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-kiltojen
järjestöpäivät
29.–31.8.2019
Vähäjärven lomakoti, Muntsilantie 19, Alvettula
Järjestöpäivillä keskustelun lähtökohtana on A-kilta toipujayhdistyksenä. Tavoitteena on paikallisen A-killan toiminnan vahvistaminen sekä näkemysten jakaminen koko A-kiltatoiminnan kehittämiseksi. Tapahtuma on suunnattu A-kiltojen vastuuhenkilöille.
Tapahtuman teemoina ovat kehittämistarpeet ja tutkimustiedon hyödyntäminen A-kiltatoiminnassa, toimintakyky ja mielen hyvinvointi tutkimustiedon valossa sekä huumori hyvinvoinnin edistäjänä. Käsittelytapa on keskusteleva, alustuksia ja ryhmätöitä hyödyntävä.
Kurssin hinta on 124€/ henkilö. Hintaan sisältyy koulutus, ohjelman merkityt ruuat ja majoittuminen kahden
hengen huoneissa. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 30 € (15€/ vrk).
Koulutuksen maksimiosallistujamäärä on 20 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.
Kouluttajana toimivat Anja Sauvolainen, Mikko Putaja ja Pasi Jantunen sekä kouluttaja Kuntoutussäätiön ARTSI
-hankkeesta. Vertaisohjaajana Minna Hämäläinen. Ajankohtaisia A-kiltatoimintaa koskettavia kysymyksiä voi
lähettää ennakkoon anja.sauvolainen@a-kiltojenliitto.fi. Kysymykset käsitellään koulutuksessa perjantaina.
Lisätietoja järjestöpäivistä antavat: Anja Sauvolainen p. 040 689 8367 sisällölliset asiat ja
Anna Niemistö, p. 0400 394 869 ilmoittautumiset ja maksut.
Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksittäin 5.8.2019 mennessä joko sähköisesti www.a-kiltojenliitto.fi käyttäen
ekstranet -tunnuksia tai oheisella ilmoittautumislomakkeella osoitteeseen:
A-Kiltojen Liitto ry, Itsenäisyydenkatu 17 B, 33500 TAMPERE.

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 Liitto ry:lle.
• 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 Liitto ry:n taholta.
• Ei lemmikkieläimiä koulutuksiin.
• Välttäkää voimakkaiden hajusteiden käyttöä.
• Kaikki A-kiltatoiminta on päihteetöntä.
• Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Ohjelma
Torstai 29.8.
14.00
15.00
16.00
17.00
18.30

Saapuminen ja majoittuminen
Järjestöpäivien avaus ja toiminnan suuntaviivat
Päivällinen
Kiltatoimintaan liittyvät kehittämistarpeet ja tutkimustiedon hyödyntäminen
Iltapala

Perjantai 30.8.
8.00
Aamupala
09.00
Huumori hyvinvoinnin edistäjänä.
10.00
Toimintakyky ja mielen hyvinvointi tutkimustiedon valossa
11.30
Lounas
12.30
Toiminnan arviointi ja kehittäminen (ARTSI)
14.30
Päiväkahvi
15.00
Arviointi A-kiltatoiminnassa
16.00
Ennakkoon tulleiden kysymysten käsittely ja yhteenveto.
17.00
päivällinen
18.00
sauna, iltapala
Lauantai 31.8.
08.00
aamupala
09.00
A-Kiltojen Liiton vuosi 2020, MIPA jatkohankkeen esittely.
11.30
Lounas
12.30
Todistukset ja kotiinlähtö

ILOITTAUTUMISLOMAKE

Järjestöpäivät

Vähäjärven lomakoti, Muntisilantie 19, Alvettula

29.–31.8.2019
A-kilta ry ilmoittaa seuraavat osanottajat.
NIMI tikkukirjaimilla

Puhelinnumero

Huom. ruoka-allergiat ym.

Huom! Ilmoita osallistujien nimet oikein, osallistumistodistus kirjataan lomakkeella ilmoitetun nimen mukaan.
Käsittelemme henkilötietoja henkilötietolain ja tietosuojasetuksen mukaisesti.

/

2019

Paikka

Päiväys

A-killan nimenkirjoittajan allekirjoitus

A-killan nimenkirjoittajan allekirjoitus

Ilmoittautumiset 5.8.2019 mennessä joko
sähköisesti www.a-kiltojenliitto.fi käyttäen ekstranet -tunnuksia tai postitse
A-Kiltojen Liitto ry, Itsenäisyydenkatu 17 B, 33500 Tampere

