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Kevään 2022 koulutukset 

Peruskurssilla opitaan retken suunnitte-
lusta, varusteista ja turvallisuudesta sekä 
harjoitellaan käytännön erätaitoja. Koulutus 
antaa valmiudet toimia kiltakoutsina.  
Hinta 55€/hlö omin liinavaattein.  
Max. 16 hlöä. 

Kiltakoutsi -koulutus 
 3.–5.6.   
 Peurajärven Iso-Hirvas 
 Nurmes          2.5* 

Päihdetoipumiseen liittyvien asioiden kä-
sittelyä turvallisessa ilmapiirissä etenkin 
toiminnallisuuden avulla. Hinta 111€/hlö 
omin liinavaattein. Max. 18 hlöä. 

Toipujatapaaminen 
 6.–8.4. 
 Partaharjun toimintakeskus 
 Pieksämäki    2.3. * 

Yhdistyslain ja -hallinnon sääntöjen ja ohjeiden 
opiskelua A-kiltaesimerkkien avulla. Tarkoi-
tettu etenkin A-kiltojen uusille hallitusjäse-
nille. Koulutus toteutetaan verkossa Microsoft 
Teams -sovelluksen avulla.  
Max 8 hlöä. 

Yhdistystoiminta 
A-killoissa -verkossa
24.1., 26.1. ja 28.1. 
(3 tuntia kerrallaan)  
Teams     10.1.* 

Tarkoitettu uusille tai vasta aloittaneille 
A-kiltojen vertaisohjaajille, sisältönä valit-
tava joko keskusteluryhmän tai toiminnal-
lisen ryhmän ohjaaminen. Hinta 165€/hlö 
omin liinavaattein. Max 18 hlöä. 

Vertaisohjaajakoulutus  
 3.–6.2.   (Huom.! Kesto 4 päivää) 
 Joutenlammen kurssikeskus 
 Kajaani               27.12. * 

A-kiltojen viestintäihmisille tarkoitettu koulu-
tus, jossa osallistujat saavat uusia ideoita ja
työkaluja A-kiltatoiminnan tunnettuuden li-
säämiseen. Hinta 76 €/hlö omin liinavaattein.
Max. 18 hlöä.

Viestintäkoulutus 
 9.–11.3. 
Särkijärven leirikeskus 
Hämeenkyrö  8.2.* 
              



Syksyn 2022 koulutukset 
 

Yhdistystoiminnan ja A-kiltatoiminnan 
ajankohtaisia asioita paikallisesti, alueelli-
sesti ja valtakunnallisesti muuttuvassa 
toimintaympäristössä. Hinta 116€/hlö 
omin liinavaattein. Max. 18 hlöä. 

Järjestöpäivät   
12.–14.10.   
Leirikeskus Luurinmutka 
Utajärvi   8.9. *   

Koulutus lisää tietoa ja ymmärrystä 
vertaistuesta ja vertaisena toimimisesta 
A-killan arjessa sekä vahvistaa vertai-
sen jaksamista. Koulutus toteutetaan
Teams-sovelluksen avulla. Max. 8hlöä.

Vertaisena A-killassa 
-verkkokoulutus
14.11., 16.11. ja 18.11. 
(3h kerrallaan)  
Teams         31.10.*  

* Viimeinen ilmoittautumispäivä.
Paikkoja koulutuksiin on rajoitettu määrä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Tarkemmat tiedot koulutuskutsussa ja www.a-kiltojenliitto.fi.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

A-kiltatoiminnan aate ja arvot perus-
paketissa. Paikallinen, alueellinen ja 
valtakunnallinen näkökulma A-kilta-
toimintaan. Hinta 130 €/ hlö omin 
liinavaattein. Max. 18 hlöä.

A-kiltatoiminta tutuksi
21.–23.9. 
 Luomaniemen toimintakeskus 
 Nastola           29.8.* 

Yhdistyslain ja -hallinnon sääntöjen ja oh-
jeiden opiskelua A-kiltaesimerkkien 
avulla. Soveltuu sekä vastavalituille ja uu-
sille luottamushenkilöille että vastuunot-
tamista vielä harkitseville A-kiltalaisille. 
Hinta 90 €/hlö omin liinavaattein.  
Max. 18 hlöä. 

Yhdistystoiminta 
A-killoissa
 26.–28.8.   
 Puhjonrannan kurssikeskus 
 Valkeala                              9.8* 



Syyspäivät ja -kokous 
29.–30.10. 
 Päivölän opisto, Valkeakoski 

Voimaa vertaisuudesta 
–talviloma
27.12.2022–1.1.2023
Kuortaneen Urheiluopisto, Kuortane 

 Tapahtumat 2022 

Kesäpäivät 
17.–18.6. 
Laivahostel S/s Bore, Turku 

Voimavaralomalla paneudutaan koko-
naisvaltaiseen hyvinvointiin ja jaksami-
seen liikunnan sekä vertaistoiminnan 
merkeissä.  Lomalla on mukana A-kiltalai-
nen vertaiskoutsi.   

Lomatukea haetaan Maaseudun terveys– ja 
lomahuolto ry:ltä (MTLH), joka päättää 
tuen saajista sekä vastaa lomien toteutu-
misesta.  Omavastuu 50€/hlö. 
www.mtlh.fi 

Kevät-, kesä- ja syyspäivät ovat ver-
taistuki- ja vuorovaikutustapahtu-
mia A-kiltatoiminnan edistämiseksi. 
Kevät- ja syyspäiviä vietetään A-Kil-
tojen Liitto ry:n sääntömääräisten 
kevät- ja syyskokousten yhteydessä. 
Päivillä on ohjelmassa esimerkiksi:  
• ajankohtaisia päihdetoipumiseen
ja  järjestötoimintaan liittyviä asi-
oita
• vuositeemakeskusteluja
• A-Kiltojen Liitto ry:n luottamus-
henkilöiden tapaamisia
• kampanjatapahtumia A-kiltojen
ja toimintajaoston ohjelmaa

Naisten voimavarapäivät   
20.–22.5.
Lehtoniemen leirikeskus            27.4* 
Naisjaoston A-kiltanaisille järjestämä  
tapahtuma, jossa voimaannutaan ja vir-
kistäydytään yhdessä. Hinta 118 €/hlö 
omin liinavaattein. 

10/2021 

Kevätpäivät ja -kokous 
2.–3.4. 
Backbyn Kartano, Espoo 

A-kiltaseminaari
17.6. 
Sigyn -sali, Turun konservatorio 

A-kiltalaisille ja yhteistyökumppaneille 
tarkoitettu, maksuton seminaari, ei matka-
tukea. Voimaa vertaisuudesta 

naisille         
3.–8.7.
Kylpylähotelli Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi 

 


