
Valmentava esimies -koulutus-
ohjelma järjestöjohtajille:  
Onnistu ihmisten johtamisessa
21.3.–23.5. Helsinki
Koulutuksessa saa perustaidot valmen-
tavalle ajattelu- ja toimintatavalle sekä 
opitaan käytännönläheisesti valmenta-
van esimiestyön ydintaitoja ja niiden 
soveltamista johtamistyössä. Osallistujat 
 saavat Coaching Leadership Pulse® 
-johtamis analyysin, jonka avulla on 
helppo vahvistaa vahvuuksiasi ja raken-
taa innostava kehityssuunnitelma esi-
miestyöhön. Yhteistyössä Coaching 
 House Finland Oy.

Sosiaali- ja terveyspolitiikan 
päivät
9.–10.4. Helsinki
Seminaari on keskustelu- ja vaikut-
tamisfoorumi sosiaali- ja terveysjärjes-
töille, päättäjille ja muilla alan toimijoille. 
Ohjelmassa aiheina muun muassa 
 terveyspolitiikka ja Suomen EU-puheen-
johtajuus kausi, hallitusohjelma, sosiaali-
turvan uudistus sekä maakunta- ja sote-
uudistuksen toimeenpano. Yhteistyössä 
Sosiaali- ja terveysministeriö.

Vaikuttavuuskoulutus järjestöille
20.5. Helsinki
Koulutuksessa käydään läpi vaikutus-
ketjun eri osia. Tule mukaan kuulemaan, 
keskustelemaan ja pohtimaan omaa 
toimintaasi. Koulutus on suunnattu jär-
jestötoimijoille, jotka haluavat opetella ja 
kerrata vaikuttavuuteen liittyviä perus-
asioita ja käsitteitä. Yhteistyössä STEA. 

Riittääkö perusturva elämiseen?
5.3. Helsinki 
Seminaarissa kuullaan THL:n 5.3. julkais-
tavan perusturvan arviointiraportin tulok-
sia. Kokemus asian tuntijat ja eduskunta-
ryhmien edustajat kommentoivat tuloksia 
ja kertovat näkemyksiään, mihin perus-
turva riittää ja miten sitä pitäisi uudistaa. 
 Tilaisuus on suunnattu kansanedusta jille 
ja kansalaisille sekä järjestöjen ja julkisen 
sektorin edustajille. 

Ammattimainen varainhankinta – 
tuotekehitystyön 
erikoisammattitutkinto
koulutus alkaa 6.3. Espoo
SOSTE ja VaLa järjestävät yhteistyössä 
Rastorin kanssa varainhankinnan kou-
lutusohjelman järjestöille ja yleishyödylli-
sille yhteisöille. Koulutus antaa osaamista 
ja menetelmiä systemaattiseen varain-
hankinnan kehitystyöhön, projektien ta-
voitteelliseen ohjaamiseen sekä viestin-
tään. Ilmoittau tuminen on käynnissä.

Verkkopalvelut saavutettaviksi/ 
Tillgängliga digitala tjänster
11.3. Helsinki/Helsingfors
Tuleva saavutettavuuslaki koskee myös 
järjestöjä. Mitä niiltä edellytetään ja  miten 
siihen päästään? Siitä kerrotaan tilaisuu-
dessa ruotsiksi klo 12–13 ja  suomeksi 
klo 13–15.
Webbdirektivet och den kommande  
lagen berör också organisationerna. 
Vad krävs av dem och hur uppnås det? 
Det här diskuteras på svenska kl 12–13 
och på finska kl 13–15. 

KOULUTUS- JA TAPAHTUMAKALENTERI 2019

LISÄTIETOJA www.soste.fi/tapahtumat, koulutus@soste.fi

Järjestöjohdon syysfoorumi
28.8. Helsinki
Syysfoorumi tarjoaa yhteisen syys-
kauden avauksen SOSTEn jäsen-
järjestöjen puheenjohtajille ja toi-
minnanjohtajille. Keskustelua ja tietoa 
keskeisistä vaikuttamistoiminnan kysy-
myksistä ja yhteiskunnallisesti merkit-
tävistä muutossuunnista.  Yhteistyössä 
Uudenmaan liitto.

SOSTEtalk! 2019
7.-8.10.
SOSTEtalk!-tapahtuma on ammattilai-
set ja päättäjät yhdistävä kohtaamis-
paikka kaikille, jotka edistävät ihmisten 
hyvää elämää. Tapahtuma järjeste-
tään kolmatta kertaa ja tällä kertaa 
tapahtumapaikkana on mahtava 
 Tampere!

Monipuolinen koulutus- ja 
 seminaaritapahtuma tarjoaa ajan-
kohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia 
sosiaali- ja terveysalan sisältöjä ja 
yhteiskunnallisia teemoja. Ohjelma 
koostuu puheenvuoroista, koulutuksis-
ta ja työpajoista sekä kohtaamisista 
näyttelyssä. 

TULOSSA
Talous- ja hallintopäivät 
26.–27.11. Helsinki

Tampere 7.–8.10.2019


