A-Kiltojen Liitto ry:n koulutukset
ovat sosiaalisia tapahtumia, joihin
liittyy kokemustenvaihtoa
A-kiltojen toiminnasta ja
päihdetoipumisesta.
A-kilta-arvot ja aate ovat
keskeisesti esillä.

Yhdistysviestintä
16.–18.5.2018

Rantalan leirikeskus, Hirvonpääntie 560, Paimio

Koulutus on tarkoitettu A-kiltayhdistysten viestintäihmisille. Koulutuksessa keskitytään yhdistysviestinnän
kokonaisuuteen sekä pohditaan miten kohdentaa ja aikatauluttaa viestintä tavoitteellisesti. Miten erottua
omalla viestillä viestitulvassa?
Viestinnän eri osa-alueisiin perehdytään käytännönläheisesti työpajoissa.
Ennakkotehtävät
1. Jos mahdollista, ota mukaasi A-kiltasi viestintämateriaalia. Esimerkiksi yleisesite ja/tai tapahtumakutsu.
2. Paikalla on toimittaja paikallislehdestä keskustelemassa meidän kanssamme aiheesta: miten lähestyä
A-kiltaviestillä toimittajaa. Mieti etukäteen mitä haluaisit kysyä toimittajalta.
Koulutuksen hinta on 80€/ hlö. Hinta sisältää koulutuksen, ohjelman mukaiset ruuat sekä majoituksen kahden hengen huoneissa. Omat liinavaatteet ja pyyhe mukaan (leirikeskuksessa ei ole liinavaatteita vuokraukseen). Yhden hengen huoneen lisämaksu 15 €. A-Kiltojen Liitto ry varaa kahvia kurssin aikana vapaasti
nautittavaksi. #ainakahvia
Koulutuksen maksimiosallistujamäärä on 20 henkilöä, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujamäärän täytyttyä, seuraavaksi ilmoittautuneet ovat varalla. Peruuntumisten sattuessa vapautuneet
paikat täytetään varallaolojärjestyksessä. Niin varallaolosta kuin vapautuneenpaikan saamisesta ilmoitetaan
A-kiltaan/ henkilökohtaisesti osallistujalle (jos puhelinnumero ilmoittautumislomakkeessa). Varallaolo ei
velvoita vapautuvan koulutuspaikan vastaanottamiseen.
Koulutuksen toteutuminen edellyttää vähintään 12 osallistujaa. Koulutuksen peruuntuessa siitä ilmoitetaan
erikseen osallistujille.
Kouluttajana toimii tiedottaja Tuija Tamsi-Lehtinen ja vertaisohjaajana Ville Tuominen.
Lisätietoa viestintäkoulutuksesta antavat Tuija Tamsi-Lehtinen, puh. 040 8668 257 (koulutuksen sisällölliset
asiat) sekä Anna Niemistö, puh. 0400 394 869 (peruuntumiset, maksut)
Sitovat ilmoittautumiset 10.4.2018 mennessä joko sähköisesti www.a-kiltojenliitto.fi käyttäen ekstranet tunnuksia tai oheisella ilmoittautumislomakkeella osoitteeseen A-Kiltojen Liitto ry, Itsenäisyydenkatu 17 B
3. krs, 33500 TAMPERE
HUOM!
• Liiton tuki koulutustoiminnan matkakustannuksiin määräytyy A-kiltapaikkakunnan ja koulutuspaikkakunnan välisen matkan pituuden perusteella,
16 senttiä/km matkustustavasta riippumatta, enintään 4 henkilön osalta / A-kilta /kurssi. Tukea ei makseta rahana, vaan huomioidaan A-killalle
lähetettävän kurssilaskun loppusummassa. Tukea voi saada enintään kurssin hinnan verran.
• Matkatuen saannin edellytyksenä on, että A-kilta on huolehtinut erääntyneen jäsenmaksunsa A-Kiltojen Liitolle.
• Sitovan ilmoittautumisen peruminen täytyy tehdä 2 viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutamme sovitusti,
paitsi sairastapauksissa, jolloin on esitettävä lääkärintodistus.
• Osallistujat on vakuutettu tapaturmien osalta A-Kiltojen Liiton taholta.
• Ei lemmikkieläimiä koulutuksiin.
• Välttäkää voimakkaiden hajusteiden käyttöä.
• Kaikki A-kiltatoiminta on päihteetöntä.
• Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Ohjelma
Yhdistysviestintä
kouluttaja Tuija Tamsi-Lehtinen
vertaisohjaaja Ville Tuominen

Keskiviikko 16.5.
14.30
15.00
16.00
16.45

Saapuminen ja majoittuminen
Koulutuksen avaus ja tutustuminen
Päivällinen
Yhdistysviestinnän perusta: kirkas ydinviesti
Iltapala

Torstai 17.5.
8.00
9.00
12.00
13.00
14.30
16.00
17.00
19.00

Aamiainen
Viestinnän eri osa-alueet
- käytännön vinkkejä
- toimittajatapaaminen
Lounas
Lepoa/reippailua
Viestinnän eri osa-alueet
- työpajatyöskentelyä
Päivällinen
Työpajat jatkuu
- työpajojen purku
Rantasauna ja makkaranpaisto

Perjantai 18.5.
8.00
9.00
11.00
12.00

Aamiainen
Ideoista vuosisuunnitelmaan
Lounas
Koulutuksen päättäminen, palaute ja todistukset
Kotiinlähtö klo 13. mennessä

ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Yhdistysviestintä
Rantalan leirikeskus, Paimio

16.–18.5.2018

ilmoittaa seuraavat osanottajat:
NIMI (tikkukirjaimilla)

A-kilta ry

Puhelinnumero (pakollinen tieto)

Huom. ruoka-allergiat ym.

/

2018

Paikka

Päiväys

A-killan nimenkirjoittajan allekirjoitus

A-killan nimenkirjoittajan allekirjoitus

Ilmoittautumiset 10.4.2017 mennessä joko
sähköisesti www.a-kiltojenliitto.fi käyttäen ekstranet -tunnuksia tai postitse
A-Kiltojen Liitto ry, Itsenäisyydenkatu 17 B, 33500 Tampere

