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TÄRKEÄ TIETO

A-kiltatoiminnasta kerätään ja koostetaan vuosittain erilaista tietoa. Moni A-kilta pitää vähintäänkin kävijätilastoa, jotkut tilastoivat huomattavasti enemmänkin tietoa tapahtumista, osallistujista
ja palautteesta. A-Kiltojen Liittokin kerää oman osansa tiedosta muun muassa palautteiden ja vuosittaisten tilastotietolomakkeiden muodossa.
Mitä kaikella tällä tiedolla sitten tehdään? Ihan ensimmäisenä tulee mieleen se, että keräämällä ja
koostamalla monipuolisesti tietoa omasta toiminnasta opitaan oman yhdistyksen toiminnasta
paljon: millaisia ihmisiä meillä on toiminnassa, millainen toiminta kiinnostaa? Tehdäänkö ”oikeita
asioita”? Samoin keräämällä riittävän samankaltaista tietoa vuosittain voidaan vertailla toiminnan kehitystä ja arvioida uusiutumista. Kerätyn tiedon kautta voidaan omalle jäsenistölle, myös
niille, jotka passiivisemmin osallistuvat, kertoa hyvinkin tarkkaan, mitä yhdistyksessä vuosittain
tapahtuu. Tilastoidun tiedon avulla voidaan toiminnasta kertoa myös ulkopuolisille ja perustella
esimerkiksi rahoittajalle toiminnan tarpeellisuutta.
Tietoa ei kuitenkaan kannata kerätä pelkästä keräämisen ilosta, vaan tässäkin kannattaa miettiä
oman tarpeen mukaan, mitä ja miten kerätään ja tilastoidaan. Missä määrin kerätään määrällistä
tietoa ja missä määrin lisäksi tarvitaan laadullista tietoa? Mitä kerätyllä tiedolla aiotaan tehdä,
missä yhteyksissä sitä voi hyödyntää?
Itse olen saanut perehtyä viime aikoina A-kiltatietoon myös uudesta näkökulmasta. Tein opinnäytetyöni Humanistiseen ammattikorkeakouluun A-kiltojen ylläpitämästä päiväkeskustoiminnasta.
Ja koska kyseessä on ensimmäinen selvitys laatuaan A-kiltatoiminnan parissa, jää vielä monia kysymyksiä kysymättä ja uusia herää koko ajan. Selvityksessäni tuli ilmi, miten monimuotoista ja
erilaisilla resursseilla toteutettua A-kiltojen päiväkeskustoiminta onkaan eri puolilla Suomea! Tai
A-killoissahan ei puhuta päiväkeskuksista vaan yleisimmin kotoisasti A-killasta. Samoin esiin
nousi se, miten suuri merkitys päiväkeskuksilla on koko A-kiltatoiminnan kannalta: noin puolet
toimivista A-killoista ylläpitää päiväkeskusta. Ja näistä A-killoista vain seitsemässä päiväkeskuksen rooli on pieni osa koko toimintaa.
Mitään sellaista yhteistä tekijää ei löytynyt, jonka perusteella voisi luoda ”A-kiltalaisen päiväkeskusbrändin”. Yhdistävinä tekijöinä voidaan pitää yhdistysmuotoa ja yhteistä arvopohjaa, josta toiminnan voi tunnistaa nimenomaan A-killan päiväkeskustoiminnaksi. Erotuksena muihin toimijoihin esimerkiksi päiväkeskuksen päihteettömyys, joka varsin kattavasti nousi esiin.
Vaikka varsinainen päiväkeskustoiminta usein onkin suhteellisen puhdasta palvelutuotantoa,
joka ei varsinaisesti ole A-Kiltojen Liiton palvelujen piirissä, on toiminnassa kuitenkin lukuisia
sellaisia yhteisiä rajapintoja, joiden kautta voidaan toimia. Lähtien vaikkapa siitä tosiasiasta, että
jokaisen A-killan päiväkeskuksen taustalla on yhdistys, jossa luottamustehtäviä hoidetaan vapaaehtoispohjalta.
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Esiin nousi myös sellaisia huomioita, jotka hieman huolestuttavat: kovin monessa päiväkeskuksessa on esimerkiksi ensisijainen kohderyhmä määrittämättä. Tämä siitäkin huolimatta, että yhdistyksen eli tässä tapauksessa A-killan säännöt määrittävät miksi ja keitä varten koko yhdistys
on olemassa. Samoin tällainen määrittelemättömyys kyllä asettaa esimerkiksi tiedottamiselle
melkoisen haasteen: kenelle tai mihin viesti pitäisi suunnata?
Jos kiinnostuitte, koko opinnäytetyö on
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605117198.
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Terveisin
Järjestökoordinaattori – Aulikki (etänä)

Terveiset kaikille A-kiltalaisille myös täältä Aulikin sijaiselta! Kesäkuussa olen päässyt perehtymään tehtäviini Itä- ja Kaakkois-Suomen aluekoordinaattorina ja myös jo työn makuun aluetapaamisten suunnittelun tiimoilta. Aluekirjeen ohesta löytyykin kutsu vuoden 2016 toiseen aluetapaamiseen, joka järjestetään 13.-14.8. Kesäkoti Hakalassa Imatralla.
Merkitkää kalenteriin myös vuoden kolmas aluetapaaminen, joka järjestetään 19.-20.11. Ruokoniemen leirikeskuksessa Siilinjärvellä. Ollaan yhteydessä!
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