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Laajenna osaamistasi
– ilmoittaudu PAUn kursseille
Tässä koulutusoppaassa esitellään erikseen sekä liiton
että opistojen järjestö- ja sopimuskoulutukset.
Järjestökoulutus – avoin koulutus
kaikille jäsenille

Järjestökoulutus on PAUn tarjoama jäsenetu kaikille jäsenille. Koulutus antaa
tietoja ja taitoja, joita voit käyttää omassa ammattiosastossasi tai yleisemminkin
yhteiskunnassa. Sekä liiton omat että Kiljavan opiston järjestökurssit löytyvät tästä
oppaasta. Liitto maksaa näiden kurssien
osallistujien kurssimaksut, majoittumiset,
ruokailut ja kohtuulliset matkakulut.
PAU tukee vain tästä koulutusoppaasta
löytyviä Kiljavan, myös Tampereella järjestettäviä, opiston kursseja.
Arkisin pidettäville järjestökursseille
osallistumista varten työnantaja voi myön

tää palkatonta vapaata. Tällaiseen koulutukseen osallistuminen saman lomanmääräytymisvuoden aikana enintään
30 päivän ajan ei vähennä sen vuoden
vuosilomaoikeutta.
Järjestökurssien ajalta ei työnantaja
maksa palkkaa. PAU maksaa arkisin järjestettäville, tässä luettelossa mainitulle,
Kiljavan opiston järjestämälle järjestökurssille osallistuvalle, SAK:n suositusten mukaan kurssipäivärahaa 43,44 €/
vrk ja stipendiä viikon (5 pv) kurssiajalta yhteensä 412,79 €/vko/5 pv.
Lyhyemmiltä kursseilta maksetaan päivärahaa ja stipendiä päivien lukumäärään
suhteutettuna.
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Sopimuskoulutus

Jos olet liittomme ammattiosaston puheenjohtaja, luottamusmies, varaluottamusmies tai työsuojeluedustaja, sinulla
on oikeus työaikana tapahtuvaan ammattiyhdistyskoulutukseen vuosittaisten koulutussuunnitelmien puitteissa. Kurssiajalta työnantaja maksaa osallistujan palkan.
Muut välttämättömät kurssikulut maksaa
liitto.
Työväen Sivistysliiton kurssit (TSL)

PAUn ammattiosastoilla on mahdollisuus tilata TSL:ltä mieleisensä omien tarpeidensa mukaan räätälöity kurssi. Kurssin voi myös valita valmiista sisällöistä tai
ottaa niistä osia omaan kurssiinsa. TSL:n
kurssiräätälöinnistä voi ottaa yhteyttä
PAUn koulutus- ja järjestötoimitsijaan
Juha Jaatiseen.
Koulutusta osastojen kokouksissa

Mikäli olette kiinnostuneet järjestämään
koulutusta osastojen kokousten yhteydessä, ottakaa yhteyttä PAUhun, jos haluatte
paikalle liiton asiantuntijan.
Matkakustannusten korvaaminen

Kurssikutsun mukana saat aina matkustusohjeet ja tiedot matkakustannusten
korvausmääristä. Kurssimatkoilla toivomme, että suosit julkista liikennettä.
Pysäköintikuluja korvaamme 10 €/päivä. Jos saavut lauantaina ja lähdet sunnuntaina, korvaus on 20 €.
Kursseille ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittautuminen tapahtuu
PAUn verkkosivuilta, sähköisen jäsenpalvelun kautta osoitteessa www.pau.fi.
Kursseille ilmoittautuessa merkitse ai
na mahdollinen erikoisruokavaliosi. So4

pimuskoulutukseen ilmoittautuessa merkitse aina kustannuspaikkanumerosi. Jos
et tiedä sitä, kysy numeroa lähimmältä
esimieheltäsi tai pääluottamusmieheltäsi.
Majoitukset ovat kahden hengen huoneissa. Otamme mielellään vastaan huonetoveritoiveesi. Nämä on hyvä merkitä
kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä.
Jos haluat kuitenkin majoittua yksin,
niin ilmoita siitä ja varaudu maksamaan
yhden ja kahden hengen huoneen erotus.
PAUn kurssihallintajärjestelmä lähettää
sinulle sähköpostin, kun PAU on hyväksynyt kurssiosallistumisen.
Kiljavan opisto lähettää omien kurssiensa kutsut.
Kun olet hakemassa jompaankumpaan,
PAUn tai Kiljavan opiston kurssille, hae
työnantajaltasi vapautusta työstäsi mahdollisimman ajoissa. Kiljavan opiston kuukauden kurssille on haettava vapautusta työnantajalta viimeistään kuusi viikkoa ennen
kurssin ensimmäisen osuuden alkua.
Kurssille pääsy

Vaikka olet täyttänyt kurssihakemuksen
viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, se ei takaa kurssille pääsyä. Sopiessasi mahdollisimman ajoissa työnantajasi kanssa sopimuskoulutukseen pääsystä,
on hyvä kertoa, että kurssille hyväksymisen jälkeen saat tiedon siitä. Joskus kurssi
joudutaan perumaan, siitäkin lähetetään
sinulle tietoa.
Lisätietoja

PAUn toimistossa lisätietoja koulutuksesta saat koulutus- ja järjestötoimitsija Juha
Jaatiselta, puhelin 050 302 8466. Kurssitarjontaan voit tutustua myös verkkosivuillamme osoitteessa www.pau.fi

Kurssille ilmoittautuminen PAUn
sähköisessä jäsenpalvelussa
Mene PAUn verkkosivuille www.pau.fi
ja klikkaa sivun oikeasta yläkulmasta
kohdasta ”Kirjaudu palveluihin” ja ”Jäsenpalvelut”. Käyttäjätunnus on oma jä-

sennumerosi. Ensimmäistä kertaa kirjauduttaessa sinun täytyy tilata uusi
salasana omaan sähköpostiin ohjeiden
mukaan.

Merkitse tähän työnantajasi, esim.
Posti Oy tai Postipalvelut Oy.

Mikäli työnantaja maksaa sinulle palkan
kurssiajalta, merkitse tähän numerosarja,
jonka saat työnantajaltasi tai pääluotta
musmieheltä.

Merkitse, jos tarvitset majoituksen.

Tähän kenttään voit kirjoittaa toiveesi huonetoverista tai yhden
hengen majoituksesta. Yhden hengen huoneen osalta varaudu
maksamaan yhden ja kahden hengen huoneen erotus.

Kirjoita tähän mahdolliset allergiasi ja erityisruoka
valiosi. Huomaa, että tämä tulee tehdä joka kerta kurssiilmoittautumisen yhteydessä. PAU ei pidä rekisteriä
jäsentensä erityisruokavaliosta.

Rasti ruutuun, jos annat luvan nimesi laittamiseen kurssilistalle. Tämä kimppakyytien mahdollistamiseksi.
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PAUN OMAT KURSSIT 2022
KURSSIN NIMI			

AIKA

Postinjakelun alueelliset edunvalvojapäivät

24.–25.2.

Scandic Oulu City

Plm:n ja tsv:n koulutuspäivät

23.–25.3.

Heimari, Mikkeli

Tolkkua työelämään (alle 35-vuotiaille)

9.–10.4.

Tallinna, Spa-Hotel

Selkoa sopimuksista

9.–10.4.

Tallinna, Spa-Hotel

Työehtojen päivityskurssi

25.–26.4.

Kuljetusliitot, Helsinki

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan kurssi 1

16.–20.5.

Työväen Akatemia, Kauniainen

Puheenjohtajien neuvottelupäivät

30.–31.5.

Kuljetusliitot, Helsinki

Svenskspråkig organisationkurs

3.–4.9.

Hotel Adlon, Mariehamn

Plm:n ja tsv:n koulutuspäivät

7.–9.9.

Kuljetutusliitot, Helsinki

Työehtojen peruskurssi

19.–23.9.

Heimari, Mikkeli

Työoikeuden kurssi

19.–23.9.

Heimari, Mikkeli

Tunne oikeutesi työelämässä

8.–9.10.

Holiday Club, Tampere

PAUn järjestöaktiivien täydennyskurssi

8.–9.10.

Holiday Club, Tampere

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan kurssi 2

17.–21.10.

Työväen Akatemia, Kauniainen

Työehtojen päivityskurssi

10.–11.11

Kuljetusliitot, Helsinki
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PAIKKA

MUU KOULUTUS 2022
KURSSIN NIMI			

AIKA

PAIKKA

Taloudenhoitajien peruskurssi

24.–28.1.		 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Työoikeuden täydennyskurssi

24.–28.1.		 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Ammattiosaston tilin-/toiminnan-

14.–16.3.		 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

tarkastajien kurssi
Some järjestötyössä

28.–29.4.		 Tampere

Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi

16.–20.5.		 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Työpsykologian kurssi

16.–20.5.		 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Työoikeuden täydennyskurssi

6.–8.6.		 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Työsuojelun täydennyskurssi

6.–8.6.		 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Neuvottelutaidon kurssi

6.–10.6.		 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kuukauden kurssi, jakso I

5.–9.9.		 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kuukauden kurssi, jakso II

12.–16.9.		 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kuukauden kurssi, jakso III

24.–28.10.		 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Työoikeuden täydennyskurssi

24.–28.10.		 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kuukauden kurssi, jakso IV

31.10.–4.11.		 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Esiintyminen eril. vuorovaikutustilanteissa

10.–11.11.		 Tampere

Neuvottelutaidon kurssi

14.–18.11.		 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Yhteistoimintatiedon kurssi

21.–23.11.		 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi

21.–25.11.		 Kiljavan opisto, Nurmijärvi
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Edunvalvojien koulutuskartta
PERUSKURSSIT
us
ottam miehet
Lu

• Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan kurssi 1 ja 2
• Työehtojen peruskurssi
• Työoikeuden kurssi

ösu
Ty

ojeluhenkilös

eenjohtajat
P uh

tö

• Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan kurssi 1 ja 2
• Työehtojen peruskurssi
• Työoikeuden kurssi
• Pj:en neuvottelupäivät
• Puheenjohtaja- ja
sihteerikurssi (ei palkallinen)

• Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan kurssi 1 ja 2
• Työehtojen peruskurssi
• Työoikeuden kurssi

TÄYDENNYSKURSSIT

• Työehtojen päivityskurssi
• Kuukauden kurssi

• Työehtojen päivityskurssi
• Kuukauden kurssi

• Taloudenhoitokurssit
• Työehtojen päivityskurssi
• Kuukauden kurssi

Vuosittain tarjotaan myös kursseja Kiljavan opiston tarjonnasta.
Valinnaisia kursseja vuonna 2022 ovat esim. Työoikeuden täydennyskurssi,
Työpsykologian kurssi ja Työsuojelun täydennyskurssi.
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PAUn sopimuskoulutus
Oletko:
l luottamusmies tai työsuojelutehtävissä?
l yhteistoimintaelimen jäsen?
l ammattiosaston puheenjohtaja?
Oletpa sitten vastavalittu tai jo pitkään ollut tehtävässäsi, meillä löytyy sinulle
sopivaa koulutusta. Kursseilla saat kaiken sen perustiedon, mitä tarvitset uutena
edunvalvojana. Koulutus- ja neuvottelupäivillä täydennetään ja päivitetään osaamista.
PAUn sopimuskoulutus on sovittu yhdessä työnantajan kanssa, joten saat palkan
kurssiajalta. Liitto maksaa osallistujien majoittumiset, ruokailut sekä kohtuulliset
matkakulut. Kursseille ilmoittaudutaan PAUn verkkosivujen kautta www.pau.fi.
Muistathan sopia koulutuksesta aina ajoissa työantajan kanssa.
Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen koulutuspäivät

Kurssilla parannetaan pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tehtävien
hoitamiseen kuuluvia valmiuksia. Kurssilla on molemmille kohderyhmille sekä
yhteistä että erillistä ohjelmaa. Koulutuspäiville kutsutaan kaikki PAUn pää
luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Kurssit pidetään sekä keväällä että
syksyllä.
Aika: 23.–25.3.2022
Paikka: Hotelli Heimari, Mikkeli
Viimeinen hakupäivä: 18.2.2022
Aika: 7.–9.9.2022
Paikka: Kuljetusliittojen Hakaniemi-sali,
Helsinki
Viimeinen hakupäivä: 5.8.2022

Työehtojen päivityskurssi

Kurssi on suunnattu luottamus- työsuojelutehtävissä sekä osastojen puheenjohtajana toimiville, jotka ovat olleet jo pidempään tehtävissä ja joilla on jo pidempi aika
kurssien käymisestä. Työehtojen päivityskurssilla käydään läpi työehtosopimukseen tulleita muutoksia ja virkistetään
kurssilaisten osaamista työehtosopimusasioissa. Kurssi järjestetään sekä keväällä
että syksyllä saman sisältöisenä.
Aika: 25.-26.4.2022
Paikka: Kuljetusliittojen Hakaniemi-sali,
Helsinki
Viimeinen hakupäivä: 25.3.2022
Aika: 10.–11.11.2022
Paikka: Kuljetusliittojen Hakaniemi-sali,
Helsinki
Viimeinen hakupäivä: 7.10.2022

>>
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Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan
kurssi, EDUK 1 ja 2

Kurssi on tarkoitettu luottamusmies- ja
työsuojelutehtävissä sekä yhteistoimintatehtävissä toimiville. Koulutus on avoin
myös ammattiosastojen puheenjohtajille.
Kurssilla käsitellään monipuolisesti vaikuttamista ja viestintää, luottamus- ja työsuojelutehtävissä toimimista sekä edunvalvontaan keskeisesti liittyviä säädöksiä
ja tehtäviä. Kurssi on tarkoitus käydä kahdessa osassa: keväällä kurssin käyneet jatkavat opintojaan syksyn EDUK 2-kurssilla.
Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan
kurssi, EDUK 1

Aika: 16.–20. 5.2022
Paikka: Työväen Akatemia, Kauniainen
Viimeinen hakupäivä: 14.4.2022

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan
kurssi, EDUK 2

Aika: 17.–21.10.2022
Paikka: Kuljetusliittojen Hakaniemi-sali,
Helsinki
Viimeinen hakupäivä: 9.9.2022
Puheenjohtajien neuvottelupäivät

Kutsukurssi, johon kutsutaan ammattiosastojen puheenjohtajat. Neuvottelupäivillä käsitellään ammattiosastotoiminnan
kehittämistä ja ajankohtaisia aiheita ammattiyhdistysliikkeessä ja yleisemminkin
yhteiskunnassa.
Aika: 30.–31.5.2022
Paikka: Kuljetusliittojen Hakaniemi-sali,
Helsinki
Viimeinen hakupäivä: 29.4.2022
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Tehopaketti
työehtosopimuksesta!

Työehtojen peruskurssi

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille,
osastojen puheenjohtajille ja työsuojelutehtävissä toimiville, jotka työskentelevät PAUn solmiman työehtosopimuksen
piirissä. Kurssilla selvitetään työehtosopimuksen sisältöä, paikallista sopimista
sekä yhteistoimintalakia ja -sopimuksia
Postissa.
Aika: 19.–23.9.2022
Paikka: Hotelli Heimari, Mikkeli
Viimeinen hakupäivä: 19.8.2022
Työoikeuden kurssi

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille,
työsuojeluedustajille ja ammattiosastojen
puheenjohtajille. Kurssille hakijalta edellytetään Työehtojen peruskurssin suorittamista tai ei-postilaiselta vastaavasti
hyvää perehtyneisyyttä omaan työehtosopimukseen. Kurssilla käsitellään työoikeuden perusperiaatteita, työsopimuslakia, työsuhteen ehtojen muuttamista,
työsuhteen päättämistä sekä muita työelämän keskeisiä säädöksiä.
Aika: 19.-23.9.2022
Paikka: Hotelli Heimari, Mikkeli
Viimeinen hakupäivä: 19.8.2022

Edunvalvojien alakohtaiset
koulutuspäivät
Kutsukurssina toteutettavilla ammattialojen edunvalvojille suunnatuilla
kursseilla käsitellään kyseisen alan sopimustoimintaan ja työehtosopimuksen
soveltamisalaan liittyviä erityiskysymyksiä. Työantaja maksaa palkan kurssiajalta,
PAU maksaa majoitukset, ruokailut ja kohtuulliseksi katsottavat matkakulut.
Kurssit ovat kutsukursseja ja niihin ilmoittautuminen tapahtuu sähköisessä
jäsenpalvelussa.
Postinjakelun alueelliset
edunvalvojapäivät
(ponot 84–92, ja 93–99)

Aika: 24.–25.2. 2022
Paikka: Scandic Oulu City
Viimeinen hakupäivä: 21.1.2022
Postinkäsittelyn
edunvalvojapäivät

Aika: 10.–11.3.2022
Paikka: Scandic Seinäjoki
Viimeinen hakupäivä: 4.2.2022

Toimihenkilöiden
edunvalvojapäivät

Aika: 14.–15.3.2022
Paikka: PAUn toimisto, Helsinki
Viimeinen hakupäivä: 10.2.2022
Postinjakelun alueelliset
edunvalvojapäivät
(ponot 50-52, 57-59, 70-83)

Aika: 12.-13.9.2022
Paikka: Scandic Joensuu
Viimeinen hakupäivä: 12.8.2022
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Opistojen sopimuskoulutus
Oletko:
l luottamusmies, työsuojelutehtävissä tai
ammattiosaston puheenjohtaja?
l halukas syventämään osaamistasi?
PAU on valinnut Kiljavan opiston kurssitarjonnasta syventävää koulutusta,
johon voivat osallistua luottamusmiehet, työsuojelutehtävissä toimivat ja
ammattiosastojen puheenjohtajat. Työantaja maksaa palkan kurssiajalta,
PAU maksaa majoitukset, ruokailut ja kohtuulliseksi katsottavat matkakulut.
Edellä mainittu koskee vain PAUn valitsemia kursseja. Ilmoittautuminen
verkkosivujen kautta www.pau.fi.
Työoikeuden täydennyskurssi

Kohderyhmänä ovat työoikeuden peruskurssin käyneet. Kurssin tavoitteena on
syventää ja ajankohtaistaa työoikeudellisia tietoja ja taitoja sekä antaa lisävalmiuksia oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen työpaikalla.

Aika: 24.–28.1.2022
Paikka: Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 30.12.2021
Aika: 6.–8.6.2022
Paikka: Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 13.5.2022
Aika: 24.–28.10.2022
Paikka: Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 30.9.2022
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Minä ja työyhteisöni muutoksessa:
työpsykologian kurssi

Kurssi sopii perus- ja jatkokurssit käyneille työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille. Koulutus antaa valmiuksia
muutostilanteiden kohtaamiselle ja niistä selviytymiselle työpaikalla.
Aika: 16.–20.5.2022
Paikka: Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 14.4.2022

Riskien hallinta työssä:
työsuojelun täydennyskurssi

Kohderyhmänä ovat työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäälliköt ja –asiamiehet
sekä muut työsuojelutoimikunnan jäsenet. Kurssin tavoitteena on opettaa riskien hallinnan merkitys suunnittelussa
ja turvallisuustyössä. Kurssilla selvitetään
työsuojelun toimintaohjelman merkitystä, yrityksen turvallisuusjohtamista ja
työturvallisuuslain merkitystä suunnittelusta käytäntöön asti. Lisäksi tarkastellaan
työpaikan vaaratekijöitä, niiden tunnistamista, merkityksen arviointia sekä keinoja riskien hallintaan saamiseksi.
Aika: 6.–8.6.2022
Paikka: Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 13.5.2022
Kuukauden kurssi

Kesto 10 + 10 päivää
Kurssin kohderyhmänä ovat peruskoulutetut luottamushenkilöt ja työsuojeluedustajat sekä ammattiosastojen puheenjohtajat. Kurssi kuuluu mm.
luottamushenkilöiden seitsemän viikon
peruskoulutuskokonaisuuteen.
Kuukauden kurssi syventää peruskoulutuksessa saatua ymmärrystä työelämästä ja ammattiyhdistysliikkeestä. Kurssi
auttaa laajentamaan näkökulmia luottamushenkilöiden toimintaan ja rooleihin
muuttuvassa työelämässä. Kurssin erilaisten työtapojen ja kirjallisten- ja esiintymisharjoitusten myötä kurssilaiset parantavat monipuolisesti viestintätaitojaan.
Osallistuja saa siten paljon välineitä ja
rohkaisua paikallisen toiminnan kehittämiseen.

Kuukauden kurssin jaksojen välissä osallistujat tekevät itse valittuja, ohjattuja välitehtäviä. Tehtävät liittyvät oman toimintaympäristön kehittämiseen.
Yksi oppilaspaikka.
Aika:
5–9.9.2022 (I jakso)
12.–16.9.2022 (II jakso)
24.–28.10.2022 (III jakso)
31.10–4.11.2022 (IV jakso)
Paikka: Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 12.8.2022
Yritys ja yhteisö muutoksessa:
yhteistoimintatiedon kurssi

Kohderyhmänä ovat luottamusmiehet,
työsuojeluvaltuutetut, yhteistoimintaedustajat ja muut henkilöstön edustajat.
Kurssin tavoitteena on auttaa ymmärtämään yhteistoimintalain tärkeys henkilöstöpolitiikan ja neuvottelujen kokonaisuudessa ja auttaa osapuolia käyttämään
yhteistoimintaa välineenä työpaikan kehittämiseen. Kurssilla kiinnitetään huomiota yhteistoimintalain toimimiseen
käytännössä ja miten työpaikalla tulee
toimia yhteistoiminnassa työnantajan
kanssa muutostilanteissa.
Aika: 21.–23.11.2022
Paikka: Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 28.10.2022
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PAUn järjestökoulutus
Oletko:
l uusi jäsen tai muuten haluaisit kuulla, mitä liitto tarjoaa sinulle?
l halukas ymmärtämään paremmin työsopimustasi?
l halukas tiedostamaan oikeutesi?
PAUn tarjoamaa perustietoa ja järjestöllisiä valmiuksia lisäävä koulutus on
tarkoitettu kaikille jäsenille. Työnantaja ei pääsääntöisesti maksa palkkaa kurssi
ajalta. Liitto maksaa osallistujien majoittumiset, ruoat sekä kohtuulliset matka-
kulut. Kursseille ilmoittaudutaan PAUn verkkosivujen kautta www.pau.fi.
Tolkkua työelämään
(alle 35-vuotiaille)

Eikö palkkanauha aukene? Mitä työehtosopimus sanoo tauoista ja lomista? Mitä
hyötyä liitosta on sinulle? Tule viettämään
viikonloppu muiden paulaisten nuorten
aikuisten kanssa. Kurssilla kartutetaan
tietoa työelämän oikeuksista, oman alan
sopimuksista sekä liiton eduista ja ideoidaan ja keskustellaan uusista tavoista vaikuttaa. Kurssi on tarkoitettu alle 35-vuotiaille PAUn jäsenille.
Aika: 9.–10.4. 2022
Paikka: Tallink Spa-hotelli, Tallinna
Viimeinen hakupäivä: 4.3.2022.
Selkoa sopimuksista

Ensisijaisesti niille jäsenille, jotka ovat
suorittaneet Tunne oikeutesi tai Tolkkua
työelämään -kurssin. Sopii myös erinomaisesti ammattiosastojen aktiiveille.
Kurssilla uppoudutaan PAUn lakimiehen opastuksella tarkemmin työehtosopimukseen ja käydään läpi usein kysymyksiä herättäviä aiheita. Kurssilla ollaan
kuitenkin vahvasti kiinni arjessa: asioita
käydään käytännön työelämän ja työntekijöiden oikeuksien näkökulmasta
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Aika: 9.–10.4.2022
Paikka: Tallink Spa-hotelli, Tallinna
Viimeinen hakupäivä: 4.3.2022
Svenskspråkig organisationkurs

För PAUs medlemmar. Kursen handlar aktuella frågor om post- och logistik
branschen.
Tidpunkt: 3.–4.9.2022
Kursplats: Hotel Adlon, Mariehamn
Sista anmälningsdag: 5.8.2022
Tunne oikeutesi työelämässä

Työ opetetaan työpaikalla, mutta tällä kurssilla kuulet, mistä tulevat ne säännökset ja lakipykälät, minkä puitteissa
työtä tehdään. Olet ehkä uusi jäsen tai
muuten kiinnostunut selvittämään ja varmistamaan, että sinulla ja työpaikallasi on
kaikki kunnossa. Täällä kuulet myös niistä kaikista palveluista, joihin olet oikeutettu liiton jäsenenä.
Aika: 8.–9.10.2022
Paikka: Holiday Club Tampereen kylpylä
Viimeinen hakupäivä: 2.9.2022

PAUn järjestöaktiivin
täydennyskurssi

Yhteiskunnan muuttuessa ammattiosastojen aktiivit kohtaavat jatkuvasti
uusia haasteita. Millä pitää itsensä ajan
hermolla? Tule hakemaan uusia eväitä
toimintaan ja ajattelun kehittämiseen.
Kuulet myös, mitä oivalluksia muilla
aktiiveilla on, ja voit viedä niistä parhaat

ja sopivimmat omaan käyttöön. Tämä
kurssi ajankohtaisella aiheella, sopii ammattiosastojen aktiiveille ja asiasta muuten kiinnostuneille.
Aika: 8.–9.10.2022
Paikka: Holiday Club Tampereen kylpylä
Viimeinen hakupäivä: 2.9.2022.

Opistojen järjestökoulutus
Oletko:
l ammattiosaston aktiivi?
l kiinnostunut osastotoiminnan
keskeisistä tehtävistä?
PAU on valinnut Kiljavan Opiston kurssitarjonnasta osastotoimintaa tukevaa
koulutusta. Kurssit pidetään Kiljavan opistolla Nurmijärvellä. Arkipäivänä
pidettävälle kurssille työnantaja voi myöntää palkatonta vapaata. Osallistuminen
saman lomanmääräytymisvuoden aikana ei vähennä ko. vuoden lomaoikeutta.
Järjestökurssien ajalta ei työnantaja maksa palkkaa. PAU maksaa arkisin järjestettäville, tässä luettelossa mainitulle, Kiljavan opiston järjestämälle järjestökurssille osallistuvalle, SAK:n suositusten mukaan kurssipäivärahaa 43,44 €/vrk
ja stipendiä viikon (5 pv) kurssiajalta yhteensä 412,79 €/vko/5 pv. Lyhemmiltä
kursseilta maksetaan päivärahaa ja stipendiä päivien lukumääriin suhteutettuna.
PAU maksaa myös osallistujien majoitukset, ruokailut ja kohtuulliset matkakulut.
Ilmoittaudu kursseille PAUn sähköisessä jäsenpalvelussa www.pau.fi.

>>

15

Taloudenhoitajien peruskurssi

Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi

Kurssi on tarkoitettu ammattiosaston toiminnantarkastajille ja taloudenhoitajille.
Se antaa perustiedot yhdistyksen toiminnantarkastuksen sisällöstä.
Aika: 14.–16.3. 2022
Paikka: Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 18.2.2022

Kurssin kohderyhmänä ovat yhdistysten
puheenjohtajat ja sihteerit. Tämä sisältää
sekä ammattiosastot että niiden alaosastot
(työhuonekunnat, jaostot yms.). Kurssille
voi osallistua myös muu yhdistysjohto.
Uudistunut kurssi tukee perusjärjestötoiminnan kehittämistä. 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.
Aika: 16.5.–20.5.2022
Paikka: Kiljavan Opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 14.4.2022
Aika: 21.11.–25.11.2022
Paikka: Kiljavan Opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 28.10.2022

Some järjestötyössä

Neuvottelutaidon kurssi

Kurssi on tarkoitettu ammattiosaston taloudenhoitajille, toiminnantarkastajille,
toimikunnan jäsenille ja muille järjestötaloudenhoidon perusteista kiinnostuneille. Kurssin tavoitteena on antaa
kurssilaiselle perusvalmiudet ammattiosaston kirjanpidon hoitoon.
Aika: 24.–28.1.2022
Paikka: Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 30.12.2021
Ammattiosaston tilin/toiminnantarkastajien kurssi

Kurssi on tarkoitettu sosiaalista mediaa
käyttäville tai sen yhteiskunnallisista vaikutuksista kiinnostuneille. Sosiaalinen media
on muokannut tapaa, jolla ihmiset saavat
tietoa maailmasta ja osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kurssilla opit ymmärtämään, miten somekohut, -kuplat ja
-aktivismi syntyvät ja parannat valmiuksiasi torjua somessa esiintyviä vaikuttamispyrkimyksiä. Kurssilla tutustutaan sosiaalisen median toimintalogiikkaan käytännön
esimerkein. Opetellaan työkaluja someviestien totuudenmukaisuuden arviointiin
ja harjoitellaan tätä käytännössä.
Aika: 28.-29.4.2022
Paikka: Tampere
Viimeinen hakupäivä: 1.4.2022
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Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille
ja työsuojeluvaltuutetuille, jotka työssään
tai luottamustehtävässään ovat käyneet tai
tulevat käymään neuvotteluja ja keskusteluja työpaikalla esiin tulevien kysymysten ratkaisemiseksi. Kurssi soveltuu myös
muille aiheesta kiinnostuneille.
Kurssin tavoitteena on antaa osanottajille valmiuksia erityisesti työyhteisössä
käytäviin neuvottelu- ja keskustelutilanteisiin valmistautumiseen. Lisäksi kurssilla käydään läpi keskustelun saattamiseen tavoiteltuun tai yhteisesti sovittavaan
tulokseen. Kurssi antaa myös valmiuksia
erilaisten neuvottelijoiden ja keskustelijoiden kohtaamiseen vuorovaikutus- ja
neuvottelutilanteissa.

Aika: 6.-10.6.2022
Paikka: Kiljavan Opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 13.5.2022
Aika: 14.–18.11.2022
Paikka: Kiljavan Opisto, Nurmijärvi
Viimeinen hakupäivä: 14.10.2022
Esiintyminen erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa

Esiintymistaidon kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisissä median edustajien kanssa eri kanavien kautta
mukaan lukien radio ja televisio. Kurssilla tutustutaan median yleisiin pelisääntöihin ja toimintatapoihin sekä harjoitellaan käytännössä haastattelun tekemistä
radio- ja tv-studiossa. Tavoitteena on onnistunut esiintyminen ja oman sanoman
perillemeno.

Kurssilla käydään läpi tiedotusvälineiden
työskentelytapoja ja haastateltavan oikeuksia median suuntaan. Mitä tarkoittaa lähdesuoja? Miten virheet oikaistaan?
Saako sanomansa perua?
Harjoitellaan esiintymiseen valmistautumista ja käyttäytymistä erilaisissa haastattelutilanteissa.
Aika: 10.-11.11.2022
Paikka: Tampere
Viimeinen hakupäivä: 14.10.2022

Työväen sivistysliiton (TSL) kurssit
Työväen Sivistysliitolta voi kurssin järjestäjä tilata räätälöidyn kurssin omien
tarpeittensa mukaan. Yhdistyksillä, ammattiosastoilla ja erilaisilla yhteisöillä on
mahdollisuus tilata TSL:lta mieleisensä
kurssi. Kurssin voi myös valita valmiista sisällöistä tai ottaa niistä osia omaan
kurssiinsa.
Kestoltaan kurssit voivat olla muutamasta tunnista useampaan päivään.
Kurssien teemat voivat käsitellä aikuisena oppimista, yhdistys- ja järjestötaitoja,

työelämän kysymyksiä, yhteistoimintaa
ja viestintää tai monikulttuurisuutta.
Mikäli ammattiosasto tai aluejärjestö
haluaa tilata TSL:sta räätälöidyn kurssin
tai valmiin kurssisisällön, ota ensin yhteyttä PAUn koulutus- ja järjestötoimitsijaan, Juha Jaatiseen
juha.jaatinen@pau.fi
050 302 8466.

Työväen Sivistysliitto, TSL,
Siltasaarenkatu 18, 00530 Helsinki.
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Näin perut ilmoittautumisesi
Haluamme kaikki ilmoittautuneet kurssille, mutta suunnitelmat eivät aina toteudu. Kun ilmoittaudut kurssille, sinulle varataan hotellista tai muusta kurssipaikasta
majoitus, ja keittiö varaa ateriat ilmoitettua henkilömäärää varten. Jos kuitenkin
sairastut tai sinulle tulee muu este, tulee
siitä ehdottomasti ilmoittaa meille.
Tämä on tärkeää, koska muuten hotelli ei voi myydä sinulle varattua majoituspaikkaa eteenpäin. Jos huone jää myymättä, hotelli laskuttaa toimitusehtojensa
mukaisesti varauksen tekijää huoneesta
– vaikka se olisikin tyhjä. Lasku jää usein
liiton maksettavaksi, jolloin tyhjät varaukset rasittavat liiton taloutta. Tämä vaikuttaa tulevaisuuden toimintaan ja sen
mahdollisuuksiin. Ilmoittaminen peruutuksesta on myös sen vuoksi tärkeää, että
kenties joku muu, kurssin ollessa suosittu,
ei pääse kurssille vapautuneesta paikasta

TOIMI HETI!

huolimatta, jos emme saa tietoa peruutuksesta mahdollisimman pian.
Ilmoita siis esteestä heti, äläkä jätä sitä
kurssia edeltävään päivään!
Miten peruutan kurssin

Peruuttaminen tulee tehdä, mieluummin
sähköpostitse, juha.jaatinen@pau.fi tai
puhelimitse 050 302 8466. Minkäänlainen viesti sähköisen jäsenpalvelun kautta
ei hyväksynnän jälkeen välity kurssin valmistelijoille.
Kurssille ilmoittautuminen on sitova.
Peruuttamatta jätetystä paikasta veloitamme ilmoittautuneelta liitolle aiheutuneet kulut ruokailun ja majoituksen osalta sekä mahdollisten peruuttamattomien
matkalippujen hinnan. Peruutusmaksua
ei peritä, jos on lääkärintodistus tai muu
liiton hyväksymä syy.

Usein kysyttyjä kysymyksiä kursseista
Olen sopinut hyvissä ajoin työnantajan kanssa
sopimuskoulutukseen pääsemisestä, kurssin
lähetessä osallistumislupa evätään. Kuinka
menettelen?
Työnantaja ei voi estää koulutukseen pääsyä vaan
siirtää koulutukseen pidettävän vapaan ajankohtaa. Työnantajan kanssa solmitussa koulutussopimuksessa lukee tämän osalta seuraavaa: ”Jos
vapaan myöntäminen tuottaisi hakemuksessa
tarkoitettuna aikana tuntuvaa haittaa
yrityksen toiminnalle, työnantajalla on oikeus siirtää vapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella
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kuukaudella tai, milloin on kysymys harvemmin
kuin kuuden kuukauden välein toistuvasta koulutuksesta, enintään siihen saakka, kunnes seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään.
Mikäli työnantaja käyttää edellä tarkoitettua
siirto-oikeuttaan, tulee pääluottamusmiehelle ja
asianomaiselle henkilölle viimeistään 10 päivää
ennen koulutustilaisuuden alkua ilmoittaa kirjallisesti syy, jonka takia vapaan myöntäminen ei ole
mahdollista.”
Missä tapauksessa saa lentää kurssille?
Lentokoneen käyttö on mahdollista, jos kurssilainen asuu vähintään 300 kilometrin päässä kurssipaikkakunnalta ja varaa itse matkansa. Lentolippukustannuksia korvataan, tositteita vastaan,
enintään 200 € euron edestä. Kurssilaisen tulee
varata ja maksaa lentomatkansa itse. Jos kurssilainen hankkii yllä kerrottua kalliimman lipun, jää
edellä mainittu osa lipun hinnasta hänen omalle
vastuulleen.
Haluan majoittua yhden hengen huoneeseen.
Kuinka menettelen?
Lähtökohtaisesti PAU korvaa majoituksen kahden hengen huoneessa. Yhden hengen huoneen
voi saada, mikäli hotellissa on tilaa, maksamalla
yhden ja kahden hengen huoneen erotuksen. Hotelli Heimarissa yhden hengen huonetta ei 100 %
varmuudella saa maksamallakaan. Poikkeustapauksissa, terveydellisistä syistä, PAU maksaa yhden hengen huoneen. Tässä tapauksessa asiasta
tulee sopia erikseen järjestö- ja koulutustoimitsijan kanssa.
Miten ja millä aikataululla matkat korvataan?
Käytämme sähköisiä matkalaskulomakkeita, käytännöt niiden osalta selvitetään kurssin yhteydessä. Oikein täytetyt matkalaskut maksetaan mahdollisimman pian.
Asun toisella puolella maata ja tuleminen kurssipaikalle, esim. Heimariin olisi kurssiaamuksi
julkisilla mahdotonta ja autolla vaatisi yöllä ajamista. Voinko majoittua kurssipaikalle kurssia
edeltävänä iltana?
Asia sovitaan tapauskohtaisesti PAUn koulutusja järjestötoimitsijan kanssa.

Ovatko PAUn viikonloppukurssit koulumaisia?
Raskaan työviikon jälkeen ei jaksa pelkkää luokassa luennon kuuntelemista.
Voimme vakuuttaa, ettei ole, vaikka luennoiltakaan ei voida välttyä. Käytämme muitakin
oppimismenetelmiä kuin luennointia. Lisäksi
kursseihin on lisätty kevyempää, leikkimielistä
toimintaa. Kursseilta poistutaan päässä uusia ideoita ja hymy huulilla.
Tulen henkilöautolla kurssille, korvataanko
pysäköintimaksut?
Liittohallituksen päätöksen mukaan PAU korvaa
pysäköintimaksuja enintään 10 €/vrk.
Minulla on erityisruokavalio, miten varmistan,
että saan ruokavalioni edellyttämää ruokaa?
Kun ilmoittaudut kurssille jäsenpalvelun kautta
osoitteessa www.pau.fi, kirjoitat ruokavaliosi sille
varattuun paikkaan. Huomaa, että tämä tehdään
joka ilmoittumisen yhteydessä erikseen.
Olen PAUn jäsen, mutta minulla ei ole luottamustehtäviä. Onko minulle koulutusta?
Kyllä on. Liiton oma koulutus on avointa muillekin kuin luottamustehtävissä toimiville. Työelämän kysymyksiin opiskelu on hyvä aloittaa PAUn
järjestämästä Tunne oikeutesi työelämässä -kurssista.
Olen käynyt koulutukset läpi vuosia sitten.
Onko mahdollisuus käydä PAUn koulutuksia
uudelleen? Kuinka monen vuoden jälkeen?
Mitään täsmällistä vuosilukua ei voi antaa, mutta kaksi tai kolme vuotta se ei ole. Ole yhteydessä Koulutus- ja järjestötoimitsija Juha Jaatiseen,
niin hänen kanssaan voitte laatia sinulle koulutussuunnitelman. Pidempään tehtävissä olleille
ja kurssit käyneille on tarjolla vuonna 2022 Työehtojen päivityskurssi, joka järjestetään kahdesti saman sisältöisenä alkuvuodesta 25.-25.4.2022 ja loppuvuodesta 10.-11.11.2022.
Haluamme järjestää koulutusta alueellamme,
miten menetellä?
Mikäli ammattiosasto tai aluejärjestö haluaa tilata TSL:stä räätälöidyn kurssin tai valmiin kurssisisällön, ota ensin yhteyttä PAUn koulutus- ja järjestötoimitsijaan Juha Jaatiseen.

19

Tutustu kurssitarjontaan myös verkkosivuillamme osoitteessa

www.pau.fi
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

@PAU_liitto
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