
YHDISTYKSILLE TILAUSKOULUTUSTA 

Yhdistys tai lähiyhdistykset yhdessä voivat tilata kursseja 
omalle paikkakunnalleen. Kursseja myös räätälöidään tarpeen 
mukaan. Yhdistys hankkii kurssipaikan ja osallistujat (min. 
10 henkilöä) sekä huolehtii tarjoilusta ja muista käytännön 
järjestelyistä. Invalidiliitosta saa taloudellista tukea 100 € 
kuitteja vastaan. Liitto vastaa asiantuntijoidensa kuluista sekä 
materiaalista.   

 
Yhdistyksen hyvä hallinto 
hyvän hallinnon periaatteet, hallituksen tehtävät ja työnjako, 
hallituksen pelisäännöt

Yhdistyksen hyvä henki 
keinoja ylläpitää ja parantaa yhdistyksen henkeä

Hyvät kokouskäytännöt 
eväitä toimivaan ja sujuvaan kokouskäytäntöön: erilaiset 
kokoukset, osallistujien oikeudet, puheenjohtajan tehtävät, 
käytännön järjestelyt, kokouksen kulku ja asiakirjat

Yk:n vammaissopimus käyttöön! 
konkreettista tietoa siitä miten YK:n vammaissopimus vaikut
taa vammaisten ihmisten elämään ja miten sitä voi hyödyntää 

Esteettömyyden perusteet 
perustietoa esteettömyydestä ja sen edistämisestä omalla 
paikkakunnalla 

Yhdistyksen uudet säännöt 
käydään läpi keskeiset sääntömuutokset

Jäsenhankintakoulutus 
eväitä jäsenhankintaan ja tehdään yhdistykselle jäsen
hankintasuunnitelma  

Yhdistyksen kehittämispäivä (yke) 
yhdistys arvioi omaa toimintaansa ja tekee kehittämis
suunnitelman

UUSI! Yhdistyksen auditointi 
Ulkopuoliset arvioijat tarkastelevat yhdistyksen toimintaa 
peilaten niitä elinvoimaisen yhdistystoiminnan tunnuspiirtei
siin. Auditointi pitää sisällään mm. auditointipäivän, jolloin 
auditoijat haastattelevat yhdistysaktiiveja. Yhdistys saa rapor
tin yhdistyksen vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Auditointi 
tilataan vastaavalta järjestöasiantuntijalta.  

Hyvää palvelua kaikille! 
Tilauskoulutukset yrityksille ja yhteisöille

Invalidiliitto organisoi erilaisille asiakaspalvelutehtävissä 
toimiville yrityksille ja yhteisöille Hyvää palvelua kaikille 
koulutusta, jonka tarkoituksena lisätä osallistujien tietoa, 
taitoja ja ymmärrystä kohdata ja toimia liikkumisesteisten ja 
näkövammaisten ihmisten kanssa. 

Koulutuksessa kokeillaan käytännössä apuvälineitä ja harjoi
tellaan avustamista. Koulutusta voidaan räätälöidä sisällölli
sesti ja ajallisesti tilaajan tarpeisiin. 

ILMOITTAUTUMINEN KURSSEILLE

www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus  
tai toimistosihteeri Tarja Lukjanov  
puh. 044 765 0668 

Tietosuojasäädösten vuoksi emme 
ota enää ilmoittautumisia sähkö-
postitse.

Lisätietoja koulutuksista  
koulutussuunnittelija Auli Tynkkyseltä 
auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi tai  
puh. 040 778 8690.

INVALIDILIITTO KOULUTTAA  
SYKSY 2018

Invalidiliiton koulutusten tavoitteena on edistää 
fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmis-
ten oikeuksien toteutumista arjessa, lisätä tietoi-
suutta vammaisuudesta sekä ylläpitää ja uudistaa 
järjestön toimintavalmiuksia. 

Kurssit ovat edullisia - varsinkin Invalidiliiton 
jäsenyhdistysten jäsenille. Viikonloppukursseihin 
sisältyy täysihoito. Jäsenistölle liitto korvaa myös 
matkakuluja järjestökoulutuksen käytäntöjen 
mukaisesti. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita 
liiton maksuttomiin webinaareihin.

ILMOITTAUTUMINEN JA  
KURSSIOHJELMAT
www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus

Tarjolla 

• kursseja, seminaareja, verkkokursseja ja 
webinaareja

• tilauskoulutusta yhdistyksille, yhteisöille ja 
yrityksille 

• kaikille avointa sekä vain jäsenistölle 
suunnattua koulutusta 



INVALIDILIITON VERKKOKURSSIT 
Verkkokurssit tarjoavat helpon ja halvan tavan opiskella. Voit 
opiskella silloin kun itse haluat. Toki kurssi alkaa tiettyinä 
päivinä ja etenee viikoittain. Sinä itse kuitenkin päätät koska 
teet tehtävät ja luet materiaalin.

Vaikka opiskelu tapahtuu kotonasi tietokoneen ääressä, et ole 
yksin. Kurssikavereihin tutustut kurssin aikana ja voitte vaihtaa 
ajatuksia kurssin keskustelupalstoilla.

Verkkokurssi suoritetaan kokonaan netissä. Tarvitset internet ja 
sähköpostiyhteyden. Verkkokurssin käyminen ei vaadi erityisiä 
teknisiä taitoja. Ohjaajat myös auttavat pulmatilanteissa. 

YHDISTYS NÄKYY JA KUULUU!  
– YHDISTYSVIESTINNÄN VERKKOKURSSI
Aika: 24.9.–21.10.2018 

Tavoite: Saat perustietoa yhdistyksen viestinnän toteuttami
seen ja kehittämiseen.

Kohderyhmä: Invalidiliiton ja Hengitysliiton jäsenyhdistysten 

ALUEIDEN SUUNNITTELUPÄIVÄT

Alue, aika ja paikka: 
EteläSuomi 13.10.2018
ItäSuomi 29.9.2018
KaakkoisSuomi 22.9.2018
Lappi ilmoitetaan myöhemmin
LounaisSuomi 22.9.2018
LänsiSuomi 6.10.2018
OuluKainuu 13.10.2018
SisäSuomi  29.9.2018

Tavoite: Tutustua Invalidiliiton strategiaan ja suunnitella 
alueiden yhdistysten yhteistoimintaa vuodelle 2019

Kohderyhmä: kaksi edustajaa/alueen jäsenyhdistys

Hinta: maksuton

Ilmoittautuminen:  
kolme viikkoa ennen suunnittelupäivää

www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus

KURSSIT
VAMMAISTEN NAISTEN WOIMAWIIKONLOPPU  
Aika: 15.–16.9.2018

Paikka: Cumulus Resort Ikaalisten Kylpylä, Hämyläntie 2, 
Ikaalinen

Tavoite: Saat voimaa, virkeyttä sekä vinkkejä vammaisten 
naisten toimintaan liiton jäsenyhdistyksissä

Kohderyhmä: Invalidiliiton jäsenyhdistysten naisten ryhmien 
vetäjät ja naisvastaavat (ensisijaisesti) sekä muut vammaisten 
naisten voimaantumisesta kiinnostuneet naiset

Hinta: 50 € sisältää ohjelman ja täysihoidon

Ilmoittautuminen: 24.8. mennessä

TUKEA YHDISTYSTEN NEUVONTAAN
Aika: 29.–30.9.2018 

Paikka: Scandic Hotel Park, Helsinki

Tavoite: Saat tietoa ja tukea yhdistyksen neuvonnan kehit
tämiseen sekä ajankohtaista tietoa vammaislainsäädännön 
muutoksista 

Kohderyhmä: Yhdistysten neuvontaa antavat aktiivit  
ja työntekijät 

Hinta: 50 € sisältää ohjelman ja täysihoidon

Ilmoittautuminen: 7.9. mennessä

VOIMAA YHDISTYKSEN VAIKUTTAMISEEN
Aika: 13.–14.10. 2018

Paikka: Scandic Hotel Park, Helsinki 

Tavoite: Saat tietoa, välineitä ja tukea paikalliseen ja  
alueelliseen vaikuttamiseen    

Kohderyhmä: Yhdistysten vaikuttajat, liiton vaikuttaja
verkostoissa ja sotetyöryhmissä toimivat jäsenet 

Hinta: 50 € sisältää ohjelman ja täysihoidon

Ilmoittautuminen: 21.9. mennessä

VIRTAA YHDISTYSTEN DIGINEUVONTAAN!  
Aika: 27.–28.10.2018

Paikka: Scandic Hotel Paasi, Helsinki

Tavoite: Saat materiaalia, välineitä ja vinkkejä digineuvontaan 
ja tukea verkostoitumiseen muiden digitoimijoiden kanssa 

Kohderyhmä: Yhdistysten digineuvojat  

Hinta: 50 € sisältää ohjelman ja täysihoidon

Ilmoittautuminen: 5.10. mennessä

VERTAISRYHMÄT TOIMIMAAN!
Aika: 9.–11.11.2018 

Paikka: Vierumäki Resort Hotel, Vierumäki 
Tavoite: Saat perusvalmiuksia vertaisryhmän perustamiseen ja 
ohjaamiseen sekä vinkkejä ryhmän sisältöihin 

Kohderyhmä: Yhdistysten vertaisryhmien vetäjät ja vetäjiksi 
haluavat  

Hinta: 50 € sisältää täysihoidon

Ilmoittautuminen: 19.10. mennessä

VAIKUTA VAMMAISNEUVOSTOSSA!
Aika: 24.–25.11.2018

Paikka: Scandic Hotel Park, Helsinki 

Tavoite: Saat valmiuksia ja tietoa vaikuttavaan vammaisneu
vostotyöskentelyyn

Kohderyhmä: Invalidiliiton jäsenyhdistysten jäsenet, jotka ovat 
myös vammaisneuvostojen jäseniä

Hinta: 50 € sisältää täysihoidon

Ilmoittautuminen: 2.11. mennessä

tiedottajat ja hallitusten jäsenet, jotka vastaavat tai ovat kiin
nostuneita yhdistysviestinnästä. Kurssille mahtuu 10 henkilöä 
kummastakin järjestöstä.  
Hinta: Maksuton

Ilmoittautuminen: 17.9. mennessä

EDISTÄ ESTEETTÖMYYTTÄ! -VERKKOKURSSI
Aika: 5.11.–2.12.2018 

Tavoite: Opit tuntemaan rakennetun ympäristön esteettömyy
den edistämiseen liittyviä mahdollisuuksia, uuden esteettömyys
asetuksen vaatimuksia ja niiden soveltamista koskevia ohjeita.

Kohderyhmä: Kaikki esteettömyydestä kiinnostuneet ja uutta 
esteettömyystietoa tarvitsevat  

Hinta: Jäsenetuhinta 10 €, vammaisneuvoston jäsenet 20 €, 
muut 40 €

Ilmoittautuminen: 19.10. mennessä  

INVALIDILIITON MAKSUTTOMAT WEBINAARIT

Webinaari on nettiluento, johon sekä luennoitsija että osal
listujat osallistuvat omalta tietokoneeltaan. Ruudussa näet 
luennoitsijan ja materiaalin (diat, kuvat, videot). Livelähe
tyksessä luennoitsijalle voit tehdä kysymyksiä kirjoittamalla.   

Ilmoittaudu webinaariin, jotta saat osallistumislinkin, jota 
klikkaamalla pääset mukaan livelähetykseen. Saat linkin 
sähköpostiisi pari päivää ennen webinaaria. Samalla saat 
myös tarkemmat osallistumisohjeet.  

Jos et pääse osallistumaan webinaariin livenä, voit katsella 
ja kuunnella sen verkkotallenteelta, jotka löytyvät Invalidilii
ton sivuilta www.invalidiliitto.fi/webinaarit 
Osallistuminen on helppoa ja maksutonta. Et tarvitse mak
sullisia ohjelmistoja. Äänentoistoa varten laitteessasi on ol
tava kaiuttimet tai kuulokkeet. 

Ilmoittautumiset kolme päivää ennen webinaaria   
www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus

WEBINAARIT KESKIVIIKKOISIN KLO 15–16 
Teemana elinvoimainen yhdistys

19.9. Yhdistyksen talous kuntoon! 
  Jenni Rilasti, talousjohtaja, Hengitysliitto ry

26.9. Uutta toimintaa yhdistyksiin! Tule-klubeista ja 
omahoidosta apua liikkumisen apuvälineen käyttä-
jien tule-vaivoihin  
 hankevastaava Maarit Honkasola ja hankesuunnittelija 
Hanna Solja, TuleApu hanke, Invalidiliitto ry  

3.10. Mitä on yhdistyssovittelu? 
 koulutussuunnittelija, työyhteisösovittelija Auli Tynkkynen, 
Invalidiliitto ry

24.10. Miten yhdistys voi hyödyntää Opinkeskus  
Siviksen palveluja?   
 asiantuntija Kirsi Ahonen, Opintokeskus Sivis

7.11. Vinkkejä yhdistyksen varainhankintaan  
 keräyspäällikkö Petri Äikiä, Invalidiliitto ry

14.11. Elinvoimaisen yhdistyksen tunnuspiirteet   
 vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiveri, Invalidiliitto ry

Muuta 

31.10. Tuetut lomat! Kenelle? Miten? Missä?  
 tiedottaja Sirpa Otava, Maaseudun Terveys ja Loma
huolto ry 


