS tuottaa? Mitkä ovat elämänlaadun ulottuvuudet ja jokaisen omat vaikuttamis- ja
valinnanmahdollisuudet?
Konferenssi toteutetaan Kehitysvamma-alan
asumisen neuvottelukunnan (KVANK) ja järjestöjen
yhteistyönä.
Ilmoittautuminen ja lisätietoa: www.ksvs.fi

KANSAINVÄLISEN FASD-PÄIVÄN TAPAHTUMA

Aika: 9.9.2015
Syyskuun yhdeksäs (9.9.) on valittu kansainväliseksi
FASD-päiväksi muistuttamaan yhdeksän kuukauden
täysraittiudesta raskauden aikana. Kansainvälisenä
FASD-päivänä teema näkyy eri tavoin mediassa maailmanlaajuisesti. Ajankohtainen tieto tapahtumasta
päivittyy Kehitysvammaliiton tapahtumakalenteriin.
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KEHITYSVAMMALIITON OPINTOPÄIVÄT 2015
– HYVIÄ RATKAISUJA ITSEMÄÄRÄÄMISEEN

Aika ja paikka: 4.–5.11.2015,
Helsinki Congress Paasitorni
Kohderyhmä: Opintopäivät kokoavat yhteen kehitysvamma-alan luottamus- ja toimihenkilöjohdon, työntekijät, kehitysvammaiset henkilöt ja heidän omaisensa sekä alan opiskelijat.
Sisältö: Päivien aikana kuullaan ajankohtaista tietoa
lainsäädännöstä, alan tutkimuksesta ja kehittämistyöstä. Pohditaan, miten itsemääräämistä voi tukea
ja löytää hyviä ratkaisuja. Aikaa on yhteiselle keskustelulle, ajatusten vaihdolle ja kuulemiselle.
Hinta: Ilmoitetaan myöhemmin

Itsemääräämisen
teemakierros 2015
– Kysymyksiä ja vastauksia
itsemääräämisen
tukemisesta
Aika ja paikka:
• 4.2.2015,			Lahti
• 10.2.2015, Turku
• 26.2.2015, Oulu
• 10.3.2015, Kuopio
• 24.3.2015, Helsinki
Kohderyhmä: Päivä soveltuu alan lähityöntekijöille, heidän esimiehilleen, kehittäjille ja suunnittelijoille sekä muille ammattilaisille ja aiheesta
kiinnostuneille.
Sisältö: Tietopaketti itsemääräämisen tukemisesta ja
lainsäädännön muutoksista käytännön työn näkökulmasta. Päivän aikana käydään läpi, mikä on itsemääräämisoikeutta tukevan lain tarkoitus ja sisältö. Selvennetään, miten työntekijät voivat omilla toimillaan
mahdollistaa itsemääräämistä tai rajoittaa sitä sekä
mikä merkitys kommunikoinnin mahdollistamisella
on itsemääräämisen toteutumiselle.
Hinta: 150 €

Neuvottelupäivät
ja työpajat
KEHITYSVAMMA-ALAN OPETTAJIEN
NEUVOTTELUPÄIVÄ

Aika ja paikka: 24.4.2015, Helsinki
Kohderyhmä: Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten sosiaali- ja terveysalan opettajat, joiden opetusalueena ovat erityiset tuen tarpeet,
vammaistyön ja kuntoutuksen teemat sekä näihin
liittyvä työelämäyhteistyö.
Sisältö: Tietoa ja kokemustenvaihtoa kehitysvammaalan lainsäädännöstä, kehittämishankkeista ja
tutkimuksesta.
Hinta: 150 €

ASUNTOSUUNNITTELUN PAJA

Aika ja paikka: 26.–27.5.2015, Helsinki
Kohderyhmä: Asumisen suunnittelijat, kehittäjät ja
rakennuttajat, kuntien kaavoituksen, asuntosuunnittelun ja sosiaalitoimen työntekijät sekä järjestöjen työntekijät.
Sisältö: Pajassa tutustutaan Kehitysvammaliiton ja
ARAn yhteishankkeessa kehitettyyn Arjen keskiössä
-malliin, joka auttaa suunnittelemaan käyttäjälähtöisiä asuntoverkostoja ja ympäristöjä. Pajassa tutustutaan yhteiskehittämisen menetelmiin ja opitaan
hyödyntämään niitä asuntosuunnittelussa.
Hinta: 270 €
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TYÖHÖNVALMENTAJIEN PÄIVÄT

Aika ja paikka: 24.–25.9.2015, Helsinki
Kohderyhmä: Kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä tukevat ammattilaiset, kehittäjät ja suunnittelijat sekä muut aiheesta kiinnostuneet.
Sisältö: Työhönvalmentajien päivillä käsitellään kehitysvammaisten ihmisten työllistymisen kysymyksiä
eri näkökulmista. Kuulemme TEOS-lainsäädännöstä
ja sen vaikutuksista käytännön työhön. Tarkastelemme ohjaus- ja neuvontatyön laatua työhönvalmennuksessa sekä tutustumme työnantajayhteistyön hyviin käytäntöihin ja kokemuksiin. Opimme
onnistuneista työllistymisen tarinoista ja kuulemme
kokemuksia uusista toimintatavoista työhönvalmennuksen arjessa.
Hinta: 270 €

ESIMIESTEN NEUVOTTELUPÄIVÄT

Aika ja paikka: 20.–21.10.2015, Helsinki
Kohderyhmä: Esimiestehtävissä toimivat.
Sisältö: Esimiesten neuvottelupäivillä käsitellään
ajankohtaisia lainsäädännön kysymyksiä ja niiden vaikutuksia käytännön työhön ja sen johtamiseen. Lisäksi
käsitellään työkäytäntöihin ja työhyvinvointiin liittyviä
kysymyksiä. Päivien aikana on mahdollisuus verkostoitua ja jakaa alan kehittämiseen liittyviä ajatuksia kollegojen kanssa.
Hinta: 270 €

Teemakoulutuksia
PERUSTIETOA KEHITYSVAMMAISUUDESTA

Aika ja paikka: 29.1.2015, Helsinki
Kohderyhmä: Koulutuspäivä sopii juuri alalle tulleille,
alalle aikoville ja henkilöille, jotka haluavat päivittää
ymmärrystään kehitysvammaisuudesta. Koulutuspäivä on myös tilattavissa oppilaitoksiin.
Sisältö: Päivän aikana tutustutaan siihen, mitä kehitysvammaisuus on ja miten sitä määritellään lääketieteen, toimintakyvyn ja sosiaalisen sekä kansalaisuuden näkökulmista.
Hinta: 150 €

ENNAKKOTIETO: VERKKOKURSSI
KEHITYSVAMMAISUUDESTA TULOSSA 2016
Seuraa koulutuskalenteriamme netissä.

OPPIMISEN TUKEMINEN JA OHJAAMINEN

Aika ja paikka: 17.–18.3.2015, Helsinki
Kohderyhmä: Lähityöntekijät ja palvelujen suunnittelijat sosiaali- ja terveyspalveluissa ja opetuksessa,
terapeutit ja kuntoutuksen ammattilaiset.
Sisältö: Koulutuksessa perehdytään erityisesti tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmiin, jotka ovat
yleisesti lisävammoja kehitysvammaisilla ihmisillä.
Perehdytään tarkkaavuudessa ja toiminnanohjauksessa ilmenevien ongelmien tunnistamiseen ja siihen,
miten ne vaikuttavat yksilön toimintakykyyn, esimerkkeinä ADHD ja FASD. Pohditaan hyviä tapoja tukea ja
kuntouttaa oppijaa, jolla on näissä asioissa vaikeuksia.
Hinta: 270 €

TOIMINTAKYVYN KUVAAMINEN
TOIMI-MENETELMÄLLÄ
Aika ja paikka:
• 4.2.2015, 		 Helsinki
• 22.9.2015, Lahti
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Kohderyhmä: Työntekijät, jotka työssään kuvaavat ja
arvioivat kehitysvammaisten henkilöiden toiminta
kykyä eri toimintaympäristöissä.
Sisältö: Koulutuksessa perehdytään kehitysvammaisen
henkilön toimintakyvyn hyvään kuvaamiseen Toimimenetelmää käyttäen. Päivän aikana tutustutaan
menetelmään ja sen hyödyntämiseen kehitysvammaisen henkilön yksilöllisessä tukemisessa ja ohjauksessa.
Hinta: 150 €

SELKOKIELEN UUDET TUULET

Aika ja paikka: 23.4.2015, Helsinki
Kohderyhmä: Kaikki, jotka ovat kiinnostuneita soveltamaan selkoilmaisua videoihin, animaatioihin, kuvasarjoihin, e-kirjoihin ym. uudenlaisiin aineistoihin.
Koulutus antaa valmiuksia tuottaa aineistoja, joihin
Selkokeskus myöntää selkotunnuksen.
Sisältö: Koulutus on kehitetty Selkokeskuksen ja Selkoilmaisu arjen tukena -projektin yhteistyönä. Siinä käsitellään ensin tekstin ja käsikirjoitusten selkokielisyyttä ja
selkoilmaisua puheessa. Sen jälkeen aiheena on selko
ilmaisu videoissa ja animaatioissa, ja lopuksi selkokielisyys kuvasarjoissa, e-kirjoissa ja muissa uudenlaisissa
sovelluksissa. Koulutus on tilattavissa myös erilliskoulutuksena. Kouluttajina ovat Selkokeskuksen asiantuntija
sekä projektipäällikkö Hannu Virtanen.
Hinta: 75 €, puolen päivän koulutus

MIELENTERVEYDEN VAHVISTAMINEN JA
HAASTAVIEN TILANTEIDEN RATKAISUKEINOT

Aika ja paikka: 21.–22.5.2015, Helsinki
Kohderyhmä: Työntekijät, jotka ovat kiinnostuneita
kehitysvammaisten henkilöiden mielenterveyden
vahvistamisesta ja kohtaavat työssään eri tavoin
haastavia tilanteita.
Sisältö: Koulutuksessa perehdytään mielentervey-

den kysymyksiin osana henkilön hyvinvointia ja pohditaan, miten mielenterveyttä voidaan vahvistaa.
Lisäksi käydään läpi kehitysvammaisille henkilöille
tavallisimpia mielenterveyden häiriöitä ja niiden erottamista haastavasta käyttäytymisestä. Koulutuksessa
harjoitellaan keinoja ennaltaehkäistä ja ratkoa haastavia tilanteita.
Hinta: 270 €

TURVALLISTEN IHMISSUHTEIDEN
JA SEKSUAALISUUDEN TUKEMINEN

Aika ja paikka: 28.4.2015, Helsinki
Kohderyhmä: Lähityöntekijät, opettajat, sosiaalityöntekijät, muut asiasta kiinnostuneet.
Sisältö: Koulutuksen keskiössä on seksuaalinen häirintä ja väkivalta. Minkälaista koulutusta henkilön tulisi
saada, jotta hän pystyy puolustamaan itseään tällaisissa
tilanteissa. Toisaalta miten voimme tukea henkilöä, joka

syyllistyy häirintään. Ja miten selvittää tilanteita, joissa
on syntynyt epäilys häirinnästä tai väkivallasta.
Hinta: 150 €

PÄIHDETYÖ KEHITYSVAMMAISTEN
HENKILÖIDEN PARISSA

Aika ja paikka: 18.–19.11.2015, Helsinki
Kohderyhmä: Alan työntekijät, jotka työssään kohtaavat päihteitä käyttäviä kehitysvammaisia asiakkaita ja
miettivät ratkaisukeinoja eri tilanteissa selviämiseen.
Sisältö: Päivien aikana käsitellään päihteiden käytön tuomia ongelmia ja sitä, millaista on päihdetyö kehitysvammaisten henkilöiden parissa. Mitä perusvalmiuksia tarvitaan, jotta työntekijä osaa kohdata päihteiden riski- ja
ongelmakäyttäjän. Lisäksi tarkastellaan päihdeilmiön
erityisyyttä ja varhaisen tuen merkitystä, auttamisprosessia sekä henkilön tuen tarvetta palvelujärjestelmässä.
Hinta: 270 €
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Perheiden kanssa
tehtävä työ
HYVÄN ELÄMÄN PALAPELI
PALVELUSUUNNITTELUUN

Aika ja paikka:
• 8.4.2015, Helsinki
• 3.11.2015, Helsinki
Kohderyhmä: Sosiaalityöntekijät, palveluohjaajat,
opettajat, perheet.
Sisältö: Hyvän elämän palapeli on tarkoitettu erityisesti vammaisten lasten perheille palvelujen suunnittelun tueksi. Palapeli kokoaa perheen ajatuksia
omasta elämästään sekä avun ja tuen tarpeistaan. Se
auttaa perhettä valmistautumaan palvelusuunnitelman laadintaan. Koulutuksessa tutustutaan välineeseen ja sen taustalla olevaan ajatusmalliin. Koulutus
sopii perheille ja työntekijöille, jotka työskentelevät
perheiden kanssa.
Hinta: 150 €

VANHEMMUUDEN TUKEMINEN
– KEHITYSVAMMAISET ÄIDIT JA ISÄT

Aika: 30.9.–1.10.2015, Helsinki
Kohderyhmä: Kehitysvammaisia vanhempia työssään tukevat lähityöntekijät, kuntoutusohjaajat, sosiaalityöntekijät ja muut aiheesta kiinnostuneet.
Sisältö: Koulutuksessa perehdytään perheiden
tueksi kehitettyihin työmenetelmiin ja tukimuotoihin. Kuullaan vanhempien ja lasten omia kertomuksia sekä esitellään aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja
kehittämisohjelmia.
Hinta: 270 €
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Yksilökeskeinen
toimintakulttuuri

Y

ksilökeskeisen työotteen peruskysymys on, miten
mahdollistetaan kehitysvammaisen henkilön itsemäärääminen hänen omassa elämässään. Keskeistä
on löytää tapoja, miten henkilö voi parhaiten itse vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun ja tapaan elää.
Koulutuksissa jaetaan ja kuunnellaan ajatuksia
vietäväksi työyhteisöjen yhteisiin keskusteluihin ja
kehittämistyöhön. Lisäksi innostutaan ja harjoitellaan
suunnittelua tukevien luovien työvälineiden käyttöä.
Välineiden avulla, yhdessä kehitysvammaisen henkilön kanssa mietitään hänen tarpeitaan, tavoitteitaan ja
vahvuuksiaan sekä pohditaan hänen tuen ja muutosten tarvettaan arjessa. Tavoitteena on omien päätösten, valintojen ja vastuun lisääminen omassa elämässä.
Yksilökeskeisen työotteen koulutuksia voidaan
räätälöidä tilauksesta yhteistyössä organisaatioiden
tarpeisiin. Niihin voidaan liittää organisaatioiden
johdolle ja esimiehille suunnattuja konsultaatiopäiviä tukemaan yksilökeskeisen toiminnan johtamista
ja kehittämistä koko organisaatiossa.
Pyydä esittely ja tarjous: koulutus@kvl.fi

POSITIIVINEN RISKIARVIOINTI
YKSILÖKESKEISEN SUUNNITTELUN TUKENA

Aika ja paikka: 6.5.2015, Helsinki
Kohderyhmä: Koulutuspäivä sopii hyvin nuorten kanssa
työskenteleville ja erilaisten elämän muutostilanteisiin
liittyvien huolten käsittelyyn ja muutosten valmisteluun.
Sisältö: Päivän aikana käydään läpi riskinarvioinnin perusperiaatteita. Harjoitellaan tilanteita, joissa
henkilön verkostossa on erilaisia näkemyksiä jonkin
asian toteutuksen turvallisuudesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Etsitään keinoja tukea henkilöä hänen
tavoitteidensa suuntaisesti.
Hinta: 150 €

YKSILÖKESKEINEN ELÄMÄNSUUNNITTELU
VAIKEIMMIN VAMMAISILLE JA PALJON
APUA TARVITSEVILLE HENKILÖILLE

Aika ja paikka: 19.–20.5.2015, Helsinki
Kohderyhmä: Vaikeimmin vammaisten henkilöiden
kanssa työskentelevät lähityöntekijät.
Sisältö: Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu voi tuntua vaikealta paljon apua tarvitsevien ihmisten
kanssa. Koulutuksessa tutustutaan olemuskieleen
ja harjoitellaan lukemaan sitä tarkemmin. Koulutuksessa on käytössä sitä varten kehitetty työkalu, jota
voidaan käyttää kartta-työskentelyssä vaikeimmin
vammaisten henkilöiden kanssa.
Hinta: 270 €

YKSILÖKESKEISEN
SUUNNITTELUN STARTTIPÄIVÄ

Aika ja paikka: 10.9.2015, Helsinki
Kohderyhmä: Päivä soveltuu sekä uusille että pitkään alalla toimineille lähityöntekijöille, heidän esimiehilleen, suunnittelijoille ja kehittäjille sekä muille
yksilökeskeisen elämänsuunnittelun toimintatavasta
kiinnostuneille. Starttipäivän voi myös tilata ammatillisiin oppilaitoksiin.
Sisältö: Päivän aikana tutustutaan yksilökeskeisen
elämänsuunnittelun tausta-ajatteluun ja sen keskeisiin perustekijöihin ja käsitteisiin sekä tarkastellaan,
missä ja miten ja keiden kanssa yksilökeskeistä elämänsuunnittelua voidaan soveltaa. Päivän tarkoitus
on innostaa luovuuden ja mielikuvituksen käyttöön
käytännön työssä.
Hinta: 150 €

YKSILÖKESKEINEN
ELÄMÄNSUUNNITTELU IKÄÄNTYVILLE

Aika ja paikka: 11.–12.11.2015, Helsinki
Kohderyhmä: Soveltuu kaikille ikäihmisten yksilökeskeisen suunnittelun työotteesta kiinnostuneille.
Sisältö: Koulutuksessa sovelletaan ja harjoitellaan yksilökeskeisen elämänsuunnittelun menetelmien käyttöä
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ikääntyneiden henkilöiden näkökulmasta. Mitä hän
haluaisi vielä kokea, oppia ja tehdä? Entä miten hänen
kanssaan voi käsitellä vanhenemiseen liittyviä muutoksia esimerkiksi omassa terveydessä ja ihmissuhteissa.
Miten käsitellään elämän päättymistä?
Hinta: 270 €

YKSILÖKESKEINEN ELÄMÄNSUUNNITTELU
JA TUKI -PROSESSIKOULUTUS

Aika ja paikka:
• 28.–29.10.2015, Helsinki
• 20.–21.1.2016, Helsinki
• 1.3.2016, Helsinki
Koulutuksen kesto on 5 lähipäivää. Kurssiin kuuluu
välitehtäviä, joita työstetään työyhteisössä. Koulutusprosessiin voidaan liittää erillisestä tilauksesta myös
organisaation johdolle suunnattuja konsultaatiopäiviä tukemaan yksilökeskeisen toiminnan johtamista
ja kehittämistä koko organisaatiossa.
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Kohderyhmä: Asumispalvelujen sekä työ- ja päivätoiminnan lähityöntekijät ja esimiehet, henkilökohtaiset
avustajat ja muut aiheesta kiinnostuneet.
Sisältö: Koulutuksessa opiskellaan, miten tuetaan
kehitysvammaisia ihmisiä osallistumaan, onnistumaan ja vaikuttamaan yhä enemmän oman elämänsä suuntaan ja tapaan elää. Koulutuksessa ja
siihen kuuluvien välitehtävien avulla harjoitellaan
elämänsuunnittelun työvälineiden käyttöä. Niiden
avulla kehitysvammainen henkilö kertoo elämästään
ja etsii vahvuuksiaan. Hän pohtii tuen tarvettaan ja
tekee muutoksia arjessa. Tavoitteena on omien päätösten ja vastuun ottamisen lisääminen.
Koulutusprosessissa työntekijät ja kehitysvammaiset henkilöt oppivat yhdessä toistensa kokemuksista
ja oppimistehtävistä, joita tehdään työyhteisössä.
Koulutus tarjoaa ajatuksia vietäväksi työyhteisöjen
yhteisiin keskusteluihin ja kehittämistyöhön.
Hinta: 700 €

Vuorovaikutus ja
kommunikointi
KOMMUNIKOINTIOHJELMAN
RAKENTAMINEN IPADISSÄ

Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi kunkin kommunikointiohjelman perustoiminnot ja ominaisuudet,
mm. uuden sivun luominen, uuden solun lisääminen,
uusien kuvien ja merkkien lisääminen, kommenttisolujen määrittely, asetukset, päivittäminen, tallentaminen ja varmuuskopiointi. Koulutus on työpajatyyppinen, joten osallistujat hyötyvät eniten, kun heillä on
mukanaan oma iPad ja siinä kyseinen ohjelma.
Hinta: 75 €
TALK TABLET
Aika ja paikka: 15.1.2015 klo 13.30–16, Helsinki
Kouluttaja: puheterapeutti Annakaisa
Ojanen, Tikoteekki
WIDGET GO
Aika ja paikka: 19.2.2015 klo 13.30–16, Helsinki
Kouluttaja: IT-vastaava Marina
Green-Järvinen, Tikoteekki
GO TALK NOW
Aika ja paikka: 12.3.2015 klo 13.30–16, Helsinki
Kouluttaja: puheterapeutti Annakaisa
Ojanen, Tikoteekki

MITEN KÄYTÄN KOMMUNIKOINTIKANSIOTA

Aika ja paikka: 29.1.2015 klo 9–15, Helsinki
Sisältö: Koulutuksessa tutustutaan irtokuvakansioihin, suppeisiin yksilöllisiin kansioihin, erilaisiin auditiivisiin kansioihin sekä Tikoteekin ALKU- ja SANOMAkansioihin. Koulutuksen jälkeen hallitset laajan

kansion rakenteen ja osaat lauseiden muodostamisen kansion kuvilla.
Hinta: 150 €
Kouluttaja: AAC-ohjaaja Virpi Yiannakou, Tikoteekki

TALKING MATS® -KESKUSTELUMATTO
– VÄLINE MIELIPITEIDEN ILMAISEMISEEN

Sisältö: Talking Mats® -menetelmän avulla puhevammainen henkilö voi ilmaista omia mielipiteitään ja
näkemyksiään häntä koskevista asioista. Menetelmä
myös helpottaa ja jäsentää keskustelua.
Hinta: 150 €
Aika ja paikka: 3.2.2015 ja 19.3.2015 klo 12–15, Helsinki
Kouluttajat: Eija Roisko ja puheterapeutti
Kaisa Laine, Tikoteekki
Aika ja paikka: 22.9.2015 ja 27.10.2015 klo 12–15, Helsinki
Kouluttajat: erityisasiantuntija Kaisa Martikainen
ja suunnittelija Katja Burakoff, Tikoteekki

MITEN KÄYTÄN SÄHKÖSANOMA
-KOMMUNIKOINTISOVELLUSTA

Aika ja paikka:
• 5.2.2015 klo 9–16, Helsinki
• 15.4.2015 klo 9–16, Helsinki
• 3.9.2015 klo 9–16, Helsinki
• 16.10.2015 klo 9–16, Helsinki
Sisältö: SähköSANOMA on Windows-tietokoneella
tai -tabletilla toimiva kommunikointisovellus. Koulutuksessa tutustutaan sanastoon ja Tikoteekki-taivuttimen toimintaan. Lisäksi harjoitellaan sivujen sisällön päivittämistä.
Hinta: 150 €
Kouluttajat: AAC-ohjaaja Virpi Yiannakou ja
IT-vastaava Marina Green-Järvinen, Tikoteekki
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TAIKE-TAULUSTO KOMMUNIKOINTIVÄLINEENÄ

Aika ja paikka:
• 3.–4.3.2015 klo 9–16, Helsinki
• 4.–5.5.2015 klo 9–16, Helsinki
• 14.–15.10.2015 klo 9–16, Helsinki
• 9.–10.11.2015 klo 9–16, Helsinki
Sisältö: Koulutuksessa tutustutaan TAIKE-tauluston
sanastoon, asetuksiin ja kielellisen taivuttimen toimintaan sekä harjoitellaan niiden käyttöä.
Hinta: 270 €
Kouluttajat: puheterapeutti Annakaisa Ojanen
ja IT-vastaava Marina Green-Järvinen, Tikoteekki

MITEN OHJAAN
KOMMUNIKOINTIKANSIOIDEN KÄYTTÖÄ

Aika ja paikka: 5.3.2015 klo 9–15.30, Helsinki
Sisältö: Koulutus on suunnattu erityisesti puheterapeuteille ja puhevammaisten tulkeille, jotka ohjaavat
kansion käyttöä perheille ja muille lähi-ihmisille.
Hinta: 150 €
Kouluttajat: puheterapeutti Kaisa Laine
ja AAC-ohjaaja Virpi Yiannakou, Tikoteekki

HYP-KÄYNNISTÄJÄKOULUTUS

Aika ja paikka: 10.3.2015 klo 12–15, Helsinki
Sisältö: Koulutus on tarkoitettu vaikeasti puhevammaisten ihmisten yhteisöille, jotka haluavat ottaa
HYP-mallin käyttöön yhteisössään. Koulutuksessa käydään läpi HYP-mallin tausta-ajatusta, materiaaleja,
jakson suunnittelemista ja toteuttamista yhteisössä.
Hinta: 75 €
Kouluttaja: puheterapeutti, työnohjaaja
Kaisa Martikainen, Tikoteekki

BOARDMAKER-TYÖPAJA

Aika ja paikka:
• 17.3.2015 klo 13–15.30, Helsinki
• 8.9.2015 klo 13–15.30, Helsinki
Sisältö: Työpajassa harjoitellaan Boardmaker-ohjelman työkalujen käyttöä, uuden taulun rakentamista,
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PCS-kuvien hakemista, kuvien ja valmiiden taulujen muokkaamista sekä muiden kuvien tuomista
Boardmakeriin.
Hinta: 75 €
Kouluttaja: AAC-ohjaaja Virpi Yiannakou, Tikoteekki

MITEN OHJAAN TAIKE-TAULUSTON KÄYTTÖÄ

Aika ja paikka:
• 1.		osa 19.–20.3.2015 klo 9.30–16
2. osa 16.–17.4.2015 klo 9.30–16, Helsinki
(yhteensä neljä koulutuspäivää ja välitehtävä)
• 1.		osa 28.–29.9.2015 klo 9.30–16
2. osa 16.–17.11.2015 klo 9.30–16, Helsinki
(yhteensä neljä koulutuspäivää ja välitehtävä)
Sisältö: Koulutus on suunnattu puhevammaisten
tulkeille ja puheterapeuteille, jotka ohjaavat TAIKEn
käyttöä perheille ja muille lähi-ihmisille. Koulutus
edellyttää, että osallistuja on käynyt Tikoteekin TAIKEtauluston käyttöönottokoulutuksen ja hallitsee tietokoneen peruskäytön.
Hinta: 580 €
Kouluttajat: puheterapeutti Annakaisa Ojanen,
AAC-ohjaaja Virpi Yiannakou ja IT-vastaava
Marina Green-Järvinen, Tikoteekki

TAIKE-MULTIMEDIAPAJA

Aika ja paikka: 14.4.2015 klo 13.30–16, Helsinki
Sisältö: Työpaja on tarkoitettu niille TAIKE-peruskoulutuksen käyneille henkilöille, jotka haluavat vahvistaa taitojaan kuvien, videoiden ja musiikin lisäämiseksi TAIKE-taulustoon.
Hinta: 75 €
Kouluttaja: puheterapeutti Annakaisa
Ojanen, Tikoteekki

VIDEO YHTEISÖN JA PERHEEN
OHJAUKSEN VÄLINEENÄ

Aika ja paikka: 9.4.2015 klo 9.30–16, Helsinki
Sisältö: Koulutuksessa käsitellään mm. videon käytön etiikkaa, mitä kuvataan, millaisia otoksia valitaan

Videointi auttaa tunnistamaan
osallistujien vahvuuksia
vuorovaikutustilanteissa.

ohjauskeskusteluun, miten kuvaa käytetään ohjauskeskustelussa, miten kuvasta keskustellaan sekä eri
sovellusmahdollisuuksia asiakastyöhön.
Hinta: 150 €
Kouluttaja: puheterapeutti, VIG-työnohjaaja, OIVAkouluttaja Kaisa Martikainen ja puheterapeutti,
VIG-työnohjaaja, OIVA-kouluttaja Katja Burakoff,
Tikoteekki

VOIMAUTTAVA VUOROVAIKUTUS

Aika ja paikka: 12.5.2015 klo 10–16, Helsinki
Sisältö: Voimauttava vuorovaikutus (Intensive Inter
action) on toimintatapa, joka tukee vaikeasti kehitysvammaisten ihmisten sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehitystä. Koulutuksessa käsitellään mm.
kommunikoinnin perusvalmiuksia, toimintatavan
toteuttamista arjessa ja sen vaikutusten seurantaa.
Hinta: 150 €
Kouluttaja: puheterapeutti, työnohjaaja, Intensive
Interaction co-ordinator Kaisa Martikainen, Tikoteekki

OIVA-VUOROVAIKUTUSMALLI®

OIVA-vuorovaikutusmallin avulla työntekijät oppivat
osaavammiksi vuorovaikutuskumppaneiksi yhteisönsä puhevammaisille jäsenille. Yhdeksän kuukautta kestävää työskentelyjaksoa ohjaa koulutettu
OIVA-ohjaaja. OIVA-vuorovaikutusmalli sisältää koulutusta, video-ohjaustapaamisia ja yhteisön itsenäistä työskentelyä. Mallissa on selkeä rakenne ja työvälineet, jotka jäävät yhteisön käyttöön.
Pyydä esittely ja tarjous: kaisa.martikainen@kvl.fi
Lisätietoa: www.tikoteekki.fi/toiminta-ja-palvelut

OIVA-OHJAAJAKOULUTUS

OIVA-ohjaajakoulutuksen tavoitteena on tarjota
opiskelijoille riittävät tiedot, taidot ja työvälineet,
jotta he voivat ohjata puhevammaisille ihmisille palveluja tarjoavia yhteisöjä OIVA-vuorovaikutusmal-
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lin mukaisesti. Vuoden kestävä koulutuskokonaisuus
sisältää kahdeksan lähiopetuspäivää, välitehtäviä,
käytännön harjoittelun harjoitteluyhteisössä sekä
kirjallisen lopputyön. Koulutus alkaa vuosittain toukokuussa 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.tikoteekki.fi/koulutus

Opetushallituksen rahoittama
opetustoimen henkilöstökoulutus:
TIETOTEKNISIÄ RATKAISUJA
JA OPETUSOHJELMIA
MONIVAMMAISILLE OPPIJOILLE

Aika ja paikka:
• 11.3.2015 klo 9–15.30, Helsinki
• 23.9.2015 klo 9–15.30, Helsinki
Kohderyhmä: OPH:n rahoittama koulutus on suunnattu perusopetuksessa sekä ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville erityisopettajille, luokanopettajille, koulunkäyntiavustajille ja koulussa
toimiville kuntouttajille. Samasta oppilaitoksesta voi
osallistua 1–3 henkilöä.
Sisältö: Työpajatyyppisessä koulutuksessa osallistujilla on mahdollisuus kokeilla itse erilaisia tietokoneen
ohjaintapoja ja ohjelmia sekä harjoitella niihin tehtäviä muokkauksia ja asetuksia.
Kouluttaja: IT-vastaava Marina Green-Järvinen
Hinta: Koulutus on kouluhenkilöstölle ilmainen. Opetushallitus ei vastaa mahdollisista majoitus-, ruokailu- tai matkakuluista.

Tilauskoulutukset

K

ehitysvammaliitto tarjoaa tilaajalle räätälöityjä luentoja, koulutuksia ja työpajoja yksilö
keskeisestä suunnittelusta, itsemääräämisen
tukemisesta, vuorovaikutuksesta ja kommunikaatiosta, mielenterveyden ja ikääntymisen kysymyksistä, toimintakyvyn arvioinnista, selkokielestä,
saavutettavista verkkopalveluista sekä Portaat- ja
Päiväkotiportaat-menetelmistä.
Koulutusten kesto vaihtelee tilaajan tarpeiden mukaan. Kouluttajat ovat Kehitysvammaliiton Kansalaisuus-, Saavutettavuus- ja Elinikäinen

oppiminen -yksiköiden asiantuntijoita. Lisäksi koulutamme yhdessä muiden alan osaajien, kouluttajien ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.
Tilaisuudet on mahdollista järjestää Kehitysvammaliiton tiloissa Helsingin Malmilla tai tilaajan
omissa tiloissa.
Koulutustiedustelut ja tarjouspyynnöt:
• www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri
• koulutus@kvl.fi
• puh. (09) 348 090 (vaihde)
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Kaikki koulutukset
aikajärjestyksessä

KEVÄT

• 15.1.	Kommunikointiohjelman rakentaminen
iPadissä (Talk tablet), Helsinki
• 29.1. Perustietoa
kehitysvammaisuudesta, Helsinki
• 29.1.	Miten käytän
kommunikointikansiota, Helsinki
• 3.2. ja 19.3.	Talking Mats®
-keskustelumatto, Helsinki
• 4.2.	Itsemääräämisen teemakierros, Lahti
• 4.2.	Toimintakyvyn kuvaaminen
Toimi-menetelmällä, Helsinki
• 5.2.	Miten käytän SähköSANOMAkommunikointisovellusta, Helsinki
• 10.2.	Itsemääräämisen teemakierros, Turku
• 19.2.	Kommunikointiohjelman rakentaminen
iPadissä (Widget Go), Helsinki
• 26.2.	Itsemääräämisen teemakierros, Oulu
• 3.–4.3.	TAIKE-taulusto
kommunikointivälineenä, Helsinki
• 5.3.	Miten ohjaan
kommunikointikansioiden käyttöä, Helsinki
• 10.3.	HYP-käynnistäjäkoulutus, Helsinki
• 10.3.	Itsemääräämisen teemakierros, Kuopio
• 12.3.	Kommunikointiohjelman rakentaminen
iPadissä (Go Talk Now), Helsinki
• 17.3.	Boardmaker-työpaja, Helsinki
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• 17.–18.3.	Oppimisen tukeminen
ja ohjaaminen, Helsinki
• 19.–20.3. ja 16.–17.4.	Miten ohjaan
TAIKE-tauluston käyttöä, Helsinki
• 24.3.	Itsemääräämisen teemakierros, Helsinki
• 8.4.	Hyvän elämän palapeli, Helsinki
• 9.4. Video yhteisön ja perheen
ohjauksen välineenä, Helsinki
• 14.4.	TAIKE-multimediapaja, Helsinki
• 14.–15.4.	Elämä on laiffii – Asuminen
ja lähipalvelut, Jyväskylä
• 15.4.	MIten käytän SähköSANOMAkommunikointisovellusta, Helsinki
• 23.4.	Selkokielen uudet tuulet, Helsinki
• 24.4.	Kehitysvamma-alan opettajien
neuvottelupäivä, Helsinki
• 28.4.	Turvallisten ihmissuhteiden ja
seksuaalisuuden tukeminen, Helsinki
• 4.–5.5.	TAIKE-taulusto
kommunikointivälineenä, Helsinki
• 6.5. Positiivinen riskiarviointi yksilökeskeisen
suunnittelun tukena, Helsinki
• 12.5.Voimauttava vuorovaikutus, Helsinki
• 19.–20.5.	Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu
vaikeimmin vammaisille henkilöille, Helsinki
• 21.–22.5.	Mielenterveyden vahvistaminen
ja haastavien tilanteiden
ratkaisukeinot, Helsinki
• 26.–27.5.	Asuntosuunnittelun paja, Helsinki

SYKSY

• 3.9.	Miten käytän SähköSANOMA
-kommunikointisovellusta, Helsinki
• 8.9.	Boardmaker-työpaja, Helsinki
• 9.9.	Kansainvälisen FASD-päivän tapahtuma
• 10.9.	Yksilökeskeisen sunnittelun
starttipäivä, Helsinki
• 22.9.	Toimintakyvyn kuvaaminen
Toimi-menetelmällä, Lahti
• 24.–25.9.	Työhönvalmentajien päivät, Helsinki
• 28.–29.9. ja 16.–17.11.	Miten ohjaan
TAIKE-tauluston käyttöä, Helsinki
• 30.9.–1.10. Vanhemmuden tukeminen –
Kehitysvammaiset äidit ja isät, Helsinki
• 14.–15.10.	TAIKE-taulusto
kommunikointivälineenä, Helsinki
• 16.10.	Miten käytän SähköSANOMA
-kommunikointisovellusta, Helsinki
• 20.–21.10.	Esimiesten
neuvottelupäivät, Helsinki
• 28.–29.10.	Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu
ja tuki -prosessikoulutus, päivät 1. ja 2. (yht.
5 päivää, koulutus jatkuu vuoden 2016
puolella 20.–21.1.2016 ja 1.3.2016), Helsinki
• 3.11.	Hyvän elämän palapeli, Helsinki
• 4.–5.11.	Kehitysvammaliiton
opintopäivät, Helsinki
• 9.–10.11.	TAIKE-taulusto
kommunikointivälineenä, Helsinki
• 11.–12.11.	Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu
ikääntyville, Helsinki

ilmoittautumiset ja lisätiedot:
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

ilmoittautumiset ja lisätiedot:
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

