A-Kiltojen Liitto ry:n koulutukset
ovat sosiaalisia tapahtumia,
joihin liittyy kokemustenvaihtoa
A-kiltojen toiminnasta ja
päihdetoipumisesta. A-kilta-arvot
ja aate ovat keskeisesti esillä.

A-kiltatoiminnan
peruskurssi
7.–9.6.2017, Vähäjärven lomakoti
Muntsilantie 19, Alvettula, Hauho

Kaikille, myös uusille A-kiltalaisille hyödyllinen koulutus, jossa tarkastellaan A-kiltatoimintaa yhteisten
arvojen kautta. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallisuutta ja ymmärrystä A-kiltatoiminnasta.
Koulutus on mahdollisuus tavata A-kiltalaisia ympäri Suomen ja osallistujien välityksellä se tarjoaa uusia
näkökulmia A-kiltatoimintaan päihdetoipumisen välineenä. Tapahtumaan sisältyy ryhmätöitä,
alustuksia ja yhteistä keskustelua.
Hinta on 110 €/osallistuja. Hintaan sisältyy koulutus, majoitus 2 hengen huoneissa ja ohjelmaan merkityt
ruuat. Yhden hengen huoneen lisämaksu 15€/vrk. A-Kiltojen Liitto ry tarjoaa kahvia ja teetä koulutuksen
aikana vapaasti nautittavaksi.
Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksittäin 3.5.2017 mennessä joko sähköisesti www.a-kiltojenliitto.fi käyttäen
ekstranet -tunnuksia tai oheisella ilmoittautumislomakkeella osoitteeseen:
A-Kiltojen Liitto ry, Itsenäisyydenkatu 17 B 3.krs, 33500 Tampere
Koulutuksen maksimiosallistujamäärä on 24 henkilöä, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Osallistujamäärän täytyttyä, seuraavaksi ilmoittautuneet ovat varalla. Peruuntumisten sattuessa
vapautuneet paikat täytetään varallaolojärjestyksessä. Niin varallaolosta kuin vapautuneenpaikan
saamisesta ilmoitetaan A-kiltaan/ henkilökohtaisesti osallistujalle (jos puhelinnumero
ilmoittautumislomakkeessa). Varallaolo ei velvoita vapautuvan koulutuspaikan vastaanottamiseen.
Koulutuksen toteutuminen edellyttää vähintään 12. Koulutuksen peruuntuessa siitä ilmoitetaan erikseen
osallistujille.
Kouluttajina toimivat Noora Nieminen ja Mikko Putaja
Lisätietoja antavat
Mikko Putaja, p. 040 5664 841 (kurssin sisältöasiat) ja
Anna Niemistö, p. 0400 394 869, (ilmoittautumiset, maksut)
HUOM!
• Liiton tuki koulutustoiminnan matkakustannuksiin määräytyy A-kiltapaikkakunnan ja koulutuspaikkakunnan välisen matkan pituuden perusteella,
16 senttiä/km matkustustavasta riippumatta, enintään 4 henkilön osalta / A-kilta /kurssi. Tukea ei makseta rahana, vaan huomioidaan A-killalle
lähetettävän kurssilaskun loppusummassa. Tukea voi saada enintään kurssin hinnan verran.
• Matkatuen saannin edellytyksenä on, että A-kilta on huolehtinut erääntyneen jäsenmaksunsa A-Kiltojen Liitolle.
• Sitovan ilmoittautumisen peruminen täytyy tehdä 2 viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutamme sovitusti, paitsi
sairastapauksissa, jolloin on esitettävä lääkärintodistus.
• Osallistujat on vakuutettu tapaturmien osalta A-Kiltojen Liiton taholta.
• Ei lemmikkieläimiä koulutuksiin.
• Välttäkää voimakkaiden hajusteiden käyttöä.
• Kaikki A-kiltatoiminta on päihteetöntä.
• Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Ohjelma
A-kiltatoiminnan peruskurssi
7.–9.6.2017
Kouluttajina Noora Nieminen ja Mikko Putaja

Keskiviikko 7.6.
15.00
16.00
17.00
18.00
19.30

saapuminen ja majoittuminen
Päivällinen
Avaus ja tutustuminen
Miksi olen mukana A-kiltatoiminnassa
ja mitä toiminta minulle paikallisesti antaa?
Ryhmätöiden jako (torstaille)
Saunat ja iltapala

Torstai 8.6.
8.00
9.00
11.00
12.00
15.00
16.00
17.00
18.30
20.00

Aamupala
A-kiltatoiminnan arvot
Yhdessä toimiminen
Lounas
Yhteistoimintaa
Päivällinen
Vertaistukiryhmä
Iltaohjelmaa
Iltapala (ja saunat)

Perjantai 9.6.
8.00
9.00
10.30
12.00
12.45
13.00
14.00

Aamupala
Arvot A-killan rakennuspalikoina
A-killat A-kiltojen Liitto ry:n jäsenenä
Lounas
Mitä koulutuksesta kerromme?
Palaute, todistukset
Koulutuksen päätös, kotiinlähtö

ILMOITTAUTUMISLOMAKE
A-Kiltojen Liitto ry:n A-kiltatoiminnan peruskurssi
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A-KILTA RY
ILMOITTAA SEURAAVAT OSANOTTAJAT:
NIMI

Puhelinnumero

Paikka

Päiväys

A-killan nimenkirjoittajan allekirjoitus

HUOM
(ruoka-allergiat, muuta huomioitavaa)

/

2017

A-killan nimenkirjoittajan allekirjoitus

Ilmoittautumiset 3.5.2017 mennessä joko
sähköisesti www.a-kiltojenliitto.fi käyttäen ekstranet -tunnuksia tai postitse
A-Kiltojen Liitto ry, Itsenäisyydenkatu 17 B, 33500 Tampere

