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Pohjois-Suomen A-kiltojen aluetapaaminen
Ivalo 2.9. - 4.9.2016

Yleistä
Aluetapaaminen järjestettiin monien toiveiden ja pitkän suunnittelun täyttymyksenä Ivalossa ruska-aikaan. Tosin ruska ei näyttänyt – ainakaan vielä –
parhaita värejään, vaan paikallisten sanojen mukaisesti koivujen lehdet ”olivat
homehtuneet puihin”. Lieneekö tähän syynä ollut pohjoisen kesän sateisuus ja
koivuihin iskenyt sairaus. Aluetapaamista kuitenkin aurinko suosi. Perjantaiillan vesisade kääntyi lauantaiksi ja sunnuntaiksi aurinkoisiksi poutapäiviksi.
Paikalle oli saapunut osallistuja kahdeksasta A-killasta yhteensä 28. Lisäksi
paikalla olivat puheenjohtaja Hannu Silvennoinen ja toiminnanjohtaja Ville Liimatainen. Järjestökoordinaattori Kirsi Mäki oli estynyt osallistumaan ja Ville
pääsi ”paikkaamaan” Kirsin poissaolon. Hannu taas oli eräänlaisella hyvästelymatkalla – hänen puheenjohtajakautensa on tulossa vuoden lopussa päätökseen. Mutta olipa Hannulle varattu oma roolinsa aluetapaamisessa.
Tapahtuman isäntänä toimi nuori Pohjois-Lapin A-kilta, josta sekä Jukka Haapasaari, että Arto Pasanen antoivat ison panoksen tapahtuman onnistelujen
eteen. Jukka hääri pääkokkina ja Arto vastasi muista käytännön järjestelyistä.
Pohjois-suomalaiseen tapaan järjestelyistä otettiin kuitenkin laaja yhteisvastuu. Keittiöhommiin osallistuivat asian osaavat A-kiltalaiset ja yhteisvoimin
poimittiin puolukat puolukkapuuroon.
Tapaamisen paikkana oli Inarin seurakunnan Pajakosken leirikeskus noin 15
km Ivalosta lounaaseen. Vaatimaton leirikeskus tarjosi riittävän asialliset puitteet ja kauniin luonnonympäristön Ivalojoen rannassa.
Viestintä
Kirsi oli laatinut tapahtumasta mediatiedotteen ”A-kiltalainen toipumiskulttuuri
ja Lapin luonto päihdetoipujan tukena – A-killat viikonloppuna koolla Ivalossa”.
Tiedote toimitettiin Lapin alueen viestintävälineille ja se tiedetään julkaistuksi
ainakin Lappilainen –lehdessä 6.9.
Toipumistarina
Pohjois-Suomen – kuten muidenkin alueiden - aluetapaamisiin pyritään nykyisin saamaan toipumistarina. Tällä kertaa Jukka kertoi tarinansa perjantaiiltana. Niin kuin yleensä, tarina herättää mielenkiintoa, pohdintaa ja tunteita.
Jukka jatkoi illan aikana vertaistuellisia keskusteluja tarinansa pohjalta joidenkin A-kiltalaisten kanssa.
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Aluetapaamisen asiat
Aluetapaamisessa Villen esittelemä diasarja asioineen on muistion liitteenä.
Käsitellyt asiat olivat:















Pohjois-Suomen aluetyön asiat
A-kiltojen asiat (ks. jäljempänä)
Hallitusasiat (Arto Pasanen esitteli)
Jaostojen käsittelemät asiat
 Toimintajaosto (Matti Moilanen esitteli)
 Koulutusjaosto (Irja Oravisjärvi esitteli
 Naisjaosto (Irja Oravisjärvi esitteli)
 Viestintäjaosto (Hannu Silvennoinen ja Ville Liimatainen esitteli)
Syyskokouksen vaalit
A-kiltaseminaarin 21.10 ohjelma
A-kiltojen valtakunnallinen tietomestaruuskisa
Selvitys A-kiltojen päiväkeskuksista
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit – A-kiltojen vastusten yhteenveto (MiPa –tutkimushanke)
Liiton hallituksen tulevaisuuskeskustelu toukokuussa- keskeinen sisältö
Sporttivartti 2016
Naisille voimaa vertaisuudesta loma marraskuussa
Pohjois-Suomen toimintakalenteri 2017 ja aluetapaamiset 2017

A-kiltojen asiat
Ylä-Kainuun A-kilta on ottamassa nykyisen kokoontumistilan yksin vastuulleen
kunnan aloitteesta. Uusi järjestely mahdollistaa aukioloaikojen lisäämisen. Akilta on osallistumassa Suomussalmen Taiteiden yöhön syyskuussa esittelemällä A-kiltatoimintaa ja sen toiminnallisuutta nännikumin heiton äärellä.
Koillis-Lapin A-killan jäsenmäärä on kasvanut ja toiminta saanut uutta puhtia
mm. Muonionjoki –soudun seurauksena.
Raahen A-killan toiminta jatkuu entisellään. Tulevaisuus huolettaa, sillä uusia
vastuunkantajia ei ole löytynyt.
Taivalkosken A-kilta jatkaa entisellään. Jäseniä 13, aktiiveja vähän. A-killassa
koetaan, että kunnan päihdetyöntekijä ohjaa liikaa A-kiltatoimintaa ja antaisi
A-killan vastuulle tehtäviä, jotka kuuluisivat kunnan hoidettavaksi.
Kemin A-killan toiminta on hiljaista. Työntekijää ei ole ja vapaaehtoisvoimin ei
saada pidettyä A-killan ovia kovin paljoa auki. Diakonin vetämä tiistaitapaaminen vetää eniten väkeä.
Pohjois-Lapin A-killalla on 12 jäsentä mutta toiminta Jukan ja Arton varassa.
Yhteistyökumppanit arvostavat A-kiltaa ja kuntayhteistyö toimii.
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Kajaanin A-killan jäsenmäärä on 35, lisäystä viimevuoteen jäsenmäärässä on
peräti 13. Mökillä on uurastettu raivaamalla pihaa ja rantaa sekä tehty uusi,
iso pihakalusto alusta loppuun. Heinäkuussa leireiltiin kolme vuorokautta Rautavaaran Metsäkämpällä, jossa oli myös Iisalmen ja Rautavaaran A-kiltalaisia.
Samalla reissulla käytiin moikkaamassa Kuopion A-kiltalaisia. Mökki on olut
tänä kesänä kovassa käytössä, mm. kemijärveläiset yöpyivät mökillä.
Elokuun lopulla pidettiin Ylä-Kainuun A-killan kanssa yhteinen syysleiri nimellä
venetsialainen viikonloppu, osallistujia13 henkilöä. A-kiltaillat jatkuu ennallaan.
Naistenleirille Ouluun osallistui kaksi. Naisia on tullut mukaan A-kiltaan.
Iisalmen A-killassa on ollut vähän enemmän aktiivisuutta kuin viime vuonna.
Yhteisleiri Kajaanin ja Rautavaaran kanssa on koettu hyväksi.
Keskustelua
Yhteisistä asioista keskustelua heräsi hallituksen käsittelemistä tulevaisuusasioista. Joidenkin mielestä hallitus antaa A-kiltatoiminnalle ”vaatimuksia” mm.
huumetoipujien mukaan ottamiseen mutta ei huomioida, että A-kiltojen taloudelliset resurssit ovat pieniä ja avustukset muutenkin hupenemassa. Jotkut
taas näkivät, että A-killan perustehtävä, päihdetoipumisen vertaistuki ei juuri
toteutuakseen rahaa tarvitse. Keskustelussa todettiin, että A-killalla on oma
roolinsa päihdetyön kentällä eikä A-killassa tarvitse sen hoitamiseksi järjestää
ruuan jakoa, muita palveluita saatikka päihdehoitoa. Kuntien avustusten pieneneminen sekä se, että kunnat talousvaikeuksissaan ja sote – kentän muutosten keskellä, eivät halua tukea vertaistukijärjestöjä enää samassa määrin
kuin aiemmin, puhutti.
Tietomestaruuskisan järjestäminen Whatsupin kautta herätti keskustelun tietotekniikkakoulutuksen järjestämisestä liiton toimesta A-kiltalaisille. Appin käyttäjiä ei tuntunut olevan juurikaan, mutta ainakin Iisalmesta oltiin osallistumassa kisaan.
Ensi vuoden toimintakalenterin osalta sovittiin, että aluetapaaminen 3/17 järjestetään Rovaniemellä Keski-Lapin A-killan isännöimänä. Vuoden ensimmäistä tapaamista suunniteltiin Kemin seudulla mutta sieltä ei löytyne edullisia
tiloja. Irja lupaisi Kirsin kanssa selvittää sopivaa paikkaa aluetapaamiselle,
vaikka Kalajokilaaksosta, esim. Ylivieskasta. Aluetapaaminen oltiin valmiita
järjestämään yhteisvoimin ilman, että paikkakunnan A-killan tarvitsee kantaa
suurta huolta tapaamisesta.
Arto muistutteli A-Kiltojen Liiton koulutuksista ja kannusti osallistumaan.
Johtoryhmän ”piinapenkki”
Pohjois-Suomen aluetapaamisessa oli poikkeuksellisesti paikalla A-Kiltojen
Liiton johtoryhmä: puheenjohtaja + varapuheenjohtaja + toiminnanjohtaja.
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Niinpä A-kiltojen edustajille varattiin mahdollisuus kysyä johtoryhmän jäseniltä
liiton toiminnasta ja asioista. Keskustelua juonsi Arto Pasanen. Aluksi muistuteltiin, mikä on A-Kiltojen Liitto, mikä on sen suhde A-kiltoihin. Puhuttiin Akillan itsenäisyydestä, joka yhdistyksellä on lain mukaan. Liitto ei voi päättää
A-killan asioista. Kysyjät halusivat tietää johtoryhmän työskentelystä, mitä johtoryhmä tekee, kuinka se työskentelee ja miten asiat valmistellaan johtoryhmässä.
Minulla on unelma
Puheenjohtaja Hannu Silvennoinen käytti lauantaina teemapuheenvuoron Akiltatoiminnan tulevaisuudesta otsikolla ”Minulla on unelma”. Hannu kantoi
huolta siitä, toimitaanko A-killoissa perustehtävän mukaisesti. Perustehtävä on
syytä kerrata kunkin A-killan säännöistä. Hannun mukaan tulevaisuus on rakennettava perustehtävän varaan.
Hannu muistutti siitä, että A-kiltatoiminta on viimeisen vuoden aikana ollut
merkittävästi esillä. Mm. A-klinikkasäätiön päihdetiedotuspalkinto Hannu Ylöselle toi A-kiltatoimintaa julkisuuteen. Samoin Muonionjoki –soudun saama
julkisuus ja Arto Pasasen laajalti levinnyt toipumistarina ovat olleet hyvää Akiltainfoa. Hannu kyseli, kuinka hyödynnämme tätä nostetta. Samoin hän
muistutti siitä, että ei riitä, että A-kiltatoiminnasta annetaan julkisuuteen positiivinen kuva, itse toiminnan on vastattava positiivista julkisuuskuvaa.
Hannu korosti, että on tärkeää yhdessä suunnitella A-kiltatoiminnan tulevaisuutta, jottei siihen ajauduta. Hän kyseli, millaista A-kiltatoiminta tulee olemaan v. 2022. Suomessa on murros käynnissä ja kolmas sektori saattaa saada uusia tehtäviä.
Alustuksen pohjalta käydyssä keskustelussa ehdotettiin, että A-killat hyödyntäisivät vielä paremmin toistensa hyviä käytäntöjä. Ehdotettiin, että PohjoisSuomen A-killat lähettäisivät toisilleen toimintasuunnitelmat, aina kun sellainen on valmistunut. Sovittiin, että A-killat lähettävät aina jatkossa toimintasuunnitelmat Kirsille, joka jakaa ne kaikille alueen A-killoille. Näin nähdään,
mitä muut tekevät ja voidaan hyödyntää muiden hyviä ideoita. Oltiin sitä mieltä, että tulevaisuuden A-kiltatoiminta hyödyntää A-killan toipumiskulttuuriaja Akillassa kuullaan kokemuksen ääntä ja vertaisia. Rahoitus on tärkeä asia, mutta ei kuitenkaan A-killalle kohtalonkysymys. Toiminta on rakennettava resurssien mukaiseksi.
Oikein hoidetut ja hyvä kohtaaminen
Ville kertoi tulevan syksyn ajankohtaisista teemoista, ”vaikuttava kohtaaminen
päihdetyössä” ja ”oikein hoidetut” Teemoja käsitellään A-kiltaseminaarissa sekä ehkäisevän päihdetyön teemaviikolla, jossa tänä vuonna keskiössä
ovat hyvät käytännöt, joiden avulla ehkäistään ja vähennetään päihdehaittoja
sekä edistetään hyvinvointia.
A-kiltaseminaari on perinteinen, joka toinen vuosi järjestettävä avoin Akiltatiedolla vaikuttamisen seminaari, joka on avoin sekä A-kiltalaisille, että yh-
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teistyökumppaneille. Tänä vuonna A-kiltaseminaarissa nostetaan esiin kokemusasiantuntijuuden rooli päihdetyössä ja samalla muistutetaan ammatillisen
päihdetyön arvosta. Viime vuosina varsinkin yhteisöllistä ja lääkkeetöntä laitoshoitoa on vähennetty ja perinteisiä toipumispolkuja katkennut. Hallitusohjelmassa nostetaan esiin kysymys päihdetyön tuloksellisuudesta sekä sen
vaikuttavuuden osoittamisesta. Miten todistetaan, että päihdetyö kannattaa?
Ja millainen päihdetyö? Päihdetyö voi olla myös tekijälleen raskasta ja siitä ei
aina saa ansaittua kiitosta. Vaikka toipuminen ei ole työntekijän ansioita, on
ammatilliselle avulle tarvetta.
Yövertis
Toteutettiin lauantain ja sunnuntain välisenä myöhäisiltana.
Puheenjohtajatapaaminen
A-kiltojen puheenjohtajat keskustelivat yhteisistä asioista sunnuntaiaamuna.
Puheenjohtajat saavat käyttöönsä tapaamisen muistion Matti Moilaselta.

