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Viestintäkoulutus

10.–12.2.
*7.12.2022
Hyvölänniemen leirikeskus, Kiuruvesi

Teemapäivät
A-kiltojen vertaisohjaajille
22.–24.2.
*10.1.
Vasikkasaaren leirikeskus, Kokkola

Kevätpäivät ja -kokous
1.–2.4.
*27.2.
Backbyn kartano, Espoo

Teemapäivät naisille

21.–23.4.
Paikka tarkentuu myöhemmin

A-kiltatoiminta tutuksi

5.–7.5.
*14.4.
Puhjonrannan kurssikeskus, Valkeala

A-kiltojen viestintäihmisille tarkoitettu
koulutus, jossa osallistujat saavat uusia
ideoita ja työkaluja A-kiltatoiminnan tunnettuuden lisäämiseen. Hinta 111 €/hlö
omin liinavaattein. Max. 18 hlöä.
A-kiltojen vertaisohjaajina toimiville tarkoitettu tapaaminen. Tarkoituksena on tukea
A-kiltojen vertaistukitoimintaa ja tavoitteena ylläpitää vertaisohjaajana toimivien
osaamista ja vahvistaa heidän jaksamistaan.
Omavastuu 20 €/hlö omin liinavaattein.
Max 18 hlöä.

Kevätpäivät ovat vertaistuki- ja vuorovaikutustapahtumia A-kiltatoiminnan edistämiseksi. Kevätpäiviä vietetään A-Kiltojen Liitto ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen yhteydessä.

A-kiltanaisille tarkoitettu tapahtuma, jossa
voimaannutaan ja virkistäydytään yhdessä.
Max. 20 hlöä. Hinta ilmoitetaan myöhemmin.

A-kiltatoiminnan aate ja arvot peruspaketissa. Paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen näkökulma A-kiltatoimintaan. Hinta 112€/ hlö omin liinavaattein. Max. 18 hlöä.

Kesäpäivät

3.–4.6.
*2.5.
Perheniemen opisto, Iitti

Vertaisliikuttaja

5.–7.6.
*2.5.
Honkiniemen leirikeskus, Ähtäri

Järjestöpäivät

8.–9.9.
*16.8.
Leiriniemen leirikeskus, Mäntsälä

Vertaisena A-killan arjessa
15.–17.9.
*16.8.
Joutenlammen kurssikeskus, Kajaani

Kesäpäivät ovat vertaistuki- ja vuorovaikutustapahtumia A-kiltatoiminnan edistämiseksi. A-Kiltojen Liitto ry:n luottamushenkilöiden tapaamisia ja kampanjatapahtumia
ja A-kiltojen ja toimintajaoston ohjelmaa.
Koulutus on A‐killoissa liikunta‐ ja elämäntaparyhmiä tai toimintaa ohjaaville sekä sellaiseen ryhtymistä pohtiville. Koulutus sisältää
liikunnallisia harjoituksia ja antaa valmiuksia
liikuntaryhmän perustamiseen. Hinta
116€/hlö omin liinavaattein. Max. 16 hlöä.

Yhdistystoiminnan ja A-kiltatoiminnan ajankohtaisia asioita paikallisesti, alueellisesti ja
valtakunnallisesti muuttuvassa toimintaympäristössä. Hinta 111€/hlö omin liinavaattein.
Max. 18 hlöä.

Koulutus lisää tietoa ja ymmärrystä vertaistuesta ja vertaisena toimimisesta A-killan arjessa sekä vahvistaa vertaisen jaksamista.
Hinta 115€/hlö omin liinavaattein.
Max. 18 hlöä.

Toiminalliset teemapäivät

Mitä kaikkea A-kiltojen toiminnallisuus voikaan olla? Teemapäivät toiminnallisesta toipumisesta kiinnostuneille. Tule mukaan ideoimaan!

Syyspäivät ja -kokous

Vertaistuki- ja vuorovaikutustapahtuma
A-kiltatoiminnan edistämiseksi. Syyspäiviä
vietetään A-Kiltojen Liitto ry:n sääntömääräisen syyskokouksen yhteydessä.

7.–9.11.
paikka tarkentuu myöhemmin

25.–26.11.
*20.10.
Puhjonrannan kurssikeskus, Kouvola

Yhdistystoiminta verkossa

6.11., 8.11. ja 10.11.
Teams

Vertaisloma (MTLH)

27.12.2023–1.1.2024
Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio

Yhdistyslain ja -hallinnon sääntöjen ja ohjeiden opiskelua A-kiltaesimerkkien avulla. Soveltuu sekä vastavalituille ja uusille luottamushenkilöille että vastuunottamista vielä
harkitseville A-kiltalaisille. Koulutus toteutetaan Microsoft Teams -sovelluksen avulla.
Vertaislomalla paneudutaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen liikunnan
sekä vertaistoiminnan merkeissä. Lomalla on
mukana A-kiltalainen vertaiskoutsi. Lomatukea
haetaan Maaseudun terveys– ja lomahuolto
ry:ltä (MTLH), joka päättää tuen saajista sekä
vastaa lomien toteutumisesta. Omavastuu
125€/hlö. www.mtlh.fi

* Viimeinen ilmoittautumispäivä.
Paikkoja koulutuksiin on rajoitettu määrä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkemmat tiedot koulutuskutsussa ja www.a-kiltojenliitto.fi.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
10/2022

