Ammattiosastojen koulutus
Ammattiosasto koulutuksen järjestäjänä
Ammattiosastojen jäsenilleen tarjoamaa koulutusta tuetaan kurssituen muodossa. Kurssituki on vuonna
2021 enintään 30 euroa/oppitunti (á 45 min), kun kurssin järjestämisen oppituntihinta ylittää 52 euroa.
Jos oppitunnin hinta alittaa tämän, tukea maksetaan enintään 50 % oppitunnin hinnasta.
Katso lisätietoja aktiviien sivuilta osoitteesta: www.pam.fi.

Tilauskoulutus ammattiosastoille
Ammattiosasto voivat tilata seuraavia koulutuksia liitolta. Olkaa yhteydessä omaan aluetoimistoonne tai
koulutusyksikköön kurssisihteeri@pam.fi.

HYVINVOINTIKOULUTUS
TYÖHYVINVOINTIKORTTI
Työhyvinvointia edistetään parhaiten työpaikalla yhteisvoimin. Hyvinvoiva henkilöstö on
motivoitunutta, sitoutuu työhönsä, ja toimii tehokkaasti. Työhyvinvointi auttaa organisaatiota
menestymään, edistää työurien kestoa ja vähentää sairaus-, ja eläkekuluja. Koulutuksen päätteeksi asiat
kerrataan pienen tentin muodossa. Koulutuksen jälkeen opiskelijat saavat työhyvinvointikortin,
jonka myöntää Työturvallisuuskeskus. Koulutus voidaan toteuttaa yksi- tai kaksipäiväisenä.
JAKSAMISEN AVAIMET
Tämä on hyvin suosittu kurssi työssä jaksamiseen liittyvistä tekijöistä! Kurssiviikonlopun aikana
saat tietoa ja taitoa etsiä yhdessä keinoja jaksamisen edistämiseksi, joita voi hyödyntää omalla
työpaikalla. Koulutuksen kesto on kaksi päivää ja se sopii pidettäväksi esimerkiksi viikonloppuna.
VOIMA JA SYKE
Jatkokurssi Jaksamisen avaimet -kurssille.Voima, vallankäyttö ja vaikuttaminen ovat läsnä
työssä ja elämässä. Käytänkö valtaani vai käyttääkö sitä joku toinen, on oleellinen kysymys.
Tämä kurssi on virkistävä mahdollisuus pohtia näitä asioita ja tehdä itselleen oma voimakartta.
Opiskelu lisää itsetuntemusta ja vahvistaa hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Koulutuksen
kesto on kaksi päivää ja se sopii pidettäväksi esimerkiksi viikonloppuna.

EDUNVALVONTAOSAAMINEN
Räätälöimme ammattiosastoille edunvalvontaosaamista edistävää koulutusta yhdessä toimitsijoiden ja
asiantuntijoiden avulla. Aiheina voi olla esimerkiksi työehtosopimus, työsuojeluasiat tai vaikkapa
vuosilomaan liittyvät asiat. Ottakaa rohkeasti yhteyttä aluetoimistoonne tai koulutusyksikköön!

KOULUTUSTA AMMATTIOSASTON TOIMINTAAN
JOHTOKUNTIEN PEREHDYTYS
Koulutuspäivässä käydään läpi ammattiosaston perustehtävää ja johtokunnan jäsenien tehtävänkuvia.
Tavoitteena on innostaa osallistujat rohkeasti uuteen tehtäväänsä. Lisäksi tavoitteena on yhteisöllisen ja
vastuullisen toimintatavan edistäminen johtokuntatyössä. Koulutus toteutetaan räätälöidysti yhdessä
aluetoimiston kanssa.
Uutta! Voit opiskella tämän kokonaisuuden verkossa yksin tai yhdessä johtokunnan kanssa
Ilmoittaudu mukaan tapahtumakalenterin kautta! Jos teette perehdytyksen yhdessä johtokunnan kanssa
niin jokaisen osallistujan tulee itse ilmoittautua mukaan erikseen. Ilmoittauminen auki ympäri vuoden.
Löydät kurssin nimellä Ammattiosasto II: Perehdytys ammattiosastojen toimintaan.
AMMATTIOSASTOJEN KOKOUSTOIMINTA
Koulutuspäiväsä käydään läpi ammattiosastojen kokoustoimintaa. Opit myös, millainen on hyvä
kokous, niin järjestäjän kuin osallistujankin näkökulmasta. Koulutus toteutetaan räätälöidysti yhdessä
aluetoimiston kanssa.
Uutta! Voit opiskella tämän kokonaisuuden verkossa yksin tai yhdessä johtokunnan kanssa
Ilmoittaudu mukaan tapahtumakalenterin kautta! Jos teette perehdytyksen yhdessä johtokunnan kanssa
niin jokaisen osallistujan tulee itse ilmoittautua mukaan erikseen. Ilmoittauminen auki ympäri vuoden.
Löydät kurssin tapahtumakalenterista nimellä Ammattiosasto I: Ammattiosastojen kokouskoulutus.

Tehtäväkohtainen koulutus Kiljavan opistolla
PAM maksaa tehtäväkohtaisen koulutuksen osalta kurssimaksun. Mahdollista ansionmenetystä
korvataan kurssipäivärahan muosossa. Suosituksemme on, että ammattiosasto korvaa loput
ansionmenetyksestä kurssistipendin muodossa. Ilmoittautmiset PAMin kurssihakemuksella.
Varmisthan Kiljavan opiston sivuilta kurssien ajankohdat.

PUHEENJOHTAJA- JA SIHTEERIKURSSI
22.–26.11. Kiljavan opisto
Ilmoittaudu viimeistään 15.10.
Kurssi alkaa yhdistysten oikeudelliseen asemaan tutustumisella, minkä jälkeen käydään läpi mm.
kokoustoimintaa, viestintää, toiminnan suunnittelua ja kokousasiakirjoja. Kurssilla tutustutaan myös
järjestöjohtamisen periaatteisiin. Lisäksi tehdään erilaisia harjoituksia, jotka lisäävät mm.
esiintymisvarmuutta.

TSL:n ja KSL:n tilauskoulutukset
Myös yhteistyökumppanimme Työväensivistysliitto TSL ja Kansan Sivistystyön Liitto KSL tarjoavat
erilaisia koulutuksia ammattiosastoille tilauksesta.
Tutustu kurssitarjontaan:
→ www.tsl.fi/oppimaan/tslnkoulutuspalvelut/tilauskurssit
→ www.ksl.fi/tilauskoulutus-jarjestoille-2

Seuraa koulutuksen ajankohtaisia asioita PAMin nettisivuilta www.pam.fi/koulutus

