JOHTAMINEN

JÄRJESTÖJOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA ALLIANSSIN, SOSTEN JA VALON JÄSENILLE

VAUHTIA JA RYHTIÄ
JÄRJESTÖN TOIMINTAAN
Johtamisen-/yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Helsinki, syyskuu 2014

Rastor käynnistää yhteistyössä Allianssin, SOSTEn ja Valon kanssa johtamisen
koulutusohjelman järjestöjohtajille ja muille vastuuhenkilöille.
Järjestön johtaja kohtaa työssään lukuisia haasteita.
Samalla toimintakentän jatkuva muutos edellyttää
uudenlaisia strategisia valintoja ja vahvaa johtamis
osaamista. Miten tasapainoilla talouden kanssa,
miten johtaa järjestöä muutoksessa ja miten vastata
kasvaviin verkostoitumisodotuksiin? Entä kuinka
tukea henkilöstöä haasteiden keskellä? Työyhteisön
sekä koko järjestön ja erilaisten verkostojen
johtamisen lisäksi on huolehdittava myös itsensä
johtamisesta ja oman johtajuuden kehittämisestä.
Koulutuksessa saat tietoa henkilökohtaisen kehitty
misen tueksi Human Synergisticsin ”Minäkuva”
ja ”Sinäkuva” 360⁰ -ajattelutyyliarvion avulla.
Koulutus sopii sinulle, joka olet kartuttanut johtamiskokemusta
omalla vastuualueellasi jo muutaman vuoden ajan ja haluat
kehittää omaa johtamisosaamistasi uudelle tasolle.

Osallistumalla koulutusohjelmaan, saat uutta osaamista:
• Järjestön toiminnan tavoitteelliseen kehittämiseen
• Talouden johtamiseen
• Jäsentoiminnan ja asiakkuuksien johtamiseen ja kehittämiseen
• Verkostojen hallintaan
• Varainhankinnan ja yritysyhteistyön kehittämiseen
• Muutoksen johtamiseen
• Oman työsi johtamiseen ja ajankäytön hallintaan
• Itsesi kehittämiseen johtajana – oma johtamisrooli ja itsensä johtaminen
• Kehittämisprojektien suunnitteluun ja johtamiseen
Ohjelma on kohdennettu järjestötyön tarpeisiin siten, että siihen
voivat osallistua eri toimialoilla toimivien järjestöjen edustajat.
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Järjestöjohtamisen osaamiseen kannattaa panostaa.
Hyvä järjestöjohtaminen luo tehokkaampia, hyvinvoivia
organisaatioita ja tuo ryhtiä koko toimintaan.
Koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden järjestökentässä
tarvittavan johtamisosaamisen kehittämiseen.

Koulutusohjelman toteutus
Kokonaisuus muodostuu käytännönläheisistä koulutuspäivistä, etätehtävistä verkko-oppimisympäristössä sekä
työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Koulutus sisältää laajimmillaan 11 lähikoulutuspäivää, jotka jakaantuvat noin
1,5 vuodelle. Koulutusohjelma valmistaa suorittamaan virallisen näyttötutkintojärjestelmään kuuluvan johtamisen-/
yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.
Ennen koulutuksen alkua kartoitetaan jokaisen osallistujan kehittymistarpeet ja laaditaan yhdessä henkilökohtaista
missuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan osallistujien aikaisempi osaaminen ja sen pohjalta määritellään sekä
koulutuksen laajuus että se, miten tutkinto suoritetaan sekä tehdään valinta suoritettavasta tutkinnosta. Koulutus
toteutetaan niin, että se tukee oman järjestön kehittämistä ja sekä välitehtävät että lähipäivät toteutetaan hyvin
käytännönläheisesti ja niin, että tieto on sovellettavissa käytäntöön omassa järjestön johtamistehtävässä. Koulutus
tarjoaa myös erittäin hyvän verkostoitumismahdollisuuden muiden järjestökentän toimijoiden kanssa.

Koulutuksen hinta

Paikka ja aika

Koulutusohjelma on mahdollista suorittaa valtion
tukemana ammatillisena lisäkoulutuksena, oppi
sopimuskoulutuksena tai omakustanteisena. Kysy
tarkemmat tiedot rahoitusvaihtoehdoista Rastorin
yhteyshenkilöiltä.

Järjestöjohtamisen koulutusohjelma järjestetään
Helsingissä. Koulutus käynnistyy syyskuussa 2014.
Katso tarkempi aikataulu www.rastor.fi → Johtaminen
→ Koulutusohjelmat ja näyttötutkinnot
tai ota suoraan yhteyttä Rastorin yhteyshenkilöihin.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Täytä ilmoittautumislomake verkossa 14.3.2014 mennessä:
www.rastor.fi → Johtaminen → Koulutusohjelmat ja näyttötutkinnot
tai ota suoraan yhteyttä yhteyshenkilöihin.
Tule kuulemaan lisää koulutuksesta ja tutustu infotilaisuuksien ajankohtiin www.rastor.fi/johtaminen

Lisätietoja antavat:

Asiakasratkaisupäällikkö Kaija Lehtinen kaija.lehtinen@rastor.fi tai p. 020 7798 259
Koulutussuunnittelija Maiju Salonen maiju.salonen@rastor.fi tai p. 020 7798 219
Hinta 020-alkuisiin yritysnumeroihin lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min ja
matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
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