
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinustako uusi  

Vertaiskoutsi  
A-Kiltojen Liitto ry:n koulutuksiin, A-kiltanaisten  
voimavarapäiville ja A-kiltalaisten voimavaralomille?  

 

 

 

A-Kiltojen Liitto ry:n  
tapahtumissa kokemusten 
vaihtaminen ja vertaisuus 

ovat keskeisiä. 

Koulutukseen otetaan 6−8 osallistujaa, jotka A-Kiltojen Liiton koulutusjaosto valit-
see hakemusten perusteella.  

Hae mukaan koulutukseen, jos olet päihdetoipuja tai läheinen 
• jolla on riittävä etäisyys omaan kokemukseen sairastuneena tai läheisenä, 

jotta kokemusta voi käyttää asiantuntemuksena ja työvälineenä 
• jolla on kokemusta A-kiltatoiminnasta ja joka on toiminnassa mukana edelleen 
• joka on sitoutunut A-kiltatoiminnan arvoihin 
• joka on osallistunut johonkin A-Kiltojen Liiton koulutukseen ennen tätä  

koulutusta 
• joka on yhteistyökykyinen, vastuuntuntoinen ja jolla on hyvät sosiaaliset taidot 

− mitään superihmistä ei kuitenkaan etsitä 
• joka kykenee asettamaan rajoja toiminnalleen ja joka sitoutuu tehtäväänsä − 

tehtävän vastaanottaessa vapaaehtoisuus muuttuu vastuuksi. 

Koulutukseen haetaan täyttämällä liitteenä oleva hakulomake ja toimittamalla se 
viimeistään 24.8. joko postitse A-Kiltojen Liitto ry / Koulutusjaosto,  
Kansankatu 53, 90100 Oulu tai sähköpostilla koulutusjaosto@a-kiltojenliitto.fi 

Koulutusjaosto tekee valinnat elokuussa ja valinnoista ilmoitetaan kaikille hake-
neille elokuussa.  
Koulutus on nelipäiväinen ja se toteutetaan Oulussa kahdessa osassa: 

• to 14.10. kello 16-20 ja pe 15.10. kello 9-14 sekä 
• ti 9.11. kello 16-20 ja ke 10.11. kello 9-14. 

Koulutus on osallistujille maksuton ja matkat korvataan julkisen kulkuneuvon mu-
kaan.  
A-Kiltojen Liitto ry tarjoaa osallistujille ateriat ja majoituksen koulutuksen aikana.  
Koulutuksesta saa todistuksen. Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja sen sisällöistä  
toimitetaan koulutukseen valituille viimeistään elokuussa. 

Kouluttajina ovat järjestökoordinaattorit Aulikki Otranen ja Kirsi Mäki. 

Tiedustelut koulutusjaoston sihteeriltä: Kirsi Mäki, puh. 040 1679 377, 
kirsi.maki@a-kiltojenliitto.fi 

 

VERTAISKOUTSI  
on A-Kiltojen Liitto 
ry:n koulutuksissa, 
voimaa vertaisuu-
desta -lomilla ja 
naisten voimavara-
päivillä joko itsenäi-
sesti tai yhteistyössä 
kouluttajan kanssa 
toimiva A-kiltalainen 
vertaisohjaaja. Ver-
taiskoutsi tukee 
koulutuksiin ja ta-
pahtumiin osallistu-
vien A-kiltalaisten 
ryhmäytymistä sekä 
ylläpitää ja edistää 
omalta osaltaan ta-
pahtuman hyvää yh-
teishenkeä. Oman 
toipumiskokemuk-
sensa pohjalta ver-
taiskoutsi antaa 
myös vertaistukea 
osallistujille. 

 

 

A-Kiltojen Liitto ry toteuttaa vertaiskoutsikoulutuksen syksyllä 2021. 



    HAKULOMAKE 

Vertaiskoutsikoulutus 2021  

Nimi         

Puhelinnumero        

Sähköpostiosoite        

Olen ollut mukana A-kiltatoiminnassa vuodesta      

A-kilta, jossa pääsääntöisesti toimin       

Mitä vertais- ja vapaaehtoistehtäviä olen hoitanut A-killassa? 

       

        

Mihin A-Kiltojen Liiton valatakunnalliseen koulutukseen olet osallistunut ja milloin? 

       

        

Kerro vielä jotain itsestäsi (harrastuksista, vahvuuksista, kiinnostuksen kohteista, taidoista  

kuten ensiaputaidot, retkeilytaidot jne.): 

       

        

Suosittelijani, nimi ja A-kilta (ei pakollinen tieto). 

_________________________________________________________________________________ 

Hakulomakkeen palautus viimeistään 24.8. joko postitse  
A-Kiltojen Liitto ry / Koulutusjaosto, Kansankatu 53, 90100 Oulu  
tai sähköpostilla koulutusjaosto@a-kiltojenliitto.fi. 

Hakulomakkeet hävitetään, kun koulutusjaosto on tehnyt opiskelijavalinnat. 


