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Ylpeesti julkiduunari jo koulunpenkillä
– JHL Opiskelijoiden tiedote 01/2015 –
Hei Sinä JHL:n Opiskelijajäsen,
Uusimmassa tiedotteessa mm. kevätkokouskutsu, apurahan hakuohjeet sekä tulevia koulutuksia ja tapahtumia. Lähde rohkeasti mukaan toimintaan!

Hae apurahaa opintomatkaan!
Oletko lähdössä vaihtoon, työharjoitteluun tai opintomatkalle?
Julkisten ja hyvinvointialojen opiskelijat JHL ry myöntää kaksi kertaa vuodessa yhdistyksen numero 850
jäsenilleen apurahaa opintomatkoihin, jotka tukevat ammatillista kehittymistä.
Nyt on haettavissa viisi 50 euron suuruista apurahaa. Lähetä vapaamuotoinen hakemus otsikolla ”Apuraha”
sunnuntaihin 8.3.2014 mennessä osoitteeseen jussi.antikainen@gmail.com.
Hakemuksen tulee sisältää tiedot: Mihin haet apurahaa, mille ajalle matkasi ajoittuu, yhteystietosi ja tilinumerosi. Sitoudu raportoimaan matkastasi yhdistyksen hallitukselle. Ehdotathan hakemuksessasi raportin toteuttamisidean.
Lisätietoja:
Juha Antikainen
varapuheenjohtaja
jussi.antikainen@gmail.com

Vielä ehtii mukaan JHL:n Opiskelijapäiville Aulangolle 14.–15.3.2015
Lähde mukaan JHL:n opiskelijajäsenille suunnattuun tapahtumaan 14.–15.3.2015 Aulangolle Hämeenlinnan
hulppeisiin maisemiin! Aloitamme ohjelman lauantaina klo 11. Ohjelmassa keskustelua mm. nollasoppareista, arjen hallinnasta sekä eduskuntavaaleista. Pelkkää pönöttämistä ei kuitenkaan ole luvassa, koska riennämme joukolla Talviolympialaisiin. Kuka tai ketkä onkaan JHL Opiskelijoiden talvilajien taitajat? Tapahtuma
on jäsenille maksuton.
Ilmoittautuminen 27.2.2015 mennessä oheisen linkin kautta
https://www.lyyti.fi/group/JHLn_Opiskelijapaivat_4003 .

KOKOUSKUTSU
Tervetuloa
Julkisten ja hyvinvointialojen opiskelijat JHL ry:n (JHL 850)
kevätkokoukseen sunnuntaina 15.3.2015 klo 10:00 Rantasipi Aulangolle, Hämeenlinnaan. Kokouksessa
päätetään mm. toimintakertomus 2014, tilinpäätös 2014 sekä vastuuvapauden myöntämisestä.
Kokous järjestetään JHL:n Opiskelijapäivien yhteydessä.
Osallistuminen kevätpäiville on maksutonta. Pelkkään kokoukseen tulevat kustantavat matkansa itse.
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JHL Opiskelijoiden omat nettisivut avattu!
Opiskelijayhdistykselle on avattu omat nettisivut, josta löydät kätevästi yhteystiedot, tulevat tapahtumat ja
kuvia hulvattomista menoista. Sivuilta voi lukea uusimpia kuulumisia ja näkemyksiä opiskeluista, työelämästä
ja vapaa-ajasta. Käy tutustumassa www.jhlopiskelijat.fi

Uupuuko hygieniapassi? JHL kouluttaa - tule mukaan!
JHL tarjoaa myös opiskelijajäsenilleen monenlaista koulutusta.
Erityisesti opiskelijoille suunnattu Hygieniapassi ja työturvallisuuskortti –koulutus 18.04.2015 - 19.04.2015
JHL-opistolla Helsingissä. Loistava tilaisuus suorittaa hygieniapassi, joka voi olla eduksi vaikkapa kesätöitä
haettaessa.
Liitto maksaa matkakulut, ruoan ja koulutuksen sekä koulutuspaikkakunnan ulkopuolelta saapuville majoituskulut. Koulutukseen haetaan Jäsenpalvelu 24h:n kautta omilla jäsentunnuksilla. Lisätietoja kurssisihteerit@jhl.fi tai puh. 010 7703 510
Kurssikalenteri löytyy osoitteesta www.jhl.fi/kurssit

Tiedot kuntoon!
Käy Jäsenpalvelu 24H:ssa www.jhl.fi sivuilla ja päivitä yhteystietosi kuntoon. Näin varmistat, että saat jatkossakin tietoa tapahtumista ja koulutuksista.

Oletko facebookissa? Tykkäätkö JHL nuorista ja opiskelijoista?
TYKKÄÄ ja seuraa meitä Facebookissa!
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