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Pohjois-Suomen A-kiltojen aluetapaaminen
Kajaani 13.–15.5.2016

Yleistä
Pohjois-Suomen alueen A-kiltojen vuoden 2016 toinen aluetapaaminen järjestettiin Kajaanissa Sopentuvan
leirikeskuksessa 13.–15.5. kauniissa kevätsäässä. Aluetapaamiseen osallistuivat Kemin, Oulun, Raahen, Kajaanin, Koillis-Lapin ja Rautavaaran A-killat sekä Ylä-Kainuun A-kilta, joka vastasi tapaamisen järjestelyistä
yhdessä A-Kiltojen Liitto ry:n kanssa. Osallistujista miehiä oli 13 ja naisia 18, ja yhteensä A-kiltalaisia osallistujia oli siis 31.
A-Kiltojen Liitto ry:n hallituksen jäsenistä paikalla olivat
puheenjohtaja Hannu Silvennoinen, varapuheenjohtaja
Matti Moilanen, Pohjois-Suomen alueen varsinainen jäsen Irja Oravisjärvi ja varajäsen Arto Pasanen. Alueen
järjestökoordinaattori Kirsi Mäki oli mukana perjantaina ja lauantaina. Lisäksi Iisalmen A-killasta piipahti
kolme vierasta lauantai-iltana.

Aluetapaamisesta ja Kiltakoutsitapahtumasta toimitettiin kainuulaisiin lehtiin tiedotteet. Kumpaankin tiedotteeseen tartuttiin hyvin. Ylä-Kainuu-lehti julkaisi jutun
aluetapaamisesta, Koti-Kajaani-lehti Kiltakoutseista ja Kainuun Sanomat lähetti
aluetapaamiseen paikalle toimittajan ja valokuvaajan. Toimittaja haastatteli Matti
Moilasta ja tämä juttu julkaistaan lehdessä
4.6.

Tapahtumaan kokoonnuttiin perjantai-iltapäivänä, ja
heti päästiin herkkupöydän ääreen, sillä Sopentuvalla
keskiviikosta perjantaihin leireilleet Kiltakoutsit olivat
valmistaneet rosvopaistia ruuaksi aluetapaamiseen saapuville. – Ja kylläpä olikin mureaa paistia! Ruuat valmistettiin muutenkin koko aluetapaamisen ajan A-kiltalaisten omin voimin. ”Pääperunankuorija” oli saapunut
Tampereelta asti oman kuorimaveitsen kera. Monikaan ei tainnut panna pahakseen sitä, että joutui (sai)
itse olla valmistamassa ruokaa, vaan päinvastoin: moni koki, että tämä on juuri sitä oikeaa A-kiltahenkeä ja
yhteisöllisyyttä.
Perjantai-iltana kuulimme Irjan toipumistarinan. A-killan merkityksen omalle toipumiselleen Irja muotoili
hyvin sanoessaan, että korkin saa kiinni yksin, mutta toipumiseen tarvitaan yhteisö. A-Kiltojen Liiton koulutuksia Irja – tuttuun tapaan – mainosti sanomalla, että niissä hänellä tulee vieläkin, jo monta koulutusta
käyneenä, ahaa-elämyksiä.

Yhteiset asiat
Aika: lauantai 14.5.2016 kello 9–12
1. Tervetulotoivotus
Ylä-Kainuun A-killan puheenjohtaja Matti Moilanen toivotti kaikki osallistujat tervetulleiksi. Lämpimästi tervetullut joukkoon oli myös A-Kiltojen Liitto ry:n puheenjohtaja Hannu Silvennoinen, joka
puolestaan kiitti Pohjois-Suomen A-kiltoja siitä, että pohjoisessa ollaan A-kiltatoiminnan juurilla ja
se näkyy yhdessä tekemisen ilona etelään asti.
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Osallistujat esittelivät itsensä ja kertoivat samalla,
mitkä kolme asiaa heille tuottavat iloa. Lapsenlapset, lapset, A-kiltalaiset, luonto ja harrastukset tuottivat iloa monille.
2. Hallituksen terveiset
Irja Oravisjärvi kertoi A-Kiltojen Liiton ajankohtaiset
terveiset. Hallitus on tehnyt lausunnon mielenterveys- ja päihdelakien uudistamiseen liittyen, käsitellyt Arto Pasasen kirjeen päihdeasiamiehen kanssa
järjestettävästä kampanjasta ja päättänyt jäsenjärjestöavustuksista, joista tieto A-kiltoihin on jo mennytkin. Keski-Lapin A-killan perustaminen on
merkitty tiedoksi. Seuraava hallituksen kokous on 21.5.
3. Jaostojen kuulumiset
Irja Oravisjärvi kertoi koulutusjaoston terveiset. Koulutusjaosto kokoontuu 20.5. ja silloin keskustellaan mm. ensiapukoulutusten päivittämisestä.
Kirsti Metso kertoi naisjaoston kuulumiset. Oulussa järjestetään Pohjois-Suomen A-kiltojen naisten
leiri 12.–15.7.2016. Kutsut tuleva A-kiltoihin kohtapuolin. Kirsti esitti myös kysymyksen, joka on
pohdittanut tulevaisuustyöskentelyn yhteydessä: tarvitaanko A-killoissa erillistä naistoimintaa.
Matti Moilanen kertoi toimintajaoston kuulumisia. ”LIIKUNTAHAASTE 2016 Sporttivartti” on sujunut
mukavasti ja tempaus päättyy 31.5. Matti muistutti koontilappujen palauttamisesta. Toimintaohjeet tulevat pian.
Hannu Silvennoinen kertoi viestintäjaoston kuulumiset, kun Skype-yhteyttä tiedottaja Tuija TamsiLehtisen kanssa ei saatukaan toimimaan. Hannu pohti, miten A-kiltoihin saadaan lisää porukkaa,
kun polut kuntoutuslaitoksista ovat katkenneet kuntoutuspaikkojen alasajon myötä. Hannu itse
kertoo mielellään omaa toipumistarinaansa, sillä hänen mielestään se on jopa hänen velvollisuutensa. ”On rikkaus, kun olen toipunut vakavasta sairaudesta”, Hannu totesi. Hannun puheenvuoro
”Minulla on unelma” kuullaan seuraavassa aluetapaamisessa Ivalossa syyskuussa.
4. Ajankohtaista aluetyöstä
Järjestökoordinaattori kävi läpi A-kiltatoiminnan tilastoja ja A-Kiltojen Liitto ry:n vuosikertomusta 2015.
Järjestökoordinaattori kysyi, tarvittaisiinko PohjoisSuomen A-killoissa lisää toiminnallisia ryhmiä. Todettiin, että Pohjois-Suomen A-kiltojen kokoontumiset
ovat käytännössä aina sekä keskusteluvertaistukiryhmiä että toiminnallisia ryhmiä, vaikkei niitä siten nimetäkään.
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Järjestökoordinaattori kävi läpi myös aluetyön
kuulumisia sekä tulevia tapahtumia. Syksyllä toteutetaan kolme alueellista koulutuspäivää Oulussa Kumppanuuskeskuksessa. Aiheina ovat
kokoustekniikka ja luottamustehtävät, vertaisohjaajana toimiminen sekä viestintä. Koulutuksista tulee lisätietoa lähempänä toteutumisajankohtaa. Kajaanin aluetapaaminen marraskuussa toteutuu kaksipäiväisenä lauantaista
19.11. sunnuntaihin 20.11.

5. A-kiltojen puheenvuorot
Oulun A-kilta: Oulussa on uutena kasvihuone, jossa on kasvatettu taimia hyvällä menestyksellä. Akillassa on laadittu viikkosuunnitelma, jonka mukaan on mm. omien töiden päivä ja liikuntapäivä.
Hallituksen puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei enää jatka luottamustehtävässään. Bingo toteutetaan kerran kuussa, ja se on todella suosittua. Normaali arjessa touhuaminen on toipumisen iloa
Oulussa.
Keski-Lapin A-kilta: Rovaniemellä on pidetty yleinen kokous, jossa valittiin hallitus. Puheenjohtajana on Leena Mustalampi ja varapuheenjohtajana Hannu Ihonen. Sihteeriksi valittiin Satu Inkerö.
Kokouksessa oli paikalla yhdeksän henkeä, jotka kaikki liittyivät A-killan jäseniksi.
Koillis-Lapin A-kilta: Jäsenmäärä on nousussa ja mukaan on saatu myös nuoria. A-killan merkitys
kunnan palvelujärjestelmässä on kasvanut ja A-killan vastuulla on paljon. Kuntoutuspolun katkeaminen näkyy myös Kemijärvellä, ja tuo mukanaan omat haasteensa. Sallaan on perustettu Koillis-Lapin
A-killan jaosto ja uusi A-kiltalainen Sallasta olikin mukana aluetapaamisessa.
Pohjois-Lapin A-kilta: Inarissa on kiirettä Muonionjokisoudun ansiosta, samoin syyskuun aluetapaaminen on jo työllistänyt. Lapissa on hyvä meininki.
Ylä-Kainuun A-kilta: Sporttivartti on toiminut hyvin ja muuten on ollut normitouhua. Uuttakin on
suunniteltu ja sen tiimoilta tehdään tutustumiskäyntikiertue A-kiltalaisiin päiväkeskuksiin ja A-kiltoihin Iisalmessa, Raahessa, Oulussa, Kemissä ja Torniossa. Myös aluetoimistolle poiketaan.
Kemin A-kilta: Kemissä kokoontuu iloista porukkaa: puutalkoohommat tuottavat iloa. Sporttivartti
on lähtenyt hyvin liikkeelle ja A-killassa käy porukkaa mukavasti. Muutamia uusia jäseniä on tullut,
mutta muutama on jäänyt pois, että sikäli jäsenmäärä ei ole kasvanut.
Kajaanin A-kilta: Kajaaniin on tullut uusia jäseniä ja toimintaa on luvassa, mm. talkoot omalla mökillä. Kesäksi on suunnitteilla leirejä yhdessä Rautavaaran ja Iisalmen A-kiltojen kanssa.
Raahen A-kilta: Raahessa toipumisen ilo näkyy päivittäisissä toipumiskeskusteluissa ja A-killassa
nauretaan paljon. Jäsenmäärä on pieni, mutta porukka on loistavaa ja A-killassa on ollut toimintaa
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myös lauantaisin. Viestintäkoulutuksesta on ollut heti konkreettista hyötyä, sillä paikallislehden järjestöpalstalla julkaistiin ilmoitus A-killasta.
Rautavaaran A-kilta: A-killassa menee hyvin ja yhteistyötä tehdään Kajaanin ja Iisalmen A-kiltojen
kanssa. Kahvion kanssa on ollut vähän teknisiä ongelmia ja uusi tila onkin haussa.
Tampereen A-kilta: Hannu Silvennoinen kertoi hieman Tampereen A-killasta ja Hiparin Hiipijöistä,
joissa oli viime kaudella huikeat 1200 käyntikertaa.
6. Vuosi 2017
Käytiin läpi alustavasti vuoden 2017 toimintakalenteria. Sovittuna on, että Pohjois-Suomen toinen
aluetapaaminen on Raahessa Raahen A-killan järjestämänä ja neljäs aluetapaaminen Kainuussa YläKainuun A-killan järjestämänä. Alustavasti sovittiin, että Keski-Lapin A-kilta voisi järjestää kolmannen aluetapaamisen, siis elo-syyskuussa. Täysin auki jäi vielä vuoden ensimmäinen aluetapaaminen
helmikuussa.

Nännikumin heiton Pohjois-Suomen A-kiltojen mestaruus 2016
Nännikumin heiton Pohjois-Suomen A-kiltojen mestari vaihtui. Uudeksi mestariksi nousi Oulun A-kilta naisjoukkueellaan. Onnea naiset ja Oulu!

Puheenjohtajien vertaistukitapaaminen
Sunnuntaina 15.5. oli vuorossa puheenjohtajien vertaistukitapaaminen, josta on laadittu erillinen muistio
tapaamiseen osallistuneille.

Palaute
Tapahtumaan osallistuneilta kerättiin palaute. Tapahtuman yleisarvosana oli 4,4 asteikolla 1–5. Palautteen
sanalliset kommentit toimitetaan A-kiltojen puheenjohtajille.

Kiitos kaikille
osallistuneille!
Muistion laati: Kirsi Mäki, järjestökoordinaattori

