
KYT-järjestöpalvelut

KOULUTUS

Tule sparraamaan oman järjestösi mittarit ja 
arviointisuunnitelma kuntoon! 

Tietoa järjestön tai hankkeen toiminnan 
tuloksista kaipaavat niin rahoittajat, 
jäsenet, lahjoittajat kuin vapaaehtoisetkin. 
Parhaimmillaan arviointi tuottaa tietoa 
oman toiminnan kehittämisen tueksi ja 
kertoo, miten meillä menee. Valitsemalla 
oikeat mittarit saadaan tietoa asetettujen 
tavoitteiden täyttymisestä helposti ja 
havainnollisesti. 

Mutta miten löytää hyvät mittarit? Kenen 
arviointia pitäisi tehdä ja miten usein? Miten 
nivoa arviointi osaksi kiireistä työarkea? 
Entä miten tuloksia tulisi tarkastella ja miten 
niistä pitäisi viestiä?

Koulutuspäivässä käydään ensin läpi 
tavoitteiden asettamisen periaatteet 
ja tutustutaan erilaisiin mittareihin. 
Työpajatyöskentelyssä työstetään omalle 
organisaatiolle tai hankkeelle sopivia 
mittareita. 

Iltapäivän aikana rakennetaan 
omalle järjestölle tai hankkeelle 
arviointisuunnitelma, joka on tukena 
mittaritiedonkeruun ja arvioinnin 
toteuttamisessa juuri sinun järjestösi 
arjessa. Parhaimman hyödyn koulutuksesta 
saat, jos päivään osallistuu useampi 
järjestössäsi tai hankkeessa arvioinnin 
suunnitteluun tai sen toteuttamiseen 
osallistuva henkilö. Koulutukseen mahtuu 40 osallistujaa 

ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja

www.kyt.fi/koulutus 
Kehittämispäällikkö Katariina Luoto / KYT-
järjestöpalvelut, katariina.luoto@kyt.fi,  
050 400 0668 (poissa 1.7.-8.8.2022).

Kenelle

Arviointia suunnitteleville ja toteuttaville henkilöille 
järjestöissä ja järjestöjen hankkeissa. Työpaja on 
tarkoitettu erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöissä ja 
muissa yleishyödyllisissä yhdistyksissä toimiville.

Kouluttaja

Raisa Omaheimo työskentelee asiantuntijana 
Opintokeskus Siviksessä ja Osaamiskeskus 
Kentaurissa. Hänen työnsä keskiössä on järjestökentän 
arviointiosaamisen kehittäminen.

Ohjelma
 8.30  Aamukahvit
 9.00  Tavoitteiden asettamisen periaatteet ja 

erilaiset mittarit
11.30  Omakustanteinen lounas 
12.30  Oman organisaation mutkattomat mittarit 

ja arviointisuunnitelma. Kahvit työskentelyn 
lomassa.

15.30  Koulutus päättyy
Hinta

20 €/ henkilö. Hintaan sisältyvät aamu- ja 
iltapäiväkahvit sekä kouluttajan materiaalit. Lounas on 
omakustanteinen. Lasku toimitetaan ilmoittautumisen 
yhteydessä annettuun verkkolaskutusosoitteeseen tai 
sähköpostiin koulutuksen jälkeen.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. 17.8. jälkeen tehdyistä 
peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta. 
21.8.2022 jälkeen tehdyistä peruutuksista tai no 
show’sta veloitamme koko koulutuksen hinnan. 
Koulutus toteutuu, mikäli ilmoittautuneita on 20. 

Ilmoittautuminen

Työpajaan ilmoittaudutaan verkkolomakkeella.  
https://forms.gle/sVJn16uKqyzZvjuaA 
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 15.8.2022. 
Saat lomakkeelta halutessasi ilmoittautumistiedot 
omaan sähköpostiisi. Ilmoittautuneille lähetetään 
infosähköposti ilmoittautumisajan päätyttyä. 
Koulutus toteutuu, mikäli ilmoittautuneita on 20. 

Mutkattomat mittarit ja 
toimiva arviointi
mittarityöpaja järjestöille 
perjantai 26.8.2022 klo 9.00-15.30,  
aamukahvit tarjolla klo 8.30 alkaen

Kansalaistoiminnankeskus Matara,  
Matara-sali (Matarankatu 6, Jyväskylä)

https://www.kyt.fi/jarjestopalvelut/koulutus/
https://forms.gle/sVJn16uKqyzZvjuaA

