
  OAJ Päijät-Häme/ TJS 

 

KUTSU: JOKU ROTI!- koulutukseen 

AIKA: to 17.11.2016 klo 17–18.15 ruokailu, 18.15–19.45 koulutus 

PAIKKA: Ravintola Kulinaari, Svinhufvudinkatu 6, Lahti 

OAJ Päijät-Hämeen kaikille jäsenille 

Koulutuksessa saat tietoa palkkauksesta, opettajan tehtävästä, 

virkaehtosopimuksesta ja muusta tärkeästä työhön liittyvästä asiasta. Tule 

päivittämään tietosi ja saamaan siitä kenties jotain rotia työhösi! 

Koulutusosuudet pidetään opettajaryhmittäin pääluottamusmiesten johdolla: 

YSI- yleissivistävät (opettajat peruskoulu, lukio) Hannu Lehto, plm Lahden 

kaupunki, JUKO 

KVTES- lastentarhanopettajat Jussi Anttila, plm Lahden kaupunki, JUKO 

AMMATILLISET- Marko Varjos, plm Koulutuskeskus Salpaus 

AMK- Taina Heininen-Reimi, plm Lahden ammattikorkeakoulu 

 

Oletpa uusi UPEA tai kokenut KOPEA opettaja, tilaisuus on juuri sinua 

varten! Tule ja houkuttele kollegasikin mukaan! 

Tarjolla upea syksyinen kulinaarinen päivällinen! 

 

Sitovat ilmoittautumiset ti 8.11.2016 mennessä osoitteeseen: 

oaj.paijat-hame@phnet.fi 

Ilmoita nimi, yhdistys, koulutusosuus, johon osallistut ja mahdollinen 

erityisruokavalio. 
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  OAJ Päijät-Häme/ TJS 

 

KOULUTUSOHJE  2016 

 

 

OSALLISTUMISOIKEUS 
Koulutukset on tarkoitettu OAJ Päijät-Hämeen alueyhdistykseen kuuluvien jäsenyhdistysten 
jäsenille. Jäsentilaisuuden kutsut toimitetaan yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille, jotka 
toimittavat ne yhteysopettajien kautta jäsenilleen. 
Puheenjohtajien, sihteereiden, luottamusmiesten ja muiden toimihenkilöiden koulutuksissa 
osallistujat edustavat yhdistystään ja kutsut toimitetaan yhdistyksiin. Yhdistys tekee päätöksen, 
keitä toimihenkilökoulutukseen lähetetään.  
 

 

ILMOITTAUTUMINEN/PERUMINEN 
Koulutuksiin tulee ilmoittautua koulutuskutsussa ilmoitettuun päivämäärään mennessä. 
Ilmoittautuminen on aina sitova. Ilmoittautumisen voi perua kuluitta ilmoittautumisaikana. 
Mahdolliset perumisesta tai perumatta jättämisestä aiheutuneet kustannukset 
laskutetaan ilmoittautumisen tehneeltä jäseneltä tai lähettävältä yhdistykseltä. 
 

MAJOITUS 
Koulutusten majoitus tapahtuu pääsääntöisesti kahden hengen huoneissa. Majoitus yhden 
hengen huoneessa on mahdollinen, mikäli osallistuja maksaa itse yhden ja kahden hengen 
huoneiden erotuksen. 
 

MATKAKUSTANNUKSET 
OAJ Päijät-Häme korvaa toimihenkilö- ja kutsukoulutuksiin osallistuvien kurssilaisten 
matkakulut tarkoituksenmukaisinta matkustustapaa käyttäen. Oman auton käytöstä korvataan 
alueyhdistyksen käytännön mukaan (0,25 e/km, 0,07 e/km lisämatkustaja). Jos 
koulutustilaisuuteen on järjestetty yhteiskuljetus, matkakulut korvataan vain liityntämatkan 
osalta.  
Jäsentilaisuuksiin osallistuville ei makseta matkakorvauksia. 
 

KOULUTUKSEN OHJELMAAN OSALLISTUMINEN 
Koulutus on kokonaisuus ja siksi on tarkoituksenmukaista, että koulutettava osallistuu 
koulutuksen kaikkiin osioihin. Koulutettavan tulee aina mainita ilmoittautuessaan, mikäli hän ei 
osallistu kaikkiin osioihin tai ruokailuun.  

RUOKAILU 
Useissa koulutustilaisuuksissa on ruokatarjoilu. Erityisruokavaliot huomioidaan, kunhan niistä 
on kerrottu ilmoittautumisen yhteydessä.  

 

MUUT OHJEET 
 
Koulutuksen kutsussa mainitaan toimintaohjeet kuhunkin tilaisuuteen. 
 
 
 

 TERVETULOA KOULUTUKSIIN! 
 

 

 

 


