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ilmoitustaululle

Nämä KSL-opintokeskuksen koulutukset ovat maksuttomia SEL:n jäsenille!
SEL maksaa jäsentensä koulutuksen osallistumismaksun sekä matkakulut.
Kaksipäiväiset koulutukset sisältävät myös majoituksen.
SANA KULKEMAAN

Iloa tekemiseen

n Vaikuta vallanpitäjiin -lobbauskoulutus

n Esiintymisjännitys kuriin

Koulutus on suunniteltu järjestötoimijoiden tarpeisiin ja se käy
havainnollisesti läpi, mitä lobbaaminen on, mihin sillä voidaan
vaikuttaa – ja miksi sen pitäisi kiinnostaa sinuakin!

Tämä koulutus on tarkoitettu sinulle, joka koet esiintymiseen
liittyvän jännityksen estävän itsesi ilmaisemista luontevasti ja
rennosti. Opit hallitsemaan jännitystäsi itse eikä jännitys hallitse
sinua!

Tampere 19.1.
Helsinki 7.9.

Sokos Hotel Ilves Tampere 16.2.

n Kohdennettu viestintä somessa

n Löydä mahdollisuuksia
elämän muutostilanteissa

Kahden illan koulutuksessa käymme yhdessä läpi
ammattiosaston someviestinnän kohderyhmiä, tavoitettavuutta
ja somestrategiaa. Koulutus sopii ammattiosastojen ja
järjestöjen someviestinnän tekijöille.

Opit kurssilla coachaukseen perustuvan menetelmän, joka voi
auttaa sinua löytämään keinoja jumiutuneiden elämäntilanteiden
ratkaisemiseen.

Tampere 5.2. ja 12.2.

Sokos Hotel Ilves Tampere 23.–24.2.

Helsinki 27.8. ja 3.9.

n Esiinny rennosti ja vapautuneesti

n Viesti selkeästi

Haluatko oppia viestimään selkeästi ja mukaansatempaavasti?
Oletko sokeutunut omalle tekstillesi? Kahden iltapäivän koulutus
sopii kaikille, mutta erityisesti järjestö- ja ammattiosastotoimijoille, jotka haluavat kehittää kirjallista viestintäänsä.
Helsinki 26.3. ja 9.4.
n Visuaalisuutta viestintään canvalla

Kahden illan koulutuksessa tutustutaan maksuttomaan Canvaohjelmaan, jolla voi tehdä kuvia ja grafiikoita sosiaaliseen
mediaan sekä monenlaisia painotuotteita.
Helsinki 1.10. ja 3.10.

PERUSASIAT HALTUUN
n Näin yhdistys toimii –
	vaikuta yhdistyksessä

Kahden illan koulutuksessa tutustumme yhdistystoiminnan
periaatteisiin ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin.
Helsinki 7.2. ja 7.3.
Tampere 10.10. ja 7.11.
n Yhdistyslain perusteet

Tällä verkkokurssilla Peda.net-oppimisympäristössä saat
perustiedot yhdistyslain keskeisistä säädöksistä.
Webinaarit 19.3., 26.3., 9.4. ja 16.4. klo 17–18

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU:
ksl.fi/koulutuskalenteri tai 040 197 4209

Harjoittelemme oman esityksen tekemistä ja luontevaa olemista
esiintymistilanteissa! Koulutus sopii mainiosti Esiintymisjännitys kuriin -koulutuksen jatkoksi tai sinulle, joka haluat kehittää
esiintymistaitojasi.
Sokos Hotel Ilves Tampere 6.–7.4.
n Oman osaamisen arvostaminen

Koulutuksessa asetamme asioita vastakkain ja kyseenalaistamme
mielikuvia. Löydämme omia vahvuuksia ja opimme sanoittamaan
niitä.
Sokos Hotel Ilves Tampere 7.–8.9.
n Ratkaisuja jaksamiseen

Koulutus toteutetaan ryhmässä, jossa jokainen tekee oman
elämänsä suunnitelmaa hyödyntäen sopivissa kohdissa ryhmän
voimaa.
Sokos Hotel Ilves Tampere 19.–20.10.

osaamista toimijoille
n Puheenjohtajan johtamistaidot

Löydä itsestäsi osallistava ja jämäkkä johtaja ja luo
ammattiosastoosi aivan uusi tekemisen meininki!
Sokos Hotel Ilves Tampere 8.–9.6.
n eurot ojennukseen

Koulutuksesta saat perustiedot siitä, miten ammattiosaston
taloutta tulee hoitaa ja millaista on hyvä taloussuunnittelu.
Koulutus sopii ammattiosaston taloudenhoitajalle, hallitukselle
ja muille taloudesta vastaaville tai kiinnostuneille.
Helsinki 14.–15.9.
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