
KYT-järjestöpalveluiden koulutuksia
Tietoisku tietosuoja-asetuksesta yhdistyksille, 
13.9.2018 klo 18.00 – 20.00, Hankasalmi, Hankasalmen monitoimitalo (Kirkkotie 3)

Tietoiskussa käydään käytännönläheisesti läpi asioita, joita yhdistysten on 
hyvä huomioida henkilötietojen käsittelyssä. Tarkoitettu erityisesti pienille 
paikallisyhdistyksille. Maksuton. Ilmoittautumiset 5.9.2018 mennessä  
https://www.opistopalvelut.fi/hankasalmi/ tai 014 267 1268.

Parempaa viestintää Facebookissa,
25.9.2018 klo 17.00 – 19.30, Keuruu, Keuruun yhteiskoulu (Jussi Rainion tie 5 A)

Ohjeita ja vinkkejä yhdistyksesi Facebook-viestinnän viemiseen uudelle tasolle! 
Tarkoitettu yhdistystoimijoille, joilla on käytössä olevat Facebook-sivut ja sen perusteet 
hallinnassa. Maksuton. Ilmoittautumiset 22.8.-18.9.2018 Keuruun kansalaisopistolle  
www.keuruu.fi/kansalaisopisto tai 0207 738 733.

Vaikuttavuuden arviointi -koulutus, 
26.9., 3.10. ja 22.11.2018, Jyväskylä,  
Kansalaistoiminnankeskus Matara (Matarankatu 6 A1)

Tutustu vaikuttavuuden arvioinnin vaiheisiin, avainkohtiin sekä löydä järjestösi 
arviointiin soveltuvat työkalut ja menetelmät. Kolme lähipäivää ja kaksi välitehtävää. 
Tarkoitettu erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöille ja muille hyvinvointia edistäville 
yleishyödyllisille yhdistyksille. Hinta 150 €/hlö. Ilmoittautumiset 14.9.2018 mennessä:  
http://kyt.fi/ilmoittautuminen/

Sähköiset kokouskäytännöt, 
4.10.2018 klo 17.30 – 19.30, Toivakka, Toivakan kirjasto (Iltaruskontie 4)

Aina ei tarvitse matkustaa yhdistyksen kokouksiin, osallistua voi myös tietoverkkojen 
välityksellä. Tarkoitettu yhdistystoimijoille. Maksuton. Ilmoittautumiset Puulan 
seutuopistolle 27.8. – 28.9.2018 www.opistopalvelut.fi/puula/ tai 040 743 4811.

Ajankohtaista pienen yhdistyksen taloudenhoitoon
6.11.2018 klo 17.30 – 19.30, Joutsan Hyvinvointitupa (Jousitie 40)

Vinkkejä yhdistyksen sujuvaan taloudenhallintaan. Yleishyödyllisten yhdistysten 
toimijoille maksuton, muille osallistujille 10 euroa. Ilmoittautumiset Puulan 
seutuopistolle 27.8.-30.10.2018 www.opistopalvelut.fi/puula/ tai 040 743 4811.

Muita tilaisuuksia
Keski-Suomen yhdistysten viestintärinki 
30.8., 25.10. ja 13.12.2018, Kansalaistoiminnankeskus Matara (Matarankatu 6 tai 4)

Yhdistysten viestinnästä vastaaville tai viestintää hoitaville tarkoitettu 
vertaistapaaminen. Teemat ja sisällöt sovitaan yhteisesti. Ilmoittautumiset ja lisätietoja  
tiina.sivonen@kyt.fi,  
matti.tervaniemi@kyt.fi.

Keuruun Järjestökahvit
Avoin verkostoitumisilta Keuruun yhdistyksille, järjestöille ja seuroille.  
Lisätietoja ajankohdista katariina.luoto@kyt.fi. 

Jämsän yhdistysten Vuoroin vieraissa -verkostoitumisillat
Avoin verkostoitumisilta Jämsän yhdistyksille, järjestöille ja seuroille.  
Lisätietoja ajankohdista katariina.luoto@kyt.fi. 

Ajankohtaiset uutiset ja tiedot koulutuksista ja 
tapahtumista löydät Yhdistystorilta 
www.yhdistystori.fi!

www.kyt.fi

Sinunkin yhteisöäsi varten!
KYT-järjestöpalvelut

Ohjaus • Koulutus • Yhteistyö
www.kyt.fi/jarjestopalvelut

KOULUTUKSIA JA TILAISUUKSIA YHDISTYSTOIMINNAN TUEKSI - SYKSY 2018

KYT-järjestöpalveluiden koulutukset on tarkoitettu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen äärellä toimiville 
yleishyödyllisille yhdistyksille. Lisätietoja: Tiina Sivonen, tiina.sivonen@kyt.fi
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