TERVETULOA
aluetapaamiseen
Tornioon 13.−15.3.2020!

On jälleen aluetapaamisen aika! Olethan tulossa?
Vuoden 2020 ensimmäinen aluetapaaminen järjestetään Torniossa ja järjestelyistä vastaa
Tornion A-kilta ry. Luvassa on vertaistukea mukavassa porukassa, virkistymistä sekä
A-kiltatoiminnan ja Pohjois-Suomen alueen yhteisiä asioita.
Lisäksi lauantaina ohjelmassa on viestintätyöpaja, jossa työskentelyä ohjaa A-Kiltojen
Liitto ry:n tiedottaja Tuija Tamsi-Lehtinen. Työpajassa keskitytään A-killan perusviestintään: Miten kertoa A-kiltatoiminnasta eri tahoille omalla paikkakunnalla?
Paikka on Antinsaaren leirikeskus, Antinsaarentie 65, 95460 Tornio.
Yöpyjiä mahtuu enimmillään 56. Vuodepaikat jaetaan paikan päällä. Vuoteet ovat kerrossänkyjä eikä yhden hengen huoneita tai muita erikoisjärjestelyjä voida toteuttaa,
mutta tuttuun tapaan sopu sijaa antaa. Lisätietoja Antinsaaren leirikeskuksesta
löytyy Tornion seurakunnan nettisivuilta.
Mukaan on otettava omat liinavaatteet ja oma pyyhe sekä muut mahdollisesti
tarvitsemansa peseytymis- ja saunomisvälineet.
Osallistumismaksut:
Yöpymiset ja ruokailut perjantaista sunnuntaihin = 15 euroa/henkilö
Yöpyminen ja ruokailut perjantaista lauantaihin = 10 euroa/henkilö
Yöpyminen ja ruokailut lauantaista sunnuntaihin = 10 euroa/henkilö
Päiväkävijä lauantaina sekä välipala ja lounas = 5 euroa/henkilö
Ilmoittakaa osallistujat ja mahdolliset erityisruokavaliot A-killoittain
sähköpostitse kirsi.maki@a-kiltojenliitto.fi viimeistään 28.2.
Lue myös tämä pikkupräntti: Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja ilmoittautuminen on
sitova. Ilmoittautumisajan umpeuduttua osallistumisen voi perua maksutta vain lääkärintodistuksella tai muusta tapauskohtaisesti harkittavasta pätevästä syystä. Ilman lääkärintodistusta tai
pätevää syytä poisjääneistä laskutamme 25 euroa A-killalta.

Tapaamisiin Torniossa!
Toivottavat Tornion A-kilta ry ja Kirsi

OHJELMA
Klo

PERJANTAI 13.3.

15

Saapuminen (aikaisintaan klo 15), majoittuminen, tulokahvit ja
kuulumisten vaihtoa sekä työnjako keittiöllä viikonlopuksi − teemme ruuat porukalla

16.30

Ruokailu

17.30

Ketä meitä siis on paikalla?
Hupia ja virkistymistä verrattomassa porukassa
Iltapala ja sauna

21

Yövertis (jos halua ja tarvetta on)

22

Hiljaisuus aamuseitsemään

Klo

LAUANTAI 14.3.

8

Aamupala
Ulkoilua ja muuta virkistymistä omatoimisesti

10

Yhteiset A-kilta-asiat − tarjolla välipalaa

14

Lounas

15-18

Viestintätyöpajat

18

Tornion A-killan arpajaiset

- puikoissa Tuija

Iltapala ja sauna
22

Hiljaisuus aamuseitsemään

Klo

SUNNUNTAI 15.3.

8

Aamupala

9

Toipumistarina ja keskustelua toipumisesta
A-kiltatoiminnan visio - ollaanko A-killoissa oikealla tiellä visiota kohti?

11.30

Lounas

12.30

Puheenjohtajien vertaistukitapaaminen (läsnä puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat)
Muilla: paikkojen siivoamista
Talo tyhjenee − tapaamisiin Haukiputaalla elokuussa

A-kiltatoiminnan visio: A-kiltatoiminnassa tunnistetaan päihdeongelmaisten,
päihdetoipujien ja heidän läheistensä moninaisuus.
A-kiltatoiminnassa on toipumisrauha, toimintaan on turvallista tulla.

