
Hei jäsenet, 

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten yhdistys ry järjestää/osallistuu yhdessä muiden oikeusministeriön hallinnonalan 
JHL:n yhdistysten kanssa 
neuvottelupäiville ja risteilyyn Tallinnaan: 

Ajakohta:   21. - 22.3.2015  
Paikka:      JHL-opisto, Sörnäisten rantatie 23 Helsinki ja Tallinkin Baltic Queen -laiva Tallinnaan 
Hinta:         Liitto maksaa opetuksen, matkat kurssipaikalle ja takaisin kotiin.

Yhdistyksen hallitus päättää kokouksessaan 6.2. mahdollisesta osallistumisesta risteilykustannuksiin. 

A-luokan 
2-hengen hyttipaikka ja buffet-illallinen ruokajuomineen + aamiainen + kokouskahvi sunnuntaina  yht.  97,80 e/hlö 
 
B-luokan 
2-hengen hyttipaikka ja buffet-illallinen ruokajuomineen + aamiainen + kokouskahvi sunnuntaina  yht.  84,30 e/hlö 

Eläkeläiset voivat osallistua risteilylle (ei neuvottelupäiville) halutessaan. 
Etusijalla ilmoittautumisessa ovat työssäolevat. 

MUISTA Passi / uuden mallinen henkilöllisyystodistus mukaan !

Ilmoittautuminen tapahtuu Jäsenpalvelu 24h-kautta 9.2.2015 mennessä     
http://www.jhl.fi/portal/fi/opi_ja_osallistu/  (ilmoita myös hyttikaverisi) 
                                                       
tai       Ilmoittautuminen myös allekirjoittaneelle s-postilla!   

50 ensimmäistä meidän yhdistyksestä mahtuu mukaan, joten ilmoittaudu nopeasti  (ilmoittautuminen on SITOVA) 
Lähetän  yhdistyksen tilinumeron, kun mukaanpääsysi on varmistunut.

Halutessasi voit osallistua vain kevätkokoukseen. (ilmoittaudu allekirjoittaneelle) 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina  21.3.2015 klo 13.00 JHL-opistolla. 
Esillä sääntömääräiset asiat

Oikeusministeriön ja oikeushallinnon ajankohtaispäivät - Koko ohjelma alla seuraavilla sivuilla.

Ystävällisin terveisin

Timo Heinonen
hallituksen jäsen / luottamusmies 
Suomen Kihlakunnanulosottomiesten yhdistys ry
puh. 029 56 23382  gsm 050 5593 900
e-mail: timo.heinonen@oikeus.fi



Tervetuloa ajankohtaispäiville!

Kurssin nimi "Oikeusministeriön ja oikeushallinnon ajankohtaispäivät"

Aika ja paikka 21.03.- 22.03.2015, ja paikalle odotetaan 150  OM:n hallinnonalalla 
työskentelevää jäsentä eri virastoista ja hallinnonaloilta.

Ajankohtaispäivät alkavat 21.3.2015 JHL – opistolla (Sörnäisten rantatie 
23, Helsinki) yhdistysten kevätkokouksilla ja jäsenlähtöisellä toiminnan 
kehittämistyöskentelyllä. 
JHL- opistolta siirrymme yhteiskuljetuksella Länsiterminaaliin ja siitä sitten 
M/S Baltic Queen- nimiseen laivaan, jossa ajankohtaispäivät jatkuvat 
työhyvinvointiin liittyvillä teemoilla. 
Yhteisen illallisen jälkeen on vapaata ohjelmaa. 
22.3.2015 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_jasenille/
HUOM! Ilmoittautumiset tulee suorittaa 09.02.2015 mennessä ja 
ilmoittautuneet hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä eli 
ILMOITTAUDU heti!  
Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse toiveesi hyttikaverista. 

Kurssin kesto 2 pv 

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

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

Tavoitteet
• tavata muita oikeusministeriön hallinnonalalla työskenteleviä, 
• käsitellä hallinnonalan ajankohtaisia asioita, 
• lisätä ihmisten tietoisuutta työsuojelusta, työhyvinvoinnista sekä siitä 

miten siihen voi vaikuttaa.

Aiheita ovat mm
• JHL:n jäsenenä oikeusministeriön hallinnonalalla, miten voisimme 

tehdä asioita paremmin? 
• Muutokset ja me
• Oikeusministeriön hallinnonalaa koskettavat muut ajankohtaiset asiat

Lisätietoa Liitto maksaa opetuksen, matkat kurssipaikalle ja takaisin kotiin. 
Oikeushallinnon yhdistykset osallistuvat risteilyn ja illallisen kustannuksiin 
omien päätöksiensä mukaisesti. . 

Lisätietoja kurssin sisällöstä antaa sopimustoimitsija Mikko Siljander, 
p. 010 7703 352 tai mikko.siljander@jhl.fi

http://www.jhl.fi/portal/fi/opi_ja_osallistu/kouluttaudu/kurssit_jasenille/


Ajankohtaispäivien alustava ohjelma

Lauantai 21.03.2015

12.00- 12.30 Tervetuliaiskahvit ja tilaisuuden avaus

12.30- 15.00 Yhdistysten toiminnan kehittäminen ja kevätkokoukset

15.00–15.45 Tutustuminen opiston tiloihin ja verkostoituminen

15.45- 16.00 Siirtyminen Länsiterminaaliin

17.00- 19.00 Yhteinen tilaisuus työhyvinvoinnista ja siihen vaikuttamisesta (laiva lähtee 18.30)

Sunnuntai 22.03.2015

12.00–15.00 Oikeusministeriön hallinnonalan ajankohtaiset työmarkkina- ja työhyvinvointiasiat. 


