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KSL-OPINTOKESKUKSEN KEVÄÄN 2021 KOULUTUKSET
Nämä koulutukset ovat maksuttomia SEL:n jäsenille. SEL maksaa jäsentensä koulutuksen
osallistumismaksun sekä matkakulut. Kaksipäiväiset koulutukset sisältävät myös majoituksen.
Osaamista toimijoille
n Puheenjohtajan johtamistaidot

Koulutuksessa tutustutaan hyvän johtajan piirteisiin, tehtävien
jakamiseen ja ryhmän toimintaan. Koulutuksen jälkeen pystyt
toimimaan osastosi puheenjohtajana ja saavuttamaan yhdessä
asettamianne tavoitteita varmoin askelin.
Tampere 23.–24.1.
n Palkanmaksu ja tulorekisteri

Koulutuksessa käydään läpi palkanmaksun perusteet
ja velvoitteet. Lisäksi harjoittelemme muun muassa
työnantajavelvoitteiden ilmoittamista tulorekisteriin.
Helsinki 20.2.
Verkkokoulutus 23.3.
n Yhdistyslain perusteet, verkkokoulutus

Koulutuksessa saat perustiedot yhdistyslain keskeisistä
säädöksistä. Koulutus kehittää tiedonhaun taitojasi ja auttaa
sinua ymmärtämään, kuinka säädökset vaikuttavat yhdistyksesi
toimintaan eri vaiheissa.
Webinaarit 17.3., 24.3, 7.4. ja 14.4.
n Eurot ojennukseen

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

n Vaikuta vallanpitäjiin -lobbauskoulutus

Koulutus antaa käytännönläheisiä vinkkejä lobbauksen kohteiden
ja keinojen valintaan sekä menestyksellisen lobbauskampanjan
suunnitteluun.
Tampere 30.1.
n Yhdistyksen viestintä ja markkinointi

Hyvän viestinnän ja tiedottamisen päämäärä on tukea osaston
tavoitteiden toteutumista, esimerkiksi jäsenhankintaa tai
jäsenten edunvalvontaa. Koulutuksessa tutustutaan ulkoiseen
ja sisäiseen tiedottamiseen, erilaisiin viestinnän keinoihin
ja kanaviin. Lisäksi pohdimme suunnitelmallisen viestinnän
toteutusta ja omien kohderyhmien tunnistamista.
Verkkokoulutus 14.1., 28.1., 9.2. ja 18.2.
n Onnistu puhujana

Koulutus antaa perustietoa puheen suunnitteluun ja pitämiseen
sekä lisää ymmärrystä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat puheen
onnistumiseen. Pääset jakamaan oivalluksia ja kysymyksiä
vertaisryhmässä.
Verkkokoulutus 11.2.

ILOA TEKEMISEEN
n OMAN OSAAMISEN ARVOSTAMINEN

Tampere 10.–11.4.

Koulutuksen jälkeen pystyt asettamaan oman osaamisesi juuri
oikeisiin raameihin omassa elämässäsi. Tarkastelet osaamistasi
rehellisesti, vertailematta itseäsi toisiin. Ymmärrät olevasi arvokas
ja tarpeellinen juuri sellaisena kuin nyt olet.

Verkkokoulutus 6.3. ja 13.3.

Tampere 13.–14.2.

Sana kulkemaan

n ESIINTYMISJÄNNITYS HALLINTAAN

n Visuaalisuutta viestintään canvalla (alkeet)

Koulutuksessa opit käyttämään maksutonta Canva-sovellusta,
jolla voit tehdä näyttäviä somepäivityksiä, esitteitä ja mainoksia.
Koulutuksessa tutustutaan visuaaliseen viestintään.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka koet esiintymiseen liittyvän
jännityksen estävän itsesi ilmaisemista luontevasti ja rennosti.
Sinä hallitset jännitystäsi – jännitys ei hallitse sinua.
Tampere 13.3.

Verkkokoulutus 11.2. ja 18.2.

Henkilökeskeisen ohjaamisen taidot

n Tehoa canvan käyttöön (jatko)

n Kulttuurienväliset taidot

Koulutuksessa kerrataan maksuttoman Canvan käyttöä ja
tutustutaan muun muassa infografiikoihin, sommitteluun sekä
kuvajulkaisujen saavutettavuuteen.

Koulutuksessa tutustutaan miten kulttuuritausta vaikuttaa siihen
kuinka ”olemme maailmassa”. Koulutus tukee osaamista eri
kulttuurisista ja sosiaalisista taustoista tulevien ihmisten kanssa
työskentelemiseen ja kohtaamiseen.

Verkkokoulutus 18.3. ja 25.3.
n Some haltuun

Some haltuun esittelee yleisimmät somekanavat ja niiden
erityispiirteet, jotta osaat valita sinulle parhaat kanavat.
Koulutus antaa eväät hyvän somejulkaisun tekemiseen sekä
perustaidot maksullisen mainonnan harjoittamiseen.
Helsinki 18.5. ja 25.5.

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

Webinaarit 2.3. ja 11.3.
tutustu
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