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KOULUTUS ON
PARAS TYÖKALU
JÄRJESTÖSI
KEHITTÄMISEEN!
Kädessäsi on KSL-opintokeskuksen vuoden 2018 koulutusesite. Koulutuksistamme löydät tukea muun muassa järjestösi
toiminnan kehittämiseen ja uusien toimijoiden innostamiseen.
Tulemme luoksenne: järjestämme koulutuksia joustavasti
ympäri Suomea. Verkkosivuiltamme (ksl.fi/koulutuskalenteri)
löydät myös yksittäisille osanottajille avoimet koulutuksemme. Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä!
KSL-opintokeskus on järjestöjen kouluttaja – valtakunnallinen
vasemmistolainen aikuisoppilaitos, jonka palvelut pohjautuvat
järjestöoppimiseen, yhteiskunnalliseen oppimiseen ja kulttuurioppimiseen.

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry ja KSL-opintokeskus
Lintulahdenkatu 10, 4. krs, 00500 Helsinki

Olemme yhteisöllisten ja toiminnallisten menetelmien osaajia.
Meitä on kuvattu osuvasti myös aktivistien opintokeskukseksi
– koska jokaisella on vapaus oppia!

ksl@ksl.fi, etunimi.sukunimi@ksl.fi
p. 040 197 4209
ksl.fi | facebook.com/kslry | @kslopintokeskus | #vapausoppia

Anneliina Wevelsiep
opintojohtaja, pääsihteeri
anneliina.wevelsiep@ksl.fi
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KUTSU MEIDÄT
KYLÄÄN!
ittää juuri sinun järjestösi
Koulutustemme tavoitteena on keh
misasioiden miettiminen
toimintaa. Siksi koulutus- ja kehittä
-opintokeskuksen asiankannattaa aloittaa kutsumalla KSL
miettiä kanssamme, mitä
tuntija kylään. Saatte hetken aikaa
apua ja tukea järjestönne
järjestöllenne kuuluu. Tarjoamme
ja tulevaisuuden kartoitnykytilanteen, toimintaympäristön
tamiseen.
än uusia ajatuksia
Asiantuntijamme auttaa teitä löytämä
yhdessä miettiä järtoiminnan kehittämiseen, ja voimme
me, miten hyödytte
jestönne seuraavat askeleet. Kerrom
saatte esimerkkejä muiKSL-opintokeskuksen palveluista ja
iteistä. Räätälöimme juuri
den järjestöjen kehittämistoimenp
spaketin.
teille sopivan koulutuksen tai koulutu
Varaa sopiva aika
Vierailu on teille täysin maksuton.
koulutuspäälliköltä vaikka heti!
ejä koulutussisällöistämSeuraavilta sivuilta löydät esimerkk
ksi yhden tai kahden
me. Voimme muotoilla teille esimerki
kokonaisuuden.
päivän koulutuksen tai pidemmän

Tarja Muukkonen
koulutuspäällikkö
tarja.muukkonen@ksl.fi
050 594 2951
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PERUSASIAT
HALTUUN

OSAAMISTA
TOIMIJOILLE

Yhdistystoiminnan avaimet

Asiakirjat järjestöjohdon apuna

Koulutus sopii järjestön toiminnan alkutaipaleelle tai esimerkiksi perehtymispaketiksi uudelle hallitukselle. Yhdistystoiminnan avaimet -koulutus
on katsaus järjestön toimintaan, suunnitteluun ja kehittämiseen sekä hallinnointiin. Samannimiseen oppaaseen perustuva koulutus koostuu kahdeksasta kokonaisuudesta, joista voitte valita itsellenne tarpeellisia osia:

Toimintasuunnitelma, yhdenvertaisuussuunnitelma, koulutussuunnitelma, kehityskeskustelulomakkeet... Järjestöissä tuotetaan monenlaisia
asiakirjoja, mutta miten ne liittyvät toisiinsa ja tukevatko ne henkilöstöjohtamista ja työyhteisön toimintaa? Tässä koulutuksessa järjestön johto
oppii, miten asiakirjoja voi käyttää johtamisessa. Samalla voimme tehdä
konkreettisen suunnitelman ja aikataulun oikeiden asiakirjojen laatimiseksi järjestöllenne.

• yhdistyksen perustaminen
• yhdistyksen perustehtävä
• yhdistyksen taloushallinto
• yhdistyksen toimihenkilöt
• jäsenenä yhdistyksessä
• yhdistyksen kokouskäytännöt
• yhdistystoiminnan asiakirjat
• yhdistyksen viestintä.
Koulutus on tarjolla myös verkossa: osa kokonaisuuksista on itseopiskeltavia ja osasta järjestämme vuonna 2018 kaksi ohjattua koulutusta.

YHDISTYSTOIMINNAN AVAIMET
Voit tutustua Pirjo Rosengrenin ja Anneliina Törrösen (nyk. Wevelsiep) kirjoittamaan oppaaseen verkkosivuillamme tai
tilata sen kotiisi.
ksl.fi/yhdistystoiminnan-avaimet
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Eurot ojennukseen
Maailmanparantajillakin on oltava tilit järjestyksessä! Tästä koulutuksesta
pienen järjestön taloudenhoitaja tai vaikka koko hallitus saa perustiedot
siitä, miten järjestön taloutta tulee hoitaa ja millaista on hyvä taloussuunnittelu. Samalla tutustutaan myös järjestön kirjanpitoon ja kirjanpitolainsäädäntöön.

EUROT OJENNUKSEEN –
YHDISTYKSEN TALOUSOPAS
Voit tutustua Ossi Viljakaisen kirjoittamaan oppaaseen verkkosivuillamme tai
tilata sen maksutta kotiisi.
ksl.fi/eurot-ojennukseen-yhdistyksentalousopas
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KAIKKI
MUKAAN
Tehoa jäsenhankintaan
Miten saadaan lisää osallistujia järjestö- tai ammattiyhdistystoimintaan?
Koulutuksessa järjestösi toimijat pohtivat, mitkä ovat avainasioita järjestön toiminnassa ja miten niistä kerrotaan potentiaalisille jäsenille. Harjoittelemme positiivista viestintää, jäsenyyden markkinointia ja ihmisten
kohtaamista.

Vapaaehtoiset mukaan toimintaan
Vapaaehtoistoiminta on monen järjestön elinehto. Tässä koulutuksessa
opitaan yhdessä taitoja, joilla järjestön tai muun ryhmän jäseniä voi rohkaista saamaan iloa yhdessä tekemisestä. Koulutus sopii sekä järjestötoimijoille että erilaisten ryhmien ohjaajille.

Ryhmän ohjaaminen
Ryhmän ohjaamisen taidoista on hyötyä niin järjestön puheenjohtajalle
tai esimiehelle kuin erilaisten vertaistuki- tai harrasteryhmien vetäjillekin.
Koulutuksessa tutustutaan muun muassa ryhmän kehitysvaiheisiin, ryhmän jäsenten ja ohjaajan erilaisiin rooleihin, vuorovaikutuksen tukemiseen
ja ristiriitatilanteiden käsittelyyn.
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SANA
KULKEMAAN

Järjestö sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisen median käyttöä tehostamalla järjestösi voi parantaa toiminnan
näkyvyyttä, verkostoitua ja hankkia tietoa toimintaa varten. Tässä koulutuksessa tutustumme sosiaalisen median kenttään. Osallistujat ottavat
haltuun järjestönne tarpeisiin sopivat välineet niin ulkoiseen kuin sisäiseenkin viestintään.

Tuumasta tavoitteeseen -kampanjakoulutus
Tekeekö järjestösi esimerkiksi vaalikampanjointia, ihmisoikeuksien
puolustamista tai kansalaisaloitteen tukemista? Tässä koulutuksessa
tutustutaan erilaisiin kampanjoinnin muotoihin ja kampanjaviestintään.
Osallistujat saavat myös vinkkejä sosiaalisen median hyödyntämiseen
kampanjoinnissa. Lopputuloksena syntyy oma kampanjasuuunnitelma.
Koulutus sopii kaikille kampanjoinnista kiinnostuneille järjestötoimijoille.

TUUMASTA TAVOITTEESEEN –
PIENI KAMPANJAOPAS
Voit tutustua oppaaseen verkkosivuillamme tai tilata sen maksutta kotiisi.
Vasemmistoliiton kanssa tuotettu opas
on suunnattu erityisesti vasemmistolaisille paikallistoimijoille, mutta sopii
kaikille järjestöille.
ksl.fi/tuumasta-tavoitteeseen-kampanjaopas

10

ksl.fi

ksl.fi

11

ILOA
TEKEMISEEN

Ratkaisuja jaksamiseen

Tämä koulutus sopii vaikka työhyvinvointipäivän ohjelmaksi, sillä se
auttaa jaksamaan paremmin työssä tai vapaaehtoistoiminnassa. Osallistujat saavat välineitä itsensä valmentamiseen ja ideoivat parhaiten toimivia
ratkaisuja jumiutuneeseen elämäntilanteeseen. Osallistujat oppivat tunnistamaan omat ongelmansa, asettamaan tavoitteita ja saavuttamaan niitä
kullekin sopivin askelin.

Hallintaa työhön

Välineitä muutostilanteisiin
Miten autat muutostilanteessa olevaa ihmistä tehokkaasti ja kuormittamatta itseäsi liikaa? Koulutus tarjoaa nopean toiminnan työvälineet,
joilla autat muutostilanteessa (esimerkiksi irtisanominen) olevaa ihmistä
eteenpäin elämässään. Voit käyttää menetelmää monenlaisten elämäntilanteiden ratkaisemisessa. Koulutus sopii esimerkiksi luottamushenkilöille, työsuojeluvaltuutetuille, kouluttajille ja erilaisissa esimiestehtävissä
toimiville.

Esiintymisjännitys kuriin
Miten olet esiintymistilanteessa oma itsesi ja opit hallitsemaan jännitystä?
Koulutuksessa keskustellaan, hullutellaan ja herätellään esiintymiseen
liittyviä turhia mörköjä. Johdatellaan omannäköisen läsnä- ja esilläolon
äärelle. Kurssin tarkoituksena on oivaltaa, miten itselle olisi luontevinta
kohdata uusia ihmisiä, pitää pieni puhe tai osallistua erilaisiin keskustelutilaisuuksiin. Osallistujat saavat oivalluksia ja työkaluja oman esiintymisen
tueksi osallistavien ja draamallisten harjoitusten kautta.

Tämäkin koulutus sopii työhyvinvointipäivään ja auttaa ratkaisemaan
työssä koettua painetta ja hallitsemattomuuden tunnetta. Toiminnallisessa
valmennuksessa kukin osallistuja työstää oman suunnitelmansa, jonka
avulla saa työn ja ajankäytön omaan hallintaansa.
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OIKEAAN
SUUNTAAN

Toimintaympäristö muutoksessa
Järjestöjen toimintaympäristö muuttuu koko ajan. Tässä koulutuksessa
kirkastatte järjestönne perustehtävää tämän hetken haasteita vastaavaksi. Kartoitamme yhdessä toimintaympäristön muutoksia sekä etsimme
toimintamalleja muutoksiin vastaamiseen. Työkaluna voimme käyttää
esimerkiksi SLEPTE-analyysia, jossa ennakoidaan toimintaympäristön
sosiaalisia, lainsäädännöllisiä, taloudellisia, poliittisia, teknologisia ja ekologisia muutoksia.

Järjestön strategiaprosessi

Konkreettista kehittämistä

Autamme järjestöäsi strategian tekemisessä, sen muuttamisessa toiminnaksi sekä väli- ja loppuarvioinnissa – voit tilata meiltä juuri järjestösi
tilanteeseen sopivan työpajan.

Koulutuksessa pohdimme yhdessä, mitä järjestön kehittämisellä tarkoitetaan, mitkä asiat järjestössänne voisivat olla paremmin ja millainen on
hyvin toimiva järjestö. Suunnittelemme muutaman konkreettisen kehityshankkeen, joita järjestönne voi heti alkaa toteuttaa. Yhden päivän koulutus
sopii erityisesti järjestöjen päättäjille sekä KSL-opintokeskuksen opintokerhotukea hakevan opintokerhon ideointiin.

Jos järjestölläsi ei ole strategiaa, voimme käydä läpi strategisen johtamisen
perusasioita ja pohtia, mitä järjestösi saa strategian ja vision muotoilemisesta. Suunnittelemme yhdessä, miten järjestösi pääsee rakentamaan oman
strategiansa.
Kun strategiapaperi on tehty, annamme järjestöllesi välineet strategian
muuttamiseen toiminnaksi. Teemme strategian jalkauttamisen toimintasuunniteman, jonka avulla järjestösi pääsee kulkemaan eteenpäin kohti
yhdessä sovittuja tavoitteita.
Strategiakauden puolivälissä tai lopussa voimme tehdä yhdessä strategian väli- tai loppuarvioinnin ja tutustua strategisen johtamisen portaisiin.
Kerromme myös, miten toimii hyvä laatujärjestelmä.
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JULKAISUT
NÄIN KOULUTAMME

Tuotamme aikuiskasvatusta, kulttuuria, työelämää ja yhteiskuntaa käsitteleviä julkaisuja, joista suurin osa on maksuttomia. Voit ladata julkaisuja
pdf-muodossa verkkosivuiltamme (ksl.fi/julkaisut) tai tilata niitä painettuna
postikulujen hinnalla. Koulutamme myös julkaisujemme teemoista.

tä kansalaisaktiivisuutta, keKoulutuksemme tavoitteena on lisä
löiden ja yhteisöjen hyvinhittää järjestöosaamista ja edistää yksi
dialogisuuteen, kriittiseen
vointia. Koulutuksemme perustuvat
aistuen hyödyntämiseen.
pedagogiikkaan, avoimuuteen ja vert

Kriittinen pedagogiikka

naista yhdessä oppiminen, ideKriittisessä pedagogiikassa on olen
eiden tekeminen näkyväksi ja
ologioiden haastaminen, valtarakent
inen. Tavoitteenamme on lisätä
demokraattisten käytäntöjen luom
envertaisuuden ja oikeuihmisten mahdollisuuksia toimia yhd
e koulutuksissamme luomaan
denmukaisuuden puolesta. Pyrimm
an hierarkioita.
tiloja, joissa ihmiset keskustelevat ilm

n

Toiminnallisuus ja vertaisoppimine

Osallistavat menetelmät
– vinkkejä ja virikkeitä
kouluttajalle, 2017

Jaana Pirkkalainen:
Yhteisötalous ja sosiaaliset osuuskunnat
Euroopassa, 2017

Jaana Pirkkalainen:
Italian sosiaaliset
osuuskunnat, 2016

Perttu Iso-Markku:
Tuumasta tavoitteeseen
– Pieni kampanjaopas,
2016

Ossi Viljakainen:
Eurot ojennukseen –
Yhdistyksen talousopas,
2016

Jouko Kajanoja: Sosiaalipolitiikka – Historia,
nykytila ja tulevaisuus,
2016

t erilaiset toiminnalliset
Koulutuksissamme oppimista edistävä
erin keinot, valmennusmenemenetelmät: draaman ja tarinateatt
yyttä tukevat menetelmät sekä
telmät (coaching), ryhmän yhtenäis
luovuus kaikissa muodoissaan.
lissa koulutuksissamme – kouVertaisoppiminen on tärkeässä roo
ssä, vaan osallistujat oppivat
luttaja ei luennoi yksin luokan ede
toisiltaan.

Voimme myös kouluttaa erilaisten
ä
toiminnallisten menetelmien käyttö
järjestösi omille kouluttajille.
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KOULUTUSTA

Tilauskoulutuksia, kaikille avoimia koulutuksia,
ammatillista lisäkoulutusta, käsityöntekijän ammattitutkinto ja käsityömestarin erikoisammattitutkinto.

TUKEA JÄRJESTÖILLE

Taloudellista ja pedagogista kurssitukea järjestön omien
kurssien toteuttamiseen. Opintokerhotukea jäsenjärjestöjen opintokerhoille. Konsultointia ja valmennusta.

KULTTUURIAKTIVISMIA

Yhteiskunnallisesti kantaaottavaa kulttuuria, johon
kaikilla on mahdollisuus osallistua. Yhteistyötä,
hankkeita, tapahtumia ja työpajoja.

MATERIAALEJA

Yhteiskunnallisia julkaisuja, opintoaineistoja sekä
verkkomateriaaleja kouluttajille ja järjestötoiminnan
tueksi.
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