Vuoden ensimmäiseen aluetapaamiseen kokoontui 52 A-kiltalaista yhdestätoista A-killasta

Pohjois-Suomen A-kiltojen aluetapaaminen
Rokualla 2.−4.2.2018
A-kiltatoimintaa Me meille -hengessä
Oli Oulun A-Killan vuoro toimia järjestävänä A-kiltana PohjoisSuomen A-kiltojen vuoden 2018 ensimmäisessä aluetapaamisessa. Paikaksi valikoitui pitkän etsinnän jälkeen Oulun
NMKY:n Rokuan leirikeskus, joka osoittautui ihan mukavaksi ja
toimivaksi paikaksi, vaikka puutteitakin toki oli. Aluetapaamisen ruuat oli esivalmisteltu Oulun A-Killassa ja varsinaisesti
ruoka laitettiin paikan päällä yhteistuumin, ”Me meille”
-hengessä siis.
Toipumistarinan sijasta keskustelimme kuvakorttien avulla
A-kiltatoiminnan tarinasta ja siitä, mitä erilaiset kuvat A-killasta kenellekin symboloivat. ”A-kilta on kuin majakka, joka ohjaa ja opastaa meitä”, joku totesi. Samoin luontokuva joutsenista muistutti, että A-killassa ollaan yhdessä ja ystäviä. Totesipa joku Disneyn prinsessakortin ansiosta niinkin, että A-kiltaan tullaan tietenkin prinsessojen takia!

Lauantaina oman alueen yhteisiä asioita
Oulun A-Killan puheenjohtaja Sinikka Vehkalahti toivotti kaikki tervetulleeksi Rokualle, ja tämä jälkeen
kaikki osallistujat saivat esitellä itsensä. Paikalla oli ainakin A-killan kahvinjuojia ja teenjuojia, muutama kahvinkeittäjäkin sekä sihteereitä, puheenjohtajia, varapuheenjohtajia ja rivijäseniä; yhteensä 17 miestä ja 35
naista sekä alueen järjestökoordinaattori.
Irja Oravisjärvi kertoi A-Kiltojen Liitto ry:n hallituskuulumiset. Hallitus kokoontui 27.1. ja käsitteli kokouksessaan mm. STM:n päätöksen A-Kiltojen Liitto ry:n avustuksista tälle vuodelle. Yleisavustusta saadaan
636 000 euroa ja jäsenjärjestöavustuksiin lisäksi 20 000 euroa. Vuoden 2018 talousarviota jouduttiin siis
hieman karsimaan, sillä saamatta jäi 37 000 euroa. Vuoden 2017 tilinpäätös käsiteltiin ja allekirjoitettiin, ja
se esitetään yhdistyksen kevätkokouksen vahvistettavaksi. Hallitus päätti liiton maksamista korvauksista ja
perittävistä maksuista; edellisvuoteen verrattuna tehtiin vain teknisiä muutoksia. Toiminnanjohtaja Ville
Liimataiselle myönnettiin ero 1.8. alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi, ja samassa yhteydessä päätettiin uuden toiminnanjohtajan haku- ja täyttöprosessista.
Arto Pasanen kertoi toimintajaoston kuulumisia. Tulossa on Sporttivartti-liikuntahaaste ja Tietomestaruus
2018. Kummastakin tiedotetaan lisää myöhemmin, sillä tempaukset toteutetaan vasta loppukesästä ja syksyllä. Kummassakin on kuitenkin jotain uutta verrattuna entiseen.
Muitten jaostojen kokoukset ovat helmikuussa, joten kuulumisia ei erityisesti ollut. Toki muistutettiin, että
jaostot ovat nykykokoonpanossaan voimassa tämän vuoden loppuun. Jos jaostotyöskentely kiinnostaa, kannattaa olla kuulolla. Syksyllä on tulossa lisää tietoa jaostojen toiminnasta ja muodostamisesta.

A-kiltakuulumiset
Haukiputaan A-kilta ry: Haukiputaalla on etsinnässä uudet tilat ja tarkoitus on saada uusia vertaistukiryhmiä käyntiin tänä vuonna. Perjantain sekaryhmä pyörii entiseen tapaan. Suunnitteilla on virkistymispäiviä.
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Valtakunnallisessa A-kiltaseminaarissa 14.2. Helsingissä puhujana ovat sekä A-killan puheenjohtaja Sari
Granlund että varapuheenjohtaja Johanna Jänkälä. Myös syksyn aluetapaamista jo suunnitellaan.
Jokilaaksojen A-kilta ry: Ei ollut paikalla.
Kajaanin A-kilta ry: Kajaanissa ei ollut mitään erityistä tiedotettavaa, mökkiprojektia jatketaan ja tulossa on
myös retki Hossaan yhdessä Iisalmen A-killan kanssa.
Kemin A-kilta ry: Kemiin ei kuulu kummempia. Talviretki Saarenottaan on tulossa ja A-kiltainfo on toteutumassa A-klinikalla ja Pihlassa vielä kevään aikana.
Keski-Lapin A-kilta ry: Ei ollut paikalla.
Keskipisteen A-kilta ry: Ei uusia kuulumisia. Vankilayhteistyö sujuu hyvin ja on tärkeää.
Koillis-Lapin A-kilta ry: Samalla tavalla sujuu kuin ennenkin. A-kiltaan on saatu yksi siivooja/keittiötyöntekijä palkkatuella, toinenkin on tulossa myöhemmin, mutta asia on vielä vaiheessa. A-killassa käy selkeästi
nyt kaksi ”uutta” kävijäryhmää; toiset ovat vähän päälle parikymppisiä ja toiset taas pikkuisen alle 40-vuotiaita. A-killassa oli viime vuonna yli 6000 käyntikertaa.
Kuhmon A-kilta ry: Torstain kiltailtapäivässä käy mukavasti porukkaa. A-kilta kokoontuu siis Lähiötuvalla;
tila sinänsä on hyvä, mutta sijainti voi olla joillekin kynnys lähteä mukaan. Kilta on vielä uusi, mutta toiminta
on silti virkeää.
Oulun A-Kilta ry: Oulun A-Kiltaa on työllistänyt aluetapaamisen järjestäminen. Hallitukseen on saatu innokkaita varajäseniä. Viritteillä on strategian tekeminen, samoin STEA-rahoituksen hakeminen on harkinnassa.
Yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa on ja suunnitellaan lisää. Pohjois-Suomen A-kiltojen naisten leiri toteutetaan 13.−15.7. Koppanassa. A-kilta on avoinna myös yhtenä iltana viikossa arkipäivien lisäksi.
Pohjois-Lapin A-kilta ry: Kuuluu normaaleja yhdistysasioita. Vuonna 2017 toteutui 196 maastopäivää ja
A-kilta toteutti 14 A-kiltainfoa. Hyvä kokemus on siitä, että infossa on mukana henkilö, joka on vasta tullut
mukaan A-kiltatoimintaan. Inarinjärvi-elämyksen ilmoituksia oli jaossa.
Pyhäjärven A-kilta ry: Ei ollut paikalla.
Raahen A-kilta ry: Raahessa ei ole uusia kuulumisia; ”samoilla valoilla ajellaan”. Retkiä on suunnitteilla. Lyyti perehtynee kiltakoutsitoimintaan jatkaakseen Sakun viitoittamalla tiellä.
Sotkamon A-kilta: Sotkamossa starttaillaan hitaasti mutta varmasti. Karaokelaitteisiin saatiin 100 euroa; karaokepäivä toteutetaan tiistaisin. Perjantaitapaamiset vaihtuivat keskiviikkotapaamisiksi. Suunnitteilla on mettäkirkko yhdessä seurakunnan kanssa.
Taivalkosken A-kilta ry: Tulossa on perinteinen keilareissu Kuusamoon yhdessä Tolokun tuvan kanssa. Toukokuun aluetapaaminen on jo kovasti mietinnässä. Toiveena olisi saada henkilö palkkatuella A-killan kirpputoria pyörittämään.
Tornion A-kilta ry: Ei ollut paikalla.
Ylä-Kainuun A-kilta ry: Ylä-Kainuun A-killasta ei ollut ketään paikalla, mutta kuulumisia kuultiin silti. A-kilta
on toistaiseksi tauolla maanantaikokoontumisten suhteen, sillä A-kilta on nyt aktiivisesti mukana Peräkammari-toiminnassa, joka alkaa nyt helmikuussa. Toiminnasta voi lukea lisää mm. Ylä-Kainuun A-killan facebook-sivuilta.

Alueen/järjestökoordinaattorin asiat
Järjestökoordinaattori kävi läpi alueen tilastoja viime vuodelta. Viime vuonna toteutui yli 500 päihteetöntä
päivää Pohjois-Suomen aluetyön tapahtumissa. Alueen 16 A-killasta tapahtumiin osallistuttiin 14 A-killasta.
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Toiminnallisuus on tärkeä osa A-kiltatoimintaa. Järjestökoordinaattori muistutti, että hyvät toimintavinkit
kannattaa laittaa kiertämään mm. A-kiltatoiminta-ryhmässä facebookissa. Jaossa oli Takuusäätiön Rahahuolet puheeksi -opas ryhmänohjaajille. Lisäksi muistutettiin siitä, että viestintä − sekä sisäinen että ulkoinen − on yhdistysten elinehto. Viestinnän valtakunnallinen koulutus on toukokuussa. Rokualla oli nähtävillä
viime vuoden aikana Pohjois-Suomen lehdissä olleita A-kiltajuttuja, ja tiedossa on nykyisiä A-kiltalaisia,
jotka ovat tulleet mukaan A-kiltatoimintaan juuri lehdessä näkemänsä jutun perusteella. Järjestökoordinaattori muistutti kuitenkin, ettei kenenkään ole pakko ryhtyä A-kiltatoiminnan kasvoiksi; itseä ja läheisiä
saa ja tulee suojella, mutta jos ja kun on valmis kertomaan omasta toipumisesta − siitä iso kiitos heille.
Valtakunnallisia A-kiltakuulumisiakin oli: Suomen ensimmäinen kunnallinen kokemusasiantuntijan vakanssi
on perustettu Vantaan terveyspalveluihin, ja asiasta saa lisätietoja Vantaan A-killan Hannu Ylöseltä, joka on
ollut tämän prosessin avainhenkilöitä.
Tulevat tapahtumat löytyvät A-Kiltojen Liiton nettisivuilta ja vuoden 2018 toimintakalenterista, jonne piakkoin päivitetään myös kesän kiltakoutsileiri, Inarinjärvi-elämys ja naisten leiri. A-kiltoja muistutettiin myös
siitä, että vähävarainen A-kilta voi anoa tukea valtakunnallisiin koulutuksiin osallistuakseen. Jäsenjärjestöavustukset ovat nyt haussa, apua saa tarvittaessa järjestökoordinaattorilta.

Aluetapaamiset jatkossa
Järjestökoordinaattori alusti, miksi ja miten aluetapaamisia järjestetään. Arton johdolla käytiin keskustelua,
minkälaisia tarpeita ja toiveita aluetapaamisiin liittyen A-killoissa on. Vahva toive on, että pohjoisessa on
jatkossakin neljä kolmen päivän mittaista aluetapaamista, joiden sisältö ja ohjelma voi hyvin säilyä nykyisen
kaltaisena. Järjestökoordinaattorin ehdotus ohjelmaan sisällytettävästä yhdistystoiminnan ”tietoiskusta” sai
kannatusta. Kustannusten säästämiseksi A-killoissa on vahva tahtotila valmistaa ruuat itse ja muutenkin
auttaa järjestämisvastuussa olevaa A-kiltaa.

Tapaamisen palaute
Tapahtuman palautekeskustelussa todettiin, että aluetapaaminen edistää ehdottomasti oman A-killan toimintaa, tapahtumassa on saanut uusia vinkkejä omaan toimintaan. Aluetapaamisessa tulee turvallinen olo, kun on osa isompaa kokonaisuutta.
Erityistä kiitosta sai lauantai-illan loistava näytelmä, jossa Oulun A-killan väki kyllä pani
parastaan. Myös lauantaipäivän toimintatuokio oli mukava: kotiin viemisiksi tehtiin
hienoja luutuja. #toiminnallisuus
Sunnuntaina puheenjohtajat kokoontuivat vertaistukitapaamiseen. Ensimmäistä kertaa osallistujista kaksi oli mukana Skypellä. Tapaamisesta laaditaan erillinen muistio
osallistuneille.

Kiitos järjestäjille ja kaikille osallistujille!
Kirsi
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Kuvia ja tunnelmia
aluetapaamisesta
on jälleen jaettu mm.
osallistujien ja
järjestökoordinaattorin
Facebook-profiileissa.
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