KUNTAUUDISTUS – MITÄ NYT JA KUINKA TÄSTÄ ETEENPÄIN?
OHJELMA1

9.30

Ilmoittautuminen ja tulokahvit

10.00

Seminaarin avaus, kunnanjohtaja Markku Koski, Sievi

10.15

Kuntaliiton puheenvuoro, varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen

11.00

Kysymyksiä, vastauksia, keskustelua

11.15

Kuntauudistushanke hallitusohjelmassa, ylijohtaja Päivi Laajala

12.00

Kysymyksiä, vastauksia, keskustelua

12.15

Lounas

13.00

Kuntauudistuksen toiset kasvot - vaihtoehtoisia näkymiä
kuntauudistuskeskusteluun, tutkijatohtori Anne Luomala

13.45

Mitä nyt ja kuinka tästä eteenpäin?
Seminaarin annin yhteenkokoava vuorovaikutuksellinen keskustelupaneeli

14.30

Tilaisuus päättyy

Seminaarin paikka:

Sievin kunta, Vääräjoki-Sali, os. Jussinmäentie 2, 85410 Sievi

Seminaarin aika:

perjantai 28.10.2011 klo 9.30-14.30

Seminaarin järjestetään Sievin kunnan toimeksiannosta.
Käytännön järjestelyistä huolehtii Focus Main Point Oy www.focuspoint.fi

Tiedustelut ja ilmoittautumiset osoitteeseen info@focuspoint.fi tai 040 760 9401/Anne Luomala.

1Aikataulumuutokset mahdollisia.

Seminaaripaikkojen ennakkovaraus ja ilmoittautuminen

Kuntauudistus-seminaarissa paikkoja on tarjolla rajoitetusti. Siksi ennakkovaraukset pyydetään tekemään
mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään tiistaina 4.10.2011 seuraavasti:
Ryhmävaraukset (Kunnat, kuntayhtymät ja muut yhteisöt ja yritykset)
Osallistujien lukumäärän mukainen ennakkovaraus tehdään sähköpostitse viimeistään
tiistaina 4.10. osoitteeseen info@focuspoint.fi.
Viestin aihekenttään kirjoitetaan ”paikkavaraus Sievin seminaariin” ja tekstikenttään
kirjoitetaan varattujen paikkojen lukumäärä ja taustainstituutio. Viestistä pitäisi ilmetä myös
varauksen tehneen tahon yhteystiedot puhelinnumeroineen. Paikkavaraus on sitova +/- 10%
per varattujen paikkojen lukumäärä.
Viikolla 41 tilaisuuden käytännön järjestelyistä vastaava taho ottaa sähköpostitse yhteyttä
ennakkovarauksen tehneisiin kuntiin, kuntayhtymiin, muihin yhteisöihin ja yrityksiin.
Sähköpostissa varaajia pyydetään nimeämään osanottajat, heidän yhteystietonsa sekä kaikille
yhteinen laskutusosoite.
Osanottajat on nimettävä perjantaihin 14.10. klo 12.00 mennessä. Nimetyille osanottajille
lähetetään henkilökohtaisessa sähköpostissa seminaarin aikataulutettu ohjelma, ajo- ja
paikoitusohjeet sekä muu seminaaria koskeva informaatio viikolla 42. Heiltä tiedustellaan
henkilökohtaisessa sähköpostissa seminaarijärjestelyitä koskevista erityistoiveista
(liikuntarajoitteet, erityisruokavaliot yms.).
Yksittäiset henkilöt
Yksittäiset henkilöt voivat ilmoittautua sähköpostitse perjantaihin 14.10. klo 12.00 mennessä
osoitteeseen info@focuspoint.fi. Viestin aihekenttään kirjoitetaan ”ilmoittautuminen Sievin
seminaariin”. Tekstikenttään kirjoitetaan osallistujan nimi yhteystietoineen, mahdolliset
seminaarijärjestelyjä koskevat erityistoiveet (esim. erityisruokavalio) sekä laskutusosoite.
Ilmoittautuneita informoidaan sähköpostitse viikolla 42.

Seminaarin hinta
Kokopäivän koulutustilaisuus järjestetään omakustannushintaan 95,00€/hlö + alv. Mikäli
samasta kunnasta, kuntayhtymästä, muusta yhteisöstä tai yrityksestä ilmoitetaan 10 tai sitä
useampi osanottaja, ryhmähinta on 86,00€/hlö + alv.
Hinta sisältää seminaariohjelman koulutusmateriaaleineen, tulokahvit kahvileipineen sekä
lounaan lisukkeineen ja jälkiruokineen. Hintaan sisältyy myös seminaarin jälkeen osanottajille
sähköpostilla lähetettävä kirjallinen yhteenveto seminaarin annista sekä seminaarijärjestelyt ja
koulutussuunnittelupalvelut.
Laskutus
Ryhmässä ilmoittautuneet: Laskutus yhdessä erässä siten, että kuhunkin kuntaan,
kuntayhtymään, muuhun yhteisöön tai yritykseen lähetetään yksi lasku.
Yksittäiset henkilöt: Yksittäin ilmoittautuneille henkilöille lähetetään lasku ilmoitettuun
laskutusosoitteeseen.
Mahdolliset peruutukset ja osallistujien nimien vaihdot
Ryhmävarausten peruutukset
peruutus ennen 14.10.

10% osanottajahinnasta/peruutus

peruutus 14.10. jälkeen

50% osanottajahinnasta/peruutus

peruutus 24.10. tai myöhemmin

100% osanottajahinnasta/peruutus

Yksittäiset henkilöt
peruutukset 14.10. jälkeen

50% osanottajahinnasta/peruutus

peruutukset 24.10. tai myöhemmin

100% osanottajahinnasta/peruutus

Osallistujan nimen vaihto 26.10. mennessä; ei kustannuksia.
Seminaaria koskevat tiedustelut
Sähköpostitse anne.luomala@focuspoint.fi tai puhelimitse alla mainittuina ajankohtina myös
p. 040 760 9401. Focus Main Point Oy järjestää seminaarin Sievin kunnan tilauksesta ja
toimeksiannosta.
JAKELU
Kalajokilaakson, Pyhäjokilaakson, Lestijokilaakson, Perhonjokilaakson sekä Keski-Suomen
pohjoisosien kuntapäättäjät (valtuustot, hallitukset, lautakuntien puheenjohtajat, kuntien ja
kaupunkien johtavat viranhaltijat), alueella toimivien kuntayhtyminen ylin johto sekä muut
asiasta kiinnostuneet yhteisöt ja yritykset em. alueella.
Kutsua voi välittää eteenpäin.

