Osuuskuntien koulutuskalenteri – syksy 2007

1. Onnistunut hallitustyöskentely
Koulutuksessa käydään läpi osuuskunnan hallituksen toimenkuvaa sekä hallituksen jäsenten vastuukysymyksiä. Koulutuksessa annetaan vinkkejä tehokkaaseen hallitustyöskentelyyn ja talouden
seurantaan hallituksessa. Koulutus antaa hyvät valmiudet toimia osuuskunnan hallituksen jäsenenä ja tunnistaa hallituksen jäsenyyteen liittyvät vastuut ja velvollisuudet.
Kenelle:
Aika:
Paikka:
Kouluttaja:
Hinta:

Osuuskuntien hallituksen jäsenet
Tiistai 2.10.2007 kello 17.00-19.00
Pirkanmaan TE-keskus, TE-sali, Kauppakatu 4
Niina Immonen ja Kirsi Niskala, Tampereen seudun osuustoimintakeskus
Koulutuksen hinta on 20,00 + alv 22% / osallistuja

2. Työsuhde osuuskunnassa
Koulutuksessa käydään läpi työlainsäädännön keskeisiä kohtia, työsopimusten laatimista sekä
lomapalkkakäytäntöjä. Erityisenä näkökulmana osuuskunta jäsenensä työnantajana eli työlainsäädännön sitovuus ja soveltaminen sekä työehtosopimusten noudattaminen. Koulutuksessa annetaan vinkkejä työsopimusten laatimiseen ja työajan seurantaan osuuskunnissa. Koulutukseen osallistujat voivat lähettää etukäteen aiheeseen liittyviä kysymyksiä kouluttajalle (kerro kysymyksesi
ilmoittautumisen yhteydessä).
Kenelle:
Aika:
Paikka:
Kouluttaja:
Hinta:

Osuuskuntien hallituksen jäsenet, taloudesta vastaavat, toimitusjohtajat tai henkilöstöasioista vastaavat, myös asiasta kiinnostuneet rivijäsenet
Keskiviikko 10.10.2007 klo 17.15-19.30
Pirkanmaan TE-keskus, TE-sali, Kauppakatu 4
Työsuojelutarkastaja Jarmo Kallioniemi Hämeen työsuojelupiiristä
Koulutus on maksuton, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä

3. Talouden seuranta ja tilinpäätöksen analyysi osuuskunnissa
Koulutuksessa käydään läpi kuvitteellisen osuuskunnan tasekirja ja opetellaan sen sisällön lukemista. Käydään läpi mm. vararahastosiirto sekä toimintakertomus ja muut liitetietovaatimukset (kirjanpitolain uudistus 30.12.04). Koulutuksessa kerrotaan, miten 1.7.2007 hyväksytty uusi tilintarkastuslaki vaikuttaa osuuskuntien tilintarkastusvaatimuksiin ja mahdollisesti osuuskunnan sääntöihin.
Kouluttaja antaa myös hyviä ja helppoja käytännön vinkkejä osuuskunnan talouden seurantaan.
Kenelle:
Aika:
Paikka:
Kouluttaja:
Hinta:

Osuuskuntien hallituksen jäsenet, taloudesta vastaavat, toimitusjohtajat tai henkilöstöasioista vastaavat, myös asiasta kiinnostuneet rivijäsenet
Tiistai 23.10.2007 klo 17.00-20.30
Pirkanmaan TE-keskus, TE-sali, Kauppakatu 4
HTM Teemu Suoniemi, Hooteem Tilintarkastusyhteisö Oy
Koulutuksen hinta on 40,00 + alv 22% / osallistuja
Hinta sisältää kahvin sekä koulutusmateriaalin (luentorunko, tasekirja ja taseerittelymalli sekä talouden tunnuslukuja tilinpäätösanalyysiin liittyen)
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4. Ohjelmallinen tiimipäivä Merunlahden luontoseikkailukeskuksessa
Koulutuspäivän tavoitteena on havainnollistaa osuuskuntien toimintaan liittyviä yhteistoiminnallisia
haasteita sekä luennoinnin että käytännön ryhmäharjoitteiden kautta. Koulutuspäivän aikana käydään läpi ryhmän kehittymistä ja pohditaan, miten ryhmästä saadaan hyvin yhteen toimiva tavoitteellinen ja itseohjautuva tiimi. Pohdimme myös tehokkaan tiimin piirteitä ja mietimme tiimitoimintaa
osuuskuntien näkökulmasta. Lisäksi päivän aikana perehdytään nimenomaan osuuskunnissa ilmeneviin yhteistoiminnasta johtuviin haasteisiin ja mietitään, miten haasteet saataisiin muutettua
osuuskuntien vahvuuksiksi.
Päivä toteutetaan Merunlahden luontoseikkailukeskuksessa (www.greentrail.com) ja päivän luennointiin lomitetaan ulkona tehtäviä tiimiharjoitteita ja toiminnallinen luontopolku. Päivän päätteeksi
saunotaan ja syödään iltapalaa korsulla tai nuotiotulilla. Päivän hinta sisältää aamupalan, lounaan,
iltapäiväkahvin sekä iltapalan, päivän luennot sekä ohjatut tiimiaktiviteetit, toiminnallisen luontopolun sekä saunan ja iltanuotion. Päivän tarkka ohjelma toimitetaan osallistujille ilmoittautumisen jälkeen.
Kenelle:
Aika:
Paikka:
Kouluttaja:
Hinta:

Kaikille osuuskuntien jäsenille
Lauantai 10.11.2007, kello 10.00-19.00
Merunlahden luontoseikkailukeskus, Lempäälä
Niina Immonen ja Kirsi Niskala, Tampereen seudun osuustoimintakeskus sekä
Merunlahden oma luontoseikkailuopas
Koulutuksen hinta on 100,00 + alv 22% / osallistuja

Ilmoittautuminen
Kaikkiin koulutuksiin ilmoittaudutaan puhelimitse (p. 050 3950 111 tai 010 60 25883) tai sähköpostilla niina.immonen@osuustoimintakeskus.net. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita osallistujan
nimi, osuuskunta, erikoisruokavaliotoiveet sekä laskutusosoite. Huom. ilmoittautumiset ovat sitovia. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleista peruutuksista peritään koulutuksen hinta. Kaikki koulutukset järjestää Tampereen seudun osuustoimintakeskus.
Ilmoittautumisajat:
1. Onnistunut hallitustyöskentely – ilmoittaudu viimeistään ke 26.9.07
2. Työsuhde osuuskunnassa – ilmoittaudu viimeistään ke 3.10.07
3. Talouden seuranta ja tilinpäätöksen analyysi osuuskunnissa – ilmoittaudu viimeistään pe
5.10.07
4. Ohjelmallinen tiimipäivä – ilmoittaudu viimeistään ke 3.10.07 (huom! lokakuuta)
Lisätietoja koulutuksista antaa Toiminnanjohtaja Niina Immonen p. 010 60 25883.

Lämpimästi tervetuloa mukaan koulutuksiin!

Pirkanmaan TE-keskus
PL 467 (Kauppakatu 4), 33101 Tampere
www.osuustoimintakeskus.net

