Syksyn koulutukset
Kiltakoutsikoulutus

8.–10.9.

Peruskurssilla opitaan retken suunnittelusta, varusteista ja turvallisuudesta seka harjoitellaan kaytannon erataitoja. Koulutus
antaa valmiudet toimia kiltakoutsina.
Hinta 40€/hlo omin liinavaattein.

4.–6.10.

Koulutus on tarkoitettu A-killoissa vertaisryhman ohjaajaksi aikoville tai vertaisryhman ohjaajana aloittaneille. Koulutuksessa
keskitytaan A-kiltojen keskusteluryhmiin ja pohditaan vertaisuutta seka ohjaajana toimimista ja jaksamista. Lisaksi perehdytaan tavoitteelliseen ryhmatoimintaan ja haastaviin ryhmatilanteisiin seka harjoitellaan ryhmatilanteita ja ryhman ohjaamista.
Hinta 110€/hlo omin liinavaattein.

Kajaanin A-killan mokki, Paltamo

Vertaisohjaajien koulutus

Saarenottan kurssi- ja leirikeskus, Kemi

Järjestöpäivät

16.–18.11.

Kesarannan leirikeskus, Kurikka

KOULUTUSKALENTERI
2017

Jarjestopaivilla huomio on ajankohtaisissa jarjestotoiminnan kysymyksissa seka A-kiltatoiminnan kehittamisessa. Keskiossa
ovat A-kilta-arvot ja vuositeema.
Hinta 90€/hlo omin liinavaattein.

Tuetut lomat
Voimaa vertaisuudesta

23.–28.7.

Sport Spa Vesileppis Oy, Leppavirta

*22.4.

Naisille voimaa vertaisuudesta
Spa Hotel Runni, Iisalmi,
15.–20.10.
*14.7.

A-Kiltojen Liitto on hakenut A-kiltalaisille paihteettomia tuettuja
ryhmalomia. Lomilla paneudutaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen liikunnan seka vertaistoiminnan merkeissa. Lomilla on mukana vertaisohjaaja.
Lomat on haettu Maaseudun terveys– ja lomahuolto ry:ltä
(MTLH), joka päättää lomien ajankohdan sekä vastaa niiden toteutumisesta. www.mtlh.fi
* lomatukihakemusten viimeinen palautauspäivä MTLH:on

Voimaa vertaisuudesta
Harman kylpyla, Yliharma

22.–27.12.
*21.9.

www.a-kiltojenliitto.fi
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Kevään koulutukset
Veteraanipäivät

16.–17.2.

Paivakummun kurssikeskus, Orivesi

Yhdistystoiminnan peruskurssi 17.–19.3.
Paivarannan kurssikeskus, Imatra

Naisten voimavarapäivät

Opiskellaan yhdistyslain ja -hallinnon perusteet. Koulutus on
tarpeellinen kaikille, jotka hoitavat A-kiltojen luottamustehtavia.
Tana vuonna peruskurssilla ratkotaan A-kiltojen yhdistyshallinnon haasteita tapausesimerkkien kautta.
Hinta 108€/hlo.

28.–30.4.

Naisjaoston A-kiltanaisille jarjestama tapahtuma, jossa voimaannutaan ja virkistaydytaan yhdessa. Paihdehaitoista vapaaseen
elamantapaan kannustaa naisten keskinainen vertaistuki.
Hinta 110€/ hlo omin liinavaattein.

19.–21.5.

Toipujayhdistysten viestintaihmisille tarkoitettu toiminnallinen
koulutus. Miten kokemuksella vaikutetaan? Uusia ideoita yhdistysviestintaan ja tyokaluja omasta toipumisesta kertomiseen.
Hinta 100€/ hlo omin liinavaattein.

Joutenlammen kurssikeskus, Kajaani

Viestintä ja toipuminen

60+ tayttaneille, pitkaan A-kiltatoiminnassa mukana olleille jarjestettava vertaistuki- ja virkistaytymistapahtuma "A-kiltatoiminnan juurilla". Hinta 70€/ hlo omin liinavaattein.

Sarkisaari, Jamsa

A-kiltatoiminnan peruskurssi

7.–9.6.

Vahajarven lomakoti, Alvettula

”Tietomäärä oli mahtava!”
”Hyvin vuorovaikutteinen,
erilaisuutta hyväksyvä ilmapiiri”

Kurssi on kaikille A-kiltojen jasenille, jotka haluavat tietoa A-kiltatoiminnan perusasioista paikallisesta, alueellisesta ja valtakunnallisesta nakokulmasta. Hinta 110€/hlo.
Huomioitavaa:
 Koulutukset on A-Kiltojen Liitto ry:n jasenpalvelua A-killoille.



A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus paattaa koulutusten matkatuista
vuosittain talousarvion perusteella. Matkatuki ei koske tuettuja
lomia.



Koulutuksiin ilmoittautuminen tapahtuu A-killoittain sille tarkoitetulla lomakkeella tai ekstranetin kautta
www.a-kiltojenliitto.fi





Koulutuksiin osallistuvat on vakuutettu tapaturmien osalta.

– Koulutuspalautteita 2016 –

10/2016

KOULUTUSKALENTERI
2017

Lisatiedot ja yhteyshenkilot loytyvat koulutuskutsuista.
Oikeus muutoksiin pidatetaan.
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