A-Kiltojen Liitto ry:n koulutukset ovat sosiaalisia
tapahtumia, joihin liittyy kokemustenvaihtoa
A-kiltojen toiminnasta ja päihdetoipumisesta.
A-kilta-arvot ja aate ovat keskeisesti esillä.

VETERAANIPÄIVÄT
12.–13.2.2019
Susiniemen leirikeskus,
Susiniementie 50, Otava, Mikkeli
Veteraanipäivät on tarkoitettu A-kiltatoiminnassa pitkään ja/tai aktiivisesti toiminnassa mukana olleille
A-kiltalaisille, jotka ovat edelleen A-kilta-aktiiveja − tai mahdollisesti jo vähän hiljentäneet tahtia.
Tapahtumassa on tarjolla kokemuksen syvää rintaääntä, antoisia keskusteluja, vertaistukea ja virkistystä.
Lisäksi päivien aikana PALATAAN JUURILLE. Veteraanipäivien tavoitteena on antaa jotain omasta koetusta
nuoremman A-kiltaväen käyttöön ja siten kehittää nykyistä ja tulevaa A-kiltatoimintaa, sekä tietenkin
virkistyä ja voimaantua itse.
Veteraanipäivien sisällön kuljettamisesta ja ohjaamisesta vastaavat Riitta Keuramo ja Hannu Gustafsson.
Veteraanipäivien hinta on 75€/hlö (ti–ke). Hintaan sisältyy koulutus, ohjelmaan merkityt ruokailut ja
majoittuminen kahden hengen huoneessa omin liinavaattein (liinavaatteista peritään osallistujalta paikan
päällä 12 €). Lisämaksu yhden hengen huoneesta on 32 €/hlö.
Tapahtuman maksimiosallistujamäärä on 25 henkilöä, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Osallistujamäärän täytyttyä, seuraavaksi ilmoittautuneet ovat varalla. Peruuntumisten sattuessa
vapautuneet paikat täytetään varallaolojärjestyksessä. Niin varallaolosta kuin vapautuneen paikan
saamisesta ilmoitetaan A-kiltaan/ henkilökohtaisesti osallistujalle (jos puhelinnumero
ilmoittautumislomakkeessa). Varallaolo ei velvoita vapautuvan paikan vastaanottamiseen. Päivien
peruuntuessa siitä ilmoitetaan erikseen osallistujille. Veteraanipäivien toteutuminen edellyttää vähintään
10 osallistujaa.
Lisätietoja antavat Hannu Gustafsson, puh. 040 763 2075 (sisällölliset asiat) ja
Anna Niemistö, p. 0400 394869 (ilmoittautumiset, maksut).
Sitovat ilmoittautumiset A-killoittain 9.1.2019 mennessä joko sähköisesti www.a-kiltojenliitto.fi käyttäen
ekstranet -tunnuksia tai oheisella ilmoittautumislomakkeella osoitteeseen
A-Kiltojen Liitto ry, Itsenäisyydenkatu 17 B 3. krs, 33500 TAMPERE

HUOM!
• Liiton tuki koulutustoiminnan matkakustannuksiin määräytyy A-kiltapaikkakunnan ja koulutuspaikkakunnan välisen matkan pituuden perusteella, 16
senttiä/km matkustustavasta riippumatta, enintään 4 henkilön osalta / A-kilta /kurssi. Tukea ei makseta rahana, vaan huomioidaan A-killalle lähetettävän
kurssilaskun loppusummassa. Tukea voi saada enintään kurssin hinnan verran.
• Matkatuen saannin edellytyksenä on, että A-kilta on huolehtinut erääntyneen jäsenmaksunsa A-Kiltojen Liitto ry:lle.
• Sitovan ilmoittautumisen peruminen täytyy tehdä 2 viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutamme sovitusti, paitsi
sairastapauksissa, jolloin on esitettävä lääkärintodistus.
• Osallistujat on vakuutettu tapaturmien osalta A-Kiltojen Liitto ry:n taholta.
• Ei lemmikkieläimiä koulutuksiin.
• Välttäkää voimakkaiden hajusteiden käyttöä.
• Kaikki A-kiltatoiminta on päihteetöntä.
• Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

VETERAANIPÄIVIEN

OHJELMA
Vetäjänä Hannu Gustafsson ja vertaisohjaajana Riitta Keuramo

Tiistai 12.2.
13.00
14.30

16.30
17.30

19.00
19.30

Veteraanipäivien avaus ja tulokahvit sekä tutustuminen ja odotukset
Vuoden 2019 teema: Paluu juurille
Missä nyt ollaan? Miksi sieltä halutaan palata juurille? Minne palataan, kun palataan juurille?
Miten se tehdään? Sisältyykö paluuseen uhkia? Mitä mahdollisuuksia paluu juurille tarjoaa?
Päivällinen
A-kiltatoiminnan ja vertaistuen helmiä
Mitä A-kiltalainen vertaistuki on minulle merkinnyt? Mitä minä olen merkinnyt omalle
A-killalleni? Toiselle A-kiltalaiselle? A-kiltatoiminnalle?
Rentoutustuokio
Sauna, iltapala ja makkarat

Keskiviikko 13.2.
8.00
9.00
10.00

11.30

Aamupala
Ulkoilua
Ikääntyminen, eläköityminen ja päihteet toistuvasti uutisissa
Miten A-killat vastaavat tähän?
(Huoneiden luovutus ennen lounasta)
Lounas ja kahvit
Todistusten jako, ja kotimatkalle viimeistään kello 13

ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Veteraanipäivät
12.–13.2.2019, Susiniemen leirikeskus, Otava, Mikkeli

A-kilta ry
ilmoittaa seuraavat osanottajat:

NIMI (tikkukirjaimilla)

Puhelin (pakollinen tieto)

Huom. (ruoka-allergiat yms.)

/

2019

Paikka

Päiväys

A-killan nimenkirjoittajan allekirjoitus

A-killan nimenkirjoittajan allekirjoitus

Ilmoittautumiset 11.1.2019 mennessä joko sähköisesti www.a-kiltojenliitto.fi käyttäen
ekstranet -tunnuksia tai postitse A-Kiltojen Liitto ry, Itsenäisyydenkatu 17 B, 33500 Tampere

