
INVALIDILIITTO KOULUTTAA  
KEVÄT 2019

Invalidiliiton koulutusten tavoitteena on edistää 
fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmis-
ten oikeuksin 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, jotka löytyvät 
liiton nettisivuilta www.invalidiliitto.fi/webinaarit

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

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 tehtä-
vät ja luet materiaalin.

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

RYHDISTÄ YHDISTYSTÄ -VERKKOKURSSI
Aika: 18.2.−31.3.2019 yhteistyössä Hengitysliiton kanssa

Tavoite: Perehdyt yhdistystoiminnan perusteisiin: tiedät mitä 
yhdistystoiminta pitää sisällään, osaat määritellä luottamushen-
kilöiden tehtävät ja vastuut, ymmärrät mitä yhdistyksen toi-
minnan vuoteen kuuluu, osaat toimia kokouksessa ja järjestää 
kokouksen sekä tiedät erilaisia tapoja huolehtia yhdistyksen 
jäsenistä.   

Kohderyhmä: Erityisesti uudet yhdistysten hallitusten jäsenet.
Kurssille otetaan 10 osallistujaa kummastakin liitosta. Hakemus 
kannattaa perustella hyvin.  

Hinta: Maksuton

Ilmoittautuminen: 8.2. mennessä  
Kurssin on tehnyt Opintokeskus Sivis.

INVALIDILIITON MAKSUTTOMAT WEBINAARIT

Webinaari on nettiluento, johon sekä luennoitsija että osallistujat 
osallistuvat omalta tietokoneeltaan. Live-lähetyksessä luennoitsi-
jalle voi tehdä kysymyksiä kirjoittamalla. 

Osallistuminen on helppoa ja maksutonta.  Et tarvitse maksullisia 
ohjelmistoja. Äänentoistoa varten laitteessasi on oltava kaiuttimet 
tai kuulokkeet. 

Ilmoittautumiset live-webinaariin viimeistään saman viikon maa-
nantaina www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus

Live-webinaariin pääset mukaan klikkaamalla osallistumislinkkiä, 
joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen webinaaria. Saat sa-
malla myös tarkemmat osallistumisohjeet.

Webinaarit myös tallennetaan ja voit katsella niitä itsellesi parhai-
ten sopivana ajankohtana. Tallenteet löydät Invalidiliiton sivuilta 
www.invalidiliitto.fi/webinaarit 

JÄRJESTÖTOIMINNAN WEBINAARIT VIIKOLLA 7 
11.2. klo 15−16 Yhdistyksen vuosikello 
 - järjestöasiantuntija Liisa Pitzen

11.2. klo 16−17 Hallituksen tehtävät ja työnjako 
 - järjestöasiantuntija Sanna Saarimaa

12.2. klo 15−16 Puheenjohtajan ja  
 varapuheenjohtajan tehtävät 
 - järjestöasiantuntija Tiina Ihalainen

12.2. klo 16−17 Sihteerin tehtävät 
 - järjestöasiantuntija Sanna Leppäjoki-Tiistola

13.2. klo 15−16 Taloudenhoitajan tehtävät 
 - järjestöasiantuntija Tarja Honkanen

13.2. klo 16−17 Viestintävastaavan tehtävät 
 - järjestöasiantuntija Hanna Lahti

14.2. klo 14−15 Jäsenrekisterin hoitajan tehtävät ja  
 vinkkejä Killan käyttöön 
 - jäsenrekisterin hoitaja Nina Kettunen

14.2. klo 15−16 Hyvät kokouskäytännöt 
 - järjestöasiantuntija Mika Saastamoinen

14.2. klo 16−17 Vuosikertomus ja tilinpäätös 
 - järjestöasiantuntija Aapo Rantanen

MUUT WEBINAARIT klo 15–16
28.2.  Mistä tukea harvinaisille?  

Harvinaiset toimijat 
 - suunnittelija Jenni Kuusela, Invalidiliitto ry

6.3.  Kaksitoista pointtia vaikuttamiseen 
 - projektipäällikkö Jan Johansson, Asevelvollisena 
vammautuneiden tuki ry

13.3.  Palvelusuunnitelman ABC 
 - sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija  
Ylva Krokfors, Invalidiliitto ry

20.3.  Kuntoutussuunnitelman ABC 
 - sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija  
Riitta Saksanen, Invalidiliitto ry

27.3.  Vammaisen lapsen ääni kuulumaan!  
– osallistamisen menetelmiä 
 - sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija  
Ylva Krokfors, Invalidiliitto ry

Kevään aikana järjestetään myös muista ajankohtaisista ai-
heista webinaareja. Niistä tiedotetaan uutiskirjeessä, IT:ssä 
ja liiton sivuilla. 

EDISTÄ ESTEETTÖMYYTTÄ! -VERKKOKURSSI
Aika: 18.3.−14.4.2019  

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: 8.3. mennessä 

Lisätietoa: esteettömyysasiantuntija Ari Kurppa,  
ari.kurppa@invalidiliitto.fi, p. 050 430 7268



KURSSIT JA SEMINAARIT
MITEN SAADA ASIAKKAAN ÄÄNI KUULUVIIN  
PALVELUIDEN ARVIOINNISSA JA KEHITTÄMISESSÄ? 
Aika: 2.−3.3.2019, Paasitorni/Scandic Paasi, Helsinki

Tavoite: Saat tietoa ja osaamista arvioida ja kehittää palveluja 

Kohderyhmä: Jäsenyhdistysten aktiivit, kokemuskouluttajat 
sekä vammaisneuvostojen jäsenet, jotka ovat kiinnostuneita 
erilaisten palveluiden kehittämisestä 

Hinta: 50 €

Ilmoittautuminen: 8.2. mennessä

ESTEETÖN JA ÄLYKÄS ASUMINEN  
− ESKEN VERKOSTOSEMINAARI 2019
Aika ja paikka: 13.3.2019, Valkea Talo, Helsinki 

Tavoite: Saat tietoa esteettömästä ja älykkäästä asumisesta,  
sen mahdollisuuksista ja uhkista

Kohderyhmä: Eri alojen ammattilaiset kuten suunnittelijat ja 
muut rakennusalan toimijat, opetus-, viestintä- ja kehittämis-
tehtävissä olevat, järjestöjen työntekijät sekä kaikki aiheesta 
kiinnostuneet 

Hinta: Toimijaverkoston jäsenille 50 €, Invalidiliiton jäsenille ja 
opiskelijoille 30 €, muille 80 €. Hinta sisältää lounaan ja kahvit.

Ilmoittautuminen: 21.2. mennessä

Lisätietoja: esteettömyysasiantuntija Satu Wäre-Åkerblom,  
satu.ware-akerblom@invalidiliitto.fi, p. 044 7650 524

VERTAISTUKIPERHEKOULUTUS
Aika ja paikka: 22.−24.3.2019, Sokos Hotel Eden, Oulu

Tavoite: Saat perustietoa Invalidiliiton vertaistukiperheenä 
toimimiseen

Kohderyhmä: Perheet, joissa lapsella on harvinainen sairaus tai 
vamma 

Hinta: maksuton

Hakemukset: viimeistään 26.2.2019, hakemuslinkki Invalidilii-
ton nettisivuilla www.invalidiliitto.fi/toiminta/vertaistuki/
vertaistukea-ja-tapahtumia
Lisätietoja: suunnittelija Jenni Kuusela,  
jenni.kuusela@invalidiliitto.fi, p. 044 7650 410

TYÖLLISTÄVIEN YHDISTYSTEN TIETOPÄIVÄT
Aika ja paikka: 30.−31.3.2019,  
Radisson Blue Seaside, Helsinki

Tavoite: Saat tietoa työllistävien yhdistysten lakisääteisistä työn-
antajan velvollisuuksista sekä työnantajana toimimisen hyvistä 
käytännöistä  

Kohderyhmä: Työllistävien yhdistysten hallitusten jäsenet 

Hinta: 50 €

Ilmoittautuminen: 9.3. mennessä

TUKEA YHDISTYSTEN NEUVONTAAN    
Aika ja paikka: 6.−7.4.2019. Radisson Blue Seaside, Helsinki 

Tavoite: Saat tietoa ajankohtaista vammaislainsäädännön muu-
toksista, tukea neuvojana toimimiseen sekä yhdistyksen neuvon-
nan kehittämiseen 

Kohderyhmä: Yhdistysten neuvontaa antavat aktiivit ja työntekijät

Hinta: 50 €

Ilmoittautuminen: 16.3. mennessä

NAISTEN WOIMAVIIKONLOPPU  
– TEEMOINA SEKSUAALISUUS, ÄITIYS JA PERHE
Aika ja paikka: 27.−28.4.2019 Linnasmäki, Turku

Tavoite: Saat tietoa vammaisten naisten seksuaalioikeuksista, 
jaat ajatuksia ja vertaistukea vammaisena naisena ja/tai äitinä 
toimimisesta  

Kohderyhmä: Invalidiliiton jäsenyhdistysten kaikenikäiset naisjä-
senet

Hinta: 50 € sisältää täysihoidon 

Ilmoittautuminen: 5.4. mennessä

INVALIDILIITON KOKEMUSKOULUTTAJIEN TAPAAMINEN  
Aika ja paikka: 4.−5.5.2019 Kuntoutuskeskus Verve, Lahti

Tavoite: Saat tietoa kokemustoiminnan uusista tuulista, verkotut 
ja jaat kokemuksia ja hyviä käytäntöjä     

Kohderyhmä: Invalidiliiton kouluttamat kokemuskouluttajat 

Hinta: Maksuton

Ilmoittautuminen: 13.4. mennessä

PS. Invalidiliitto kouluttaa uusia kokemuskouluttajia yhteistyössä 
Kokemustoimintaverkoston kanssa (www.kokemustoiminta.fi). 
Jos olet kiinnostunut toimimaan kokemuskouluttajana, ole yhtey-
dessä Invalidiliiton koulutussuunnittelija Auli Tynkkyseen.  

VIRTAA YHDISTYSTEN DIGINEUVONTAAN 
Aika ja paikka: toukokuu 2019, järjestetään DigiAgeTalkin 
yhteyteen 

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

Kohderyhmä: Yhdistysten digineuvojat  

Hinta: 50 €

Ilmoittautuminen: ilmoitetaan myöhemmin



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 hyvää 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

Reilu yhdistys UUTTA!  
keskustellaan reiluista toimintatavoista ja pohditaan keinoja 
reilun ilmapiirin rakentamiseksi  

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 

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


