Itä- ja Kaakkois-Suomen A-Kiltojen aluetapaaminen 2/2016
Lauantaina 13.8.2016 kello 13:45-17:00
Kesäkoti Hakala, Hakalantie 10, IMATRA
Hallitusedustaja Anneli Leskinen ja aluekoordinaattori Brita Karjalainen esittäytyivät ja toivottivat
osallistujat tervetulleeksi aluetapaamiseen. Paikalla oli 15 osallistujaa viidestä A-killasta.
Edustettuina olivat Imatran, Jyväskylän, Iisalmen, Rautavaaran ja Kuopion A-killat. Osallistujat
esittäytyivät ja kertoivat alueensa kuulumisia. Rautavaaraa oli pitänyt kiireisenä muutto ja
leikkipaikkojen kunnostus. Imatralla killalla haasteita rahoituksen kanssa.

Hallituskuulumiset; Aulikin selvitys
Anneli Leskinen kertoi hallituskuulumiset. Aluekoordinaattori Aulikki Otrasen selvitys
”Päiväkeskustoiminta A-killoissa” oli puhuttanut niin hallitusta kuin A-kiltalaisiakin ja selvitys
herätti runsaasti keskustelua myös aluetapaamisessa. Selvityksessä pyrittiin vastaamaan siihen, mitä
A-kiltalainen päivätoiminta on, keitä se tavoittaa ja mihin tarpeisiin sillä vastataan. Niin
hallituksessa kuin A-killoissakin koettiin selvityksen vastausprosentti turhan pieneksi, kun vastaajia
oli hieman alle 30 killasta. Vastaajajoukko muodostui kuitenkin pienestä selvitystä varten rajatusta
joukosta. Selvityksessäkin todetaan vastausten kattavuuden ja edustavuuden vaihdelleen, sillä
puhelinhaastatteluun oli kutsuttu yksi henkilö kustakin valitusta A-killasta ja osa haastatelluista oli
ottanut etukäteen lähetetyt haastattelukysymykset puheeksi yhdessä kiltalaisten kanssa ja toiset
eivät olleet valmistautuneet haastatteluun mitenkään. Haastateltu saattoi olla killan puheenjohtaja
tai työntekijä. Aluetapaamisessa tämä herätti runsaasti keskustelua, sillä yhden henkilön esittämät
mielipiteet eivät välttämättä edusta killan yleistä tai yleistä näkemystä.
Selvityksessä hallitusta kiinnosti se, nähdäänkö päiväkeskuskävijät ensisijaisesti A-kiltalaisina vai
asiakkaina. Selvityksen mukaan kävijöiden kutsuminen asiakkaiksi asettaa A-killan
palveluntuottajan asemaan. Myös se, miten harvoin kävijöitä kutsutaan toipujiksi, nähdään
selvityksessä yllättävänä. Yhteiset arvot ovat toiminnan pohjana, mutta toipujakeskeisyyteen tulee
kiinnittää huomiota kävijäkunnan monipuolistuessa. Anneli nosti myös esiin Aulikin pohdinnan
siitä, mikä jää läheisen rooliksi. Vastauksissa ei juurikaan oltu mainittu päihdetoipujien läheisiä,
heidän avuntarvettaan tai osallistumistaan, vaikka A-kiltatoiminta on avointa myös
toipujienläheisille. Hallituksessa oli keskusteltu siitä, jäävätkö läheiset A-killoissa hiljaisiksi
puurtajiksi. Selvityksessä A-kiltatoiminnan haasteena nousee esiin tiedottaminen. Annelin mukaan
tähän kuten muihinkin selvityksessä ja selvityksestä nousseisiin ajatuksiin vielä palataan.
Yksipäiväinen vs. kaksipäiväinen aluetapaaminen
Anneli Leskinen nosti puheeksi myös aluetapaamisten tyylin. Yksipäiväisistä kokouksista on
siirrytty kaksipäiväisiin aluetapaamiseen, mikä keräsi kiitosta paikalla olleissa kiltalaisissa. Uusi
tapa antaa mahdollisuuden yhdessäololle ja yhteiselle keskustelulle, mikä koetaan antoisana.
Miinuksina sopivan paikan löytymisen hankaloituminen, kun paikasta on löydyttävä myös
yöpymismahdollisuus, ja kustannusten nousu. Kustannuksia hillitään järjestämällä aluetapaamiset
kolmesti vuodessa aiemman neljän kokouksen sijaan. Jatketaan kaksipäiväisiä aluetapaamisia.
Sulkavat soudut
Tapaamisessa keskusteltiin myös Sulkavan souduista. Viljo Pehkonen kertoi soutujen menneen
lopulta hyvin, vaikka tietoisuuden levittäminen oli alussa haastavaa. Soutujen rahoituspuoli nähdään

hankalana, sillä yhden killan on haettava rahoitus ja tänä vuonna hakemusta ei saatu liikkeelle
määräpäivään mennessä. Rahoituksen toivotaan tulevan suoraan liitolta, ettei hakemuksen
tekeminen jää yhden killan vastuulle. Muuten voi käydä niin, että ”menee juuri kuten ei pitänyt
mennä” ja hakemus jää tekemättä tai sen esteeksi muodostuu esimerkiksi se, että edellisestä on
jäänyt selvitys tekemättä. Rahoitusta ei hallituksen mukaan pitäisi järjestää ainakaan
järjestöavustuksesta, sillä tälle on parempiakin käyttökohteita.
Puheenjohtajavalinta & vuoden 2014 kevätpäivät ja kesäpäivät
Aluetapaamisessa muistutettiin myös syyspäivien puheenjohtajavalinnasta. Toistaiseksi mukana
kisassa ovat Hannu Gustafson ja Matti Moilanen, mutta mustia hevosiakin voi vielä tulla mukaan.
Ensi vuoden kokouksista Anneli tiedotti sen verran, että kevätkokous on 31.3.-2.4.2017 Ulvilassa ja
kesäpäivät 1.-2.7. Kempeleessä Oulun seudulla.
Patentti- ja rekisterihallinto
Muistutettiin kiltoja myös Patentti- ja rekisterihallinnon rekisterien päivityksestä, joka poistaa
rekisteristä toimimattomia yhdistyksiä. Poiston kohteena ovat yhdistykset, jotka eivät ole tehneet
ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen ja joiden toiminnan ei oleteta jatkuvan. Tiedot
kannattaa muutenkin päivittää ja pitää ajan tasalla ja tietojen päivittämisestä kannattaa muistuttaa
niitä kiltoja, joissa toimintaa vielä olisi mutta joiden suhteen rekisteri ei ehkä ole ajan tasalla.
Aluetapaaminen 1/2016 ja Sporttivartti
Menneistä tapahtumista puhuttiin edellisestä Idän aluetapaamisesta Savonlinnassa ja Sporttivartista
2016. Aluetapaaminen sai yleisarvosanan 4,4 ja palautetta antoi 26 kiltalaista kun osallistujia oli 32.
Ruoka ja majoitus sai paljon kiitos samoin kuin ohjelmaa ja syntyneitä keskusteluja. Vapaa-aikaa
voisi olla enemmänkin. Onnistunut tapahtuma. Myös Sporttivartti oli osallistujille mieluisa ja
onnistunut tapahtuma ja sille toivottiin jatkoa vuonna 2017.
Tulevat aluetapaamiset
Tulevista aluetapaamisista oli myös puhetta. Seuraava aluetapaaminen on sovittu pidettävän 19.20.11.2016 Ruokoniemen leirikeskukseen Siilinjärvellä. Isäntäkiltana Kuopio. Teemaa ei sovittu,
mutta tapaamisessa vietetään samalla pikkujouluja. Mikäli teemaa koskevia ehdotuksia tulee
mieleen, niistä voi laittaa viestiä järjestökoordinaattorille. Pikkujouluohjelmaakin saa järjestää.
Keskustelun jälkeen todettiin, että puheenjohtajatapaamiselle aluetapaamisen yhteydessä ei ole
tilausta. Päätettiin myös, että vuoden 2017 ensimmäisen aluetapaamisen paras ajankohta on helmimaaliskuun vaihteen kieppeillä. Aluetapaamiselle ehdoteltiin teemaksi A-killan tulevaisuutta/sitä
kohtaavia myllerryksiä. Teema todennäköisesti toteutuu ja tarkentuu. Vuoden 2016 viimeisessä
aluetapaamisessa päätetään vuoden 2017 aluetapaamisten ajankohdat ja mahdollisesti myös paikat,
jotta aikataulut ovat kaikille selville ajoissa. Aluetapaamisista on keskustelun mukaan toivottu
aikaisempaa tiedottamista. Tällä voitaisiin myös mahdollisesti ehkäistä tapahtumien
päällekkäisyyksiä ja lisätä osallistumista.
Alueen nimiasia
Aluetapaamisessa otettiin esille myös alueen nimiasia. Anneli alusti kertaamalla nimen historiaa ja
nykyistä tilannetta. Muiden alueiden nimet noudattavat selkeää ytimekästä kaavaa, josta ei ole
erityistä syytä poiketa. Alueen lyhyempi nimi istuu suuhun paremmin eikä vaikuta mitenkään
aluejakoon, alueen toimintatapoihin tai muihin käytännön seikkoihin. Päätettiin muuttaa alueen
nimi Itä- ja Kaakkois-Suomesta pelkäksi Itä-Suomeksi.

Tiedottaminen ja koulutukset
Aluetapaamisessa käytiin myös keskustelua tiedottamisesta. Killat kertoivat tiedottamisestaan ja
useimmilla se tapahtui ainakin ilmoitustaululla, usein myös killan Facebook-sivuilla tai
kokoontumisissa. Killat ovat tyytyväisiä tiedottamiseensa. Oli kuitenkin puhe, että liiton olisi
mahdollista järjestää alueellista koulutusta tiedottamisesta. Tästä voi olla yhteydessä
järjestökoordinaattoriin tai Tuijaan. Paikalla olleet killat eivät kuitenkaan tällä hetkellä nähneet
tarvetta koulutukselle. Puhuttiin myös tarpeesta järjestää koulutus aiheena yhdistystietous tai
yhdistystiedon kertaus. Tällä hetkellä ei tarvetta koettu, mutta yhteydessä voi olla
järjestökoordinaattoriin, jos tarvetta ilmenee.
Hallitusedustajat
Alueen hallitusedustajista niin Aki Lottonen kuin myös Anneli Leskinen ovat erovuorossa.
Hallitusedustajista käytiin keskustelua, mutta paikoista ei näytä olevan kisaa. Anneli Leskinen ja
Viljo Pehkonen asettuvat ehdokkaiksi. Leskisen varajäsen Pekka Vintturi ja Pehkosen Hannu
Saarela. Ehdotukset saivat tukea paikalla olijoilta.
Keskustelua vapaaehtoisuudesta
Aluetapaamisen lopuksi käytiin keskustelua vapaaehtoisuudesta. Anneli alusti keskustelua
puhumalla siitä, kuinka tärkeä pohja vapaaehtoisuus on A-kiltatoiminnalle. Kiltoihin lähdetään
vapaaehtoiseksi monenlaisista lähtökohdista esimerkiksi päihdetoipujina tai toipujan läheisinä.
Kiltaan tulisi sopia niin työntekijät kuin vapaaehtoisetkin yhdessä. Puheenvuoroissa nousi esiin, että
työntekijöiden panos passivoi joitakin vapaaehtoisia. Ajatellaan, että miksi tehdä itse, kun on
työntekijä tekemässä. Aluetapaamisessa oltiin kuitenkin yhtä mieltä siitä, että passivoitumiselle ei
ole syytä ja mahdollisella työntekijällä on omat määrätyt tehtävänsä, joiden lisäksi killoissa on
paljon tekemistä vapaaehtoisille. Vapaaehtoisuus on kuitenkin aina vapaaehtoista eikä esimerkiksi
palkkaa ole kohtuullista odottaa. Myös kokemusasiantuntijalle maksettavaa palkkaa
kyseenalaistettiin. Vapaaehtoisuuden idea on pyyteetön auttamistyö. Keskustelussa tuli esiin, että
jotkut killat ovat joutuneet arvostelun kohteiksi killassa olevien työntekijöiden takia. Puhetta oli
siitä, millaisia jäseniä kiltoihin tulee esimerkiksi ruokapalvelujen takia. Toiset killat näkevät
tarkoituksenmukaisena jäsenistön muodostumisen päihdetoipujista, näiden läheisistä ja päihteetöntä
toimintaympäristöä kaipaavista. Keskustelussa kuitenkin korostettiin, että tilaa pitää olla erilaisille
ja eri tavoin toimintansa järjestäville A-killoille. Toiminta voi olla moninaista, sillä killoissa
tehdään muutakin kuin puhutaan raittiudesta. Kaikki elämä kuuluu A-kiltaan.

