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Pohjois-Suomen A-kiltojen aluetapaaminen
Rovaniemi 12.–14.2.2016

Yleistä
Pohjois-Suomen alueen A-kiltojen vuoden 2016 ensimmäinen aluetapaaminen pidettiin Rovaniemellä Norvajärven leirikeskuksessa 12.–14.2. Aluetapaamiseen osallistui yhteensä kahdeksan A-kiltaa ja 30 A-kiltalaista, joista naisia oli 16 ja miehiä 14.
Osallistujat A-killoittain:










Iisalmen A-kilta
Kajaanin A-kilta
Kemin A-kilta
Koillis-Lapin A-kilta
Oulun A-kilta
Raahen A-kilta
Taivalkosken A-kilta
Tornion A-kilta ja
Ylä-Kainuun A-kilta

4 osallistujaa
5 osallistujaa
1 osallistuja
5 osallistujaa
1 osallistuja
3 osallistujaa
3 osallistujaa
3 osallistujaa
5 osallistujaa.

A-Kiltojen Liitto ry:n hallituksen jäsenistä paikalla olivat varsinainen jäsen, Irja Oravisjärvi, ja varajäsen, Arto
Pasanen, sekä hallituksen varapuheenjohtaja Matti Moilanen. Tapahtuman järjestäjänä toimi Koillis-Lapin
A-kilta. Alueen järjestökoordinaattori Kirsi Mäki oli mukana perjantaina ja lauantaina.
Tapahtumaan kokoonnuttiin perjantai-iltapäivänä ja ensimmäisenä varsinaisessa ohjelmassa oli perehtyminen ”LIIKUNTAHAASTE 2016 Sporttivartti” -nimiseen tempaukseen, jonka A-Kiltojen Liiton toimintajaosto järjestää keväällä 2016. Toimintajaoston jäsen, Matti Moilanen, esitteli tapahtumaa ja siihen liittyviä käytännön asioita. Paikalla olleet A-killat tilasivat tapahtuman rastituskortteja yhteensä 230 kappaletta. Kortteja
voi tilata A-Kiltojen Liitosta lisää tarpeen mukaan. Järjestökoordinaattori kysyy korttimäärät niistä A-killoista, jotka eivät olleet paikalla Sporttivartin esittelyssä.
Ennen Sporttivarttiin perehtymistä osa osallistujista katsoi järjestökoordinaattorin kanssa Katsomosta Studio55:n aamullisen ohjelman, jossa Vantaan A-killan Hannu Ylönen kertoi kokemusasiantuntijan työstään terveysasemalla.
Perjantai-iltana kello 22–24 oli Arto Pasasen vetämä Yövertis-niminen vertaisryhmä, jossa keskusteltiin luottamuksellisesti toipumisen ilosta ja Arton valmistelemasta teemasta. Yövertikseen
osallistui 21 A-kiltalaista, ja ryhmää kiiteltiin palautteissa onnistuneeksi.

16.2.2016 km

Yhteiset asiat
Aika: lauantai 13.2.2016 kello 9–13
1. Lipun nosto, tervetulotoivotus ja hiljainen hetki
Tapahtuma aloitettiin nostamalla Suomen lippu leirikeskuksen salkoon ja lipunnostoa seurasi järjestökoordinaattorin tervetulotoivotus sekä minuutin mittainen hiljainen hetki kahden vasta menehtyneen A-kiltalaisen muiston kunnioittamiseksi.
2. Hallituksen terveiset
Osallistujien esittäytymisen jälkeen Pohjois-Suomen
hallitusedustaja Irja Oravisjärvi kertoi A-Kiltojen Liiton
ajankohtaiset terveiset. Hallituksen kokous oli
30.1.2016 Tampereella ja kokouksessa käsiteltiin paljon
asioita. Irja kävi läpi raha-asioita ja muistutti, että jäsenjärjestöavustuksia on anottava helmikuun loppuun
mennessä. Lisäksi Irja kertoi, että






uudelle yhdistykselle myönnetään yksi maksuton koulutuspaikka A-kiltatoiminnan peruskurssille ja yhdistystoiminnan peruskurssille A-killan rekisteröintipäivää seuraavilla kursseilla.
vähävarainen A-kilta voi anoa hallitukselta vapautusta A-Kiltojen Liiton jäsenmaksusta, ja
vapautusta on anottava viimeistään jäsenmaksulaskun eräpäivään mennessä.
vähävarainen A-kilta voi saada korvausta kevät- ja syyskokousten kokousmatkakuluista.
Anomus tästä on tehtävä ennen kokousta.
jos A-killan edustaja on pyydettynä tiedottamassa A-kiltatoiminnasta esimerkiksi paikkakunnalla, johon ollaan suunnittelemassa uutta A-kiltaa, voidaan A-killalle maksaa matkakorvauksia. Asiasta on sovittava etukäteen toiminnanjohtajan kanssa.

Irja kertoi myös hallituksen tulevaisuustyöskentelystä, aluetoimiston muutosta Oulussa osoitteeseen Kansankatu 53 ja Kaksoispiste-yhteistyöehdotuksesta, josta järjestökoordinaattori onkin jo
laittanut sähköpostia kaikkiin Pohjois-Suomen A-kiltoihin. Lopuksi Irja kertoi vielä kokemusasiantuntijatukirahastosta.
Myös uusi hallituksen varajäsen, Arto Pasanen, kertoi
omia kokemuksiaan hallituksen kokouksesta. Kokemus
oli ollut erittäin positiivinen.
3. Jaostojen kuulumiset
Irja Oravisjärvi kertoi koulutusjaoston terveiset. Koulutusten hintatasosta on keskustelu, mutta toistaiseksi
hintataso säilyy ennallaan. A-Kiltojen Liitto ei ole järjestämässä omaa kokemusasiantuntijakoulutusta, vaan aihetta sivutaan melkeinpä kaikissa A-Kiltojen Liiton järjestämissä koulutuksissa jo nyt.
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Tässä vaiheessa myös mietittiin yhdessä, mitä hyviä koulutuspaikkoja Pohjois-Suomessa on. Järjestökoordinaattori kirjasi ehdotuksia ja laittaa niitä tiedoksi koulutusjaostolle.
Matti Moilanen kertoi toimintajaoston kuulumisia. Biljardikisojen palautteen perusteella kisoja ei
järjestetä tänä vuonna eikä Sulkavan soutu -tapahtuma ole jatkossa enää A-Kiltojen Liiton järjestämä tapahtuma. Tietomestaruuskisan voi jatkossa toteuttaa myös paikallisesti ja ”LIIKUNTAHAASTE
2016 Sporttivartti” puolestaan järjestetään koko valtakunnassa.
Naisjaoston kuulumiset kertoi Kirsti Metso. Oulussa järjestetään Pohjois-Suomen A-kiltojen naisten
leiri 12.–15.7.2016. Lisäksi tulossa on jo huhtikuussa voimavarapäivät ja naisten leiri marraskuussa.
Järjestökoordinaattori kertoi viestintäjaoston kuulumiset. Tiedottaja toivoo juttuja Vesipostiin
muun muassa A-killoissa järjestettävistä raittiuden vuosijuhlista. Ylä-Kainuun A-kilta juhlistaa raittiuden vuosijuhlia ja tarttui toiveeseen.
4. Ajankohtaista aluetyöstä
Järjestökoordinaattori kävi läpi aluetyön tilastoja vuodelta 2015. Tilastot kertoivat mm. että aluetyön tapahtumiin on ahkerimmin osallistunut Kajaanin A-kilta ja että järjestökoordinaattori teki
viime vuonna yhteensä 19 A-kiltakäyntiä. PohjoisSuomen alueen aluetyön tapahtumiin osallistui yhteensä 13 A-kiltaa ja päihteettömiä päiviä aluetapahtumissa oli yhteensä 352.
Järjestökoordinaattori esitteli myös, miten PohjoisSuomen A-killat ovat näkyneet medioissa vuonna
2015. Lehtijuttuja oli useita, ja tässä yhteydessä olikin
hyvä kannustaa A-kiltoja osallistumaan muun muassa
kevään viestintäkoulutukseen.

5. A-kiltojen puheenvuorot
Varsinaisiin A-kiltojen puheenvuoroihin ei tällä kertaa jäänyt aikaa. Asiaa kuitenkin sivuttiin tapahtuman osallistujien esittelyiden yhteydessä ja viikonloppuna muutoin.
6. Kevät ja kesä 2016
Kevään ja kesän tulevia tapahtumia ei myöskään ehditty käymään läpi, mutta kaikki tapahtumat
ovat näkyvillä Pohjois-Suomen toimintakalenterissa, joka on toimitettu A-kiltoihin ja joka on myös
A-Kiltojen Liiton nettisivuilla.
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Tulevaisuustyöskentely
Pari tuntia oli varattu – ja aika käytettiinkin tarkkaan –
A-Kiltojen Liiton hallituksen käynnistämään tulevaisuustyöskentelyyn. Järjestökoordinaattori laatii työskentelystä raportin keskustoimistoon työstettäväksi jatkoa varten. Palautteiden perusteella työskentely koettiin mielekkääksi.
Ryhmissä syntyi hyvää keskustelua, joka jatkui vielä koko
joukolla. Pohdittiin muun muassa, kenelle A-kiltatoiminta
on tarkoitettu, kuuluvatko huume- ja sekakäyttäjät A-kiltoihin ja kuuluuko A-killan vapaaehtoistehtävistä maksaa rahaa tai muita korvauksia.

Rovaniemen A-killan perustamiskokous
Rovaniemen A-killan perustamiskokous pidettiin lauantaina 13.2. kello 14 alkaen. Kokousta johti Arto Pasanen ja sihteerinä toimi järjestökoordinaattori. Kokouksessa perustettiin uusi A-kilta, jonka nimeksi päätettiin Keski-Lapin A-kilta ja jonka toimialueena ovat Rovaniemi ja Ranua. A-killan puheenjohtajaksi valittiin
Leena Mustalampi.

Puheenjohtajien vertaistukitapaaminen
Sunnuntaina 14.2. oli vuorossa puheenjohtajien vertaistukitapaaminen, josta laaditaan erillinen muistio tapaamiseen osallistuneille.

Palaute
Tapahtumaan osallistuneilta kerättiin palaute. Tapahtuman yleisarvosana oli 4,4 asteikolla 1–5.

Kiitos kaikille osallistuneille!
Muistion laati: Kirsi Mäki, järjestökoordinaattori

