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A-KILTOJEN LIITTO RY
YLEISTÄ

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2017
Toimintavuoden aikana valmistuneen A-Kiltojen
Liitto ry:n strategian keskeinen valinta on tukea
A-killan perustehtävää. Yhdistyksen kevätkokous päivitti perustehtävän sisällön hyväksymällä
A-kiltatoiminnan määritelmän: A-kiltatoiminta on
päihteetöntä, vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja monimuotoisesti toteutettavaa vertaistukitoimintaa
päihdeongelmaisille ja -päihdetoipujille sekä heidän läheisilleen. A-killat ovat yhteiseltä arvopohjalta toimivia itsenäisiä yhdistyksiä.

A-Kiltojen Liitto ry on A-kiltojen vuonna 1968 perustama valtakunnallinen päihdealan järjestö.
A-Kiltojen Liitto ry:n perustehtävä on yhdistysmuotoisen vertaistukitoiminnan tukeminen A-killoissa
sekä kohderyhmän edunvalvonta A-kiltatoiminnan
kautta ja sitä tunnetuksi tekemällä. Liiton tarkoitus
ja toimintamuodot on kirjattu sääntöjen 2 §:ään.
A-Kiltojen Liitto ry:n muodostavat jäsenrekisterissä olevat itsenäiset A-killat, joita toimintavuoden
lopussa oli 86. Jäsenmaksuvelvoitteestaan huolehti
56 jäsenyhdistystä, joista kahdelle A-killalle myönnettiin maksuvapautus vähävaraisuuden vuoksi.
A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyi vuonna 2017
kolme uutta jäsentä; Minnea A-kilta ry (Teuva), Kuhmon A-kilta ry ja Sotkamon A-kilta ry. Järvenpään
A-kilta ry:n toiminta käynnistyi uudelleen pitkän
lepokauden jälkeen. Toiminnassa olevien A-kiltojen
määrä vaihteli vuoden aikana ja oli vuoden lopussa
63. (taulukko 1: Toimivat jäsenkillat 31.12.2017).

A-kiltatoiminnassa syntyi vuonna 2017 yhteensä
181 897 päihteetöntä päivää, joista A-kiltojen järjestämässä toiminnassa 179 655 päivää ja A-Kiltojen
Liiton tapahtumissa 2 242 päivää.
A-kiltatoiminnan teemana oli vuonna 2017 ”samanlaiset, erilaiset toipujat”.

JÄSENPALVELUT – TUKI A-KILLOILLE
A-Kiltojen Liitto ry:n jäsenyhdistykset ovat yhdistyslain mukaisia itsenäisiä yhdistyksiä. A-Kiltojen
Liitto 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.
A-Kiltojen Liitto ry:n jäsenjärjestöavustusta haki
ja sai kaikkiaan 27 A-kiltaa. Haettujen avustusten
yhteissumma oli 33 104 euroa, joten hallitus joutui arvioimaan hakemuksia tarkkaan, jotta käytet-

tävissä oleva 20 000 euron avustussumma saatiin
riittämään. Avustuksia myönnettäessä painotettiin
hakemuksia, jotka tukevat ja kehittävät A-killan perustehtävää, vertaistukea ja toiminnallisuutta sekä
Luonnon päiviin liittyviä hakemuksia.

Liite 1:
Liitetaulukot: A-kiltatoiminnan tunnuslukuja
Liite 2:
A-kiltojen Liitto ry:n tapahtumat ja osallistujamäärät
2017
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Taulukko 1.

Toimivat jäsenkillat 31.12.2017
Toimivaksi A-killaksi on laskettu A-kilta, jolla on toimintavuodelle valittu hallitus.
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
Järvenpään 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
Minnea 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

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
Kuhmon A-kilta ry
Oulun A-kilta ry
Pohjois-Lapin A-kilta ry
Pyhäjärven A-kilta ry
Raahen A-kilta ry
Sotkamon A-kilta ry
Taivalkosken A-kilta ry
Tornion A-kilta ry
Ylä-Kainuun A-kilta ry

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.

tuivat vuoden aikana seitsemän kertaa aluetyötä
kehittäviin tiimitapaamisiin.

Aluetyön muotoja ovat muun muassa erilaiset
A-kiltatoimintaa tukevat ja kehittävät alueelliset tapahtumat, paikallisille A-killoille suunnatut tavoit-

Taulukko 2:
Aluetoiminnan keskeiset menot (€)
2017

2016

Aluetapaamisten A-kiltojen
matkakorvaukset

11 458

11 741

Aluetapahtumien
kustannukset

17 526

18 540

Aluetyön henkilöstön
matkakustannukset

A-Kiltojen Liitto ry:n aluetyö
Aluetyö on jäsenpalvelua A-killoille sekä niiden alueelliselle yhteistoiminnalle. Aluetyön tavoitteena
on, että päihdetoipujien ja heidän läheistensä tavoitettavissa on avoimia ja toimivia A-kiltayhteisöjä,
jotka muodostavat A-Kiltojen Liitto ry:n. Aluetyötä
tekee neljä järjestökoordi-naattoria, jotka kokoon-

Toiminta
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22 956

20 403

Ero (%)

+2553
(+13%)
-283
(-2%)

-1014
(-5%)
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että kahden A-killan kanssa ryhdyttiin pilotoimaan
tilastollisen ja laadullisen tiedonkeruun työkaluja
A-kiltatoiminnan mittaamisen, kuvaamisen ja arvioinnin tueksi.

teelliset kehittämispäivät sekä A-kiltatoiminnan
tavoitetta edistävä yhteistyö. Aluetyöllä palveltiin
A-kiltoja ja tavoitettiin A-kiltalaisia kattavasti.

A-kiltoja ja A-kiltalaisia motivoitiin osallistumaan
toimintavuonna toteutettuihin MIPA tutkimuksiin.
A-kiltojen vastausprosentti järjestökyselyssä oli
68% ja hyvinvointikyselyyn vastasi 169, vastaajien määrä ylitti asetetun tavoitteen (tavoite: 150).
A-kiltoja myös ohjattiin käyttämään edellisten
MIPA tutkimusten jo käytössä olleita tuloksia oman
toiminnan kehittämisessä. A-killat hyödynsivät tutkittua tietoa myös rahoitushakemuksissa.

Aluetyön tavoitteet vuodelle 2017
•

A-killat vahvistuvat perustehtävänsä toteuttamisessa

•

Aluetyön palvelut ovat A-kiltojen tavoitettavissa.

•

•
•
•
•
•

Aluetyöllä vahvistetaan hyviä toimintamalleja
ja tuetaan niiden leviämistä.

Aluetyöllä on keskeinen rooli uusien A-kiltojen perustamisessa. Uusia A-kiltoja perustettiin kolme ja
yksi pitkään lepotilassa ollut A-kilta käynnisti uudelleen toimintansa. Varsinais-Suomessa tehtiin
yhteistyötä kunnan toimijoiden kanssa A-kiltatyyppisten vertaistukiryhmien käynnistämiseksi.

A-kiltatoiminnan toteutumista seurataan ja itsearviointia kehitetään.
A-kiltojen ja hoidon välillä on polku
A-kiltatieto vaikuttaa

Aluetyön työmuodot on kuvattu ja arvioitu tavoitteenmukaisen vaikuttavuuden perusteella
Vertaistuen järjestäytymisen tarpeeseen uusilla
A-kiltapaikkakunnilla reagoidaan.

Aluetyön palveluita tarjottiin toimintavuonna maksutta kaikille jäsenille (A-killoille). Aluetyönä A-killat saivat mm. työkaluja toimintansa arviointiin ja
kehittämiseen, neuvoja, apua ja ohjausta yhdistyshallintoon liittyvissä kysymyksissä sekä tietoa yhdistystoimintaan liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista ja säätelystä. A-kiltojen yhteydenotot koskivat
myös ristiriitatilanteita sekä vapaaehtoistoimijoiden jaksamisen tukemista. Kahden A-killan kanssa
käytiin myös purkautumistoimiin.
Aluetapaamisissa, parastamistyöpajassa sekä puheenjohtajien ja puheenjohtaja–toiminnanjohtajatyöpari tapaamisissa A-killat pääsivät jakamaan
keskenään toiminnan hyviä käytäntöjä, toiminnassa havaittuja haasteita sekä tulevia kehittämis- ja
hankehakukohteita.

Mipa -tutkimuksen kyselytietojen (2017) mukaan
aluetapaamisiin osallistujista lähes yhtä paljon on
naisia (48%) kuin miehiäkin. Osallistujista kolme
neljäsosaa (74%) on työikäisiä (alle 65 v.).
Toimintavuoden aikana käynnistettiin A-kiltojen
oman toiminnan itsearvioinnin kehittäminen, siten
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KOULUTUSPALVELU
Osallistujat arvioivat koulutukeen osallistumisen
hyötyä omalle toipumiselle arvosanalla 4,5. A-killalle hyötyä arvioitiin hieman maltillisemmin arvosanalla 4,3. Yleisarvosana koulutuksille oli korkea 4,6
(asteikko 1-5).

Koulutuspalvelun tarkoituksena on tukea ja antaa
valmiuksia A-kiltojen yhdistysmuotoiselle vertaistukitoiminnalle. Tavoitteena on sekä jäsenjärjestöjen monipuolisen toiminnan kehittyminen, että
yksilötason muutos (toipuminen).

Koulutusten tavoite vapaaehtoistoiminnan johtamisen kehittämisestä A-killoista ei täysin toteutunut. Koulutusten pääpaino oli vertaisuuden ja
vertaistoiminnan vahvistamisessa, tämä painotus
säilytetään myös jatkossa.

Koulutustoiminnan tavoitteet vuodelle 2017
•

A-killat hyötyvät koulutuspalvelusta, koulutuksiin on helppo osallistua

•

A-killat ovat toiminnallisia päihdetoipujayhteisöjä, joissa vapaaehtoistoimintaa arvostetaan

•

•
•

A-killat toimivat arvojen mukaisesti, yhdistyslakia ja sääntöjä noudattaen

”Kiitos voimaannuttavassa koulutuksesta.
Nyt on reppu täynnä uusia ideoita
omaan A-kiltaan”

A-killoissa on helppo ryhtyä vapaaehtoiseksi,
vastuut on määritelty, osaamista ja jaksamista
tuetaan

Aluetyöllä vahvistettiin ja seurattiin koulutuspalvelun tavoitteiden toteutumista A-kiltojen toiminnassa. Havaintoja tehtiin muuttuneista hallinnon
käytännöistä, uusista A-kiltaryhmistä ja toiminnan
sisällöistä. Koulutuksiin osallistuneet myös ottivat
myöhemmin yhteyttä varmistaakseen tai vahvistaakseen koulutuksessa saatua oppia tai mallia.

A-Kiltojen Liitto ry järjestää yhteisseminaareja
A-kiltatoiminnan edistämiseksi.

Kaikki seitsemän valtakunnallista koulutusta toteutuivat kuluneen vuoden aikana. Kaikissa koulutuksissa oli kouluttajana A-Kiltojen Liitto ry:n työntekijä ja neljässä koulutuksessa myös A-kiltalainen vertaisohjaaja. Koulutuspalvelun käyttöaste oli korkea,
vain kahteen koulutukseen jäi toiseen yksi, toiseen
kaksi koulutuspaikkaa täyttämättä. Vastaavasti peruutuspaikkajonoon jäi kolme osallistujaa yhden
koulutuksen osalta. Vuosittain samat A-killat käyttävät koulutuspalvelua ja kerran osallistujia lähettänyt A-kilta ilmoittaa osallistujia lähes poikkeuksetta uudelleen. Palvelua käyttävien A-kiltojen määrä nousi edellisestä vuodesta neljällä (28 A-kiltaa).

A-killoista tulleet koulutussisältötoiveet huomioitiin mahdollisuuksien mukaan ja koulutusjaosto
käsitteli kaiken koulutuspalautteen. Koulutusjaosto julkaisi ”Yhdenvertaisuuden edistäminen A-Kiltojen Liitto ry koulutuspalvelussa” -suunnitelman,
osana vuositeemaa ja 2018–2022 strategiaa. Lisäksi koulutusjaosto otti kantaa ja teki kehittämistoimia A-killoista tulleiden kysymysten ja aloitteiden
perusteella.
A-kiltalaisille ja yhteistyökumppaneille järjestettiin
koulutuksellinen yhteisseminaari valtakunnallisilla
päihdepäivillä. ”Kaksoismarginaalissa – samanlaiset, erilaiset päihdetoipujat” oli päihdepäivien yksi
suosituimmista seminaareista. Yhteistyökumppaneita seminaarissa olivat Yhdenvertaisuusvaltuutetun Toimisto, Seta ry sekä KAKSOISPISTE: -toiminta.

”Antoisa koulutus!
Mukaan lähtee reilusti uutta tietoa/
taitoa, reipasta ja hyvää mieltä”
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VIRKISTYKSELLINEN VERTAISTOIMINTA
Taulukko 3:
Koulutus- ja muun vertaistoiminnan keskeiset menot (€)

Toimintajaoston toteuttaman Sporttivartti -kampanjaan osallistui 35 A-kiltaa. Sporttivarttisuorituksia tehtiin 39 533 kappaletta ja niiden suorittajina oli 348 henkilöä. Saadun palautteen perusteella
kampanjasta on pidetty, se on innostanut A-kiltalaisia ja antanut toimintaa sopivaa haastetta. Toimintajaoston tukemana FC A-kilta osallistui perinteisesti sekä Umpihankifutiksen että Suopotkupallon
MM-kisoihin. Tietomestaruuskisa toteutettiin kerran sähköisesti WhatsApp-sovellukseen ja puhelimeen tukeutuen.

Toiminta

Kurssipaikkamaksut
Kurssimatkatuki
A-killoille

Virkistystapahtumien
(Sporttivartti,FC Akilta, biljardikisa jne.)
kulut

A-Kiltojen Liitto ry:n kesäpäivät pidettiin Kempeleessä.

2017

15 829

2016

Ero (%)

15 092

+737 (+5%)

9 687

7 702

+1 985 (+26%)

1 555

1 696

-141 (-8%)

A-Kiltojen Liitto ry toimi välittäjäorganisaationa
mahdollistaen A-kiltalaisille kolme tuettua lomaa.
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n lomat toteutuivat Leppävirralla heinäkuussa, Runnilla lokakuussa ja Ylihärmässä joulun aikaan.

Kesäpäivillä Kempeleessä pidettiin perinteiset
saappaaheittokisat.

9

A-Kiltojen Liitto ry – Vuosikertomus 2017

VIESTINTÄ- JA TIEDOTUSTOIMINTA
Selvästi parempi -blogi ilmestyi
seitsemän
kertaa. Teemat
nostivat
esiin
n äk ö k u l m i a
A-kiltatoiminnasta. A-klinik
kasäätiön sähköisessä uutiskirjeessä
julkaistiin
kuusi
Selvästi parempi
-blogia ja kesäkuun uutiskirjeessä julkaistiin
A-Kiltojen Liitto
ry:n luontolähettilään päihdetoipumisen ja
luonnon yhteyttä kuvaava kirjoitus Luonnon
voimaa -blogisarjassa.

Viestinnän tehtävänä on lisätä tietoisuutta A-kiltatoiminnasta, päihdetoipumisesta ja toipumiskult
tuurista sekä osallistua yhteiskunnal
liseen päih
dekeskusteluun.
Viestinnällä
varmistetaan
ajankohtaisen tiedon kulku jäsenistön keskuudessa
ja tarjotaan A-killoille kanavia vaikuttamiseen. Vuositeema samanlaiset, erilaiset toipujat ja Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi huomioitiin viestinnässä.

Viestintäjaosto huolehtii viestinnän strategisesta suunnittelusta, määrittelee sisäisen ja ulkoisen
viestinnän kehittämisen painopisteitä ja ohjaa viestinnän täytäntöönpanoa. Jaosto toimii Vesipostilehden toimituskuntana. Viestintäjaosto kokoontui
neljä kertaa toimintavuotena.

Viestinnän tavoitteet vuodelle 2017:
•
•

•
•
•

A-kiltatoiminta ja päihdetoipuminen on esillä
julkisuudessa vuositeemaa hyödyntäen.
A-kiltatoiminnan edunvalvontaa tuetaan viestinnällisin keinoin.
Vesiposti-lehden kehittämistä jatketaan.
A-kiltojen viestintäosaaminen kehittyy.
A-kiltatoiminnan kiinnostavuus ja saavutettavuus paranevat.

Allianssin, SOSTEn ja Kepan
koordinoimassa Järjestö100
-kampanjassa
esiteltiin yhteisellä verkkosivustolla kansalaisyhteiskunnan saavutuksia. Päihdetoipuminen vertaistuella
(A-kiltatoiminta) valittiin yhdeksi suomalaisen järjestötoiminnan saavutukseksi.

Valtakunnallinen ja alueellinen näkyvyys

A-kiltatoimintaa, päihdetoipumista ja samanlaiset
– erilaiset toipujat -vuositeemaa nostettiin julkisuuteen A-Kiltojen Liitto ry:n omassa painetussa
julkaisussa Vesiposti-lehdessä (ilm. 4 krt/vuosi),
verkkosivustolla, Selvästi parempi -blogissa, Twitterissä ja Facebookissa.
Osallistuminen kumppanina Metsähallituksen
Luontopalveluiden koordinoimiin luonnon päiviin
(4 kpl) mahdollisti A-kiltatoiminnan ja päihdetoipumisen sisältönäkyvyyden uusilla foorumeilla
(www.luonnonpaivat.fi ja luonnon päivien sosiaalinen media). Kumppanina oli yli 60 organisaatiota.
A-kiltoja innostettiin viestimään luonnon päivinä,
osallistumaan tapahtumiin tai järjestämään omia
tapahtumia.

A-kiltatoiminnan edunvalvonta oli teemana esillä A-killoille suunnatussa viestintäkoulutuksessa.
A-Kiltojen Liitto ry osallistui EPT-verkoston koordinoimaan Kuntavaalit-kampanjaan, jossa nostettiin
esiin muun muassa päihteettömien tilojen tarvetta
paikallistasolla.
10
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Vesipostilehden kehittäminen

Hoitopaikkatiedotus
A-kiltatoiminnasta tiedotettiin kohdennetusti
päihdeongelmaisille ja -toipujille Järvenpään Päihdesairaalassa. Infot toteutuivat kuukausittain ja
niistä huolehtivat A-kiltojen päihdetoipujat. Lisäksi tehtiin viisi infokäyntiä Ridasjärven päihdehoitokeskukseen, yksi Lapin päihdeklinikalle ja yksi
toiminnallinen info Kankaanpään A-kotiin. Näiden
A-Kiltojen Liitto ry:n koordinoimien infojen lisäksi
paikalliset A-killat tekivät infokäyntejä paikallisiin
päihdehoitopaikkoihin. Päihdealan toimijoille esiteltiin A-kiltatoimintaa Päihdepäivillä A-Kiltojen
Liitto ry:n näyttelypisteessä.

Vesiposti-lehden sisällön kehittämistä jatkettiin
uusilla kolumneilla. Vankiloihin (18 kpl) tehtiin
kohdennettu Vesiposti-markkinointikampanja. Vesiposti-lehti siirrettiin suunnitellusti kokonaisuudessaan verkossa luettavaksi niin, että verkossa on
luettavissa aina uusinta edeltävä lehti.

A-kiltatoiminta sosiaalisessa mediassa
A-kiltojen edustajia koulutettiin sosiaalisen median eri kanavien käyttöönottoon ja niiden hyödyntämiseen A-kiltatoiminnasta viestimisessä. Lisäksi
koulutusta ja ohjausta annettiin oman tarinan kirjoittamiseen ja tarinan tarjoamiseen medialle. A-kil
tayhdistykset ovat ottaneet enenevästi käyttöön
Facebook-sovelluksen yhtenä tai pääasiallisena
verkkotiedotuskanavanaan. 2010-luvulle tultaessa
viidellä A-kiltayhdistyksellä oli oma Facebook-sivu.
Vuoden lopussa 2017 lukumäärä oli 36. Tämän lisäksi on luotu suljettuja vertaisryhmiä Facebookiin.
Perinteisiä verkkosivuja oli vuoden 2017 lopussa
A-killoista 17:sta. (12.4.2010 luku oli 18).

Viestintämateriaali
Uutena materiaalina tuotettiin A-kiltatoiminnan tulevaisuus -julkaisu, joka sisältää strategiakeskustelun tuotoksen eli kuuden perusarvon päivitetyt sisällöt, A-kiltatoiminnan määritelmän sekä yhteisen
vision vuodelle 2022.
Luontoyhteys A-kiltatoiminnassa -esite valmistui
kesäkuussa.

Viestintäjaoston ideoima A-kiltatoiminta Facebookryhmä on tarkoitettu kaikille päihdetoipumisen
edistämisestä kiinnostuneille. Ryhmä on myös matalankynnyksen paikka mahdollisille uusille A-kiltalaisille tutustua A-kiltatoimijoihin.

A-killat ottivat osaa A-Kiltojen Liitto ry:n organisoimaan päihteettömään itsenäisyysjuhlaviikkoon
joulukuussa. Yhtenäinen visuaalinen ilme toteutettiin painamalla Ei niin tärkeätä juhlaa, etteikö sitä
voisi viettää selvin päin -julistetta sekä tuottamalla
verkkomateriaalia.

Taulukko 4:
Viestinnän keskeiset menot (€)
Toiminta

2017

2016

Vesipostin menot

10 137

8 700

Tiedotusmateriaalit,
www-sivujen ylläpito yms.

3 833

3 681

Tiedotusmatkakorvaukset

1137

532

Ero

+1437
(+17%)

Liite 3:
A-Kiltojen Liitto ry:n viestintä 2017
(tuotokset ja suoritteet)

+152
(+4%)

Liite 4:
Ei niin tärkeätä juhlaa, etteikö sitä voisi viettää selvin
päin -juliste

+605
(+113%)
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NAISTOIMINTA
Naisjaosto toimi välittäjäorganisaationa Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n järjestämällä Naisille voimaa vertaisuudesta -lomalla Spa hotelli
Runnilla. Naisjaosto huolehti lomalle vertaisohjaajan. Lomalle osallistui 14 naista ja se sai osallistujilta hyvän palautteen.

Naisten osuus A-kiltojen jäsenistä on reilu kolmannes (39%) ja osuus on pysynyt aika vakiona
viime vuosina. Naisten osallistumisaktiivisuus on
ollut vuoden 2017 aikana kasvussa. Naisten osuus
A-Kiltojen Liitto ry:n tapahtumissa oli jo 44 %, aluetapaamisissa 48%.

Pohjois-Suomen A-kiltojen naiset järjestivät Kajaanissa jälleen oman naisten alueleirin, jonka järjestelyjä naisjaosto tuki taloudellisesti. Myös naisten
alueleirin osallistujien palauteet olivat positiivisia.

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.

Naisjaoston toimesta tehtiin syksyn ja talven aikana
kysely A-kiltanaisille. Kyselyyn saatiin vastauksia
66 kappaletta, 22. eri A-killasta. Naisjaosto analysoi
kyselyn tuloksia ja pohtii hankehakemuksen jättämistä STEA:lle A-kiltojen naistoipumisen kehittämiseksi.

Naistoiminnan tavoitteet vuodelle 2017
•
•
•
•

Koulutus
Virkistäytyminen
Alueellisen naistoiminnan tukeminen
Naiserityisen päihdetoipumisen kehittäminen
A-killoissa

Naisten Voimavarapäivät järjestettiin huhtikuun lopulla Kajaanissa osallistujinaan 18 naista. Voimavarapäivien teemana oli naisten päihteidenkäytöstä
kokema häpeä ja syyllisyys. Päiviin sisältyi lisäksi
toipumiskeskusteluja, vertaistukea ja monimuotoista yhdessäoloa. Vaativa aihe onnistuttiin käsittelemään hyvin, sillä voimavarapäivät saivat osallistujilta varsin positiivisen palautteen (ka 4,6/5).

Taulukko 5:
Naistoiminnan keskeiset menot (€)
Toiminta

2017

2016

Naistoiminnan
matkatuki A-killoille

1 399

765

Naisjaoston kulut

”Uutta tietoa häpeästä ja
syyllisyydestä.
Antoi toivetta käsitellä aihetta”

Naisjaoston järjestämät ja tukemat
tapahtumat

12

2 223

2 845

Ero

1 372

+851 ( +62%)

2 438

+407 (+17%)

+634 (+83%)
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TIEDON TUOTANTO JA ARVIOINTI
Taulukko 6: A-Kiltojen Liitto ry:n toimintaan
osallistuneet 2017.

Tiedontuotannon ja arvioinnin tavoitteet vuodelle
2017:
• A-kiltojen hiljainen tieto on kiinnostava tutkimuskohde
• Päihdepalveluihin ja osaamiseen vaikutetaan
A-kiltatiedolla

Tapahtumiin osallistujen sukupuolijakauma
(vastaajia 345)

0%
44 %
56 %

A-Kiltojen Liitto ry:ssä laadittiin v. 2017 tiedonhallintasuunnitelma, jossa määriteltiin, mitä määrällistä ja laadullista tietoa tuotetaan ja mistä sekä
millaista omaa tiedontuotantoa on tehty ja tulisi
tehdä. Liiton jäsenpalveluista tietoa kerätään aluetyöstä, koulutuksesta, viestinnästä, taloudesta sekä
jäsenistön aktiivisuudesta ja osallistumisesta. Sen
lisäksi tehdään erillisselvityksiä, vuonna 2017 sellainen tehtiin A-kiltojen naiserityisen päihdetoipumisen kehittämistarpeista. Tiedonkeruun lisäksi on
laadittu prosessikuvauksia palvelun laadun varmistamiseksi. Tältä osin työ jatkuu.

Mies
Nainen
Muu

Tapahtumiin osallistujen ikäjakauma
(vastaajia 359)

8%
8%

5%

5%

11 %

35 %

11 %
13 %

13 %

35 %
28 %

–29
–29

30–39
40–49

30–39

40–4950–59
50–5960–69

28 %

60–69
70–

70–

Tapahtumiin osallistujen side A-kiltatoimintaan
(vastaajia 355)

Tietoa kerätään ja tuotetaan toiminnan arviointia,
raportointia ja kehittämistä varten. Tietoa kerätään myös jäsenistöä sekä rahoittajaa varten, jotta
ne voivat seurata liiton toimintaa sekä arvioida sen
aikaansaamia tuloksia ja vaikutuksia. Tietoa käytetään myös liiton asiantuntijaaseman vahvistamiseen, laajempaan vaikuttamiseen sekä päätöksentekoon.

1%
12 %
45 %
35 %

Päihde-toipujana
Päihdetoipujan läheisenä
Muuten vapaaehtoisena

7%

Työntekijänä
En ole mukana Akiltatoiminnassa

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.

A-Kiltojen Liitto ry:llä ei ole omaa tutkimustoimintaa tai -henkilöstöä. Liitto on kuitenkin aktiivinen
toimija Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteisessä tutkimushankkeessa (MIPA). A-Kiltojen Liitto ry:ssä MIPA-tutkimusohjelma on koettu sekä
tärkeäksi tiedontuottajaksi että tueksi oman tietotuotannon kehittämiseen ja tiedon tehokkaampaan hyödyntämiseen. A-Kiltojen Liitto ry:ssä
tutkimuksen pääasialliseksi tehtäväksi koetaan järjestön perustehtävän tukeminen. Tutkitun tiedon
valossa voidaan pohtia, tekeekö järjestö lupaustensa mukaisia asioita ja tuottaako toiminta tavoiteltuja vaikutuksia. Tutkitun tiedon halutaan tukevan
A-kiltojen elinvoimaa, toipumiskulttuuria ja toiminnassa mukana olevien ihmisten toipumista sekä parantavan päihdeongelmaisten, -toipujien ja heidän
läheistensä asemaa ja osallisuutta

Liite 5:
A-Kiltojen Liitto ry:n toiminnan seuranta, vaikutukset ja
tuotokset
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KEHITTÄMINEN
Kehittämisen ja arvioinnin tavoitteet vuodelle
2017:
•
•

A-kiltatoiminnan tulevaisuusasiakirjan perustalta laadittiin A-Kiltojen Liitto ry:n strategia, joka
hyväksyttiin syyskokouksessa 2017. Strategia on
laadittu vuosille 2018-2022. Vuoden 2022 visioksi
päätettiin: ”A-kiltatoiminnassa tunnistetaan päihdeongelmaisten, -toipujien ja heidän läheistensä
moninaisuus. A-kiltatoiminnassa on toipumisrauha, toimintaan on turvallista tulla.”

A-kiltatoiminnan strategia 2018–2021 valmistuu
A-Kiltojen Liitto ry:n strategiaa päivitetään
A-kiltatoiminnan strategiaa tukevaksi

A-Kiltojen Liitto ry:n kevätkokous päätti A-kiltatoiminnan tulevaisuus -asiakirjan. Yhteistä tulevaisuuskeskustelua käytiin suunnitellusti muun
muassa A-Kiltojen Liitto ry:n aluetapaamisissa,
koulutuksissa, tapahtumissa, jaostoissa ja hallituksessa vuodesta 2015 lähtien. Kevätkokouksessa
vahvistettiin yksimielisesti kuuden perusarvon päivitetyt sisällöt, A-kiltatoiminnan määritelmä sekä
yhteinen visio vuodelle 2022.

Liite 6:
A-Kiltojen Liitto ry:n strategia

HALLINTO
Taulukko 7:
Hallinnon keskeiset menot (€)

Liiton kokouksia järjestettiin sääntöjen mukaisesti
kaksi: kevätkokous Ulvilassa ja syyskokous Kouvolassa. Kokousten yhteydessä järjestettiin viikonlopun mittaiset kevät- ja syyspäivät.

Toiminta

Kokouskulut, kevät-,
kesä- ja syyspäivien
kulut

Johtavina luottamushenkilöinä toimivat puheenjohtaja Hannu Gustafsson 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.

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

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).
A-Kiltojen Liitto ry:n keskustoimisto sijaitsee Tampereella ja aluetoimisto Oulussa Kumppanuuskeskuksessa

2017

22 162

2016

23 464

-1 302
(-6%)

17 333

18 020

-687
(-4%)

1 130

816

+314
(+38%)

Liite 7:
A-Kiltojen Liitto ry:n luottamustehtävät 2017
Liite 8:
A-Kiltojen Liitto ry:n edustukset 2017
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YHTEISTYÖ
A-Kiltojen Liitto ry on yhteistyökumppanina Savuttomuus eli MITU-hankkeessa, joka toteutetaan
vuosina 2017–2018. Sen päähallinnoijana on keuhkoterveysjärjestö Filha ry ja hankekumppaneina 11
sairaanhoitopiiriä, Diabetesliitto sekä Mielenterveyden keskusliitto. A-kiltalaisille jotka ovat kiinnostuneet tupakoinnin lopettamisesta ja toimimaan
vertaistukena tupakoinnin lopettamisessa tarjotaan mahdollisuus kouluttautua ns. Savuttomuuskoutseiksi.

A-Kiltojen Liitto ry on kumppanina mukana päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteisessä tutkimusohjelmassa (2015–2018). Alkuvuodesta valmistuivat tulokset osahankkeesta, jossa tutkittiin
järjestöjen tavoittamien ihmisten tilanteita. Hanke
on puolivälissä ja uudet tutkimushankkeet ovat
käynnistyneet: ”Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen roolit ja identiteetit” (4/2017–3/2019), ”Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät tekijät”
(1/2017–12/2018) ja ”Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena”
(4/2017–3/2019). Yhteistyötä on tehty mm. kaikkien osahankkeiden tutkijat tapaamalla, kommentoimalla tutkimussuunnitelmia ja kyselylomakkeita
sekä olemalla tietoa tuottavana kohderyhmänä osahankkeissa.

A-Kiltojen Liitto ry on Ehyt ry:n ylläpitämän Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston jäsen ja osallistui sen koulutus-, arviointi ja viestintä ja vaikuttamisryhmän työskentelyyn.

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.

Seitsemän järjestöä/säätiötä – mukana A-Kiltojen
Liitto ry – valmistelivat yhteistyössä hankehakemuksen, jonka tavoitteena on yhdenvertaisuuden
edistäminen digitalisoituvassa tietoyhteiskunnassa.
Digi haltuun – hankkeelle haettiin STEAn rahoitusta
ylimääräisestä hausta. Hankerahoitus saatiin osittain ja hankkeen käytännön toteutus käynnistyi syksyllä. A-Kiltojen Liitto ry on hankekumppanina mutta suunniteltua vähäisemmällä panoksella STEAn
määriteltyä hankkeen kohderyhmäksi palveluasunnoissa asuvat henkilöt.

EDUNVALVONTA
A-Kiltojen Liitto ry:n kesäpäivillä julkaistiin päihdehuoltolain uudistamistyöhön liittyen kannanotto. A-Kiltojen Liitto ry:ssä huolestuttiin siitä, että
STM:n päihdehuoltolain ja mielenterveyslain uudistamista pohtiva työryhmä ottaisi toteutettavaksi
vaihtoehdoksi erityislaeista luopumisen, joka tarkoittaisi, että päihdehuoltolain ja mielenterveyslain
si-sällöt kirjattaisiin sosiaalihuolto- ja terveydenhuoltolakeihin. Asiaa käsiteltiin kesäpäivillä, jossa
päätettiin tehdä asiasta kannanotto. Kannanotossa
A‐kiltalaiset päihdetoipujat vaativat päihdehuoltolain uudistamista ja säilyttämistä erillislakina. Siinä

tehtiin myös konkreettisia esityksiä päihdehuoltolain uudistettuun sisältöön. Kannanotto toimitettiin
STM:n työryhmälle sekä julkisuuteen.
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A-Kiltojen Liitto oli mukana sekä allekirjoittajana
että valmistelijana useiden järjestöjen yhteisessä
kannanotossa: ”Järjestöjen auttamistyö uhattuna
soteuudistuksessa” on valmistunut 21.3. Kannanoton kärkiviestinä oli, että maakuntien ja järjestöjen yhteistyön turvaamiseksi maakunnille kirjataan
sote-järjestämislakiin sama yhteistyövelvoite kuin
kunnillekin ja niille varmistetaan mahdollisuus ta-
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A-Kiltojen Liitto ry oli allekirjoittajana ja valmisteluosapuolena lausunnossa, jonka Päihdetoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto, Päivyt antoi valinnanvapauslainsäädännöstä.

loudellisesti avustaa alueen järjestöjen toimintaa.
Järjestölähtöinen auttamistyö on myös tarpeen ottavaltakunnallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon
tavoitteisiin. Järjestöjen yhteisen vaikuttamisen
positiivinen tulos on, että Sote-uudistuksen projektiryhmä julkisti 22. toukokuuta linjauksen, jonka
mukaan yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaedellytykset halutaan turvata sote- ja maakuntauudistuksessa. Hallituksen reformiministerityöryhmä on
puoltanut sote-uudistuksen projektiryhmän valmistelemia keinoja, joilla tuetaan hyvinvoinnin ja
terveyden edistämistyötä uusissa maakunnissa ja
selvennetään järjestöjen toimintamahdollisuuksia.

A-Kiltojen Liitto valvoo omia ja jäsentensä etuja
olemalla jäsenenä Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry:ssä. A-Kiltojen Liitto on vahvasti edustettuna myös Päihdetoimijoiden valtakunnallisessa
yhteistyöverkostossa (puheenjohtajuus). Verkosto
on erinomainen väline nostaa esiin päihdetoipumiseen liittyviä kysymyksiä ja tuoda mukaan keskusteluun A-kilta- ja kokemusasiantuntijatietoa.

A-Kiltojen Liitto ry oli allekirjoittajana ja valmisteluosapuolena lausunnossa, jonka Ehkäisevän
Päihdetyön järjestöverkosto antoi alkuvuodesta
Alkoholilain kokonaisuudistuksesta. Lausunnon
kärkenä oli että alkoholilain tarkoitus (1 luku 1 §)
muutetaan konkreettiseksi tavoitteeksi, joka on
alkoholin kulutuksen lasku kahdeksaan litraan.
Lakiin esitettiin kirjattavaksi selkeät toimenpiteet
tavoitteen saavuttamiseksi ja laista tehdään määräaikainen, enintään nelivuotinen. Tällöin olisi mahdollista arvioida tilannetta, mm. lapsivaikutuksia,
siirtymäajan jälkeen ja vahvistaa lain voimassaolon
jatkuminen soveltuvin osin vain siinä tapauksessa,
että haitat väestölle, sosiaali- ja terveydenhuollolle
tai elinkeinoelämälle eivät ole lisääntyneet.

Liite 9:
A‐kiltalaiset päihdetoipujat vaativat päihdehuoltolain
uudistamista

HENKILÖSTÖ
A-Kiltojen Liitto ry:n palveluksessa on kahdeksan
vakinaista tehtävää, joista kaikki ovat vakituisesti
täytettynä. Järjestökoordinaattori Aulikki Otrasen
vanhempainvapaan sijai-sena toimi YTM Brita Karjalainen 10.3.2017 saakka.

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

Taulukko 8: Henkilöstömenot (€)
Toiminta

Liite 10:
Henkilöstä 2017

Henkilöstökulut

16

2017

422 643

2016

424 580

Ero

-1937 (-0,5%)
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TALOUS
Vuodelle 2017 yleisavustusta (Ay 1) varsinai-

Vuodelle 2018 yleisavustusta varsinaiseen toimintaan haettiin 673 000 euroa ja saatiin 636 000.
Saamatta jäänyt 37 000 euroa tarkoittaa sitä, että
vuoden 2018 jouduttiin karsimaan, mm. suunniteltua tiedote- ja mediaseurantaohjelman hankintaa
siirtämällä. Lisäksi on tehty ”juustohöylämenetelmällä” karsintaa toimintamenoihin, jonka vuoksi
vuonna 2018 tarvitaan tarkkaa menojen harkintaa.
Lisäksi kasvatettiin alijäämäodotusta, joka on mahdollista vuonna 2017 syntyneen ylijäämän vuoksi.
STEA myönsi myös vuodelle 2018 20 000 euron AK
– avustuksen A-killoille myönnettäviä jäsenjärjestöavustuksia varten.

seen toimintaan haettiin 638 000 euroa ja saatiin
630 000. Tästä johtuen päätettiin jättää mediaseurantaohjelman (7000 euroa) hankkiminen myöhemmin toteutettavaksi. Muilta osin talousarvio
tasapainotettiin kasvattamalla vuoden 2017 alijäämää. RAY myönsi 20 000 euron AK – avustuksen
A-killoille myönnettäviä jäsenjärjestöavustuksia
varten (Ak 6) ja A-Kiltojen Liitto ry jakoi siitä toiminta- ja tarvikeavustuksia A-killoille. Kaiken kaikkiaan jäsenjärjestöavusta sai vuoden 2017 aikana
yhteensä 28 eri A-kiltaa.

Vuoden 2017 aikana A-Kiltojen Liitto ry myi omistamansa Elisa Communications Oyj:n osakkeet. Niistä
saatu tuotto oli n. 8920 euroa, mikä paransi vuoden
2017 tulosta merkittävästi. Talousarviossa vuodelle 2017 varauduttiin alijäämään. Toimintavuoden
aikana syntyi kuitenkin ylijäämää 13313 euroa. Ylijäämä johtuu valtaosin tehdystä osakemyynnistä.

A-Kiltojen Liitto ry / Hallitus
23.3.2018
Liite 11:
Ote tilinpäätöksestä 2017
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Liite 1:
Liitetaulukot
Liitetaulukko 1.
A-kiltojen toiminnan tunnusluvut
2017

Toimivat A-killat

63

Jäsenmäärä yht.
- joista naisia

2 741
1 072 (39%)

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

53 (84%)

Jäsenmäärä/kilta keskim.

52

Käynnit A-killoissa

179 655

Työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä*

129

A-kilta mahdollisti osallistujille päihteettömän päivän vieton *

839

* 2014–2016 ei vertailukelpoista tietoa

59

2016

49
(83%)

2 606
996 (38%)
53

188 209

58

2015

46
(79%)

2 812
1 050 (37%)
61

212 614

58

2014

46
(79%)

2 898
1090 (38%)
63

241 833

Liitetaulukko 2. Toimintamuotojen toteutuminen A-killoittain
Toimintamuoto

2017

Vastanneiden A-kiltojen määrä
Keskusteluryhmät*
Toiminnalliset ryhmät*
Päiväkeskus tai vastaava yhteisötila*
Naisille suunnattu toiminta*
A-kilta-, yhteisö- ja jäsenillat **
Luontoretket ja leirit
Kulttuuriretket
Liikkumiseen ja terveyteen liittyvät tapahtumat
Edullinen ruoka jäsenistölle
Peseytymis- tai saunomismahdollisuus
Yhteistoiminta toisten A-kiltojen kanssa
Tukihenkilötoiminta
Vertaistalousneuvonta (PA-ryhmä)
Talkootoiminta
Kuntouttava työtoiminta*
Mahdollisuus suorittaa yhdyskuntaseuraamusta*
Mahdollisuus opintoihin liittyvään harjoitteluun*
Tuki sähköiseen asiointiin*
Opastusta palveluiden käyttöön*
A-kiltainfot ja tiedotuskäynnit (krt/vuosi)
Muut ilmoitetut toimintamuodot

53
33
27
33
12
34
43
24
30
21
20
44
20
13
27
24
20
15
21
22
318
15

* Ei ole kysytty ennen vuotta 2017
** Ennen vuotta 2017 kysytty vain A-kiltailtoja

18

2016

2015

2014

25
38
23
30
17
20
38
16
11
26

26
39
25
22
18
18
42
21
10
25

22
38
22
29
24
19
44
15
10
26

469
21

573

436

49

46

46
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Liitetaulukko 3.
A-killan toiminta ja ilmapiiri
parantunut/
lisääntynyt

Edelliseen vuoteen verrattuna A-killan

ilmapiiri on
yhdistysosaaminen on
tunnettuus paikkakunnalla on
toiminnallisuus on
kävijöiden osallistuminen toimintaan on

44%
31%
50%
46%
46%

Liitetaulukko 4.
Aluetyön indikaattorit 2017

Lukumäärä

A-kiltakäynnit
Kouluttamispäivät
Alueellinen kouluttamispäivä
Kehittämispäivät A-killoissa
Matkapäivät

50%
67%
50%
42%
42%

2017

Keskm./ alue

79
24
6
12
183

heikentynyt/
vähentynyt

pysynyt samana

6%
2%

12%
12%

2016

Lukumäärä

19,8
6
1,5
3
45,8

Keskm./ alue

67
34

17
8,5

174

43,5

Liitetaulukko 5.
A-Kiltojen Liitto ry:n virkistystapahtumien osallistujamäärät 2017
Tapahtumat

Umpihankifutis
4.2.2017

Suopotkupallo
14.–15.7.2017
Tietomestaruus (WhatsApp)
20.9.2017
Yhteensä

Miehiä

Ke

Pe

Naisia

Yhteensä

10

Miehiä

1

Naisia

Yhteensä
Miehiä

Naisia

Yhteensä

11

20
4

Yhteensä

11

22

4

7

24

24

6

6

47

58

12

1

12

10
11

24

Päiviä

Naisia

5
5
5

15

2016

2

Liitetaulukko 6.
Osallistujamäärät tuetuilla lomilla (MTLH ry)

Voimaa vertaisuudesta
Naisille voimaa vertaisuudesta
Voimaa vertaisuudesta

2017

Osallistujia

10

19

A-kiltoja yhteensä

Päihteettömiä päiviä

La

12

5

Keskimäärin
5/ tapahtuma

Osallistujia
7
14
12

33 (63%)

Miehiä

7

12

19 (37%)

5

Keskimäärin
6/ tapahtuma

Osallistujia
yhteensä
14
14
24

52

Liite 2:
A-Kiltojen Liitto ry:n tapahtumat ja osallistujamäärät 2017
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Liite 3:
A-Kiltojen Liitto ry:n viestinnän tuotokset ja suoritteet
Liitetaulukko 7.
A-Kiltojen Liitto ry:n A-kiltainfot päihdelaitoksissa 2017
A-kiltainfot päihdelaitoksissa

Tavoitetut asiakkaat

Ridasjärven päihdehoitokeskus

144

Järvenpään päihdesairaala

510

Kankaanpään hoitokoti

33

Lapin päihdeklinikka

10

Tavoitetut asiakkaat yhteensä

697

Liitetaulukko 8.
A-Kiltojen Liitto ry:n näkyvyys sosiaalisessa mediassa 2017
Näkyvyys sosiaalisessa mediassa

Näyttökerrat

Selvästi parempi blogi

2 525

A-Kiltojen Liitto ry:n luontolähettilään blogi

5 435

#A_kiltatoiminta #luonnonpaivat päivitykset (Twitter)

yli 10 000

A-kiltatoiminta Facebook -ryhmä

400 jäsentä

Liitetaulukko 9.
A-Kiltojen Liitto ry:n verkkosivujen käyttö 2017
Verkkosivujen käyttö (a-kiltojenliitto.fi)
Istuntojen määrä

17 647

Sivun katselut

50 871

Käyttäjien määrä

10 206

Sivut/istunto

2,88

Istunnon keskimääräinen kesto
Välitön poistuminen (%)

2,39 min

21

44,41 %
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Liite 4:
Ei niin tärkeätä juhlaa, etteikö sitä voisi viettää selvin päin -juliste

Ei niin tärkeää juhlaa,
etteikö sitä voisi viettää
selvin päin.
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Liite 5:
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)

A-killoissa järjestetään päihteetöntä toimintaa ja vertaistukea
Päihdetoipuja saa vertaistuen ja päihteettömän ympäristön avulla
päihteettömän päivän ja Järjestetään koulutusta ja
osallisuutta yhteisössä virkistystoimintaa toipumisen
tueksi

Päivien määrä jolloin A-killass8717
sa on ollut toimintaa

A-kiltojen päihteettömät toimintamuodot yhteensä

35

Yhteistyössä toteutettavien
tuettujen lomien määrä

15 päivää/
260 päihteetöntä
päivää

A-Kiltojen Liitto ry:n järjestämien valtakunnallisten koulutuspäivien määrä

Järjestetään naisten toipumista
Naisten toimintapäivät
tukevaa toimintaa
Koulutetaan A-kiltalaisista kiltakoutseja ja vertaisliikuttajia

Toipujan terveys paranee vertaisryhmäliikunToteutettiin Sporttivartti
nan ja ulkoilun avulla
-kampanja A-killoissa
1.4.–31.5.2017

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

Kiltakoutsi-koulutukseen
osallistuneet

Vesiposti-lehdessä ja muussa
mediassa nostetaan esiin
A-kiltalaisia toipumistarinoita

23

3 päivää/
54 päihteetöntä päivää
16 henkilöä
35 A-kiltaa
348 A-kiltalaista

A-kiltojen käyntikerrat

179 655

Vesipostin ilmaisjakelu

283

Vesipostin tilaajamäärä

Vesiposti -lehti antaa tietoa
toipumiseen

20 päivää/
3000 päihteetöntä
päivää

Sporttivartti -kampanjassa
oli mukana
Sporttivartti -kampanjassa
toteutui

Osallistetaan päihdetoipujia
A-kiltaan osallisuuden ja vertaistuen mahdollistamiseksi

Mitattu tulos 2017

Painetut Vesipostit

Vesipostissa julkaistut toipumistarinat/vuosi

39 533 varttisuoritusta

322

4 x 1000
23 A-kilta-artikkelia
11 toipumistarinaa

A-Kiltojen Liitto ry – Vuosikertomus 2017

Hyvinvointitavoite: Osallisuus ja sosiaaliset verkostot kehittyvät
Sidosryhmä (kenen toiminnassa tai olosuhteissa tapahtuu muutos): A-kilta

Toimenpidetavoite

Muutosteot

Osoitin (indikaattori)

Mitattu tulos 2017

A-kilta on terve toipujayhdistys, joka tukee
toipujaa

A-kilta saa ohjausta yhdistystoimintansa ja perustehtävänsä järjestämiseen ja
kehittämiseen

Kehittämispäivät A-killoissa

12

Jäsenjärjestöavustuksella
avustettujen A-kiltojen määrä/ vuosi

27

Puheenjohtajien
vertaistukitapaamiset

7

A-killan perustehtävän
vahvistuminen

Vähävaraisia A-kiltoja
avustetaan taloudellisesti
perustehtävän toteuttamisessa ja kehittämisessä

A-killassa on osaavia
vapaaehtoisia

Yhdistystoiminnan perusA-kiltalaisten osaamista tuekurssille ja A-kiltatoiminnan
18 A-kiltaa
taan koulutuksella toiminperuskurssille osallistuneiden 48 osallistujaa
nan laadun kehittämiseksi
määrä

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

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

24

7
147 juttua (+67%)
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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
Toteutetaan infotilaisuuksia
päihdetoipumisen vertaisA-kiltatoiminnasta
tuelle tunnistetaan ja siihen
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-kiltatietoisuus kasvaa

A-kiltaseminaarin/ päihdepäiväseminaarin toteutuminen

25

Osoitin (indikaattori)

Mitattu tulos 2017

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

16

A-kiltojen järjestämien
tiedotustilaisuuksien määrä

316 (-33%)

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

1

Päihdepäivä -seminaari,
Helsinki
– Samanlaiset, erilaiset
toipujat

Ilmoittautuneista
(100),
kaikki eivät saapuneet paikalle

Liite 6:
A-Kiltojen Liitto ry:n strategia
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Liite 7:
A-Kiltojen Liitto ry:n luottamustehtävät 2017
Puheenjohtaja: 		
Varapuheenjohtaja:
Jäsenet: 			
			
			
			
			
			
Varajäsenet: 		
			
			
			
			
			

Tilintarkastaja:
Varatilintarkastaja:

Gustafsson, Hannu
Moilanen, Matti 		
Salin, Raija 		
Leskinen, Anneli
Itkonen, Matti 		
Oravisjärvi, Irja 		
Kankaanpää, Heikki
Pehkonen, Viljo 		
Hämäläinen, Minna
Vintturi, Pekka 		
Ranta, Matti 		
Pasanen, Arto 		
Räty, Jaakko 		
Saarela, Hannu 		

(5/5)
(5/5)
(4/5)
(4/5)
(5/5)
(5/5)
(5/5)
(3/5)
(2/5)
(2/5)
(1/5)
(1/5)
(1/5)
(1/5)

Espoon A-kilta Hykaa ry
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
Iisalmen A-kilta ry
Espoon A-kilta Hykaa ry
Jyväskylän 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

Johtoryhmä: 		
Hannu Gustafsson
(5/5)
			Matti Moilanen 		(5/5)
			
Ville Liimatainen
(5/5)
Koulutusjaosto: 		
Raimo Mäkinen 		
(3/3)
			
Irja Oravisjärvi 		
(3/3)
			
Satu Niemelä 		
(3/3)
			
Jaakko Räty 		
(3/3)
			
Sami Saloranta 		
(2/3)
			
Jukka Oksanen 		
(0/3)
			
Maarit Savolainen
(2/3)
Naisjaosto: 		
Lea Lottonen 		
(3/3)
			
Jaana Kähkönen 		
(0/3)
			
Minna Hämäläinen
(2/3)
			
Anneli Leskinen 		
(2/3)
			
Marita Turtiainen
(1/3)
			
Kirsti Metso 		
(3/3)
			
Sanna Toropainen
(1/3)
			
sijainen Satu Peippo
(2/3)
Toimintajaosto: 		
Aki Lottonen 		
(2/3)
			
Matti Moilanen 		
(3/3)
			
Hannu Silvennoinen
(2/3)
			
Ilmo Nevalainen 		
(0/3)
			
Sami Koskinen 		
(1/3)
			
Arto Pasanen 		
(2/3)
Viestintäjaosto: 		
Hannu Gustafsson
(4/4)
			
Minna Hämäläinen
(4/4)
			
Matti Itkonen 		
(3/4)
			
Sakari Pohjonen		
(4/4)
			
Hannu Ylönen		
(4/4)

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
toiminnanjohtaja
puheenjohtaja, Tampereen A-kilta ry
Raahen A-kilta ry
Tampereen A-kilta ry
Jämsänjokilaakson A-kilta ry
Tampereen A-kilta ry
A-klinikka Oy, keskustoimisto 9.2. saakka
A-klinikka Oy, Tampereen seutu 9.2. alkaen
puheenjohtaja, Etelä-Saimaan A-kilta ry
Lahden A-kilta ry, 28.1. saakka
Espoon A-kilta Hykaa ry, 28.1. alkaen
Kuopion A-kilta ry
Kirkkonummen A-kilta ry
Oulun A-kilta ry
Tampereen A-kilta ry (estynyt työskentelystä 28.1. – 31.12.),
Jämsänjokilaakson A-kilta ry, 31.3. alkaen
puheenjohtaja, Etelä-Saimaan A-kilta ry
Ylä-Kainuun A-kilta ry
Tampereen A-kilta ry
Lahden A-kilta ry, 28.1. saakka
Hyvinkään A-kilta ry, 28.1. alkaen
Pohjois-Lapin A-kilta ry, 28.1. alkaen
puheenjohtaja, Espoon A-kilta Hykaa ry
Espoon A-kilta Hykaa ry
Tampereen A-kilta ry
Mäntän Seudun A-kilta ry
Vantaan A-kilta ry
27
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Liite 8:
A-Kiltojen Liitto ry:n edustukset 2017

A-klinikkasäätiön valtuuskunta:
Ville Liimatainen (1/2), varajäsen Hannu Gustafsson (1/2)
Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys:
Hannu Gustafsson (2/3)

PÄIVYT (Päihdetoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöryhmä):
Ville Liimatainen (2/2), varajäsen Hannu Gustafsson
SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry:
Ville Liimatainen (1/2), valtuuston jäsen
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Liite 9:
A‐kiltalaiset päihdetoipujat vaativat päihdehuoltolain uudistamista

A‐Kiltojen Liitto ry

Kesäpäivät 1.7.2017

A‐kiltalaiset päihdetoipujat vaativat päihdehuoltolain uudistamista
A‐kiltalaiset päihdetoipujat ja läheiset vaativat sosiaali‐ ja terveydenhuollon lakeja muutettaessa
päihdehuoltolain säilyttämistä ja uudistamista. Päihdehuoltolaki on tärkeä, koska se turvaa subjektiivisen
oikeuden päihdehuollon palveluiden saamiseen. Monet A‐kiltalaiset ovat käyttäneet päihdehuollon
palveluita ja niiden avulla saavuttaneet lisää elinvuosia sekä päihteettömän ja mielekkään elämän.
Nykyinen päihdehuoltolaki turvaa monia tärkeitä asioita kuten asiakkaan itsemääräämisoikeuden,
luottamuksellisuuden ja päihdeongelmaisen ja hänen läheistensä edun ensisijaisuuden. Ne tulee säilyttää
myös uudistetussa päihdehuoltolaissa.
Päihdehuoltolakia uudistettaessa on lähdettävä siitä, että päihdehoidossa on kysymys muun sairauden
hoitoon verrattavasta hoidosta, johon on subjektiivinen oikeus. Päihdehoitoon ohjaamisen tulee olla
sujuvaa ja päihdehoidon hoitoketjun kokonaisvaltainen, asiakaslähtöinen, asiakkaan elämäntilanteen
huomioiva sekä riittävän pitkäkestoinen. Päihdepalvelut tarvitsevat rinnalleen toimivan yhteistyön
vertaistuen kanssa ja päihdehuollon palvelujen järjestäjän on tuettava kansalaislähtöistä
vertaistukitoimintaa. Päihdepalveluita on oltava tarjolla päihdeongelmaiselle ja hänen läheisilleen,
erityisesti lasten oikeus apuun ja tukeen on turvattava. Päihdepalvelut on järjestettävä asiakaslähtöisesti.
Päihdepalveluiden tulee koostua sosiaali‐ ja terveyspalveluista sekä niitä tukevista psykososiaalisen työn
palveluista. Päihdehuoltolaissa on varmistettava, että










päihdeongelmaisen käytettävissä on matalan kynnyksen paikkoja ja paikkoja, joissa voi saada apua
myös anonyymisti
päihdeasiakkaalla ja hänen läheisillään on oikeus sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palveluihin,
päihdeasiakkaalla on oikeus tarpeen mukaiseen päihteettömään palvelu‐ tai tukiasumiseen
päihdehoidossa tulee asianmukaisen riippuvuuden hoidon olla ensisijaista, avohoito ei aina ole
riittävää ja asianmukaista eikä sen ensisijaisuutta tule säätää
päihdepalveluina tarjotaan asiakkaan tarpeen mukaan myös lääkkeetöntä hoitoa sekä riittävän
pitkäkestoista laitoskuntoutusta
päihdetyön asiantuntemusta on tarjolla myös peruspalveluissa kuten sotekeskuksissa
peruspalveluissa on saatavilla myös päihdehuollon kokemusasiantuntijan palveluita
päihdehoidon suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa on mukana kokemusasiantuntemusta
terveydenhuollon hoitotakuuseen liittyvät määräajat koskevat yksiselitteisesti myös päihdehoitoa

Opioidiriippuvaisten vieroitus‐ ja korvaushoidosta annetun asetuksen (33/2008) sisältö voitaisiin
sisällyttää päihdehuoltolakiin. Tavoitteena hoidossa tulee olla opioidiriippuvaisuudesta vierottaminen,
ei korvaushoito.
Päihdehuoltolaki erillislakina on välttämätön. Päihteiden käyttö on Suomessa merkittävä
kansanterveysongelma. Alkoholinkulutus on Suomessa terveysriski noin 500 000 henkilölle ja
seurausvaikutukset koskettavat vielä monin kertaisesti tämän verran suomalaisia. Alkoholihaittojen on
arvioitu aiheuttavan Suomelle noin 5 – 6 miljardin euron välittömät tai välilliset kustannukset.
Mahdollisesti muuttuva alkoholilaki lisää alkoholin saatavuutta ja kulutusta ja siten myös
päihdeongelmia, joiden hoidosta yhteiskunnan on otettava täysi vastuu.
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Liite 10:
Henkilöstö 2017

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 1.1.–10.3.2017
sij. Brita Karjalainen 1.1.–10.3.2017
Järjestökoordinaattori (Länsi-Suomi):
		
Mikko Putaja
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Liite 11:
Ote tilinpäätöksestä
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Selvästi parempi – A-Kiltojen Liitto ry
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