Voimavaroja, vertaistukea
ja verkkoauttamista
Kohtaa
mut

Toimintamalleja ja vinkkejä käytännön työhön
ammattilaisille ja järjestötoimijoille
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Tiedollisella verkkokurssilla
lisätään tietoa
Toimii mille tahansa ryhmälle, kun
halutaan lisätä ja jakaa tietoa osallistujille.
Sopii hyvin valtakunnallisen järjestön
toimintaan, koska osallistua voi mistä
vaan. Tässä mallissa on panostettu
erityisesti vuorovaikutukseen osallistujien
kanssa, koska käytössä on myös
asiantuntijachatit.
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisellä
verkkovalmennuksella voimia
arkeen
Toimii ryhmälle, kun tavoitteena on
vahvistaa osallistujien voimavaroja ja
antaa uusia näkökulmia osallistujan
elämään. Osallistuja saa sekä
yksilöohjausta työntekijältä että
ryhmältä vertaisten tuen. Sopii hyvin
valtakunnallisen järjestön toimintaan,
koska osallistua voi mistä vaan.
Tuleva (2018 – 2020)

Vertaisryhmä tai valmennus
lähi- ja verkkotapaamisten
yhdistelmänä
Toimii oppimiseen ja ymmärrykseen
tukea tarvitseville vanhemmille.
Toimii myös valtakunnallisena
toteutuksena, jos vertaisia ei löydy
läheltä.
Tukitapaamisista
saavutettavaa tukea
ja neuvontaa
Toimii, kun perhe tarvitsee apua,
mutta ei osaa hakea palveluita,
tai kun yhteistyö viranomaisten
kanssa ei toimi. Helposti
saavutettavaa ja nopeaa tukea
puhelimessa tai netissä.
Vahvistu vanhempana
(2017 – 2020)

Arki haltuun
-ryhmätapaamisista tukea
omannäköiseen arkeen ja
vapaa-aikaan
Toimii nuorille ja aikuisille,
jotka tarvitsevat tukea
oppimiseen ja ymmärtämiseen.
Ryhmätapaamisia täydentää
osallistujille tarjottava
yksilöllinen tuki arjen
valintoihin.
Yhdessä valmistautumista
ja voimaa paikalliseen
vaikuttamiseen
Toimii vaikuttamisesta
kiinnostuneille nuorille ja
aikuisille, jotka tarvitsevat
tukea kokemustensa
esiin tuomiseen. Motivoi
kuntalaisia ja palvelunkäyttäjiä
elinympäristön ja palveluiden
kehittämiseen.
Aarne ja Aune
(2019 – 2021)

Tuttu ryhmä verkon
vuorovaikutustaitojen haltuunoton
tukena ja ympäristönä
Ryhmätoimintamalli
ja selko-oppaita, joilla tuetaan
kehitysvammaisten aikuisten
vuorovaikutus- ja yhteydenpitotaitoja
digitalisoituvassa yhteiskunnassa.
Vuoden aikana valmistuvat selkokieliset
ohjeet kuvayhteyksien käyttöön
Internetin pikaviestipalveluissa ja
selkokielinen opas sähköisen
vuorovaikutuksen pelisäännöistä.
Verkko voittaa välimatkat
(2019 – 2021)

Ota käyttöön,
sovella sopivaksi,
kysy lisää!

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
. Jäseninä noin 170 yhdistystä, joissa
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noin 16 000 henkilöjäsentä.
Edistämme kehitysvammaisten ihmisten
osallisuutta kaikilla elämänalueilla,
kuten asumisessa, koulutuksessa,
työelämässä ja vapaa-ajalla.
Vaikutamme lainsäädäntöön, päättäjiin, alan
ammattilaisiin ja yleisiin asenteisiin.
Neuvomme palveluihin ja tukeen
liittyvissä oikeusasioissa.
Järjestämme tapaamisia, koulutuksia,
kursseja ja tapahtumia kehitysvammaisille ihmisille,
heidän läheisilleen ja alan toimijoille.
Julkaisemme oppaita ja esitteitä.
Kehitämme vapaaehtoistyötä ja vertaistoimintaa.
Järjestämme toimintavälinekoulutuksia
ja tarjoamme välineiden kokeilumahdollisuuksia
yli diagnoosirajojen.
Jaamme osallisuutta tukevia apurahoja
yksittäisille henkilöille ja ryhmille.
Perustettu 1961.

Ota käyttöön, sovella sopivaksi,
kysy meiltä lisää!

RIIKKA MANNINEN
projektipäällikkö
Tuleva / Aarne ja Aune
riikka.manninen@tukiliitto.fi,
040 6374 968

WILMA KARIKKO
suunnittelija
Tuleva
wilma.karikko@tukiliitto.fi
040 6743 631
VEIJO NIKKANEN
koulutussuunnittelija
Verkko voittaa välimatkat
veijo.nikkanen@tukiliitto.fi
050 4646 006

ANNE VUORENPÄÄ
suunnittelija
Aarne ja Aune
anne.vuorenpaa@tukiliitto.fi
040 6418 025

TAIJA HUMISTO
projektipäällikkö
Vahvistu vanhempana
taija.humisto@tukiliitto.fi
040 7078 990

JOONAS MANTERE
suunnittelija
Vahvistu vanhempana
joonas.mantere@tukiliitto.fi
040 6691 909

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry kehittää

www.tukiliitto.fi/kehittaa

Kuvat Laura Vesa, Wassamon/Freepik.com

SIRPA MÄKINEN
kehittämistoiminnan esimies
sirpa.makinen@tukiliitto.fi
040 6819 666
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