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Tämän vuoden viimeinen Pohjois-Suomen alueen
A-kiltojen aluetapaaminen kokosi Suomussalmelle Roinilaan 56 A-kiltalaista kahdestatoista Pohjois-Suomen A-killasta viettämään aluetapaamisen lisäksi myös Ylä-Kainuun A-killan kymppisynttäreitä ja A-kiltojen
yhteistä pikkujoulua.

Perjantaina täyteltiin MIPA-kyselyä ja kuultiin toipumistarina
Perjantaina majoittumisten järjestyttyä aloitettiin vastaamalla useimmille A-kiltalaisille jo tutuksi tulleen
MIPA-hankkeen tämän syksyn kyselyyn. MIPAsta voi lukea lisää mm. tästä blogista, jossa asiaa valottaa oma
Nooramme, Etelä-Suomen alueen järjestökoordinaattori.
Toipumistarinan meille kertoi Tuovi. Kuten aina, kertomus oli vaikuttava ja jälleen kerran osoitus niistä monenlaisista taustoista, joista A-kiltatoimintaan tullaan mukaan. Eikä kenenkään tarvitse huolestua, kuuluuko
joukkoon. A-killoissa ymmärretään erilaisuutta ja moninaisuutta ja tarjotaan päihteetöntä vertaistukea kaikille sitä tarvitseville.
Illalla sauna lämpeni ja soihdut valaisivat polun rantasaunalle. Muutamat vertaistukikeskustelut olivat jatkuneet yöhön asti. Roinila hiljeni.

Lauantaiaamuna tuttuun tapaan oman alueen yhteisiä asioita
Virallisten tervetulotoivotusten jälkeen muistettiin pienellä kukkakynttilällä Mattia, joka on ansioituneesti
100-vuotiaan Suomen luontolähettiläänä tuonut esille myös A-kiltatoimintaa. Järjestökoordinaattorin teettämän ”porsasanalyysin” jälkeen päästiin sitten asiaan.
Ensimmäisenä Irja kertoi hallituskuulumiset. Hallituksen asioita tänä syksynä ovat olleet mm. strategian
valmistuminen vuosille 2018−2022, uusien A-kiltojen hyväksyminen A-Kiltojen Liiton jäseniksi sekä vuoden
2018 teemaan ja A-Kiltojen Liitto ry:n 50-vuotismerkkipäivään liittyvien asioiden työstäminen. Juhlavuonna
on tulossa mm. juhlaseminaari helmikuussa ja Pop up -tapahtuma syyskuussa − ja koko vuosi on A-kiltatoiminnan tarinaa. Aamulla 1.12. STEA julkaisi avustusehdotuksensa; Irjalla oli siis kerrottavanaan myös tuoreita raha-asioita. Irja esitteli myös syyskokouksen henkilövalinnat hallitukseen ja kiitti saamastaan luottamuksesta.
Irja jatkoi kertomalla koulutusjaoston kuulumisia. Koulutusjaostossa on laadittu koulutusten yhdenvertaisuussuunnitelma, jolla pyritään varmistamaan, että koulutustapahtuman toteutuksessa ei syrjitä ketään
osallistujia ja otetaan huomioon osallistujien hyvinkin erilaiset taustat mm. fyysiset rajoitteet.
Kirsti kertoi naisjaoston kuulumiset. Uutta hanketta ruvetaan ideoimaan ja hankkeelle haetaan rahoitusta
STEAlta. Ideoita naisjaostolle voi lähettää joko Kirstin kautta tai jaoston sihteerille. Lisäksi jaosto edelleen
kannustaa järjestämään naiserityistä toimintaa yhdessä vaikkapa naapuri-A-killan kanssa; jaostonhan on
mahdollista tukea toimintaa rahallisesti. Pohjois-Suomen naisten jokakesäinen leiri on tästä hyvä esimerkki.
Matti kertoi toimintajaoston kuulumisia. Tulossa on mm. umpihankifutista ja suopotkupalloa sekä Sporttivartti, joka tänä vuonna toteutetaan elo-syyskuussa. Tietomestaruus 2018 toteutetaan kaksivaiheisena: esikarsinnat pidetään aluetapaamisissa elokuussa. Näistä lisää pitkin vuotta.
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Järjestökoordinaattori kertoi viestintäjaoston kuulumiset. Tulossa on päihteetön itsenäisyyspäiväviikko,
jota A-killoissa voidaan juhlistaa monella tapaa. Jaossa olikin viikon teemajulisteita, jotka ovat käyttökelpoisia myös muulloin. ”Ei niin tärkeää juhlaa, etteikö sitä voisi viettää selvin päin!” Myös ”Anna lapselle raitis
joulu” ja ”Tipaton tammikuu” kannattaa muistaa paikallisissa A-killoissa.

A-kiltakuulumiset ja järjestökoordinaattorin asiat aluetyöstä
Haukiputaan A-kilta ry: Haukiputaalla on nyt 25 jäsentä. A-kilta toimii seurakunnan tiloissa kerran viikossa.
Etsinnässä on tila, jossa olisi mahdollista kokoontua tiheämpään. Asiasta lähetetään kirje päättäjille. Suunnitteilla on vertaistukiryhmiä vertaisohjaajakoulutuksen innoittamana mm. naisille, nuorille, ikäihmisille ja
miehille. #tämäeijäätähän
Jokilaaksojen A-kilta ry: Järjestökoordinaattori kertoi käyneensä Jokilaaksojen A-killassa Irjan kanssa marraskuussa. A-kilta voi hyvin; pienellä miesporukalla kokoonnutaan joka toinen viikko. Ensi vuonna A-kilta
täyttää 40 vuotta. Myöhemmin kuullaan, onko juhlia luvassa.
Kajaanin A-kilta ry: Kajaanissa sujuu samaa rataa; korttia pelataan, mutta on uuttakin! Naisille on toteutettu aivojumppaa kiltailloissa. Niin ja mökkiä kohennellaan. Työtä siellä riittää.
Kemin A-kilta ry: Kemissäkin sujuu samaa rataa. Tiistain kokoontuminen, ja ennen kaikkea Päivi, diakoniatyöntekijä, vetää porukkaa hyvin. Toiveissa on, että palkkatuella saataisiin A-kiltaan työntekijä.
Keski-Lapin A-kilta ry: Arto ja järjestökoordinaattori kertoivat, että Rovaniemellä on nyt alkamassa ison luokan yhteistyö mm. Rovaniemen kaupungin, seurakunnan ja monen muun toimijan kesken. A-kilta on vahvasti mukana.
Keskipisteen A-kilta ry: Tulossa on yhteinen pikkujoulu Kestilän vankilan kanssa. Yhteistyö vankilan kanssa
on tärkeää, sillä A-killassa jäseniä on vain kourallinen. Kokoontumiset jatkuvat kerran kuussa.
Koillis-Lapin A-kilta ry: Päivätoiminta on edelleen vilkasta. Kävijöitä on parikymmentä päivittäin. A-kilta pyrkii saamaan palkkatukityöntekijän ja työkokeilusta on hyviä kokemuksia.
Kuhmon A-kilta ry: A-kilta perustettiin 18.8.2017 ja jäseniä on 14. Rekisteröintipäätös saatiin 1.9.2017 ja
päätös A-Kiltojen Liiton jäseneksi hyväksymisestä 23.9.2017. Kiltailtapäivät ovat viikoittain torstaisin Lähiötuvalla, jonka kanssa yhteistyö on tiivistä ja tiedotuskanavana on yhteinen Facebook-ryhmä. A-killan ohjelma on ollut monipuolista ja aktiivista. Sitä on suunniteltu osallistujien kanssa: on retkeilty, vieraita on
käynyt eri tahoilta ja kokoontumisissa on ollut myös keskustelukertoja. Ennaltaehkäisevän päihdetyön viikolla järjestettiin toritapahtuma. Hallitus on aktiivinen ja osallistuva, samoin A-killassa kävijät. A-kilta tekee
monipuolista sidosryhmäyhteistyötä. Ystävyystoimintaa on ollut Ylä-Kainuun, Sotkamon ja Kuopion A-kiltojen kanssa.
Oulun A-kilta ry: Toimintaa on ryhdytty vahvasti kehittämään jäsenistön tarpeesta. Tarpeita on kartoitettu
mm. järjestämällä kehittämispäivä, jossa saatiinkin hyviä ideoita. Ja ideoita on jo ruvettu toteuttamaan.
A-kiltaan saadaan toimintaa vapaaehtoisten voimin nyt myös iltoihin ja viikonloppuihin.
Pohjois-Lapin A-kilta ry: STEA ei myöntänyt rahoitusta A-killan hankkeelle, mutta tämähän ei lannista
A-kiltalaisia, vaan ideaa kehitellään ja jalostetaan. Vuonna 2018 on luvassa mm. valtakunnallinen Inarinjärvi-elämys. Tästä lisää myöhemmin.
Raahen A-kilta ry: Samaa rataa sujuvat asiat Raahessa.
Sotkamon A-kilta: Sotkamossa A-kiltatoiminta on vasta aloittelua ja PRH:n rekisteröintipäätöstä vielä odotellaan. A-killan kokoontumistila on mukava ja A-kiltalaiset ovat nuoria ja innokkaita.
Taivalkosken A-kilta ry: Taivalkoskella on jo tartuttu toimeen ensi vuoden toisen aluetapaamisen järjestämisen osalta. Jouluruokailu on tulossa sekä jäsenille että tärkeille tukijoille ja yhteistyökumppaneille.
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Ylä-Kainuun A-kilta ry: Normaalisysteemillä mennään Suomussalmella. Aluetapaaminen on työllistänyt paljon, mutta mukavasti.
Järjestökoordinaattori kertoi omia työkuulumisiaan. Syksyn aikana on ollut mm. A-kiltainfoja, vertaisohjaajakoulutus, A-kiltakäyntejä, kehittämispäiviä, verkostotyötä ja normaalia ”konttorihommaa”. Vertaisohjaajakoulutukseen järjestökoordinaattori kannusti ensi vuonna myös liikuntaryhmän ohjaamisesta kiinnostuneita ja muistutti, että joskus keskusteluvertaisryhmän voi toteuttaa vain muutaman kerran ”täsmäryhmänä” tyyliin Porin A-kilta ja ”Vaikeata joulua (?)”. Uusia A-kiltoja muistutettiin maksuttomista opiskelupaikoista ensi vuoden kahdessa koulutuksessa. Myös vähävarainen A-kilta voi saada tukea koulutuksiin osallistumiseen.
Tulevat tapahtumat löytyvät A-Kiltojen Liiton nettisivuilta ja vuoden 2018 toimintakalenterista. Kevätpäiville toivotaan osallistumista A-kiltaosaamisen näyttelyyn! Vuoden 2018 aluetapaamisten paikat ovat kaikki
majoituskapasiteetiltaan ehkä aavistuksen liian pieniä; mukaan mahtuu noin 40−50 yöpyjää. Meillä on siis
positiivinen ongelma! Osallistujia on tulossa paljon, mikä on hyvä asia. Yhteisöllisyys on vahvaa. Kolikon
kääntöpuoli on se, ettei sopivaa ja edullista tilaa löydy helposti. Asiaan paneudutaan ensi vuoden aikana ja
katsotaan, miten olisi viisasta toimia vuonna 2019 ja siitä eteenpäin.
Järjestökoordinaattori muistutti myös yhteys- ja seurantatietolomakkeiden palauttamisesta. Molemmat
ovat tärkeitä. Seuranta- ja yhteystietolomakkeella perustellaan mm. rahoittajalle A-kiltatoiminnan tuloksia
ja vaikutuksia. Tietojen perusteella saadaan tietoa A-kiltatoiminnan tilasta ja sen kehittämistarpeista. Seuranta- ja yhteystietolomakkeen tietoja käytetään myös valtakunnalliseen tiedottamiseen.
Lopuksi järjestökoordinaattori haastoi A-kiltoja pohtimaan tänä vuonna päivitettyä A-kiltatoiminnan määritelmää oman A-killan kohdalla. A-kiltatoiminnan vuoteen 2022 ulottuvasta visiosta ”suomennettiin” avaintermit: moninaisuus, toipumisrauha sekä turvallisuus. Myös niitä kannatta pohtia A-killoissa, samoin kuin
A-killan oman strategian määrittelemistä. Aluetyössä A-Kiltojen Liiton strategiset linjaukset näkyvät vuonna
2018 siten, että aluetyön palveluita kohdennetaan erityisesti pienille, hiipumisvaarassa oleville ja uusille
A-killoille.

Aihetta juhlaan!
Iltapäivällä juhlistettiin 10-vuotiasta Ylä-Kainuun A-kiltaa. Juhlapuheen piti diakoniatyön pappi Tatu Ryyti
Suomussalmen seurakunnasta ja A-killan 10-vuotista taivalta muisteltiin Matin johdolla. Illalla virkistyttiin
Teatteri Retikan ”Kuusessa ollaan” esityksessä. Niin, ja joululahjoja saivat kaikki kiltit! Jälleen koitti yö Roinilassa, ja makoisaa jouluateriaa sulateltiin makuulla.
Puheenjohtajille oli tarjolla vertaistukea puheenjohtajatapaamisessa sunnuntaiaamuna. Arto on jo laatinutkin tapaamisesta erillisen muistion.

Tapaamisen palaute
Kuvia ja tunnelmia
aluetapaamisesta
on jaettu mm.
järjestökoordinaattorin
ja osallistujien Facebookprofiileissa.
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Tapatuman yleisarvosanan keskiarvo oli 4,7. ”Ois ihana,
mitä enemmän näitä vain oisi”, luki yhdessä palautteessa.
No, seuraava on jo helmikuussa. Nähdään Rokualla!
Kiitos järjestäjille ja kaikille osallistujille!
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