KEHITTYVÄ VANHUSTYÖ POHJOIS-SUOMI 2019
KOULUTUS- JA NÄYTTELYTAPAHTUMA
KAUPUNGINTEATTERI, OULU, TI 19.3.2019 KLO 9-16
1. SAAPUMINEN
Oulun Kaupunginteatteri sijaitsee osoitteessa Kaarlenväylä 2, 90015 Oulun kaupunki. Ovet aukeavat klo 8.00.
2. PYSÄKÖINTI
Kaupunginteatterin ympäristössä on maksullisia parkkipaikkoja.
3. ILMOITTAUTUMINEN
Osanottajille on varattu henkilökohtaiset nimikortit. Nimikortit noudetaan saavuttaessa tapahtumaan – ne löytyvät
maksuttoman vaatesäilytyksen vierestä sukunimen mukaan aakkostettuina. Nimikortti on pääsylippusi tapahtumaan.
4. RUOKAILU (HUOM! KAIKKI YHTEYDENOTOT RUOKAILUA KOSKIEN SUORAAN RAVINTOLAAN)
Buffetlounas on omakustanteinen ja maksaa 10,50 € / henkilö. Lounasruokailu tapahtuu Suuren näyttämön lämpiössä
sekä ravintola Vänmannissa.
KAIKKI yhteydenotot sekä ruokalippujen tilaukset sähköpostitse 12.3.2019 mennessä:myynti.oulu@kanresta.fi tai
puhelimitse p. 045 619 1841.
Suosittelemme varaamaan lounasliput etukäteen. Etukäteen tilatut liput voi käydä lunastamassa klo 8-10
Teatteriravintola Vänmannista, 3. krs. Tilauksen yhteydessä ilmoitetaan yhteyshenkilön tiedot sekä laskutusosoite.
Lounasmenu 19.3. hintaan 10,50 € /hlö:
Teatterin runsas salaattibuffet
Paahdettua broileria M, G ja chipotle-majoneesia M, G
Härkäpapu-kasvispataa M, G, VG ja Couscousia M, VG
Bouillabaisse L, G
Ruokajuomana vettä ja mehua
Kahvia, teetä ja keksejä
Suuren näyttämön lämpiön kahvio on auki klo 8-13 ja sieltä voi ostaa kahvia, teetä sekä pientä suolaista ja makeaa
syötävää. Teatterin ulkopuolisia lounasvaihtoehtoja löytyy osoitteesta www.eat.fi/oulu
Ruuhkien välttämiseksi toivomme porrastusta ruokailussa ja näyttelyosastoihin tutustumisessa!
Iltapäiväkahvi sisältyy koulutuspäivän hintaan ja tarjoillaan teatterin lämpiöissä.
5. OHJELMA
Tapahtumassa ei ilmoittauduta erikseen millekään luennolle. Luennot kulkevat osin kahdessa linjassa ohjelman
mukaisesti. Lisäksi ovat tietoiskut Kabinetissa. Suuren näyttämön luennoille mahtuvat kaikki osallistujat (527 hlöä),
muiden salien luennoille sen sijaan rajallinen määrä osallistujia: Piki-saliin 200 hlöä ja Kabinettiin n.40 hlöä. Ottanette
tämän huomioon valintoja tehdessänne ja aikataulua suunnitellessanne.
6. LUENTOMATERIAALIT
Luentomateriaalit löytyvät tapahtumaa seuraavasta päivästä lähtien tapahtuman kotisivuilla
www.kehittyvavanhustyo.fi
7. PALAUTELOMAKE, UUDET IDEAT JA UUTISKIRJE
Muistathan antaa tapahtumasta palautetta, jotta tapahtumamme olisivat jatkossa entistäkin parempia. Palautekysely
aukeaa heti tapahtuman päätyttyä tapahtuman kotisivuilla.
Otamme mielellämme vastaan vanhustyötapahtumien kehittämisideoita ja koulutusaiheita kotisivuillamme. Sieltä
pääset myös tilaamaan uutiskirjeemme, jossa käsitellään vanhustyön ajankohtaisia asioita ja kerrotaan uusista
tapahtumistamme.
8. LASKUTUS JA PERUUTUSEHDOT
Laskut lähetetään laskutusosoitteen mukaisesti. ”Ilmoittautuminen voidaan peruuttaa veloituksetta, kunhan peruutus
on tapahtunut viimeistään 19.2.2019.” Estyneen osallistujan tilalle voidaan kustannuksitta vaihtaa toinen henkilö.

