Järjestöarvioinnin osaamiskeskus

Arvioinnin työkaluja -koulutus 2.2.2022
Järjestöille ja yhdistyksille suunnattu arviointikoulutus keskittyy käytännönläheiseen ja resurssiviisaaseen arviointiin:
• Miten tuon toiminnan laadun, tulokset
ja vaikutukset esiin?
• Miten perustelen toiminnan tärkeyden
rahoittajalle?
• Miten hyödynnän arviointia oman
työn kehittämisessä?

Ajankohta: Keskiviikkona 2.2.2022 klo 9.30–15.30 (aamukahvi klo 9 alkaen)
Paikka: SOSTE, Jungman-kokoustila, Yliopistonkatu 5 (6. krs), 00100 Helsinki. Kartta ja saapumisohjeet: https://www.soste.fi/yhteystiedot/. Jungman-tilaan mahtuu enintään 60 hlöä, koulutuksen
osallistujamäärä on kuitenkin rajattu enintään 30 hlöön.
Kohderyhmä: Järjestöissä ja yhdistyksissä työskentelevät henkilöt. Sopii esimerkiksi STEAn Ak-, Ayja/tai C-rahoitusta saaville tahoille.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen ti 18.1.2022 mennessä tästä linkistä:
https://www.lyyti.fi/reg/arvioinnintyokaluja-02022022
Kouluttajat: Kouluttajina toimivat Kuntoutussäätiön asiantuntijat, joilla on laaja kokemus arviointityöstä sekä STEA-avustetun toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta.
Hinta: 195 € (Alv. 0 %; sis. kahvitarjoilut; lounas omakustanteinen)
Lisätietoa: Erityisasiantuntija Mari Ruuth mari.ruuth@kuntoutussaatio.fi p. 044 781 3181 tai tutkija-arvioitsija Erna Alitalo erna.alitalo@kuntoutussaatio.fi p. 044 781 3201

Osallistujapalautetta aiemmista Arvioinnin työkaluja -koulutuksista (7 koulutusta 9/2019 alkaen):
”Koulutuksen sisältö oli tarpeellinen, mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Ohjelma oli hyvin ja monipuolisesti
suunniteltu ja toteutus oli kiitettävää. Pysyttiin aiheessa.”
”Loistava perussetti – erityisesti osuus ohjeita järjestötoiminnan palautetiedon analysointiin sekä laadullisen
aineiston analysointi ja raportointi.”
”Kattava tietopaketti, johon voi palata vielä useaan kertaan. Asiantuntevat kouluttajat. Sain muutaman hyvän oivalluksen, jotka tulevat helpottamaan työtäni.”
”Todella hyvä sisältö, paljon käytännönläheistä asiaa. Hyviä materiaaleja voi hyödyntää jatkossa työssä.”
”Erinomainen ja ajankohtainen sisältö ja vetäjillä juuri sopiva maanläheinen ja rento tapa tutustuttaa sisältöön.”
”Sisältö oli hyvä ja selkeä ja onnistunut kokonaisuus, ei ollut liikaa mitään. Kouluttajat asiantuntevia!”
”Ryhmätehtävän teko oli todella antoisaa, kun kuuli miten muut ovat tehneet asioita. Sai toisilta vinkkejä
omaan työhön…”

Haluatko saada tietoa Kuntoutussäätiön tulevista koulutuksista ja tapahtumista?
Liity uutiskirjeen tilaajaksi osoitteessa eepurl.com/geRi8T

Järjestöarvioinnin osaamiskeskus

Ohjelma
9.00–

Aamukahvi

9.30–9.50

Esittelykierros ja toiveet koulutukselle

9.50–10.25

Arvioinnin käsitteet ja perusteet (tutkija-arvioitsija Erna Alitalo, Kuntoutussäätiö)

10.25–11.00 Mihin arviointitietoa tarvitaan? (erityisasiantuntija Mari Ruuth, Kuntoutussäätiö)
• Näkökulmia Tuloksellisuusraporttiin sekä STEA-avustusta saavan toiminnan (Ay,
Ak, C) raportointivelvoitteisiin
• Miten uudistettu hakemuspohja ohjaa toiminnan arviointia?
• Miten hyödyntää arviointitietoa järjestön omassa toimintakertomuksessa ja suunnitelmassa sekä oman työn kehittämisessä?
11.00–11.40 Kehittämistehtävä 1: Mitä arviointitietoa omassa yhdistyksessäsi/järjestössäsi kerätään ja miten sitä hyödynnetään? (itsenäinen työskentely ja ryhmäkeskustelu)
11.40–11.50 Ajatuksia ja oivalluksia ryhmäkeskustelusta
11.50–12.50 Lounas (omakustanteinen)
12.50–13.35 Konkreettisia työvälineitä liittyen arvioinnin merkitykseen, toteutukseen ja hyödyntämismahdollisuuksiin (tutkija-arvioitsija Erna Alitalo, Kuntoutussäätiö)
• Arviointitiedon keräämistavat
• Arvioinnin suunnitelmallisuus ja systemaattisuus
• Miten ohjata käytössä olevat resurssit järkevässä suhteessa arviointiin ja muihin
• tehtäviin?
13.35–14.05 Kehittämistehtävä 2: Mitkä ovat oman järjestösi/yhdistyksesi keskeisimmät kehittämistarpeet arviointitiedon hyödyntämisen osalta? (itsenäinen työskentely ja ryhmäkeskustelu)
14.05–14.35 Kahvitauko
14.35–14.45 Ajatuksia ja oivalluksia ryhmäkeskustelusta
14.45–15.20 Vinkkejä määrällisen ja laadullisen aineiston analysointiin sekä raportointiin (erityisasiantuntija Mari Ruuth, Kuntoutussäätiö)
15.20–15.30 Yhteenveto ja päivän päätös

Haluatko saada tietoa Kuntoutussäätiön tulevista koulutuksista ja tapahtumista?
Liity uutiskirjeen tilaajaksi osoitteessa eepurl.com/geRi8T

