Pohjois-Suomen A-kiltojen aluetapaaminen
Raahe 12.−14.5.2017
Pohjois-Suomen alueen A-kiltojen vuoden 2017 toinen aluetapaaminen järjestettiin äitienpäiväviikonloppuna Raahessa, Pattijoen Veteraanimajalla, ja tuttuun tapaan koolla oltiin perjantaista sunnuntaihin. Viikonlopun viettoon osallistui kaikkiaan 64 A-kiltalaista, joista osa piipahti paikalla lauantaina ja suurin osa oli
mukana koko viikonlopun. Edustettuna oli 11 Pohjois-Suomen alueen A-kiltaa ja lisäksi Iisalmen A-kilta ry
Itä-Suomen alueelta. 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.
Aluetapaamisen järjestämisestä vastasi Raahen A-kilta ry yhdessä A-Kiltojen Liitto ry:n kanssa. Ruokaa laitettiin porukalla; kaikki osallistuivat kykyjensä mukaan järjestökoordinaattorin etukäteen jakamissa noin
kymmenen hengen ryhmissä − näin näkyivät konkreettisesti arvoistamme toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja
yhteistoiminta. Äitienpäiväspesiaalin tarjoilivat A-kiltamiehet A-kiltanaisille: koko miesjoukko laittoi sunnuntain aamupalan ja yllätti naiset ruusuilla.

Perjantaina kisailtiin leikkimielellä ja vakavoiduttiin toipumistarinan äärellä
Jo perinteeksi muodostunut nännikuminheiton Pohjois-Suomen A-kiltojen mestaruus ratkesi tiukan kisan
jälkeen perjantaina. Tasatuloksella voittajaksi tulivat Taivalkosken A-kilta ry ja Kajaanin A-kilta ry. Kyseessä
on vaikea laji, sillä yleisin heittotulos taisi olla nolla!
Toipumistarinan kertoi Terttu, ja tällä kertaa tarina oli läheisen kokemus päihdetoipumisesta. Läheinen elää
päihteiden käyttäjän rinnalla omaa elämäänsä, tuntee omat tunteensa, mm. häpeää ja syyllisyyttä, ja lisäksi
läheinen kantaa samaan aikaan suurta huolta rakkaastaan. Usein päihdeongelma erottaa parin, mutta nyt
saimme kuulla pariskunnasta, joka kultahääpäivä oli heti aluetapaamisen perään, 15.5.2017. Parasta selviytymistä Tertulle ja puolisolle on ollut toiminta ja vertaistuki A-killassa. Lämpimät kiitokset Tertulle tarinasta,
ja onnittelut kummallekin kultahääpäivästä!

Lauantaiaamuna alueen yhteiset asiat Sporttivartin jälkeen
Arto veti meneillään olevan liikuntahaasteen mukaisesti Sporttivarttikävelyn aamuvirkuille kello 7. Aamupalan jälkeen aloitimme alueen yhteisten asioiden kolmituntisen käsittelyn. Mutta ensin vähän juhlittiin! 70vuotiaalle Irjalle laulettiin onnittelulaulu, pidettiin puheita ja annettiin lahjoja. Vallitsi yksimielisyys siitä,
että sanonta ”Ikä on vain numeroita” on Irjan kohdalla harvinaisen totta.
Sitten aloitettiin kuulumiskierros: Irja kertoi hallituskuulumiset. Lyhykäisyydessään asiat olivat tällä kertaa
jäsenjärjestöavustus ja mahdollinen tuleva Digi haltuun -hanke yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Koulutusjaoston kokous on kohta, joten koulutuksista ei ollut uutta kerrottavaa. Tuttuun tapaan Irja kuitenkin kannusti A-kiltalaisia osallistumaan koulutuksiin. Lopuksi Irja vielä muistutti, että A-Kiltojen Liitto ry:n
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varapuheenjohtaja ja Pohjois-Suomen alueen hallitusedustaja ja varaedustaja ovat erovuorossa tänä
vuonna. Matti, Irja ja Arto ovat käytettävissä jatkamaan nykyisissä tehtävissään.
Kirsti kertoi naisjaoston kuulumiset. Naisjaoston järjestämät Naisten voimavarapäivät huhtikuussa onnistuivat todella hyvin ja siitä Kirsti kiitti sekä osallistujia että vertaisohjaajana toiminutta Irjaa. Kirsti kannusti naisia osallistumaan tulevan syksyn Naisille voimaa vertaisuudesta -lomalle Iisalmessa, ettei loma peruunnu,
kuten viime vuonna kävi. A-killoissa kannattaa järjestää naistoimintaa, Kirsti muistutti, eikä toiminta ole rahasta kiinni, sillä tarvittaessa naisjaostolta voi anoa rahallista avustusta. Pohdintaa naistoiminnasta ja sen
tarpeellisuudesta on myös Selvästi parempi -blogissa, ja valmistelut mahdollisen naistoimintahankkeen
osalta etenevät.
Matti kertoi toimintajaoston kuulumisia. Sporttivarttia on vielä jäljellä. Matti muistutti varttikorttien keräämisestä ja postittamisesta A-Kiltojen Liitto ry:lle. Palkintojenjako on kesäpäivillä. Sulkavan soutuihin osallistutaan 15 hengen veneellä ja varahenkilöksi voi vielä ilmoittautua. Suopotkupallon MM on kesällä ja toimintajaoston puheenjohtaja Aki Lottoselle voi ilmoittautua siihen. Järjestökoordinaattori jatkoi viestintäjaoston kuulumisilla: uusin Selvästi parempi -blogi on juuri julkaistu. Luonnon päivien tapahtumista kannattaa
ilmoitella Luonnon päivien nettisivuilla. Tiedottaja ja järjestökoordinaattori auttavat tarvittaessa. Vesiposti
vastaanottaa juttuja!

A-kiltakuulumiset ja järjestökoordinaattorin asiat aluetyöstä
Haukiputaan A-kilta ry: A-kiltaan kuuluu hyvää. Yhteistä tekemistä on keksitty ja toteutettu paljon kevään
mittaan ja kesällä on luvassa lisää. Rantapohjassa, paikallislehdessä, oli hyvä juttu A-killasta.
Iisalmen A-kilta ry: Iisalmessa mennään tuttuun tapaan ja Sulkavan soutua jo odotellaan, samoin kuin lähikiltojen kanssa toteutettavaa leiriä loppukesästä.
Kajaanin A-kilta ry: Mökillä riittää puuhaa mm. kaikenlaista pienempää ja suurempaa remonttia. Mökkiä
kaikki A-kiltalaiset saavat vuokrata edullisesti.
Kemin A-kilta ry: A-killassa on kävijöitä tiistaisin, kun myös diakoniatyöntekijä Päivi on paikalla. Keilailemassa on käyty ja luontobongausta ja retkiä suunnitellaan kesäksi.
Keskipisteen A-kilta ry: A-kilta kokoontuu kerran kuussa, väkeä on mukavasti, kun osallistujia on myös Kestilän vankilasta. Viritteillä on yhteistyötä Pulkkilan AA:n kanssa.
Koillis-Lapin A-kilta ry: A-killassa on ollut paljon tapahtumia, mm. ulkoilua, pilkkikilpailua ja avoimet ovet.
Luonnon päivään osallistutaan 18.5. ja suunnitelmissa on kesäretki Oulangan kansallispuistoon. Lisäksi
suunnitteilla on erityistä naistoimintaa ja toimintaa nuorille. Uusi työntekijä, Jaana Soppela, oli ensimmäistä
kertaa aluetapaamisessa.
Oulun A-kilta ry: Oulusta tehdään luontoretki 20.5. Koitelinkoskelle. Elokuussa toteutetaan 5 A-killan yhteinen luontoleiri Oulunsalon Koppanassa. Kehittämispäivä pidettiin huhtikuussa ja jatko-osa on lokakuussa.
Tarkoituksena on monipuolistaa toimintaa ja saada ryhmätoimintaa lisää. 50-vuotisjuhlia jo odotellaan.
Pohjois-Lapin A-kilta ry: A-killassa on tehty mm. avotunturivaellus ja pilkkiretki. STEA-hanketta työstetään
kovasti ja hakemus jätetään tänä keväänä. Muonionjoki jo kutsuu! Ja elokuun aluetapaamista suunnitellaan
yhdessä Koillis-Lapin A-killan ja järjestämisvastuussa olevan Keski-Lapin A-killan kanssa.
Raahen A-kilta ry: Raahen A-killassa ”viriilisti vanhetaan”, kertoi puheenjohtaja. Päiväkeskus toimii hyvin, ja
kuntouttavassa työtoiminnassa on 10 henkilöä, jotka ovat kaikki päihdetoipujia. Hallitukseen on saatu uusia
jäseniä.
Taivalkosken A-kilta ry: A-killan muodostaa pieni porukka, mutta yhteistyö Tolokun Tuvan kanssa sujuu hyvin ja näin voidaan toteuttaa mm. Luonnon päivien retki 17.5. Taivalvaaralle. A-killasta käydään myös mm.
kuntosalilla, uimahallissa ja keilaamassa. Kirppis pyörii edelleen hyvin ja kartuttaa A-killan kassaa.
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Tornion A-kilta ry: A-killalla pyyhkii ok: A-kilta on auki arkisin klo 9−14 ja ruoka on nykyään klo 11.30−13.
Kesällä pidetään kiltailta kerran kuussa. Väki on aktivoitunut hyvin ja suunnitteilla on mm. oma blogi ja toiminnasta tiedottaminen radioon ja lehdille. Vierailuja naapurikiltoihin, jopa Haaparannalle, on suunnitteilla.
Ylä-Kainuun A-kilta ry: Normi maanantaikokoontumisin mennään. Sotkamossa ja Kuhmossa on käyty pitämässä A-kiltatoiminnan infoja. A-killasta, A-kiltatoiminnasta ja Matista on ollut paljon juttuja lehdissä; niiden pohjalta on tullut paljon soittoja. Hossan Kiltakoutsileiri lähestyy.
Järjestökoordinaattori muistutti A-Kiltojen Liitto ry:n organisaatiokaavion avulla, että A-killat käyttävät
ylintä päätösvaltaa yhdistyksen, siis liiton, kokouksissa. Jaostot ovat nykyisessä kokoonpanossaan toiminnassa vielä vuoden 2018. Järjestökoordinaattori kertoi tuttuun tapaan, mitä on tehnyt edellisen aluetapaamisen jälkeen ja muistutti A-kiltalaisia tulevista tapahtumista mm. A-Kiltojen Liitto ry:n kesäpäivistä Vihiluodossa. Liiton vuosikertomuksesta ja Pohjois-Suomen A-kiltojen ilmoittamista tilastotiedoista käytiin läpi joitain poimintoja, mutta niiden pohjalta ei herännyt tarvetta keskusteluun.
Vuoden 2018 toimintakalenteri on jo työn alla ja aluetapaamiset sovittiin alustavasti:
9.−11.2.2018 Oulu
Oulun A-kilta ry
17.−19.8.2018 Haukipudas
Haukiputaan A-kilta ry

4.−6.5.2018 Taivalkoski
Taivalkosken A-kilta ry
30.11.−2.12.2018 Pyhäntä
Keskipisteen A-kilta ry

Muutokset siis ovat vielä mahdollisia, koska mm. koulutusjaosto ei ole vielä päättänyt vuoden 2018 koulutuksista lopullisesti, mutta tältä pohjalta selvitellään paikkoja, joissa voitaisiin aluetapaamiset järjestää.
Lisäksi järjestökoordinaattori kertoi edellisviikkoisesta tapaamisestaan huumetoipujan kanssa. Kyseinen
huumetoipuja on kokemusasiantuntijana Vuolle Setlementin hallinnoimassa Via Vis -väkivaltatyö-toiminnassa ja hän voisi tulla Rovaniemen aluetapaamiseen kertomaan oman toipumistarinansa. A-killat toivottivat toipujan tervetulleeksi aluetapaamiseen. Tarina sopisi itse asiassa hyvin vuositeemaankin ”Samanlaiset,
erilaiset toipujat”. Järjestökoordinaattori selvittelee asiaa.

Juhlaa, savusaunaa, vertaisuutta
Iltapäivällä juhlittiin 40-vuotiasta Raahen A-kilta ry:tä. Paikalla olivat
myös perustamisasiakirjan allekirjoittanut Esko Vähäkangas ja entinen
puheenjohtaja Matti Tuomaala, joita raahelaiset muistivat ruusuin ja
kiitoksin.
Iltamassa oli tarjolla savusauna ja jotkut jopa uivat hyisessä meressä.
Saunan jälkeen osa porukasta kokoontui Irjan johdolla vertaisryhmään, jossa keskusteltiin toipumisesta. Puheenjohtajille oli tarjolla
vertaistukea puheenjohtajatapaamisessa sunnuntaiaamuna. Matti laatii tapaamisesta erillisen muistion.

Palautteissa:
”Vahvistaa yhteisöllisyyttä.”
”Vertaistukea parhaimmillaan”
”Erinomaisia keskusteluja”
”Antaa voimia.”
Kuvia tapaamisesta on jaettu mm.
järjestökoordinaattorin
Facebook-profiilissa ja
osallistujien profiileissa.

Tapaamisen palaute
Majoitusjärjestelyissä oli joidenkin mielestä vähän toivomisen varaa,
mutta enimmäkseen tapahtumaa kiiteltiin onnistuneeksi.
Kiitos kaikille osallistujille ja tapaamisiin kesäpäivillä!
-kirsi-
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