Selvästi parempi

JÄSENKIRJE 2/2016
A-Kiltojen Liitto ry:n puheenjohtajavaali
A-Kiltojen Liitto ry:n nykyinen puheenjohtaja Hannu Silvennoinen jättää puheenjohtajan tehtävän tämän vuoden lopussa. Syyskokouksessa 23.10.2016 Jyväskylässä valitaan liitolle uusi puheenjohtaja kaudelle 2017–2018. Kesäpäivillä ilmoitettiin, että
uutta puheenjohtajaa valittaessa ovat käytettävissä Hannu Gustafsson (Espoon
A-kilta Hykaa ry) ja Matti Moilanen (Ylä-Kainuun A-kilta ry). Puheenjohtajaehdokkaiden nimeäminen tapahtuu syyskokouksessa, joten vasta siellä nähdään ehdokkaiden
lopullinen määrä ja suoritetaan vaali.
Matti Moilanen on liiton varapuheenjohtaja, joten jos hän tulee valituksi liiton puheenjohtajaksi, tulee syyskokouksessa suoritettavaksi myös varapuheenjohtajan
vaali vuodelle 2017.
Lisätiedot: puheenjohtaja Hannu Silvennoinen, p. 040 684 3955

Hallitus hyväksyi A-Kiltojen Liitto ry:n uudeksi jäseneksi
Keski-Lapin A-killan
Rovaniemellä on perustettu uusia A-kilta, joka on saanut nimekseen Keski-Lapin
A-kilta ry (rekisteröity 3.6.2016). A-kilta kokoontuu Rovaniemellä väliaikaisesti Matkarinne 3 A 4 (asukasyhdistys) tiloissa. Keski-Lapin A-killan puheenjohtajana on
Leena Mustajärvi.
Lisätiedot: puheenjohtaja Hannu Silvennoinen, p. 040 684 3955

Itä- ja Kaakkois-Suomen alueen järjestökoordinaattori
Järjestökoordinaattori Aulikki Otrasen sijaisena toimii Brita Karjalainen ajalla
6.6.2016–10.3.2017. Britan puhelinnumero on sama kuin Aulikin eli 040 3566 592.
Sähköpostiosoite on brita.karjalainen@a-kiltojenliitto.fi.
Lisätiedot: toiminnanjohtaja Ville Liimatainen, p. 0403 566 586

A-kiltatoiminnan kesätapahtumat 2016
A-kiltalaisille on jälleen tulevana kesänä tarjolla monenlaisia tapahtumia, mm:
Sulkavan Suursoudut 7.7–8.7.
Suopotkupallon MM -kisat 15.7.–16.7., Ukkohalla, Hyrynsalmi
Huomioikaa myös A-kiltojen kattava, leiri-, koulutus- ja retkitoiminta!
Lisätietoja tapahtumista voi kysellä toimintajaoston puheenjohtajalta,
Aki Lottonen, p. 040 7608 609 (aki.lottonen@a-kiltojenliitto.fi) tai
sihteeriltä, Mikko Putaja, p. 040 566 484 (mikko.putaja@a-kiltojenliitto.fi).

MIPA – tutkittua tietoa A-kiltatoiminnasta
A-Kiltojen Liitto ry on mukana mielenterveys- ja päihdejärjestöjen tutkimusohjelmassa (MIPA 2015–2018). Tavoitteena on kehittää päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä ja hyödynnettävyyttä järjestöjen kehittämis-,
viestintä- ja vaikuttamistoiminnan tukena.
Ohjelman ensimmäisestä, järjestöjen toimintaedellytyksiä tutkivasta hankkeesta, on
saatu ensimmäisiä tuloksia. Kaikkiaan 38 A-kiltaa 56:sta vastasi tutkimukseen liittyvään järjestökyselyyn. A-kiltojen vastauksissa oman toiminnan kohderyhmä olivat
keskeisesti päihdetoipujat (89%) sekä päihdeongelmaiset (81%). Vertaistoiminnalla
on suuri merkitys A-kiltatoiminnalle, myös vapaaehtoisuus on toiminnan keskiössä.
Harvempi kuin joka viides vastanneista A-killoista tuottaa ostopalveluita.
A-killoissa ollaan huolissaan päihdeongelmaisten ja -toipujien tarvitsemien palveluiden huononevan/vähenevän tulevaisuudessa (55% vastanneista) ja vaikka edunvalvonnalla ei kyselyn perusteella nähdä suurta merkitystä A-killan toiminnassa, sitä
kuitenkin muiden selvitysten perusteella tehdään A-killoissa paljon.
Lisää tutkittua tietoa A-kiltatoiminnasta julkaistaan A-Kiltojen Liitto ry:n nettisivuilla
ja Vesiposti-lehdessä. MIPA tutkimuksista yleisesti osoitteessa
http://www.a-klinikka.fi/tietopuu/jarjestotutkimusohjelma
Lisätiedot: järjestökoordinaattori Noora Nieminen, p. 0400 462 481

Selvitys A-kiltojen päiväkeskustoiminnasta
Järjestökoordinaattori Aulikki Otranen on tehnyt selvityksen A-kiltojen päiväkeskustoiminnasta. Tavoitteena oli selvittää, mitä on ”A-kiltalainen päiväkeskustoiminta”,
selvittää yhdistysten välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä – onko olemassa tunnistettavaa
”brändiä” ja pohtia A-Kiltojen Liitto ry:n roolia suhteessa A-kiltojen päiväkeskustoimintaan.
Selvitykseen voi tutustua netissä osoitteessa
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605117198. Se voidaan toimittaa kiinnostuneille
luettavaksi myös sähköpostilla.
Lisätiedot: toiminnanjohtaja Ville Liimatainen, p. 0403 566 586

Tulevaisuuskeskustelusta strategiaksi
A-kiltatoiminnan tulevaisuuskeskustelu on käynyt vilkkaana läpi alkuvuoden. Liitekirjeestä löytyy lisätietoa tulevaisuuskeskustelusta ja strategiatyön etenemisestä.
Lisätiedot: toiminnanjohtaja Ville Liimatainen, p. 0403 566 586,
järjestökoordinaattori Noora Nieminen, p. 0400 462 481

Ehkäisevän päihdetyön viikko 2016
Viikolla 45 nostetaan esiin jokin vuosittainen ehkäisevän päihdetyön teema sekä
edistetään siihen liittyvien hyvien käytäntöjen juurtumista eri toimijoiden käyttöön.
Tänä vuonna viikon teemana on puheeksiotto ja teemaviikon ensisijaisena kohderyhmänä ovat läheiset ja sote-toimijat.
Varmasti A-killoissa on paljon kokemustietoa puheeksioton toimivista menetelmistä.
Tehdään se näkyväksi. Miten läheisten tulisi ottaa esiin huoli päihteiden käytöstä
entä sote-toimijoiden? Teemaviikon järjestää Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (muun muassa A-Kiltojen Liitto ry). Viikkoa koordinoi Ehkäisevä päihdetyö
EHYT ry sekä SPR. Tällä hetkellä THL:n lisäksi ulkopuolisina yhteistyökumppaneina
ovat Aluehallintovirastot sekä Terveydenhoitajaliitto.
Syksyllä 2016 ilmestyy viikolle tuotettua materiaalia.
Lisätietoja: Tiedottaja Tuija Tamsi-Lehtinen, p. 040 8668 257

Sporttivartti liikutti A-kiltalaisia
A-killat osallistuivat innokkaasti toimintajaoston järjestämään liikuntahaasteeseen.
Sporttivartteja eli 15 minuutin liikunnallisia suorituksia ilmoitettiin kerätyn 31 A-killassa ja liikuntahaasteeseen osallistui 353 A-kiltalaista. Sporttivartti -suorituksia syntyi komeat 46 758 kappaletta. Kesäpäivillä suoritetussa 200 €:n liikuttavan tavarapalkinnon arvonnassa onnetar suosi Helsingin A-kiltaa, Laukaan A-kiltaa ja Lahden A-kiltaa. Onnea voittajille!
Lisätietoja: Tiedottaja Tuija Tamsi-Lehtinen, p. 040 8668 257

Kesäaika toimistolla
A-Kiltojen Liitto ry:n keskustoimisto hiljenee kesälomien ajaksi heinäkuussa
(11.7–29.7.).

