INVALIDILIITTO KOULUTTAA
SYKSY 2022
Invalidiliiton koulutusten tavoitteena on edistää
fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten
oikeuksien toteutumista arjessa, lisätä tietoisuutta
vammaisuudesta sekä ylläpitää ja uudistaa järjestön
toimintavalmiuksia.
Tarjoamme
- kursseja ja seminaareja
- verkkokursseja, -tapaamisia ja -keskusteluja sekä
webinaareja
- tilauskoulutusta yhdistyksille
- kaikille avointa sekä vain jäsenistölle suunnattua
koulutusta

”TÄYSI OSALLISUUS – YHTEISEKSI HYVÄKSI”
-WEBINAARI
Aika: 26.8.2022 klo 9:00–11:30
Paikka: Verkossa, linkki Invalidiliiton tapahtuma
kalenterissa
Kohderyhmä: Poliittiset päättäjät, kansalaisjärjestö
aktiivit ja muut eduskuntavaaliteemojen parissa
toimivat. Kaikki vammaisten ihmisten oikeuksien
edistämisestä kiinnostuneet
Tavoite: Ensi keväänä on eduskuntavaalit. Invalidiliitto tavoittelee tulevalla vaalikaudella uudistuksia,
joiden avulla parannetaan vammaisten ihmisten mahdollisuuksia itsenäiseen elämään ja merkitykselliseen
työhön. Näistä asioista keskustellaan webinaarissa.
Hinta: Maksuton
Lisätietoa: yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson, laura.andersson@invalidiliitto.fi

Invalidiliiton koulutukset järjestetään esteettömissä
paikoissa. Huomioimme osallistujien avuntarpeet.
Matkakustannukset korvataan järjestötoiminnan
käytäntöjen mukaisesti.
ILMOITTAUTUMINEN
www.invalidiliitto.fi/koulutuksia
Saamme koulutusten järjestämiseen tukea
Opintokeskus Sivikseltä.

JÄRJESTÖPÄIVÄT – YHDISTYKSET
VETOVOIMAISINA YHTEISÖINÄ
Aika: 17.-18.9.2022
Paikka: Spa Hotel Peurunka, Laukaa
Lauantaipäivään voi osallistua myös etänä
Tavoite: Suunnata katsetta Invalidiliiton ja yhdistysten tulevaisuuden näkymiin, tutustua liiton uuteen
strategiaan, suunnitella alueiden vuoden 2023 toimintaa sekä yhdessä pohtia yhdistyksissä esiintyvien
ristiriitojen ehkäisyä ja niihin ratkaisuja
Kohderyhmä: Yhdistysten hallitusten jäsenet. Peurungassa järjestettävään tapaamiseen voi osallistua
yksi henkilö/yhdistys. Striimattavaan osuuteen lauantaina ovat tervetulleita kaikki Invalidiliiton jäsenyhdistysten hallitusten jäsenet
Hinta: Maksuton
Ilmoittautuminen: Peurungan tapaamiseen 12.8.
mennessä. Etäosallistumiseen 5.9. mennessä
www.invalidiliitto.fi/koulutuksia

INVALIDILIITON KOKEMUSTOIMIJOIDEN
TAPAAMINEN
Aika: 8.–9.10.2022
Paikka: Scandic Grand Central, Helsinki
Kohderyhmä: Invalidiliiton koulutetut kokemus
toimijat
Tavoitteet: Saat lisävalmiuksia kokemustoimijana
toimimiseen erilaisissa tilanteissa, jaat kokemuksia
ja hyviä käytäntöjä.
Hinta: Maksuton.
Ilmoittautuminen: 12.9. mennessä
www.invalidiliitto.fi/koulutuksia

VERTAISRYHMÄNOHJAAJIEN TAPAAMINEN
Aika: 29.–30.10.2022
Paikka: Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
Kohderyhmä: Vertaisryhmien ohjaajina jo toimineet tai ohjaajiksi haluavat yhdistysten jäsenet.
Tavoite: Saat lisävalmiuksia ohjaajana toimimiseen:
toiminnan sisältöihin, suunnitteluun, markkinoimiseen ja arviointiin
Hinta: 50 € sisältää täysihoidon ja matkakulut.
Ilmoittautuminen: 30.9. mennessä
www.invalidiliitto.fi/koulutuksia

Verkkokoulutukset:
YHDISTYSVAIKUTTAJA -PILOTTI
Aika: 12.9.–10.10.2022
Koulutuksen webinaarit ovat: 12.9, 19.9, 26.9,
3.10,10.10 alkaen klo 17:30
Kohderyhmä: Yhdistysvaikuttamisesta kiinnostuneet Invalidiliiton jäsenyhdistysten jäsenet
Tavoitteet:
- osaat määritellä mitä vaikuttamisella tarkoitetaan
sekä miten julkinen päätöksenteko pääpiirteittäin
toimii
- ymmärrät, mitä yhteiskunnallinen vaikuttaminen
on osana yhdistyksen toimintaa sekä osaat kuvata
yhdistyksen vaikuttamistyön kohderyhmät, keinot
ja kanavat
- osaat laatia vaikuttamissuunnitelman oman yhdistyksesi kanssa
- osaat analysoida, miten yhdistys toteuttaa vaikuttamistyön avulla tarkoitustaan ja tavoitteitaan
- osaat laatia yhdistyksen vaikuttamistyön arviointikriteerit ja toteuttaa itsearviointia
Hinta: Maksuton

Ilmoittautuminen: 2.9. mennessä
www.lyyti.fi/reg/Yhdistysvaikuttajakoulutus_9335
Muuta: Pilottikoulutus on Opintokeskus Siviksen
ja MLL:n suunnittelema. Koulutuksen laajuus on 2
opintopistettä.

EDISTÄ ESTEETTÖMYYTTÄ -VERKKOKOULUTUS
Aika: 12.9.–9.10.2022
Kohderyhmä: Kaikki esteettömyydestä kiinnostuneet ja esteettömyystietoa tarvitsevat
Tavoite: Opit tuntemaan rakennetun ympäristön
esteettömyyden edistämiseen liittyviä mahdollisuuksia, esteettömyysasetuksen vaatimuksia ja niiden
soveltamista koskevia ohjeita
Hinta: Jäsenetuhinta 10 €, vammaisneuvoston ja
ESKEn verkoston jäsenet 20 €, muut 40€
Ilmoittautuminen: 4.9.mennessä
www.invalidiliitto.fi/koulutuksia
Lisätietoja: Esteettömyysasiantuntija Ari Kurppa,
ari.kurppa@invalidiliitto.fi, p. 050 430 7268

SINUSTAKO VERKKOVERTAISRYHMÄN
OHJAAJA?
Aika: 7.11.–5.12.2022
Kohderyhmä: Verkkovertaisryhmien ohjaajiksi haluavat tai jo ohjaajina toimivat yhdistysten jäsenet
Tavoite: Saat perusvalmiuksia verkkovertaisryhmän
ohjaajana toimimiseen: verkkotyökalujen käyttöön,
vuorovaikutuksen ohjaamiseen, suunnitteluun,
markkinoimiseen ja arviointiin
Hinta: Maksuton
Ilmoittautuminen: 28.10 mennessä
www.invalidiliitto.fi/koulutuksia
Muuta: Koulutus on Opintokeskus Siviksen suunnittelema. Koulutuksen laajuus on kaksi opintopistettä

Verkkotapaamiset:

Verkkoneuvontaklinikat:

VAIKUTTAJAVERKOSTON VALTAKUNNALLINEN
VERKKOTAPAAMINEN
Aika: 29.9. ja 24.11 klo 16:30-18:30
Kohderyhmä: Alueiden vaikuttajaverkoston
jäsenet
Tavoite: Keskustella eri alueilla nousseista vaikuttamistoiminnan teemoista, jakaa kokemuksia ja hyviä
käytäntöjä, verkostoitua ja saada vertaistukea
Ilmoittautuminen: pari päivää ennen tapaamista
www.invalidiliitto.fi/koulutuksia
Lisätietoja: vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiveri, mirva.kiiveri@invalidiliitto.fi, p. 044 765 0658

OTA HALTUUN UUSI KILTA-JÄSENREKISTERI
Aika: 13.9.2022 klo 17:00–18:30 tai
27.9.2022 klo 17:00–18:30
Kohderyhmä: Yhdistysten jäsenrekisterin käyttäjät
Tavoite: Opit käyttämään uutta Kilta-jäsenrekisteriä
Ilmoittautuminen: 9.9 tai 13.9. mennessä
www.invalidiliitto.fi/koulutuksia

INVALIDILIITON KOULUTETTUJEN
KOKEMUSTOIMIJOIDEN TAPAAMINEN
Aika: 15.11. klo 16:30–18:30
Kohderyhmä: Invalidiliiton koulutetut kokemus
toimijat
Tavoite: Jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä,
paneutua ajankohtaisiin teemoihin, verkostoitua ja
saada vertaistukea
Ilmoittautuminen: 11.11 mennessä
www.invalidiliitto.fi/koulutuksia

AJANKOHTAISTA VAMMAISPOLITIIKASSA
-VERKKOKESKUSTELUT
20.10 klo 16–17:30 keskustellaan Ajankohtaisista
tuulista lääkinnällisen kuntoutuksen kentällä.
Keskustelua johdattaa Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen.
1.12. klo 16-17:30 keskustellaan Invalidiliiton
eduskuntavaalivaikuttamisesta.
Keskustelua johdattelee Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson.
Verkkokeskusteluun voi ilmoittautua www.invalidiliitto.fi/koulutuksia pari päivää ennen tilaisuutta,
jolloin saat linkin päivää ennen sähköpostiisi. Voit
liittyä keskusteluun myös suoraan Invalidiliiton tapahtumakalenterin kautta.

ETÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄMINEN TEAMSILLÄ
Aika: 22.9.2022 klo 15:30-17:00
Kohderyhmä: Yhdistysten hallitusten jäsenet ja
muut aktiivit
Tavoite: Opit miten Teams otetaan käyttöön, miten
kokouskutsu tehdään ja miten toimitaan kokouksen
järjestäjänä
Hinta: Maksuton
Ilmoittautuminen: 20.9. mennessä
www.invalidiliitto.fi/koulutuksia

MITEN RAKENNETAAN YHDISTYKSELLE
TOIMIVAT VERKKOSIVUT?
Aika: 5.10.2022 klo 16:30-18:00
Kohderyhmä: Yhdistyksen viestintävastaavat sekä
muut viestinnästä kiinnostuneet hallituksen jäsenet
Tavoitteet: Saat valmiuksia rakentaa/tilata toimivat
verkkosivut yhdistykselle
Hinta: Maksuton
Ilmoittautuminen: 3.10. mennessä
www.invalidiliitto.fi/koulutuksia

FACEBOOKIN TEHOKAS KÄYTTÖ
YHDISTYSTOIMINNASSA
Aika: 13.10.2022 klo 16:30–18:00
Kohderyhmä: Yhdistyksen viestintävastaavat sekä
muut viestinnästä kiinnostuneet jäsenet
Tavoitteet: Saat valmiuksia rakentaa toimivat
Facebook-sivut yhdistykselle
Hinta: Maksuton
Ilmoittautuminen: 11.10. mennessä
www.invalidiliitto.fi/koulutuksia

NÄIN JÄRJESTÄT HYBRIDIKOKOUKSEN
Aika: 27.10.2022 klo 16:30-18:00
Kohderyhmä: Yhdistyksen hallituksen jäsenet
Tavoitteet: Saat teknisiä valmiuksia järjestää hybridikokouksen, jossa osa osallistujista on läsnä ja osa
etänä. Lisäksi vinkkejä kokouksen vetäjänä toimimiseen.
Hinta: Maksuton
Ilmoittautuminen: 25.10. mennessä
www.invalidiliitto.fi/koulutuksia

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.
Lisätietoja oman alueen järjestöasiantuntijalta ja
koulutussuunnittelijalta.

TIETOSUOJA YHDISTYKSISSÄ
Aika: 10.11.2022 klo 16:30–18:30
Kohderyhmä: Yhdistyksen hallituksen jäsenet
Tavoitteet: Saat tietoa ja käytännön vinkkejä, mitä
tietosuoja-asetus edellyttää yhdistykseltä.
Hinta: Maksuton
Ilmoittautuminen: 8.11. mennessä
www.invalidiliitto.fi/koulutuksia

Yhdistyksen hyvä hallinto
Hyvän hallinnon periaatteet, hallituksen tehtävät
ja työnjako, hallituksen pelisäännöt
Reilu yhdistys
Keskustellaan reiluista toimintatavoista ja keinoista reilun ilmapiirin rakentamiseksi
Yhdistyksen hyvä henki
Keinoja ylläpitää ja parantaa yhdistyksen henkeä
Yhdistyksen kehittämispäivä (YKE)
Yhdistys arvioi omaa toimintaansa ja tekee
kehittämissuunnitelman

Etsintäkuulutus uusista kokemustoimijoista!
Kokemustoimija on tehtäväänsä koulutettu vammainen, pitkäaikaissairas tai heidän läheisensä, joka
välittää kokemustietoa. Etsimme Kokemustoimintaverkoston järjestämiin koulutuksiin henkilöitä Uudenmaan ja Pirkanmaan alueilta. Koulutukset järjestetään vuoden 2023 alussa.
Lisätietoja koulutussuunnittelija Auli Tynkkyseltä,
auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi, p. 040 778 8690.

KOULUTUKSIIN ILMOITTAUTUMISET
JA LISÄTIEDOT
Koulutukset ja ilmoittautumiset löytyvät
www.invalidiliitto.fi/koulutuksia sekä
tapahtumakalenterista liiton etusivulta.
Lisätietoja koulutusten käytännön järjestelyistä
(majoitus, matkat, avustajat, erityisruokavaliot yms.)
toimistosihteeri Tarja Lukjanovilta,
tarja.lukjanov@invalidiliitto.fi, p. 044 765 0668.
Lisätietoja koulutusten sisällöistä koulutussuunnittelija Auli Tynkkyseltä, auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi,
p. 040 778 8690.
Olet lämpimästi tervetullut!

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 vaikuttaa vammaisten ihmisten elämään
Esteettömyyden perusteet
Perustietoa esteettömyydestä ja sen edistämisestä omalla paikkakunnalla
Jäsenhankintakoulutus
Eväitä jäsenhankintaan, tehdään yhdistykselle
jäsenhankintasuunnitelma

