Selvästi parempi

JÄSENKIRJE 3/2016
A-Kiltojen Liitto ry:n syyskokous valitsi uuden puheenjohtajan sekä hallitusjäsenet erovuoroisten tilalle
A-Kiltojen Liitto ry:n syyskokous valitsi 23.10. liiton uudeksi puheenjohtajaksi Hannu
Gustafssonin Espoon A-kilta Hykaa ry:stä. Hän aloittaa puheenjohtajana vuoden
2017 alusta ja toimikausi kestää vuoden 2018 loppuun.
Erovuossa olevista hallituksen jäsenistä kaudelle 2017–2018 valittiin jatkamaan Anneli Leskinen (Kuopion A-kilta ry) ja hänen uudeksi varajäsenekseen Pekka Vintturi
(Jyväskylän A-kilta ry). Hallituksessa jatkavat myös Matti Itkonen (Tampereen A-kilta
ry), varajäsenenään Matti Ranta (Tampereen A-kilta ry). Uutena hallituksen jäsenenä aloittaa Viljo Pehkonen (Iisalmen A-kilta ry) ja hänen varajäsenenään toimii
Hannu Saarela (Anjalankosken A-kilta ry).
Syyskokouksen pöytäkirja julkaistaan www.a-kiltojenliitto.fi:n ekstranet-osiossa heti,
kun se pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu.
Lisätiedot: puheenjohtaja Hannu Silvennoinen, p. 040 684 3955

Syyspäivien kannanotto
Jyväskylässä pidetyillä A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivillä 22.10.–23.10 järjestetyssä
keskustelussa puhuttivat kokemusasiantuntemus ja vertaistuki sekä niiden keskinäinen suhde. Lisäksi keskusteltiin tuotteistamisen ja kilpailuttamisen vaikutuksista
A-kiltatoimintaan ja pohdittiin, onko vertaistuki tuotteistettavissa ja myytävissä.
Myös sote -uudistusta ja sen vaikutusta A-kiltatoimintaan arvioitiin. Huolen aiheiksi
nousi se, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestelyvastuun siirtyessä maakunnalle
A-kiltojen tärkeä yhteistyö kuntien kanssa murenee. Tähän liittyen syyspäivät päätti
julkaista kannanoton, joka on jäsenkirjeen liitteenä.
Lisätiedot: toiminnanjohtaja Ville Liimatainen, p. 040 3566 586

Jäsenjärjestöavustukset vuodelle 2017
A-Kiltojen Liitto ry on hakenut jälleen RAY:ltä rahoitusta jäsenjärjestöavustuksia varten. Mikäli avustus saadaan, niin hallitus käsittelee hakemukset maaliskuun kokouksessaan. A-killat voivat jättää jäsenjärjestöavustusta koskevan hakemuksen viimeistään 28.2.2017.
Jäsenjärjestöavustuksen hakemiseen liittyvät lomakkeet ja tarkemmat ohjeet ilmestyvät myöhemmin. Hakumenettely tulee kuitenkin olemaan aikaisempien vuosien
mukainen.
Lisätiedot: Ville Liimatainen, p. 040 3566 586

Luonnon päivät 2017: Sukella talveen 4.2., Villiinny keväästä
20.5., Rakastu kesäyöhön 17.6. ja Juhli Suomen luontoa 26.8.
A-Kiltojen Liitto ry:n syyskokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaan ensi
vuonna osallistutaan Metsähallituksen koordinoimaan valtakunnalliseen Luonnon
päivät 2017 yhteistyöhön. Luonnon päivät ovat yhdessä tekemisen ja luontoon yhdessä menemisen päiviä satavuotiaan Suomen kunniaksi.
Juhlia voi monella tapaa – järjestämällä tapahtuman, osallistumalla tapahtumiin tai
yksinkertaisesti menemällä kaverin kanssa luontoon yhdessä. A-kiltatoiminnalle
tämä avaa mahdollisuuksia solmia uusia yhteistyökuvioita (mukana 47 eri tahoa) ja
saada näkyvyyttä omalle toiminnalle. Ja mikä parasta – A-kiltatoiminnalle ominaiseen tapaan – toiminnallisuuden kautta.
Lisätiedot: Tiedottaja Tuija Tamsi-Lehtinen, p. 040 8668 257 ja
www.luonnonpaivat.fi

A-kiltaseminaari pidettiin Jyväskylässä
A-kiltaseminaari pidettiin 21.10. Jyväskylän ammattikorkeakoulun auditoriossa. Seminaari oli osa kaksipäiväistä ”Monta tarinaa yhteisillä poluilla” -seminaaria, jonka
järjestelyistä vastasivat A-Kiltojen Liitto ry:n kanssa Sovatek -säätiö Jyväskylästä,
Kuopion päihdepalvelusäätiö ja Tyynelän kehittämiskeskus Pieksämäeltä. Jyväskylän
ammattikorkeakoulu osallistui yhteistyöhön järjestämällä seminaarille erinomaiset
puitteet ja seminaarin taltioinnin.
A-kiltaseminaarin teemana olivat vapaaehtoisuus, vertaisuus sekä kokemusasiantuntemus ja kuinka vertaisuutta ja kokemusasiantuntemusta voidaan hyödyntää ammatillisen päihdetyön rinnalla. Kuopiosta kuultiin kokemuksia A-killan ja Päihdepalvelusäätiön monipuolisesta yhteistyöstä. Kuultiin asiakasnäkökulmana päihdetyön tuloksellisuuskeskusteluun sekä nähtiin kuvallisia esimerkkejä asiakkaiden palautteesta päihdehoidolle. Vilkasta keskustelua herätti kokemusasiantuntijakoulutus,
sen tarve ja toteuttamistapa.
A-kiltaseminaari onnistui kokonaisuudessaan erinomaisesti. Seminaariin osallistui
142 kuulijaa. A-kiltaseminaari ja koko kaksipäiväinen seminaari on nähtävissä tallenteena A-Kiltojen Liitto ry:n verkkosivulla.

A-Kiltojen Liitto ry on saamassa uuden jäsenen
Haukiputaalla on perustettu uusi A-kilta, joka on saanut nimekseen Haukiputaan
A-kilta ry. Hallitus päätti, että perustettava tulee liiton jäseneksi heti, kun se on saanut rekisteröinnin. Haukiputaan A-kilta ry:n puheenjohtajana on Sari Granlund.
Lisätiedot: järjestökoordinaattori Kirsi Mäki, puh. 040 1679 377

Otetaan puheeksi! Ehkäisevän päihdetyön viikko 2016
Muistutus A-killoille. Tuokaa Ehkäisevän päihdetyön viikon tapahtumissanne esille
hyviä käytäntöjä puheeksioton tilanteista. Viikolla 45 me haluamme antaa kehuja
hyvistä käytännöistä. Jos teillä ei ole tapahtumaa viikolla 45., toivottavaa on kuitenkin, että A-kiltalaiset aktivoituisivat ja jakaisivat kokemuksiaan hyvistä puheeksioton
tilanteista www.facebook.com/eptviikko/
Keskustelkaa aiheesta A-killassanne. Jos Facebook-sovellus ei ole kenelläkään A-killassa käytössä, myös minä voin jakaa sinne teiltä tulleita kokemuksia. Tämä on tärkeä päihdetoipujien kokemustiedolla vaikuttamisen paikka.
A-killoille on lähetetty sähköpostitse Ehkäisevän päihdetyön viikon -tiedote, jota voi
vapaasti lähettää paikallislehtiin. Tiedote myös tämän jäsenkirjeen liitteenä ja löytyy
kotisivuilta 7.11 alkaen.
Lisätiedot: Tiedottaja Tuija Tamsi-Lehtinen, p. 040 8668 257

Toimintajaoston järjestämät tapahtumat
Toimintajaosto toteuttaa vuonna 2017 muuten samat tapahtumat kuin vuonna
2016, mutta uutena mukaan tulee Luonnon päivät 2017. Ensi vuonna osallistutaan
edelleen joukkueella Umpihankifutiksen ja Suopotkupallon MM -kisoihin, järjestetään valtakunnalliset tietomestaruuskilpailut ja Liikuntahaaste– Sporttivartti 2017.
A-Kiltojen Liitto ry:n hallituksen päätöksellä toimintajaostoa täydennettiin Hannu Silvennoisella. Hannu aloittaa jaostossa 1.1.2017.
Lisätiedot: järjestökoordinaattori Mikko Putaja, p. 040 5664 841

A-Kiltojen Liiton kokoukset ja kesäpäivät vuonna 2017
•
•
•

Kevätpäivät ja -kokous 1.4.–2.4.2017, Ulvila, Silokallio
Kesäpäivät 1.7. – 2.7.2017, Oulu
Syyspäivät ja -kokous 28.10.–29.10.2017, Puhjonranta, Valkeala

Lisätiedot: Ville Liimatainen, p. 040 3566 586

Joulutervehdykset Vesipostiin
Jos A-kilta haluaa muistaa yhteistyökumppaneitaan joulutervehdyksellä Vesipostissa, on toimimisen aika. Joulutervehdys Vesipostissa maksaa vain 10 €. A-killan tulee ilmoittaa joulutervehdyksestä 15.11.2016 mennessä joko A-kiltoihin lähetetyllä
lomakkeella tai ekstranetin kautta www.a-kiltojenliitto.fi.
Lisätiedot: Anna Niemistö, puh. 0400 394 869

