Kevään aluetapaamiseen kokoontui 49 A-kiltalaista
kymmenestä A-killasta

Pohjois-Suomen A-kiltojen
aluetapaaminen
Taivalkoskella 4.−6.5.2018
Mukava nähdä tuttuja ja tutustua uusiin
Taivalkosken A-kilta ry järjesti tämän vuoden toisen aluetapaamisen Jokijärven leirikeskuksessa Taivalkoskella. Tulopäivän räntäsade ei tunnelmaa latistanut, vaan jälleen kerran oli mukava
nähdä tuttuja ja tutustua uusiin A-kiltalaisiin. − Halauksilla siis
aloitettiin!
Ruokailun jälkeen viitisentoista osallistujaa kävi tutustumassa
Taivalkosken Jalavan kauppaan, ja vielä ennen saunaa heittäydyttiin koko porukalla leikkimään A-kiltatoiminnan pantomiimia.

Lauantaina alueen yhteisiä asioita
Taivalkosken A-killan puheenjohtaja Jouni Taivalkoski toivotti
kaikki tervetulleeksi Taivalkoskelle. Osallistujien esittäytymisen
yhteydessä jokainen vastasi järjestökoordinaattorin kysymykseen, miksi on tullut mukaan aluetapaamiseen. Yleisin vastaus
oli: ”Nämä ihmiset!”
Sitten tuttuun tapaan Irja Oravisjärvi kertoi A-Kiltojen Liitto ry:n
hallituskuulumiset. Hallituksen maaliskuun kokouksessa linjattiin aluetyötä ja aluetoimintaa perehtymällä A-kiltojen toiminnalliseen tilanteeseen 31.12.2017 ja pohtimalla aluetapaamisten nykykäytäntöjä ja järjestelyjä. Aluetapaamisten matkatukeen on tulossa muutos vuoden 2019 alusta siten, että matkatukea maksetaan enintään neljän hengen osallistumisesta, siis
yhdestä autokunnasta nykyisen maksimin, neljän autokunnan,
sijaan. Tämä herätti keskustelua aluetapaamisessa ja Irja selostikin asiaa tarkemmin.
Lisäksi hallituksen kokouksessa päätettiin jäsenjärjestöavustuksista, joista tieto A-kiltoihin on jo tullutkin. Hallitus merkitsi tiedoksi ja noudatettavaksi STEA:n antaman matkustusohjeen ja
päätti toiminnanjohtajan rekrytoinnin aikataulusta ja valitsijaryhmästä. Matti Moilanen tiesi kertoa, että haastatteluun kutsutaan kahdeksan hakijaa. Päätös uudesta toiminnanjohtajasta
tehdään 26.5. kokouksessa.
Irja jatkoi vielä koulutusjaoston kuulumisilla. Koulutusjaoston
helmikuun kokouksessa suunniteltiin strategian ja vision pohjalta koulutuspalvelua sekä ideoitiin A-Kiltojen Liitto ry:n koulutusten ja lomien vertaisohjaajien koulutushanketta.
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Mikä sai sinut tulemaan
aluetapaamiseen?
Myös näin vastattiin:
-

-

Nämä ihmiset, pohjoisen väki.
Hyvä porukka.
Te kaikki!
Yhteishenki, hyvät kaverit.
J. käski !
Kevätkokouksessa aluetyön
tärkeys korostui.
Aina kiva olla, yhdessä tekemistä.
Te kaikki.
Tämä porukka, yhdessäolo.
Täällä on mahtava olla.
Vertaistuki ja yhteisöllisyys.
Saa vinkkejä omalle killalle ja
piristystä, mahtava porukka.
Tämä touhu koukuttaa, aina
kiva tulla.
Tulin katsomaan, mitä tapahtuu.
Tuttua porukkaa!
Taivalkoski käymätön paikka.
Mukava tulla.
Tosi mukava tulla, aina vaan
paranee.
Kiinnostuksesta, tutustuu toisiin A-kiltoihin.
Erittäin kiva nähdä tuttuja.
Mukava olla, A. pakotti .
Muistatte, kuka minä olen!
Mukava olla.
Iltakeskustelu, yhdessäolo.
Niin kiva tulla, saa ihanat halaukset.
Porukan vuoksi, edistämään
omaa raittiutta.
Aina mukana, jos mahdollista!
Tunne, että on samassa veneessä.
Killan sihteerin markkinointipuhe houkutti.
Ukkojen höpinät ja oppii
uutta.
Ihmisten parissa, hyvät arpajaiset.
Tämä ihana porukka, ainutlaatuista.
Uusia kavereita.
Pääsee kotoa muualle.
jne.
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Matti Moilanen kertoi toimintajaoston kuulumisissa tarkemmin tulossa olevista Liikuntahaaste 2018 Sporttivartista ja Tietomestaruus 2018 -kilpailusta. Sporttivartti toteutetaan elo−syyskuussa ja Tietomestaruus elokuun
aluetapaamisessa ja A-Kiltojen Liiton syyspäivillä. Kummastakin A-kiltoja ohjeistetaan vielä tarkemmin.
Kirsti Metso kertoi naisjaoston terveiset. Naisjaostossa on paljolti keskitytty vuodelle 2019 haettavaan naistoiminnan hankkeeseen. Pohjois-Suomen naisten leirille naisjaosto jälleen myönsi avustusta; leiri toteutetaan 13.−15.7.
Oulun Koppanassa ja järjestelyistä vastaa Oulun A-kilta ry. Kutsu A-kiltoihin toimitetaan piakkoin.
Järjestökoordinaattori kertoi viestintäjaoston kuulumiset sekä helmikuun että toukokuun kokouksista. Tulevia
viestintäkampanjoita ovat mm.
- Suomen luonnon päivä 25.8.
- Kansalaistoiminnan liputuspäivä 1.10.

- Kansainvälisen vertaistuen päivä 18.10.
- Vapaaehtoisten päivä 5.12.

ja A-kiltoja kannustetaan osallistumaan näihin. Lisäksi viestintäjaostossa pohdittiin, miten viestinnällä voidaan vaikuttaa A-Kiltojen Liitto ry:n vision saavuttamiseen ja päätettiin perustaa A-Kiltojen Liitto ry:lle julkinen Facebooksivu. Vesipostiin saa edelleen tarjota toipumistarinoita ja juttuvinkkejä, ja syksyn Vesipostiin on tulossa juttua jaostotoiminnasta, sillä uudet jaostot valitaan tammikuussa 2019.

Tilastot kertovat vuodesta 2017
Järjestökoordinaattori oli koonnut jotain mielenkiintoisia asioita A-kiltojen tammikuussa toimittamista tilastotiedoista. Jäseniä Pohjois-Suomen A-killoissa on keskimäärin 22 ja yleisimmät A-kiltojen toimintamuodot ovat kiltaillat, yhteistoiminta muiden A-kiltojen kanssa, luontoretket, liikuntatapahtumat ja vertaistukiryhmät.
A-killoilta pyydettiin myös mielipidettä, ovatko A-killan ilmapiiri,
yhdistysosaaminen, tunnettuus omalla paikkakunnalla, toiminnallisuus ja toimintaan osallistuminen muuttuneet edellisvuodesta.
Paljolti tilanne oli pysynyt samana, mutta muutoksiakin oli tapahtunut sekä parempaan että huonompaan suuntaan. Järjestökoordinaattori muistutti, että näihin asioihin voidaan mahdollisesti
vaikuttaa vaikkapa koulutuksiin osallistumalla tai järjestämällä
A-killan kehittämispäivä. Käytiin läpi myös A-kiltojen kommentteja A-Kiltojen Liitto ry:n palveluista ja toiminnasta sekä Luonnon
päivät -kampanjasta.

A-kiltakuulumiset ja konkreettinen #toimintavinkki
alueen muille A-killoille
Haukiputaan A-kilta ry: Hiljaista, tyyntä ”myrskyn” (siis elokuun aluetapaamisen) edellä. Tila-asia on edelleen vaiheessa. #luonto
Kajaanin A-kilta ry: Maanantaikokoontumiset ennallaan, mökkiä kunnostetaan, syysleiri tulossa sekä Hossan retki
ynnä Sulkavan soutu. #mökkeily #reissut
Kemin A-kilta ry: Tiistaikokoontuminen ennallaan, Tornion kanssa tulossa jotain yhteistä suunnitteilla ja tulossa
talkoot seurakunnan leirikeskuksessa. #pihatalkoot #yhteistyö
Koillis-Lapin A-kilta ry: Päivätoiminta ennallaan, retkiä tehty ja tulossa, kiltailloissa osallistujamäärä tuplaantunut.
#illat #viikonloput #retket
Oulun A-Kilta ry: Normitoimintaa, joka kesällä vilkastuu, kun päästään pihalle, työntekijävaihdoksia, bingo ja retket houkuttavat, tulossa retki Ranualle, yhteistyötä Mielenvireyden Tolppa-hankkeen kanssa. #retket #bingo #ruokapäivä #yhteistyö
Pohjois-Lapin A-kilta ry: Kolmivuotista hanketta ei haeta uudestaan, Inarinjärvielämykseen 2 paikaa vapaana poh-
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joisen väelle, EA1-maastokoulutuksen hinta 35 euroa sisältää myös kortin kirjoituksen, valmisteilla kirjelmä A-Kiltojen Liitto ry:n syyskokoukselle, jossa esiin nostetaan, että A-kiltojen toipumiskulttuuri nojautuu alkoholista toipumiseen. A-kilta on nimennyt Arto Pasasen ehdolle A-Kiltojen Liitto ry:n puheenjohtajavaaliin. #maasto #luonto
Raahen A-kilta ry: ”Ei oo vielä keksitty toimintaa, joka houkuttaa.” No, tosiasiassa kyllä yhteiset tapahtumat houkuttavat myös raahelaisia. #yhteistapahtumat #lättykahvit
Sotkamon A-kilta: Tehty ja suunniteltu makkaranpaistoretkiä, yhteistyötä seurakunnan kanssa, tulossa mielenterveysensiapukoulutus yhdessä Kuhmon A-killan kanssa, yhteistyötä myös Kuopion A-killan kanssa. Karaokelaitteet
on! #vertaistuki #karaoke
Taivalkosken A-kilta ry: Uutta tilaa ei ole löytynyt vielä, kirpputori toimii Tolokun Tuvalla, yhteistyötä seurakunnan, Lions Clubin, Rotarien ja kunnan kanssa. Retkillä, keilaamassa ja kuntosalilla käydään. #verkostoituminen
#retket
Ylä-Kainuun A-kilta ry: Maanantaikokoontumisista toistaiseksi luovuttu, olohuonetoiminta aloitettu ja tuonut näkyvyyttä myös A-killalle. Mietinnässä työntekijän palkkaaminen olohuoneelle yhteistyössä kunnan kanssa. #yhteistyö

Alueen/järjestökoordinaattorin asiat
Järjestökoordinaattori kävi läpi aluetyön kuulumisia ja tulossa olevia tapahtumia/asioita. Alueen tulevat tapahtumathan löytyvät myös A-Kiltojen Liiton nettisivuilta ja vuoden 2018 toimintakalenterista.
Keskusteltiin alustavasti myös vuoden 2019 aluetapaamisista ja asiaan palataan elokuussa Haukiputaalla, mutta jo
nyt kolmeen aluetapaamiseen löytyi järjestävä A-kilta. Sotkamo & Kuhmo ottanevat yhdessä vastatakseen vuoden
ensimmäisen, Kajaani vuoden toisen ja Raahe vuoden kolmannen aluetapaaminen. Vuoden viimeisen aluetapaamisen osalta kysytään Pyhäjärveä.
Ensimmäistä kertaa toteutettiin ”Järjestökoordinaattorin tietoisku”, jossa käsiteltiin tiiviisti A-killan jäsenyysmenettelyä ja tietosuoja-asetusta. Kummastakin
asiasta voi tarvittaessa kysyä järjestökoordinaattorilta
lisää.

Tapaamisen palaute
Tapahtuman palautekeskustelussa todettiin, että
aluetapaaminen lisää A-kiltalaisten yhteenkuuluvuutta ja edistää kokemusten jakamista sekä oman
toipumisen että A-killan toiminnan osalta.

Lämmin kiitos järjestäjille ja
kaikille osallistujille!
Kirsi
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