ALUETAPAAMINEN 1/2017 – LÄNSI-SUOMEN A-KILLAT

M.P.

Yhteenveto: Länsi-Suomen aluetapaamisesta 25.2.-26.2.2017
Ensimmäinen 2017 aluetapaaminen järjestettiin Heinänokan leirikeskuksessa,
Turussa. Paikka sijaitsee Turun saaristossa merenrannalla.
Aloitimme lauantaina päivän Turun A-kiltaan tutustuen klo 10 aikaan. Seppo Koski
opasti meidän A-killan tiloihin ja toimintaan. Siitä siirryimme Heinänokkaan,
leirikeskukseen. Osa osallistujista tuli suoraan leirikeskukselle. Majoittuminen
huoneisiin ja lounaaksi keittoa.
Aluetapaaminen:
Paikalla 58 henkilöä – 10:stä eri A-killasta - 33 A-kiltalaista oli yötä
Hallitusterveiset kertoi Matti Itkonen ja sitä täydensi Heikki Kankaanpää. Tässä niistä
muutama.
- Yhteisseminaarista esiin tullutta MIPA-hankkeen A-kiltatoiminnan kannalta
positiivisia tutkimus tuloksia kannattaa nostaa A-killoissa esiin. A-killat tekevät
vaikuttavaa työtä A-kiltalaisten hyvinvoinnin eteen.
- Jäsenjärjestö avustus päätöksissä hallitus laittaa painotusta luonnonpäiviin
osuviin tapahtumiin.
A-kiltojen Liiton hallituksen jäsenien(länsi) erovuoroisuus. Erovuorossa Heikki
Kankaanpää ja varajäsen Jaakko Räty.
Käytiin läpi menettelytapa mikä toteutetaan lännessä. Toukokuun loppuun
mennessä ehdokkaat ilmoitetaan Heikki Kankaanpäälle tai Matti Itkoselle tai Mikko
Putajalle. Mikko tiedottaa sitten nimet A-kiltoihin.
Tässä aluetapaamisessa esiteltiin tehtävää, vaatimuksia ja edellytyksiä.
 Monipuolista yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellista
osaamista sekä riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen
 Kokemusta A-kiltatoiminnasta, A-Kiltojen Liitto ry:n palveluista,
järjestötoiminnasta yleensä sekä alueen päihdepalvelujen yleistä tuntemusta
 Innostusta yhteisten asioiden hoitoon ja yhteistyökykyä sekä
riittäviä itseilmaisun ja harkinnan taitoja, jotta oleelliset asiat
pysyvät esillä
 Valmiuksia kannanottoihin ja sitoutumista A-kilta-arvoihin
ja yhteisiin päätöksiin
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Alue III

pj vertaistuki

Alue II

osallistujia

Alue I
Harjavalta
Turku
Tampere
Pori
Laitila
Mänttä
Vaasa
Nokia
Jämsä
Kangasala
Hämeenlin
Salo
Uusikaupunki
Keuruu

Koulutuspäivä

Tilastot aluetyön tapahtumista 2016:
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Yhteensä osallistujia koko vuosi:
Päihteettömiä päiviä koko vuosi:

132
343

(-)= yhteensä A-killasta koko vuonna

Koulutuskalenteri 2017:
Käytiin läpi seuraavaksi tuleva tuettu loma, sen hakemisesta sekä aikatauluista.
Kutsu tulee maaliskuussa (vko12) ja viimeinen haku aika on 22.4.2017 lomalle.

Alueen toimintakalenterista poimittua:
-

Aluepilkki >> Mäntän Seudun A-kilta ry 11.3.
Aluepetankki >> Porin A-kilta ry >> touko-kesäkuussa
Rantaonginta >> Jämsän jokilaakson A-kilta ry
Puheenjohtajien tapaaminen 13.5. Vaasan A-killassa.
Alueleiri ja aluetapaaminen 2-2017
Aluetapaaminen 3-2017 - ei ole vielä paikkaa varattu
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NAISKYSELY
 Ensimmäiset vastaukset naiskyselyyn saatiin aluetapaamisissa 2017.
 Kysely postitettiin kaikkiin toiminnassa oleviin A-kiltoihin
ja A-Kiltojen Liitto ry:n naisjaoston jäsenille.
 Vastausaikaa naiskyselyyn annettiin 8.2.2017 saakka. Vastaaminen onnistui
myös A-Kiltojen Liitto ry:n nettisivuilla.
 Kyselyyn saatiin vastauksia 66 kappaletta, 22 A-killasta
 Vastaajista 59 oli sitä mieltä, että naistoimintaa tarvitaan lisää.
 Vastaajat halusivat, että naisten ja miesten välinen tasavertaisuus
huomioidaan paremmin A-killoissa.
Kysymykseen siitä, millaista naistoimintaa A-kiltoihin kaivataan, vastaukset
hajaantuivat ja jäivät aika yleiselle tasolle

Kyselyn yhteenvedon käsittely naisjaoston kokouksessa 21.2.2017.
 Naisjaosto kannatti ajatusta siitä, että hankehakemus
naistoiminnan aktivoimiseksi jätetään toukokuussa 2018.
 Naisjaoston keskustelussa nousi puheeksi naisten epäaktiivisuus jo tarjolla
olevaan toimintaan osallistumisessa. Ei uskaltauduta mukaan liikkumaan tai
jäädään keittelemään kahveja miesten osallistuessa.
 Arkuudesta lähteä mukaan voisi päästä eroon hankkeella, jossa keskityttäisiin
minäkuvan vahvistamiseen tai ajatellen pitkällä tähtäimellä kouluttamaan
naisia toimimaan muita rohkaisten.
 Hankkeessa täytyy tarkkaan miettiä, lähdetäänkö tavoittelemaan mukaan
puuhanaisia, jotka voisivat aktivoida muita A-kiltansa naisia vai lähdetäänkö
aktivoimaan kaikkia A-kiltanaisia.
 Mikäli hankkeelle saadaan rahoitus, se saadaan alulle vuonna 2019.
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Vuoden 2017 teema –

Erilaiset & samanlaiset toipujat
tule sellaisena kuin olet *

*

Ryhmät työt:
Viisi esimerkki-tapausta joista neljää pohdittiin ryhmissä ja sitten purettiin suullisesti.
Ryhmät saivat valita minkä tapauksen käsittelevät.
1. Rikostaustaisen Rexin tarina (3 ryhmää).
Kolme ryhmää lähti pohtimaan rikostaustaisen Rexin osallistumista A-kiltaan. Rexi
on tervetullut A-kiltaan. Rikoksen sovittanut on kärsinyt tuomionsa tekemisistään
virheistä. A-killasta ensimmäiseen tulokertaan voisi lähteä joku tuki henkilö
mukaan saattamaan. A-killan sääntöjä, kun noudattaa niin tervetullut A-kiltaan.
Rexille olisi paljon käyttöä kokemusasiantuntijana ja vertaistukijana. Tervetullut
selvin päin.
2. Pertin ja hänen poikaystävänsä tarina (3 ryhmää).
Tuetaan hänen raittiuttaan. Uusi tulokas aina tärkeä vastaanottaa hyvin.
Rohkaistaan ja tuetaan vertaistukiryhmissä käyntiä. Rohkaistaan kertomaan ja
avautumaan asioista, jos niin itse haluaa. Päihdeongelma ja siitä toipumisessa
kaikilla yleensä saman kaltaisia ongelmia ja niitä voidaan yhdessä ratkoa. Kerrotaan
Pertille A-kiltatoiminnasta positiivisesti ja innostuneesti. Hyvin jos käy niin saamme
Osmostakin meidän jäsenen.
3. Senegalista adoptoidun Jusun tarina (1 ryhmä).
A-killasta Jusu saa toimintaa, vertaistukea, sosiaalisen kohtaamispaikan ja suuntaa
elämälleen. Kaikki samalla viivalla ja ihovärillä ei ole A-killassa väliä. Jusu voisi
tuoda uusia toimintaan mukaan omista ystävistään, jotka myös tarvitsevat tukea.
4. Anneli ja CP-vammainen siskonsa Tuulikki (3 ryhmää).
CP-vamma ei ole este A-kiltatoimintaan osallistumiselle. Ikä ja raittiusvuodet eivät
ole este, kun tulee selvin päin. Koulutusta lisää, kohtaamaan erilaisuuden ja sen
että erilaisuus on rikkaus sekä voimavara. Esteettömiä tiloja pitäisi olla. Kaikki ovat
tervetulleita, myös ne kaveritkin.
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A-KILTOJEN LIITTO RY:N
TOIMINTAJAOSTO
ESITTÄÄ:

SPORTTIVARTTI
2017
LIIKUNTA SUORITUSTEN KERÄYSAIKA
1.4. – 31.5.2017 (2 kk)

• 15 minuuttia/ yksi rasti ja enintään neljä päivässä
• Varttikorttiin mahtuu 60 rastia

M.P.
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Julisteen teksti

•

A-Kiltojen Liitto ry:n toimintajaosto haastaa kaikki liikkumaan keräämällä
Sporttivartteja viidentoista minuutin liikunnallisilla suorituksilla. Kaikki
liikkuminen kerryttää vartteja. Sporttivartteja voi kerätä kahden kuukauden
ajan, enintään neljä päivässä. Varttikortteja on mahdollista täyttää useita
1.4.–31.5.2017 välisenä aikana. Kortti palautetaan omaan A-kiltaan,
viimeistään 5.6.2017 mennessä. A-kilta täyttää ja palauttaa
koontilomakkeen sekä jokaiselta osallistujalta yhden varttikortin 12.6.2017
mennessä A-Kiltojen Liittoon (Itsenäisyydenkatu 17 b, 33500 Tampere).
Kaikkien määräaikaan mennessä palautettujen varttikorttien kesken
arvotaan liikuttavia kasseja. Arvonta suoritetaan Kesäpäivillä 2.7.2017

Tärkeitä päivämääriä:
• 20.3.2017 maanantai - A-killat ilmoittavat kuinka paljon tarvitsevat
varttikortteja >> mikko.putaja@a-kiltojenliitto.fi ( ja jos kortit loppuu niin
lisää on helppo tilata toimistolta, joko soittamalla tai sähköpostilla)

• VKO 13 varttikorttien postitus A-kiltoihin
• 1.4.2017 lauantai, Kevätpäivät – Infotilaisuus sekä rastien keräys alkaa.
Kevätpäivillä sen voi aloittaa erilaisissa liikuntapisteissä.

• 5.6.2017 maanantaina – varttikortit pitää olla palautettuna A-kiltaan
• 12.6.2017 maanantai – koontilomake pitää olla palautettu A-Kiltojen Liiton
toimistolle

• Kesäpäivät, Oulu – Sporttivartin päätöstilaisuus, tulosten julkistaminen ja
henkilökohtaisten liikuttavien kassien arvonta
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Toipumistarina:
Turun A-kiltalaisen Samin tarina toipumisesta ja A-killassa toimimisesta. Mahtavaa
tarinaa ja tästä hyvää palautetta tulikin.
Iltaohjelma:
Isäntä A-killan järjestämässä ohjelmassa oli kivaa ja hauskaa. Naurua kuului varmaan
pitkälle merelle asti 
Suuri kiitos Turun A-killan vapaaehtoisosasto ja juhlatoiminkunta sekä muut vastuu
henkilöt jotka tämän mahdollistivat.

Ystävällisin terveisin, Mikko Putaja

