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Alustava 28.3.2023 
 

Toimintakalenteri 2024 
 

Järjestökoulutukset  

61. Helin kesä 7./8.-9.6.2024, teema tarkentuu myöhemmin, Etelä-Suomi 

Luottamushenkilöiden alueelliset ja maakunnallisen järjestöpäivät 
 
Etelä-Suomi  Koko alue   16.3.2024 

Koko alue   12.-13.10.2024  
 
Itä-Suomi  Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo 2.3.2024 

Kymenlaakso, Etelä-Karjala, 
Etelä-Savo, Keski-Suomi  16.3.2024 
Koko alue   4.-5.10.2024 

 
Länsi-Suomi  Satakunta   24.2.2024 

Pirkanmaa   16.3.2024 
Pohjanmaa   9.3.2024 
Varsinais-Suomi  23.3.2024 
Koko alue   4.-5.10.2024 

Pohjois-Suomi Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa     9.3.2024 
Lappi   16.3.2024 
Kainuu   23.3.2024 
Hallitustapaamisten asiat verkossa 3.4.2024 
Alueen hallitusväen Tuuletusviikonloppu 28.-29.9.2024 
Tuuletuksessa käsitellyt asiat verkossa 2.10.2024 

 
Yhdistystoimijan koulutus SIVIS-alustalla verkossa. 

 
Yhdistysten hallitusten maakunnalliset ja seudulliset yhdistyskoulutukset sovitaan oman alueen 
järjestöasiantuntijan kanssa. 
 
Kokemustoimijoiden koulutus  

Kokemustoimijoiden peruskoulutus, kevät 2024, verkossa ja Oulussa. 

Täydennyskoulutus kokemustoimijoille syksy 2024, paikkakunta avoin. 

Vertaistoimijoiden koulutus 

Vertaisaktiivin tervetulopaketti, (2-3 kpl, 1 h), tammikuu, syyskuu, marraskuu 2024, verkossa. 

Työnohjauksellinen tapaaminen toimiville vertaistoimijoille 17.-18.2.2024, Oulu. 
 
Sisäilmasta oireilevien vertaisohjaajien ja vertaispuhelinpäivystäjien 1.koulutus yhdessä muiden 

kanssa 17.-18.2.2024, Oulu. 

Uusien vertaisohjaajien koulutus 12.-13.4.2024, paikkakunta avoin. 

Verkkovertaisohjaajakoulutus vertaisohjaajakoulutuksen käyneille 8.10., 29.10., 10.12.2024 ja 2/2025 
(4 x 1½ - 2 h tapaamista). 
 
Vertaistukijoiden ja -puhelinpäivystäjien koulutus, tukea toimiville, 26.-27.10.2024, paikkakunta avoin.  
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Vertaisohjaajille, verkkovertaisohjaajille, vertaistukijoille ja vertaistukipuhelinvastaajille sekä 
kokemustoimijoille järjestetään koulutusten lisäksi roolien mukaisia verkkotapaamisia. 

 
Liikuntakoulutukset 
 
Liikunnan tietoiskut verkossa. Liikuntaa organisoiville henkilöille, kuten yhdistysten 
liikuntavastaaville, liikunta-aktiiveille ja hallituksen jäsenille. Tammikuu ja syyskuu. Yhteistyössä 
SoveLi ry:n kanssa.  
 
Liikunnan vinkkikoulutukset. Liikunnan vertaisohjaajille, 2 koulutusta. Teemat varmistuvat 
myöhemmin. 
 
Hengityksen yhteys mielen hyvinvointiin - Hengityskoulu! Syksyn järjestöpäivien yhteydessä. 
 
Asahin peruskurssit, Etelä-Suomi ja Länsi-Suomi. 
 
Työnohjauskahvit liikunta-aktiiveille. Liikunnan vertaisohjaajille ja liikuntavastaaville, verkossa 
29.1. ja 23.9.2024. 
 
Virkeyttä viideltä -etäjumpat keskiviikkoisin 24.1.-5.6. ja 21.8.-27.11.2024. 
 
 
 
Kuulemisviikko 16.-29.1.2024 
 
Kokemustiedon viikko®  12.-15.2.2024 
Harvinaisten sairauksien päivä  29.2.2024 
Kansallinen uniapneapäivä  20.3.2024 
Maailman astmapäivä   7.5.2024  
Ilman päivä (sisäilmasta oireilevat)  26.8.2024 
Lisäaikaa liikunnalle   ?28.-29.10.2023?  
Maailman keuhkoahtaumatautipäivä  20.11.2024  
 

Liittovaltuuston kokous ja seminaari 
Seminaari 2024 
Kokous 2024 
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Hengitysliiton harvinaistoiminta  

Valtakunnalliset, diagnoosikohtaiset vertaistapaamiset  

Kohderyhmä Ajankohta Paikkakunta 

Bronkiektasiaa, trakeobronkomalasiaa ja EDAC:ia 
sairastavat läheisineen 

19. – 20.4.2024 Tampere 

Keuhkofibroosia sairastava läheisineen 25. – 26.10.2024 Pääkaupunki 

Korkeaa keuhkovaltimoverenpainetautia (PAH) 
sairastavat läheisineen 

20. – 21.9.2024 Kuopio 

Teemallinen verkkotapaaminen: TBM ja EDAC kevät 6 x 2 h Teams 

Teemallinen verkkotapaaminen: omahoito ja jaksaminen syksy 6 x  2 h Teams 

 

Yhteistyössä Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry:n kanssa: 

   

Keuhkonsiirron tai keuhkosydänsiirron saaneet 
läheisineen 

elokuu tarkentuu 
myöhemmin 

 

 

Paikalliset tai alueelliset vertaisryhmät 

  

Bronkiektasiaa, TBM/EDAC sairastavat Hengitysliitto, 
Oltermannintie 8, Helsinki 
Tarvittaessa verkossa 

Keuhkofibroosia sairastavat Hengitysliitto ry,  
Oltermannintie 8, Helsinki 
Tarvittaessa verkossa 

Kuopion seudun harvinaiset KPY Novapoliksen kampus, 
Viestikatu 3, Kuopio 

Oulun seudun harvinaiset Järjestötalo Kumppanuuskeskus, 
Kansankatu 53, Oulu 
Tarvittaessa verkossa 

Tampereen seudun harvinaiset Hengitysyhdistyksen tilat, 
Kuninkaankatu 34 A, Tampere 
Tarvittaessa verkossa 

Turun seudun harvinaiset Hengitysyhdistyksen tilat 
Bastiononkatu 4, Turku 
Tarvittaessa verkossa 

Vaasan seudun harvinaiset Hengitysyhdistyksen tilat,  
Kauppapuistikko 36, Vaasa 

Vantaan seudun harvinaiset Hengitysyhdistyksen tilat,  
Talvikkitie 36, Vantaa 
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Verkkovertaisryhmät 

Bronkiektasiatautia sairastavat 

Keuhkofibroosia sairastavat, miehet 

Keuhkofibroosia sairastavat naiset 

Korkeaa keuhkovaltimoverenpainetta (PAH) sairastavat  

Trakeobronkomalasiaa (TBM) ja EDACia sairastavat 

 

Harvinaista keuhkosairautta sairastavien ja heidän läheisten verkkoluennot 2024: 4 – 6 eri 

teemallista verkkoluentoa. 
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Yleistä järjestökoulutuksesta  

 
Koulutuksen tavoite 

Järjestökoulutuksen tarkoituksena on yhdistys- ja vertaistoiminnan vahvistuminen niin, että valmiudet 
huolehtia alueellisesta ja paikallisesta vaikuttamistyöstä sekä hengityssairaiden palveluiden 
saatavuudesta lisääntyvät. Koulutukseen voivat osallistua vain koulutukseen valitut henkilöt. 

Koulutuksen toteuttaminen 

Koulutus on valtakunnallista, alueellista ja paikallista. Koulutus toteutuu, kun osanottajia on vähintään 
8-10 henkilöä. 

Osanottomaksu 

Osanottomaksut ilmoitetaan koulutusilmoituksen yhteydessä. Osanottomaksu sisältää ohjelman 
lisäksi majoituksen täysihoitoineen kurssipäivien aikana. 

Matkakorvaukset  

Hengitysliitto korvaa matkakustannuksia järjestämiinsä koulutuksiin yhdistysaktiiveille, kokemus- ja 

vertaistoimijoille. Katso tarkemmat tiedot yhdistysnetistä/Luottamushenkilöiden ja yhdistysaktiivien 

matkustussääntö. 

Majoitus 

Majoitus 2 hengen huoneissa. Lisämaksu 1 hengen huoneesta 70 €. Terveydellisistä tai muista 

henkilökohtaisista syistä mahdollisuus 1 hengen huoneeseen maksutta. 

Henkilökohtainen avustaja 

Jos osallistuja tarvitsee henkilökohtaisen avustajan, koulutuksen osallistuja sopii asiasta koulutuksen 

vastuuhenkilön kanssa. Koulutuksen ohjelmaan, majoitukseen tai aterioihin ei voi osallistua omainen 

tai läheinen, ellei hän ole koulutukseen osallistuvan henkilökohtainen avustaja. 

Peruuttaminen 

Jos osallistujaksi valittu jää pois koulutuksesta, siitä on ilmoitettava koulutuksen vastuuhenkilölle 
sähköpostilla tai puhelimella.  

Koulutuksissa ja tapahtumissa noudatetaan seuraavia peruutusehtoja, ellei yksittäisen tilaisuuden 

yhteydessä ole muuta ilmoitettu: 

Peruutuksen voi tehdä kuluitta kaksi (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua, jos koulutukseen liittyy 
majoitus ja päiväkoulutusten osalta viikko (1) ennen koulutusta. Jos osallistuminen perutaan tämän 
jälkeen, Hengitysliitto perii yhden päivän koulutuksista 50 euroa ja kahden päivän koulutuksista 70 
euroa.  

Toisen henkilön voi vaihtaa maksutta osallistujaksi, jos se on koulutuksen kohderyhmän kannalta 

mahdollista. 

Jos peruutus johtuu terveydellisistä syistä, osallistumisen peruuttamisesta ei aiheudu kuluja. 

Tiedustelut 

Tiedusteluihin vastaavat järjestöasiantuntijat ja asiantuntijat. 

 


