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Tulosta kaikki sivut ja lähetä lomakkeessa annettuun osoitteeseen!

Kouluttajajäsenyyden hakulomake
Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto KTKL ry:n
jäsenhakemus
Jäsenkouluttajan luetteloon hyväksytyn kouluttajan tulee täyttää KTKL ry:n
asettamat laatuvaatimukset.
TIEDOT
Huom!
Jos mikä tahansa kohta tiedoissasi muuttuu, olet velvollinen ilmoittamaan
siitä keskusliittoon sähköpostitse osoitteella liitto@ktkl. .
Kouluttajan / Koulutuskeskuksen nimi:
Rekisteritunnus:
Y-tunnus:
Koulutuksesta / Koulutuskeskuksen toiminnasta vastaavan nimi:

Toimipaikan katuosoite:
Postinumero ja postitoimipaikka:
Sähköposti:
WWW-sivu:
Puhelinnumero:
Koulutettavat aineet:
Oppilasmäärä päivänä… :
Paikka, päiväys ja yhteyshenkilön / koulutuskeskuksen toiminnasta
vastaavan allekirjoitus:
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Kouluttajaa pyydetään toimittamaan seuraavat asiapaperit ja
lomakkeet;

• kaupparekisteriote
• hallituksen kokouksen pöytäkirja / päätös Keskusliittoon liittymisestä
kouluttajajäsenenä

• koulutusohjelma - katso Terapia-alan koulutuksen tavoitteet ja opinnot
lista toimialoista / terapia-aloista joita koulutetaan Listatut terapia-alat

• opettajan / opettajien tiedot (nimi, ammatti, opettajan pätevyys
täydentävien hoitomuotojen kouluttajana / oma koulutus)

• oppilasluettelo
OHJEITA Keskusliiton jäsenyyttä hakevalle kouluttajalle

• koulutettavat alat tulee olla vakiintuneiden terapia-alojen luettelossa
Listatut terapia-alat *

• koulutustoiminnan tulee noudattaa Keskusliitto KTKL ry:n laatukriteereitä
ja eettisiä ohjeita

• kouluttajan velvollisuus on valvoa, että oppilaat ovat valmistuttuaan
ammattiinsa päteviä

• kouluttajan tulee tallentaa asianmukaisesti kaikki oppilaita koskevat
asiapaperit ja todistukset

• tiedot päivitetään keskusliitto KTKL ry:lle aina kun niissä tapahtuu
muutoksia; koulutettavissa aineissa / koulutusohjelmassa
yhteystiedoissa
opettajissa ja heidän tiedoissaan

• kerran kalenterivuodessa Keskusliitolle toimitetaan kouluttajan

kokonaistilanteen päivitetyt tiedot sekä luettelo valmistuneista oppilaista
todistusjäljennöksineen

• kouluttaja vastaa siitä, että koulutuksen sisältö pysyy jatkuvasti KTKL ry:lle
toimitetun koulutusohjelman mukaisena

* Uudet terapia-alat täytyy hakea luetteloon ennen Keskusliittoon liittymistä ja
niistä päättää Keskusliitto KTKL ry:n hallitus. Vain vakiintuneet terapia-alat
ovat luettelossa. Kun hakemus on käsitelty, saatte tiedon ilmoittamaanne
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sähköposti-osoitteeseen jäsenkouluttajaksi hyväksymisestä, tai mahdollisia
lisäohjeita.
Kun kaikki on kunnossa, jäsennumerot aktivoituvat. Jäsenkouluttaja
merkitään keskusliiton sivujen kouluttajien rekisteriin ja jäsenyys astuu
voimaan.
Keskusliitto KTKL ry:n koulutukselle asettamat vaatimukset täyttävä
terapeutti / hoitaja saa oikeuden liittyä Keskusliiton Varsinaiseksi jäseneksi /
Terapeuttijäseneksi ja saa jäsenen oikeudet. Hän voi saada tietonsa
valtakunnalliseen terapeuttirekisteriin.
LÄHETYSOHJE
Kouluttajajäsenen vuosimaksu on 80 €. Merkitse vuosimaksuun selkeästi
jäsenyyttä hakevan etu- ja sukunimi. Maksa jäsenmaksu KTKL ry:n tilille
FI1945030010244352.
Postita jäsenhakemus ja vaaditut liitteet sekä kopio jäsenmaksun
maksamisesta osoitteella:
KTKL ry
Finlaysoninkuja 9
33210 Tampere
Saat ilmoituksen hyväksytystä jäsenyydestä, tai lisäohjeita jäsenyyden
saamiseksi. Kun kaikki on kunnossa, jäsennumerosi aktivoituu. Tieto
lähetetään antamaasi sähköposti- osoitteeseen.
Muista lähettää etukäteen keskusliiton sähköpostiin liitto@ktkl. lyhyt
ilmoitus siitä, että olet postittanut jäsenhakemuksesi.

KTKL ry TÄYTTÄÄ
Paikka, päiväys ja jäsennumero

