Jytyn Itä-Suomen alueen Työhyvinvointipäivät
Aika ja paikka 6. - 7.5.2017 Scandic Kuopio Satamakatu 1, Kuopio
Kohderyhmä Jytyn jäsenet Itä-Suomen alueelta
OHJELMA
Lauantai 6.5.
09.30 - 10.15

Aamupala

10.15 - 10.30

Tervetuloa
-käytännön asiat

10.30 - 12.00

Energisen elämän elementit

12.00 - 13.00

Lounas

13.00 -14.00

Energisen elämän elementit jatkuu

14.00 - 14.30

Ohjeistus iltapäivän liikuntaosuuksiin Pohjois-Savon liikunta
ja kahvi

Sonja Rapo, alueasiamies
Sanna Mäkelä, järjestöasiamies, Jyty
			
Jaakko Halmetoja, ravintoasiantuntija

14.30 – 16.30 Ohjatut liikunnat
19.30

Illallinen

Sonja ja Sanna

Sunnuntai 7.5.
Aamiainen majoittuville
9.00 – 10.00

Ulkoilmasta pirteyttä päivään
- aamukävely

Sonja ja Sanna

10.00 – 10.30 Huoneiden luovutus

		

10.30 – 11.00 Elämän ohjeita sekä Jytyn
kuulumiset

Sonja

11.00 - 12.45 Läsnäolon voima
- itsensä kehittäminen
- luonnosta voimavara

Saimi Hoyer, kirjailija, yrittäjä

12.45 – 13.00 Päivien päätös

Sonja ja Sanna

13.00 - 14.00

Lounas ja hyvää kotimatkaa

		

Jyty Kuopio osallistuu kustannuksiin 40 €/osallistuja (max. 20 hlö). Yöpymisen maksaa majoittuja itse. Jyty Kuopio laskuttaa osallistujia huhtikuun aikana. Laskussa on vähennetty yhdistyksen tuen osuus 40 euroa.

Kustannukset
Paketti 1: perjantai-sunnuntai
1hh 282,20 €, 2hh 206,20 €/hlö.
Hintaan sisältyy luennot, majoitus 2 vrk, aamiaiset, lounaat, lauantain iltapäiväkahvi, ohjattu liikunta ja illallinen.
Paketti 2: lauantai-sunnuntai
1hh 192,20 €, 2hh 154,20 €/hlö.
Hintaan sisältyy luennot, majoitus 1 vrk, aamiaiset, lounaat, lauantain iltapäiväkahvi, ohjattu liikunta ja illallinen.
Paketti 3: lauantai ja sunnuntai, ei majoitusta
102,20 €/hlö
Hintaan sisältyy luennot, lauantain aamiainen, lounaat molempina päivinä,
lauantain iltapäiväkahvi, ohjattu liikunta ja illallinen.
Ilmoittautumiset Jässärin kautta perjantaihin 31.3.2017 mennessä. Kirjoita ilmoittautumisen yhteydessä olevaan ”Majoituksen lisätieto” -kohtaan paketin
numero, jonka valitset. Ilmoita myös mahdollinen huonekaveritoiveesi ja erityisruokavaliosi.
HUOM! Jos pakettia ei ole ilmoitettu, ilmoittautumista ei hyväksytä.
Ilmoittautumisesta Pohjois-Savon liikunnan ohjattuun liikuntaan ohjeistetaan
osallistumisvahvistuskirjeessä, mikä lähetetään noin 4 viikkoa ennen työhyvinvointipäiviä.
Peruutukset maksutta hotellin peruutusehtojen mukaisesti 1 viikko ennen tilaisuutta.
Lisätietoja
Sisällöstä: sonja.rapo@jytyliitto.fi., p. 040 7272854.
Kustannuksista ja ilmoittautumisista: sanna.makela@jytyliitto.fi, p. 0504131521.
Tervetuloa työhyvinvointipäiville!
Sonja Rapo		
alueasiamies		

Sanna Mäkelä
järjestöasiamies

KATSO OMA JYTYLÄINEN KUNNALLISVAALIEHDOKKAASI
Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Joka
neljäs vuosi toimitettavien kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntaina 9.4.2017 ja ennakkoäänestys 29.3. - 4.4.
Esittelemme puolueittain ja kunnittain kaikki ehdokastietonsa
lähettäneet Jytyn jäsenyhdistyksiin kuuluvat ehdokkaat.
Jytyn ehdokasesittelysivusto avataan 10.3.
Ehdokkaat esitellään myös Jyty-lehdessä, joka ilmestyy 23.3.

PHT:n hyvinvointijaksot 2017
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry haluaa kannustaa
mahdollisimman monia työikäisiä ja heidän perheitään hyvinvointitoiminnan pariin; Innostaa arkiliikuntaan, muuttamaan
elintapoja pysyvästi terveellisemmiksi, jotta jaksaisimme paremmin. Hae nyt vuoden 2017 hyvinvointijaksoille!
Lapsiperheiden hyvinvointijaksot 2017
Erilaiset lajikokeilut, elämykset, pelit ja leikit ovat innostaneet liikkumista täysin harrastamattomatkin lapset liikkumaan. Suuria onnistumisia on koettu, koko perhe on
löytänyt yhteisen liikunnallisen harrastuksen ja säännöllisen liikkumisen osaksi jokapäiväistä arkea...
1. askel-aikuisille - hyvinvointijaksot 2017
Työelämä on yllätyksellistä. Ilman työterveyshuollon tukea omasta jaksamisesta ja
hyvinvoinnista huolehtiminen on haastavaa. Tärkeintä on, että uskallat tarttua toimeen ja lähdet liikkeelle. Jos et tiedä miten, anna meidän auttaa. Aikuisten 1.askel-hyvinvointijakso tarjoaa mahdollisuuden omien voimavarojen kartoittamiseen,
kuuntelet itseäsi ja kehoasi...
Sinä työikäinen (työsuhteen ulkopuolella, kuten ammatinharjoittaja, yrittäjä, työnhakija, lomautettu, freelancer) ilman työterveyshuollon tukea, ota ensimmäinen
askel hyvinvointiisi.
Lisätiedot ja hakulomakkeet www.pht.fi

