Vuokralaispäivillä tavataan
vanhoja tuttuja ja solmitaan
uusia ystävyyksiä.
Tervetuloa siis oppimaan uutta,
verkostoitumaan sekä
viihtymään hyvässä seurassa!

Valtakunnalliset Vuokralaispäivät 20.–22.9.2019

OHJELMA

Olethan jo merkinnyt Viking Mariellalla 20.–22.9.2019 pidettävät Vuokralaispäivät kalenteriisi? Nostamme tänäkin vuonna pöydälle vuokra-asumisen ajankohtaisia asioita asiantuntijoiden esitteleminä. Vuokralaiset, asumisoikeusasukkaat,
talotoimikuntien aktiivit sekä kaikki asumisasioista kiinnostuneet – tervetuloa oppimaan uutta, verkostoitumaan sekä
viihtymään hyvässä seurassa Tukholmassa piipahtaen! Vuokralaispäivillä tavataan vanhoja tuttuja ja solmitaan uusia ystävyyksiä – varmista siis paikkasi hyvissä ajoin!

Perjantai 20.9. M/S Mariella

Auditorio kokoustilana 15.00–18.00 (Laiva lähtee 17.15)
13.30–15.30 		 Lippujen jako
		 Viking Linen terminaali, Katajanokka, Helsinki
14.30–15.00 		Tervetulokahvit ja pientä suolaista
15.00–15.30 		 Tilaisuuden avaus
		 Suna Kymäläinen, puheenjohtaja, Vuokralaiset ry
15.30–16.15 		Uuden hallituksen asuntopoliittiset linjaukset
16.15–17.15		Vuokrantasausjärjestelmistä valtion
		lainoittamissa kohteissa
		 Sami Turunen, valvontapäällikkö, Ara
17.20–18.00		Sisäilmakysymyksistä asumisessa
		 Juha Kess, projektipäällikkö, RAKLI ry
20.00
Buffet-ruokailu
HINNASTO:
Hinnat sis. 2 x aamiainen, 2 x kahvit, 2 x illallinen
ruokajuomineen, ohjelman ja koulutusmateriaalit.
A-hyttiluokka. Etuhinnat Vuokralaiset ry:n jäsenille.
A-luokka (sis. ruokailut)
Normaali Jäsenhinta
Kahden hengen hytissä e/hlö
428
407
Yhden hengen hytissä e/hlö
528
502
NOPEAN VARAAJAN ETU –10 %
hinnasta 31.5. sitovasti ilmoittautuneille.

Lauantai 21.9. M/S Mariella

Huom. Lauantain kellonajat Ruotsin aikaa (Laiva lähtee 16.30)
07.00–09.45 		 Meriaamiainen
		 Tukholmassa vapaata aikaa. Omatoiminen lounas.
12.30–13.30 		 Private shopping
		 Mahdollisuus tehdä ostoksia omassa rauhassa
		 laivan tax-free-myymälässä, joka on varattu vain 		
		 Vuokralaispäivien osallistujille.
13.00–13.30		Iltapäiväkahvit ja pientä suolaista
13.30–14.30 		 Asukastoimintaa oululaisittain
		 Sivakka Oy
14.30–15.30 		 Kiinnostaako omat kulmat
		– mitä eriarvoistuminen tarkoittaa?
		 Apulaisprofessori Venla Bernelius,
		 Urbaria, Helsingin yliopisto
15.30–16.30 		 Valittamista vai välittämistä;
viestinnällä onnistuminen
		 Huvikummun viesti, Päivi Karvinen
16.30–17.00 		 Kysy lakineuvojalta
19.00 		 Buffet-ruokailu

Sunnuntai 22.9.
07.30–10.00 		 Meriaamiainen
n. 10.10 		Saapuminen Helsinkiin
(Oikeudet ohjelman muutoksiin pidätetään)

ILMOITTAUTUMINEN:
LISÄTIEDOT:
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.8.2019.
toimisto@vuokralaiset.fi
Ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta
Puh. (09) 4770 360
http://www.vuokralaiset.fi/vpilmoittautuminen/
(kirjoita osoite nettiselaimesi osoiteriville)
Ryhmäilmoittautumiset:
Kerää kaikki ilmoittautumislomakkeessa kysytyt tiedot
ryhmältäsi. Ota sen jälkeen yhteyttä sähköpostitse
toimisto@vuokralaiset.fi niin lähetämme ryhmäilmoittautumisiin tarkoitetun valmiin lomakepohjan, jolla voit
toimittaa ilmoittautumiset keskitetysti yhdellä kertaa.

