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TÄYDENTÄVÄT OPINTOJAKSOT

Kehity kouluttajana 
-kouluttajaharjoittelu, 2 op

Tietoisku: palautteen 
kerääminen ja 
koulutuksen arviointi

Keskusjärjestö 
koulutustoiminnan 
suuntaajana

Taitavaksi 
esiintyjäksi, 1 op

Teematapaaminen: 
koulutuksen 
suunnittelun uusia 
näköaloja

Koulutus-
suunnittelijan 
työpajaristeily

Perin pohjin: uusi 
OK-opintokeskuksen 
koulutuksen 
ohjausjärjestelmä

Ryhdistä yhdistystä 
– verkkokurssi 
yhdistysaktiiveille, 2 op

Yhdistystiedottaja, 3 op

Kirstunvartija – 
valmiuksia yhdistyksen 
rahastonhoitoon, 1 op

Mappi A vai Ö? 
Yhdistyksen 
arkistoinnin 
perusteet, 2 op

Kehittyvä yhdistys: 
taitava johtaminen ja 
hyvinvoivat työntekijät

Järjestöelämän 
englantia, 2 op

Luottamus-
johdon 
seminaari

Yhdistys 
sosiaalisessa 
mediassa, 1 op

Googlen 
työkalut, 
1 op

Videoiden 
hyödyntäminen 
järjestötyössä, 
1 op

Valitse tarjonnasta mieleisesi opintojaksot 
ja etene sinulle sopivaa osaamispolkua 
ympyrän keskeltä ulkokehälle.

Osaamispolut 2016

OK-opintokeskus kouluttaa 2016
OK-opintokeskus on järjestöjen oppilaitos. Tarjoamme sinulle, järjestötoiminnan osaaja, koulutusta 
järjestötoiminnan ja -koulutuksen kehittämisestä sekä tukea järjestösi koulutuksen toteuttamiseen. 
Tänä vuonna teemana on koulutuksen suunnittelu. Hyvä suunnittelu varmistaa laadukkaan lopputuloksen, 
auttaa uusintamaan hyväksi havaittuja käytäntöjä ja välttämään heikkouksia.

Muutokset ovat mahdollisia. 
Esite on päivitetty 13.9.2015. 
Ajantasaisin tieto on 
verkkosivuillamme, 
www.ok-opintokeskus.fi.

Tietoisku: koulutus- 
kalenteri verkkosivuille
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Kolme osaamispolkua, useita tapoja opiskella

OK-opintokeskus tarjoaa koulutuksia kolmesta aiheesta: 
koulutusosaamista, järjestöosaamista ja sosiaalisen median 
osaamista. Voit osallistua minkä tahansa osaamispolun 
yksittäisille opintojaksoille tai keskittyä tiettyyn 
osaamispolkuun. 

Koulutusosaamisen opintojaksot on tarkoitettu sinulle, joka 
suunnittelet, toteutat, arvioit tai johdat koulutustoimintaa 
järjestössäsi.

Järjestöosaamisen opintojaksot on tarkoitettu sinulle, joka 
työskentelet järjestössä tai yhdistyksessä tai toimit järjestön 
luottamushenkilönä.

Some-osaamisen opintojaksot on tarkoitettu sinulle, joka 
haluat kehittyä ja kehittää järjestön tai yhdistyksen sähköistä 
viestintää. 

Opintojaksot on ryhmitelty perustaitoja käsitteleviin 
ydinopintojaksoihin ja edistyneemmille osaajille 
tarkoitettuihin täydentäviin opintojaksoihin. Joihinkin 
täydentäviin opintojaksoihin osallistuminen edellyttää, että 
sinulla on tietyt perustaidot. 

Koulutukset kuukausittain

Tammikuu
Kehittyvä yhdistys: taitava johtaminen ja hyvinvoivat työntekijät
Ryhdistä yhdistystä – verkkokurssi yhdistysaktiiveille, 2 op (jatkuu maaliskuulle)
Yhdistystiedottaja, 3 op (jatkuu kesäkuulle)
Yhdistys sosiaalisessa mediassa, 1 op

Helmikuu
Kehity kouluttajana -kouluttajaharjoittelu, 2 op (jatkuu toukokuulle)
Järjestöelämän englantia, 2 op (jatkuu maaliskuulle)
Googlen työkalut, 1 op
Tietoisku: koulutuskalenteri verkkosivuille
Tietoisku: palautteen kerääminen ja koulutuksen arviointi
Keskusjärjestö koulutustoiminnan suuntaajana

Maaliskuu
Videoiden hyödyntäminen järjestötyössä, 1 op

Huhtikuu
Teematapaaminen: koulutuksen suunnittelun uusia näköaloja
Taitavaksi esiintyjäksi, 1 op

Toukokuu
Koulutussuunnittelijan työpajaristeily
Luottamusjohdon seminaari

JÄRJESTÖ-
OSAAMINEN

KOULUTUS-
OSAAMINEN

SOME-
OSAAMINEN

Osaamispolulta voit kerätä osaamismerkin
 
Kaikista opintopisteytetyistä opintojaksoista saat todistuksen 
ja halutessasi virtuaalisen osaamismerkin (Open badge).

Haluatko opiskella tavoitteellisesti ja kerätä näkyvän 
tunnustuksen osaamisestasi? Suorita osaamismerkki koko 
osaamispolusta! Voit suorittaa koulutuksia useana vuonna. 
OK-opintokeskus toteuttaa tiettyjä koulutuksia vuorovuosin.

• koulutusosaajan osaamismerkkiin tarvitset 10 op 
koulutusosaamisen polun opintojaksoja

• järjestöosaajan osaamismerkkiin tarvitset 8 op 
järjestöosaamisen polun opintojaksoista 

• some-osaajan osaamismerkkiin tarvitset 4 op  
some-osaamisen polun opintojaksoista. Some-
polun opintojaksoja voi myös sisällyttää koulutus- ja 
järjestöosaamisen merkkeihin.
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Koulutusosaaminen
Koulutusosaamisen opintojaksot antavat perusvalmiuksia suunnitella, 
toteuttaa, arvioida, kehittää ja johtaa järjestökoulutusta. 

YDINOPINTOJAKSOT

Kehity kouluttajana -kouluttajaharjoittelu, 2 op 
Opit, millainen on hyvä koulutustilanne: mikä siinä toimii 
ja mikä ei. Opit myös arvioimaan ja kehittämään itseäsi 
kouluttajana. Kokonaisuuteen kuuluu kouluttajahavainnointi 
sekä kouluttajaharjoittelu. Ennen näitä jaksoja ja niiden 
jälkeen osallistut ohjaustreffeille, joiden aikana saat 
palautetta ja kehittämisvinkkejä sekä kouluttajalta että 
vertaisopiskelijoilta. Kouluttajana toimii Hanna Alaniska. 
 
Toteutus: 1.2.–31.5. (yhteiset tapaamiset 2.2., 19.4. ja 1.6.), 
havainnointi, harjoittelu sekä itsenäistä työskentelyä. 
Paikka: yhteiset tapaamiset Adobe Connect -verkkokokous-
ympäristössä 
Lisätiedot: Hanna Alaniska

TÄYDENTÄVÄT OPINTOJAKSOT

Tietoisku: koulutuskalenteri verkkosivuille 
OK-opintokeskuksen uudesta koulutuksen ohjausjär-
jestelmästä voit tulevaisuudessa saada koulutus-kalenterin 
suoraan järjestösi verkkosivuille. Tietoisku kertoo enemmän 
tästä mahdollisuudesta.

Toteutus: 2.2. aamulla
Paikka: Adobe Connect -verkkokokousympäristö
Lisätiedot: Susanna Plathan

Tietoisku: palautteen kerääminen ja  
koulutuksen arviointi 
Osallistujapalautteen avulla järjestön koulutustoimintaa 
on mahdollista kehittää entistä paremmaksi. Tietoiskussa 
kuulet, mitä työkaluja OK-opintokeskuksen uusi koulutuksen 
ohjausjärjestelmä tarjoaa koulutuksen arvioinnin tueksi

Toteutus: 9.2. aamulla 
Paikka: Adobe Connect -verkkokokousympäristö
Lisätiedot: Susanna Plathan 

Keskusjärjestö koulutustoiminnan suuntaajana
Aamupäiväseminaarissa käsitellään strategisen ohjaamisen 
välineitä, joita OK-opintokeskuksen uusi ohjausjärjestelmä 
tarjoaa keskusjärjestöille. 

Toteutus: aamupäiväseminaari 17.2. 
Paikka: Helsinki (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin) 
ja webinaari
Lisätiedot: Susanna Plathan

Taitavaksi esiintyjäksi, 1 op
Tunnista omat vahvuutesi ja kehitä itseäsi esiintyjänä! Käy-
tännön harjoitusten avulla hankit lisää varmuutta ja uusia 
ideoita esiintymiseen. Opit myös tapoja kehittää omia esiin-
tymistaitojasi tulevaisuudessa. Kouluttajana toimi Marianne 
Hemminki.

Toteutus: lähiopetuspäivät 7.4. illalla ja 8.4. päivällä
Paikka: Tampere
Lisätiedot: Riitta Tervasmäki ja Matti Rautavirta

 
Teematapaaminen:  
koulutuksen suunnittelun uusia näköaloja
Aamupäivän tietoiskussa tutustut ajankohtaiseen 
järjestömaailman aiheeseen. 

Toteutus: 15.4.
Paikka: OK-opintokeskuksen toimipisteet Helsingissä, Joensuussa, 
Oulussa, Tampereella ja Turussa (videoneuvottelu) tai webinaari
Lisätiedot:  Anne Ilvonen

Koulutussuunnittelijan työpajaristeily
Mitä työkaluja tarvitsee ajan hermolla kiitävä 
koulutussuunnittelija? Miten teet vangitsevan ja 
mieleenpainuvan esityksen? Kuinka markkinoit koulutustasi 
vetävästi ja todenmukaisesti? Millaista apua saat työhösi OK-
opintokeskuksen uudesta koulutuksen ohjausjärjestelmästä? 
Koulutuksessa päivität osaamisesi sekä tapaat uusia ja 
vanhoja tuttuja.

Toteutus: 24 h risteily 11.-12.5.
Paikka: laivaristeily Helsinki – Tallinna – Helsinki
Lisätiedot:  Anne Ilvonen

Perin pohjin: uusi OK-opintokeskuksen  
koulutuksen ohjausjärjestelmä 
Koulutus luo vetovoimaa niin suureen järjestöön kuin pieneen 
yhdistykseenkin! OK-opintokeskus kouluttaa syksystä 
2016 lähtien jäsenjärjestöjensä toimijat hyödyntämään 
uutta koulutuksen ohjausjärjestelmäänsä. Se antaa entistä 
paremmat mahdollisuudet kehittää koulutustoimintaa 
yhteistyössä opintokeskuksen kanssa.

Toteutus: lähiopetus eri toimijaryhmille syksyllä 2016 (elokuu, 
lokakuu ja marras-joulukuu) sekä tallenteet
Paikat: suurimmat kaupungit ympäri maata ja 
verkkokokousjärjestelmä Adobe Connect
Lisätiedot: Susanna Plathan

OSAAMIS-
POLKU
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Järjestöosaaminen
Järjestöosaamisen polkuun sisältyvien opintojaksojen tavoitteena on auttaa jär-
jestötoimijoita hahmottamaan yhteiskunnallisia muutoksia, ja suunnittelemaan, 
kehittämään ja johtamaan oman järjestön tai yhdistyksen toimintaa.

OSAAMIS-
POLKU

YDINOPINTOJAKSOT

Ryhdistä yhdistystä – verkkokurssi  
yhdistysaktiiveille, 2 op
Olet sitten uusi yhdistysaktiivi tai sellaiseksi tähtäävä, 
Ryhdistä yhdistystä -koulutuksessa opit olennaisen! 
Koulutuksen aikana perehdyt yhdistystoiminnan perusteisiin: 
mitä yhdistystoiminta on, mitä luottamushenkilöt tekevät, 
kuinka järjestetään kokouksia ja miten yhdistyksen jäsenistä 
pidetään hyvää huolta. Kouluttajana toimii Liisa Leskinen. 

Toteutus: verkkokoulutus Moodle-oppimisympäristössä 25.1.–14.3.
Lisätiedot: Liisa Leskinen

Yhdistystiedottaja, 3 op
Koulutuksesta saat eväät sujuvampaan viestinnän 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja parantamiseen. Opit 
laatimaan oman yhdistyksen viestintämateriaaleja ja 
kehittämissuunnitelmia sekä hyödyntämään sosiaalista 
mediaa ja verkkoviestintää yhdistyksen päivittäisessä 
viestinnässä. Kouluttajana toimii Noora Jokinen.

Toteutus: verkkokoulutus Moodle-oppimisympäristössä 29.1.–9.6., 
ensimmäinen ja viimeinen päivä (29.1. ja 9.6.) lähiopetuksena 
Helsingissä (suositeltavia, mutta eivät pakollisia).
Lisätiedot: Anne Ilvonen

Kirstunvartija – valmiuksia  
yhdistyksen rahastonhoitoon, 1 op
Koulutus tutustuttaa sinut yhdistyksen rahastonhoitajan 
tehtäviin: pienen yhdistyksen kirjanpitoon, rahaliikenteen 
hoitamiseen ja yhdistyksen talouden suunnitteluun. Lisäksi 
saat ideoita varainhankinnan kehittämiseen. Kouluttajina 
toimivat Tarja Lång ja Lea Lihavainen.

Toteutus ja paikat: kaksi lähiopetuspäivää, ensimmäinen 
päivä 3.9. Kemissä, 17.9. Tampereella tai 24.9. Helsingissä ja 
toinen päivä 4.10. videoneuvotteluna (kaikilla opintokeskuksen 
toimistopaikkakunnilla) sekä itsenäistä työskentelyä. 
Lisätiedot: Lea Lihavainen

Mappi A vai Ö? Yhdistyksen arkistoinnin perusteet 2 op
Usein arkisto koostuu mapeista, laatikoista ja tiedostoista 
vailla järjestystä. Miten teet arkistoinnista helpompaa ja 
vaivattomampaa? Koulutuksen jälkeen tiedät, miksi, miten ja 
mitä tulisi arkistoida sekä sen, mitä hyötyä arkistoinnista on. 
Kouluttajana toimii Roope Hollmén.

Toteutus: verkkokoulutus Moodle-oppimisympäristössä 9.9.–7.11.
Lisätiedot: Liisa Leskinen

TÄYDENTÄVÄT OPINTOJAKSOT

Kehittyvä yhdistys:  
taitava johtaminen ja hyvinvoivat työntekijät
Perehdyt siihen, mitä on taitava henkilöstön johtaminen 
yhdistyksessä. Opit tunnistamaan työyhteisön ilmiöitä sekä 
niiden vaikutusta johtamiseen. Koulutuksen toteuttavat 
yhteistyössä OK-opintokeskus, SOSTE, Suomen 4H-liitto ja 
Yhteisöklubi Silta. Kouluttajana toimii Riitta Huhtala.

Toteutus: lähiopetus 18.1. klo 17.30 - 20
Paikka: Yhteisöklubi Silta, Kokkola
Lisätiedot: Riitta Tervasmäki

Järjestöelämän englantia, 2 op
Paranna ja kertaa järjestöelämässä tarvittavan englannin 
kielen taitoja! Koulutuksen jälkeen osaat lukea autenttisia 
järjestöalan asiatekstejä ja ymmärrät keskusteluja. Pystyt 
kertomaan omasta järjestöstäsi suullisesti ja kirjallisesti sekä 
toimimaan kokous- ja neuvottelutilanteissa. Tunnet myös 
ajatustenvaihdossa tarvittavat kielen rakenteet. Kouluttajana 
toimii Marion Fields.

Toteutus: 1.2.–11.3., lähiopetuspäivät 12.–13.2. ja 26.2.
Paikka: lähiopetus Helsingissä ja itsenäinen työskentely 
verkkoympäristössä
Lisätiedot: Marion Fields

Luottamusjohdon seminaari
Valtakunnallisen keskusjärjestön luottamushenkilö on tärkeä 
päätöksentekijä ja edustaja järjestön näköalapaikalla. Kuinka 
tehtävässä toimitaan tulevaisuuteen katsoen ja yhteistä 
etua vaalien? Seminaarin aikana tutustut keskusjärjestöjen 
luottamushenkilön tehtäviin. Seminaari järjestetään 
yhteistyössä SOSTEn (Suomen sosiaali ja terveys ry) kanssa.

Toteutus: lähiopetus 27.–28.5.
Paikka: Hämeenlinna, Hotel Rantasipi Aulanko
Lisätiedot: Riitta Tervasmäki
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YDINOPINTOJAKSOT

Yhdistys sosiaalisessa mediassa, 1 op
Twitter, Blogger, Storify... Mitä on sosiaalinen media ja miten 
sen eri sovelluksia voidaan hyödyntää järjestöissä? Tutustut 
palveluihin esimerkkien avulla ja perehdyt myös somen tieto-
turva- sekä tekijänoikeuskysymyksiin. Kouluttajina toimivat 
Susanna Plathan ja Minna Pesonen.
Tämä opintojakso sopii some-osaamispolun lisäksi 
järjestöosaamisen ja koulutusosaamisen polkuihin.

Toteutus: lähiopetus 19.1. 
Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmässä
Lisätiedot: Susanna Plathan ja Minna Pesonen

Googlen työkalut, 1 op
Google-työkaluperheen avulla voit mm. tehdä jäsenkyselyjä, 
pitää verkkokokouksia tai tallentaa dokumentteja yhteiseen 
käyttöön. Koulutuksen aikana opit käyttämään näitä mak-
suttomia työkaluja oman järjestösi toiminnassa. Kouluttajina 
toimivat Minna Pesonen ja Matti Rautavirta.
Tämä opintojakso sopii some-osaamispolun lisäksi 
järjestöosaamisen ja koulutusosaamisen polkuihin.

Toteutus: lähiopetus
Ajat ja paikat (kaksi toteutusta):
•  3.2. Helsinki
•  3.2. Oulu
Lisätiedot: Minna Pesonen (Oulu) ja Matti Rautavirta (Helsinki)

TÄYDENTÄVÄ OPINTOJAKSO

Videoiden hyödyntäminen järjestötyössä, 1 op
Jos kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, mitä kertookaan 
liikkuva kuva, johon on yhdistetty äänikin? Opettele käyttä-
mään videoita opetuksessa ja muussakin järjestötyössä - tavoi-
tat samanaikaisesti monta aistia mieleenpainuvasti. 
Tämä opintojakso sopii some-osaamispolun lisäksi 
järjestöosaamisen ja koulutusosaamisen polkuihin.

Toteutus: lähiopetus 8.–9.3.
Paikka: Helsinki 
Lisätiedot: Jarmo Siira

Sosiaalisen median osaaminen
Sosiaalisen median polun eli some-polun tavoitteena on antaa erilaista ja 
ajankohtaista tietoa sosiaalisen median hyödyntämisestä järjestötoiminnassa 
ja -koulutuksessa. Voit liittää some-opintojaksoja osaksi koulutus- tai 
järjestöosaaminen opintokokonaisuuksia. 

OSAAMIS-
POLKU
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Kenelle koulutukset on tarkoitettu?

OK-opintokeskuksen koulutukset ovat tarkoitettu järjestö-
toimijoille keskusjärjestö-, piiri- ja aluetasolla. Ensisijainen 
kohderyhmämme ovat OK-opintokeskuksen jäsenjärjestöjen 
edustajat, mutta jos opiskelupaikkoja jää täyttämättä, voidaan 
mukaan ottaa myös muiden järjestöjen toimijoita. Joidenkin 
koulutusten osallistujajoukko on rajattu tarkemmin.

Osallistumismaksut
Osallistuminen on maksutonta.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika päättyy kaksi viikkoa (14 vrk) ennen kou-
lutuksen alkamispäivää. Koulutuksiin voi ilmoittautua OK-
opintokeskuksen verkkosivujen koulutuskalenterin kautta, 
www.ok-opintokeskus.fi. Ilmoittautua voi myös puhelimitse 
numeroon (09) 4153 4200. Lue lisää ilmoittautumisesta verk-
kosivuilta, 
www.ok-opintokeskus.fi/ilmoittautuminen-ja-maksut.

Järjestämispaikat
Useimmat lähiopetusta sisältävät koulutukset pidetään OK-
opintokeskuksen toimistojen koulutustiloissa, ellei koulutuk-
sen tiedoissa mainita toisin. Toimipisteet eivät ole kaikilta 
osin esteettömiä, joten kannattaa ottaa yhteyttä koulutuksen 
vastuuhenkilöön ja varmistaa tarvittavat tiedot. 

Lisätietojen antajat
Koulutusta koskevia lisätietoja antavat OK-opintokeskuksen 
koulutussuunnittelijat. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme 
lisää!

OK-OPINTOKESKUKSEN  
TOIMIPISTEET JA KOULUTUSTILAT

Helsinki
Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki
puh. (09) 4153 4200 / keskus

Joensuu
Kauppakatu 27 b A 39, 80100 Joensuu
Lea Lihavainen  puh. 040 717 7018

Oulu
Asemakatu 37, 2. krs, 90100 Oulu
Hanna Alaniska puh. 050 374 5829 
Minna Pesonen puh. 040 530 2239

Tampere
Hämeenkatu 13 B, 4. krs, 33100 Tampere
Eeva Jeronen puh. 040 717 7015
Matti Rautavirta  puh. 040 717 7017
Riitta Tervasmäki Puh. 040 7177020

Turku
Yliopistonkatu 24 A 14, 20100 Turku
Annika Tahvanainen-Jaatinen  puh. 040 717 7019

OK-OPINTOKESKUKSEN KOULUTUSTEN  
SUUNNITTELIJAT JA OHJAAJAT

Kaikkien sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@ok-opintokeskus.fi.

Hanna Alaniska  koulutussuunnittelija  p. 050 374 5829
Marion Fields  suunnittelija   p. 040 350 4500
Anne Ilvonen  innovointipäällikkö  p. 050 587 9423
Liisa Leskinen  koulutussuunnittelija  p. 040 717 7021
Lea Lihavainen  koulutussuunnittelija   p. 040 717 7018
Minna Pesonen koulutussuunnittelija  p. 040 530 2239
Susanna Plathan  koulutussuunnittelija   p. 050 374 5869
Matti Rautavirta koulutussuunnittelija  p. 040 717 7017
Jarmo Siira multimediasuunnittelija p. 040 717 7010
Riitta Tervasmäki  koulutussuunnittelija   p. 040 717 7020

Perustietoa osallistujille

http://www.ok-opintokeskus.fi/ilmoittautuminen-ja-maksut

