HENRYn kesäpäivä Kokkolassa 28.8 .2020
Aika: 28.8.2020 klo 10:30 - 't5:30
Paikka: Kaupungintalon Kokkolasali, KPK Kulma, Kauppatori 5 / Rantakatu
Järjestäjä: PohJannraan alrrev erk osto

'10, Kokkola

Pohjanmaan alueverkosto toivottaa kaikki HENRYIäiset tervetulleeksi HENRY ry:n vuotuiseen
kesäpäivään Kokkolaan perjantaina 28.8 klo 10.30 - 15.30.
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10:00 llmoittautuminen ja verkostoitumista, aamukahvi
10:30 Kesäpäivän avaus, Marita Salo, toiminnanjohtaja, HENRy ry

Tervetuloa Kokkola 400v juhlavuoden tunnelmiin, Kokkolan kaupungin tervehdys
Pohjanmaan HENRY -alueverkosto tervehtii
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:00 Johdanto: Palveleva johtajuus,

henkilöstön kehittämispäällikkö Kirsi Rytkönen, Kokkolan kaupunki
Virkistäytymis- ja verkostoitumisvartti
12.00 Kestävää osaamisen johtamista 1. Miten se tehdään pohjalaisyrityksissä?
caset maakunnan huippuyrityksistä
. Case Boliden Kokkola. osaamisen kehittämispäällikkö Annele Heikkilä

.Toinen case vahvistuu elokuussa
12:45 Verkostoitumislounas KPO:n Kaarlen ravintola Vastarannassa, Kauppatori 4, Kokkola
14:00 Kestävää osaamisen johtamista 2. Miten se tehdään pohjalaisyrityksissä?

caset maakunnan huippuyrityksistä
3

rCase Kosila Akatemia, liiketoimintajohtaja Juha Erkkilä KPK Digi
rCase SK Protect Oy, liiketoimintajohtaja Mia Laakso
14.30 Työkykyjohtamisella pidempiä työuria,
henkilöstöjohtaja Leif Lindberg, Osuuskauppa KPO
14:50 Lisää osaamista, tue työkykyäl

työkykyjohtamisen kehittämispääilikkö Katja Ekman, työetäkeyhtiö ELO
15:10 Tulta ja

tervaa .. syttyjä kotiinviemisiksi
Yritykset lentoon osaamisen johtamisella, Mikko Luoma KpK
15:30 Kiitokset yhteisestä kesäpäivästä ja hyvää matkaa

Tule mukaan tapaamaan kollegoita ja viihtymään hyvässä seurassa!
HUOM! Lauantaina Kokkolassa maankuulut Venetsialarset
TERVETULOA!
I I

moittautuminen päättyy: 20.08.2020

Paikkola on rajattu måärä, ilmoittaudu pran ja varaa paikkasi!

llmoittaudu mukaan HENRYn kesäpäivään tästä

SoKoS Hotel Kaarlen majoitustarjous HENRYN jäsenille ajalle
27.8.-30.8.2020
(Huom! Tarjousta on pidennetty ja se alkaa jo torstaista 22.8!)

Original Sokos Hotel Kaarle tarjoaa HENRYIäisille majoitusta erikoishintaan 31.7. saakka
Hintaesimerkki yhdeksi tai kahdeksi yöksi pe-la tai pe-su:

STANDARDLUOKAN HUONEET
a

Yhden hengen huone, 87 EUR/vrk
Kahden hengen huone, 102 EUR/vrk
Kahden hengen huone lisävuoteella,

1

17 EURVvrk

Käytä varatessasi varaustunnusta " HENRY ry majoituskiintiö"
Huonevaraukset puhelimitse numerosta +358 20 780 8900 tai sähköpostitse osoitteesta
kaarle.kokkola (a) sokoshotels.fi. Huoneita varattavissa www.sokoshotels.fi -sivujen kautta varauskoodilla

"8HEN200828".
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Kustannukset: Osallistuminen kesäpäivään on
jäsenille maksutonta. Huomaathan kuitenkin että
matkat ja majoitus tulee maksaa itse.
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Peruutusehdot ja viimeinen peruutuspäivä:
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Järjestelyistä johtuen ilmoittautuminen on
sitova 20.8.2020 jälkeen ja ilmoittautumisen

viimeinen peruutuspäivä on 20.8.2020. Sen
jälkeen tulleista peruutuksista sekä No showsta
joudumme veloittamaan 50 eur + alv. 24o/o
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KOKKOLA

KARLEBY

peruutusmaksun.

400

Voit maksutta vaihtaa tilallesi toisen
osallistujan, joka on HENRYn jäsen. llmoita
toisen osallistujan tiedot sähköpostilla
henry@henry.fi etukäteen.

lnvestoi ammattitaitoosi ja tule mukaan Suomen suurimpaan
henki löstöalan verkostoon !
HENRYn jäsenyys on avoin kaikille henkilöstöjohtamisesta, osaamisen kehittämisestä ja esimiestyöstä
kiinnostuneille, missä tahansa urasi vaiheessa oletkin.
Hae jäsenyyttä 31.7.2020 mennessä. jäsenyytesi alkaa 1.8.2020 ja saat loppuvuoden jäsenyyden
vain satasella. Etusi on 90 euroa! Klikkaamalla kuvaa pääset jäsenhakemukseen.

Tunnetko jonkun jonka kannattaisi olla HENRYn jäsen?
Jaa tämä linkki https://www henry.fi/ajankohtaista/uutiset.html

kollegallesi/kaverillesi ja pääset mukaan

arvontaan kun kaverisi ilmoittaa jäsenhakemuksessa sinun eli vinkkaajan nimen ja
sähköpostiosoitteen. Huom! Kamppis koskee vain uusia jäsenyyksiä.
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liris Niemonen
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Kopio:
Aihe:

Marita Salo < Marita.Salo@henry.fi>
keskiviikko 1 2. elokuuta 2020 1 1:17
lrma lkäheimo; liris Niemonen
Kirsi Haakana
Kesäpäivien siirto vuodelle 2021

Hei,
Palaan meidän puhelinkeskusteluun aiemmin tänään ja siirretään vuoden 2020 kesäpäivä vuodella eteenpäin. Tilaja tarjoiluvaraukset sekä puhujat voi siis peruuttaa.
Meiltä toim istolta Kirsi ilmoittaa jo ilmoitta utuneille osa llistujille.

Olipa kyllä harmillista, mutta ensi vuonna sitten uudelleen. Kiitos myös tapahtuman järjestäjille, töitähän on tehty
paljon vaikka itse tapahtuma nyt siirtyykin.
Aurinkoista elokuuta

t. Marita

@

