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Kevään 2021 koulutukset
Kaksipäiväinen koulutus toteutetaan verkossa Microsoft Teams -sovelluksen avulla.
Osallistujalla tulee olla toimiva sähköpostiosoite, nettiyhteys, tietotekniset perustaidot ja häiriötön paikka. Verkkokoulutus on
maksuton. Max. 10 hlöä.

Viestinnän
verkkokoulutus
9.2. ja 11.2.

A-kiltatoiminta
tutuksi -verkossa
19.4., 21.4. ja 23.4.

*8.4.

Toipujatapaaminen
21.–23.5.

Joutenlammen kurssikeskus
Kajaani
*13.4.

Yhdistystoiminta
A-killoissa -verkossa
31.5., 2.6. ja 4.6.
Teams

Koulutus toteutetaan verkossa Microsoft
Teams -sovelluksen avulla. Osallistujalla
tulee olla toimiva sähköpostiosoite, nettiyhteys, tietotekniset perustaidot ja häiriötön paikka. Verkkokoulutus on maksuton.
Max. 8 hlöä.
Vertaistuellinen tapaaminen on päihdetoipumiseen liittyvien kysymysten käsittelyä turvallisessa ja tukea antavassa
ilmapiirissä. Hinta 113€ /hlö omin liinavaattein. Max. 18 hlöä.
Koulutus toteutetaan verkossa Microsoft
Teams -sovelluksen avulla. Yhdistyslain ja hallinnon sääntöjen ja ohjeiden opiskelua
A-kiltaesimerkkien avulla. Soveltuu sekä
vastavalituille ja uusille luottamushenkilöille että vastuunottamista vielä harkitseville A-kiltalaisille. Max 8 hlöä.

Syksyn 2021 koulutukset
Viestintäkoulutus
3.–5.9.

Hyvölänniemen leirikeskus
Kiuruvesi
*18.8.

Järjestöpäivät
10.–12.9.

Järvenpään leirikeskus
Ohkola
*18.8.

Vertaisohjaajakoulutus
22.–24.9.
Partaharjun toimintakeskus
Pieksämäki
*30.8.

A-kiltatoiminta tutuksi
15.–17.10.

Särkijärven leirikeskus
Kyröskoski
*14.9.

Veteraanipäivät
18.–20.10.

Leirikeskus Luurinmutka
Utajärvi
*16.9.

Vertaiskoutsi-koulutus
14.–15.10. ja 9.–10.11.
Kumppanuuskeskus
Oulu

A-kiltojen viestintäihmisille tarkoitettu
koulutus, jossa osallistujat saavat uusia ideoita ja työkaluja A-kiltatoiminnan tunnettuuden lisäämiseen. Hinta 125 €/hlö omin
liinavaattein. Max. 18 hlöä.
Yhdistystoiminnan ja A-kiltatoiminnan
ajankohtaisasioita paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Hinta 113€/hlö
omin liinavaattein. Max. 18 hlöä.

A-killan keskusteluryhmän vertaisohjaajaksi aikoville tai ryhmää jo ohjaaville suunnattu peruskoulutus. Hinta
120 €/hlö omin liinavaattein.
Max. 18 hlöä.
A-kiltatoiminnan aate ja arvot peruspaketissa. Paikallinen, alueellinen ja
valtakunnallinen näkökulma A-kiltatoimintaan. Hinta 116€/ hlö omin liinavaattein. Max. 20 hlöä.

Pitkään A-kiltatoiminnassa mukana olleille tarkoitettu vertaistuki- ja koulutustapahtuma. Hinta 84€/hlö omin liinavaattein. Max. 18 hlöä.
Nelipäiväinen koulutus on tarkoitettu
A-Kiltojen Liiton koulutuksissa ja voimavaralomilla toimiville vertaisohjaajille.
Koulutusjaosto valitsee osallistujat hakemusten perusteella ja hakuprosessista
tiedotetaan lisää keväällä 2021. Koulutus
on maksuton. Max. 8 henkilöä.

Tapahtumat 2021
Kevätkokous
17.4.

Teams

Naisten voimavarapäivät
8.–10.10.

Särkisaaren leiri– ja kurssikeskus
*12.8.

Naisjaoston A-kiltanaisille järjestämä tapahtuma, jossa voimaannutaan ja virkistäydytään yhdessä.

Kesäpäivät

3.–4.7.

Päivärannan kurssikeskus, Imatra
Voimavaralomalla paneudutaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen liikunnan sekä vertaistoiminnan merkeissä. Lomalla on mukana A-kiltalainen vertaiskoutsi.

Lomatukea haetaan Maaseudun terveys– ja lomahuolto ry:ltä (MTLH), joka
päättää tuen saajista sekä vastaa lomien toteutumisesta. Omavastuu
50€/hlö. www.mtlh.fi

Lomatukihakemusten viimeinen palautauspäivä MTLH:on 18.4.

Kevät-, kesä- ja syyspäivät ovat vertaistuki- ja vuorovaikutustapahtumia A-kiltatoiminnan edistämiseksi. Kevät- ja syyspäiviä vietetään A-Kiltojen Liitto ry:n
sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten yhteydessä.
Päivillä on ohjelmassa esimerkiksi:
• ajankohtaisia päihdetoipumiseen ja
järjestötoimintaan liittyviä asioita
• vuositeemakeskusteluja
• A-Kiltojen Liitto ry:n luottamushenkilöiden tapaamisia
• kampanjatapahtumia
• A-kiltojen ja toimintajaoston ohjelmaa

Voimaa vertaisuudesta
–loma
19.–24.7.
Rokua Health & Spa, Rokua

Syyspäivät

20.–21.11.

Hyvärilän nuoriso– ja
matkailukeskus, Nurmes

* Viimeinen ilmoittautumispäivä.
Paikkoja koulutuksiin on rajoitettu määrä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkemmat tiedot koulutuskutsussa ja www.a-kiltojenliitto.fi.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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