Suomi–Venäjä-seuran koulutuskalenteri syksy 2021
Syksyn koulutuksessa nostetaan esiin osastojen toivomia aiheita. Koulutukset järjestetään virtuaalisesti
Microsoft Teams-alustalla, materiaalit julkaistaan myöhemmin myös seuran nettisivuilla. Tilaisuudet ovat
henkilökunnan toteuttamia, ja kaikille seuran osastojen luottamushenkilöille avoimia ja ilmaisia.
Koulutukset sisältävät johdannon aiheeseen, jonka jälkeen on keskustelua, kokemustenvaihtoa ja
käytännön työskentelyä. Ilmoittautuminen kaikkiin koulutuksiin linkin kautta
https://forms.office.com/r/2TLK3h2RmG

Etäinfo Partio-yhteistyöstä
Aika:

ma 23.8. klo 18-19

Kouluyhteistyön Virtuaalimesta
Aika:

ke 1.9. klo 17-18:30

Someaktiivina seurassa
Aika:

to 9.9. klo 17-19

Uusi logo osastojen käyttöön
Aika:

ma 13.9. klo 17-19

Virtuaalinen toiminta seurassa ja osastoissa
Aika:

to 16.9. klo 16.30-18

Toiminnansuunnittelu 2022 ja puheenjohtajakoulutus
Aika:

ti 28.9. klo 16-19

Osaston sähköinen asiointi
Aika:

ke 27.10. klo 17-19

Uuden jäsenrekisterin yleisesittely
Aika:

4.11.2021 klo 17-18

Jäsenrekisterin peruskoulutus
Aika:

ke 10.11. klo 17-19 tai ma 15.11. klo 10-12 (sama sisältö)

Jäsenrekisteri syventävät ominaisuudet
Aika:

ti 16.11. klo 10-12 tai to 18.11. klo 17-19 (sama sisältö)

Osaston taloudenhoito
Aika:

ke 8.12. klo 17-19

Venäjän kieltä ja kouluyhteistyötä
Aika:

ke 15.12. Klo 17-19

Tarkemmat koulutustiedot
Etäinfo Partio-yhteistyöstä
Aika:

ma 23.8. klo 18-19

Kenelle:

kaikille kiinnostuneille seuran jäsenille

Olemme Suomi-Venäjä-seurassa aloittaneet Suomen Partiolaisten kanssa kokeilun, jossa
paikallisyhdistyksemme tekevät yhdessä marja- ja sieniretkiä ja opettelevat säilöntää. Kaikki
halukkaat paikallisosastot siis voisivat sopia pari yhteistä hetkeä (retkipäivä ja partiotapaaminen)
syksylle 2021 partiolaisten kanssa. Mikäli olette kiinnostuneita tästä toimintamahdollisuudesta,
niin tulkaa mukaan etäinfoomme kuulemaan yhteistyöstä lisää. Mukana tilaisuudessa Partion
projektipäällikkö Petra Valkonen ja aluejohtaja Maria Korhonen.
Kouluyhteistyön Virtuaalimesta
Aika:

ke 1.9. klo 17-18:30

Kenelle:

nuorten ja koulujen yhteistyötä osastoissa tekeville

Seura on kehittämässä koulujen suomalais-venäläistä yhteistyötä uudella Virtuaalimestahankkeella. Tule kuulemaan, mikä Virtuaalimesta on ja keskustelemaan miten osastot voivat
hyödyntää sitä toiminnassaan ja viedä hanketta omalla paikkakunnallaan eteenpäin.
Someaktiivina seurassa
Aika:

to 9.9. klo 17-19

Kenelle:

sosiaalisesta mediasta kiinnostuneille seuran jäsenille

Monet seuran jäsenet ovat jo nyt aktiivisia seuran sosiaalisen median kanavissa ja tuottavat kivaa
sisältöä esimerkiksi Facebookin virtuaaliryhmään tai blogeihin. Kerromme, mitä yhteisiä kanavia
seuralla on nyt käytössä. Näytämme esimerkkejä onnistuneista ja suosituista julkaisuista.
Pohdimme myös ongelmatilanteita somessa ja niihin reagointia. Yhdessä keskustelemme, millä
tavoilla seuran osastot ja jäsenet voivat olla apuna seuran sisällöntuotannossa.
Uusi logo osastojen käyttöön
Aika:

ma 13.9. klo 17-19

Kenelle:

osastojen viestijöille, muille johtokuntien jäsenille

Suomi-Venäjä-seuran uusi visuaalinen ilme julkaistaan syyskuun alussa. Osastoille suunnatussa
koulutuksessa opastetaan, mistä uuden ilmeen mukaiset logot, taittopohjat ja muut materiaalit
löytyvät sekä annetaan opastusta niiden käyttöön.
Virtuaalinen toiminta seurassa ja osastoissa
Aika:

to 16.9. klo 16.30-18

Kenelle:

Kaikki osastojen johtokuntalaiset

Virtuaaliset toimintamuodot mahdollistavat toiminnan laajan näkyvyyden ja yleisön saavuttamisen
oman toiminta-alueen ulkopuolelta. Millaisia virtuaalisia toiminnan muotoja seuraan ja osastoihin
on syntynyt? Millaisia koko seuran yhteisiä etätoiminnan muotoja toivotaan? Jos osasto järjestää
kaikille avointa valtakunnallista etätoimintaa, millaista apua seuralta toivotaan? Keskusteluun ja
ideointiin ovat tervetulleita kaikki osastojen johtokuntalaiset. Ideointia hyödynnetään seuran
toimintasuunnitelman valmistelussa.
Toiminnansuunnittelu 2022 ja puheenjohtajakoulutus
Aika:

ti 28.9. klo 16-19

Klo 16-17:30 Katsaus seuran toimintaan 2022: informaatiota ja keskustelua
klo 17:45-19 Perehdytystä osastojen puheenjohtajille (erityisesti uusille puheenjohtajille)
Kenelle: Osastojen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille, seuran hallitukselle ja valtuustolle
Seuran osastoihin on viime aikoina tullut uusia puheenjohtajia. Myös kokeneille puheenjohtajille
on tullut uutta opittavaa, kuten sähköisten välineiden haltuunottoa. Koulutuksessa käydään läpi
puheenjohtajan perustehtäviä, osaston vuosikelloa ja työnjakoa osastoissa. Lisäksi
keskusteluosiossa kartoitetaan, millaista jatkokoulutuksen tai tuen tarvetta puheenjohtajilla on.
Osaston sähköinen asiointi
Aika:

ke 27.10. klo 17-19

Kenelle:

Erityisesti puheenjohtajat, taloudenhoitajat ja sihteerit

Sähköinen asiointi lisääntyy yhteiskunnassa ja yhdistyksissä. Koulutuksessa käydään läpi yleisesti,
mitä asioita osaston on mahdollista tai täytyy hoitaa sähköisesti. Puhumme esimerkiksi
tulorekisteristä, suomi.fi-tunnusten käyttöönotosta sekä osaston asiakirjojen sähköisestä
allekirjoittamisesta.
Jäsenrekisterikoulutus
Seura siirtyy syksyllä 2021 uuteen CRM-jäsenrekisteriin, vanhan rekisterin käyttö lakkaa
31.12.2021. Koulutus jäsenrekisterinkäyttäjille järjestetään marraskuussa.
Järjestämme marraskuussa sarjan koulutuksia, joissa on erilaisia vaihtoehtoja käyttötarpeiden
mukaan. Tarvittaessa järjestetään jatkokoulutusta ja lisäksi henkilökunta tarjoaa yksilöllisempää
apua käyttöönottoon.
Uuden jäsenrekisterin yleisesittely
Aika:

to 4.11.2021 klo 17-18

Kenelle:

Kaikille johtokunnan jäsenille

Esittelemme uuden jäsenrekisterin ominaisuuksia, käyttöä, mahdollisuuksia sekä tietoturvan – ja
suojan kysymyksiä. Tavoitteena on, että koko johtokunnalla on tieto jäsenrekisterin

mahdollisuuksista sekä jäsentietoihin liittyvistä vastuista. Varsinainen jäsenrekisterin tekninen
käyttökoulutus annetaan osastojen nimeämille jäsenrekisterinkäyttäjille.
Jäsenrekisterin peruskoulutus
Aika:

ke 10.11. klo 17-19 tai
ma 15.11. klo 10-12 sama sisältö

Käydään läpi jäsenrekisterin keskeiset ominaisuudet, jäsentietojen selailu, yhteystietolistojen teko
ja maksuntarkkailulista. Etenemme verkkaisesti ja koulutus riittää niille käyttäjille, jotka tarvitsevat
rekisteristä vain perusominaisuuksia.
Jäsenrekisteri syventävät ominaisuudet:
Aika:

ti 16.11. klo 10-12 tai
to 18.11. klo 17-19 (sama sisältö)

Jäsenrekisterin perusominaisuuksien lisäksi käydään läpi jäsenrekisterin laajemmat
mahdollisuudet. Sopii käyttäjille, jotka käyttävät rekisteriä säännöllisesti ja monipuolisesti, ja joilla
on kokemusta erilaisten järjestelmien käytöstä. Etenemistahti on nopeampi kuin
peruskoulutuksessa.
Ilmoittautuminen 23.10. mennessä, jotta osallistujille ehditään luoda oikeantasoinen käyttöoikeus.
Osaston taloudenhoito
Aika:

ke 8.12. klo 17-19

Kenelle:

Erityisesti osastojen taloudenhoitajille ja puheenjohtajille sekä muille osastossa
talousvastuussa oleville.

Koulutuksessa käydään läpi osaston talouden vuosikelloa sekä taloudenhoidon vastuunjakoa
osastoissa. Kuullaan esimerkkejä erilaisista kirjanpitotavoista ja ohjelmista osastoissa sekä
kokemuksia taloudenhoidon ulkoistamisesta.
Venäjän kieltä ja kouluyhteistyötä
Aika:

ke 15.12. Klo 17-19

Kenelle:

Osastojen jäsenille, jotka ovat vastuussa yhteydenpidosta koulujen suuntaan

Koulutuksessa käydään läpi seuran stipendikäytäntöä ja jakoperusteita sekä kerrotaan mm siitä,
millaista taustatyötä seura tekee osastojen hyväksi kouluyhteistyön kehittämiseksi. Lisäksi
informoidaan kevään 2022 stipendiaikataulusta

