Yhdistystoiminta
A-killoissa
23.–25.10.2019
Särkisaaren leiri- ja kurssikeskus,
Särkisaarentie 365, Jämsä

Keskeisenä teemana
hallitustyöskentely

Yhdistystoiminnan
peruskurssi tarkoittaa yhdistyslain ja hallinnon perusteita. Koulutus
sopii yhdistystoiminnan vasta-alkajille, siitä on hyötyä myös kokeneemmille toimijoille,
jotka kaipaavat
perustietojensa virkistämistä ja mahdollisuutta tutustua muiden A-kiltojen
toimintaan ympäri Suomea, tällä kertaa erityisesti hallitustyöskentelyn näkökulmasta. Tavoitteena on
hyvien yhdistyskäytäntöjen oppiminen ja vahvistaminen A-killoissa. Koulutus on keskusteleva ja sisältää käytännönläheisiä harjoituksia sekä ryhmätöitä. Ota oman A-kiltasi säännöt mukaan!
Yhdistyshallintoon liittyviä tapausesimerkkejä ja kysymyksiä toivotaan etukäteen
aulikki.otranen@a-kiltojenliitto.fi. Ennakkoon lähetettyihin kysymyksiin on mahdollista saada perusteellisemmat vastaukset, tarvittaessa myös muilta asiantuntijoilta.
Kurssin hinta on 111 €/henkilö omin liinavaattein ja pyyhkein. Hintaan sisältyy koulutus, ohjelmassa olevat
ruokailut ja majoittumisen kahden hengen huoneissa (kurssikeskuksen liinavaatesetistä peritään osallistujalta paikan päällä 10€). Yhden hengen huoneen lisämaksu on 20€ (10€/vrk). A-Kiltojen Liitto ry varaa kahvia kurssin aikana vapaasti nautittavaksi.
Koulutuksen maksimiosallistujamäärä on 24 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.
Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksittäin 18.9.2019 mennessä joko sähköisesti
www.a-kiltojenliitto.fi käyttäen ekstranet -tunnuksia tai oheisella ilmoittautumislomakkeella osoitteeseen A-Kiltojen Liitto ry, Itsenäisyydenkatu 17 B, 33500 TAMPERE.
Lisätietoja kurssista antavat
Aulikki Otranen puh. 040 3566 592 (kurssin sisältöasiat)
Anna Niemistö, puh. 0400 394 869 (ilmoittautumiset, maksut)
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 Liitto ry:n taholta.
• Ei lemmikkieläimiä koulutuksiin.
• Välttäkää voimakkaiden hajusteiden käyttöä.
• Kaikki A-kiltatoiminta on päihteetöntä.
• Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Keskeisenä teemana
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Perjantai
8.00
9.00
11.00
12.00

Aamiainen
Käytännön harjoitus
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE
A-Kiltojen Liitto ry:n Yhdistystoiminta A-killoissa
Särkisaaren leiri- ja kurssikeskus, Jämsä
23.–25.10.2019
A-kilta ry

ilmoittaa seuraavat osanottajat.
NIMI

Puhelin

Paikka

Päiväys

A-killan nimenkirjoittajan allekirjoitus

HUOM.

(ruoka-allergiat, muuta huomioitavaa)

/

2019

A-killan nimenkirjoittajan allekirjoitus

Ilmoittautumiset 18.9.2019 mennessä osoitteella.
A-Kiltojen Liitto ry, Itsenäisyydenkatu 17 B 3.krs, 33500 TAMPERE

Ilmoittautuminen myös sähköisesti
www.a-kiltojenliitto.fi käyttäen ekstranet -tunnuksia.

