
UUSILLE URILLE – KOULU-
TUS AVAA MAHDOLLISUUKSIA

Pääkirjasto, Vapaudenkatu 39-41, 
Ke 4.9. klo 12-16

Houkutteleeko alanvaihto? Oletko palaamas-
sa takaisin työelämään tauon jälkeen tai koet-
ko, että osaamisesi kaipaa päivittämistä? Tule 
kuulemaan, mitä Jyväskylässä voi opiskella ja 
mistä lähteä liikkeelle opintojen suunnittelus-
sa. Päivän aikana kuulet inspiroivia tarinoita 
opiskelusta ja työnantajien puheenvuoroja eri 
alojen työllistymismahdollisuuksista.
 
Päivä toteutetaan yhteistyössä 
Keski-Suomen TE-toimiston 
ja oppilaitosten kanssa.

OPI ITSESTÄSI – KOHTI 
MUUTOSJOUSTAVUUTTA

Finnkino, Sali 5, 
Kauppakatu 29-31
Ke 9.10. klo 9-11.30

Miten muuttaa omaa toimintaa, kun vanhat 
konstit eivät tunnu tepsivän? Jos muutosjous-
tavuus olisi jana, missä kohtaa sitä seisoisit? 
Kyky muuttua liittyy onnistumisiin – hyödynnä 
muutoksen mahdollisuus työnhaussa.
 
Ajatuksia herättämässä muutosguru Mik-
ko Kalliola. Päivä toteutetaan yhteistyössä 
Uraverkoston kanssa.

FYYSISEN HYVINVOINNIN        
  KULMAKIVET – TIKISSÄ 

            TYÖLLISTYT

Tourujoen tapahtumalava (Kinakujan 
sillan vieressä)  Ti 24.9. klo 12-15

Työnhaku vaatii energiaa ja itseensä uskomis-
ta. Millä keinoilla pitää mieli ja keho kirkkaana 
ja hyvinvoivana? Tule luomaan itsellesi uusia 
hyvinvoinnin tapoja ja viemään kehityksesi 
uudelle tasolle! Osallistumalla teemapäivään 
saat mukaasi ammattilaisen tekemän tree-
ni- ja hyvinvointiohjelman sekä vapaalippuja 

kaupungin liikuntapalveluihin.

Päivä sopii kaikille omas-
ta hyvinvoinnista ja sen 
kehittämisestä kiinnostu-
neille. Päivän kanssamme 
toteuttaa hyvinvoinnin 
ammattilainen Hidden 
Factor Oy.

TYYLILLÄ TYÖNHAKUUN    
- ENSIVAIKUTELMAN VOI 

TEHDÄ VAIN KERRAN

Hiusmuotoilukoulu Aki Korpinen, 
Kauppakatu 15 
Ti 29.10. klo 9-13

Suosittu ja odotettu stailauspäivä tulos-
sa jälleen lokakuun lopulla. Tule mukaan 
päivittämään työnhakutyylisi ja virkistymään. 
Stailaus sisältää hiustenpesun, leikkauksen, 
muotoilun sekä ehostuksen tai miehille par-
ranmuotoilun. Samalla voit päivittää CV-ja 
profiilikuvasi ammattilaisen avustuksella.
 
Päivä toteutetaan yhteistyössä Hiusmuotoi-
lukoulu Aki Korpisen kanssa.

TEEMA-
PÄIVÄT

J Y VÄ S K Y L Ä L Ä I S I L L E  T Y Ö N H A K I J O I L L E

Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu pian mukaan sähköpostilla osoitteeseen ilmoittautumiset.tyol-
lisyyspalvelut@jkl.fi, kuitenkin viimeistään viikkoa ennen teemapäivää. Liitäthän ilmoittautumiseen nimesi 
ja puhelinnumerosi. Päivä on osallistujille maksuton ja sisältää kahvitarjoilun. Lisätietoja saat tarvittaessa 
numerosta 050-505 5206.


