Tervetuloa kuulemaan
ajankohtaisia aiheita
työturvallisuudesta!

POHTOn työsuojelun ajankohtaisseminaari

Työsuojelupäivät 2017
5. - 6.10.2017, Oulu

Työsuojelupäivien teemoina
ovat onnistumiset eri
tilanteissa ja toiminnassa

TERVETULOA TYÖSUOJELUPÄIVILLE!
POHTOn perinteiset Työsuojelupäivät 5. - 6.10.2017
Työsuojelupäivien teemoina ovat onnistumiset eri tilanteissa ja toiminnassa.
Työsuojelupäivät 2017 avataan Sosiaali- ja terveysministeriön Työsuojeluosaston puheenvuorolla työsuojelun
ajankohtaisista aiheista Suomessa ja Euroopassa. Puheenvuoron pitää johtaja Liisa Hakala.
Tapaturmavakuutuskeskuksen esityksessä käsitellään teollisuudessa tapahtuneita tapaturmia sekä johtopäätöksiä TOT-tutkinnassa olleista tapauksista.
Työturvallisuuskeskus on valmistelemassa työturvallisuusopasta metallisulatoille ja -valimoille. Lisäksi samassa
yhteydessä Työturvallisuuskeskus tuottaa Työturvallisuuskorttiin toimialakohtaisen koulutusmateriaalin sekä
videokoulutusmateriaalia niin perinteisessä kuin 360-formaatissa.
Työturvallisuusopas ja koulutusmateriaali julkaistaan Työsuojelupäivillämme ja jokainen päivien osallistuja saa itselleen uuden oppaan ensimmäisten joukossa!
Päivien aikana käsittelemme useita esimerkkejä onnistuneesta kehittämistoiminnasta ja tapahtumista, jotka ovat
johtaneet lähtötilanteesta riippumatta hyviin tuloksiin. Aikajänne näissä esimerkeissä on lyhyt tai vuosien mittainen, mutta poikkeuksetta työ jatkuu edelleen.
Epäasialliseen kohteluun ja vastuuttomaan työkäyttäytymiseen puuttumiseen osallistujia opastaa työterveyspsykologi Heli Hannonen Työterveyslaitokselta.
Älykkyyttä on tunnistaa riskit ja viisautta on tehdä se mitä älykkäästi tunnistaa. Lasse Seppänen pohtii tämän
lisäksi omassa puheenvuorossaan motiivien vaikutusta viisaaseen työntekemiseen.
Vahvan esimerkin sinnikkyydestä, tahdonvoimasta ja halusta onnistua tuo vaikean loukkaantumisen jälkeen
itsensä takaisin taistellut Pekka Hyysalo.
Perjantaina teollisuuden puheenvuoroissa esitellään onnistumisia ja haasteita edelliseltä vuodelta 2016.
Työsuojelupäivien lopuksi otamme uutta näkökulmaa mukaan työsuojelun eteenpäin viemiseksi omilla työpaikoillamme, kun myynnin ja markkinoinnin todellinen ammattilainen Jethro Rostedt kertoo, miten omasta
ajatuksesta ja tuotteesta tehdään toiselle välttämätön tarve, joka pitää ottaa omaan toimintaan mukaan.
Työsuojelupäivät on tarkoitettu yritysten ja julkisten organisaatioiden työsuojelun kehittämisestä vastaaville
henkilöille sekä käytännön toteuttamisesta vastaaville esimiehille ja henkilöstön edustajille sekä viranomaisille.
Tervetuloa!
Pertti Kortejärvi
Kehittämispäällikkö, turvallisuusasiantuntija
POHTO Oy

Torstai 5.10.

Perjantai 6.10.

08.30

Ilmoittautuminen ja tervetulokahvit

09.00

Seminaaripäivän avauspuheenvuoro

09.00

Työsuojelupäivien avaus
Kehittämispäällikkö Pertti Kortejärvi, POHTO Oy

09.15

09.15

Ajankohtaista työsuojelusta Suomessa ja
Euroopassa
Johtaja Liisa Hakala, Sosiaali- ja terveysministeriö

09.45

Teollisuuden työtapaturmat - tilastoja ja
onnettomuustutkintojen johtopäätöksiä
Tapaturmavakuutuskeskus

Teollisuuden ajankohtaisia aiheita ja
hyviä ratkaisuja
Työsuojelupäällikkö Camilla Ahlblad, Stora Enso Oyj
Työsuojelupäällikkö Arto Nikula, SSAB Oyj
Työsuojelupäällikkö Olli-Pekka Pirilä, Fennovoima Oy
Työsuojelupäällikkö Petri Pohjola,
Outokumpu Stainless Oy
Työsuojelupäällikkö Marko Sulasalmi,
Metsä Group Oyj
Työsuojelupäällikkö Hannu Zitting, Stora Enso Oyj

10.30

Jaloittelutauko

11.00

10.45

Metallinjalostuksen ja valimoiden työturvallisuusoppaan ja koulutusmateriaalin julkaisu
Asiantuntija Vesa Kotaviita, Työturvallisuuskeskus
Kehittämispäällikkö Pertti Kortejärvi, POHTO Oy

Ajankohtaisia ajatuksia turvallisuuden
kehittämisestä
Kehittämispäällikkö Pertti Kortejärvi, POHTO Oy

11.30

Työturvallisuusajattelun vieminen käytäntöön
- myymisen taito
Jethro Rostedt

12.30

Seminaarin päätös

11.30

Lounas ja majoittuminen

12.30

Vastuuttomaan työkäyttäytymiseen
puuttuminen työpaikalla
Työterveyspsykologi Heli Hannonen, Työterveyslaitos

13.15

Älykkyyttä vai viisautta turvallisuuden
kehittämisessä
Valmentaja Lasse Seppänen, True Hearts NLP Oy

14.00

Kahvitauko

14.30

Turvattoman toiminnan vaikutukset
Kehittämispäällikkö Pertti Kortejärvi, POHTO Oy

15.00

Takaisin elämään !
Pekka Hyysalo, FightBack

16.00

Yhteenveto seminaaripäivän annista

Yhteinen ohjelmallinen illallinen
18.0022.00 n. Illan ohjelmassa mukana stand upkoomikko Riku Suokas.

Lounas

Lasse Seppänen, True Hearts NLP Oy
Lasse Seppänen on muutoksen, motivoinnin sekä
henkisen valmennuksen ammattilainen. Hän on
toiminut yksilö– ja yhteisövalmentajana 15
vuoden ajan. Seppänen on kirjoittanut 15 liikuntaja hyvinvointiaiheista kirjaa, joista useassa motivointi, tavoitteenasettelu, stressin hallinta sekä
oman mielen ohjelmointi on ollut keskiössä.
Pekka Hyysalo, FightBack
Vakavan onnettomuuden jälkeen vuonna 2010,
hän oli vaikean valinnan edessä - luovuttaa tai
taistella takaisin. Pekka halusi taistella. 2013 hän
perusti FightBackin - brändin, joka välittää toivoa,
postitiivista ajattelua, tahdonvoimaa ja periksiantamattomuutta kaikenlaisissa elämän tilanteissa.

Jethro Rostedt, myynnin ja yrittäjyyden
puolestapuhuja. Vuonna 2009 hän oli mukana
Diili-ohjelmassa ja sen jälkeen hän on tullut
tutuksi lukuisista tv-ohjelmistaan.
”Vaikka en osaa laulaa, ei se tarkoita sitä,
ettenkö laulaisi, kertoo sen, että positiivinen
asenne ratkaisee. Aina.” sanoo Rostedt.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Hinta

Koulutuspaikka

Ennakkoilmoittautujalle seminaarin hinta on
680 € / hlö, kun ilmoittaudut 29.5.2017
mennessä. Tämän jälkeen seminaarin hinta
on 780 € / hlö.

POHTO Oy
Vellamontie 12, 90510 OULU

Hinta sisältää materiaalin ja ohjelmassa
mainitut tarjoilut. Hintaan lisätään alv.
Osallistumismaksu laskutetaan vahvistuksen

Peruutusehdot
Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään viikkoa
ennen kurssiaikaa, palautetaan hinnasta 50 %.
Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ei
maksua palauteta. Paikan voi tarvittaessa
luovuttaa toiselle henkilölle.

Koulutuspaikka		
Majoitus

Osallistuja voi varata majoituksen POHTOn Kortteeri-hotellista, puh. 010 8434 500 tai
s-posti asiakaspalvelu@pohto.fi
1-hengen huone: 66 e / vrk,
2-hengen huone: 92 e / vrk
Hinnat sisältävät aamiaisen ja alv:n.
Majoitusvarausten peruutuksista tulee ilmoittaa
vastaanottoomme viimeistään vuorokausi ennen
saapumista klo 16.00 mennessä, puh. 010 8434 500
tai s-posti luotsi@pohto.fi. Peruuttamatta jätetyistä
varauksista veloitamme yhden vuorokauden
huonehinnan.

Tulossa ajankohtaisseminaareja

Laboratorioalan teemapäivät 20. - 21.9.2017
Vesivoimapäivät 2017 19. - 20.10.2017
Pohjolan energiapäivät 2017 30.11. - 1.12.2017
Lisää koulutuksia löydät www.pohto.fi .

www.pohto.fi

Ilmoittautuminen
Ennakkoilmoittautuja ilmoittaudu 29.5.2017
mennessä, ilmoittautumiset viimeistään 18.9.
mennessä asiakaspalvelu@pohto.fi tai puh.
010 8434 600

Lisätietoja
Kehittämispäällikkö Pertti Kortejärvi,
puh. 050 5676 522 tai pertti.kortejarvi@pohto.fi

