VERKOSTON JÄSENJÄRJESTÖJEN SYKSY
Tähän viestiin yhteen verkoston jäsenjärjestöjen syksyllä järjestettäviä koulutuksia ja tapahtumia,
jotka liippaavat perheiden tukemista, läheisen edunvalvontaa tai omaishoitoa muuten. Seuratkaa
myös sähköpostia ajankohtaisista asioista.

Verkoston jäsenjärjestöjen koulutuksia ja tapahtumia
Aivoliitolla on syksyllä koulutuksia mm. Kielellinen erityisvaikeus-seminaari, jossa saa tietoa ja
välineitä perheiden kohtaamiseen ja lapsen tarpeiden ymmärtämiseen.
https://www.aivoliitto.fi/tapahtumat/
Autismi- ja aspergerliitto
11.10. Koulutus Neuropsykiatriset lapset ja nuoret – arjen tuki ja kuntoutus, sekä useampi
tapahtuma ”Autismikirjo ja adhd tutuksi”, jotka ovat avoimia kaikille asiansta kiinnostuneille
kuulijoille. https://www.autismiliitto.fi/toimintaa_ja_tukea/koulutus-_ja_tapahtumakalenteri
Ikäinsituutti
Runsaasti ikäihmisten terveyteen liittyviä tapahtumia. https://www.ikainstituutti.fi/koulutus-jatapahtumat/koulutuskalenteri/ Esimerkiksi 5.11. Mielen hyvinvoinnin silta – koulutus
ryhmänohjaajalle Helsingissä. Koulutus on tarkoitettu ikäihmisten parissa toimiville ammattilaisille,
alan opiskelijoille ja opettajille. Koulutuksessa saat valmiudet toimia Mielen hyvinvoinnin silta keskusteluryhmän ohjaajana.
Invalidiliitto
28.9. Älä eksy palveluviidakkoon, koulutus yhdistyksissä neuvontaa antaville henkilöille, Helsinki
26.10. Vaikuta asiakkaana, Turku: tietoa asiakasosallisuudesta ja erilaisten palveluiden
yhteiskehittämisestä sekä keinoja vaikuttaa omiin palveluihisi.
20.11. Webinaari: Alle 18-vuotiaiden vammaisten lasten ja nuorten sosiaaliturva ja kuntoutus
27.11. Webinaari: Vammaisten aikuisten sosiaaliturva ja kuntoutus.
Lisätietoa Webinaareista: https://www.invalidiliitto.fi/webinaarit ja koulutuksista
https://www.invalidiliitto.fi/palvelut/koulutus/jarjestokoulutus

Jaatinen
Vammaislasten perheiden tapahtumat löytyvät täältä: https://omaishoidonverkosto.fi/wpcontent/uploads/2019/08/Jaatinen-Syksy2019_ohjelma_1-002.pdf
Syksyllä on luvassa muun muassa 2.10. hemmotteluilta vanhemmille ja isovanhemmille sekä 12.10.
Hyvän elämän palapeli-työpaja. Palapeliä kootessaan perhe pohtii elämäntilannettaan sekä kokoaa
ajatuksiaan hyvästä elämästä nyt ja tulevaisuudessa.

Kehitysvammaisten palvelusäätiö
29.8. Suunnannäyttäjät - kansainvälinen henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari
28.8. Nepsy-lasten vanhempien itsemyötätuntoryhmä
3.9. Eristyisen loistava oppilas-seminaari erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten oppimisesta
https://www.kvps.fi/tapahtumat/

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
31.8. Vaikuta vallanpitäjiin -lobbauskoulutus. Koulutus on suunnattu yhdistysten toimijoille, jotka
haluavat tehokkaasti vaikuttaa kehitysvammaisten henkilöiden ja perheiden asioihin paikallisesti tai
alueellisesti. https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/tuemme-yhdistyksia/koulutukset-jatilaisuudet/
Lisäksi pitkin syksyä Aluetreffit-koulutuskiertueessa on tapahtumia ympäri Suomea. Treffit
järjestetään lauantaipäivänä ja ne ovat Tukilliton jäsenten lisäksi avoimia kaikille päivän aiheista
kiinnostuneille. Koulutuksissa puhutaan alueellisesta yhteistyöstä sotejärjestöissä sekä läheisistä
kehitysvammaisten ihmisten asioiden hoitamisen tukena. Lisätietoa yllä olevasta linkistä.
Muistiliitto
Runsaasti koulutuksia ja tapahtumia löytyy https://www.muistiliitto.fi/fi/alasivut/tapahtumat
Muistikonferenssi järjestetään 13.-14.11. Helsingissä, Tennispalatsissa. Teemana on: Muistiasia on
kaikkien asia. Muistikonferenssi tarjoaa ideoita, tukea ja uusia näkökulmia työskentelyyn sekä tietoa
muistisairaiden ja läheisten kokemuksista, muistisairauksista sekä vahvistaa muistisairauksiin liittyviä
positiivisia asenteita.
Muistikonferenssi https://www.muistiliitto.fi/fi/muistiliitto/ajankohtaista/muistikonferenssi-2019
FinFami
Koulutuksellinen omaisen ABC-ryhmä Lohjalla. Ryhmä on suunnattu omaisille ja läheisille, joiden
läheisen sairaus on uusi asia, sekä pidempään sairastaneiden omaisille, jotka tarvitsevat tietoa ja
tukea. Ilmoittaudu viimeistään 15.8. https://www.finfamiuusimaa.fi/suljetut-ryhmat/omaisen-abclohja/
FinFam ja EUFAMIN (Eurooppalaisen Omaisjärjestöjen liiton) järjestävät Eurooppalaisen
mielenterveysomais- ja perhekongressin ”Families and Carers at the Heart of Europe – Their Role in
the Economy of Wellbeing”, joka pidetään 19.-20.9.2019 Radisson Blu Seasidessa Helsingissä ja se on
yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden virallinen oheistapahtuma. Ilmoittaudu 20.8.2019 mennessä.
Tietoa kongressista löytyy https://finfami.fi/ajankohtaista/eurooppalaiset-omaispaivat-kutsuvatkeskusteluun/ sekä eu2019.fi
Omaishoitajaliitto
3.10. Päihteet puheeksi – Miksi ja miten? Koulutus Turussa. Maksuton koulutusiltapäivä on
tarkoitettu omaishoitoperheitä kohtaaville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä järjestöjen
työntekijöille ja vapaaehtoisille. Koulutusiltapäivässä saa tietoa, rohkeutta ja työvälineitä päihteiden
käytön puheeksi ottamiseen. https://omaishoitajat.fi/tapahtuma/paihteet-puheeksi-miksi-ja-mitenkoulutus-turku/

Lisäksi muita vertaistukiryhmien ohjaajakoulutuksia löytyy täältä
https://omaishoitajat.fi/tapahtumat/
Syksyn verkkokurssit omaishoitajien tueksi: eOvet-kurssin erityislasten vanhemmille 2.9.–30.9.2019.
https://omaishoitajat.fi/tapahtuma/eovet-kurssi-erityista-tukea-tarvitsevien-lasten-vanhemmille/ ja
eOvet-kurssin etäomaishoitajille 28.10.-25.11. Kurssit järjestetään verkko-oppimisympäristö
Optimassa. https://omaishoitajat.fi/tapahtuma/eovet-kurssi-verkossa-2-2/
Suomen Punainen Risti
Omaishoitajien verkkoryhmä: Ryhmään voi osallistua anonyymisti ja siellä käsitellään mm.
omaishoitajan hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä teemoja. Mukana on myös eri teemojen
asiantuntijoita. Osallistuminen ei edellytä virallista omaishoitajan statusta. Verkkoryhmässä on
ohjatut keskustelut kerran kuukaudessa; 11.9, 9.10, 6.11 ja 4.12. Lisätietoa
https://www.facebook.com/events/637877910021527/
Oulun piiri koulutukset:
Turvakoutsi -valmennus 14.9.2019: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/2215
Luonto osaksi hyvinvointia – koulutus 19.9.2019: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/2547
Ystävätoiminnan peruskurssi 16.9.2019: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/2566
Valli ry
https://www.valli.fi/tapahtumat/
1.10.2019 Monikulttuurisen vanhustyön verkostopäivä, Helsinki
30.10.2019 Etsivän ja löytävän vanhustyön seminaari Helsingissä
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