
HUOM! 
• Liiton tuki koulutustoiminnan matkakustannuksiin määräytyy A-kiltapaikkakunnan ja koulutuspaikkakunnan välisen matkan pituuden perusteella, 16 sent-

tiä/km matkustustavasta riippumatta, enintään 4 henkilön osalta / A-kilta /kurssi.  Tukea ei makseta rahana, vaan huomioidaan A-killalle lähetettävän kurs-
silaskun loppusummassa. Tukea voi saada enintään kurssin hinnan verran. 

• Matkatuen saannin edellytyksenä on, että A-kilta on huolehtinut erääntyneen jäsenmaksunsa A-Kiltojen Liitto ry:lle sekä toimittanut tilastotiedot 
edellisen vuoden toiminnastaan ja yhdistyksen voimassa olevat yhteystiedot.  

• 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. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koulutuksessa syvennytään Instagramin ja Twitterin käyttöön sekä saadaan selkeitä vinkkejä 
toipumispolkujen varmistamiseen A-kiltaan myös tulevaisuudessa. 

Koulutuksen hinta on 125€/ hlö. Hinta sisältää koulutuksen, ohjelman mukaiset ruuat sekä majoi-
tuksen kahden hengen huoneissa. Omat liinavaatteet ja pyyhe mukaan (leirikeskuksessa ei ole lii-
navaatteita vuokraukseen). A-Kiltojen Liitto ry varaa kahvia kurssin aikana vapaasti nautittavaksi.  

Koulutuksen maksimiosallistujamäärä on 18 henkilöä, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Osallistujamäärän täytyttyä, seuraavaksi ilmoittautuneet ovat varalla. Peruuntumisten sattuessa va-
pautuneet paikat täytetään varallaolojärjestyksessä. Niin varallaolosta kuin vapautuneenpaikan saa-
misesta ilmoitetaan A-kiltaan/ henkilökohtaisesti osallistujalle (jos puhelinnumero ilmoittautumislo-
makkeessa). Varallaolo ei velvoita vapautuvan koulutuspaikan vastaanottamiseen. 

Koulutuksen toteutuminen edellyttää vähintään 12 osallistujaa. 
 Koulutuksen peruuntuessa siitä ilmoitetaan erikseen osallistujille. 

Kouluttajina toimivat tiedottaja Tuija Tamsi-Lehtinen ja Kirsi Mäki.  
Vertaisohjaajana Minna Hämäläinen, p. 040 5170 229, mimi.hamalainen@gmail.com  

Lisätietoa koulutuksesta antavat Tuija Tamsi-Lehtinen, puh. 040 8668 257 (koulutuksen sisällölliset 
asiat) sekä Anna Niemistö, puh. 0400 394 869 (peruuntumiset, maksut). 

Sitovat ilmoittautumiset 18.8.2021 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  

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. 

Viestintä-
koulutus 
3.–5.9.2021 

Hyvölänniemen leirikeskus, Hyvölänniementie 107, Kiuruvesi 

Viestintä-
koulutus 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Perjantai 3.9. 
Saapuminen ja majoittuminen aikaisintaan klo 14.30 
15.00  Miksi näkyvyys on tärkeää? Miten valita oikeat kanavat?  
16.00  Ruokailu 
17.00  Minkälainen some-Minna on?  
  Illan mittaan kouluttajat avustavat Instagram- ja Twitter-tilien luomisessa.  
  PS. Sinun tulee olla sinut puhelimesi käyttöjärjestelmän kanssa. 
  Iltapala 
 
Lauantai 4.9 
9.00  Sosiaalisen median haasteet  
10.45  Rohkeutta some-viestintään 
11.30  Ruokailu 
12.30  Rohkeutta some-viestintään  
13.30  Tauko ja #ainakahvia 
15.00  Sukelletaan Instagramin ja Twitterin syövereihin. Valitse jompikumpi: 
  Twitterin syventämistä  
  Instagramin syventämistä  
17.00   Ruokailu 
  Ilta vapaata, vertaistukea, virkistymistä ja valokuvaamista 
  Iltapala 
 
Sunnuntai 5.9 
 
9.00   Miten turvataan toipumispolut A-kiltaan myös tulevaisuudessa? 
  Harjoitukset: 

• Virtuaalinen info päihdehoitopaikkaan  
• Lähi-info päihdetyön ammattitutkinnon opiskelijoille 

  Lounas 
  Palaute ja kotiin n. klo 13.00 

 

Ohjelma  
    Viestintäkoulutus 
Kouluttajina  
Tuija Tamsi-Lehtinen ja Kirsi Mäki, 
vertaisohjaaja Minna Hämäläinen 



  
  

ILMOITTAUTUMISLOMAKE 

Viestintäkoulutus 

Hyvölänniemen leirikeskus, Kiuruvesi 

3.–5.9.2021 

 
      A-kilta ry  
ilmoittaa seuraavat osanottajat: 
 
    
NIMI (tikkukirjaimilla) Puhelinnumero (pakollinen tieto) Huom. ruoka-allergiat ym. 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
              /             2021 
Paikka    Päiväys 

 
 
        
A-killan nimenkirjoittajan allekirjoitus   A-killan nimenkirjoittajan allekirjoitus  

 

 
 

Ilmoittautumiset 18.8.2021 mennessä joko  
sähköisesti www.a-kiltojenliitto.fi käyttäen ekstranet -tunnuksia tai postitse 

A-Kiltojen Liitto ry, Itsenäisyydenkatu 17 B, 33500 Tampere 


