KUTSU
Ohjelma

Tervetuloa Latunen –lastentoimijoiden
verkostotapaamiseen 24.10.2015 klo 10-17
Sokos Hotel Alexandraan, Jyväskylään
(Hannikaisenkatu 35)

klo 8.30 alk.

ilmoittautuminen, kahvi/tee ja
suolainen pala

klo 10

Valinnainen työpaja:
Perhetapahtumat, Retkeilykummi,
Muumien ulkoilukoulut tai
Metsämörri

Latunen-verkosto kokoaa yhteen jäsenyhdistysten
lasten, nuorten ja perheiden toimijat. Voit olla
yhdistyksesi lastentoiminnan ohjaaja tai sen
mahdollistaja esim. hallituksen jäsen.
Lastentoimintanne voi olla laajaa, yksittäinen
vuosittainen tapahtuma tai kenties toimintaa ei ole
vielä lainkaan. Yhdessä jaamme hyviä ideoita ja
käytänteitä.
Tapaamisen päätteeksi olet kuullut esimerkkejä
erilaisista toiminnoista ja niiden toteutustavoista,
kuullut keskusjärjestön lastentoiminnan kuulumisia
sekä syventynyt yhteen toimintamuotoon
syvällisemmin työpajassa. Verkostona olemme
tutustuneet toisiimme paremmin, oppineet
toisiltamme ja tehneet tulevaisuuden suunnitelmia.

Käytännönläheisissä työpajoissa
tutustumme toimintamuotoon ja sen
toteutukseen yhdistysnäkökulmasta.
Kokoonnumme klo 10 hotellin ulkoovella ja vietämme n. 1,5 h ulkona,
jonka jälkeen siirrymme sisälle n. 1
h ajaksi. Kannustamme
osallistumaan pajaan, jonka
ohjaajakoulutusta et ole suorittanut.
klo 12.30

lounas

klo 13.15

Yhdistysten esimerkkejä lasten,
nuorten ja perheiden toiminnasta,
Suomen Ladun lastentoiminnan
kuulumisia

klo 14.15

Kuulumistenvaihtoa ja verkoston
toiminnan suunnittelua alueittain
kahvi/tee ja makea pala
työskentelyn lomassa

klo 15.45

Yhteenveto ja jatkosuunnitelmat

klo 17

Päivän päätös
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Tapaaminen on maksuton kahdelle per yhdistys.
Mikäli yhdistyksestä osallistuu useampi henkilö,
veloitamme heiltä 37,50 € per henkilö. Matkakuluja
emme korvaa. Mikäli tarvitset majoitusta, hotellissa
on majoituskiintiö pe-la yöksi. Huoneiden hinta on
85 € yhden hengen huone, 95 € kahden hengen
huone. Varaustunnus ”Suomen Latu ry”.
Ilmoittautuminen tapahtuu 4.10. mennessä linkillä
https://www.lyyti.in/jyvaskyla_2015. Ilmoittautuneet
saavat tiedon työpajasta sekä muista osallistujista
(nimi ja sähköposti) noin kaksi viikkoa ennen
tapaamista.

Innokkain terveisin tapaamisessa mukana
olevat;
Lasten ja nuorten toimikunta: Helena Kempas
(pj), Maarit Marttila, Eva-Maija Kuosmanen, Katja
Salmela-Nieminen, Marjatta Sykkö, Anu Soro,
Tarja Isola ja Reijo Rissanen
Suomen Latu: Nina Räike, Tiia Eskelinen ja Mari
Parikka-Nihti

Jos sinulla on kysyttävää tai sinulle tulee
esteitä ym, ole yhteydessä:
Nina Räike, nina.raike@suomenlatu.fi, p.
044 722 6312.

Kuvat vuoden 2014 verkostotapaamisesta.
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