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Hyvä Nynäs Killan ritari,  

Helsingin ja Uudenmaan piirin kiltalaiset järjestävät Kiltapäivät Hotelli Scandic Siuntiossa 3. - 5.8.2018.  
Entinen Siuntion kylpylä sijaitsee osoitteessa Lepopirtintie 80, 02570 Siuntio. 

Koulutus ja harjoitus 

Olemme laatineet erilaisia harjoituksia perjantaista alkaen. Harjoitukset pitävät sisällään ryhmien johtamista, 
yksilötoimintaa sekä yhteistyötoimintaa eri viranomaisten kanssa. Harjoitusten teemana on Festarit. Lauantain 
harjoitus tapahtuu luonnossa metsäisissä olosuhteissa. Harjoituksen tavoitteena on päivittää ja lisätä 
ryhmänjohtajien koulutustietoa ja -taitoa seuraavilla osa-alueilla: ensiapu, ensihuolto ja henkinen huolto. 
Luentojen ja harjoituksen osio vastaa 16 oppituntia. Liitteenä on alustava ohjelma. 

Harjoituksen asusteina säänmukainen asu, mieluiten Punaisen Ristin päivystysasu tai harjoitushaalarit (ilman 
ristiä). Jalkaan kosteuden kestävät jalkineet. Harjoitukseen tulee osallistua joko toimijana, potilaana tai 
osallistua karttaharjoitukseen. Karttaharjoituksessa on rastit ilman toiminnallista osuutta. 

Juhlallisuudet 

Iltajuhlan asuna toivomme teillä olevan tumma puku tai juhla-asu kunniamerkkeineen. Juhlaillalliselle voi 
valita joko liha-, kala- tai kasvisvaihtoehdon, ilmoittautumisen yhteydessä sitovana. 

Mikäli ette halua osallistua Kiltapäiville, mutta haluatte tulla juhlistamaan 45-vuotista Kiltaa, niin lauantain 
juhlaillallisen hinta on 60 euroa. Juhlaillallinen ei oikeuta muuhun osallistumiseen. 

Kiltapäivien hinnat: 

pe – su: 2 hh 300 euroa / hlö  to – su: 2 hh 350 euroa / hlö 
pe – su: 1 hh 365 euroa / hlö  to – su: 1 hh 445 euroa / hlö 

Torstaina tuleville on saatavilla päivällisbuffet ja iltapalaa omakustannehintaan. 
Mikäli toivotte hieman parempaa superior-huonetta, niin hinta on + 40 euroa. 
Kiltapäivät ilman majoitusta järjestäjien toimesta hintaan 250 euroa (sis. kokouspaketin, harjoituksen ja 
ruokailut). 

Kiltapaita 

Tänä vuonna emme teettäneet erillistä Kiltapäivät-paitaa, vaan tarjoamme pikeepaitaa (Killan logolla 
varustettuna) yksilöitynä esim. nimelläsi. Paidan hinta on 35 euroa. Kilta-paidan voi myös tilata osallistumatta 
Kiltapäiville. Kokovaihtoehtona on S-XXXL, halutessasi voit myös tilata enemmän kuin yhden paidan 
käyttöösi. 
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Ilmoittautuminen 

Ilmoittautumiset tämän nettilinkin kautta https://www.lyyti.fi/reg/Kiltapaivat2018. Luontoa säästääksemme 
toivomme, että käytät oheista linkkiä. Erillisestä pyynnöstä toimitamme paperisen ilmoittautumislomakkeen.  

Olemme ottaneet käyttöön Lyyti-ilmoittautumisjärjestelmän. Lomake ohjaa pitkälti täyttäjää, kun olet valinnut 
maksutavan, pystyt jatkamaan ilmoittautumista valitsemalla hotellihuoneen, jolloin avautuu lisävalikko jossa 
kysytään mm. huonekaveria ja iltajuhlan menuvaihtoehto. Kiltapaidan määrää valitsemalla päätät mikäli 
haluat paidan tai ei. Tämän jälkeen on kerrottava koko ja nimikointi. Muista myös kertoa oma vahvuutesi. 

Ilmoittautumisten tulee olla perillä 15.5.2018 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen tulee 15.5.2018 jälkeen, 
lisätään hintaan +50 €. Peruutukset 18.6.2018 mennessä, jonka jälkeen tapahtuvista peruutuksista laskutetaan 
koko hinta. 

Kiltakokous 

Kiltakokous järjestetään ohjelman mukaisesti su 5.8.2018 klo 9:30 – 11:00. Kiltakokouksessa 
käsitellään käsikirjan mukaiset asiat. Kokousasiakirjat toimitetaan touko-kesäkuussa yhteistyössä 
Kiltaneuvoston kanssa. 

Kiitokset 

Haluamme esittää kiitokset jo tässä vaiheessa Kiltapäivien 2018 tukijoille: Ok Varuboden-Osla, Veho 
Erikoisajoneuvot, Nordic Wristbands, M&P Paino, Restel Hotellit Oy (Cumulus) ja yhteistyöstä Opintokeskus 
Siviksen kanssa.  

 

Aurinkoista kevättä kaikille ja tervetuloa Kiltapäiville 2018!  

 

Anders Blomberg Sini Vepsäläinen 
puheenjohtaja sihteeri 
Kiltahallitus 2018 

 

Liitteet: 

Alustava ohjelma 
Paitojen mittataulukko 
Osasto-/työnantajakirje 


