
 

 

 

Ohjelma  
henkilöstöpäivät kevät 2019 

 

 

Keskiviikko 22.5.2019 

Tila: SOSTE ry:n koulutustilat (6. krs), Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki 

 

9.30 Aamupalaa tarjolla 
 

10.00 Ryhmätilanteiden hallinnan kehittäminen  
Tässä osallistavia menetelmiä hyödyntävässä koulutuksessa perehdytään siihen, 

miten työarjessa vastaan tulevia ryhmätilanteita voi johtaa entistä 

mielekkäämmin. Yhdessä pohtien käydään läpi, mikä tekee onnistuneen 

ryhmätilanteen töissä ja miksi jotkut kokoukset, palaverit tai ideariihet ajautuvat 

ei-toivottuun suuntaan. Koulutuksesta saat lisäksi käytännön työkaluja siihen, 

miten osallistujien suut sulkevaa lamaannusta tai sirkukseksi äityvää 

levottomuutta voi ennaltaehkäistä ja ratkoa. Kouluttaja varmistuu myöhemmin.  

 

13.00 Lounas Block by Dylanissa (Eteläranta 18) 
 

14.00 Työssä jaksaminen ja stressin käsittely 
Nyyti ry:n asiantuntija Annu Komulainen vetää työpajan, jossa käsitellään muun  

muassa työstressiä ja -kuormitusta sekä niiden käsittelyä. Miten erottaa hyvä ja 

stressi, millainen on oma kuormittuneisuuden aste ja mitä sille voisi tehdä? Voit 

toivoa myös muita näkökulmia työpajaan tai esittää Annulle ennakkoon  

kysymyksiä, joita toivoisit käsiteltävän. Ennakkokysymykset voi jättää  

ilmoittautumislomakkeen kautta tai toimittaa osoitteeseen julia.kurki@samok.fi.  
 

15.00 Iltapäiväkahvit  

 

16.00 Koulutuspäivä loppuu, työntekijäyhdistys AOT ry:n kokous alkaa 
 

17.30 Majoittumistauko 
 

18.30 Illallinen   
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Torstai 23.5.2019 

Tila: SOSTE ry:n koulutustilat (6. krs), Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki 

 

9.00 Aamukahvit ja edellisen päivän yhteenvetoa – mitä opimme, mitä jäi mieleen? 
 

9.30 Oppiva organisaatio – miten yhdessä voimme huolehtia organisaatiomme  
oppimisesta ja kehittymisestä?   

Tässä työpajamuotoisessa koulutuksessa sukelletaan oppimismuotoilun ja 

oppivien organisaatioiden maailmaan. Aamupäivän tavoitteena on herätellä uusia 

ajatuksia sekä oivalluksia liittyen organisaatioiden oppimiseen ja antaa työkaluja, 

joilla opiskelijakunnat voivat kehittää omaa toimintaansa. Osallistavien 

menetelmien avulla osallistujat pääsevät itse pohtimaan juuri heidän 

organisaatioonsa sopivia toimintamalleja  kokeiltavaksi arjessa. Koulutuksesta 

vastaa Mukamas Learning Design Oy:n kokenut kouluttaja ja fasilitaattori Annu 

Karkama.  

 

12.30 Lounas Block by Dylanissa (Eteläranta 18) 

 

13.30 Rinnakkaisohjelmaa 
 

Jäsenhankintasparraus – valmiina syksyn jäsenhankintarutistukseen 
Syksyllä on jälleen edessä uusien jäsenten aktiivinen rekrytointi opiskelijakuntaan. 

Tässä osiossa pääset kuulemaan toisen järjestön jäsenhankinnasta sekä 

keskustelemaan muiden opiskelijakuntien työntekijöiden kanssa aiheesta ja 

kokoamaan ajatuksia syksyä varten. Osion alustaa ja vetää Suomen Lukiolaisten 

Liiton markkinointikoordinaattori Janni Pellinen, jonka vastuulla SLL:ssä ovat mm. 

jäsenedut, jäsenhankinta, markkinointikampanjat ja palveluiden kehittäminen. 

 

Hallintolaki opiskelijakunnan lyömäaseena 
“Hallintokantelun voi tehdä kuka vain, mistä vain, miten vain.” 

 

Mitä turvaa hallintolaki opiskelijoille tuo ja mihin he ovat kansalaisina oikeutettuja? 

Läpäisisikö korkeakoulusi hallinnon laatu perustuslakivaliokunnan tarkastelun vai 

onko se yhtä laadukasta kuin hallituksen sote-malli? Mitä työkaluja ja kättä 

pidempää laki tarjoaa opiskelijakunnille? Tule kuulemaan vinkkejä ja huomaamaan 

mitä kaikkea hallintolaki mahdollistaa. Luvassa case-esimerkkejä ja matalan 

kynnyksen tukipaketti opiskelijan selkänojaksi. Kouluttajana Metropolia 

Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAn edunvalvonta-asiantuntija Matti 

Tujula.  

 

15.30 Yhteenveto koulutuspäivien aikana opitusta ja palautteen keruu 
 
16.00 Tapahtuma päättyy 
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