
Tervetuloa 

YKSI ELÄMÄ -TERVEYSTALKOOT VERTAISTUKIHENKILÖIDEN 

PERUSKOULUTUKSEEN 30.9.–1.10.2017 OULUUN 

 

Paikka: Hotelli Cumulus Oulu, Kajaaninkatu 17, 90100 Oulu, Puh: 020048 131 
                https://www.cumulus.fi/hotellit/cumulus-oulu 
 
Koulutus on tarkoitettu Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton jäsenyhdistysten 
vertaistukihenkilönä toimimisesta kiinnostuneille uusille ja aloitteleville henkilöille. Koulutuksen 
järjestää Yksi elämä -hankekokonaisuus, jossa yhtenä alueena on vertaistoiminnan kehittäminen ja 
tukeminen Suomessa. Mukaan otetaan 21 henkilöä, eli 7 henkilöä/järjestö. Koska koulutettujen on 
tarkoitus toimia paikallisyhdistysten vertaistukihenkilöinä, kannattaa ennen ilmoittautumista olla 
yhteydessä omaan yhdistykseen ja sopia koulutus yhdistyksen kanssa. 
 
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ja rohkeutta toimia vertaistukihenkilönä. 
 
Hinta: 50 € / hlö / 2hh (1hh lisämaksu 30 €). Hinta sisältää koulutuksen ohjelman, majoituksen ja 
ruokailut. (Yleensä oma yhdistys maksaa osallistumismaksun) 
 
Ilmoittautumiset seuraavan linkin kautta 25.8.2017 mennessä: Ilmoittaudu tästä 
 
Lisätietoja koulutuksesta antaa Risto Lappalainen p. 040 543 7290 risto.lappalainen@aivoliitto.fi 
 
Peruutukset tulee tehdä viimeistään kahta viikkoa ennen koulutusta, jolloin osallistumismaksua ei 
veloiteta. Myöhäisemmän peruutuksen kohdalla veloitetaan osallistumismaksu, mikäli 
palveluntarjoaja perii sen koulutuksen järjestäjältä. Sairastapauksissa peruuntumisesta ei tule 
osallistujalle tai yhdistykselle kuluja. 
 
Matkat: Kukin järjestö sopii mahdolliset matkakorvaukset erikseen oman järjestön/yhdistyksen 
kanssa. 
 
Ulkoilemme sään salliessa, mukaan kannattaa siis varata ulkoiluun soveltuvat vaatteet. Osa 

ohjelmasta toteutetaan ulkona, sään salliessa. 

Koulutukseen valituille laitetaan vielä ennakkotehtävä noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. 

 
 
TERVETULOA KOULUTUKSEEN JA REPULLINEN SEIKKAILUMIELTÄ MUKAAN 
 

 
 
 

https://www.cumulus.fi/hotellit/cumulus-oulu
https://www.lyyti.fi/reg/Yksi_elama_hankkeiden_vertaistukihenkiloiden_peruskoulutus_Oulussa_5181


 

Koulutuksen ohjelma    

Aika  30.9.–1.10.2017 

Paikka Hotelli Cumulus Oulu, Kajaaninkatu 17, 90100 Oulu   

 
Lauantai 30.9 
 
11.00  Ruokailu ja ilmoittautuminen 

12.00  Tervetuloa koulutukseen! Tutustuminen, päivien ohjelma ja tavoite  

12.30  Virittelyä vertaistoimintaan  

13.45  Kahvitauko, vaatteiden vaihto 

14.30   Kokemus käyttöön, olosuhteiden salliessa ulkona  

16.00  Vaatteiden vaihto 

16.15  Roolit ja tehtävät vertaistukitoiminnassa 

18.00  Päivällinen 

  Mahdollisuus saunomiseen, vapaata illanviettoa 

  Iltapalaa tarjolla 

 
Sunnuntai 1.10 
 
7.30-9.00 Aamupala tarjolla 

9.00  Kuulumiset edellisen päivän tunnelmista 

9.15  Kohtaamista ja kannustusta, aktiivinen kuuntelu ja vuorovaikutus 

10.30  Tauko  

10.45  Elämänhallinnan palautuminen - kriisin kautta uuteen elämään 

12.00  Lounas 

12.45  Kokeneiden vertaistoimijoiden puheenvuorot 

13.15  Yhteenveto ja miten tästä eteenpäin; oma polkuni vertaistoimijana  

15.00  Todistusten jako ja päätöskahvit 

 

 

 
 

 


