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KUULOLIITON JÄRJESTÖKOULUTUS 2018

Koulutuskalenterissa on tietoa Kuuloliiton valtakunnallisesti järjestettävistä koulutuksista ja
erityisryhmien vertaistapahtumista. Alue-, piiri- tai yhdistyskohtaiset koulutukset ja
toiminnanohjaustilaisuudet järjestetään alueellisten toimintasuunnitelmien mukaisesti.
Koulutusten tarkoituksena
vapaaehtoistoimintaan.

on

tukea

ja
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aktiiviseen

yhdistys-

ja

Koulutuksista tiedottaminen
Tämän koulutuskalenterin lisäksi järjestökoulutuksista tiedotetaan Kuuloliiton verkkosivuilla ja
Kuuloviesti-lehdessä. Lisäksi yksittäisten koulutusten tarkemmat tiedotteet lähetetään yhdistyksille
sekä sähköisesti että postitse ja niistä kerrotaan myös aluetiimien Facebook -sivuilla.
Ilmoittautuminen ja peruutukset
Koulutukset ovat avoimia kaikille yhdistysten jäsenille. Ilmoittautumiskäytännöstä kerrotaan kunkin
kurssin kohdalla. Paikat täytetään yleensä ilmoittautumisjärjestyksessä, ellei kurssiohjelmassa
toisin mainita. Ilmoittautumisten vastaanottaja yhteystietoineen on mainittu kunkin kurssin kohdalla.
Ilmoittautuneille lähetetään koulutuksen ohjelma, tiedot kurssipaikasta ja matkustusohjeet.
Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. Mahdolliset peruutukset on tehtävä viimeistään viikko
ennen koulutustilaisuutta. Poikkeuksena on kuitenkin sairaustapaus tai muu ennalta arvaamaton
pätevä syy. Viime hetken peruutukset jättävät kurssipaikkoja täyttämättä ja aiheuttavat turhia
kuluja.
Osallistumismaksut ja matkakustannusten korvaaminen
Pääsääntöisesti valtakunnallisissa koulutuksissa on osallistumismaksu. Toiminnanohjaukset ovat
osallistujille maksuttomia. Osallistujille ilmaisten koulutusten kohdalla on ajateltu, että koulutettavan
tiedot ja taidot hyödyttävät oman yhdistyksen lisäksi myös muita yhdistyksiä.
Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen. Yleensä yhdistykset maksavat osallistumismaksun, jos
siitä on etukäteen yhdistyksen hallituksessa sovittu.
Matkakustannukset korvataan 30 euroa ylittävältä osalta julkisten kulkuneuvojen mukaan.
Toiminnanohjauksissa ei peritä omavastuuosuutta. Yleensä yhdistykset maksavat matkojen
omavastuuosuuden, jos siitä on etukäteen yhdistyksen hallituksessa sovittu.
Lisätietoja:
Kuntoutussihteeri Päivi Kostamo
sähköposti: paivi.kostamo@kuuloliitto.fi, p. 0400 394 135
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KUULOLÄHIPALVELUKOULUTUS
Kuulolähipalvelu on yhdistysten järjestämää, vapaaehtoisvoimin
toteutettavaa ohjausta ja neuvontaa. Kuulolähipalvelutoimijat
tukevat kuulokojeen ja apuvälineiden käytössä sekä neuvovat
kuulonkuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.
Kuulolähipalvelukoulutus on kokonaisuus, joka sisältää peruskurssin 1. ja 2. osat sekä
ennakkotehtäviä. Kurssilaiset sitoutuvat osallistumaan molemmille kursseille.
KUULOLÄHIPALVELU – Peruskurssin 2. osa
Peruskurssin 2. osan tavoitteena on valmentaa vapaaehtoisia neuvomaan ja ohjaamaan asiakkaita
ja heidän läheisiään. Samalla perehdytään vuorovaikutukseen ja kuulovammaisen asiakkaan
kohtaamiseen. Koulutuksessa perehdytään KLP- toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen, sekä
pohditaan vapaaehtoisen rooleja, vastuita, velvollisuuksia ja voimavaroja.
Kohderyhmä

Peruskurssin 1. osan syksyllä 2017 (tai aiemmin) käyneet.

Aika

13.–14.2.2018

Paikka

Riihimäki

Osallistumismaksu

60 €/henkilö, sisältää koulutuksen, ohjelman mukaiset ruokailut ja
majoituksen. Matkat korvataan 30 euroa ylittävältä osalta julkisten
kulkuneuvojen mukaan. Ilman majoitusta osallistujamaksu on 20 euroa
/henkilö.
Koulutukseen osallistumisesta sovitaan oman kuuloyhdistyksen kanssa.

Lisätietoja ja
ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen on auki 8.–31.1.2018 ja ilmoittautuminen tapahtuu
ensisijaisesti Kilta -järjestelmän kautta http://kilta.kuuloliitto.fi/kotisivut/
Kuntoutussihteeri Tiina-Maija Leinonen, tiina-maija.leinonen@kuuloliitto.fi,
p. 0400 168 164

KUULOLÄHIPALVELU – Peruskurssin 1. osa, jonka 2. osa järjestetään helmikuussa 2019
Peruskurssin 1. osan tavoitteena on oppia vapaaehtoistoiminnan periaatteet ja
kuulonkuntoutuksen perusteet sekä tiedostaa kuulolähipalvelun merkitys sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelukokonaisuudessa. Lisäksi tutustutaan erilaisiin kuulokojeisiin ja kuulon
apuvälineisiin.
Kohderyhmä

Kuulolähipalvelusta kiinnostuneet vapaaehtoiset. Kurssille mahtuu 18
kurssilaista, kaksi osallistujaa/kuuloyhdistys. Koulutukseen osallistumisesta
sovitaan kuuloyhdistyksen kanssa, jolloin yhdistys maksaa osallistumisen ja
matkojen omavastuuosuuden.

Aika

25.–26.9.2018

Paikka

Tampere
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Osallistumismaksu

60 €/henkilö, sisältää koulutuksen, ohjelman mukaiset ruokailut ja
majoituksen. Matkat korvataan 30 euroa ylittävältä osalta julkisten
kulkuneuvojen mukaan. Ilman majoitusta osallistujamaksu on 20 euroa
/henkilö.

Lisätietoja ja
ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen on auki 14.8.–7.9.2018 ja ilmoittautuminen tapahtuu
ensisijaisesti Kilta -järjestelmän kautta http://kilta.kuuloliitto.fi/kotisivut/
Kuntoutussihteeri Tiina-Maija Leinonen, tiina-maija.leinonen@kuuloliitto.fi,
p. 0400 168 164

RYHMÄNOHJAAJIEN IDEAPÄIVÄT
Ryhmänohjaajien ideapäivät ovat Eläkeliiton järjestämä kurssi, johon myös Kuuloliiton yhdistysten
jäsenet voivat ilmoittautua mukaan. Kurssin tarkoituksena on antaa musiikkiin, kädentaitoihin ja
liikuntaan liittyviä valmiita harjoituksia, uusia ideoita ja yhteisiä ajatuksia yhdistysten jäsenien iloksi
ja hyödyksi. Ryhmänohjaajien ideapäivillä painotetaan musiikin esteettömyyden, kädentaitoihin
liittyvän luovuuden ja liikunnallisen luustoterveyden edistämistä yhdistystoiminnassa.
Kurssille osallistuminen ei vaadi erityisosaamista musiikista, kädentaidoista eikä liikunnasta.
Riittää, että sinulla on intoa kehittää oman yhdistyksesi toimintaa joillakin, tai halutessasi kaikilla,
edellä mainituilla osa-alueilla.
Kohderyhmä

Yhdistysten kerhonvetäjät tai aiheesta kiinnostuneet vapaaehtoiset.

Aika

16.-19.4.2018

Paikka

Kopolan kurssikeskus (Velisjärventie 50, 17800 Kuhmoinen)

Osallistumismaksu Maksuton, matkat korvataan 30 euroa ylittävältä osalta julkisten kulkuneuvojen
mukaan.
Lisätietoja ja
ilmoittautumiset

Aluetoiminnan päällikkö Anne Wicht-Kvarnström,
anne.wicht-kvarnstrom@kuuloliitto.fi, p. 040 545 4705
Ilmoittautumiset 15.3.2018 mennessä.

TOIMINNANOHJAUKSET
KUULOLÄHIPALVELUVASTAAVIEN VALTAKUNNALLISET KOULUTUSPÄIVÄT
Koulutuspäivien tavoitteena on yhdistyksen kuulolähipalvelutoiminnan tukeminen ja kehittäminen.
Koulutuspäivissä etsitään yhdessä ratkaisuja pulmakohtiin ja kuulolähipalvelun kehittämiseen.
Toiminnanohjaus on tarkoitettu yhdistyksille, joissa on kuulolähipalvelutoimintaa.
Kohderyhmä

Yhdistysten kuulolähipalvelutoiminnasta vastaavat. Koulutukseen otetaan 30
osallistujaa ja yksi osallistuja/yhdistys.

Aika

23.–24.5.2018

Paikka

Jyväskylä, Cumulus City

KOULUTUSKALENTERI
2018

sivu 4(6)
210318 123146

Osallistumismaksu Maksuton, matkat korvataan julkisten kulkuneuvojen mukaan.
Lisätietoja ja
ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen on auki 16.4–7.5.2018 ja ilmoittautuminen tapahtuu
ensisijaisesti Kilta -järjestelmän kautta http://kilta.kuuloliitto.fi/kotisivut/
Kuntoutussihteeri Johanna Juola, johanna.juola@kuuloliitto.fi, p. 0400 802 667

KOKEMUSTOIMIJOIDEN JA TULKKAUSPALVELUKOULUTTAJIEN TOIMINNANOHJAUS
Toiminnanohjauksen tavoitteena on kokemus- ja tulkkauspalvelukouluttajien toiminnan tukeminen
ja kehittäminen. Toiminnanohjauksessa keskitytään ajankohtaisten teemojen lisäksi toimintaa
tukevien valmiuksien kehittämiseen.
Kohderyhmä

Kuuloliiton kokemustoimijat ja tulkkauspalvelukouluttajat

Aika

Syksy 2018

Paikka

Pääkaupunkiseutu

Osallistumismaksu

Maksuton, matkat korvataan julkisten kulkuneuvojen mukaan.

Lisätietoja ja
ilmoittautumiset

Kuntoutussihteeri Päivi Kostamo, paivi.kostamo@kuuloliitto.fi, p. 0400
394 135

PIIRIEN PUHEENJOHTAJIEN NEUVOTTELUPÄIVÄT
Neuvottelupäivillä käsitellään Kuuloliiton ja aluetoiminnan ajankohtaisia asioita.
Kohderyhmä

Piirien, toimialayhdistysten ja valtakunnallisten toimikuntien puheenjohtajat
ja varapuheenjohtajat

Aika

Syksy 2018

Paikka

Pääkaupunkiseutu

Osallistumismaksu

Maksuton, matkat korvataan julkisten kulkuneuvojen mukaan.

Lisätietoja ja
ilmoittautumiset

Aluetoiminnan päällikkö Anne Wicht-Kvarnström,
anne.wicht-kvarnstrom@kuuloliitto.fi, p. 040 545 4705

ERITYISRYHMIEN VERTAISTAPAAMISET
KUUROUTUNEIDEN VIIKONLOPPU
Aika

4.–6.5.2018

Paikka

Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa

Osallistumismaksu

Omakustanteinen, hinta tarkentuu myöhemmin. Matkat korvataan 30 euroa
ylittävältä osalta julkisten kulkuneuvojen mukaan.
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Kommunikaatiosihteeri Tarja Kaikkonen, tarja.kaikkonen@kuuloliitto.fi,
p. 050 536 5162 (vain tekstiviestit)
Katso myös: www.kuuloliitto.fi/fin/vertaistoiminta/kuuroutuneet

CI-VIRKISTYSVIIKONLOPPU
Kohderyhmä

Kaikenikäiset sisäkorva- tai aivorunkoistutetta käyttävät. Viikonlopun teemana
on rentoutus ja vertaistuki. Mukaan mahtuu 20 henkilöä.

Aika

25.–27.5.2018

Paikka

Kopolan kurssikeskus, Kuhmoinen

Osallistumismaksu

Omakustanteinen, hinta tarkentuu myöhemmin. Matkat korvataan 30 euroa
ylittävältä osalta julkisten kulkuneuvojen mukaan.

Lisätietoja ja
ilmoittautumiset

Kuntoutussihteeri Margit Hassinen, margit.hassinen@kuuloliitto.fi,
p. 0400 802 669, tai Sami Lehtonen, samilehtonen74@gmail.com
Ilmoittautumiset Kilta -järjestelmän kautta http://kilta.kuuloliitto.fi/kotisivut/
Katso myös: www.kuuloliitto.fi/vertaistuki/sisäkorvaistute

CI-VIIKONLOPPU
Kohderyhmä

Kaikenikäiset sisäkorva- tai aivorunkoistutetta käyttävät. Viikonlopun
teemana ovat työpaikan kohtuulliset muutokset ja hyvänlaatuinen
asentohuimaus.

Aika

Syksy 2018

Paikka

Paikka avoinna

Osallistumismaksu

Omakustanteinen, hinta tarkentuu myöhemmin. Matkat korvataan 30 euroa
ylittävältä osalta julkisten kulkuneuvojen mukaan.

Lisätietoja ja
ilmoittautumiset

Kuntoutussihteeri Margit Hassinen, margit.hassinen@kuuloliitto.fi,
p.0400 802 669 tai Sami Lehtonen, samilehtonen74@gmail.com
Ilmoittautumiset Kilta -järjestelmän kautta. http://kilta.kuuloliitto.fi/kotisivut/
Katso myös: www.kuuloliitto.fi/vertaistuki/sisäkorvaistute

ALUEELLISET KOULUTUKSET
Alueellisia, piiri- ja yhdistyskohtaisia koulutus- ja toiminnanohjaustilaisuuksia järjestetään
alueellisten tai piirikohtaisten toimintasuunnitelmien sekä vapaaehtoisten tarpeiden mukaisesti.
Lisätietoja

Etelä-Itä-tiimi, Johanna Juola, johanna.juola@kuuloliitto.fi, p.0400 802 667
Lounais-Länsi-Keski-tiimi, Krista Heiniö, krista.heinio@kuuloliitto.fi
p. 0400 844 600
Pohjois-tiimi, Tiina-Maija Leinonen, tiina-maija.leinonen@kuuloliitto.fi
p. 0400 168 164
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