
Naisjaoston A-kiltanaisille ja rjesta ma  tapahtuma, jossa voimaan-
nutaan ja virkista ydyta a n yhdessa . Pa ihdehaitoista vapaaseen 
ela ma ntapaan kannustaa naisten keskina inen vertaistuki. 

Kevätpäivät     28.–29.3. 
 Etela -Pohjanmaan opisto, Ilmajoki 

Kesäpäivät           4.–5.7. 
 Perheniemen evankelinen opisto, Perheniemi 

Syyspäivät        14.–15.11. 
 Kiljavanranta, Nurmija rvi 

Naisten voimavarapäivät           24.–26.4. 
 Rauhan Majatalo, Kajaani 

 

 

Naisille voimaa vertaisuudesta 

 Santa’s Resort & Spa Hotel Sani         12.–17.7. 
 Kalajoki   *11.4. 

Voimaa vertaisuudesta            21.–26.12. 
 Tanhuvaaran Urheiluopisto,                                              

 Savonlinna  *20.9. 

Voimavaralomilla paneudutaan kokonaisvaltaiseen hyvinvoin-
tiin ja jaksamiseen liikunnan seka  vertaistoiminnan merkeissa .  
Lomilla on mukana A-kiltalainen vertaisohjaaja.   
Lomatukea haetaan Maaseudun terveys– ja lomahuolto ry:ltä 
(MTLH), joka päättää tuen saajista sekä vastaa lomien toteutumi-
sesta.  Omavastuu 50€/hlo . www.mtlh.fi 
 
* lomatukihakemusten viimeinen  
palautauspäivä MTLH:on 
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Vertaistuki ja vuorovaikutustapahtumia A-kiltatoiminnan edista -
miseksi. Keva t- ja syyspa ivia  vieteta a n A-Kiltojen Liitto ry:n 
sa a nto ma a ra isten  keva t- ja syyskokousten yhteydessa .  
 
Pa ivilla  muun  muassa: 

 Ka sitella a n ajankohtaisia pa ihdetoipumiseen ja  

ja rjesto toimintaan liittyvia  asioita 

 A-kiltojen omaa ohjelmaa 

 Kampanjoiden huomioimista 

 Vuositeemakeskusteluja 

 Hallitusja senten tapaamisia 

”Koulutus oli lämminhenkinen ja mieleenpainuva. 
Sain paljon uusia asioita kotiin viemisiksi!”  

Palaute 2019 

Tilaa toipua 

www.a-kiltojenliitto.fi 

www.a-kiltojenliitto.fi 

       @akiltojenliittory 

       @akiltojenliitto 

 

Muut tapahtumat  
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Yhdistyslain ja hallinnon sa a nto jen opiskelua A-kiltaesimerkkien 
kautta. Etenkin uusille, myo s vastuunottamista viela  harkitsevil-
le A-kiltojen luottamushenkilo ille. Hinta  122 €/hlo  omin liina-
vaattein. Max. 20 hlo a . 

A-killan ryhma nohjaajaksi alkaville tai ryhma a  jo ohjaaville 
suunnattu peruskoulutus. Millainen ryhma toiminta tukee toipu-
mista? Koulutuksessa valittavina kaksi ”opintosuuntaa”, toimin-
nallinen ja keskustelu.  Huom. kesto nelja  pa iva a . 
Hinta 149 €/hlo  omin liinavaattein.  Max 22 hlo a . 

Perustietoa luonto– ja retkeilytoimintaan A-killoissa.  
Hinta 50€/  hlo  omin liinavaattein. Max 16 hlo a . 

A-Kiltojen Liitto ry 
Itsena isyydenkatu 17 B 3 krs. 
33500 TAMPERE 
toimisto@a-kiltojenliitto.fi 
www.a-kiltojenliitto.fi 

 

A-kiltatoiminta tutuksi          6.–8.2.                 
 Leirikeskus Luurinmutka, Utaja rvi                             *7.1. 

  

Yhdistystoiminta A-killoissa      3.–5.4.     
 Puhjonrannan kurssikeskus, Valkeala                        *1.3. 

 

Vertaisohjaajakoulutus            14.–17.5.
  Joutenlammen kurssikeskus, Kajaani                      *12.4. 

 

Kiltakoutsi –koulutus                   3.–5.9.
  Nuuksion Stenbacka, Vihti                              *2.8. 

 

Toipujatapaaminen               1.–3.10. 
 Sa rkisaaren leirikeskus, Ja msa                              *28.8. 

 

Järjestöpäivät               20.–22.11. 
 Hyvo la nniemen leirikeskus , Kiuruvesi                *19.10. 

 

Viestintäkoulutus  
 Toteutetaan tyo pajoina aluetapaamisten yhteydessa  

 kullakin alueella omanansa . 

Yhdistystoiminnan ajankohtaisasioita paikallisten A-kiltojen se-
ka   A-Kiltojen Liitto ry:n tarpeista. Hinta 122€/hlo  omin liina-
vaattein. Max. 20 hlo a . 

A-kiltatoiminnan aate ja arvot peruspaketissa! Paikallinen ja val-
takunnallinen na ko kulma toimintaan. Hinta 79€/ hlo  omin liina-
vaattein. Max. 22 hlo a . 

Vertaistuellinen tapaaminen on pa ihdetoipumiseen liittyvien 
kysymysten ka sittelya  turvallisessa ja tukea antavassa ilmapii-
rissa . Hinta 121€ /hlo  omin liinavaattein. Max. 20 hlo a . 

*Koulutusten viimeinen ilmoittautumispa iva .  Paikkoja  rajoitettu 
ma a ra , jotka ta yteta a n ilmoittautumisja rjestyksessa . Tarkemmat 
tiedot koulutuskutsussa ja  
www.a-kiltojenliitto.fi  
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