
 
 
Eväitä yhdistystoimintaan!  
Tervetuloa järjestötoiminnan peruskurssille Tampereelle!  
 
Järjestötoiminnan peruskurssi järjestetään 17. – 19.5.2019 (pe-su)  
ja koulutuspaikkana toimii Lapland Hotels Tampere. Kurssi alkaa  
pe 17.5. klo 11 ja päättyy su 19.5. klo 15 mennessä. Osallistuminen 
edellyttää läsnäoloa koko kurssin ajan. Osallistujan tulee olla 
Taksiliittoon suoraan tai välillisesti kuuluvan jäsenyhdistyksen jäsen. 
Koulutus on osallistujalle maksuton.  
 
Järjestötoiminnan peruskurssi on yhdistelmä tärkeää asiaa ja rentoa 
yhdessäoloa. Jos jo toimit yhdistyksen luottamustehtävissä tai koet 
kiinnostusta aktiivisempaan toimintaan omassa yhdistyksessäsi tai 
sen luottamustehtävissä, on kurssi juuri sinua varten! 
 
Taksiliitto vastaa osallistujien majoituskuluista 2hh majoituttaessa 
(pe – su) ja kustantaa ruokailut kurssin aikana (aamiainen, lounas ja 
päivällinen). Muista mahdollisista kuluista vastaavat osallistujat itse 
tai hänen yhdistyksensä, ellei järjestäjä muuta ilmoita. 
 
 
Koulutuksen sisältö  
Koulutuksessa käydään monipuolisesti läpi niin yhdistystoiminnan 
perusteita, kokoustekniikkaa, oman järjestön toimintaa kuin yhdistysten toiminnan kehittämistä, 
alan ajankohtaisia asioita unohtamatta. Aikaisempien vuosien kurssiosallistujat ovat kokeneet 
erityisen hyödylliseksi verkostoitumisen alan muiden yrittäjien kanssa, sekä erilaisten näkökulmien 
saamisen moneenkin asiaan, sillä osallistujia on ollut tasaisesti eri puolilta maata, hyvin eri 
kokoisista yhdistyksistä ja yrityksistä sekä hyvin erilaisista toimintaympäristöistä.  
 
 
Kuinka ilmoittaudun?  
Jos kiinnostuit, ole yhteydessä oman yhdistyksesi vastuuhenkilöön ja 
kerro tälle kiinnostuksestasi. Sen jälkeen voit ilmoittautua kurssille. 
Yhdistykset tarvitsevat osallistujatiedon mm. siksi, että voivat laittaa 
kiinnostuneet etusjiajärjestykseen silloin, jos osallistujia samasta 
yhdistyksestä on useita, eikä kaikkia voida ottaa kurssille. Kurssille 
otetaan enintään 20 osallistujaa. Jos kiinnostuneita on enemmän, 
valitaan osallistujat tasaisesti eri yhdistyksistä.  
 

 

Lisätietoja  
 
 
Tiina Syrjäsalo 
järjestöasiantuntija 
p. 020 7756 802  
tiina.syrjasalo@taksiliitto.fi 

ILMOITTAUDU
TÄSTÄ 

30.4.2019 
mennessä 

https://my.surveypal.com/JTP-17.---19.5.2019


Järjestötoiminnan peruskurssi, Lapland Hotel Tampere, 17. – 19.5.2019 
 

Perjantai 17.5. 
 
 
 

11.00 Ilmoittautuminen ja lounas 
  
12.00 Tervetuloa! 

Esittäytyminen 
Päivien käytännön järjestelyt  

 
12.30 Puheenjohtajan katsaus 

Kai Andersson, puheenjohtaja 
 

 Luottamustehtävässä toimiminen 
Ajankohtaista vaikuttamistyössä 

  
14.00 Iltapäiväkahvi  
 
14.30 Yhdistystoiminnan perusteet  
 Tiina Syrjäsalo, järjestöasiantuntija 
  
15.30 Yhdistyksen palveluksessa 
 Jari Kuusniemi 
 Hämeen Taksiyrittäjät ry:n sekä Itä-Suomen 

Taksiyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja 
 
16.30 Päiväohjelman päätös 
  
16.30 – 19.30 omaa aikaa  

- mahdollisuus saunoa hotellin 
saunatiloissa: 

17 – 18 Naiset 
18 – 19 Miehet 

 

19.30 – 22.00 
Ruokailu ja illanvietto saunatiloissa 
 
 

 

Lauantai 18.5. 
 
  (Aamiainen tarjolla 7.30 -) 
 

  9.00 Yhdistys vs. Yhtiö  
Jenni Välimäki, juristi 

 
10.00 Kokoustoiminta yhdistyksissä 
 Kokoustoiminta käytännössä 
 

11.30 Lounas 
 

12.30 Kokoustoiminta yhdistyksissä 
 Kokoustoiminta käytännössä 
 

13.30 Suomen Taksiliitto ry 
 Tiina Syrjäsalo, järjestöasiantuntija 
  

Mikä on Taksiliitto? Kuinka yhdistys toimii?  
 

14.30  Iltapäiväkahvi 
 

15.00 Yhdistyksen toiminnan suunnittelu 
 Tiina Syrjäsalo, järjestöasiantuntija  
 

15.30 Päivän yhteenveto  
 

16.40 Kokoontuminen hotellin aulaan 
 Lähtö Mobiliaan (Kangasala)  
 Bussi 40B: Yliopistonkadun pysäkki 

Museolla omatoiminen tutustuminen 
tai osallistuminen opastetuille kierroksille 

(Rallimuseo-opastus, 30 min) 

(Leveillä lahkeilla näyttely -opastus, 30 min) 

19.00 Retropäivällinen Mobiliassa 
Leveillä lahkeilla -näyttelyn henkeen 

19.45  Museobussikuljetus museokeskus Vapriikkiin 
(TRE) - n. 1,5 km hotellilta / tai bussi 40B klo 
19.50 / 20.50 / 21.50 (pysähtyy hotellin 
vieressä) 

Sunnuntai 19.5. 
 
  (Aamiainen tarjolla 7.30 -) 
 
  9.30 Kilpailuun ja -valvontaan liittyviä 

kysymyksiä 
Jenni Välimäki, juristi 

 
10.30 Yhdistystoiminta Q & A 
 Syrjäsalo / Välimäki  
  

 Kysymyksiä ja vastauksia yhdistystoiminnasta 
käytännön tilanteiden kautta 

 
12.00 Lounas 
 
13.00  Yhdistys: tavoitteet ja toiminta 
 Katja Saksa, järjestöpäällikkö 
 
14.30  Kurssin yhteenveto ja palautteet 
 
14.45 Iltapäiväkahvi ja kotimatkalle 
 

 
  

https://www.mobilia.fi/nayttelyt/vaihtuvat-nayttelyt/leveilla-lahkeilla
www.mobilia.fi
https://www.laplandhotels.com/FI/kaupunkihotellit/tampere/lapland-hotels-tampere.html
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