INVALIDILIITTO KOULUTTAA
SYKSY 2019
Invalidiliiton koulutusten tavoitteena on edistää
fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten
oikeuksien toteutumista arjessa, lisätä tietoisuutta
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.

Tarjolla
• kursseja, seminaareja, verkkokursseja ja
webinaareja
• tilauskoulutusta yhdistyksille, yhteisöille ja
yrityksille
• kaikille avointa sekä vain jäsenistölle
suunnattua koulutusta

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita liiton maksuttomiin webinaareihin, jotka löytyvät liiton nettisivuilta www.invalidiliitto.fi/webinaarit

ILMOITTAUTUMINEN JA
KURSSIOHJELMAT
www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus

INVALIDILIITON MAKSUTTOMAT WEBINAARIT

INVALIDILIITON VERKKOKOULUTUS

Webinaari on nettiluento, johon sekä luennoitsija että osallistujat osallistuvat omalta tietokoneeltaan. Live-lähetyksessä luennoitsijalle 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 edellisen viikon
perjantaina www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus
Live-webinaariin pääset mukaan klikkaamalla osallistumislinkkiä, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen webinaaria.
Saat samalla myös tarkemmat osallistumisohjeet.
Webinaarit myös tallennetaan ja voit katsella niitä itsellesi parhaiten sopivana ajankohtana. Tallenteet löydät Invalidiliiton
sivuilta www.invalidiliitto.fi/webinaarit

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.

WEBINAARIT klo 15–16
2.10. Yhdistysten lakisääteiset oikeudet ja
velvollisuudet työnantajana
työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri,
Hyvinvointiala HALI ry
10.10. Palkkatyö ja vapaaehtoistyö kohtaavat
– tyyntä ja tyrskyjä?
työnohjaaja Vesa Salmi
16.10. Yhdistyksen toiminnantarkastus
KTM Merja Hiltunen, Ideakoop Osuuskunta
23.10. Maksukatot: Kela ja terveydenhuolto
sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija
Riitta Saksanen, Invalidiliitto ry
30.10. Puhutaan päihteistä
projektipäällikkö Sirpa Pöllänen, Sininauhaliitto ry
6.11.

Esteetön mielenterveys- ja päihdetyö EMPPA
esittäytyy ja Johannan tarina
kehittäjä Pirkko Justander, Sininauhaliitto ry ja
kokemustoimija Johanna Nurmi

13.11. Pysy liikkeessä! Fyysisen aktiivisuuden
suositus toimintaesteisille aikuisille
verkostokoordinaattori Tiina Siivonen,
Suomen Vammaisurheilu ry
20.11. Alle 18-vuotiaiden vammaisten lasten ja 		
nuorten sosiaaliturva ja kuntoutus
sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija
Ylva Krokfors, Invalidiliitto ry
27.11. Vammaisten aikuisten sosiaaliturva ja
kuntoutus
sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija
Riitta Saksanen, Invalidiliitto ry

EDISTÄ ESTEETTÖMYYTTÄ! -VERKKOKURSSI
Aika: 21.10.−17.11.2019
Tavoite: Opit tuntemaan rakennetun ympäristön esteettömyyden edistämiseen liittyviä mahdollisuuksia, uuden esteettömyysasetuksen vaatimuksia ja niiden soveltamista koskevia ohjeita.
Kohderyhmä: Kaikki esteettömyydestä kiinnostuneet ja uutta
esteettömyystietoa tarvitsevat
Hinta: Jäsenetuhinta 10 €, vammaisneuvoston jäsenet 20 €,
muut 40 €
Ilmoittautuminen: 11.10. mennessä
Lisätietoa: esteettömyysasiantuntija Ari Kurppa,
ari.kurppa@invalidiliitto.fi, p. 050 430 7268
YHDISTYS NÄKYY JA KUULUU!
-YHDISTYSVIESTINNÄN VERKKOKURSSI
Aika: 21.10.−17.11.2019
Tavoite: Saat perustietoa yhdistyksen sisäisen ja ulkoisen
viestinnän toteuttamiseen ja kehittämiseen.
Kohderyhmä: Invalidiliiton ja Hengitysliiton jäsenyhdistysten
tiedottajat ja hallitusten jäsenet, jotka vastaavat tai ovat kiinnostuneita yhdistysviestinnästä. Kurssille mahtuu 10 henkilöä
kummastakin järjestöstä.
Hinta: Maksuton
Ilmoittautuminen: 11.10. mennessä
YK:N VAMMAISSOPIMUS KÄYTTÖÖN -VERKKOKURSSI
Aika: 18.11.−15.12.2019
Tavoite: YK:n vammaissopimus on ollut voimassa jo muutaman vuoden. Sopimus on voimassa olevaa lainsäädäntöä,
mutta se ei ole vielä tuttu vammaisille ihmisille eikä myöskään
viranomaisille. Kurssilla tutustut sopimuksen sisältöön ja esimerkkeihin siitä, miten sopimusta on hyödynnetty vammaisten
ihmisten oikeuksien edistämisessä.
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Hinta: Jäsenetuhinta 10 €, vammaisneuvoston jäsenet 20 €,
muut 40 €
Ilmoittautuminen: 8.11. mennessä

KURSSIT JA SEMINAARIT
ÄLÄ EKSY PALVELUVIIDAKKOON!
− kurssipäivä yhdistyksissä neuvontaa
antaville henkilöille
Koulutus järjestetään neljällä paikkakunnalla samanaikaisesti.
Luennot striimataan eli niihin osiin koulutusta voi osallistua
kotoa käsin tai katsella niitä myöhemmin.
Aika:
Lauantai 28.9.2019
Paikka: Congress Paasitorni, Helsinki
Kokoustalo Frami, Seinäjoki
Scandic Oulu City Hotel
Scandic Rovaniemi City Hotel
Tavoite: Perehdyt vammaisten ihmisten sosiaaliturvaan,
palveluihin ja tukitoimiin, niiden hakemiseen sekä muutoksenhakuun.
Kohderyhmä: Yhdistysten neuvontaa antavat aktiivit ja työntekijät sekä neuvonnasta kiinnostuneet yhdistysten jäsenet
Hinta: 20 €
Ilmoittautuminen: 6.9. mennessä

VAIKUTA ASIAKKAANA
− ASIAKASOSALLISUUTTA EDISTÄMÄSSÄ!
Koulutus järjestetään neljällä paikkakunnalla samanaikaisesti.
Luennot striimataan eli niihin osiin koulutusta voi osallistua
kotoa käsin tai katsella niitä myöhemmin.
Aika:
lauantaina 26.10.2019
Paikka: Congress Paasitorni, Helsinki
Scandic Kuopio
Scandic Laajavuori, Jyväskylä
Scandic Julia, Turku
Tavoite: Saat tietoa asiakasosallisuudesta ja erilaisten
palveluiden yhteiskehittämisestä sekä keinoja vaikuttaa omiin
palveluihisi.
Kohderyhmä: Yhdistysten aktiivit, alueen vaikuttajaverkostossa ja vammaisneuvostoissa toimivat, kokemustoimijat sekä
vaikuttamisesta kiinnostuneet yhdistysten jäsenet
Hinta: 20€
Ilmoittautuminen: 4.10. mennessä

VERTAISRYHMÄT TOIMIMAAN!
Aika: 5.−6.10.2019
Paikka: Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa
Tavoite: Saat perusvalmiuksia vertaisryhmän perustamiseen ja
ohjaamiseen sekä vinkkejä ryhmän sisältöihin. Perehdyt
TuleApu-hankkeen (tukea ja tule-terveyttä apuvälineenkäyttäjille) tuottamaan omahoitomateriaaliin, jota voi käyttää vertaisryhmän tapaamisissa.
Kohderyhmä: Yhdistysten vertaisryhmien vetäjät ja vetäjiksi
haluavat
Hinta: 50 € sisältää täysihoidon
Ilmoittautuminen: 13.9. mennessä

APUVÄLINEEN KÄYTTÄJÄLLE TULE-TERVEYTTÄ!
Aika:
7.11.2019 klo 13:00−17:00
Iltapäivän aikana puolen tunnin mittaisia tietoiskuja
apuvälineen käyttäjien tuki- ja liikuntaelinterveyden
edistämisestä
Voit valita mihin osallistut!
Paikka: Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Ilmailunkatu 20, Tähtien sali
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilaiset ja opiskelijat,
apuvälineen käyttäjät ja heidän läheisensä/avustajansa
Hinta: maksuton
Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumisia.
Lisätietoa: tuleapu@invalidiliitto.fi, p. 044 765 1322

TILAUSKOULUTUKSET YHDISTYKSILLE

TILAUSKOULUTUKSET YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE

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.

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

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

Koulutuksessa kokeillaan käytännössä apuvälineitä ja harjoitellaan avustamista. Koulutusta voidaan räätälöidä sisällöllisesti ja ajallisesti tilaajan tarpeisiin.

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

ILMOITTAUTUMINEN KURSSEILLE

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

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

Esteettömyyden perusteet
perustietoa esteettömyydestä ja sen edistämisestä omalla
paikkakunnalla
Yhdistyksen 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

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

