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Jos viesti ei näy oikein, klikkaa tästä.

23.1.2009

Hyvää uutta vuotta ja kiitokset onnistuneesta verkoston
käynnistämistilaisuudesta 1.10.2008 kaikille mukaan päässeille!
Edessäsi on nyt ensimmäinen verkostotiedote, jolla tulemme
säännöllisesti viestimään kaikille jäsenille ajankohtaisista
verkostotapahtumista ja uutisista.

Hyödynnä verkostoetusi
Olethan huomannut, että verkoston jäsenenä saat 30 euron alennuksen
vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen valtakunnalliseen
ykköstapahtumaan VATES-päiviin.
Päivillä saat tuoreinta tietoa valtakunnan huipulta siitä, kuinka esim. lama
ja sosiaaliturvauudistus vaikuttavat toimialaan ja asiakkaiden
työllistymismahdollisuuksiin. Mukana päivillä ovat mm. työministeri Tarja
Cronberg ja sosiaaliturvan uudistamiskomitean jäsen Osmo Soininvaara.
Kansainvälistä näkökulmaa tilaisuuteen tuo vammaisasioiden
huppuasiantuntija Barbara Murray ILO:sta.
Illallistilaisuuden Hotelli Vaakunan Kaarre-ravintolassa kruunaa
euroviisukarsintoihin osallistuvan viittomakielisen rap-artistin Signmarkin
esiintyminen.
Mikäli et ole vielä ehtinyt ilmoittautua, voit tehdä sen 28.1. mennessä.
VATES-päivät järjestetään 11.- 12.2. Helsinki Congress Paasitornissa.
Ohjelma ja ilmoittautumiset

Tuotannollisten työkeskusten kehittämisryhmä perustettu
Työkeskusten kehittämishaasteet -keskustelutilaisuudessa joulukuun
alussa päätettiin muodostaa tuotannollisten työkeskusten kehittämisryhmä
osaksi Kyvyt käyttöön -verkostoa. Tilaisuuden järjesti VATES-säätiö.
Kehittämisryhmän toiminta perustuu sen jäsenten käsitykseen eri
toimenpiteiden tarpeellisuudesta. Ryhmä tulee järjestämään vuosittain
työkeskusten kehittämispäivät. Suunnitelmissa on myös, että jotkut
työkeskukset osallistuvat yhteisosastolla Tampereen alihankintamessuille
tänä syksynä.
Ryhmän jäseniksi ovat tervetulleita kaikki tuotannollisten työkeskusten
johtotehtävissä olevat henkilöt. Kehittämisryhmän toimintaa koordinoi
VATES-säätiön kehittämispäällikkö Jarmo Kujanpää. Hän toivoo esityksiä
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toimenpiteistä ja aiheista, joita kehittämisryhmässä voitaisiin käsitellä ja
viedä eteenpäin.
Yhteydenotot:
Jarmo Kujanpää, puh. 040 588 0007, jarmo.kujanpaa@vates.fi

Suvi Pikkusaari aloitti työhönvalmennuksen
kehittämiskoordinaattorina
YTM Suvi Pikkusaari aloitti vuoden alussa VATES-säätiössä
kehittämiskoordinaattorina. Hänen tehtävänään on kehittää ja koordinoida
työhönvalmennuksen ja tuetun työllistymisen käytäntöjä,
toimintaedellytyksiä ja tunnettuutta.
Suvi on viimeksi työskennellyt yksityisessä yrityksessä, joka tarjoaa
työvoimapoliittista koulusta sekä työhönvalmennusta.
Yhteystiedot:
Työhönvalmennuksen kehittämiskoordinaattori Suvi Pikkusaari,
puh. 044 2754 800, suvi.pikkusaari@vates.fi

Tulevia koulutuksia ja tapahtumia
Pantteri Tukiviidakossa -koulutus 12. - 13.5.2009, Helsinki. Lue lisää
European Union of Supported Employment (EUSE) konferenssi Prahassa
27.-29.5.2009. Lue lisää
Kyvyt käyttöön -verkostopäivät järjestetään lokakuussa 2009. Tilaisuus
toteutetaan yhteistyössä verkoston jäsenten kanssa. Tiedotamme päivistä
lisää lähempänä tilaisuutta.

Mikäli yhteystietosi muuttuvat tai et halua verkostotiedotetta, lähetä sähköpostia osoitteeseen
vates-saatio@vates.fi
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