
 

Haluatko saada tietoa Kuntoutussäätiön tulevista koulutuksista sähköpostitse?  
Liity sähköpostilistalle lähettämällä viesti osoitteeseen maiju.nieminen@kuntoutussaatio.fi 

Järjestön projektiosaaja -webinaari 8.9.2021 
 
 
 Koulutus tarjoaa tietoa, käytännön esimerkkejä sekä työkaluja  

järjestön projektinhallintaan ja kehittämistyöhön. 
 Koulutuksessa saa näkökulmia itsearviointiin ja palautetiedon 

hyödyntämiseen sekä projektin tuotteistamiseen ja mallinta-miseen. 
 Koulutus sisältää keskustelua ja vertaisoppimista. 
 Koulutuksen aikana osallistujat tekevät omaa projektiaan koskevan pienimuotoisen kehittämistehtä-

vän, jota voi hyödyntää toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 
 
Ohjelma (tarkennukset mahdollisia) 
 

9.00–9.15        Teams/Zoom-huone aukeaa, yhteyksien testaus 

9.15–9.20        Koulutuksen avaus ja käytännön seikat 

9.20–10.00      Vinkkejä projektityöhön 

 Projektinhallinta (mm. aikataulutus, projektitiimi, riskien hallinta, käytännön työkaluja 
projektinhallintaan) 

 Projektin sisäinen ja ulkoinen viestintä  

 Verkostotyö (mm. ohjausryhmä; projektin muut yhteistyökumppanit) 

10.00–10.05 Keskustelua ja kysymyksiä 

10.05–10.50    Näkökulmia projektin kehittämistyöhön 

 Itsearviointi ja palautetiedon hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä (oppiva ja 
laadukas projekti) 

 Yhteiskehittäminen ja benchmarkkaus 

10.50–10.55    Keskustelua ja kysymyksiä 

10.55–11.10    Case: Näin toteutamme kehittämistyötä projektissa (Puhuja täsmentyy myöhemmin) 

11.10–11.40    Tauko 

11.40–11.55  Ryhmätyön ohjeistus ja itsenäinen työskentely (ryhmätyöpohja) 

11.55–12.20 Työskentely pienryhmissä: Miten projektinhallintaa ja kehittämistyötä tehdään? – hyvät 
käytännöt jakoon; Mitkä ovat keskeisimmät kehittämistarpeenne näiden osalta? 

12.20–12.35 Ajatuksia ja oivalluksia ryhmätyöstä (keskustelu) 

12.35–13.20    Tuotteistaminen ja mallintaminen juurruttamisen ja levittämisen välineinä 

 Projektin hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja dokumentointi 

 Juurruttamisen vaihtoehdot ja juurruttamista edistävät tekijät 

 Levittämisen elementit ja vaikuttamisen tasoja 

 Esimerkkejä projekteissa juurrutetuista ja levitetyistä hyvistä käytännöistä 

13.20–13.25 Keskustelua ja kysymyksiä 

13.25–13.30    Yhteenveto ja päivän päätös 
 
 
 



 

Haluatko saada tietoa Kuntoutussäätiön tulevista koulutuksista sähköpostitse?  
Liity sähköpostilistalle lähettämällä viesti osoitteeseen maiju.nieminen@kuntoutussaatio.fi 

 

Kohderyhmä: Järjestöjen ja yhdistysten projekteissa työskentelevät henkilöt. Sopii esimerkiksi STEA- tai 
ESR-rahoitteisia projekteja toteuttaville. 

Ajankohta: Keskiviikko 8.9.2021 klo 9–13.30 

Tekniset ohjeet edellytykset/osallistumiselle: Koulutukseen ilmoittautuneet saavat sähköpostiin 
Teams/Zoom-linkin, jota klikkaamalla pääsee osallistumaan koulutustilaisuuteen. Osallistuja tarvitsee 
tietokoneen, hyvän nettiyhteyden ja mikrofonin sekä kuulokkeet, jos tietokoneessa ei ole kaiutinta. 

Hinta: 170 € (Alv. 0 %) 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen to 2.9.2021 mennessä linkin kautta: 
https://www.lyyti.fi/reg/Jarjeston_projektiosaaja_08092021  

Kouluttajat: Kouluttajina toimivat Kuntoutussäätiön asiantuntijat, joilla on vähintään 15 vuoden kokemus 
projektityöstä ja eri rahoituslähteistä (vastuu projektien käytännön toteutuksesta ja asiantuntijana toimi-
minen; toiminnan arviointi ja kehittäminen; tarjousvalmistelu). 

Lisätietoa: Erityisasiantuntija Mari Ruuth mari.ruuth@kuntoutussaatio.fi  p. 044-7813181 tai erityisasian-
tuntija Henna Harju henna.harju@kuntoutussaatio.fi p. 044-7813151  
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