
TILAUSKOULUTUKSET YHDISTYKSILLE

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 ja sen jäsenten tehtä
vät ja työnjako, yhdistyksen toiminnan suunnittelu ja arviointi

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 kehittämispäivä (YKE) 
yhdistys arvioi omaa toimintaansa ja tekee kehittämis
suunnitelman

Yhdistyksen säännöt 
käydään läpi keskeiset sääntömuutokset

Jäsenhankintakoulutus 
eväitä jäsenhankintaan ja tehdään yhdistykselle jäsen
hankintasuunnitelma  

Reilu yhdistys  
keskustellaan reiluista toimintatavoista ja pohditaan keinoja 
reilun ilmapiirin rakentamiseksi  

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.

INVALIDILIITTO KOULUTTAA  
KEVÄT 2020

Invalidiliiton koulutusten tavoitteena on edistää 
fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten 
oikeuksien toteutumista arjessa, lisätä tietoisuutta 
vammaisuudesta sekä ylläpitää ja uudistaa järjestön 
toimintavalmiuksia. 

Tarjolla 

• kursseja, seminaareja, verkkokursseja ja 
webinaareja

• tilauskoulutusta yhdistyksille 

• kaikille avointa sekä vain jäsenistölle suunnattua 
koulutusta

ILMOITTAUTUMINEN JA  
KURSSIOHJELMAT
www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus

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

Invalidiliiton koulutukset järjestetään esteettömis-
sä paikoissa.

TULOSSA SYKSYLLÄ 2020

18.–20.9. Järjestöpäivät Peurunka

28.9.–18.10. YK:n vammaissopimus yhdenvertaisuuden varmistajana Verkkokurssi

 Vertaisryhmän vetäjien koulutus:
5.–18.10. Vertaisryhmien vetäjien verkkoopetus Verkkokurssi

31.10.–1.11. Vertaisryhmän vetäjien lähiopetus Turku

17.–18.10. Virtaa yhdistysten neuvontaan Helsinki

19.10.–15.11. Yhdistysviestinnän peruskurssi Verkkokurssi

2.–29.11. Edistä esteettömyyttä Verkkokurssi

Ilmoittautumislinkit syksyn kursseille avautuvat kesäkuussa. 



INVALIDILIITON VERKKOKOULUTUS 

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 tiettynä päi
vänä 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.

EDISTÄ ESTEETTÖMYYTTÄ! -VERKKOKURSSI
Aika: 16.3.–12.4.2020  

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: 6.3. mennessä 

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

YK:N VAMMAISSOPIMUS YHDENVERTAISUUDEN  
VARMISTAJANA -VERKKOKURSSI
Aika: 14.4.–10.5.2020

Tavoite: Opit hyödyntämään vammaissopimusta sekä yhden
vertaisuuslakia omien ja muiden vammaisten henkilöiden 
yhdenvertaisuuden edistämisessä, syrjinnän tunnistamisessa ja 
siihen reagoimisessa.

Kohderyhmä: Vammaiset ihmiset ja heidän läheisensä sekä 
ammattilaiset, jotka haluavat käytännönläheistä tietoa YK:n 
vammaissopimuksesta ja yhdenvertaisuuslaista.  

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

Ilmoittautuminen: 3.4. mennessä.

INVALIDILIITON MAKSUTTOMAT WEBINAARIT

Webinaari on nettiluento, johon sekä luennoitsija että osallistu
jat osallistuvat omalta tietokoneeltaan. Livelähetyksessä luen
noitsijalle voi tehdä kysymyksiä kirjoittamalla. 

Osallistuminen on helppoa ja maksutonta.  Et tarvitse maksulli
sia ohjelmistoja. Äänentoistoa varten laitteessasi on oltava kai
uttimet tai kuulokkeet. 

Ilmoittautumiset livewebinaariin viimeistään saman viikon 
maanantaina www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus
Livewebinaariin pääset mukaan klikkaamalla osallistumislink
kiä, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen webinaaria. 
Saat samalla tarkemmat osallistumisohjeet.

Webinaarit tallennetaan ja voit katsella niitä itsellesi parhaiten 
sopivana ajankohtana. Tallenteet löydät Invalidiliiton sivuilta 
www.invalidiliitto.fi/webinaarit 

Keskiviikkona klo 15–16
12.2.  Invalidiliiton kehitysyhteistyö Sambiassa ja 

Etiopiassa  
kansainvälisten asioiden koordinaattori Laura Poussa, 
Invalidiliitto  

4.3. Miksi liikkumisen apuväline on tärkeää ottaa 
käyttöön ajoissa? 
hankesuunnittelija Hanna Solja, TuleApuhanke,  
Invalidiliitto 

11.3. Vinkkejä terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-
seen  
hankevastaava Maarit Honkasola, TuleApuhanke,  
Invalidiliitto 

25.3. Pyörätuolinkäyttäjän tule-terveyden  
edistäminen  
sosiaali ja terveyspoliittinen asiantuntija  
Riitta Saksanen, Invalidiliitto ja liikunnanohjaaja,  
vertaiskuntouttaja Markku Poikela, Validia Kuntoutus

15.4.  Asiakasosallisuutta harvinaisille!  
suunnittelija Jenni Kuusela, Harvinaiset yksikkö,  
Invalidiliitto 

6.5.  Nuorten unelmia ja #Seittimeininkii! 
nuorisotyön suunnittelija Kalle Jokinen,  
Nuorisoyhteistyö Seitti  

KURSSIT

ALUEIDEN AKTIIVIEN PÄIVÄT
Aika: 1.2.2020

Tavoite: Käydä keskustelua yhdistystoiminnan tulevaisuudesta 
sekä tarkentaa alueen yhteistoiminnan suunnitelmia vuodelle 
2020.

Kohderyhmä: Kaksi edustajaa/alueen jäsenyhdistys. 

Hinta: Maksuton

Ilmoittautuminen: Oman alueen järjestöasiantuntijalta.  

VAMMAISTEN NAISTEN WOIMAVIIKONLOPPU 
Aika: 7.–8.3.2020

Paikka: Scandic Station, Tampere

Tavoite: Viettää yhdessä kansainvälistä naisten päivää 
keskustellen ja kokemuksia jakaen erilaisista vammaisia naisia 
koskettavista inhosta ja ihanista teemoista: seksuaalinen 
häirintä ja sen ehkäisy, itsensä puolustaminen, jämäkkyys ja 
voimaantuminen.         

Kohderyhmä: Invalidiliiton jäsenyhdistysten naisjäsenet sekä 
naiseksi itsensä kokevat jäsenet. 

Hinta: 50 € 

Ilmoittautuminen: 14.2. mennessä

VERTAISTUKIHENKILÖIDEN JA -PERHEIDEN KOULUTUS
Aika: 2.–15.3 verkkokurssi ja 27.29.3.2020 Holiday Club 
Saimaa, Lappeenranta

Tavoite: Saat perustietoa Invalidiliiton vertaistukihenkilönä ja 
perheenä toimimiseen.

Kohderyhmä: Aikuiset, joilla harvinainen vamma tai sairaus 
sekä perheet, joissa lapsella on harvinainen sairaus tai vamma. 

Hinta: Maksuton

Hakemukset: 16.2 mennessä. Hakemuslinkki Invalidiliiton 
nettisivuilla

https://www.invalidiliitto.fi/toimintavertaistuki/vertaistukijaksi

Lisätietoja: Suunnittelija Jenni Kuusela,  
jenni.kuusela@invalidiliitto.fi p. 044 765 0410

NUORET YHDISTYSAKTIIVIT  
Aika: 21.–22.3.2020

Paikka: Scandic Paasi, Helsinki

Tavoite: Otat haltuun yhdistystoiminnan perusasiat, jaat koke
muksia ja rakennat verkostoa – hauskan pitämistä unohtamat
ta. 

Kohderyhmä: Invalidiliiton jäsenyhdistysten iältään (<40 
vuotta) nuoret hallitusten jäsenet. 

Hinta: 50 € 

Ilmoittautuminen: 28.2. mennessä.

Lisätietoa: Järjestöasiantuntija Sanna Saarimaa 
sanna.saarimaa@invalidiliitto.fi, 044 765 0512  

REILU JA ELINVOIMAINEN YHDISTYS  
Aika: 28.–29.3.2020

Paikka: Scandic Park, Helsinki

Tavoite: Saat uusia toimintatapoja yhdistyksen johtamiseen 
yhteistyötyössä, toiminnan osallistavaan suunnitteluun, arvioin
tiin ja kehittämiseen sekä omaan jaksamiseen. 

Kohderyhmä: Invalidiliiton jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja 
varapuheenjohtajat mielellään yhdessä.   

Hinta: 50 €

Ilmoittautuminen: 6.3. mennessä. 

INVALIDILIITON KOKEMUSTOIMIJOIDEN TAPAAMINEN
Aika: 23.–24.5.2020

Paikka: Scandic Station, Tampere.

Tavoite: Saat tietoa kokemustoiminnan uusista aluevaltauksis
ta, materiaaleista ja käytänteistä, kohennat esiintymistaitojasi, 
jaat kokemuksia ja hyviä käytäntöjä sekä verkotut.   

Kohderyhmä: Invalidiliiton koulutetut kokemustoimijat. 

Hinta: Maksuton.

Ilmoittautuminen: 30.4. mennessä.

VIRTAA YHDISTYSTEN DIGINEUVONTAAN 
Aika ja paikka: Kesäkuu 2020, järjestetään Invalidiliitossa 
DigiAgeTalkin yhteydessä.  

Tavoite: Saat vinkkejä digineuvontaan, jaat kokemuksia ja 
hyviä käytäntöjä muiden digineuvojien kanssa. 

Kohderyhmä: Invalidiliiton jäsenyhdistysten digineuvojat.  

Hinta: 50 €

Ilmoittautuminen: Ilmoitetaan myöhemmin.

SEMINAARI

YHDENVERTAISTA PALVELUA KAIKILLE!  
– ESKEN VERKOSTOSEMINAARI 2020
Aika ja paikka: 18.3.2019, Valkea Talo, Helsinki 

Tavoite: Saat ajankohtaista tietoa yhdenvertaisten palvelujen 
järjestämisestä ja niiden tuomista mahdollisuuksista. Seminaari 
on hyvä foorumi verkostoitua alan toimijoiden kanssa.

Kohderyhmä: Yrittäjät ja muut palveluntarjoajat, järjestöjen 
työntekijät, virkamiehet, opetus, viestintä ja kehittämistehtä
vissä olevat henkilöt sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet. 

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

Ilmoittautuminen: 27.2. mennessä.

Lisätietoja: Esteettömyysasiantuntija Satu WäreÅkerblom,  
satu.wareakerblom@invalidiliitto.fi, p. 044 7650 524

 


