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Järjestäjänä FinTA ry    
(Suomen transaktioanalyysiyhdistys) 


Hotelli Arkipelag 
Maarianhamina, Ahvenanmaa 

Kasvun tukeminen 


  Pohjoismainen TA-konferenssi 
Ahvenanmaalla 



  Filosofiassa PHYSIS.   

verbinä tarkoittaa “olla”  

“mitä asiat todella ovat”. 



Kasvun tukeminen  
Kutsumme teitä 
kasvun äärelle,  


Tutkimaan ja löytämään niitä monia tapoja, joilla TA edistää 

kasvua yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden kohdalla.

  




Transaktioanalyysin perustaja, Eric Berne (1961), kirjoitti 

Physiksestä – mahtavasta elämän voimasta, joka lakkaamatta 

pyrkii kohti kasvua. Hän puhui Physiksestä luonnonvoimana, 

joka nousee ihmisen syvimmistä biologisista juurista ja pyrkii 

kohti hyvyyden parhainta toteutumista. Physis tarjoaa 

merkitystä elämällemme.






Tule viihtymään kansainväliseen TA ilmapiiriin!

Oletko 
kiinnostunut 
jakamaan 
taitojasi tai 
visiotasi? 


Oletko tutkinut tai löytänyt jotain, jonka haluaisit jakaa 

muiden kanssa?


 


Haluaisitko jakaa ajatuksiasi avoimessa ilmapiirissä ja saada 

näkökulmaa ja tukea muilta ammattilaisilta sekä kuulla 

muiden konferenssiosallistujien kokemuksia jakamastasi 

aiheesta. Tule jakamaan ammattitaitoasi!


 


Konferenssi koostuu alustuksista ja workshopeista, jotka ovat 

kestoltaan 1.5h tai 3h.  Tule jakamaan ja oppimaan jotain 

uutta tai saamaan uusia näkökulmia tuttuihin käsitteisiin.


 




Lähetä meille ehdotus 
esityksestäsi 15.10.2014 
mennessä osoitteella 
tanordic2015@gmail.com 




Ahvenanmaalla tavataan! 

Paikka, aikataulu ja 
ohjelma 


Konferenssi pidetään Maarianhaminassa, 
Ahvenanmaalla, neljän tähden hotelli 
Arkipelagissa. 

•Ohjelma (seuraavalla sivulla), aikataulu ja workshoppien ja alustusten pitäjät ja 

aiheet päivittyvät sitä mukaa, kun saamme ehdotuksianne ja toiveitanne. 

Ohjelman sisällön ja aikataulujen päivittymistä voi seurata kotisivuillamme 

www.finta.net.



•Konferenssikielenä on englanti. 



•Konferenssimaksu kattaa kaiken (laivamatkat edestakaisin joko Turusta tai 

Tukholmasta, seisovapöytä laivamatkoilla, majoittuminen hotellissa, 

hotelliaamiaiset, lounaat, kahvitarjoilun, illalliset, lauantai-illan ohjelmallisen 

iltaman (banquet), konferenssi maksun ja kirjallisen materiaalin). Hinta yhden 

hengen huoneessa on 600€  (FinTA:n jäsenille 585€) ja kahden hengen huoneessa 

525€ (FinTA:n jäsenille 510€), www.hotellarkipelag.com. Jos et halua majoittua 

hotellissa, konferenssimaksu ruokailuineen (ilman aamiaista) on 350€. 

Konferenssimaksu tulee maksaa 20.1.2015 mennessä. 



•Viking Linen www.vikingline.fi laivamatkan yhteydessä olet oikeutettu 

alennettuihin bussimatkoihin (- 50 %) tietyiltä paikkakunnilta. Varmista myös 

Viking Linen LaivaJuna-kampanjan tarjoamat 

edut junalippujen hintoihin. Ruotsista tultaessa 

Viking Line terminaali aikataulut ja hinnat täältä: 

http://www.flygbussarna.se/viking-line 




• Ilmoittautuminen 31.12.4014 s-
postilla tanordic2015@gmail.com , 
katso lisätietoja ilmoittautumiseen 
www.finta.net 





Ohjelma 


Perjantai 17. huhtikuuta 2015 
        Vaihtoehtoisesti Viking Line-laivamatka joko Tukholmasta tai Turusta Maarinhminaan


0745 Tukholmasta Maarianhaminaan Viking Linen lippulaiva Viking Grace tai


08.45 Turusta Maarianhaminaan Viking Linen m/s Amorella. 


Viking buffetlounas (sis. Olut/viini/vesi & kahvi) laivojen buffet-ravintolassa


14.10 Saapuminen Vikingterminaaliin Maarianhaminan Länsisatamaan.


14.20 Bussikuljetus Vikingterminaalista Hotelli Arkipelagiin.


14.30 Saapuminen ja majoittuminen Hotelli Arkipelagiin (www.hotellarkipelag.com Strandgatan 35, 


Maarianhaminan Itäsatama, keskusta)


15.00 “Mingling” ja Iltapäiväkahvi kahvileipineen aulassa Kaptenssalenin lähellä.


16.00 - 17.00 Tervetuloa (Kaptenssalen)


17.00 - 18.30  Workshopit


20.00 Pävällinen, (sis. Salaatti, lämminruoka, jälkiruoka, vesi & kahvi) hotellin ravintola Olivenissa. 


Yöpyminen isoissa 1 hh / 2 hh  huoneissa (Hotelli Arkipelagin kaikissa huoneissa on parveke).




Lauantai 18. huhtikuuta 2015  
          Aamiainen Arkipelagin ravintolassa klo 07-10.00.


09.00 - 10.00 Päivän aloitus Kaptenssalissa


10.00 Aamupäiväkahvi ja kahvileipä Kapetenssalenin aulassa.


10.30 Workshopit


12.00 Konferenssilounas  (Salaatti, lämminruoka, vesi & kahvi) ravintola Olivenissa.


14 - 17.30 Workshopit (sisältäen n. klo 15.00 Iltapäiväkahvin).


19.00 Banquet:


Kuljetus Hotelli Arkipelagista, Smakbyniin Kastelholmaan Viking Line Bussilla.


19.30 Smakbyn esittely ja Ålvados-maistiaiskierros (www.smakbyn.ax), esittelijänä  Michael Björklund, 


”Vuoden Kokki” sekä Suomessa että Ruotsissa. Tuttu myös Strömsö’stä.


20.15 Kolmen ruokalajin saaristolaispäivällinen (sis. vesi & kahvi) Smakbynin ravintolassa.


23.30 Bussikuljetus Smakbynistä Hotelli Arkipelagiin.


24.00 Vapaa sisäänpääsy ilta- ja yöelämään (lobbybar, yökerho & casino) Arkipelagissa




Sunnuntai 19. huhtikuuta 2015 
Aamiainen Arkipelagin ravintolassa klo 07.00-10.00


09.00 - 10.45 Workshopit (sisältäen klo 10.00 aamupäiväkahvin).


11.00 - 11.30 Konferenssin päätös, Kaptenssalen.


12.00 Päättäjäislounas (salaatti, lämminruoka & kahvi) Ravintola Olivenissa.


13.30 Kuljetus Hotelli Arkipelagista Vikingterminaaliin Viking Line Bussilla.


13.45 Sisäänkirjaus Vikingterminalissa Maarianhaminan Länsisatamassa.


         Vaihtoehtoisesti Viking Line-matka Maarianhaminasta Tukholmaan tai Turkuun


14.25 Maarianhaminasta TukholmaanViking Linen m/s Amorella. Viking-buffet-päivällinen


14.25 Maarianhaminasta Turkuun Viking Linen lippulaiva m/s Viking Grace. Viking-buffet-päivällinen 


(Olut/viini/vesi & kahvi laivan buffet-ravintolassa).


18.55 m/s Amorella saapuu Tukholmaan.


19.50 m/s Viking Grace saapuu Turkuun.                                   




Tiedustelut: 
tanordic2015@gmail.com 


Ritva Piiroinen FinTA:n puheenjohtaja p. +358505623080, 


Pirko Andersson FinTA:n hallituksen sihteeri  p. +358503440406, 


