Kurssin nim
mi

Toim
misto- ja kirjastoa
alan amm
matillinen
n opintopäivä

Kurssin aikka

Lauantai 1.12.2
2012 klo 9.00
9
– 16.3
30
Ilmoitttautumisaikka päättyy 9.11.2012

Kurssipaikka

Turun Messu- ja Kongressik
keskus, Mes
ssukentänkaatu 9-13, Turku

Kenelle tarrkoitettu

Toimis
sto ja kirjasstoalalla työs
skentelevätt

Aiheet

Kaikille ammattia
aloille yhtein
nen:
Työelä
ämää, vai e
elämäntyötä
äkö?
Europ
parlamentaa
arikko Mitro Repo
Toimis
sto- ja kirjasstoalan aihe
eet:
Osaam
misen haassteet työnan
ntajarakente
eiden ja
töiden
n sisältöjen muutoksiss
sa
Sopim
mustoimitsija
a Raija Pää
äkkönen
Ajankohtaiset asiiat ammattia
alalta
Alueto
oimitsija An nihelena Jä
äppinen

Kustannukkset

Osallis
stumismakssu 30 €. Am
mmatillinen opintopäivä
o
ä keskittyy ammatillisiin
a
n
kysym
myksiin. Se vvoidaan luk
kea täydenn
nyskoulutukkseksi ja siksi osallistu-misma
aksu tulee h
hakea ensis
sijaisesti työ
önantajan m
maksettavak
ksi.
JHL maksaa
m
mattkakulut liito
on matkustu
ussäännön m
mukaan.

Kurssille hakeminen

Täytä ilmoittautum
mislomake JHL:n Vars
sinais-Suom
men aluetoim
miston sivuilla
osoitte
eessa http:///www.jhl.fi//portal/fi/aluetoimistot/vvarsinaissuomii/alueellinen
n_koulutus/ilmoittautum
minen/ 9.11 .2012 mennessä.
Ilmoitttamatta jäte
etystä tai en
nintään viikk
koa ennen kkurssia tulle
eista
peruutuksista perritään peruu
utusmaksu 30 €.

Tervetuloa!
Annihelena Jäpp
pinen
Alueto
oimitsija
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Toimisto-- ja kirjasttoalan ammatillinen
n opintopä
äivä

Lauantai 1.12.2012
2
kello
09.00

Tuloka
ahvi

09.30

Tilaisu
uuden avau
us

JHL:n puheenjohttaja Jarkko Eloranta

10.00

Työelä
ämää vai ellämäntyötäkkö?
Amma
attieettisiä kysymyksiä
k

Europa
arlamentaa rikko Mitro Repo

12.00

LOUN
NAS

13.00

Osaam
minen haas
steet

14.30

KAHV
VI

15.00

Osaam
misen haasteet

15.30

Ajanko
ohtaiset am
mmatilliset a
asiat

16.00

Tilaisu
uuden päätö
ös ja
osallisstuja-arvonn
nat

16.30

Tilaisu
uus päättyy

Sopimustoimitsijaa Raija Pääk
kkönen,
JHL

Aluetoimitsija Annnihelena Jäppinen,
JHL

Kiitos osallistumisessta ja hyvää
ä kotimatkaa
a!
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