
 INVALIDILIITTO KOULUTTAA SYKSY 2020 

 

Invalidiliiton koulutusten tavoitteena on edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten 

ihmisten oikeuksien toteutumista arjessa, lisätä tietoisuutta vammaisuudesta sekä ylläpitää 

ja uudistaa järjestön toimintavalmiuksia.  

Syksyn 2020 koulutukset pääsääntöisesti verkossa – tule rohkeasti mukaan!  

Webinaarit ovat kaikille kiinnostuneille suunnattuja maksuttomia nettiluentoja, joissa on 

myös mahdollisuus kysellä ja kommentoida. Ne myös tallennetaan ja tekstitetään. We-

binaarit löytyvät myöhemmin Invalidiliiton I-kanavalta.  

Verkkokurssit ovat pidempikestoisia (2-4 viikkoa) koulutuksia. Osasta kursseista saat 

myös opintopisteitä Opintokeskus Siviksen kautta.        

Verkkotapaamiset (UUTTA) ovat tietylle rajatulle ryhmälle suunnattuja (esim. hallituksen 

jäsenet). Ne ovat parin tunnin mittaisia, vuorovaikutteisia tilaisuuksia, jossa on lyhyitä alus-

tuksia ja osallistujilla mahdollisuus keskustella ja jakaa kokemuksia. Verkkotapaamiset 

järjestetään Teamsillä, eikä niitä pääsääntöisesti tallenneta. Myös järjestöasiantuntijat jär-

jestävät verkkotapaamisia omilla alueillaan.          

Jos olet kiinnostunut webinaareista, verkkokursseista tai verkkotapaamisista, mutta sinua 

arveluttaa verkossa toimiminen – niin ole yhteydessä koulutussuunnittelija Auli Tynkky-

seen, auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi, p. 040 778 8690. Apua on saatavilla!     

 

ILMOITTAUTUMINEN JA KURSSIOHJELMAT 

www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus  
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YHDENVERTAISTA PALVELUA KAIKILLE!  

- ESKEN VERKOSTOSEMINAARI 2020 

 

Aika:  30.9.2019 klo 12:30-16:00 verkossa                     

Tavoite: Saat lisää ymmärrystä yhdenvertaisten palvelujen merkityksestä 
ja niiden moninaisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista sekä 
konkreettisia keinoja yhdenvertaisuuden huomioimiseen omassa 
toiminnassa.  

Kohderyhmä: Yrittäjät ja muut palveluntarjoajat, kuntien ja kaupunkien virkamie-
het ym. toimijat, järjestöjen työntekijät, opetus-, viestintä- ja kehit-
tämistehtävissä olevat henkilöt sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet.  

Hinta:  Maksuton 

Ilmoittautuminen:  21.9. mennessä. 

Lisätietoja:  Esteettömyysasiantuntija Satu Wäre-Åkerblom, 

  satu.ware-akerblom@invalidiliitto.fi, p. 044 7650 524 

 

INVALIDILIITON MAKSUTTOMAT WEBINAARIT  

Osallistuminen on helppoa. Et tarvitse maksullisia ohjelmistoja. Äänentoistoa varten lait-

teessasi on oltava kaiuttimet tai kuulokkeet.  

Webinaarit pidetään klo 15-16 

 21.10. Vammaisten ihmisten liikkumisen tukemisen palvelut  

- sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen, Invalidiliitto ry 

28.10. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut ja niistä selviytyminen 

- sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Ylva Krokfors, Invalidiliitto ry 

4.11. Liikkumisesteisen pysäköintitunnus 

- sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen, Invalidiliitto ry 

19.11. Mielenterveystalo – omahoitoa ja nettiterapiaa 

- kehittämispäällikkö Reetta-Maria Roiha, HUS   

Ilmoittautumiset live-webinaariin viimeistään saman viikon maanantaina 

www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus 

Live-webinaariin pääset mukaan klikkaamalla osallistumislinkkiä, joka lähetetään sinulle 

sähköpostitse ennen webinaaria. Saat samalla myös tarkemmat osallistumisohjeet. 
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INVALIDILIITON VERKKOKURSSIT  

Verkkokurssi suoritetaan netissä. Tarvitset internet- ja sähköpostiyhteyden. Verkkokurssin 

käyminen ei vaadi erityisiä teknisiä taitoja. Ohjaajat myös auttavat pulmatilanteissa.  

        

YK:N VAMMAISSOPIMUS YHDENVERTAISUUDEN VARMISTAJANA  

-VERKKOKURSSI 

Aika:  28.9.-18.10.2020 

Tavoite:   Osaat hyödyntää vammaissopimusta sekä yhdenvertaisuuslakia 

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:  10 € 

Ilmoittautuminen:  18.9. mennessä. 

Muuta:  Suoritetusta kurssista saat 1.5 opintopistettä Opintokeskus  

   Siviksen kautta.   

 

VERTAISRYHMÄT TOIMIMAAN – MYÖS VERKOSSA  

 

Aika:   5.-18.10. verkkokurssi ja 31.10.-1.11.2020 Linnasmäki, Turku 

                                       Mikäli koronatilanne huononee, kurssia jatketaan verkossa.                                              

Tavoite:  Saat perusvalmiuksia vertaisryhmän perustamiseen ja  

                                       ohjaamiseen - myös netissä. Osaat hyödyntää TuleApu- 

  hankkeen (Tukea ja tule-terveyttä apuvälineen käyttäjille)  

                                       tuottamaa omahoitomateriaalia ryhmäsi tapaamisissa.  

Kohderyhmä: Invalidiliiton jäsenyhdistysten vertaisryhmien vetäjät tai ryhmän 

                                       vetämisestä sekä lomaluotseina toimimisesta kiinnostuneet  

                                       jäsenet.  

                                       Lomaluotsit ovat Maaseudun Terveys ja -lomahuollon ja  

                                       Invalidiliiton tuetuilla lomilla toimivia vapaaehtoisia.   

Hinta:  50 € jos järjestetään lähiopetusta. Verkkokoulutus on  

                                       maksuton.   

Ilmoittautuminen: 27.9. mennessä 

 

 

 

 

 

 



 

YHDISTYS NÄKYY JA KUULUU – YHDISTYSVIESTINNÄN VERKKOKURSSI 

Aika:  19.10.-15.11.2020 

Tavoite:  Saat valmiuksia kehittää yhdistyksesi sisäistä ja ulkoista 

                                       viestintää. Kurssin jälkeen osaat muotoilla ydinviestejä, tehdä 

                                       yhdistyksen tapahtuman viestintäsuunnitelman, tiedotteen ja 

                                       mielipidekirjoituksen. Osaat markkinoida yhdistyksesi jäsennyyttä 

                                       ja palveluja. 

Kohderyhmä: Invalidiliiton ja Hengitysliiton jäsenyhdistysten viestintävastaavat  

                                       ja hallitusten viestinnästä kiinnostuneet jäsenet. Kurssille mahtuu 

                                      10 henkilöä kummastakin liitosta. 

Hinta:  Maksuton. 

Ilmoittautuminen: 9.10. mennessä.  

 

EDISTÄ ESTEETTÖMYYTTÄ! -VERKKOKURSSI 

 

Aika:  2.-29.11.2020 

Tavoite:  Osaat tunnistaa rakennetun ympäristön esteettömyyden  

                                       edistämiseen liittyviä mahdollisuuksia ja soveltaa uuden 

                                       esteettömyysasetuksen vaatimuksia ja niitä koskevia ohjeita. 

Kohderyhmä: Kaikki esteettömyydestä kiinnostuneet ja uutta esteettömyystietoa 

                                       tarvitsevat.  

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

Ilmoittautuminen:  23.10. mennessä. 

Muuta:  Suoritetusta kurssista saat 1.5 opintopistettä Opintokeskus  

   Siviksen kautta.   

Lisätietoja:  Esteettömyysasiantuntija Ari Kurppa, ari.kurppa@invalidiliitto.fi 

  p. 050 430 7268. 

 

MAKSUTTOMAT VERKKOTAPAAMISET   

MITEN ORGANISOIDA YHDISTYKSEN NEUVONTAA?  

 

Aika:  14.10.2020 klo 16:30-18:00   

Toteutus:  Verkkotapaaminen Teamsillä 

Tavoite:  Osaat hyödyntää Invalidiliiton tukea yhdistyksen neuvonnan 

                                       organisoimisessa ja kehittämisessä. Jaat kokemuksia  

                                       neuvonnasta.    

Kohderyhmä: Neuvonnasta kiinnostuneet yhdistysten hallitusten jäsenet 

Hinta:  Maksuton 

Ilmoittautuminen: 11.10. mennessä 

mailto:ari.kurppa@invalidiliitto.fi


VIRTAA YHDISTYSTEN NEUVOJILLE – NEUVONTAKLINIKKA 

 

Aika:   21.10.2020 klo 16:30 – 18:30 

Toteutus:  Verkkotapaaminen Teamsillä 

Tavoite:   Osaat tunnistat ajankohtaisia lainsäädännön muutoksia ja etsiä  

                                       niistä lisätietoa. Ratkot yhdessä muiden neuvojien kanssa  

                                       haastavia neuvontatapauksia ja parannat valmiuksiasi toimia  

                                       yhdistyksen neuvojana.        

Kohderyhmä: Yhdistysten neuvojat ja neuvonnasta kiinnostuneet yhdistysten 

                                       jäsenet 

Hinta:  Maksuton 

Ilmoittautuminen: 18.10. mennessä 

 

  

REILU YHDISTYS   

 

Aika:  29.10.2020 16:30 – 18:00 

Toteutus:  Verkkotapaaminen Teamsillä  

Tavoite:   Saat valmiuksia kohdata ja ratkoa ristiriitatilanteita.  

Kohderyhmä: Invalidiliiton jäsenyhdistysten hallitusten jäsenet 

Hinta:  Maksuton 

Ilmoittautuminen:  27.10. mennessä.  

 

NUORET YHDISTYSAKTIIVIT   

 

Aika:  5.11.2020 klo 16:30 - 18:30 ja 26.11.2020 klo 16:30 -18:30 

Toteutus:  Verkkotapaamiset Teamsillä   

Tavoite:  Osaat toimia roolissasi hallituksen jäsenenä ja hyödyntää 

                                       Invalidiliiton palveluja ja tukimuotoja. Lisäksi verkotut  

  ja jaat kokemuksia muiden osallistujien kanssa. 

Kohderyhmä: Invalidiliiton jäsenyhdistysten iältään (<40 vuotta) nuoret  

hallitusten jäsenet.  

Hinta:  Maksuton 

Ilmoittautuminen:  3.11. mennessä. 

Lisätietoja:  Järjestöasiantuntija Sanna Saarimaa 

  sanna.saarimaa@invalidiliitto.fi, 044 765 0512   
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DIGINEUVOJIEN TAPAAMINEN 

 

Aika:  11.11.2020 klo 10:00 – 12:00 tai klo 16:30 – 18.30 

Toteutus:  Verkkotapaaminen Teamsillä 

Tavoite:  Jaat kuulumisia, kokemuksia sekä hyviä käytäntöjä  

                                       digineuvonnasta. Osaat hyödyntää vinkkejä yhdistyksen 

                                       digineuvonnassa.  

Kohderyhmä: Invalidiliiton jäsenyhdistysten digineuvojat ja digineuvonnasta 

                                       kiinnostuneet jäsenet.  

Ilmoittautuminen: 8.11. mennessä 

   

 

INVALIDILIITON KOKEMUSTOIMIJOIDEN TAPAAMINEN 

 

Aika:  12.-13.12.2020 

Paikka:   Scandic Hotel Park, Helsinki 

Tavoite:   Saat valmiuksia muokata omaa kokemustoimijan rooliasi  

                                       vaikuttajana ja kehittäjänä toimimiseen. Parannat omia  

                                       esiintymistaitojasi.   

Kohderyhmä: Invalidiliiton koulutetut kokemustoimijat.  

Hinta:  Maksuton. 

Ilmoittautuminen:  20.11. mennessä. 

 

 
ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSIIN 

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.  
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YHDISTYSTEN TEEMAPÄIVÄT 
 

Yhdistys tai lähiyhdistykset yhdessä voivat tilata erilaisia teemapäiviä omalle paikkakun-

nalleen. Teemapäiviä myös räätälöidään tarpeen mukaan. Yhdistys hankkii paikan ja osal-

listujat (min. 10 henkilöä) sekä huolehtii tarjoilusta ja muista käytännön järjestelyistä. Inva-

lidiliitosta saa taloudellista tukea 100 € kuitteja vastaan. Liitto vastaa asiantuntijoidensa 

kuluista sekä materiaalista. 

Ota yhteyttä alueen järjestöasiantuntijaan tai koulutussuunnittelija Auli Tynkkyseen.    

YHDISTYKSEN HYVÄ HALLINTO (UUSITTU!) 

hallituksen vastuut, velvollisuudet ja tehtävät, toimivallan jako, jäsenten roolit, hyvän hal-

linnon periaatteet sekä yhdistyksen toiminnan suunnittelu ja arviointi perustehtävän ja hy-

vän hallinnon mukaisesti  

YHDISTYKSEN HYVÄ HENKI 

keinoja ylläpitää ja parantaa yhdistyksen me-henkeä 

HYVÄT KOKOUSKÄYTÄNNÖT 

tietoa ja taitoja 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 vaikuttaa vammaisten ihmisten elä-

mään  

ESTEETTÖMYYDEN PERUSTEET 

perustietoa esteettömyydestä ja sen edistämisestä omalla paikkakunnalla 

YHDISTYKSEN KEHITTÄMISPÄIVÄ (YKE) 

yhdistys arvioi omaa toimintaansa ja tekee kehittämissuunnitelman  

JÄSENHANKINTAKOULUTUS 

keinoja jäsenhankintaan, tehdään yhdistykselle jäsenhankintasuunnitelma   

REILU YHDISTYS 

keskustellaan yhdistyksen reiluista toimintatavoista ja keinoista rakentaa reilua yhdistystä  

 

         


