Koulutus- ja tapahtumakalenteri 2018
Uusi genomikeskus ja kansalaisyhteistyö

Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä

19.4. klo 10–12, Helsinki

29.5. klo 13–16, Helsinki

Monien sairauksien lääkehoitoa voitaisiin parantaa genomi
tiedon avulla. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee keskuksen perustamista ja siihen tarvittavaa lainsäädäntöä. Genomitieto tarjoaa mahdollisuuksia esimerkiksi syöpäsairauksien
diagnostiikkaan ja hoitoon. Tiedon avulla voidaan mahdollisesti
tehostaa myös joidenkin sairauksien seulontaa ja ehkäisyä.

Teemana on pohjoismainen hyvinvointimalli tänään. Tervetuloa sosiaalipolitiikan, kansainvälisten
asioiden tai sosiaali- ja terveydenhuollon parissa
työskentelevät. Yhteistyössä Suomen ICSW-toimikunta ja Sosiaalipoliittinen yhdistys.

Minimessut: Järjestöjohtaminen ja esimiestyö

Yritysyhteistyön käytännöt

29.5. klo 10–15, Helsinki

19.4. klo 13–16, Helsinki

Teemana yritysyhteistyön sopimukset ja käytännöt järjestön ja
yrityksen näkökulmasta. Yhteistyössä Kepa.

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät
25.–26.4. Helsinki

Tapahtuma tarjoaa ajankohtaista tietoa sosiaali- ja terveys
politiikan keskeisistä kysymyksistä ja haasteista. Ohjelman
aiheina mm. eriarvoisuus ja köyhyys, sosiaaliturvan kehittämishaasteet sekä maakunta- ja sote-uudistusten ajankohtaiset.
Yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriö.

Järjestötreenit
Treenit ovat parituntisia kohtaamispaikkoja, joissa järjestö
toimijat kokoontuvat ajankohtaisten, järjestöjä puhuttavien
aiheiden äärellä. Treenit järjestetään Helsingissä.
3.5. Takuusäätiö: Rahahuolet puheeksi
5.6. Katsaus kriisiviestintään
12.6. Innokylä: Palvelumuotoilu

Maksuton tapahtuma järjestöjen johtajille, esi
miehille ja hallinnosta vastaaville. Tule verkostoitumaan kollegojen kanssa, saamaan tietoa ja kuulemaan puheenvuoroja johtamisen ja hallinnon
kehittämisestä. Mahdollisuus piipahtaa itselle sopivana aikana tai viettää tapahtumassa koko päivä.

Järjestöjohdon syysfoorumi
28.8. klo 12–16, Helsinki

Foorumi tarjoaa yhteisen syyskauden avauksen
SOSTEn jäsenjärjestöjen puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille. Keskustelua ja tietoa keskeisistä
vaikuttamistoiminnan kysymyksistä ja yhteiskunnallisesti merkittävistä muutossuunnista järjestöjohtamisen näkökulmasta. Yhteistyössä HUS.

Katso uudet järjestökoulutukset toiselta puolelta

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

Seuraa meitä: @soste10

Onnistumisen polku -järjestökoulutukset

UUTTA!

Polku kokoaa arvioinnin, ennakoinnin, hallinnon ja johtamisen sekä viestinnän keskeiset koulutukset yhteisen sateenvarjon alle. Kesto vaihtelee puolesta päivästä koko päivään. Tarkemmat ohjelmatiedot verkkosivuiltamme.

Käytännön tietosuojaa
16.4. Helsinki

Koulutuksessa käydään läpi tietosuojaan
liittyvää dokumentointia, tietosuojaselosteen sisältöä ja riittävään tietoturvaan liittyviä kysymyksiä. Koulutukseen voi osallistua
paikan päällä tai netin välityksellä.

Onnistu viestinnässä – 		
järjestöviestinnän perusteet
17.4. Helsinki

Ohjelmassa viestintä järjestöjen näkö
kulmasta, kohderyhmät, kanavien valitse
misen, mediatiedotteen ja -suhteiden
luomista. Sopii viestintää tekeville, viestinnästä vastaaville ja siitä kiinnostuneille.

Järjestöjen tulosten, vaikutusten ja
kustannusten arviointi ja näkyväksi
tekeminen – SROI-arviointimalli
8.5. Seinäjoki & 13.11. Helsinki

Koulutuksessa keskitytään SROI-menetelmään (Social Return On Investment) ja sen
hyödyntämiseen järjestöjen työn taloudellisen vaikuttavuuden osoittamisessa.

Syvällä somessa – miten
järjestö ottaa tehot irti
sosiaalisesta mediasta

Muutosten ennakoinnin
keinot sote-järjestössä

16.5. Helsinki

Valmennusprosessi muutosten ennakointiin ja pidemmän tähtäimen suunnitteluun, joka sisältää kaksi
tapaamista ja itsenäistä välityöskentelyä.

Sukella rohkeasti somen maailmaan! Miten kanavien algoritmit
toimivat ja millainen sisältö toimii milläkin alustalla? Miten
kampanjoidaan menestyksekkäästi? Miten rakennat yhteisön ja
ylläpidät sitä? Koulutus somea
työkseen käyttäville ja järjestöjen
viestinnästä vastaaville.

Sote-järjestön hyvä hallinto
ja johtaminen
23.5. Tampere

Tarkastellaan rekisteröidyn yhdistyksen hyvän hallinnon juridisia
reunaehtoja sekä järjestön johtamista hyvän hallintokulttuurin ja
ongelmien ennaltaehkäisyn näkökulmista. Sopii järjestötoimijoille,
jotka työskentelevät hallinnon ja
johtamisen tehtävissä.

14.8. ja 4.9. Helsinki

Vaikuttamisviestintä –
tähtäimessä vaalit
5.9. Helsinki

Käydään läpi poliittisen
vaikuttamisen perusteita:
tavoitteen asettaminen,
vaikuttamisen vuosikello ja
päätöksentekijöitä. Tarkastellaan poliittista keskustelua
sosiaalisessa mediassa ja
pohditaan kampanjoiden tarkoitusta ja ajoitusta. Näkökulmana valtakunnallinen
vaikuttaminen ja eduskuntavaalit.

Monipuolinen koulutus- ja verkostoitumisristeily tarjoaa
ajankohtaista, laadukasta ja monipuolista ohjelmaa järjestöjä,
hyvinvointia ja yhteiskuntaa koskevista aiheista, kohtaamisia ja
verkostoitumista sekä tietysti ripaus viihdettä ja virkistäytymistä.
M/S SOSTElla voi seilata vaikka koko työyhteisön voimin!
Tapahtuma kokoaa asiantuntijat, johtajat, työntekijät ja luottamushenkilöt niin järjestöistä kuin julkiselta ja yksityiseltä sektorilta.
Tutustu myös M/S SOSTE 2018 -tapahtuman ryhmähintoihin.
Hyödynnä ennakkovaraajan etu
ja varaa paikkasi nyt!

www.soste.fi www.mssoste.fi @soste10 #mssoste

