Tervetuloa ajankohtaispäiville!
Kurssin nimi

Oikeusministeriön ja oikeushallinnon ajankohtaispäivät

Kurssin aika ja paikka

11.03.- 12.03.2017 JHL- opisto / M/S .
Paikalle odotetaan 80 OM hallinnonalalla työskentelevää jäsentä
eri virastoista ja ministeriöstä.
Ajankohtaispäivät alkavat 11.3.2017 JHL – opistolla (Sörnäisten
rantatie 23, Helsinki) ajankohtaisilla työmarkkina- asioilla,
oikeusministeriön hallinnonalan muutosten keskusteluilla sekä
yhdistysten kevätkokouksilla. JHL- opistolta siirrymme
yhteiskuljetuksella Länsiterminaaliin. Yhteisen illallisen jälkeen on
vapaata ohjelmaa.
12.3.2017 aamusta on mahdollisuus käydä Tallinnassa ja yhteinen
ohjelma alkaa klo12 ja jatkuu klo15 asti.

Ilmoittautuminen

Jäsenpalvelu 24h – kautta.
(http://www.jhl.fi/portal/fi/opi_ja_osallistu/kouluttaudu/kurssit_jase
nille/ )
HUOM! Ilmoittautumiset tulee suorittaa 10.2.2017 mennessä ja
ilmoittautuneet hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä eli
ILMOITTAUDU heti! Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse
toiveesi hyttikaveriksi.

Kurssin kesto

2 pv

Kenelle

Kurssi on tarkoitettu kaikille oikeusministeriön hallinnonalalla
työskenteleville JHL:n jäsenille ja aktiiveille. Ajankohtaispäivät
toteutetaan yhteistyössä kolmen oikeushallinnossa toimivan
yhdistyksen (Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry:n, Suomen
Haastemiehet JHL ry:n, Suomen Kihlakunnanulosottomiesten yhdistys
SUY ry) kanssa.

Teemat

Kysymyksessä on yhteinen virkistys- / verkostoviikonloppu
työmarkkina- asioiden, työsuojeluasioiden, työhyvinvoinnin ja
yhdessäolon ympärillä.

Tavoitteet ovat;

☺ tavata muita oikeusministeriön hallinnonalalla työskenteleviä,
☺ käsitellä hallinnonalan ajankohtaisia asioita,
☺ lisätä ihmisten tietoisuutta ajankohtaisista muutoksista ja siitä miten
niihin voi vaikuttaa.

Aiheita ovat mm;

☺ JHL:n jäsenenä oikeusministeriön hallinnonalalla, miten voisimme
tehdä asioita paremmin?

☺ Muutokset ja me
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☺ Oikeusministeriön hallinnonalaa koskettavat muut ajankohtaiset
asiat
Lisätietoa

Liitto maksaa opetuksen, matkat kurssipaikalle ja takaisin kotiin.
Oikeushallinnon yhdistykset maksavat jäseniensä laivamatkan ja
illallisen laivalla (pl. mahdollinen omavastuu osuus).
Lisätietoja kurssin sisällöstä antaa sopimustoimitsija Mikko Siljander,
p. 010 7703 352 tai mikko.siljander@jhl.fi

Ajankohtaispäivien alustava ohjelma
Lauantai 11.03.2017
11.00- 12.00

Lounas

12.00- 12.30

Tilaisuuden avaus, Mikko Siljander

12.30- 13.15

Ajankohtaiset työmarkkina- asiat, Kristian Karrasch

13.30–14.00

Muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla, oikeusministeriön edustaja

14.00- 14.30

kahvi

14.30- 15.00

Tapaus URA, valtakunnanvoudinviraston edustaja

15.00- 16.00

Yhdistysten kevätkokoukset

16.00- 17.00

Siirtyminen Länsiterminaaliin

17.30

Illallinen laivalla

Sunnuntai 12.03.2017
12.00- 13.00

Ajankohtaista hallinnonalalla, yhdistysten puheenjohtajien ja
pääluottamusmiehen ja JHL:n terveiset

13.00- 14.00

Työsuojelu keskiöön, miten toimia kun sisäilmassa ongelmia?

14.00- 14.45

Työsuojeluvaltuutetun terveiset, miten toimia kun onnettomuus kohtaa? Ilari
Parisaari

14.45- 15.00

Tilaisuuden lopetus, Mikko Siljander
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