Opi
perusasiat
Demokraattinen sivistysliitto on vuonna 1986
perustettu vasemmistolainen sivistysjärjestö.
Kun järjestät opintotoimintaa, DSL tukee.
DSL:n opintokeskus tukee järjestöjen omien
kurssien järjestämistä, jakaa opintokerhotukea
sekä järjestää kaikille avointa koulutusta.

Demokraattinen sivistysliitto
desili.fi

Opintotilaisuudet
Opintotilaisuus voi olla luento, keskustelutilaisuus, kurssi, seminaari tai
ohjaajakoulutustilaisuus. Sen tulee olla luonteeltaan opinnollinen ja
yleissivistävä. Osallistumisen avoimuus on keskeinen periaate, mutta
tilaisuuden voi suunnitella myös tietylle kohderyhmälle.
Tukea voi saada 25 € / oppitunti yhteiskunnallisista aiheista ja 20 € /
oppitunti muista aiheista, kuitenkin enintään 50 prosenttia opintotilaisuuden menoista (tukihakemuksessa mainituista). Ryhmätyötunteja voidaan hyväksyä tuen piirin kohtuullinen määrä.
Opintotilaisuuden järjestäjän muistilista
• Sovi opintotilaisuudesta etukäteen DSL:n opintokeskuksen kanssa
(ilmoituslomake).
• Mainitse opintotilaisuuden mainostuksessa järjestäjänä myös DSL:n
opintokeskus ja käytä mielellään DSL:n logoa. *
• Laadi ohjelma ja aikataulut. *
• Maksa laskut ja kerää talteen kopiot laskuista ja maksujen kuiteista. *
• Kerää tilaisuuden aikana lista osallistujista sekä 6 oppituntia ja
enemmän kestävistä kursseista opiskelijaprofiilitiedot. *
• Täytä opintotilaisuuden tukihakemus ja toimita se liitteineen
viimeistään kuukauden kuluttua opintotilaisuudesta DSL:n
opintokeskukseen.

* Näistä kopiot DSL:n opintokeskukseen.
Lisätietoja, tarkemmat ohjeet ja lomakkeet
desili.fi/opintotilaisuudet

Opintokerhot
Opintokerho on itsenäinen ryhmä, joka suunnitelmallisesti opiskelee
ja/tai tutkii valitsemaansa opintoaihetta. Opintoryhmä voi olla myös
tutkiva, tuottava tai luova, jolloin se työskentelyn kuluessa itse
tuottaa kirjallista aineistoa tai muun tuotoksen.
Kerhotuki on 12 € / oppitunti yhteiskunnallisista aiheista ja 6 € / oppitunti muista aiheista, kuitenkin enintään 60 prosenttia kerhon toiminnasta aiheutuneita menoja vastaava summa. Menojen tulee olla kerhon
toiminnalle tarpeellisia ja kohtuullisia. Vähimmäisvaatimus tuen saamiselle on, että kerhossa on neljä opiskelijaa, jotka kokoontuvat 5 kertaa,
joiden aikana opiskellaan 10 oppituntia (á 45 min).
1. Ensimmäisen tapaamisen jälkeen lähetetään DSL:n opintokeskukseen
kerhon ilmoituslomake ja tehdään opiskelulle suunnitelma.
2. Opintokerhon aikana:
• Pidetään läsnäololistaa.
• Täytetään opintokerhon päiväkirjaa.
• Kerätään tositteet kerhon menoista.
• Kootaan kerhon mahdolliset tuotokset.
3. Opintokerhon päättymisen jälkeen tuki haetaan lomakkeella ja
toimitetaan liitteet.
Lisätietoja, tarkemmat ohjeet ja lomakkeet
desili.fi/opintokerhot

DSL:n koulutustarjonta
DSL:n opintokeskus järjestää jäsenjärjestöilleen räätälöityjä koulutuspaketteja tarpeen mukaan. Jos haluat tilata järjestöllesi koulutusta
muun muassa alla olevista tai jostain muusta aiheesta, ole yhteydessä
toimistoon ja kysy lisää!
Järjestäydy! -järjestökoulutus
• Talous ja hallinto
• Varainhankinta
• Toiminnan kehittäminen
• Opintotoiminnan järjestäminen
Tieto- ja viestintätekniikka
• Perustaitoja eri tasoille
• Sosiaalinen media järjestötyössä
• Videolla ja äänellä verkkoon
• Kotisivut kuntoon
Yhteiskunnalliset opinnot
• Avaimia marxilaisuuden opiskeluun
• Marxilainen taloustiede
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