18.6.2015

Oja- ja Tiehanke -ohjelmien peruskurssit
Kohderyhmä:

Tarjoamme oja- ja tiehankkeisiin erikoistuneille toimihenkilöille Oja- ja tiehanke -ohjelman peruskursseja.

Sisältö:

Ensimmäisenä päivänä käydään läpi ojahankkeiden ja toisena päivänä tiehankkeiden suunnittelu ja toteutus Silvadatan Oja- ja tiehanke -ohjelmalla.

Ajankohta:

8. – 9.9.2015
• 8.9. Ojahanke peruskurssi, klo 10-16
• 9.9. Tiehanke peruskurssi, klo 9-15

Paikka:

Silvadatan koulutusluokka, Revontulentie 8 C, Espoo
Jos ilmoittautuneet tulevat keskitetysti joltain muualta suunnalta, voidaan koulutus
järjestää maakunnassakin. Tämä varmistetaan ilmoittautumisten jälkeen.

Hinta:

Kursseille voi osallistua molempiin päiviin tai vain yhteen päivään riippuen
siitä, hoitaako sekä oja- että tiehankkeita tai vain jompiakumpia. Koulutuspäivän kokonaishinta Espoossa: 1825 €/päivä + alv 24 %. Koulutuspäivän
kokonaishinta jaetaan osanottajien kesken molempien päivien osalta.
Kurssille mahtuu enintään 10 henkilöä/päivä ja kaikilla on käytössä oma kone. Kurssi järjestetään, jos osanottajia on vähintään viisi. Jos osanottajat haluavat, järjestetään kurssi pienemmälläkin osanottajamäärällä (tämä varmistetaan erikseen).
Koulutuspäivän kokonaishinta sisältää opetuksen ja tarjoilut (aamukahvi +
suolainen kahvileipä, lounas ja iltapäiväkahvi + makea kahvileipä).

Majoitus:

Majoittumisen voitte järjestää itse tai Silvadatan kautta. Alustavat huonevaraukset on tehty Sokos Hotel Tapiola Gardenista. Valitkaa ilmoittautumislomakkeella haluamanne majoitusvaihtoehto, jos tarvitsette majoitusta.
Huonehinnat:
• 1 hh 121 €/hlö/yö / 2 hh 134 €/huone/yö (7.-9.9. 2 yötä)
• 1 hh 133 €/hlö/yö / 2 hh 146 €/huone/yö (8.-9.9. 1 yö)

Ilmoittautuminen:

www.silvadata.fi/kurssit perjantaihin 25.8. mennessä. Kumpaankin kurssiin
mahtuu 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittakaa myös huonetoive, jos
haluatte Silvadatan tekevän huonevarauksen. Laskutamme hotellimajoituksen jälkikäteen kurssimaksun yhteydessä.

Peruutukset:

Koulutuksen voi perua kuluitta 2 viikkoa ennen koulutusta, minkä jälkeen useamman
organisaation toimihenkilöistä kootussa yhteiskoulutuksessa veloitetaan sen suuruinen osa koulutuspäivien kokonaishinnasta kuin ilmoittautuneita on. Peruuttamattomasta tai käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan samansuuruinen osa. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kuluitta toiselle henkilölle joko omasta organisaatiosta tai järjestämällä itse toisen organisaation henkilön tilalle.
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Oja- ja tiehanke -ohjelman peruskurssit
Kohderyhmä:
Koulutuspaikka:
Ajankohta:
Kouluttaja:

Oja- ja tiehankevastaavat, max. 10 henkilöä/kurssipäivä
Silvadatan koulutusluokka, Revontulentie 8 C (2. krs.), Espoo
8. - 9.9.2015
Kari Laatikainen

Aikataulu:

1. päivä

Aikataulu:

2. päivä

9.30 - 10.00
10.00
12.00
14.30
16.00

Kahvi ja suolainen kahvileipä
Ojahankekoulutus alkaa
Lounas
Kahvi ja makea kahvileipä
Koulutus päättyy

8.30 - 9.00
9.00
11.00
13.30
15.00

Kahvi ja suolainen kahvileipä
Tiehankekoulutus alkaa
Lounas
Kahvi ja makea kahvileipä
Koulutus päättyy

Sisältö:
Ojahanke:

Tiehanke:

•

Ohjelman määrittelyt

•

Ohjelman määrittelyt

•
•
•

Hankkeen perustaminen
Hankesuunnitelma
Hankkeen toteutus

•
•
•

Hankkeen perustaminen
Tieyksikkölaskelma
Hankesuunnitelma

•

Tulosteet ja yhteenvedot

•

Hankkeen toteutus

•

Tulosteet ja yhteenvedot

