
Koulutustyyppi: 
Pätevyyden saaminen –koulutukset

yhdistys

piiri / vk y

liitto

Vastaus piirille 
koulutustarpeesta

Paikalliset 
järjestelyt

Toiminnan 
käynnistäminen

Osallistujien 
rekrytointi 

ja haastattelu 

Koulutuksen 
järjestelyt

Kooste 
yhdistyksien 
tarpeista ja 

viesti liitolle dl 
30.4.

Kooste toukokuun tj -
ja elokuun 

järjestöpäiville, 
päätös seuraavan 

vuoden koulutuksista 

Markkinointimateriaali

Toimijoiden 
tuki

Osallistuminen 
koulutukseen 

(alueen jonkun 
piirin edustaja)

Alueellinen
markkinointi

Palautteen 
kerääminen, arviointi 

ja raportointi
toiminnasta

Koulutuksen toteutus 
ja arviointi (kouluttajat 

ja koulutussisältö)

Osallistujien 
rekrytointi 

Toiminnan 
ylläpito 

ja arviointi

€

€

€

Paikallinen 
markkinointi €

Esim.
Vertaistukihenkilön peruskoulutus
Kokemustoimijakoulutus
Tulppa-vertaisohjaajakoulutus

Toiminnan 
käynnistäminen

Toiminnan 
ylläpito 

ja arviointi

€



Koulutustyyppi: 
Yhden taidon oppiminen -koulutukset

yhdistys

piiri

liitto

Vastaus piirille 
koulutustarpeesta

Paikalliset 
järjestelyt

Markkinointi

Kouluttaja

Kooste 
yhdistyksien 
tarpeista ja 

viesti liitolle dl 
30.4.

Ilmoitus 
kouluttajan 
tarpeesta 

Tuki 
toiminnalle

Järjestelmän ja 
toiminnan kehittäminen 

palautteen pohjalta

Koulutuksen toteutus

Osallistujien 
lähettäminen

Toiminnan 
ylläpito 

yhdistyksissä

Materiaali

€

€

€

€

€

€

Esim.
Sydäniskurin käyttökoulutus
Kilta-koulutus
Verkkosivukoulutus

Kooste toukokuun tj -
ja elokuun 

järjestöpäiville, päätös 
seuraavan vuoden 

koulutuksista 



Koulutustyyppi:
Toiminnan tukeminen -koulutukset

yhdistys

piiri

liitto

Vastaus piirille 
koulutustarpeesta

Paikalliset 
järjestelyt

Toiminnan 
käynnistäminen, 
vahvistaminen

Koulutuksen 
järjestelyt

Kooste 
yhdistyksien 

tarpeista ja viesti 
liitolle dl 30.4.

Kooste toukokuun 
tj - ja elokuun 

järjestöpäiville, 
päätös seuraavan 

vuoden 
koulutuksista 

Markkinointi
-materiaali

Yhdistystoimijoiden 
tuki

Osallistuminen 
koulutukseen 
tai kouluttaja 

Alueellinen markkinointi

Palautteen 
kerääminen, arviointi 

ja raportointi
toiminnasta

Koulutuksen toteutus 
ja arviointi

(kouluttajat ja sisältö)

Osallistujien 
rekrytointi 

Toiminnan 
ylläpito 

ja arviointi

€

€

€

€

Esim.
Viestintävastaavien koulutus
Liikuntatreffit
Ruokatreffit



Koulutustyyppi: 
Hallinnon tukeminen -koulutukset 

yhdistys

piiri

liitto

Vastaus piirille 
koulutustarpeesta

Koulutuksen
järjestelyt

Kooste 
yhdistyksien 
tarpeista ja 
viesti liitolle 

dl 30.4

Toimijoiden 
tuki

Markkinointi

Palautteen 
kerääminen, arviointi 

ja raportointi
toiminnasta

Koulutuksen toteutus 
ja arviointi (kouluttajat)

Osallistujien 
rekrytointi 

Toiminnan 
ylläpito 

ja arviointi

Koulutuksen 
järjestelyt

€

€

€

Erikseen sovitut 
asiantuntijaluennot €

Esim.
Puheenjohtajien ilta
Yhdistysten suunnittelu/aluepäivät)
"Yhdistyskummi" toiminta (= valmennuskäynnit 
yhdistysten hallitukselle)
Starttikurssit uusille yhdistystoimijoille

Kooste toukokuun 
tj - ja elokuun 

järjestöpäiville, 
päätös seuraavan 

vuoden 
koulutuksista 


