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Viestintäkoulutukset syksyllä 2013 ja keväällä 2014 
 

Ylitornion kunnassa on meneillään TEKES:n rahoittama hanke, jonka yhtenä painopistealueena on 

kunnan sisäisen viestinnän kehittäminen. Viestintä on valikoitunut painopistealueeksi henkilöstökyselyn 

tulosten perusteella. Osana viestinnän kehittämistä toteutetaan projektin puitteissa henkilöstölle 

tarkoitettuja viestintäkoulutuksia syksyllä 2013 ja keväällä 2014.  

 

Hankkeen yleisesittely pidetään avajaispäivänä 19.9. Viestintäkoulutusosio alkaa yleisesittelyllä 8.10. 

 

Koulutusten kohderyhmät 
 

Viestintäosiossa kouluttajina toimivat Helena Lemminkäinen ja Tuija Takkula. Pääsääntöisesti Tuija 

Takkula kouluttaa perusturvatoimen henkilöstöä ja Helena Lemminkäinen muuta henkilöstöä. 

Marraskuuta lukuun ottamatta kaikki koulutukset on tarkoitettu koko kunnan henkilöstölle. 

Marraskuussa koulutus koskee vain kaikkien osastojen esimiehiä ja vastuuhenkilöitä sekä 

perusturvatoimen työntekijöitä. 

Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri joukko henkilöstöstä osallistuu koulutuksiin. On hyvä, jos 

pystyy osallistumaan jokaiseen koulutusosioon. Koulutuksiin kannattaa osallistua myös vaikka tietää, 

ettei pääse kaikkiin järjestettäviin koulutuksiin. 

 

Ilmoittautuminen 
 

Ilmoittautuminen tapahtuu lähiesimiehen kautta. Ilmoittautumisia ottaa vastaan projektipäällikkö Juho 

Hiltunen (juho.hiltunen@ylitornio.fi, 040 555 9112). Ilmoittautuminen on välttämätöntä projektin 

rahoitukseen liittyvän raportoinnin vuoksi. 

Kaikki koulutukset ovat työaikaa. 

Lisätietoja 
Juho Hiltunen, Projektipäällikkö 

juho.hiltunen@ylitornio.fi, 040 555 9112  

mailto:juho.hiltunen@ylitornio.fi
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Koulutuspäivämäärät ja ryhmäjaot 
 

19.9.2013  Hankkeen avajaispäivä 

Kunnantalon auditorio 

Kaksi samansisältöistä tilaisuutta, ilmoittautuminen vain toiseen. Tilaisuudessa esitellään 

yleisluontoisesti koko hanke, josta alla olevat viestintäkoulutukset ovat vain osa. 

 

Vaihtoehtoiset ryhmät 

19.9.2013 klo 12-15 

19.9.2013 klo 15:30-18:30 

 

 

8.10.2013 Orientaatio viestintäkoulutuskokonaisuuteen 

Kunnantalon auditorio 

Kaksi samansisältöistä tilaisuutta, ilmoittautuminen vain toiseen. 

 

Vaihtoehtoiset ryhmät 

8.10.2013 klo 12-15 

8.10.2013 klo 15:30-18:30 

 

 

9.-10.10.2013  Viestintä työyhteisötaitona 

Kunnantalo, paikat ilmoitetaan myöhemmin 

Kaksi kouluttajaa pitää kahden päivän aikana kumpikin neljä samansisältöistä tilaisuutta. 

Ilmoittautuminen vain yhteen tilaisuuteen. Tuija Takkulan ryhmät on varattu perusturvatoimen 

työntekijöille, Helena Lemminkäisen ryhmät kaikille muille 

 

Vaihtoehtoiset ryhmät 

Tuija Takkula (perusturvatoimi) Helena Lemminkäinen (muu henkilöstö) 

9.10.2013 klo 9-12 9.10.2013 klo 9-12 

9.10.2013 klo 12:30-15:30 9.10.2013 klo 12:30-15:30 

10.10.2013 klo 9-12 10.10.2013 klo 9-12 

10.10.2013 klo 12:30-15:30 10.10.2013 klo 12:30-15:30 
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18.-20.11.2013  Viestintä ja johtaminen 

Kunnantalo, paikat ilmoitetaan myöhemmin 

18.-20.11. koulutukset on jaettu erikseen kaikille kunnan esimiehille ja vastuuhenkilöille ja 

perusturvatoimen alaisille. 

 

Vaihtoehtoiset ryhmät 

Tuija Takkula (perusturvatoimen alaiset) Helena Lemminkäinen (esimiehet) 

 18.11.2013 klo 9-12 Johtoryhmä ja heidän 
sijaisensa 

 18.11.2013 klo 12:30-15:30 Esimiesryhmä 

19.11.2013 klo 9-12 19.11.2013 klo 9-12 Esimiesryhmä 

19.11.2013 klo 12:30-15:30 19.11.2013 klo 12:30-15:30 Esimiesryhmä 

20.11.2013 klo 9-12  

20.11.2013 klo 12:30-15:30  

 

3.-4.12.2013  Arjen viestintätaitoja 

Kunnantalo, paikat ilmoitetaan myöhemmin 

Kaksi kouluttajaa pitää kahden päivän aikana kumpikin neljä samansisältöistä tilaisuutta. 

Ilmoittautuminen vain yhteen tilaisuuteen. Tuija Takkulan ryhmät on varattu perusturvatoimen 

työntekijöille, Helena Lemminkäisen ryhmät kaikille muille 

 

Vaihtoehtoiset ryhmät 

Tuija Takkula (perusturvatoimi) Helena Lemminkäinen (muu henkilöstö) 

3.12.2013 klo 9-12 3.12.2013 klo 9-12 

3.12.2013 klo 12:30-15:30 3.12.2013 klo 12:30-15:30 

4.12.2013 klo 9-12 4.12.2013 klo 9-12 

4.12.2013 klo 12:30-15:30 4.12.2013 klo 12:30-15:30 

 

 

18.2.2014  Koko henkilöstölle tarkoitettu kevään aloitustilaisuus 

Kunnantalon auditorio 

kaksi samansisältöistä tilaisuutta, ilmoittautuminen vain toiseen 

 

Vaihtoehtoiset ryhmät 

18.2.2014 klo 12-15 

18.2.2014 klo 15:30-18:30 
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19.2.2014  Hyvä asiakaspalvelu 

Kunnantalo, paikat ilmoitetaan myöhemmin 

Kaksi kouluttajaa pitää kumpikin kaksi samansisältöistä tilaisuutta. Ilmoittautuminen yhteen 

tilaisuuteen. Tuija Takkulan ryhmät on varattu perusturvatoimen työntekijöille, Helena Lemminkäisen 

ryhmät kaikille muille. 

 

Vaihtoehtoiset ryhmät 

Tuija Takkula (perusturvatoimi) Helena Lemminkäinen (muu henkilöstö) 

19.2.2014 klo 9-12 19.2.2014 klo 9-12 

19.2.2014 klo 12:30-15:30 19.2.2014 klo 12:30-15:30 

 

 

5.5.2014  Kehityskeskustelut 

Kunnantalo, paikat ilmoitetaan myöhemmin 

Kaksi kouluttajaa pitää kumpikin kaksi samansisältöistä tilaisuutta. Ilmoittautuminen yhteen 

tilaisuuteen. Tuija Takkulan ryhmät on varattu perusturvatoimen työntekijöille, Helena Lemminkäisen 

ryhmät kaikille muille. 

 

Vaihtoehtoiset ryhmät 

Tuija Takkula (perusturvatoimi) Helena Lemminkäinen (muu henkilöstö) 

5.5.2014 klo 9-12 5.5.2014 klo 9-12 

5.5.2014 klo 12:30-15:30 5.5.2014 klo 12:30-15:30 

 

6.5.2013 Päätöstilaisuudet – tästä on sovittu 

Kunnantalo, paikat ilmoitetaan myöhemmin 

Kaksi kouluttajaa pitää kumpikin kaksi samansisältöistä tilaisuutta. Ilmoittautuminen yhteen 

tilaisuuteen. Tuija Takkulan ryhmät on varattu perusturvatoimen työntekijöille, Helena Lemminkäisen 

ryhmät kaikille muille. 

 

Vaihtoehtoiset ryhmät 

Tuija Takkula (perusturvatoimi) Helena Lemminkäinen (muu henkilöstö) 

6.5.2014 klo 9-12 6.5.2014 klo 9-12 

6.5.2014 klo 12:30-15:30 6.5.2014 klo 12:30-15:30 

 

  


