
                 Pohjois- Karjalan sairaanhoito- 

                  ja sosiaalipalvelujen ky JHL ry  (212) 

 

OPINTOSIHTEERIN TIEDOTE 1/2016 

A T K – O P E T U S T A 

TSL Joensuun seudun opintojärjestö ry  ja JHL ry 212 järjestää ATK-koulutusta kurssina, yhteensä 5 kertaa 

Hukanhaudan vanhalla puukoululla, Jakokunnantie 3 

 

Ke 6.4,  to 7.4., ti 12.4., to 14.4. ja ti 27.4., yhteensä 20 opetustuntia 

klo 17.00 – 20.00, hinta 25 €/osallistuja, sisältää kahvin/teen + marjaisen laktoosittoman piirakkapalan.  

 

SISÄLTÖ: 

- Resurssien hallinta ja kansiot, tiedon tallennus  

- Käyttöjärjestelmät ja niiden erot: win7, (win8), win10, ohjauspaneeli 

- Internetistä tiedon hakemista ja ajan varaamista (erilaiset palvelut internetissä, esim. Kela, Kanta-arkisto, 

Medinet, laboratorioajan varaaminen internetin kautta) 

-Sähköpostiviestintä, viestien lähettäminen, liitetiedoston lähettäminen sähköpostilla. Tehdään 

  sähköpostiosoite, jos ei ole. 

-Word tekstinkäsittelyllä pienimuotoisen kirjoituksen tekoa, esim. mielipidekirjoitus lehteen ja sen 

  lähettäminen sähköpostilla tai vaikkapa ruokaohjeen imurointi internetistä tekstinkäsittelyyn ja sen 

  lähettäminen ystävälle sähköpostilla.  

- Facebook, osana sosiaalista mediaa. 

 

Kouluttaja Tuulikki Jouskari 

 

Ilmoittautuminen 4.4.2016 mennessä puh.0505257093, käytössä kannettavat tietokoneet (8 + 

opettajan kone). Myös omilla koneilla voi tulla opetukseen.  Maksimi osallistujamäärä  on 10.  

 

JHL ITÄ-SUOMEN A L U E E N  K O U L U T U K S I A 2016 

Ammatilliset opintopäivät Kimmelissä:  

Ravitsemuspalvelujen ammatillinen opintopäivä on tiistaina  9.8.2016 Hotelli Kimmelissä, 

ilmoittautuminen 27.6.2016 mennessä. Ilmoittautumiset jäsenpalvelut 24 h kautta  www.jhl.fi.  Ota 

yhteyttä JHL ry 212 opintosihteeriin puh. 0505257093, niin sovitaan tapaaminen. Tämä koskee jäseniä, joilla 

ei ole mahdollisuutta ilmoittautua tietokoneella. .  

Varaa jo kalenteriin: Hoitoalan opintopäivät 6.10.2016 Kimmelissä, johon haettava viimeistään 29.8.2016 

mennessä.  

Ammatillisille opintopäiville haetaan työantajalta osallistumismaksua 30 € ja palkallista vapaata.  

Aluetoimisto on myös tukenasi koulutusasioissa: Yläsatamakatu 7 B 13, 80100 Joensuu. Palvelusihteeri Eila 

Hyvärinen vastaa numerossa 010 7703 650 tai 050 4432 042.  

Nuorisokurssi (alle 35-v. jäsenille Itä- ja Kaakois-Suomen alueilla 21.-22.5.2016.  Kysy tästä tarkemmin 

aluetoimistolta.  

 

 

 

 

http://www.jhl.fi/


 



TSL:n opintokeskuksen järjestämää koulutusta, jota JHL-liitto tukee 

Liitto tukee: osallistumismaksun, majoituksen, ruokailut, kahvit, aamiaisen 

Oma vastuu: M a t k a t  

Kestävä kehitys arjessa - Pienetkin teot vaikuttavat 

Aika: 21.-22.5.2016 

Paikka: Joensuu GreenStar (yöpyminen, aamiainen),  koulutuspaikka: Kimmel (lounas ja päivällinen ja päiväkahvi) 

Osoite: Hotel GreenStar, Torikatu 16, 80100 Joensuu 

Lisätiedot: Kurssi on lauantaina klo 10.00 - 18.00 ja sunnuntaina klo 10.00 - 15.00 

 350 € majoittuen 2 hh, 290 € ilman majoitusta 

Kurssikuvaus 

Tällä kurssilla käydään läpi, mitä jokaisen kannattaa tietää kestävästä kehityksestä ja kestävästä työstä, jotta sen 
edistäminen omassa toiminnassa helpottuu - ja maailma pelastuu. Saat välineitä kestävän kehityksen edistämiseksi 
paitsi arjessa ja työpaikalla, myös järjestöissä, joissa vaikutat. Taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja ekologinen 
kestävä kehitys työssä määrittävät mm. työhyvinvoinnin tasoa, yhdenvertaisuuden toteutumista, toiminnan taloudellista 
kantavuutta sekä ekologista jälkeä. 

Useat ammattiliitot tukevat jäseniensä osallistumista tälle kurssille maksamalla kurssimaksun. Katso mitä kurssejamme 
liittosi tukee  
vuonna 2016. Kysy lisää ohjeita liitostasi tai neuvontapalvelustamme  JHL-liitto korvaa osallistumismaksun, johon 
sisältyy majoitus, ruokailut, kahvit. Tarkempia tietoja saat soittamalla. Ennakkotiedon mukaan  joensuulaiset 
eivät voi majoittua, mutta se kannattaa kysyä erikseen myös seuraavasta numerosta, koska matka saattaa olla 
kohtuuttoman pitkäkin (Tuupovaara, Kiihtelysvaara, Uimaharju, Hammaslahti,  Eno paikkakunnilta).  

020 745 7611.     OMAVASTUU: matkat.   

Ilmoittautuminen (alla olevan lomakkeen löydät TSL:n kotisivuilta) 

Kurssille voi ilmoittautua alla olevalla lomakkeella, joka löytyy  www.tsl.fi kautta – kurssikalenteri – työelämän 
järjestötaidot kohdasta.  Kurssi on avoin kaikille työssä käyville ihmisille.   
tai puhelimitse 0207 457611. 
 

L O P U K S I  

 

Eri järjestöjen kanssa yhteistyössä tapahtuva koulutus on tärkeää, koska silloin voimme jakaa kuluja. 

Oriflameilta mm. toteutetaan siten, että TSL Joensuun seudun opintojärjestö osallistuu kuluihin.  

Pidetään yhteyttä.  Alla hallituksen toimijoiden yhteystietoja, mutta olethan yhteydessä koulutusasioissa 

ensisijaisesti opintosihteeriin.   

 

 

https://tsl-fi.directo.fi/@Bin/4922488/Ammattiliittojen+tukip%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+2016.pdf
http://www.tsl.fi/

