HARJULA
Ajankohtaista asiaa ja virkistäytymistä liikunnan parissa

MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ
JA SEN HAASTEET
Tarjoamme kokonaisvaltaiset ratkaisut organisaation osaamisen kehittämiseen ja muutoksen hallinnan tukemiseen. Autamme tunnistamaan strategiset muutostarpeet ja kohtaamaan tulevaisuuden haasteet.
Räätälöimme koulutuksen paikan, pituuden ja sisällön tilaajan tarpeiden
mukaan.Valittavana teema, liikunta sekä ruokailu. Osallistavat menetelmät
takaavat sen, että koulutettavat sisäistävät käytännön toimintatapoja, joita
voi hyödyntää jo koulutusta seuraavana päivänä oman yhteisön hyväksi.

Valittavat teemat, liikunnat ja lounasvaihtoehdot
Teemat (2 h/teema):
1.Työelämän muutos ja uudenlaiset työurat
Mitä muuttuu ja miksi, miten se vaikuttaa työn tekemiseen, johtamiseen ja työurien muodostumiseen.
2. Johtamisen, esimiestyön ja työn tekemisen haasteet
Mitä haasteita muutokset tuovat, miten niihin voidaan varautua, mitä työkaluja voidaan käyttää.
3.Verkostojohtaminen ja verkostojen johtaminen ja kehittäminen
Mitä verkostojohtaminen ja verkostojen johtaminen sisältää, mitä hyötyä verkostoista on.
4. Laadunhallinta ja laadun kehittämismallit
Miten laadunhallinta voi toteutua, miten sitä voidaan mitata ja kehittää.
5. Johtoryhmän työskentely ja sen kehittäminen
Mikä on johtoryhmän jäsenten rooli, mitä tavoitteita työskentelylle asetetaan, miten sitä voidaan kehittää.
6. Hallitustyöskentely ja sen kehittäminen
Mikä on hallituksen jäsenten rooli, mitä tavoitteita työskentelylle asetetaan, miten sitä voidaan kehittää.
7. Projektien suunnittelu ja hallinta
Miten julkisrahoitteiset projektit toimivat kehittämisen työkaluna. Miten projektin suunnittelu,
rahoituksen hakeminen, projektien hallinta, tulosten levittäminen ja viestintä tapahtuu.
Liikunta (1 h):
Kuntojumppa, kahvakuulatreeni, kuntosalitreeni, jooga, pilates tai ChiBall.
Lounas:
Salaattipöytä ja keitto, annossalaatti (kana, feta tai lohi) tai kiusaus (kinkku, kana tai feta).
Hinta (sis. lounaan luennon, kahvin ja liikunnan):
400 €/pv (5-6 osallistujaa),
550 €/pv (7-10 osallistujaa)
650 €/pv (11-15 osallistujaa)
Yhteisö tai verkosto voi ostaa päiviä myös yksittäisistä teemoista.
Kouluttajat:
Teemat 1-6: kouluttajana ja aiheiden prosessoijana yhdessä osallistujien kanssa toimii pedagogisen pätevyyden omaava pitkän
työkokemuksen asiantuntijaorganisaatioiden hallitus-,johtamis-, kehittämis-, koulutus- ja tutkimustehtävissä hankkinut asiantuntija.
Teema 7: kouluttajana toimii monipuolinen julkisrahoitteisten projektien osaaja, jolla on laajalti kokemusta erilaisista kansallisista,
kansainvälisistä sekä sisäisistä TKI-hankkeista yhdistys- ja korkeakoulukentässä.
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