Pohjois-Suomen A-kiltojen aluetapaaminen
Haapavesi 3.−5.2.2017
Pohjois-Suomen alueen A-kiltojen vuoden 2017 ensimmäinen aluetapaaminen järjestettiin Haapavedellä
Hammasniemen leirikeskuksessa perjantaista sunnuntaihin 3.−5.2. leppoisassa talvisäässä. Niin leppoisassa,
että yksi osallistujista yöpyi teltassa! Viikonlopun viettoon osallistui yhteensä 34 A-kiltalaista oman alueen
kahdeksasta A-killasta Iisalmen A-killalla täydennettynä. A-Kiltojen Liitto ry:n hallituksen jäsenistä paikalla
olivat Pohjois-Suomen alueen varsinainen jäsen Irja Oravisjärvi ja varajäsen Arto Pasanen sekä hallituksen
varapuheenjohtaja Matti Moilanen. Leirivastaavina toimivat Irja ja Matti, sillä varsinaista järjestävää A-kiltaa ei tällä kertaa ollut.

Vuoden 2017 teema ja toipumistarina aloittivat aluetapaamisviikonlopun
Perjantai-iltana tehtiin ryhmätöitä järjestökoordinaattorin alustuksen jälkeen vuoden 2017 teemaan ”Samanlaiset, erilaiset toipujat” liittyen. Pohdittavana oli, mahtuvatko esimerkkitapausten ”erilaiset” toipujat
mukaan A-kiltatoimintaan. Minkälaisia asenteita ja ennakkoluuloja meillä on? Onko meillä riittävästi tietoa
erilaisista ihmisistä, heidän tavoistaan ja kulttuuristaan? Miten mahdolliset ongelmat voidaan ratkaista? Tai
miten ongelmilta voitaisiin kenties välttyä kokonaan?
Kaikki osallistuivat aktiivisesti ja esimerkkitapausten pohjalta käytiin hyvää keskustelua erilaisuuden tunnistamisesta, hyväksymisestä ja hyödyntämisestä. Tärkeimmäksi muistettavaksi asiaksi nousi se, että toipujina
− ja läheisinä − kaikki ovat yhdenvertaisia ja vertaisia keskenään. Kaikkea muuta voidaan A-killoissa sovitella
hankkimalla tietoa asioista ja siten hälventämällä omia ennakkoluuloja ja pelkoja.
Toipumistarinan kertoi Maarit. Myös toipumistarinan jälkeen virisi hyvä keskustelu naistoipumisesta ja toipumisesta ylipäänsä. Tarinan kertominen ja kuuleminen voimaannutti osallistujia ja Maaritia kiiteltiin kovasti puhuttelevasta tarinasta. Vertaisuutta löytyi. Lämpimät kiitokset Maaritille!

Lauantaiaamuna käytiin läpi alueen yhteisiä asioita
Irja kertoi hallituskuulumiset. Nais- ja toimintajaostoa on täydennetty kolmella uudella jäsenellä kahden
poislähteneen tilalle. Jaostojen, kuin myös hallituksen, kokoonpanot löytyvät A-Kiltojen Liitto ry:n nettisivuilta osoitteesta http://a-kiltojenliitto.fi/tietoa/hallinto/.
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MIPA-tutkimuksessa näkyy vahvasti se, että A-kiltatoimintaa arvostetaan. Tutkimuksen tuloksiin voi tutustua
A-Kiltojen Liitto ry:n nettisivuilla osoitteessa http://a-kiltojenliitto.fi/aineistopankki-a-kiltojen-liitto-ryntuottamaa-materiaalia-ladattavaksi/ kohdassa Tutkimukset ja selvitykset. Tuloksiin palataan myöhemmissä
aluetapaamisissa.
Lisäksi Irja muistutti haettavissa olevasta jäsenjärjestöavustuksesta ja siitä, että pohjoisen hallitusedustajat
ovat tänä vuonna erovuorossa. Viimeistään Rovaniemen aluetapaamisessa nimetään alueen ehdokkaat.
Irja on käytettävissä uudelle kaudelle.
Kirsti Metso kertoi naisjaoston kuulumiset. Kirsti muistutti, että naisten kannattaa osallistua Naisten voimavarapäiville huhtikuussa. Tänä vuonna ollaan lähellä, Kajaanissa. Ja muutenkin naistoimintaa kannattaa
A-killoissa järjestää, ja tarvittaessa naisjaostolta voi anoa rahallista avustusta. Naistoiminnan kyselyyn on
tullut hyvin vastauksia.
Matti kertoi toimintajaoston kuulumisia. Viime keväiseen tapaan tänäkin vuonna toteutetaan LIIKUNTAHAASTE SPORTTIVARTTI. Tempaus alkaa aprillipäivänä ja päättyy toukokuun viimeisenä päivänä. Tapahtumasta
tulee lisätietoa A-kiltoihin ja samoin kuin viime keväänä, tapahtuma näkyy myös Facebookissa. Viime keväästä poiketen haaste kestää nyt kaksi kuukautta kolmen sijaan ja palkinnot haasteen päätyttyä arvotaan
osallistujien kesken henkilökohtaisesti. Arvonta tapahtuu A-Kiltojen Liitto ry:n kesäpäivillä. Lisäksi Matti kertoi umpihankifutiksesta, johon osallistui yhtä aikaa aluetapaamisemme kanssa 20 osallistujaa seitsemästä
eri A-killasta. A-killoissa toteutettavaksi esitetty kuorohaaste ei ainakaan näillä näkymin toteudu.
Koulutusjaosto kokoontuu aluetapaamisen jälkeisellä viikolla. Kokouksessa suunnitellaan vuoden 2018 koulutuksia ja keskustellaan kokemusasiantuntijakoulutuksesta, kertoi Irja. Järjestökoordinaattori kertoi viestintäjaoston kuulumisia: Selvästi parempi -blogi julkaistaan helmikuussa ja blogi korvaa aiemmin A-kiltoihin
lähetetyt aluekirjeet. Blogia saa jakaa sosiaalisessa mediassa. Muutoin viestinnässä mennään tällä hetkellä
Luonnon päivät 2017 -hankkeen siivittämänä. Luontolähettiläs Matti Moilanen on aktiivinen ja Mattia voi
seurata Facebookin lisäksi myös Instagramissa ja Twitterissä.

A-kiltakuulumiset
Ylä-Kainuun A-kilta ry: Normaaliin tapaan mennään, suunnitellaan Luonnon päiviä ja selvitellään Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittämishanke KUJELMA:n kuvioita; miten A-kilta voi olla hankkeessa mukana. Hankkeesta löytyy lisätietoa netistä osoitteesta: http://www.suomussalmi.fi/kuntalainen/projektit/prime104.aspx.
Raahen A-kilta ry: Päiväkeskus toimii samaan tapaan kuin ennenkin, kuutena päivän viikossa. Kuntouttavassa työtoiminnassa on yhdeksän henkeä. A-kilta täyttää 40 vuotta maaliskuussa ja syntymäpäivää juhlistetaan ”sisäpiiripippaloilla” toukokuun aluetapaamisen yhteydessä ja yhteistyötahojen kanssa ehkäisevän
päihdetyön viikolla syksyllä. Aluetapaamisen arpajaiset ovat huikeat!
Pohjois-Lapin A-kilta ry: Arto Pasanen on aloittanut puheenjohtajana ja Jukka Haapasaari siirtynyt varapuheenjohtajaksi. Muonionjoen elämysmatkan suunnittelu käy jo kiivaana. Lisäksi A-kilta järjestää kaikille
A-killoille avoimena myös pilkkitapahtuman tänä keväänä, Muotkatunturin vaelluksen, kalastustapahtuman
syksyllä ja vielä joulujuhlankin. Kolmivuotinen hanke on vireillä.
Oulun A-kilta ry: Sinikka Vehkalahti on aloittanut uutena puheenjohtajana. Kesällä juhlistettavia 50-vuotissyntymäpäiviä varten on perustettu juhlatoimikunta. Juhlat ovat siis A-Kiltojen Liitto ry:n kesäpäivien yhteydessä, ja juhlat ovat mahdollisimman rennot − ei pönötystä! Ja myös Oulu järjestää komeat arpajaiset! Laskiaisena järjestetään rieha, johon kutsutaan Haukiputaan A-kilta. Tulossa on myös Koitelin retki, ja sinnekin
voi osallistua myös muista A-killoista. A-killassa on kaiken kaikkiaan ”oikein hyvää pöhinää”.
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Koillis-Lapin A-kilta ry: Arto kertoi Koillis-Lapin A-killan kuulumisia. Pekka Välimäki jatkaa puheenjohtajana.
Työntekijä on vaihtunut ja Vuokon tilalle on tullut Jaana Soppela. A-kiltaan on hankittu auto.
Keski-Lapin A-kilta ry: Elokuun aluetapaamista suunnitellaan ja A-killasta osallistutaan kevään valtakunnallisiin koulutuksiin: A-kiltatoiminnan peruskurssille ja Yhdistystoiminnan peruskurssille.
Kemin A-kilta ry: A-kilta on edelleen auki kolmena päivän viikosta. Helmikuussa toteutetaan yhteinen liikuntapäivä seurakunnan kanssa.
Kajaanin A-kilta ry: Entiseen malliin mennään. Iisalmen A-killan kanssa on suunnitteilla leiri keväälle ja naisten leiri toteutetaan 3.−6.7.
Iisalmen A-kilta ry: Iisalmessa mennään entiseen malliin ja yhteistoimintaa on etenkin Kajaanin A-killan
kanssa. A-killassa järjestetään toimintaa juhlapyhien aattona, jotta houkutukset lähteä muualle olisivat pienet tai olemattomat.
Haukiputaan A-kilta ry: A-killassa on nyt 15 jäsentä ja se kokoontuu kerran kuussa. Tilaa etsitään kiivaasti.
Mahdollisesti hyvinvointikeskuksesta A-kilta voisi saada ilmaisen tilan kerran viikossa.
Järjestökoordinaattori kävi läpi alueen ja aluetyön tilastoja vuodelta 2016. Aluetyön tapahtumissa toteutui
yhteensä 436 päihteetöntä päivää. Ahkerimmin aluetyön tapahtumiin osallistuttiin Koillis-Lapin A-killasta.
Järjestökoordinaattori kävi myös läpi, miten A-Kiltojen Liitto ry tukee A-kiltojen osallistumista liiton valtakunnallisiin tapahtumiin ja aluetoimintaan. Lisäksi järjestökoordinaattori kertoi, että A-kiltaJärjestökoordinaattori toimitti aluetapaamisesta
toiminta on esiintynyt 19 kertaa erilaisissa metiedotteen alueen paikallislehtiin. Paikalle saapui
dioissa vuoden 2016 aikana. Lehdissä on julperätä kaksi toimittajaa ja Irjan toipumistarina
kaistu yleisönosastokirjoituksia ja toipumistarijulkaistaan tällä viikolla kolmessa lehdessä: Haanoita, ja laajimmalle levisi kaikissa Lännen Mepavesi-lehdessä, Raahen Seudussa ja Pyhäjokidian lehdissä ja MTV3:n uutisissa ja netissä ilseudussa. - Kiitokset Irjalle!
mestynyt tarina Arton toipumisesta. Julkisuutta
ei haeta julkisuuden vuoksi, vaan jotta mahdollisimman moni saisi tietää ja tutustua
A-kiltatoimintaan.
Järjestökoordinaattori kertoi myös omia työkuulumisiaan, jo toteutuneita tai tulossa olevia. Lisäksi käytiin
läpi A-kiltalaisten tulevia tapahtumia kesäpäiviin asti. Järjestökoordinaattori kertasi myös jäsenjärjestöavustuksen myöntämisedellytyksiä ja avustuksella toteutettavan toiminnan tavoitteita.

Tapaaminen jatkui Luonnon päivät 2017 merkeissä
Lauantaina sukellettiin talveen Matin, Asta Heikkisen ja Kalle Rinkisen todella onnistuneen ohjelman mukaisesti. Pelattiin polttopalloa, etsittiin lumikasaan kätkettyjä aarrepalloja ja nautittiin nuotiolla nokipannukahvit. Lumikenkäilyäkin sai kokeilla.
Sunnuntaina A-kiltojen puheenjohtajat kokoontuivat vertaistukitapaamiseen. Arto on laatinut tapaamisesta
erillisen muistion.

Tapaamisen palaute
Tapaamisen palautteissa yleisarvosana oli 4,3.

Kiitos kaikille osallistujille ja tapaamisiin Raahessa!
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