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Tarkennuksia vuoden 2004 luottamusmieskoulutustilaisuuksiin

SVTL:n uusia suositussopimuksia koskevien kirkon luottamusmiessopimuksen 15
§:n mukaisten luottamusmieskoulutustilaisuuksien tarkennetut ajankohdat ja
paikat:
ma 23.8.
ke 25.8.
ma 30.8.
to 2.9.
ma 6.9.
ti 7.9.
ke 8.9.
to 16.9.

2.

Hämeenlinna
Lappeenranta
Helsinki
Eura
Rovaniemi
Nivala
Virrat
Iisalmi

Koulutusta eläkeuudistuksesta

Kirkon keskusrahasto järjestää eläkeuudistusta käsittelevän koulutuskierroksen eri
puolella Suomea syksyllä 2004. Koulutus on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille seurakuntien työntekijöille. Koulutus on kahden tunnin mittainen ja joillakin
paikkakunnilla järjestetään useampia tilaisuuksia. Kirkon sopimusvaltuuskunnan
toimisto suosittelee, että seurakunta antaisi myös ammattijärjestöjen luottamusmiehelle mahdollisuuden osallistua tällaiseen koulutukseen ja myöntäisi hänelle sitä
varten tilapäistä vapautusta virka- tai työtehtävien suorittamisesta, mikäli välttämättömät työtehtävät eivät sitä estä.
Lisätietoa koulutuskierroksesta ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta
www.evl.fi/kiela = ajankohtaista.
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Kunta 2000 Kuopiossa

Oheisena lähetetään ennakkotietoa 8.-9.2.2005 Kuopiossa järjestettävästä 8. valtakunnallisesta kunta-alan työkykysymposiumista. Tilaisuus soveltuu myös seurakuntien ja seurakuntayhtymien johdolle ja työsuojeluhenkilöstölle. Se tarjoaa monipuolisen mahdollisuuden paneutua työyhteisön hyvinvoinnin, työssä jaksamisen
ja työkyvyn ylläpitämisen kysymyksiin. Symposiumiin voi ilmoittautua erillisellä
lomakkeella postitse, faksin kautta tai ilmoittautumislomakkeella www-osoitteessa:
http://www.uku.fi/kkk/sosterv/ilmo.shtml. Viimeinen ilmoittautumispäivä on
14.1.2005.

4.

Kohti turvallista Suomea –kampanja

Viime keväänä käynnistynyt valtakunnallinen Kohti turvallista Suomea –kampanja
saatetaan pian näkyväksi ja kuuluvaksi. Kampanjan slogan on Zägällä ei pärjää!
Vastuu on Sinulla. Yhdessä kohti turvallista Suomea! Kampanja toteutetaan Työtapaturmaohjelman, sosiaali- ja terveysministeriön, sisäasiainministeriön, Liikenneturvan sekä Työturvallisuuskeskuksen yhteistyönä. Lisäksi kampanjassa ovat mukana keskeiset turvallisuutta edistävät organisaatiot. Sen suojelijana on tasavallan
presidentti Tarja Halonen.
Kampanjan konkreettinen tavoite on saada nolla tapaturma –ajattelu ulottumaan
jokaisen yksilön arvoihin ja asenteisiin työssä, liikenteessä, kotona ja vapaa-ajalla.
Tavoitteeseen pyritään muun muassa Kohti turvallista Suomea –seminaareilla, joita
järjestetään eri puolella Suomea: 30.9.2004 Oulussa, 7.10.2004 Vaasassa,
21.10.2004 Joensuussa, 28.10.2004 Porissa, 13.1.2005 Imatralla, 20.1.2005 Jyväskylässä, 27.1.2005 Tampereella ja 3.2.2005 Espoossa. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja niitä kannattaa hyödyntää myös seurakuntien henkilöstö- ja työsuojelukoulutuksessa. Osoitteesta www.nolla.fi on mahdollista saada lisätietoja kampanjan teemoista ja tapahtumista sekä tilata kampanjamateriaalia.
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