ilmoitustaululle

HANKI UUSIA
A 2020
J
TAITO
&
A
J
TIETO

Nämä KSL-opintokeskuksen koulutukset ovat maksuttomia SEL:n jäsenille! SEL maksaa jäsentensä
koulutuksen osallistumismaksun sekä matkakulut. Kaksipäiväiset koulutukset sisältävät myös majoituksen.
iloa tekemiseen
n esiintymisjännitys kuriin

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka koet esiintymiseen liittyvän
jännityksen estävän itsesi ilmaisemista luontevasti ja rennosti.
Tampere 8.2.
n esiinny rennosti ja vapautuneesti

Koulutuksessa harjoittelemme oman esityksen tekemistä ja luontevaa
olemista esiintymistilanteissa. Koulutus sopii sinulle, joka haluat
kehittää esiintymistaitojasi.

n tehoa canvan käyttöön

Koulutuksessa tutustut saavutettavuuden perusteisiin ja syvennät
maksuttoman Canvan käyttötaitoja.
Helsinki 29.1. ja 5.2. klo 17–20
n mobiilivideokoulutus

Koulutus madaltaa kynnystäsi tuottaa videomateriaalia ammattiosaston somekanaviin. Suosittelemme koulutusta ammattiosaston
someviestinnän tekijöille.
Tampere 4.2. ja 18.2. klo 12–16

Tampere 4.–5.4.

n mobiilivideokoulutus jatko

n heittäydy hetkeen ja vapaudu esiintymään

Koulutus sopii mainiosti mobiilivideokoulutuksen jatkoksi tai sinulle,
joka haluat kehittää videoeditointitaitojasi.

Koulutuksessa opit olemaan esillä ja reagoimaan hetkeen.
Sopii sinulle, jolla on esiintymiskokemusta.
Tampere 9.5. • Helsinki 21.11.
n ratkaisuja ja mahdollisuuksia elämän
muutostilanteisiin

Koulutuksessa opit coachaukseen perustuvan menetelmän, joka auttaa
sinua löytämään keinoja jumiutuneiden elämäntilanteiden ratkaisemiseen.
Tampere 25.–26.1. ja 5.–6.9.
n oman osaamisen arvostaminen

Koulutuksessa kyseenalaistamme mielikuvia. Löydämme omia vahvuuksia
ja opimme sanoittamaan niitä. Tiedät mikä on sinulle totta ja mahdollista!

Helsinki 14.1. ja 28.1. klo 12–16

perusasiat haltuun
n yhdistyksen perustaminen

Koulutuksessa syvennymme yhdistyksen perustamiseen webinaarien,
itsenäisten tehtävien sekä ryhmäkeskustelujen muodossa.
Webinaarit 14.1., 28.1., 6.2. ja 13.2. klo 17–18
n vaikuta vallanpitäjiin – lobbauskoulutus

Koulutus antaa käytännönläheisiä vinkkejä lobbauksen kohteiden ja keinojen valintaan sekä menestyksellisen lobbauskampanjan suunnitteluun.

Tampere 7.–8.11.

Tampere 18.1. • Helsinki 12.9.

sana kulkemaan

n yhdistyksen toimihenkilöt

n viesti selkeästi

Koulutuksessa avataan kirjallisen viestinnän lukkoja ja neuvotaan,
miten omaa kielenkäyttöään voi kehittää.

Koulutuksessa muodostat kuvan siitä, millaisia tehtäviä yhdistyksen
toiminta tarvitsee tuekseen ja kuinka hallitus toimii.
Webinaarit 10.3., 24.3., 2.4. ja 16.4. klo 17–18

Helsinki 24.3. ja 31.3. klo 17–20

osaamista toimijoille

n some hyötykäyttöön

n osku viidessä päivässä – verkkokoulutus
osuuskunnan perustamisesta

Koulutus antaa eväät hyvän someviestin luomiseen ja perustaidot
maksullisen mainonnan harjoittamiseen. Suunnattu aloittelijoille ja
peruskäyttäjille.
Helsinki 4.2. ja 11.2. • Tampere 12.3. ja 19.3.

Tutustut osuustoimintaan ja saat valmiudet ryhtyä osuuskunnan
perustamistoimiin. Koulutuksen voi suorittaa missä vain ja milloin
vain itsellesi sopii.

n kohdennettu viestintä somessa

n Palkanmaksu- ja tulorekisterikoulutus

Koulutuksessa opit tekemään tarkoituksenmukaista ja kohderyhmää
kiinnostavaa somesisältöä! Suunnattu aktiivisille someviestijöille, jotka
käyttävät somea esimerkiksi kampanjoinnissa.

Koulutuksessa käydään läpi palkanmaksun perusteet ja velvoitteet.
Lisäksi harjoittelemme muun muassa työnantajavelvoitteiden
ilmoittamista tulorekisteriin.

Helsinki 18.8. ja 25.8. klo 17–20 • Tampere 20.8. ja 27.8. klo 17–20
n visuaalisuutta viestintään canvalla

Koulutuksessa opit käyttämään maksutonta Canva-sovellusta,
jolla voit tehdä näyttäviä somepäivityksiä, esitteitä ja mainoksia.
Webinaarit 15.9. ja 22.9.

Helsinki 15.2. • Tampere 14.11.
n Puheenjohtajan johtamistaidot

Löydä itsestäsi osallistava ja jämäkkä johtaja ja luo ammattiosastoosi
aivan uusi tekemisen meininki!
Tampere 15.–16.2.
n eurot ojennukseen

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

Koulutus sopii ammattiosaston taloudenhoitajalle, hallitukselle
ja muille taloudesta vastaaville tai kiinnostuneille.
Tampere 18.–19.4. • Helsinki 19.–20.9.
tutustu

tykkää ja seuraa
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