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A-KILTOJEN LIITTO RY
YLEISTÄ

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2016

A-Kiltojen Liitto ry on A-kiltojen vuonna 1968 perustama valtakunnallinen järjestö. A-Kiltojen Liitto
ry:n perustehtävä on yhdistysmuotoisen vertaistukitoiminnan tukeminen A-killoissa.

A-Kiltojen Liitto ry:n jäsenrekisterissä oli toimintavuoden lopussa 94 A-kiltaa. Toiminnassa olevien
A-kiltojen määrä vaihteli vuoden aikana ja oli vuoden lopussa 59. (taulukko 1: Toimivat jäsenkillat
31.12.2016). Keski-Lapin A-kilta ry Rovaniemellä
ja Haukiputaan A-kilta ry hyväksyttiin A-Kiltojen
Liitto ry:n uusiksi jäseniksi. Keski-Uudellamaalla ja
Kärsämäellä selviteltiin edellytyksiä uuden A-killan
perustamiselle.

A-Kiltojen Liitto ry:n sääntöjen 2 §:n mukaan liiton
tarkoituksena ja toimintamuotoina on:

Tarkoitus
• toimia jäsenyhdistysten (A-kiltojen) valtakunnallisena keskusjärjestönä
• tukea A-kiltojen päihteetöntä ja yhdistysmuotoista vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaa
• edistää A-kiltojen A-kiltalaista toipumiskulttuuria
• toimia päihdetoipujien vaikutuskanavana ja
edunvalvojana sekä osallistua
• päihdetoipujien kokemustiedolla päihdekeskusteluun
• harjoittaa ehkäisevää päihdepoliittista toimintaa
• poistaa päihdekysymyksiin, päihdeongelmaisiin, A-kiltoihin ja
• niiden jäseniin kohdistuvia ennakkoluuloja ja
kielteisiä asenteita
• edistää päihdeasiakkaiden lakiin perustuvien
oikeuksien toteutumista

Toimintamuodot
• aluetyö
• viestintä- ja julkaisutoiminta
• koulutuspalvelu
• tuki- ja neuvontapalvelu A-killoille
• yhteistoiminta jäsenyhdistysten ja päihdealan
toimijoiden sekä muiden tahojen kanssa, jos
yhteistyö edistää A-Kiltojen Liiton tarkoituksen
toteutumista
• virkistys- ja leiritoiminta
• päihdeasiakkaiden edunvalvonta

Vuosi 2016 oli A-Kiltojen Liitto ry:ssa ja A-kiltatoiminnassa toipumisen ilon teemavuosi.
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JÄSENPALVELUT – TUKI A-KILLOILLE
Jäsenmaksuvelvoitteestaan huolehti 51 jäsenyhdistystä, joista neljälle A-killalle myönnettiin maksuvapautus vähävaraisuuden vuoksi.

A-Kiltojen Liitto ry:n jäsenyhdistykset ovat yhdistyslain mukaisia itsenäisiä yhdistyksiä. A-Kiltojen
Liito ry:n jäsenyys edellyttää, että A-killat noudattavat A-kiltatoiminnan yhdessä hyväksyttyjä arvoja
ja toimintaperiaatteita sekä huolehtivat jäsenmaksunsa A-Kiltojen Liitto ry:lle. Jäsenyytensä vastineeksi A-killat saavat käyttää jäsenpalveluita ja
voivat osallistua valtakunnalliseen yhteistyöhön ja
vaikuttamistoimintaan. A-Kiltojen Liitto ry tarjoaa
jäsenilleen sääntömääräisten toimintamuotojen ja
strategian mukaisia palveluita.

Liite 1:
Liitetaulukot (A-kiltatoiminnan tunnuslukuja)

Toimivien A-kiltojen määrä on useana vuonna
peräkkäin pysynyt melko vakiona. Vaikka uusia
A-kiltoja perustetaan lähes vuosittain, tapahtuu
myös toiminnan hiipumista ja lepoon saattamista.
Vuoden aikana muutama A-kilta pohti toiminnan
lepoon saattamista. Tähän ratkaisuun päätyi kuitenkin vain yksi. Yleisin syy toiminnan hiipumiselle
on, että toiminta ei tavoita kohderyhmää tai tarvetta paikallisesti. Toimivaksi A-killaksi on laskettu Akilta, jolla on toimintavuodelle valittu hallitus.

Raha-automaattiyhdistys on mahdollistanut A-kiltojen taloudellisen tukemisen jäsenjärjestöavustuksilla. Vuonna 2016 A-Kiltojen Liitto ry sai kolmatta kertaa RAY:n myöntämää jäsenjärjestöavustusta (Ak 6) 20 000 euroa jaettavaksi toiminta- ja
tarvikeavustuksina A-killoille. Kaiken kaikkiaan jäsenjärjestöavusta sai vuoden 2016 aikana yhteensä
25 eri A-kiltaa ja myönnettyjen avustusten yhteismäärä oli 20 570 euroa.

Taulukko 1.

Toimivat jäsenkillat 31.12.2016
Etelä-Suomen alue:
Asikkalan A-kilta ry
Espoon A-kilta Hykaa ry
Helsingin A-kilta ry
Hollolan A-kilta ry
Hyvinkään A-kilta ry
Inkoon A-kilta ry
Kirkkonummen A-kilta ry
Lahden A-kilta ry
Lohjan A-kilta ry
Lopen A-kilta ry
Läntisen Uudenmaan A-kilta ry
Nurmijärven A-kilta ry
Poppoo 6 A-kilta ry
Riihimäen Seudun A-kilta ry
Vantaan A-kilta ry

Länsi-Suomen alue:
Harjavallan A-kilta ry
Jämsänjokilaakson A-kilta ry
Kangasalan A-kilta ry
Keuruun A-kilta ry
Laitilan Seudun A-kilta ry
Mäntän Seudun A-kilta ry
Nokian A-kilta ry
Porin A-kilta ry
Salon Seudun A-kilta ry
Tampereen A-kilta
Turun A-kilta ry
Uudenkaupungin A-kilta ry
Vaasan A-kilta ry

Itä-Suomen alue:
Anjalankosken A-kilta ry
Etelä-Saimaan A-kilta ry
Iisalmen A-kilta ry
Imatran A-kilta ry
Joensuun A-kilta ry
Jyväskylän A-kilta ry
Kuopion A-kilta ry
Kymen A-kilta ry
Laukaan A-kilta ry
Outokummun A-kilta ry
Nurmeksen A-kilta ry
Pieksämäen A-kilta ry
Pohjois-Kymen A-kilta ry
Rautavaaran A-kilta ry
Savonlinnan A-kilta ry
Siilinjärven A-kilta ry
Varkauden A-kilta ry
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Pohjois-Suomen alue:
Haukiputaan A-kilta ry
Jokilaaksojen A-kilta ry
Kajaanin A-kilta ry
Kemin A-kilta ry
Keski-Lapin A-kilta ry
Keskipisteen A-kilta ry
Koillis-Lapin A-kilta ry
Oulun A-kilta ry
Pohjois-Lapin A-kilta ry
Pyhäjärven A-kilta ry
Raahen A-kilta ry
Taivalkosken A-kilta ry
Tornion A-kilta ry
Ylä-Kainuun A-kilta ry
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ALUETOIMINTA
A-killoilla on perinteisesti ollut yhteistoimintaa
keskenään niin itsenäisesti kuin A-Kiltojen Liitto
ry:n tukemanakin. Vierailut A-killoittain ja yhdessä järjestetyt tapahtumat ovat A-kiltojen yleisimmin ilmoittamia toimintamuotoja ja niihin haettiin
myös jäsenjärjestöavustusta. A-kiltojen keskinäinen yhteydenpito ja yhteistoiminta mahdollistavat
vertaistuen ja hyvien toimintamuotojen sekä käytäntöjen kierrättämisen myös yhdistystasolla.

tettiin luopua ja siirtyä blogimuotoiseen viestintään. Muutoksella tavoitellaan enemmän sisältöä
tavoitettavammassa muodossa.

Paikallisia kehittämispäiviä A-killat pyysivät ja niitä
toteutettiin edellisvuotta useammin. Kehittämispäivissä nousivat esiin arvojen toteutuminen sekä
perustehtävän entistä laadukkaampi toteuttaminen.
A-kilta-aloitteesta valmisteltiin konfliktien ratkaisun malleja ja työkaluja. Ryhdyttiin myös valmistelemaan kuntouttavan työtoiminnan eettistä ohjeistusta A-killoille.

A-Kiltojen Liitto ry:n aluetyö

Aluetyö on jäsenpalvelua A-killoille sekä niiden alueelliselle yhteistoiminnalle. Aluetyötä ohjaavana
jaostona toimi A-Kiltojen Liitto ry:n johtoryhmä.
Aluetyötä tekee neljä järjestökoordinaattoria, jotka
kokoontuivat vuoden aikana seitsemän kertaa aluetyötä kehittäviin tiimitapaamisiin.
Aluetyön palveluista valmistui vuonna 2016 uusi
esite, jolla pyrittiin vahvistamaan A-kiltojen tietämystä aluetyön käytettävissä olevista työmuodoista. Aluetyön muotoja ovat muun muassa erilaiset
A-kiltatoimintaa tukevat ja kehittävät alueelliset tapahtumat, paikallisille A-killoille suunnatut tavoitteelliset kehittämispäivät sekä A-kiltatoiminnan
tavoitetta edistävä yhteistyö. Aluetyöllä palveltiin
A-kiltoja ja tavoitettiin A-kiltalaisia kattavasti.
Alueellisiin tapahtumiin kokoontui vuoden aikana
kaikkiaan 581 A-kiltalaista 46 eri A-killasta.

Aluetapaamisissa huomioitiin toipumisen ilo -vuositeema ja tapaamisissa kuultiin usein toipumistarina. Aluetapaamisissa osallistujat antoivat arvokkaita näkemyksiä A-kiltatoiminnan tulevaisuudesta.
Tapaamisissa vuoropuhelu, ajankohtaiset kuulumiset ja virkistäytyminen ovat tärkeitä. Kohtaamiset
ja keskustelu A-kiltojen kesken ovat vahvistaneet
näkemystä siitä, millaista on arvojen, perustehtävän ja tavoitteen mukainen A-kiltatoiminta.
A-kiltoja lähestyttiin neljällä aluekirjeellä, joiden
tarkoituksena oli edistää teemojen mukaista keskustelua A-killoissa. Kirjeiden teemat olivat Toipumisen ilo, ammatillinen työ ja vapaaehtoistoiminta,
A-kiltojen päiväkeskukset sekä Kiitos. Vuoden lopussa A-kiltoihin postitettavista aluekirjeistä pää

Taulukko 2:
Aluetoiminnan keskeiset menot (€)
Toiminta

Aluetyön henkilöstön
matkakustannukset

Aluetapaamisten A-kiltojen
matkakorvaukset
Aluetapahtumien
kustannukset
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2016

20 403

2015

11 741

10 148

18 540

11 272

23 380

Ero (%)

-2 977
(-13%)

+ 1 593
(+16%)
+7 268
(+64%)
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KOULUTUSPALVELU JA VIRKISTYKSELLINEN VERTAISTOIMINTA
Koulutukset

A-Kiltojen Liitto ry järjestää koulusta jäsenpalveluna A-killoille. Koulutuksia suunnitellaan A-kiltaarvojen, ajankohtaisten tarpeiden ja koulutuksiin
osallistujien antaman palautteen pohjalta. Myös yhteinen vuositeema ohjaa koulutusten painotuksia.
Koulutusten tavoitteena on sekä jäsenjärjestöjen
yhdistysmuotoisen vertaistukitoiminnan vahvistaminen, että yksilöiden henkilökohtaisen kasvun ja
muutoksen tukeminen. Kouluttajina toimivat pääasiassa A-Kiltojen Liitto ry työntekijät ja vertaisohjaajat.

Poistuin tapahtumasta virkistyneenä ja
itsetuntemus parantuneena.
(Osallistujapalaute toipujatapaamisesta 2016)
Kaikki seitsemän suunniteltua koulutusta toteutuivat. Koulutukset edistivät toipumista ja osallistujat
kokivat niillä olevan kehittävää vaikutusta myös
oman A-killan toimintaan (koulutuspalautteet).
Koulutuspalvelun tavoitteeksi oli asetettu, että koulutuksiin osallistuminen on sosiaalinen tapahtuma,
johon liittyy vertaistukea ja -oppimista. Tämä huomioitiin koulutusten markkinoinnissa ja toteutuksessa. Koulutussisällöissä korostettiin vapaaehtoistoimintaa sekä järjestörakennetta. Muuttuvaa toimintaympäristöä käsiteltiin etenkin järjestöpäivillä
ja viestinnän koulutuksessa, jossa teemana olivat
muun muassa A-killan näkyvyys sekä sosiaalinen
media osana yhdistyksen kokonaisviestintää. Toipujatapaaminen toteutettiin yhteistyössä TakuuSäätiön kanssa.

Hallituksen asettama koulutusjaosto vastaa koulutuspalvelun suunnittelusta ja toteutuksen seurannasta. Jaosto laati toimintasuunnitelman jaostokaudelle vuosiksi 2015–2018. Jaosto kokoontui
toimintavuoden aikana kolme kertaa. Jaoston käsittelyyn tuotiin A-killoista myös erityiskysymyksiä,
kuten A-kiltalainen kokemusasiantuntijakoulutus.
Jaosto asettui kokemusasiantuntijakoulutusasiassa
yksimielisesti A-Kiltojen Liiton strategisen valinnan
kannalle, eli omaa kokemusasiantuntijakoulutusta
ei järjestetä. Kaikissa liiton koulutuksissa halutaan
sen sijaan tarjota eväitä oman tarinan kertomiselle
sekä kokemustiedolla vaikuttamiselle, huomioiden
sekä A-killan sisäinen vertaistukitehtävä, että ulkoiset vaikuttamistehtävät.

Koulutuksiin osallistumisen helpottamiseksi, otettiin käyttöön peruutuspaikkajono, josta täyttyneisiin koulutuksiin voitiin ottaa osallistujia ns.
varasijoilta. Vertaisliikuttajakoulutuksen osallistujamäärä jäi alhaiseksi, muutoin koulutukset olivat
käytännössä täynnä. Naisten osuus koulutuksiin
osallistujista on ollut 23%.

Koulutusjaosto osallistui omalta osaltaan A-kiltatoiminnan tulevaisuuskeskusteluun ja strategiaprosessiin. Jaoston pohti menestyksellisen A-kiltatoiminnan tunnuspiirteitä ja toimintaympäristön
vaikutuksia koulutustoimintaan. A-kiltatoiminnan
tunnuspiirteiksi keskustelun perusteella nousivat
mm. päihteettömyys (A-kiltayhteisössä voi luottaa
siihen), ydinryhmä ja yhteisöllisyys, luottoihmiset
(ihminen on tärkein), vertaisuuden kokemus ja toipumisrauha (lupa ja mahdollisuus rauhoittua) sekä
pitkään raittiina olleet ja heidän merkityksensä toipumiselle.

Sain hyvää vertaistukea ja pisti miettimään
omaa elämää. Kiitos!

(Osallistujapalaute vertaisohjaajakoulutus 2016)

A-kiltaseminaari
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A-kiltaseminaari toteutettiin yhdessä yhteistyössä Sovatek -säätiön, Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiön ja Kehittämiskeskus Tyynelän kanssa.
A-kiltaseminaari oli osa ”Monta tarinaa yhteisillä
poluilla” -päihdetyön seminaaria ja se toteutettiin
Jyväskylässä. A-kiltaseminaarin aiheita olivat päihdetoipujan eri roolit vapaaehtoisena, vertaisena ja
kokemusasiantuntijana. Seminaarissa kuultiin sekä
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ammattilaisten että kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja. Siellä oli esillä myös ”Oikein hoidettu
– asiakasnäkökulma päihdetyön tuloksellisuuteen”
-kuvasarja, jossa A-kiltalaiset ympäri Suomen antoivat kiitoksensa heitä toipumisen tiellä auttaneille päihdetyöntekijöille. Seminaari oli avoin kaikille
teemasta kiinnostuneille ja tavoitti runsaasti päihdetyön ammattilaisia. Seminaariin osallistujista 32
oli kymmenestä eri A-killasta. Kaikkiaan osallistujia
oli 141.

Länsi- ja Etelä-Suomen alueen A-killoista. Saadun
palautteen perusteella kampanjasta on pidetty, se
on innostanut A-kiltalaisia ja antanut A-kiltalaisille
sopivaa haastetta. Erityisesti pienet A-killat innostuivat kampanjasta ja aktivoituivat siihen. Toimintajaoston tukemana FC A-kilta osallistui perinteisesti sekä Umpihankifutiksen että Suopotkupallon
MM -kisoihin. Tietomestaruuskisa toteutettiin ensimmäisen kerran sähköisesti WhatsApp -sovellukseen ja puhelimeen tukeutuen.

Tuettuina lomina järjestettiin A-kiltalaisille kaksi
yleistä Voimaa vertaisuudesta lomaa. Etenkin toinen, vuodenvaihteeseen sijoittunut loma oli hakijamäärältään varsin suosittu. Lomat ja niiden vertaisohjaajat saivat osallistujilta kiitollista palautetta.
Kuten eräs osallistuja tuettujen voimavaralomien
merkityksestä totesi ”Hyvä irtiotto arjesta. Vaihtelua ja vertaisten tapaamista. Tärkeää – lisää tällaisia!”

Taulukko 3:
Koulutus- ja muun vertaistoiminnan keskeiset menot (€)
Toiminta

Kurssipaikkamaksut

Toimintajaoston järjestämä ja tukema toiminta

Kurssimatkatuki
A-killoille

Toimintajaoston toteuttaman Sporttivartti -kampanjaan osallistui 32 A-kiltaa. Sporttivartti -suorituksia tehtiin 48137 kappaletta ja niiden suorittajina oli 364 henkilöä. Eniten suorituksia kertyi

Virkistystapahtumien
(Sporttivartti,FC A-kilta,
biljardikisa jne.) kulut
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2016

2015

Ero (%)

15 092

10 262

+4830
(+47%)

7 702

6 204

+1498
(24%)

1 696

2 117

-421
(-20%)
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VIESTINTÄ- JA TIEDOTUSTOIMINTA
kaan ajoitettu liiton puheenjohtaja Hannu Silvennoisen kirjoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa,
Aamulehdessä, Kalevassa Ilkassa, Pohjalaisessa ja
kaupunkilehti Uudessa Rovaniemessä. Aluetapahtumista ja A-kiltatoipumisesta julkaistiin alueellisia
juttuja, Muonionjokisoudun uutisoinnin seurauksena sai valtakunnallista näkyvyyttä mm. Lännen
Median julkaisuissa A-kiltalaisen Arto Pasasen toipumistarina.

Viestinnän tehtävänä on lisätä tietoisuutta A-kil
tatoiminnasta, päihdetoipumisesta ja toipumiskulttuurista sekä osallistua yhteiskunnalliseen päihdekeskusteluun. Viestinnällä varmistetaan ajankohtaisen tiedon kulku jäsenistön keskuudessa ja tarjotaan A-killoille kanavia vaikuttamiseen. Vuositeema
toipumisen ilo oli viestinnän kärkenä.

Viestintäjaosto kokoontui vuoden 2016 aikana
neljä kertaa. Viestintäjaosto huolehtii viestinnän
strategisesta suunnittelusta, määrittelee sisäisen
ja ulkoisen viestinnän kehittämisen painopisteitä
ja ohjaa viestinnän täytäntöönpanoa. Jaosto toimii
Vesiposti-lehden toimituskuntana. Viestintäjaosto
kävi syvällistä keskustelua A-kiltatoiminnan tulevaisuudesta. Todettiin, että A-kiltatoiminnalle on
tulevaisuudessa yhä enemmän tarvetta ja tiedotuksen osalta tulevassa uudessa strategiassa tulisi lähteä rohkeasti kokeilemaan erilaisia keinoja tavoitettavuuden lisäämiseksi.

Syyspäivillä A-killat laativat ja julkaisivat kannanoton: A-killat tarvitsevat myös tulevaisuudessa
vahvaa paikallista kumppanuutta toipumispolkujen mahdollistamiseen. Tämä julkaistiin A-kli
nikkasäätiön Tiimi-lehdessä.
Liite 2:
A-killat tarvitsevat myös tulevaisuudessa vahvaa paikallista kumppanuutta toipumispolkujen mahdollistamiseen

Jäsenkirje

A-kiltoihin toimitettiin vuoden 2016 aikana postitse viisi jäsenkirjettä. Viisi viimeisintä jäsenkirjettä
on luettavissa aina http://a-kiltojenliitto.fi/aineistopankki/

Kampanjat
LIIKUNTAHAASTE 2016
Sporttivartin
viestintäsuunnitelma piti sisällään viestinnälliset
toimet, aikataulun ja
tavoitteet. Haastetta
varten laadittiin rastituskortti, juliste, koontilomake ja Facebook-ryhmä. Facebook-ryhmä
(85 jäsentä) toimi tarkoituksensa mukaisesti innostajana ja yhteishengen vahvistajana. Ryhmässä jaettiin paljon kuvia ja videoita liikuntasuorituksista.

Hoitopaikkatiedotus

Matkatukeen oikeuttavaa säännöllistä tiedotusta
A-killat toteuttivat kahteen hoitopaikkaan, A-klinikkasäätiön Järvenpään päihdesairaalaan ja Ridasjärven päihdehoitokeskukseen. A-kiltainfojen suunnitelmallista kehittämistä jatkettiin.

Valtakunnallinen ja alueellinen näkyvyys

A-Kiltojen Liitto ry:ltä pyydettiin, että A-kiltatoiminnan piiristä sataisiin vertainen MTV3:n Studio55-ohjelmaan haastateltavaksi. 12.2.20162016
viestintäjaoston jäsen Hannu Ylönen oli ohjelmassa
haastateltavana. Videoklippiä ja Twiittejä jaettiin
sosiaalisessa mediassa.
A-kiltatoiminta sai näkyvyyttä ”Iloa ei tarvitse hakea viinasta”-mielipidekirjoituksella. Pikkujouluai-

A-Kiltojen Liitto ry osallistui omilla sisällöillä EPTverkoston Twitter-kampanjaan #postiapäättäjille
#eduskunta, jonka tarkoituksena oli kiinnittää kansanedustajien huomiota kesäaikana sekä omaan
päihteiden käyttöön ja yleisesti päihteettömiin
vaihtoehtoihin.
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Valtakunnallisella Ehkäisevän päihdetyön viikolla valmisteltiin A-kiltoihin tiedote: A-killoissa ar-
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vostetaan suomalaista päihdehoitoa, puheeksiotto
kannattaa aina, jota A-killat voivat hyödyntää omassa tiedotuksessaan ja omissa tapahtumissaan.
Liite 3:
A-killoissa arvostetaan suomalaista päihdehoitoa:
Puheeksiotto kannattaa aina

A-Kiltojen Liitto ry oli mukana myös Raittiuden
Ystävien Anna Lapselle raitis joulu -kampanjassa.
Kampanjasta tiedotettiin jäsenkirjeissä ja Vesipostissa. Kampanjajuliste toimitettiin A-kiltoihin ja
banneri oli verkkosivuilla ja Vesiposti-lehdessä.

Verkkoviestintä
Vesiposti-lehti

A-Kiltojen Liitto ry:n verkkoviestinnän pääpaino on
omilla verkkosivuilla. Jäsenyhdistyksien sähköiseen
asiointiin tarkoitettu ekstranet-tunnus oli toimintavuonna 56 A-killalla. Sosiaalinen media (Twitter,
Facebook ja Instagram) tukee verkkosivustoa.

Vesiposti-lehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa.
Tiedottajan viestintäjaostolle tekemän Vesipostilehden tulevaisuuskyselyn ja yhteisen keskustelun
pohjalta nähtiin yksimielisesti sähköisen version
tarpeellisuus. Myös paperinen versio nähtiin tärkeäksi jo tiedotuksellisesti. ”Vesiposti on ajaton, se
ei vanhene.”

A-kiltatoiminta sai oman suljetun ryhmän Facebook-sovellukseen, jossa jäseniä on jo yli 300. Facebook-ryhmä on tarkoitettu kaikille päihdetoipumisen edistämisestä kiinnostuneille. Ryhmä on myös
matalankynnyksen paikka mahdollisille uusille
A-kiltalaisille tutustua A-kiltatoimijoihin.

Viestintämateriaali

Aluetyön kuvaamiseen tehtiin esite.

Taulukko 4:
Verkkosivujen käyttö
Istuntojen määrä

21 092

Sivun katselut

58 440

Käyttäjien määrä
Sivut/istunto

Istunnon keskimääräinen kesto
Välitön poistuminen (%)
Helsinki

Tampere
Vantaa
Turku
Oulu

Espoo

12 703

Taulukko 5:
Viestinnän keskeiset menot (€)

2,77

2:38 min

Toiminta

51,40%

Vesipostin menot

7 365 (34,9%)
3 099 (14,7%)

Tiedotusmateriaalit,
www-sivujen ylläpito
yms.

1 166 (5,5%)
551 (2,6%)
547 (2,6%)
417 (1,9%)

Tiedotusmatkakorvaukset

11

2016

2015

8 700

9 273

3 681

10 866

532

1 741

Ero

-573
(-6%)

-7185
(-66%)
-1209
(-69%)
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NAISTOIMINTA
Naisten osuus A-kiltojen jäsenistä on reilu kolmannes (38%) ja osuus on pysynyt aika vakiona viime
vuosina.

päätti ryhtyä valmistelemaan uutta, toiminnallista
hanketta naistoiminnan elvyttämiseksi ja kehittämiseksi. Hankkeen suunnittelemiseksi naisjaosto
valmisteli kyselyn A-kiltanaisille, jonka pohjalta
hankkeen valmistelua jatketaan.

Naisjaosto on A-kiltojen naisjäsenistä koostuva
asiantuntijaelin. Naisjaoston tehtävänä on huolehtia, että A-kiltatoiminnassa sukupuolten välinen
tasa-arvo toteutuu ja että
naisten päihdetoipumisen
erityiskysymykset
otetaan huomioon. Naisjaosto
ideoi, organisoi ja avustaa
naiserityisen toiminnan ja
vertaistuen järjestämistä
sekä auttaa naisia löytämään selviytymiskeinoja
erityisesti
päihdeongelman takia syntyneisiin
vaikeuksiinsa. Naisjaosto
myös suunnittelee ja toteuttaa naisille heidän erityistarpeensa huomioon
ottavaa koulutus- ja virkistystoimintaa. Naisjaosto
kokoontui toimintavuoden
aikana kolme kertaa.

Naisten Voimavarapäivät järjestettiin huhtikuun
lopulla Orivedellä osallistujinaan 13 naista. Voimavarapäivien aikana keskusteltiin hyvinvoinnista ja sitä edistävistä
tekijöistä.

Teemana oli muun muassa toipumisen ilo ja musiikin merkitys toipumisessa. Päiviin sisältyi ryhmätöitä, keskusteluja ja
monimuotoista yhdessäoloa.
Hyvinvointia
vahvistettiin
myös liikunnan ja vertaistuen
keinoin. Yhdessä Maaseudun
terveys- ja lomahuolto ry:n
kanssa pyrittiin toteuttamaan
Naisille voimaa vertaisuudesta -loma Runnin kylpylässä.
Se jouduttiin kuitenkin perumaan osallistujien vähäisyyden vuoksi.

Naisjaosto kävi vuoden
aikana naistoiminnan tuPohjois-Suomen
A-kiltojen
l e va i s u u s ke s k u s t e l u a .
naiset järjestivät oman naisten
Huolena on ollut naistoialueleirin, jonka järjestelyjä
minnan hiipuminen ja Naisten voimavarapäivät Päiväkummun
naisjaosto tuki taloudellisesti.
naiserityisen näkökulman kurssikeskuksessa Orivedellä 28.–30.4.2016.
Naisten
alueleirin osallistujien
”unohtuminen”.
Naistoi- Kuva Helinä Hakanen.
palauteet olivat positiivisia.
minnalle haluttiin saada
A-kiltatoiminnassa
lisää
näkyvyyttä: ”myös naistoipujat ovat tervetulleita”. Lisäksi nähtiin tarvetta
keskustelukulttuurin parantamiselle A-killoissa,
Taulukko 6:
erityisen naisille suunnatun toiminnan järjestämisNaistoiminnan keskeiset menot (€)
tä sekä naisten päihdeongelman esiin nostamista.
Toiminta
2016
2015
Ero
Naisten päihdeongelmat jäävät helposti piiloon,
sillä ”rankoista päihdetaustoista kertovat lehtijutut
Naisjaoston kulut
1 372
1 891
-519 (-27%)
ovat miesten tarinoita”. Tulisi myös luoda ja tiivisNaistoiminnan
tää yhteyksiä päihdehoidon ammattilaisiin, jotta
765
510
+255 (+50%)
matkatuki A-killoille
naisetkin osataan ohjata vertaistuen piiriin. Lisäksi
tarvittaisiin enemmän tutkittua tietoa naistoipumiNaisjaoston järjestämät ja tukemat
2 438
2 558
-120 (-5%)
sesta. Tulevaisuuskeskustelun pohjalta naisjaosto
12

tapahtumat
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KEHITTÄMINEN
Omana kehittämishankkeena valmistui opinnäytetyö: Selvitys A-kiltojen päivätoiminnasta. Selvitys
toi esiin sen, että päiväkeskustoimintaa ylläpiti 29
A-kiltaa. Usein ei kuitenkaan käytetä sanaa päiväkeskus, vaan puhutaan A-killasta. Selvityksessä
A-kiltojen päiväkeskustoiminta todettiin monenlaiseksi eikä sillä ole ”omaa tavaramerkkiä”. Kaikissa
päiväkeskuksissa päihteettömyys on kuitenkin keskeinen arvo. Päiväkeskuksella tavoitellaan päihteettömyyden tukemista (23), yksinäisyyden torjumista (24), vertaistukea (20) ja materiaalisen avun antamista. Kävi ilmi, että päiväkeskusten osalta ei ole
olemassa juurikaan suunnitelmallista kehittämistä
ja arviointia, joskin RAY-rahoitteiset (5kpl) päiväkeskukset erottuivat tältä osin muista. Monessa
A-killassa päivätoiminta on sama asia kuin A-killan
toiminta kokonaisuudessaan, päiväkeskus -sanaa ei
tällöin käytetä vaan puhutaan A-killasta. A-killassa
saatetaan ajatella päiväkeskusta palvelutuotantona,
päiväkeskuksessa on tällöin työntekijöitä ja ”asiakkaita”. Jäsenten ja A-kiltalaisten roolit eivät erotu. Miten tässä tapauksessa ymmärretään A-killan
vertaistukitehtävä ja A-kiltalaisten osallisuus? Jos
A-killan toiminta on ainoastaan päiväaikaista toimintaa, kuinka voidaan saada työikäiset mukaan ja
muut sellaiset henkilöt, joille sopisi ainoastaan iltaja/tai viikonloppuisin tapahtuva toiminta.
Mipa -tutkimushankkeen osatutkimusten ”Päihdeja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit” sekä
”Hyvinvoinnin vajeet ja palvelutarpeet”
osalta
saatiin A-kiltojen vastausten jakaumat. MiPa tutkimuksen hyöty on tullut esiin – se antaa erinomaisia
lähtökohtia A-kiltatoiminnan kehittämiselle tulevaisuudessa. Tutkimus osoittaa, että A-killoissa on
varsin vahva usko omaan toimintaan ja enemmistö
vastaajista arvioi toiminnan arvostuksen kasvavan
tulevaisuudessa. Kehittämishaasteeksi nähtiin vapaaehtoisten/vertaisten jaksamisen tukeminen,
jäsenhankinta sekä näkyvyyden ja tunnettavuuden
parantaminen. Yhteistyötä halutaan kehittää erityisesti kuntien mutta myös oppilaitosten kanssa. Suurimmaksi huolenaiheeksi nähtiin jäsenistön ikääntyminen ja jäsenmäärän väheneminen. A-killoissa
myös kannetaan huolta jäsenistön jaksamisesta
sekä vapaaehtoistoiminnan ja yhdessä tekemisen
hiipumisesta. Yhdistyksen luottamustehtäviin sitoutumisen koettiin myös heikentyneen.

Syksyllä 2015 käynnistettyä A-kiltatoiminnan tulevaisuustyötä on tehty laajalla rintamalla, A-kiltoja
ja A-kiltalaisia osallistaen. Keskustelu on ollut sisällöllisesti merkittävää ja asiaa edistävää. A-kiltatoiminnan määritelmä on saanut laajan hyväksynnän:
A-kiltatoiminta on päihteetöntä, vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja monimuotoisesti toteutettavaa
vertaistukitoimintaa päihdeongelmaisille ja -päihdetoipujille sekä heidän läheisilleen. A-killat ovat
yhteiseltä arvopohjalta toimivia itsenäisiä yhdistyksiä.
Hallitus linjasi keskustelussaan A-kiltatoiminnan,
sen toimintatapojen ja tulevaisuuden osalta seuraavaa:

• Huumetoipujat ovat tervetulleita A-kiltaan –
käytetty päihde ei ole merkityksellinen, tärkeintä
on todeta aina päivän kunto – jos olet selvin päin,
olet tervetullut A-kiltaan. Jos henkilö on korvaushoidossa, niin hoidon mukainen korvaushoitolääkkeen käyttäminen ei ole este A-kiltatoimintaan
osallistumiselle.

• Päihdehaiton elämä tavoitteena on hyvä tavoite
ja jättää tilaa yksilön omalle harkinnalle. Päihdehaitaton elämä on useimmille alkoholismiin sairastuneille samaa kuin päihteetön elämä ja päihteettömyyttä tuetaan A-kiltatoiminnassa kaikin tavoin.
Tärkeämpää kuin pohtia tavoitteen sanamuotoja
on nostaa esiin se, että A-kiltatoiminta on päihteetöntä, mukaan tulemisen ratkaisee päivän kunto,
retkahtaminen ei ole este toiminaan uudelleen mukaan tulemiselle ja että päihteettömyyttä tuetaan
kaikin keinoin.

• Naiserityiset päihdetoipumiskysymykset halutaan vahvemmin esiin A-kiltatoiminnassa esimerkiksi naistoimintaan liittyvän projektin avulla.

• Työssä olevat tulisi ottaa A-kiltatoiminnassa
huomioon, työssä olevien kautta saataisiin uutta
toimeliaisuutta ja uusia toimintoja A-kiltaan.

• Suurkuluttajat myös A-kiltalaisiksi – tavoitteena lisää päihteettömiä päiviä heille

• A-kiltatoiminta arvostaa päihdetyötä ja päihdetyön ammatillista osaamista. Kaikki ammatillinen
apu päihdeongelmaiselle on tervetullutta. A-kiltatoimijat eivät haluaa asettaa eri hoitomuotoja paremmuusjärjestykseen.

13

A-Kiltojen Liitto ry – Vuosikertomus 2016

VAIKUTUSTEN ARVIONTI JA TOIMINNAN SEURANTA
A-Kiltojen Liitto ry pyrkii jäsenyhdistyksiin kohdistuvien palvelujen avulla siihen, että palvelujen
loppukäyttäjien – A-kiltalaisten – hyvinvointi paranee ja osallisuus ja sosiaaliset verkostot kehittyvät.
Yhteisötasolla pyritään paikkakunnilla saamaan aikaan sosiaalisia verkostoja, jotka edistävät päihdetoipumista ja johtavat ehkä A-killan perustamiseen.
A-Kiltojen Liitto ry:n toimenpiteet kohdistuvat
yksittäiseen päihdetoipujaan, A-kiltayhteisöön ja
paikkakunnan toipumiskulttuuriin. Näiden toimenpiteiden vaikutuksia kuvataan määrällisin ja osin
laadullisin mittarein. Mittareina ovat A-killoissa toteutuneet päihteettömät päivät, A-kiltojen käyntipäivät, toimintamuodot ja -päivät, liiton järjestämät
koulutuspäivät sekä naistoiminnan päihteettömät
päivät.

–järjestötutkimus osoitti, että verrattuna muihin
päihde- ja mielenterveysjärjestöihin A-killoissa
päihdetoipujilla ja akuutin päihdeongelman omaavilla on keskeinen asema toiminnan kohderyhmänä ja vapaaehtoistoimijoina. Myös omaiset ovat
A-killoissa keskeisempi kohderyhmä kuin muilla
toimijoilla. A-killoissa ilmoitettiin tehtävän läheistyötä useammin kuin muissa aineiston päihdeyhdistyksissä. A-killat erottuvat muista toimijoista
myös toiminnallisuudellaan ja ”luontoyhteydellä”.
A-kiltatoiminnan erityispiirteinä erottuvat toimintamuodot, joita A-Kiltojen Liitto ry on hankkeilla
vuosien saatossa tukenut (naistoiminta, luontotoiminta, talous- ja velka-asiat). A-killoissa nousee
muihin päihde- ja mielenterveysjärjestöihin verrattuna keskimääräistä enemmän huolta kohderyhmien tarvitsemien palveluiden kehittymisestä tulevaisuudessa- edunvalvonnallinen näkökulma on
mukana A-kiltatoiminnassa.

Tutkimuksella saatiin tietoa myös A-kiltatoiminnan
vaikutuksista A-kiltalaisten hyvinvointiin. Tietoa
verrattiin muiden päihdejärjestöjen toimintaan
osallistuvien hyvinvointiin. Havaittiin, että A-kiltalaiset vastaajat kuvasivat hyvinvointinsa lähtötilanteen (A-kiltatoimintaan tullessa) hieman muita vastaajaryhmiä alhaisemmaksi, mutta A-kiltalaisten
vastaajien kokema nousu omassa hyvinvoinnissa
A-kiltatoiminnan myötä oli suurempi, kuin muilla
vastaajaryhmillä. Tulos on A-kiltatoiminnan näkökulmasta sekä merkittävä että innostava. A-kil
talaisilla on myös vahva yhteenkuuluvuuden tunne: kolme neljästä A-kiltalaisesta koki kuuluvansa
A-kiltaan joko paljon tai erittäin paljon. Yhteenkuuluvuus syntyy tiiviistä yhdessäolosta – yli puolet
A-kiltalaisista osallistui oman A-kiltansa toimintaan
useamman kerran viikossa. A-killoissa oli myös vähemmän itsensä yksinäiseksi tuntevia kuin muiden
vastaajaryhmien keskuudessa.

Taulukko 7:
A-kiltatoiminnan päihteettömät päivät 2016

Toimintamuoto

A-Kiltojen Liitto ry:n
valtakunnalliset tapahtumat
Naisten tapahtumat

Päihteettömiä
päiviä
608
39

Aluetyönä järjestettävät tapahtumat

1106

A-kiltalaisille suunnatut tuetut lomat

370

A-Kiltojen Liitto ry:n
valtakunnalliset koulutukset

A-kiltojen päihteettömät päivät

Päihteettömät päivät yhteensä

354

188 209
190 686

Toimintavuoden aikana saatiin myös tutkittua tietoa A-kiltatoiminnan vaikutuksista. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen käynnistämä tutkimusohjelma (MIPA) antoi tietoa sekä A-kiltojen toiminnoista,
että A-kiltalaisten kokemasta hyvinvoinnista. MIPA
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A-kiltatoiminnan vahvuuksiksi koettiin vertaisuuteen liittyvät asiat – vertaistuki, vertaistoimijat,
vertaisluottamushenkilöt – sekä toiminnan yhteisöllisyys ja hyvä yhteishenki. A-kiltatoiminnan toimintatapoihin ja periaatteisiin liittyvinä vahvuuksina pidetään matalaa kynnystä osallistua, vahvaa
jäsenistön raittiutta, säännöistä ja arvoista kiinni
pitämistä ja omatoimisuutta. Tutkimustulokset an-
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Tilintarkastaja teki toimintavuonna tarkastuksen ja
AUP -raportin koskien A-Kiltojen Liitto ry:lle myönnettyjä ja selvitysvuonna 2015 suoriteperusteisesti
käytettyjä raha-automaattiavustuksia sekä liiton
niistä laatimia vuosiselvityksiä.

tavat vahvan näytön siitä, että A-kiltatoiminnassa
mukana oleminen antaa positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin.

Tutkimuksen analysointi osoittaa, että A-killoissa
hyvä- ja huono-osaisuuden kokemus voivat usein
esiintyä yhtä aikaa, sillä elämä koostuu monenlaisista asioista. Analysoivassa keskustelussa hyvähuono-osaisuudesta A-kiltakontekstissa listattiin:
• Toivo kuntoutuksen edetessä – subjektiivinen
kokemus paranee. Vertaistuki tärkeää – en ole
yksin
• Toipuminen tuo tulevaisuutta
• Arvot – omat valinnat ja arvostukset
• Riippuu mihin vertaa – hyvinvointi määrittyy
koetun elämän kautta.

Liite 4:
A-Kiltojen Liitto ry:n toiminnan seuranta ja tulokset

A-Kiltojen Liitto ry seuraa päihdetoipujille ja läheisille tulevia yksilötason vaikutuksia omien palveluidensa osalta kaikissa tapahtumissa keräämällä
osallistujapalautteet. Palautteiden perusteella hyvinvointivaikutuksia syntyy ja tapahtumat koetaan
positiivisesti. Asteikolla 1–5 enemmistö osallistuneista arvioi oman hyvinvointinsa parantuneen liiton tapahtumissa arvosanoilla 4 tai 5. Yhteisötason
vaikutukset näkyvät siten, että palautteiden perustella A-kiltayhteisön toimivuus ja kehittäminen paranevat.

Taulukko 8:
A-Kiltojen Liitto ry:n toimintaan osallistuneet.
Tapahtumiin osallistujien
Tapahtumiin osallistujen sukupuolijakauma
sukupuolijakauma
(vastaajia 411)
(vastaajia 411)

Mies
52 %

Nainen
48 %

Palautteiden lisäksi kirjattiin tapahtumaan osallistuneiden ikäryhmä, sukupuoli ja A-kiltatoiminnassa mukana olemisen peruste (päihdetoipujana,
läheisenä, muuna vapaaehtoisena, työntekijänä).
A-Kiltojen Liitto ry:n kokonaistoimintaa arvioidaan
seurantajärjestelmällä, jossa toiminnan tuloksellisuutta ja vaikutuksia seurataan kolmen sidosryhmän ja niille asetettujen hyvinvointitavoitteiden
kautta. Sidosryhmät ja niiden hyvinvointitavoitteet
ovat: 1) Yksittäinen päihdetoipuja – elämänhallinnan parantuminen, 2) A-kiltayhdistys – sosiaalisen
yhteisön kehittäminen, 3) Paikkakunnan toipumiskulttuuri – sosiaalisen verkoston synnyttäminen.
Hyvinvointitavoitteiden toteutuminen raportoidaan tässä vuosikertomuksessa, pääosin sen liitetaulukoissa.

Tapahtumiin osallistujien ikäjakauma

Tapahtumiin osallistujen
ikäjakauma
(vastaajia 414)

1%

(vastaajia 414)

2%

24 %

–17
18–29
30–62
63–79
80–

25 %

48 %

Tapahtumiin
osallistujienosallistujen
suhde A-kiltatoimintaan
Tapahtumiin
side A-kiltatoimintaan
(vastaajia 440)

(vastaajia 440)

Päihdetoipujana

10 %

43 %

19 %

Päihdetoipujan läheisenä
Muuten vapaaehtoisena

23 %

15

Työntekijänä

5%

En ole mukana Akiltatoiminnassa
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HALLINTO
Liiton kokouksia järjestettiin sääntöjen mukaisesti
kaksi: kevätkokous Hattulassa ja syyskokous Jyväskylässä. Kokousten yhteydessä järjestettiin viikonlopun mittaiset kevät- ja syyspäivät. A-Kiltojen Liitto ry:n kesäpäivät pidettiin Espoossa.

maongelmien vuoksi ja tehtiin vuokrasopimus vastaavasta tilasta Kansankatu 53:ssa, jonne A-Kiltojen
Liitto ry:n toimisto siirtyi 1.3. alkaen.
Liite 5:
A-Kiltojen Liitto ry:n luottamustehtävät

Johtavina luottamushenkilöinä toimivat puheenjohtaja Hannu Silvennoinen ja varapuheenjohtaja
Matti Moilanen. Hallitus kokoontui toimintavuoden
aikana viisi kertaa. Johtoryhmä, johon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi toiminnanjohtaja, valmisteli hallitukselle menevät asiat
sekä otti kantaa ajankohtaisiin asioihin hallituksen
antamien toimivaltuuksien puitteissa.

Taulukko 9:
Hallinnon keskeiset menot (€)
Toiminta

Kokouskulut, kevät.- kesäja syyspäivien kulut

A-Kiltojen Liitto ry:n ja A-kiltojen vuorovaikutuksen parantamiseksi hallitus on perustanut neljä
jaostoa: koulutusjaoston, naisjaoston, toimintajaoston ja viestintäjaoston. Jaostojen toimikausi on
neljä vuotta (2015–2018).

Luottamushenkilöiden
(hallitus, jaostot) matka-,
majoitus- ja koulutuskulut
yms.
A-kiltojen käynnistysavustus ja vähävaraisten
A-kiltojen tuki

A-Kiltojen Liitto ry:n keskustoimisto sijaitsee Tampereella ja aluetoimisto Oulussa Kumppanuuskeskuksessa. Oulun toimisto oli alkuvuonna Isokatu
47:ssä mutta vuokrasopimus purettiin sisätilail-

2016

2015

Ero

23 464

27 587

-4123
(-15%)

18 020

18 607

-587
(-3%)

816

714

+102
(+14%)

YHTEISTYÖ JA EDUNVALVONTA

veyden edistämistä yhdessä järjestöjen kanssa ja
turvata muun muassa toiminta-avustuksin ja tiloja
tarjoamalla järjestöjen resurssit tähän työhön.

A-Kiltojen Liitto ry on seurannut valmisteilla olevaa
sote –uudistusta ja erityisesti, kuinka se tulee vaikuttamaan järjestölähtöiseen kansalaistoimintaan
ja järjestölähtöiseen vertaistukeen ja auttamiseen.
Arviona on ollut, että se tulee jakamaan A-killat kolmeen ryhmään:
• A-killat, joihin Sote ei vaikuta.
• A-killat, joihin Sote saattaa vaikuttaa, jos kuntien tai maakuntien tuki järjestölähtöi-selle avulle ja tuelle muuttuu.
• A-killat, joihin Sote vaikuttaa – palvelua tuottavat/ myyvät A-killat.

A-Kiltojen Liitto ry:n – ja monen muunkin järjestökumppanin – keskeinen viesti sote -uudistuksen
keskellä on ollut: ihmisten hyvinvointi syntyy arjessa ja lähiyhteisöissä. Tätä ei muuta se, että sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää maakunta. Kuntien
kannattaa jatkaa monipuolista hyvinvoinnin ja ter-

A-Kiltojen Liitto ry on tehnyt edunvalvontaa mm.
antamalla lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriölle päihde- ja mielenterveyslakien uudistamisen
lähtökohdista. A-Kiltojen Liitto ry kannattaa lausunnossaan lakien säilyttämistä erillisinä lakeina sekä
uudistamista ja kehittämistä erillisinä. Uudistetun
päihdehuoltolain tulisi korostaa hoidon asiakaslähtöisyyttä ja varmistaa asiakkaan oikeus riittävään
päihdehoitoon asuinpaikasta riippumatta. Lain tulee turvata päihdeongelmaiselle kokonaisvaltainen
ja monipuolinen palvelu, joka huomioi varsinaisen
päihdehoidon lisäksi päihdeongelmaisen tarvitsemat työllistymistä, asumista ja muut kuntoutumista
tukevat sosiaaliset palvelut
16
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A-Kiltojen Liitto ry tekee tiivistä yhteistyötä strategisten kumppaneidensa kanssa. Yhteistyön tavoitteena on
• edistää ja valvoa päihdeongelmaisten ja -toipujien, A-kiltojen sekä A-Kiltojen Liitto ry:n etua
• viestittää A-kiltatoimiminnasta ja yhteisöllisestä, yhdistysmuotoisesta vertaistuesta sekä parantaa niiden tunnettuutta
• tuoda päihdetoipujien ja -toipujayhdistysten
kokemusasiantuntemusta yhteistyöhön päihdepalvelujen tuottajien sekä sote- peruspalveluiden kanssa
• edistää tutkimustoimintaa, joka hyödyntää
A-kiltatoiminnan järjestämistä ja kehittämistä
sekä A-kiltatoiminnan vaikutusten arviointia

Näiden tavoitteiden edistämiseksi A-Kiltojen Liitto
ry on yhteistyössä:
• A-klinikkasäätiön kanssa ja edustettuna sen
valtuuskunnassa sekä hoito- ja tutkimuseettisessä neuvottelukunnassa. Neuvottelukunnassa
A-Kiltojen Liitto ry edustaa asiakasnäkökulmaa
päihdetyön hoito- ja tutkimusetiikan piiriin
kuuluvien kysymysten ratkaisemisessa.
• Päihdetoimijoiden valtakunnallisessa yhteistyöverkostossa (Päivyt). Päivyt -yhteistyön
puitteissa on toimintavuonna annettu lausunto
sote -uudistuksen valmisteluun liittyvästä lakipaketista sekä valmisteltu ja hyväksytty uusi
strategia yhteistyöverkostolle vuosiksi 2017–
2020. Päivytiä myös kuultiin sote-uudistuksen
ennakkoarvioinnin osalta. Päihdepäivillä 2016
Päivytillä oli myös oma seminaari teemalla
Päihdekuntoutuksen vaikuttavuus.
• Ehkäisevän päihdetyön verkostossa (EPT). EPTverkosto on 45 päihdejärjestön yhteenliittymä.
EPT-verkoston näkyviä yhteistoiminnan muotoja ovat päihdepoliittinen vaikuttamistyö (lausunnot, kannanotot, asiantuntijatyö, viestintätoimet), kampanjatyö (Tipaton ja Ehkäisevän
päihdetyön viikko) sekä koulutuksien tuottaminen päihdealan verkostoyhteistyössä. A-Kiltojen Liitto ry on toimintavuonna ollut mukana
kannanotoissa, jotka koskivat mielenterveys ja
päihdehuoltolakien uudistamista sekä alkoholilain kokonaisuudistusta. Lisäksi A-Kiltojen Liitto ry on allekirjoittanut Ehkäisevän Päihdetyön
verkoston mukana Sisäasiainministeriölle lausunnon rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen
yhdistämistä koskevasta hankkeesta.

•

•

Kunnallisen päihdehuoltoryhdistys ry:n kanssa,
joka on valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on aatteellisesti ja ammatillisesti tukea
kuntien ja kuntainliittojen ylläpitämien päihdehuollon toimintayksiköiden ja niiden henkilökunnan sekä asiakkaiden toimintaa.
Vuoden aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä Sovatek -säätiön, Kuopion Päihdepalvelusäätiön ja
Tyynelän kehittämiskeskuksen kanssa. Yhteistyön tuloksena valmistui Päihdetyön seminaari,
joka pidettiin Jyväskylässä. Osana Päihdetyön
seminaaria pidettiin A-kiltaseminaari. Seminaari käsiteli vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja
koke-musasiantuntemusta ja yhteistyötä ammattilaisten kanssa.

A-Kiltojen Liitto ry on yhteistyökumppanina järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteisissä kehittämishankkeissa. Sellaisia ovat:
•
•
•

A-klinikkasäätiön hallinnoima hanke ”Verkottaja – Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta,
vertaisuutta ja ammattiapua” (2013–2016)

A-klinikkasäätiön hallinnoima Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimushanke (MiPa)
2015–2018.

Kansalaisareena ry:n hallinnoima Avita kaveria
-hanke 2014–2016, jonka päämääränä on lisätä
merkittävästi vertaistoimintaa.

		

A-Kiltojen Liitto ry on lisäksi jäsenenä SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry:ssä ja Sosiaalialan Työnantajat ry:ssä. SOSTE -yhteistyö on ollut osallistumista sen työryhmiin sekä SOSTEN järjestämiin
koulutuksiin. A-Kiltojen Liitto ry on myös edustettuna SOSTEn valtuustossa.

Liite 6:
A-Kiltojen Liitto ry:n edustukset
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A-Kiltojen Liitto ry – Vuosikertomus 2016

HENKILÖSTÖ

TALOUS

A-Kiltojen Liitto ry:n palveluksessa on kahdeksan
vakinaista tehtävää, joista kaikki ovat vakituisesti
täytettynä. Järjestökoordinaattori Aulikki Otrasen
vanhempainvapaan sijaisena aloitti 6.6. YTM Brita
Karjalainen.

A-Kiltojen Liitto ry:n toiminta rahoitettiin Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustuksella RAY:n yleisavustusta (Ay 1) haettiin toimintavuodelle 630 000
euroa ja saatiin 623 000 euroa.

RAY:n jäsenjärjestöavustuksena (Ak 6) saatiin
20 000 euroa.

A-Kiltojen Liitto ry:llä on sopimukset Tullinkulman
Työterveys Oy:n (Tampere) ja Mehiläinen Oy:n
(Oulu) kanssa. Palvelusopimukseen kuuluu lakisääteinen työterveyshuoltolain mukainen toiminta ja
lisäksi sairaanhoito ja muut terveydenhuollon palvelut.

Talousarviossa vuodelle 2016 varauduttiin 3400
euron alijäämään. Toimintavuoden aikana syntyi
kuitenkin ylijäämää 20 824 euroa. Ylijäämä johtuu
kokonaisuudessaan tulopuolen ylittymisestä: tulot
ylittyivät talousarvioon verrattuna sekä kurssimaksutuottojen, liiton tapahtumien tuottojen, henkilöstö Kela-tuottojen ja naistoiminnan tuottojen osalta.

A-Kiltojen Liiton työntekijät siirtyivät käyttämään
Windows 365 palvelua, johon sisältyy pilvipalvelut.
Ohjelma saatiin Microsoftin yleishyödyllisille järjestöille osoittaman ilmaislahjoituksen kautta.
Liite 7:
A-Kiltojen Liitto ry:n henkilöstö 2016

A-Kiltojen Liitto ry / Hallitus
31.3.2017

Liite 8:
Ote A-Kiltojen Liitto ry:n tilinpäätöksestä 2016

Taulukko 10: Henkilöstömenot (€)
Toiminta

Henkilöstökulut

2016

424 580

2015

409 261

Ero

+15 319(+4%)
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Liite 1:
Liitetaulukot
Liitetaulukko 1.
A-kiltojen toiminnan tunnusluvut
2016

Toimivat A-killat

59

Jäsenmäärä yht.
- joista naisia

2606
996 (38%)

Vastanneiden A-kiltojen määrä
(%toimivista A-killoista)

49
(83%)

Jäsenmäärä/kilta keskim.

53

Käynnit A-killoissa

188209

Työntekijöiden määrä, yht.

63

Tukityöllistettyjä

109

Liitetaulukko 2. Toimintamotojen toteutuminen A-killoittain
Toimintamuoto

Vastanneiden A-kiltojen määrä
A-kiltaillat
Jäsenillat
Luontoretket ja leirit
Kulttuuriretket
Liikkumiseen ja terveyteen liittyvät tapahtumat
Edullinen ruoka jäsenistölle
Peseytymis- tai saunomismahdollisuus
Yhteistoiminta toisten A-kiltojen kanssa
Tukihenkilötoiminta
A-kiltainfot ja tiedotuskäynnit (krt/vuosi)
Vertaistalousneuvonta (PA-ryhmä)
Talkootoiminta
Muut ilmoitetut toimintamuodot

Liitetaulukko 3.
A-kiltojen ohjatut ryhmät 2016
Vertaistukiryhmät
Naisille
Miehille
Naisille ja miehille

Liitetaulukko 4.
A-kiltojen aukiolo
Aukiolo

Vastanneiden A-kiltojen määrä
Joka päivä
Joka arkipäivä
3–4 kertaa viikossa
1–2 kertaa viikossa
Harvemmin

Kertoja
168
93
1082

49
25
20
38
23
30
17
20
38
16
469
11
26
21

A-kiltoja

2016

58

2015

46
(79%)

2 812
1 050 (37%)
61

212 614
77

329

46
26
19
39
25
22
18
18
42
21
573
10
25

2015

Toiminnalliset ryhmät

3
3
21

Naisille
Miehille
Naisille ja miehille

2016
49
2
21
4
10
9

19

2015

46
8
17
2
13
4

58

2014

46
(79%)

2898
1090 (38%)
63

241 833
84

299

46
22
22
38
22
29
24
19
44
15
436
10
26

2014

58

2013

48
(83%)

2827
1038 (37%)
59

239213
86

283

48
25
21
37
19
29
22
23
45
23
423
10
30

2013

Kertoja

A-kiltoja

2014

2013

282
86
1795

46
7
19
3
10
5

6
4
15

48
12
18
2
9
9
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Liitetaulukko 5.
A-Kiltojen Liitto ry:n kokousten ja virkistystapahtumien osallistujamäärät 2016
Tapahtumat

Kevätpäivät ja -kokous
19.–20.3. 2016, Tyrväntö

Kesäpäivät
2.–3.7.2016, Espoo
Syyspäivät ja -kokous
22.–23.10.2016, Vesala
Umpihankifutis
16.2.2016, Hyrynsalmi
Suopotkupallo
14.–15.7.2016, Hyrynsalmi
Tietomestaruuskilpailu
17.9.2016, verkossa
Yhteensä

Miehiä

Naisia

Yhteensä
Miehiä

Naisia

Yhteensä

Miehiä

Naisia

Yhteensä
Miehiä

Naisia

Yhteensä
Miehiä

Naisia

Yhteensä
Miehiä

Naisia

Yhteensä

Pe
8
9

Päihteettömiä
päiviä

A-kiltoja
yhteensä

91

158

18

99

242

28

13

13

5

2

15

28

7

2

24

24

6

311

608

La

41

Su

Osallistujia

23

69

17

35

34

28

17

69

57

47

67

51

55

99

88

7
4

32
22

11
4

15

57

39

34

61

53

38

13
13

11
13

22
24

20

143

23

Keskimäärin
15/ tapahtuma
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Liitetaulukko 6.

Järjestökoordinaattorien tekemät A-kiltakäynnit, kouluttajana toimiminen ja matkapäivät

A-kiltakäynnit
Kouluttamispäivät
Matkapäivät

Lukumäärä
67
34
174

2016

Keskm./ työnt.
17
8,5
43,5

Lukumäärä
94
29
210

Liitetaulukko 7.

Aluetapaamisten ja muiden alueeelisten tapahtumien osallistujamäärät
ja päihteettömät päivät 2016
Aluetapaamiset

Etelä-Suomi I, Ridasjärvi

Etelä-Suomi II, Tuijälp

Etelä-Suomi III, Karjaa

Muut Etelä-Suomen tapahtumat

Itä- ja Kaakkois-Suomi I, Savonlinna

Itä- ja Kaakkois-Suomi II, Imatra

Itä- ja Kaakkois-Suomi III, Siilinjärvi

Muut Itä- ja Kaakkois-Suomen tapahtumat

Länsi-Suomi I, Jämsä

Osallistujat
53

29

27

58

31

15

30

13

32

Päihteettömät
päivät
53

29

27

58

62

30

60

13

64

Länsi-Suomi II, Ylöjärvi

48

192

Muut Länsi-Suomen tapahtumat

17

17

Länsi-Suomi III, Ulvila

Pohjois-Suomi I, Rovaniemi

Pohjois-Suomi II, Suomussalmi

Pohjois-Suomi III, Ivalo

35

30

31

29

70

90

93

87

Pohjois-Suomi IV, Kajaani

68

127

Yhteensä

580

1106

Muut Pohjois-Suomen tapahtumat

34

21

34

2015

Keskm./ työnt.
23,5
7,25
52,5
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Liite 2:

Päihdetoipujayhdistysten kannanotto:
A-killat tarvitsevat myös tulevaisuudessa vahvaa paikallista
kumppanuutta toipumispolkujen mahdollistamiseen

A-kiltojen toiminta on yhdistysmuotoista vertaistukea päihdetoipumisen ja
päihdetoipujan hyvinvoinnin edistämiseksi. A-kiltatoimintaa toteutuu arjessa,
päihdeongelmaisen ja -toipujan lähellä. Jotta päihdetoipuminen onnistuisi parhaalla
mahdollisella tavalla, A-kilta tarvitsee kumppanikseen kuntaa, päihdepalveluita ja
muita hyvinvointia edistäviä tahoja. Huolena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestelyvastuun siirtyessä maakunnalle A-kiltojen tärkeä yhteistyö kuntien kanssa
murenee.

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät yhtyy SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n
julkaiseman Järjestöbarometrin suositukseen siitä, että kuntien kannattaa jatkaa
monipuolista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä yhdessä paikallisyhdistysten
kanssa. Kuntalaiset hyötyvät siitä, että vertaistukea tarjoavien yhdistysten
toimintaedellytykset ovat riittävät. Kunnat tukevat nykyisin paikallisyhdistyksiä
esimerkiksi toiminta-avustuksin ja tiloin.

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät 23.10.2016 Jyväskylä
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Liite 3:

TIEDOTE 7.11.2016

A-killoissa arvostetaan suomalaista päihdehoitoa
− puheeksiotto kannattaa aina

Ehkäisevän päihdetyön viikolla 7.–13.11.2016 pureudutaan puheeksiottoon

Ammattilaiset saattavat kohdata työssään tilanteita, joissa huolen sanoittaminen voi olla vaikeaa.
Päihteiden käytöstä puhuminen tukee kuitenkin ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintaa. Vaikka muutos ei tapahtuisi heti, kysyminen kannattaa aina.
A-kiltalaiset jakavat hyviä puheeksioton kokemuksiaan järjestämissään tapahtumissa ja Facebookissa: https://www.facebook.com/eptviikko/. Lisää puheeksi ottamisen eri tapoja löytyy Hyvien
käytäntöjen tarjottimesta osoitteessa http://www.ept-verkosto.fi/puheeksiotontarjotin. Tarjottimen kokoamisessa ovat mukana EPT-järjestöverkoston yli 40 järjestöä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
EPT-viikolla A-kiltojen päihdetoipujat haluavat osoittaa kiitoksensa puheeksiottaneille ja samalla
suomalaiselle päihdehoidolle. A-kilta löytyy 60 Suomen paikkakunnalta. Lisätietoa A-kiltatoiminnasta: www.a-kiltojenliitto.fi Meiltä saa kysyä!
Teemaviikon järjestää Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto. Viikon
koordinoinnista vastaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry yhteistyössä Suomen
Punaisen Ristin päihdetyön kanssa.

Selvästi parempi
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Liite 4:
A-Kiltojen Liitto ry:n toiminnan seuranta, vaikutukset ja tulokset
Hyvinvointitavoite: Elämisenhallinnan parantuminen
Sidosryhmä (kenen toiminnassa tai olosuhteissa tapahtuu muutos): Toipuja
Toimenpidetavoite

Muutosteot

Osoitin (indikaattori)

Mitattu tulos 2016

Päivien määrä jolloin A-killass8176
sa on ollut toimintaa

A-killoissa järjestetään päihteetöntä toimintaa ja vertaistukea A-kiltojen päihteettömät
toimintamuodot yhteensä (sis. 40
ryhmät)

Päihdetoipuja saa vertaistuen ja päihteettömän ympäristön avulla
Järjestetään koulutusta ja
päihteettömän päivän ja
virkistystoimintaa toipumisen
osallisuutta yhteisössä
tueksi

A-Kiltojen Liitto ry:n järjestämien valtakunnallisten koulutuspäivien määrä
Yhteistyössä toteutettavien
tuettujen lomien määrä

Järjestetään naisten toipumista
Naisten toimintapäivät
tukevaa toimintaa

21 päivää/
354 päihteetöntä
päivää
10 päivää/
370 päihteetöntä
päivää

3 päivää/
39 päihteetöntä päivää

Järjestetään A-killoissa ryhmäOsallistetaan päihdetoitoimintaa osallisuuden tukepujia yhteisöihin
miseksi

A-killoissa toimivien ryhmien
kokoontumiskerrat

Toipujan terveys paranee vertaisryhmäliikunnan ja ulkoilun avulla
Toteutettiin Sporttivartti
-kampanja A-killoissa

Sporttivartti -kampanjassa
oli mukana

32 A-kiltaa
364 toipujaa

A-kiltojen käyntikerrat

188 209

Vesipostin ilmaisjakelu

257

Koulutetaan A-kiltalaisista kiltakoutseja ja vertaisliikuttajia

Vertaistuen ja toipumistiedon saaminen ja
jakaminen
Päihdetoipumisen ja
toipumismotivaation
vahvistamiseksi ylläpidetään keskustelua
päihdetoipumisesta

Osallistetaan päihdetoipujia
A-kiltaan osallisuuden ja vertaistuen mahdollistamiseksi
Vesiposti -lehti antaa tietoa
toipumiseen
Vesiposti-lehdessä ja muussa
mediassa nostetaan esiin
A-kiltalaisia toipumistarinoita

3506

Kiltakoutsi-koulutukseen
osallistuneet

ei järjestetty

Sporttivartti -kampanjassa
toteutui

48 137 varttisuoritusta

Vesipostin tilaajamäärä
Painetut Vesipostit

Vesipostissa julkaistut toipumistarinat/vuosi
24

325

4 x 1000
23 A-kilta-artikkelia
8 toipumistarinaa
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Hyvinvointitavoite: Osallisuus ja sosiaaliset verkostot kehittyvät
Sidosryhmä (kenen toiminnassa tai olosuhteissa tapahtuu muutos): A-kilta
Toimenpidetavoite

Muutosteot

Osoitin (indikaattori)

Mitattu tulos 2016

Kehittämispäivät A-killoissa

5

Teemavuosikeskustelu
– Toipumisen ilo, Kevätpäivät

60 osallistujaa

Puheenjohtajien
vertaistukitapaamiset

7

A-kilta on terve toipujayhdistys, joka tukee
toipujaa

A-kilta saa ohjausta yhdistystoimintansa ja perustehtävänsä järjestämiseen ja
kehittämiseen

A-killan perustehtävän
vahmistuminen

Vähävaraisia A-kiltoja
avustetaan taloudellisesti
perustehtävän toteuttamisessa ja kehittämisessä

A-killassa on osaavia
vapaaehtoisia

Yhdistystoiminnan perusA-kiltalaisten osaamista tuekurssille ja A-kiltatoiminnan
16 A-kiltaa
taan koulutuksella toiminperuskurssille osallistuneiden 37 osallistujaa
nan laadun kehittämiseksi
määrä

A-kilta kehittää toipumisA-killassa on toipumista
kulttuuriaan ja vertaistukiedistävä toipumiskulttoimintaansa, A-kilta näkyy
tuuri
ulospäin

Perustehtävä-/ tulevaisuuskeskustelut

Jäsenjärjestöavustuksella
avustettujen A-kiltojen määrä/ vuosi

A-kiltojen yhteistyökumppaneitten määrä/A-kilta
A-kiltojen näkyminen mediassa

25

4 aluetapaamiskeskustelua
150 osallistujaa
36 A-kiltaa
25

10
88 juttua
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Hyvinvointitavoite: Sosiaalisen verkoston synnyttäminen edistämään päihdetoipumista
Sidosryhmä (kenen toiminnassa tai olosuhteissa tapahtuu muutos): Paikkakunnan toipumiskulttuuri
Toimenpidetavoite

Muutosteot

A-kiltatoiminnasta tiedotetaan, paikallinen tarve
Paikkakunnalla järjestetään
päihdetoipumisen vertais- infotilaisuuksia A-kiltatoimintuelle tunnistetaan ja siihen nasta
vastataan

Toipumiskulttuuri ja
vertaistukitoiminta on
tunnettua päihdetoipujien
keskuudessa

A-kiltatoiminnasta tiedotetaan
hoitopaikoissa

Vertaistuki- ja toipumisryhmien käynnistyminen
Toipumisryhmiä
edistää yhdistysmuotoista
perustetaan ennen
A-kiltatoimintaa
A-killaksi järjestäytymistä
paikkakunnalla

A-kltatietoisuus kasvaa

A-kiltaseminaarin/ päihdepäiväseminaarin toteutuminen

26

Osoitin (indikaattori)

Mitattu tulos 2016

A-Kiltojen Liitto ry:n
henkilöstön järjestämät
info-tilaisuudet

3

A-kiltojen järjestämien
tiedotustilaisuuksien määrä

469

Paikkakunnat, joissa on
A-kiltatoiminnan kaltaista
toimintaa mutta ei A-kiltaa

ei tiedossa

A-kiltaseminaari
– Monta tarinaa, Jyväskylä

141 osallistujaa
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Liite 5:
A-Kiltojen Liitto ry:n luottamustehtävät 2016
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:
Jäsenet: 		
			
			
			
			
			

Silvennoinen, Hannu
Moilanen, Matti 		
Salin, Raija 		
Leskinen, Anneli
Itkonen, Matti 		
Oravisjärvi, Irja 		
Kankaanpää, Heikki
Lottonen, Aki

(5/5)

Tampereen A-kilta ry

(5/5)
(4/5)
(5/5)
(5/5)
(4/5)
(5/5)
(3/5)

Ylä-Kainuun A-kilta ry
Kirkkonummen A-kilta ry
Kuopion A-kilta ry
Tampereen A-kilta ry
Raahen A-kilta ry
Porin A-kilta ry
Etelä-Saimaan A-kilta ry

Varajäsenet:		
Hämäläinen, Minna
(2/5)
			
Pehkonen, Viljo 		
(1/5)
			
Ranta, Matti 		
(1/5)
			Pasanen, Arto		(2/5)
			
Räty, Jaakko 		
(1/5)
			
Saarela, Hannu
(1/5)
Tilintarkastaja:		

Varatilintarkastaja:

Espoon A-kilta Hykaa ry
Iisalmen A-kilta ry
Tampereen A-kilta ry
Koillis-Lapin A-kilta ry
Hämeenlinnan seudun A-kilta ry (Lopen A-kilta ry)
Anjalankosken A-kilta ry		

Männistö, Tarmo KY		

Tampere (auktorisoitu tilintarkastaja)

Tilintarkastus Lamberg Oy – HTM yhteisö

Johtoryhmä ja jaostot 2016
Johtoryhmä:		
Hannu Silvennoinen
(5/5)
			Matti Moilanen 		(5/5)
			Ville Liimatainen
(5/5)

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
toiminnanjohtaja

Naisjaosto:		
Lea Lottonen 		
(3/3)
			Jaana Kähkönen		(2/3)
			Anneli Leskinen 		(2/3)
			
Marita Turtiainen
(2/3)
			
Kirsti Metso 		
(2/3)
			
Sanna Toropainen
(2/3)
Toimintajaosto:		
Aki Lottonen 		
(2/4)
			
Matti Moilanen 		
(4/4)
			
Ilmo Nevalainen 		
(3/4)
			
Mia-Marita Paananen
(0/4)

puheenjohtaja, Etelä-Saimaan A-kilta ry
Lahden A-kilta ry
Kuopion A-kilta ry				
Kirkkonummen A-kilta ry
Oulun A-kilta ry
Tampereen A-kilta ry
puheenjohtaja, Etelä-Saimaan A-kilta ry
Ylä-Kainuun A-kilta ry
Lahden A-kilta ry
19.1. asti, Inkoon A-kilta ry			

Koulutusjaosto:
Raimo Mäkinen 		
(2/3)
			
Irja Oravisjärvi 		
(2/3)
			
Satu Niemelä 		
(3/3)
			
Jaakko Räty 		
(3/3)
			
Sami Saloranta 		
(0/3)
			Jukka Oksanen		(2/3)

Viestintäjaosto:		
			
			
			
			

Hannu Gustafsson
Minna Hämäläinen
Matti Itkonen 		
Sakari Pohjonen
Hannu Ylönen 		

puheenjohtaja, Tampereen A-kilta ry
Raahen A-kilta ry
Tampereen A-kilta ry
Hämeenlinnan seudun A-kilta ry (Lopen A-kilta ry)
Tampereen A-kilta ry
Tampereen A-klinikka

(4/4)
(2/4)
(4/4)
(4/4)
(4/4)

puheenjohtaja, Espoon A-kilta Hykaa ry			
Espoon A-kilta Hykaa ry
Tampereen A-kilta ry
Mäntän Seudun A-kilta ry
Vantaan A-kilta ry
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Liite 6:
A-Kiltojen Liitto ry:n edustukset 2016

A-klinikkasäätiön valtuuskunta:
		Ville Liimatainen (1/2), varajäsen Hannu Silvennoinen (1/2)
Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys:
		Hannu Gustafsson (5/5)

PÄIVYT (Päihdehuollon valtakunnallinen yhteistyöryhmä):
		Ville Liimatainen (2/2), varajäsen Hannu Silvennoinen
SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry:
		Ville Liimatainen (2/2), valtuuston jäsen
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Liite 7:
Henkilöstö 2016

Keskustoimisto ja aluetyö
Toiminnanjohtaja:
Ville Liimatainen

Talous- ja hallintosihteeri:
Tia Helenius

Toimisto- ja viestintäsihteeri:
Anna Niemistö
Tiedottaja:
Tuija Tamsi-Lehtinen

Järjestökoordinaattori (Pohjois- Suomi):
Kirsi Mäki

Järjestökoordinaattori (Etelä-Suomi):
Noora Nieminen

Järjestökoordinaattori (Itä-Suomi):
		
Aulikki Otranen, vanheimpainvapaalla 6.5.–31.12.2016
sij. Brita Karjalainen 6.6.–31.12.2016
Järjestökoordinaattori (Länsi-Suomi):
		
Mikko Putaja
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Liite 8:
Ote tilinpäätöksestä
A-Kiltojen Liitto ry

TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2016

1.1.-31.12.2015

12 060,10

10 038,77

-8 324,44

-6 476,57

-15 091,70

-10 261,90

VARSINAINEN TOIMINTA
Koulutustoiminta
Tuotot
Tuotot Koulutustoiminta
Kulut
Henkilöstökulut Koulutus

-180,00

Matkustuskustannukset Koulutus
Toimistokulut Koulutus
Kurssipaikkamaksut Koulutus
Muut kulut Koulutus
Liikuntatapahtumien kulut
Kulut yhteensä

Kate Koulutus- ja leiritoiminta

-538,54

-452,73

-1 696,20

-2 117,30

-25 650,88

-19 488,50

-13 590,78

-9 449,73

5 288,31

5 330,26

Viestintätoiminta
Tuotot
Tuotot Viestintä
Kulut
Henkilöstökulut Viestintä

-770,00

-670,00

Matkustuskustannukset Viestintä

-531,79

-1 740,84

-8 699,32

-9 272,71

Vesipostin kulut Viestintä
Muut kulut Viestintä

-3 680,76

-10 865,89

-13 681,87

-22 549,44

-8 393,56

-17 219,18

17 270,14

17 391,91

-243 635,76

-241 914,87

Matkustuskustannukset Keskus

-19 129,64

-19 858,82

Toimistokulut Keskus

-59 539,16

-60 550,06

Liittokokouskulut

-23 463,85

-27 587,41

-6 477,80

-5 531,31

Kulut yhteensä

Kate Julkaisu- ja tiedotustoiminta

Keskustoimisto ja jäsenpalvelut
Tuotot
Tuotot keskustoimisto
Kulut
Henkilöstökulut Keskus

Muut kulut Keskus
Poistot Keskus
Kulut yhteensä

Kate Keskustoimisto ja jäsenpalvelut
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-3 208,74

-3 306,61

-355 454,95

-358 749,08

-338 184,81

-341 357,17
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Muu varsinainen toiminta
Tuotot
Tuotot muu varsinainen toiminta

2 813,77

451,55

Spesiaalikulut Muu toiminta

-816,00

-714,00

Muut kulut Muu varsinainen toiminta

-916,00

-958,00

-1 732,00

-1 672,00

Kate Muu varsinainen toiminta

1 081,77

-1 220,45

Tuotto-/kulujäämä

-359 087,38

-369 246,53

7 609,32

707,56

Kulut

Kulut yhteensä

A-Kiltojen Liitto ry
Aluetyö
Tuotot
Muut tuotot Aluetyö
Kulut
Henkilöstökulut Aluetyö

-186 343,96

-173 496,77

Matkustuskustannukset Aluetyö

-32 370,19

-34 124,36

Toimistokulut Aluetyö

-11 826,01

-12 228,41

Muut kulut Aluetyö

-18 540,02

-11 271,74

-249 080,18

-231 121,28

-241 470,86

-230 413,72

1 284,00

900,00

-2 136,51

-2 401,37

Kulut yhteensä

Kate Aluetyö

Naistoiminta
Tuotot
Muut tuotot, Naistoiminta
Kulut
Henkilöstökulut Naistoiminta

-300,00

Matkustuskustannukset Naistoiminta
Toimistokulut Naistoiminta

-21,15

-110,26

Spesiaalikulut Naistoiminta

-3 435,63

-2 558,36

-82,60

-665,25

Muut kulut Naistoiminta
Kulut yhteensä

Kate Naistoiminta

-5 675,89

-6 035,24

-4 391,89

-5 135,24

Toiminnan tuotto-/kulujäämä

-604 950,13

-604 795,49

Päihdeasiamiestoiminta
Tuotot
RAY:n avustus, PAM 2015

1 602,23

Tuotot yhteensä

0,00

1 602,23

Kulut
Henkilöstökulut PAM

-1 319,00

Toimistokulut PAM

-283,23

Kulut yhteensä

Kate Päihdeasiamiestoiminta
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0,00

0,00
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Varainhankinta
Tuotot

2 300,00

2 275,00

2 300,00

2 275,00

-602 650,13

-602 520,49

474,65

420,68

474,65

420,68

-602 175,48

-602 099,81

Kulut

Tuotto-/Kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut

Tuotto-/Kulujäämä
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot

1,07

Satunnaiset kulut

-1 301,32

Satunnaiset erät yhteensä

0,00

-1 300,25

Tuotto-/Kulujäämä

-602 175,48

-603 400,06

623 000,00

598 000,00

623 000,00

598 000,00

20 824,52

-5 400,06

20 824,52

-5 400,06

Yleisavustukset
Toiminta-avustus RAY

Yleisavustukset yhteensä

Tilikauden tulos

Tilinpäätössiirrot
Varausten muutos

Tilikauden yli-/alijäämä

A-Kiltojen Liitto ry
1.1.-31.12.2016
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1.1.-31.12.2015

Tilinpäätössiirrot
Varausten muutos
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Tilikauden yli-/alijäämä

20 824,52

-5 400,06

A-Kiltojen Liitto ry

TASE

1.1.-31.12.2016

1.1.-31.12.2015

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet

6 177,28

5 611,07

Sijoitukset

1 806,33

2 512,72

7 983,61

8 123,79

Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Siirtosaamiset

59,04

Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä

121 510,94

97 848,74

121 569,98

97 848,74

129 553,59

105 972,53

67 680,53

73 531,09

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Edellisien tilikausien yli-/alijäämä

-780,00

Vuokravakuuden palautus PAM

Tilikauden yli-/alijäämä

20 254,52

-5 850,56

87 155,05

67 680,53

Muut lyhytaikaiset velat

-3 879,46

-6 757,98

Siirtovelat

46 278,00

45 050,00

42 398,54

38 292,02

129 553,59

105 972,55

Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Lyhytaikainen
Saadut ennakot

Lyhytaikainen yhteensä
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Selvästi parempi – A-Kiltojen Liitto ry
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