
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 lähe-
tettävän 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.  

  
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Järjestöpäivillä pohditaan, miten A-kiltatoiminnan vuoden 2022 loppuun asetetun vi-
sion saavuttamisessa on onnistuttu. Lisäksi tarkastellaan uutta A-Kiltojen Liiton strate-
giaa sekä sen painopisteitä ja toteuttamisen keinoja A-kiltatoiminnan vision 2027 saa-
vuttamiseksi. Päivien aikana perehdytään myös sosiaali- ja terveyshuollon uudistuk-
seen, lakiuudistukseen sekä päihde- ja riippuvuusstrategiaan A-kiltojen näkökulmasta. 
Lisäksi syvennytään vielä kerran MIPA-tutkimuksen kertomaan A-kiltatoiminnasta ja 
pohditaan, miten A-killoissa varmistetaan vapaaehtoisten jaksaminen.  

Kurssin hinta on 116€/ henkilö omin liinavaattein. Hintaan sisältyy koulutus, ohjelman 
merkityt ruuat ja majoittuminen kahden hengen huoneissa.   

Koulutuksen maksimiosallistujamäärä on 18 henkilöä, paikat täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä. Osallistujamäärän täytyttyä, seuraavaksi ilmoittautuneet ovat varalla. 
Peruuntumisten sattuessa vapautuneet paikat täytetään varallaolojärjestyksessä. Niin 
varallaolosta kuin vapautuneenpaikan saamisesta ilmoitetaan A-kiltaan/ henkilökoh-
taisesti osallistujalle (jos puhelinnumero ilmoittautumislomakkeessa). Varallaolo ei 
velvoita vapautuvan koulutuspaikan vastaanottamiseen. 
Kouluttajana toimivat Kirsi Mäki ja Yrmy Ikonen.  
Vertaiskoutsina toimii Arja Räinä p. 044 2425 087, ruusuarja@gmail.com 

Lisätietoja järjestöpäivistä antavat: Yrmy Ikonen, yrmy.ikonen@a-kiltojenliito.fi  
sisällölliset asiat ja Anna Niemistö, p. 0400 394 869 ilmoittautumiset ja maksut. 

Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksittäin 7.9.2022 mennessä joko sähköisesti  
www.a-kiltojenliitto.fi käyttäen ekstranet -tunnuksia tai oheisella ilmoittautumis- 
lomakkeella osoitteeseen: A-Kiltojen Liitto ry, Itsenäisyydenkatu 17 B, 33500 TAMPERE  

 

 
A-kiltojen  

järjestöpäivät 
12.–14.10.2022 

Leirikeskus Luurinmutka,  
Kurtinlammentie 9, Utajärvi 

 
 

Järjestöpäivillä tarkas-
tellaan A-kiltoja toipu-
jayhdistyksinä muuttu-
vassa maailmassa ja 
koko A-kiltatoimintaa 
toimintaympäristön 
haasteiden keskellä. 
Järjestöpäivien tarkoi-
tuksena on jakaa näke-
myksiä valtakunnalli-
sen, alueellisen ja pai-
kallisen A-kiltatoimin-
nan toteuttamiseksi ja 
kehittämiseksi. Päivien 
tavoitteena on vahvis-
taa A-kiltoja varteen-
otettavin toipumisalus- 
toina ja pitkäkestoisen 
vertaistuen tarjoajina.  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Keskiviikko 12.10. 

Saapuminen ja majoittuminen aikaisintaan klo 15.00  
 
16.00 Järjestöpäivien avaus  
17.00 Päivällinen 
17.45 Strategiakauden 2018−2022 arviointia: Saavutetaanko asetettu visio 2022?  
20.00 Iltapala, turinointia takkatuvalla, sauna 
 
Torstai 13.10. 

8.00 Aamupala 
9.00 Mitä uusi A-Kiltojen Liitto ry:n strategia (2023−2027) ja  

uusi A-kiltatoiminnan visio merkitsevät A-killoille?  
12.00 Lounas ja lepotauko 
13.30 Päiväkahvi 
14.00  Päihde- ja riippuvuusstrategia, päihde- ja mielenterveyslainsäädännön uudistus 

sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus A-kiltatoiminnan näkökulmasta  
15.30 A-kiltatoiminta MIPA-tutkimuksen valossa  
17.00 Päivällinen 
18.00 Vertaiskoutsin ryhmä 
20.00 Iltapala, turinointia takkatuvalla ja sauna 
 
Perjantai 14.10. 

8.00 Aamupala 
9.00 Vuositeema 2022: Vapaaehtoisten jaksaminen 
11.00 Palautteet ja todistusten jako  
12.00 Lounas ja kotiin lähtö 

Ohjelma 
Järjestöpäivät 

12.-14.10.2022 
Kouluttajina Kirsi Mäki ja Yrmy Ikonen 

Vertaiskoutsina Arja Räinä 



 
 
 

ILOITTAUTUMISLOMAKE 
Järjestöpäivät 

Leirikeskus Luurinmutka, Utajärvi 

12.–14.10.2022 

 
     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. 

 
 
              /             2022 
Paikka    Päiväys 

 
 
        
A-killan nimenkirjoittajan allekirjoitus   A-killan nimenkirjoittajan allekirjoitus  

 

 
 

Ilmoittautumiset 7.9.2022 mennessä joko  
sähköisesti www.a-kiltojenliitto.fi käyttäen ekstranet -tunnuksia tai postitse 

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


	Kouluttajina Noora Nieminen ja Matti Moilanen

