
 

 

 

POHJOIS-SUOMEN ALUEEN A-KILTOJEN tämän vuoden viimeinen aluetapaaminen kera 

pikkujoulun järjestetään 22.11.−24.11. Järjestelyistä vastaa Raahen A-kilta ry.  

Aluetapaamisen ohjelmassa on verratonta vertaistukea,  

virkistymistä, voimaantumista sekä alueen ja A-kiltatoiminnan yhteisiä asioita.  

Savusaunakin on luvassa! Ja ehkäpä myös joulupukki tulee poikkeamaan. 

PAIKKA ON PATTIJOEN VETERAANIMAJA, Mikonkarintie 136, 92140 Pattijoki.  

Yöpyjiä mahtuu maksimissaan 55. Yhden hengen huoneita tai muita erikoisjärjestelyjä ei 

pystytä toteuttamaan, ja petipaikat jaetaan paikan päällä. Lisätietoja veteraanimajasta voi 

lukea netistä: http://www.pattijoenveteraanimaja.fi/.  

MUKAAN ON OTETTAVA omat liinavaatteet ja oma pyyhe − sekä tarvitsemansa  

saunomisvälineet, jos aikoo saunoa.  

OSALLISTUMISMAKSU perjantaista sunnuntaihin on 10 euroa/henkilö. Hinta sisältää  

yöpymiset ja ohjelmaan merkityt ruokailut. Osallistumismaksu perjantaista lauantaihin tai 

lauantaista sunnuntaihin on 6 euroa/henkilö ja hinta sisältää yhden yön yöpymisen ja  

ohjelmaan merkityt ruokailut. Lauantain päiväkävijöille hinta on  

2 euroa/henkilö ja hinta sisältää jouluruuan.  

Halutessasi tuo mukanasi myös  

n. 3 euron arvoinen PIKKUJOULULAHJA ystävälle annettavaksi. 

ILMOITTAKAA osallistujat ja mahdolliset erityisruokavaliot A-killoittain  

viimeistään torstaina 7.11. Kirsille sähköpostitse: kirsi.maki@a-kiltojenliitto.fi.  

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja ilmoittautuminen on sitova.  

Ilmoittamatta poisjääneet laskutetaan todellisten kustannusten mukaan A-killoilta. 

Tapaamisiin Raahessa! Toivottavat Raahen A-kilta ry ja Kirsi 

 

 

TERVETULOA 
aluetapaamiseen  

ja pikkujouluun  

Raaheen 22.11.−24.11.2019! 

 



 

 

OHJELMA osimoilleen näin:  
 

Klo PERJANTAI 22.11. 

14 Saapuminen, majoittuminen, tulokahvit ja  

kuulumisten vaihtoa sekä työnjako keittiöllä  

viikonlopuksi − teemme ruuat itse  

15.30 Ruokailu 

16.30 Ketä meitä on paikalla?  

17  Vuositeemat 2019 ja 2020 

18.30 Naisten vertaistukiryhmä/Miesten sauna 

19.30 Naisten sauna/Miesten vertaistukiryhmä 

20.30 Iltapala 

22 Hiljaisuus aamuseitsemään 

Klo LAUANTAI 23.11. 

8  Aamupala 

 Ulkoilua, rentoutumista sekä vastavuoroista niska- ja jalkapohjahierontaa 

10  Yhteiset A-kilta-asiat − tarjolla välipalaa 

13.30 Toipumistarina 

15 Jouluruoka 

16  Pikkujouluohjelmaa ja joululahjat (tuo mukanasi n. 3 euron arvoinen lahja ystävälle) 

 Raahen A-killan arpajaiset  

Iltapala ja savusauna 

22 Hiljaisuus aamuseitsemään 

Klo SUNNUNTAI 24.11. 

8  Aamupala 

9  Puheenjohtajien vertaistukitapaaminen (läsnä puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat) 

Muilla: paikkojen siivoamista 

11 Lounas ja loppusiivous 

 Talo tyhjenee − tapaamisiin Torniossa maaliskuussa 2020!  

 

 

A-Kiltojen Liitto ry:n aluetyö on jäsenpalvelua A-killoille.  

Aluetyön tavoitteena on, että päihdetoipujien ja heidän läheistensä tavoitettavissa on avoimia ja  

toimivia A-kiltayhteisöjä, jotka muodostavat A-Kiltojen Liitto ry:n.  

Aluetapaamiset ovat yksi osa aluetyötä. 

 


