Kainuun TE-palveluiden ja työllisyyttä edistävien toimijoiden

Verkostotreffit
Kajaanissa keskiviikkona 1.2.2017 klo 9-16
Paikkana Ravintola Vanha Kerho Kajaani
(os. Kauppakatu 40)

Verkostotreffit on Kainuun TE-palveluiden asiantuntijoiden ja työllisyyttä edistävien
toimijoiden yhteinen verkostoitumis- ja valmennuspäivä.
Verkostotreffit on rento, oivaltava ja innostava yhteinen päivä, jossa tarkastelemme
toimintaamme ja yhteistyötämme erityisesti asiakkaiden näkökulmasta.
Päivän aikana sinulla on mahdollisuus jakaa kokemuksia, oppia toisilta, luoda uusia
yhteyksiä ja saat myös virtaa arkityöhön.

Miten tuemme asiakkaitamme kohti tavoitteita?
Miten teemme töitä yhdessä paremmin?
Verkostotreffien valmentajina Ollis Leppänen Intotalolta ja Sara Saxholm Vaarakollektiivista. Luvassa on hieman erilainen treffipäivä, jossa pääsemme tarkastelemaan
asiakkaiden arkea ja palvelutilanteita teatterin ammattilaisten avustuksella.
Mitähän päivässä onkaan luvassa…? Kannattaa tulla mukaan ja ilmoittautua
verkostotreffeille www.lyyti.in/verkostotreffit0102
Koulutukseen osallistuminen on maksuton, lounas on omakustanteinen.
Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Kainuun TYPO koordinaatiohanke ja Osaava ohjaaja-hanke.

Viisi hyvää syytä,
miksi osallistuminen verkostotreffeille kannattaa:
1. Luot yhteyksiä, jotka auttavat sinua asiakastyön arjessa
2. Olet mukana luomassa entistä vahvempaa yhteistyöverkostoa
3. Kuulet, mitkä käytännön työkalut ja ratkaisut ovat toimineet toisille
- ja saat vinkkejä omaan työhösi
4. Katkaiset kiireen ja voit keskittyä oman työsi kehittämiseen
5. Ensimmäinen Verkostotreffit oli onnistunut tapahtuma ja tavoitteenamme on
tehdä näistä treffeistä vielä paremmat.

Tervetuloa!

Ohjelma
Verkostotreffien ohjelma 1.2.2017
Paikka: Ravintola Vanha Kerho, Kajaani (Kauppakatu 40)
Klo 8.30

Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilut

Klo 9.00

Verkostotreffien alkusanat

Klo 9.15

Parhaiden oppien ja työkalujen jakaminen
Ollis Leppänen, Intotalo Oy

Klo 11.00

Lounastauko (omakustanteinen)

Klo 12.00

Näkökulmia asiakkaiden kohtaamiseen arjessa.
Keskustelun virittelijöinä Vaara-kollektiivin jäsenet

n. Klo 14:00 Kahvitauko
Klo 14:30

Onnistuneen yhteistyön ja yhdessä tekemisen peruspilarit
Ollis Leppänen, Intotalo Oy ja Sara Saxholm, Vaara-kollektiivi

Klo 15:30

Tilaisuuden päätös

Ilmoittaudu mukaan Verkostotreffeille 31.12.2016 mennessä osoitteessa
www.lyyti.in/verkostotreffit0102
Lisätietoja kertovat
Verkostotreffien käytännön toteutuksesta vastaa Intotalo Oy. Ilmoittautumisiin ja
käytännön järjestelyihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostitse
konttori@intotalo.com tai puh. 029 009 2530
Tilaisuuden järjestäjien yhteyshenkilöinä toimivat:
Anja Pääkkönen, anja.paakkonen@ely-keskus.fi, p. 029 502 3581
Päivi Ylä-Outinen, paivi.yla-outinen@ely-keskus.fi, p. 029 502 3632

