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Ilmoittautuminen
www.asuntolaohjaajat.net

Kohtaamisia – Asumisen ohjauksen päivät
13. – 14.6.2022 Kiipulan Janakkalan toimipaikassa
Kohtaamisia-teeman konkretisoinnissa on mukana Mielenrauha Oy, jonka kanssa Kiipula on tehnyt tuloksellista
yhteistyötä koko ammattiopiston henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Päivillä on mahdollista majoittua edullisesti. Kiipula Guest
Housen majoituksen voit varata ilmoittautumisen yhteydessä. Ennakkoyöpyminen myös 12. – 13.6.2022 välisenä
yönä on mahdollista.
Osallistumispaketit/henkilö (sisältäen ruokailut Kiipulassa):
1) su – ti, majoitus Kiipulassa 1 hh
150,30 €
2) su – ti, majoitus Kiipulassa 2 hh
130,30 €
3) ma – ti, majoitus Kiipulassa 1 hh
99,40 €
4) ma – ti. majoitus Kiipulassa 2 hh
89,40 €
5) ei majoitusta (sis. kuljetukset Vaakunasta) 54,40 €

Majoittuminen Kiipulassa:
•

Lue lisää Kiipula Guest Housesta:
www.kiipula.fi/guest-house/

Majoittuminen hotelli Vaakunassa
Vaakunassa on tapahtuman ajan sopimushinnat. Varaukset
ja maksu suoraan hotelliin, varaustunnus: KIIP TOGETHER
• Standard 1hh huone 112 €/vrk/huone
• Standard 2hh 127 €/vrk/huone
• Huonehinta sisältää runsaan buffet-aamiaisen ja alv:n.
Hotellihuoneet ovat käytössänne tulopäivänä klo 15.00
jälkeen ja ne luovutetaan lähtöpäivänä viimeistään klo
11.00.
Lue lisää Hotelli Vaakunasta:
www.sokoshotels.fi/fi/hameenlinna/sokos-hotel-vaakuna

www.asuntolaohjaajat.net

OHJELMA
SUNNUNTAI
•
•

Kiipulaan saapuville ja yöpyville
iltapala
sauna ja uinti ja kuntosali +
ulkoilmaliikuntamahdollisuudet
(grillikatoksessa grillattavaa)

MAANANTAI
8– 9

Aamupala

09.30 Tervetuloa Kiipulaan!
apulaisrehtori Anne Saari
Terveiset SAKUsta ja OPHsta,
Maria Käkelä
ja Tarja Heikkinen
10.00 Teemapuheenvuoro:
Organisaation sisäiset
haastavat kohtaamistilanteet,
Tero Ålander, vanhempi
vastuukouluttaja
• Joustavan ja hyvinvoivan
työyhteisön periaatteet
• Työyhteisötaidot
hyvinvoivan työyhteisön
menestystekijöinä
10.40 Asuntolaselvitys.
Marika Koramo FCG
• Opiskelija-asuntoloiden
nykytilanne ja
kehitystarpeet Suomessa
11.20 Iltapäiväryhmiin
jakautuminen ja ohjeistus
11.30 Lounas

12.30 TYÖPAJAT
Jokaisella mahdollisuus osallistua
kahteen pajaan (kahvi pajojen
lomassa).
Tero Ålanderin työpaja:
Organisaation sisäisten kohtaamis
tilanteiden kehittäminen
• Avainhenkilönä työyhteisössä
– tunnista, reagoi ja ratkaise
• Puheeksiottaminen – milloin ja
miten otan p
 uheeksi?
Johdon ja esimiesten työpaja
(Anne Saari, Kiipula)
• asuminen osana oppilaitoksen
arkea ja perustoimintaa
• esimies työyhteisön osallisuuden
edistäjänä
Asumisen ohjauksen hyvien
käytäntöjen työpaja
(Kiipulan ohjaajat)
• innostavan ohjauksen menetelmiä
• asuminen elämänhallinnan ja
oppimisen tukena
VEKE-mallin kokeilupaja
(Maria Käkelä, SAKU ry)
• asuntoloiden ja asumisen vertaiskehittämisen malli
• käytännön kokemuksien jakamista
Hirsipuuta ja korttipelejä –
 hkäisevän päihdetyön menetelmiä
e
asuntoloihin
(Niina Himanka, EHYT ry)
• innostavia ja osallistavia
menetelmiä asuntolan arkeen

16.00 Majoittuminen
17 – 18 Päivällinen
18.30 Toimintaa pienryhmissä:
ohjattu metsäkävely laavulle
ja kodalle, frisbeegolf,
erkkajooga, kuntosali+uinti,
sauna, minigolf. Mahdollisuus
tutustua Kiipulan asumiseen ja
asuntoloihin. Kaikissa lajeissa
mukana Kiipulan ohjaajia.
20– 23 Iltapala / kuljetukset / tila
yhteiselle keskustelulle
TIISTAI
7 – 08.30 Aamupala ruokala
Rusthollissa Kiipulassa
majoittuville
09.00 Asuntolatoiminnan
ajankohtaiskatsaus
(Tarja Heikkinen OPH ja
Maria Käkelä SAKU ry)
10.00 Yhteenveto pajakeskusteluista
ja loppusanat
10.30 Päivien päättäminen ja
kapulan vaihto ja huoneiden
luovutus
11.30 Lounas

Hyvää kotimatkaa!
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