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Itä-Suomen A-kiltojen aluetapaaminen
Siilinjärvi 19.-20.11.2016
Päättyvän vuoden viimeistä Itä-Suomen A-kiltojen aluetapaamista vietettiin 19.20.11. Siilinjärvellä Ruokoniemen leirikeskuksessa. Paikalla oli yli 30 A-kiltalaista
seitsemästä eri A-killasta. Mukana oli myös aluekoordinaattori Brita Karjalainen ja Akiltojen liitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Silvennoinen. Aluetapaamista
isännöi Kuopion A-kilta Anneli Leskisen johdolla. Aluetapaamisen ja keskustelujen
lisäksi viikonloppua vietettiin pikkujouluohjelman merkeissä.
Hallitusedustajalta
Lauantaina varsinainen aluetapaaminen aloitettiin alueen hallitusedustajan Anneli
Leskisen terveisillä. Anneli kertoi syyspäivistä ja osana Päihdetyön seminaaria
toteutuneesta A-kiltaseminaarista. Syyspäivillä valittiin uudeksi A-kiltojen liitto ry:n
hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Gustafsson. Vuoden 2017 aikataulujen osalta
nostettiin esiin
 kevätpäivät ja –kokous 1.-2.4. Ulvila
 kesäpäivät 1.-2.7. Oulunsalo
 syyspäivät ja –kokous 28.-29.10. Valkeala
Anneli muistutti myös tammikuussa todennäköisesti
jäsenjärjestöavustuksesta ja kertoi liiton strategiatyöstä.

haettavaksi

tulevasta

A-kiltojen kuulumiset
Aluetapaamisessa paikalla oli Kuopion, Iisalmen, Varkauden, Pieksämäen,
Jyväskylän, Kymen ja Pohjois-Kymen A-killat.
 Kuopion A-killasta kerrottiin, että kaikkiin ryhmiin on syksyn myötä tullut uusia
jäseniä. Kuopion A-kilta on esillä seuraavassa Vesipostissa Päivä A-killassa –
jutussa.
Juttu
voidaan
tehdä
sellaisestakin
A-killasta,
jossa
päiväkeskustyyppistä toimintaa ei ole. A-killalle mahdollisuus saada
näkyvyyttä! Voi vinkata aluekoordinaattorille tai tiedottajalle, jos toivoo omasta
A-killasta juttua.
 Iisalmen A-killasta Viljo kertoi, että ovat olleet yhteydessä kaupunginjohtajaan
ja kutsuneet paikallisia päättäjiä tutustumaan A-kiltaan. Pyritään tekemään Akiltaa tutuksi. Iisalmen A-kilta osallistui ehkäisevän päihdetyön viikkoon ja
suunnittelee joululle aukioloa ja ruuanjakelua.
 Varkauden A-killalla käytössä keskiviikkoisin tilat, joissa ryhmä vuorottelee
musiikin, elokuvien tai saunan merkeissä. Kävijöitä ei paljon mutta pieni
porukka osallistuu säännöllisesti.
 Myös Pieksämäen A-killassa kokoontuu keskiviikko iltapäivisin ryhmä, jossa
käy vaihtelevasti väkeä.
 Kymen A-killassa huolena tilat, kun A-klinikat tiloja ei enää ole käytössä eikä
kaupungilta ole saatu uusia. Toiminta hiljentynyt.





Pohjois-Kymen A-killalla perjantaisin aamupäivällä kokoontumispaikka auki.
Huolena se, että tapahtumiin osallistutaan enemmän kuin päivittäiseen
menoon.
Jyväskylän A-kilta päivittäin auki 8-21. Kävijöitä riittää mutta varsinaisia ryhmiä
ei ole, toki niihinkin edellytykset löytyy. Kortesuon kellari naisten käytössä
tiistaisin kello 15-18.

Vuoden 2017 aluetapaamiset
Alustavasti suunniteltiin aluetapaamisten aikoja ja paikkoja, tarkentunevat kun tilat
löytyvät ja varmistuvat.
 4.-5.3. (tai 25.-26.2.) aluetapaaminen Kuopion A-killan isännöimänä
 2.-3.9. (tai 26.-27.8.) aluetapaaminen Jyväskylän A-killan isännöimänä
 25.-26.11. tai 2.-3.12. aluetapaaminen Iisalmen A-killan isännöimänä
Aluekoordinaattorilta
Brita jakoi vuoden 2017 toimintakalenterin aluetapaamisten suunnittelun pohjaksi.
Käytiin läpi mm.
 Luonnon päivät 2017
 vuositeema 2017 Samanlaiset, erilaiset toipujat
 A-kiltanaisille suunnattu kysely
joista löytyy lisää asiaa aluetapaamisen dioissa.
Kävimme keskustelua pienryhmissä ja yhteisesti A-kiltojen tulevaisuudesta soteuudistusten keskellä. Tällä hetkellä toiset A-killat tekevät läheistä yhteistyötä kunnan
kanssa, kun taas toisilla kunnan tarjoama apu rajoittuu hyvin pieneen rahalliseen
avustukseen. Palveluntuottajiin lukeutuvat A-killat nähdään erityisesti riski soteuudistuksessa, mutta idän A-kiltojen joukossa näitä on vähemmän kuin muilla alueilla. Soten suhteen tulevaisuus on vielä niin epäselvää, että sen vaikutuksia on hankala ennustaa. Voi olla ettei juurikaan vaikuta, voi olla että vaikuttaa. A-kiltojen liitolta A-killat
toivovat toisaalta infoa sotemuutoksen vaikutuksista, mutta myös A-kiltojen asian ja
tarpeiden viemisestä eteenpäin päättäjille.
Sunnuntaina jatkettiin osittain samalla asialla, kun vuoden vaihteessa A-kiltojen liitto
ry:n hallituksen puheenjohtajuudesta luopuva Hannu Silvennoinen pääsi ääneen.
Hannu muistutti, että soten tuoma epävarmuus antaa tilaisuuden keskittyä A-kiltojen
omiin arvoihin ja varsinaiseen perustehtävään eli vertaistukeen. Puheenvuoron pohjalta käytiin vilkasta keskustelua siitä, mikä A-killoissa on hyvää ja miten hyvien käytäntöjen jatkuminen turvattaisiin. Keskusteluissa nousi esiin aito vapaaehtoisuus ilman rahapalkkaa. Palkatun väenkään tarkoitus ei ole poistaa sitä, että kaikki tekevät
yhdessä työtä oman A-killan eteen. Yhdessä ololla ja yhdessä tekemisellä on merkittävä hyvinvointivaikutus, joka helposti unohtuu.

