
INVALIDILIITTO 
KOULUTTAA  
KEVÄT 2023
Invalidiliiton koulutuksen tavoitteena on edistää 
jäsenistön ja muiden fyysisesti vammaisten ja toimin-
taesteisten ihmisten oikeuksien toteutumista arjessa, 
lisätä tietoisuutta vammaisuudesta sekä tukea yhdis-
tysten toimintaa. 

Tarjoamme
- kursseja ja seminaareja

- verkkokursseja, -tapaamisia ja -keskusteluja sekä 
webinaareja 

- tilauskoulutuksia yhdistyksille

- kaikille avointa sekä vain jäsenistölle suunnattua 
koulutusta 

Invalidiliiton koulutukset järjestetään esteettömissä 
paikoissa. Huomioimme osallistujien avuntarpeet. 
Matkakustannukset korvataan järjestötoiminnan 
käytäntöjen mukaisesti. Koulutuksissa noudatamme 
turvallisen tilan periaatteita, jossa kaikki omalla toi-
minnallaan rakentavat yhdenvertaista, kunnioittavaa 
ja avointa ilmapiiriä ja keskustelua.   

ILMOITTAUTUMINEN JA KURSSIOHJELMAT 

www.invalidiliitto.fi/koulutuksia

Saamme koulutusten järjestämiseen tukea 
Opintokeskus Sivikseltä.

AJANKOHTAISTA VAMMAISPOLITIIKASSA  
verkkokeskustelutilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki 
kiinnostuneet. Tilaisuuksissa käsitellään ajankohtaisia, 
vammaisten ihmisten arkeen liittyviä aiheita. Tavoit-
teena on lisätä vuoropuhelua jäsenistön ja muiden 
vammaispolitiikasta kiinnostuneiden tahojen kanssa.

9.2.2023 klo 16–17:30 ideoidaan kampanjaa, 
jonka avulla henkilökohtaisten avustajien saanti 
helpottuisi. Ideointia luotsaa Invalidiliiton viestin-
täjohtaja Sinikka Rantala. Mukana myös yhteiskun-
tasuhdejohtaja Laura Andersson ja lakimies Elina 
Nieminen. 

2.3.2023 klo 16–17:30 keskustellaan vammaispal-
velulainsäädännön uudistuksesta. Keskustelua 
johdattelevat Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson 
ja yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson. Mukana 

myös muita yhteiskuntasuhdeyksikön asiantuntijoita.  

23.3.2023 klo 16–17:30 keskustellaan esteettö-
myyden ja saavutettavuuden edistämisestä. 
Keskustelua johdattelevat Invalidiliiton Esteettömyys-
keskuksen esteettömyysasiantuntijat Johanna Hätö-
nen ja Ari Kurppa. 

13.4.2023 klo 16–17:30 keskustellaan yhdenver-
taisuuslain osittaisuudistuksesta. Keskustelua 
johdattelee Invalidiliton lakimies Henrik Gustafsson.  

Keskusteluihin voi ilmoittautua pari päivää ennen ti-
laisuutta www.invalidiliitto.fi/koulutuksia, jolloin 
saat linkin sähköpostiisi ennen tilaisuutta. Voit liittyä 
keskusteluun myös suoraan Invalidiliiton etusivun 
tapahtumakalenterin kautta. 



ALUEIDEN AKTIIVIEN PÄIVÄT

Aika: Viikolla 5

Kohderyhmä: Kaksi edustajaa/alueen jäsenyhdistys

Tavoite: Käydä keskustelua yhdistystoiminnan tule-
vaisuudesta sekä tarkentaa alueen yhteistoiminnan 
suunnitelmia vuodelle 2023. 

Hinta: Maksuton

Ilmoittautuminen: Oman alueen järjestöasiantun-
tijalle

Lisätietoja: Oman alueen järjestöasiantuntijalta

MITEN JÄRJESTÄN ESTEETTÖMÄN  
JA TURVALLISEN TAPAHTUMAN? 

Aika: 25.1.2023 klo 16:30–18:30

Paikka: Verkossa

Kohderyhmä: Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja 
muut, jotka järjestävät yhdistysten pieniä ja suuria 
tapahtumia.

Tavoite: Saat valmiuksia järjestää toimivan, esteet-
tömän ja kaikille turvallisen tapahtuman. Tutustut 
turvallisen tilan toimintaperiaatteisiin. 

Hinta: Maksuton

Ilmoittautuminen: 23.1. mennessä    

AJANKOHTAISTA VARAUTUMISESTA  
POIKKEUSOLOIHIN

Aika: 2.2.2023 klo 16:30–18:30

Paikka: Verkossa

Kohderyhmä: Varautumisesta kiinnostuneet vam-
maiset henkilöt ja heidän omaisensa, yhdistysaktiivit 
ja muut kiinnostuneet  

Tavoite: Osaat tunnistaa ja varautua arjen turval-
lisuutta uhkaaviin vaaroihin mm. sähkö- ja vesikat-
koihin  

Hinta: Maksuton

Ilmoittautuminen: 31.1. mennessä

SIVIKSEN VAPAAEHTOISJOHTAJA  
-VERKKOKOULUTUS 

Aika: 6.2.–2.4.2023

Paikka: Verkossa

Kohderyhmä: Yhdistysten puheenjohtajat ja muut 
vapaaehtoisten johtamisesta kiinnostuneet yhdistys-
ten jäsenet

Tavoitteet: Osaat suunnitella vapaaehtoisten teh-
täviä, rekrytointia, perehdyttämistä ja ohjaamista. 
Osaat analysoida vapaaehtoisten johtamisen eri-
tyispiirteitä. Osaat soveltaa erilaisia menetelmiä ja 
työkaluja. Saat valmiudet johtaa ja ohjata vapaaeh-
toisia. 

Hinta: Maksuton

Ilmoittautuminen: 20.1. mennessä

Lisätietoja: Koulutus on Opintokeskus Siviksen 
suunnittelema. 

UUSIEN SIHTEEREIDEN PEREHDYTYS 

Aika: 7.2. ja 15.2.2023 klo 16:30–18:30, perehdy-
tys sisältää molemmat illat.  

Paikka: Verkossa 

Kohderyhmä: Uudet ja perehdytystä tarvitsevat 
liiton jäsenyhdistysten sihteerit 

Tavoite: Saat valmiuksia hoitaa yhdistyksen sihtee-
rin tehtäviä osana hallituksen toimintaa.

Hinta: Maksuton

Ilmoittautuminen: 3.2. mennessä

VERTAISTUKIJAKOULUTUS

Aika: Verkkokoulutus 13.2.–26.2.2023 Priima oppi-
misympäristössä. Lähikoulutus 11.–12.3.2023 

Paikka: Scandic Station, Ratapihankatu 37, Tampe-
re

Kohderyhmä: Aikuiset, joilla on harvinainen vam-
ma tai sairaus ja harvinaisten lasten vanhemmat 

Tavoite: Saat valmiuksia toimia Invalidiliiton vertais-
tukihenkilönä 

Hinta: Maksuton

Hakemukset: 5.2. mennessä. Linkin löydät Invalidi-
liiton verkkosivujen tapahtumakalenterista. 

Lisätietoja: suunnittelija Jenni Kuusela, jenni.kuu-
sela@invalidiliitto.fi, p. 044 765 0410 



ESKE:N EDISTÄ ESTEETTÖMYYTTÄ  
-VERKKOKOULUTUS

Aika: 6.3.–2.4.2023 

Paikka: Verkossa

Kohderyhmä: Kaikki esteettömyydestä kiinnostu-
neet ja esteettömyystietoa tarvitsevat

Tavoite: Opit tuntemaan rakennetun ympäristön 
esteettömyyden edistämiseen liittyviä mahdollisuuk-
sia, esteettömyysasetuksen vaatimuksia ja niiden 
soveltamista koskevia ohjeita. 

Hinta: Jäsenetuhinta 10 €, vammaisneuvoston ja 
ESKEn verkoston jäsenet 20 €, muut 40 €. 

Ilmoittautuminen: 24.2.mennessä

Lisätietoja: Esteettömyysasiantuntija Ari Kurppa, 
ari.kurppa@invalidiliitto.fi, p. 050 430 7268

WOIMAWEBINAARI JA -ILLANVIETTO  
KANSAINVÄLISENÄ NAISTEN PÄIVÄNÄ

Aika: 8.3.2023 klo 16–19

Paikka: Paikkakunnat täsmentyvät myöhemmin. 
Vietämme iltaa myös verkossa.

Kohderyhmä: Invalidiliiton jäsenyhdistysten naisjä-
senet sekä naiseksi itsensä kokevat jäsenet. 

Teemana: Vammaiset naiset vaikuttajina

Tavoite: Viettää yhdessä kansainvälistä naisten 
päivää keskustellen ja kokemuksia jakaen.

Hinta: 10 € illanvietto, etänä maksuton

Ilmoittautuminen: 17.2. mennessä

SIVIKSEN VERKKOVERTAISRYHMÄN  
OHJAAJA -VERKKOKOULUTUS 

Aika: 17.4.–14.5.2023 

Paikka: Verkossa  

Kohderyhmä: Yhdistystoimijoille, jotka haluavat 
vahvistaa osaamistaan vertaisryhmien toteuttami-
sessa verkkoympäristöissä. 

Tavoite: Osaat soveltaa tietoa ryhmätoiminnasta 
vertaisryhmän ohjaamisessa. Osaat käyttää vertais-
ryhmän sisältöjä ja tavoitteita tukevia verkkotyöka-
luja. Osaat edistää vuorovaikutusta ja vertaiskes-
kustelua ryhmässä. Osaat suunnitella laadukkaan 
verkkovertaisryhmän tai tapahtuman sekä markki-
noida sitä halutuille kohderyhmille. Osaat arvioida 
ja kehittää ryhmän toimintaa sekä omaa toimintaasi 
ohjaajana.

Hinta: Maksuton

Ilmoittautuminen: 27.3 mennessä 

Koulutus on Opintokeskus Siviksen suunnittelema. 

INVALIDILIITON PALVELUT TUTUIKSI  
– KOKEMUKSIA JA VINKKEJÄ  

Aika: 19.4.2023 klo 16:30–18:30

Paikka: Verkossa

Kohderyhmä: Uudet jäsenet ja muut kiinnostuneet

Tavoite: Osaat löytää tarpeitasi vastaavia palveluja 
ja tukea Invalidiliiton palveluvalikoimasta ja kuulet 
vertaiskokemuksia. 

Hinta: Maksuton

Ilmoittautuminen: 17.4. mennessä

TOIMIVA JA ESTEETÖN ASUNTO  
-VERKKOKOULUTUS

Aika: 24.4.–21.5.2023

Paikka: Verkossa

Kohderyhmä: Kaikki asuntojen esteettömyydestä 
kiinnostuneet ja esteettömyystietoa tarvitsevat.

Tavoite: Opit soveltamaan esteettömyyssäädöksiä 
ja -ohjeita asuinrakennuksissa ja huomioimaan eri-
laisten asukkaiden tarpeet esteettömyyteen liittyen. 
Opit löytämään käyttäjälähtöisiä ratkaisuja asunto-
jen esteettömyyden ja toiminnallisuuden kehittämi-
seksi.

Hinta: 120 €

Ilmoittautuminen: 17.4. mennessä

Lisätietoja: Susanna Korkeakangas, susanna.kor-
keakangas@invalidiliitto.fi, p. 044 765 0666

INVALIDILIITTO TUTKII: TIETOA SELKÄYDIN-
VAMMAN KANSSA ELÄMISESTÄ

Aika: 11.5.2023 klo 16:30–18:00 

Paikka: Verkossa

Kohderyhmä: Selkäydinvammaiset henkilöt, hei-
dän läheisensä, ammattilaiset, jotka työskentelevät 
selkäydinvammaisten kanssa sekä muut kiinnostu-
neet.

Tavoite: Keskustella ja saada tutkittua tietoa 
selkäydinvammaisten henkilöiden terveydestä ja 
toimintakyvystä sekä esteettömyyden haasteista.  

Hinta: Maksuton

Ilmoittautuminen: 9.5.mennessä



YHDISTYKSILLE TILAUSKOULUTUSTA 

Yhdistys tai lähiyhdistykset yhdessä voivat tilata koulutuk-
sia omalle paikkakunnalleen. Koulutuksia myös räätälöi-
dään tarpeen mukaan. Yhdistys hankkii koulutuspaikan ja 
osallistujat (min. 10 henkilöä) sekä huolehtii tarjoilusta ja 
muista käytännön järjestelyistä. Invalidiliitosta saa talou-
dellista tukea 100 € kuitteja vastaan. Liitto vastaa asian-
tuntijoidensa kuluista sekä materiaalista. 

Lisätietoja oman alueen järjestöasiantuntijalta ja koulutus-
suunnittelijalta.  

Yhdistyksen hyvä hallinto  
Hyvän hallinnon periaatteet, hallituksen tehtävät ja työn-
jako, hallituksen pelisäännöt 

Reilu yhdistys  
Reilut toimintatavat ja keinot reilun ilmapiirin rakentami-
seksi 

Yhdistyksen hyvä henki  
Keinoja ylläpitää ja parantaa yhdistyksen henkeä 

Yhdistyksen kehittämispäivä (YKE)  
Yhdistys arvioi omaa toimintaansa ja tekee kehittämis-
suunnitelman 

Hyvät kokouskäytännöt  
Eväitä toimivaan ja sujuvaan kokouskäytäntöön: erilaiset 
kokoukset, osallistujien oikeudet, puheenjohtajan tehtä-
vät, käytännön järjestelyt, kokouksen kulku ja asiakirjat

YK:n vammaissopimus käyttöön!  
Konkreettista tietoa siitä miten YK:n vammaissopimus 
vaikuttaa vammaisten ihmisten elämään 

Esteettömyyden perusteet  
Perustietoa esteettömyydestä ja sen edistämisestä omalla 
paikkakunnalla 

Jäsenhankintakoulutus  
Eväitä jäsenhankintaan, tehdään yhdistykselle jäsenhan-
kintasuunnitelma 

UUTTA! Tulevaisuustaajuus 
Sitran kehittämä työpajamenetelmä toisenlaisten tulevai-
suuksien rakentamiseen. Katse vuoteen 2050.

UUTTA! Tulevaisuustyöpaja  
Visioidaan yhdistyksen tulevaisuutta 5–10 vuotta eteen-
päin ja suunnitellaan ensimmäiset askelmerkit toivottuun 
tulevaisuuteen. 

KOULUTUKSIIN ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT 
Ilmoittautuminen www.invalidiliitto.fi/koulutuksia tai 
toimistosihteeri Tarja Lukjanov, tarja.lukjanov@invalidiliit-
to.fi, 044 765 0668.

Lisätietoja koulutussuunnittelija Auli Tynkkyseltä,  
auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi, p. 040 778 8690. 

Koulutukset toteutetaan Opintokeskus Siviksen tuella. 

VERKKOTAPAAMISET 

INVALIDILIITON KOULUTETTUJEN  
KOKEMUSTOIMIJOIDEN TAPAAMISET

Aika: 1.2. ja 12.4 klo 16:30–18:30

Paikka: Verkossa

Kohderyhmä: Invalidiliiton koulutetut kokemustoi-
mijat 

Tavoite: Jakaa kokemuksia ja kokemustoiminnan 
hyviä käytäntöjä, paneutua ajankohtaisiin teemoihin 
sekä verkostoitua ja saada vertaistukea.  

Hinta: Maksuton

Ilmoittautuminen: Pari päivää ennen tilaisuutta

ALUEELLISTEN VAIKUTTAJAVERKOSTOJEN  
JÄSENTEN VALTAKUNNALLISET TAPAAMISET 

Aika: 16.2. ja 20.4.klo 16:30–18:30

Paikka: Verkossa

Kohderyhmä: Alueiden vaikuttajaverkoston jäsenet 

Tavoite: Keskustella eri alueilla nousseista vaikutta-
mistoiminnan teemoista, jakaa kokemuksia ja hyviä 
käytäntöjä, verkostoitua ja saada vertaistukea. Tee-
mana ajankohtainen alueilla puhututtava asia, jota 
voi myös itse ehdottaa. 

Hinta: Maksuton

Ilmoittautuminen: Pari päivää ennen tilaisuutta

UUSIEN KOKEMUSTOIMIJOIDEN KOULUTUS

Kokemustoimija on tehtäväänsä koulutettu vammai-
nen henkilö tai hänen läheisensä, joka hyödyntää 
kokemustietoa eri alojen opetuksessa tai palveluiden 
suunnittelussa ja kehittämisessä. 

Vuonna 2023 koulutamme uusia kokemustoimijoita 
Kokemustoimintaverkoston kanssa. Jos olet kiinnos-
tunut, ota yhteyttä koulutussuunnittelija Auli Tynk-
kyseen, auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi, p. 040 778 
8690.   


