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Tieto
kehittämisen välineenä

A-kiltatoiminnasta kerätään vuosittain paljon erilaista tietoa
A-Kiltojen Liitto ry kysyy tilastotietoina muun muassa jokaisen A-killan jäsenmäärää,
toimintaan osallistuneiden määrää ja vertaisryhmien kokoontumismääriä. Lisäksi Akilloilta kysytään kuvausta toteutuneista toimintamuodoista ja sitä, miten monta kertaa viikossa A-killassa on toimintaa. A-kiltojen vastauksista toimisto- ja viestintäsihteeri Anna Niemistö kokoaa kattavan Excel-taulukon, josta voi nähdä kaikkien A-kiltojen vastaukset yhdellä kertaa. Vuosikertomuksessa tilastotietoja on kaikkien luettavissa. Aluetapaamisessamme Kajaanissa kävimmekin läpi asioita ”Annan Excelistä” ja
vuosikertomuksesta. Mitä luvut kertovatkaan? – Minusta itsestäni tilastot ovat mielenkiintoisia.

Miksi tietoa kerätään? Mitä tiedolla voi tehdä?
Tietoa ei kannata kerätä pelkästä keräämisen ilosta, vaan on viisasta miettiä, mitä
tietoa kerätään, miten ja miksi. Tietoa luonnollisesti tarvitaan siitä, mitä on tehty,
milloin, miksi ja miten toiminnassa on onnistuttu.
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On tuttua, että A-killassa merkitään oma osallistuminen A-killan päivään/tapahtumaan kirjoittamalla nimi kävijävihkoon. Vihkosta saadaan päivän, viikon, kuukauden
ja vuoden tarkkuudella, montako kävijää A-killassa on ollut. Kaikkien Suomen A-kiltojen luvut yhdistämällä saadaan tietää, että viime vuonna A-killoissa toteutui 214 614
käyntikertaa!
MIPA-kyselyt ovat tulleet A-killoissa tutuiksi tänä keväänä. Myös A-Kiltojen Liiton palautelomake on varmaan kaikille tuttu. Tietoa voi kerätä lisäksi suullisesti kysymällä
osallistujilta: ”Mitä tykkäsitte?”
Kerätyn tiedon avulla A-kilta voi kertoa toiminnastaan jäsenistönsä lisäksi oman Akillan ulkopuolelle mm. rahoittajalle. Lisäksi kannattaa muistaa, että tietoa voidaan
hyödyntää oman toiminnan kehittämiseen. Paljonko meitä on? Tarvitsemmeko lisää
väkeä? Miten aktiivisesti osallistumme toimintaan? Jos joku toiminta ei kiinnosta,
kannattaako sitä jatkaa vai pitäisikö sitä kenties markkinoida eri tavalla? Jos joku toiminta on todella suosittua, voisiko sen pohjalta ideoida lisää ja vaikka jotain ihan
uutta? Minkälaista sanallista palautetta olemme saaneet? Mikä on sujunut hyvin?
Mitä toivotaan lisää? Mitä ei sittenkään meillä ehkä kaivata? Minkälaisia resursseja
toimintamme turvaamiseksi tarvitaan? Miten hyvin onnistumme perustehtävässämme?

Kehittämispäivä – oman A-killan toiminnan kehittämiseen
Kannattaa lukea oman A-killan tilastoja, lukuja, palautteita ja toimintakertomusta,
sillä silmällä: Miten voisimme kehittää omaa toimintaamme? A-Kiltojen Liitto ry:n
aluetyö tarjoaa välineen A-killassa kerätyn tiedon hyödyntämiseen: A-killan kehittämispäivä on juuri tätä varten. Hyvin toimiva yhdistys haluaa oppia ja kehittää toimintaansa jatkuvasti.

Päiväkeskustoiminta A-killoissa
Mielenkiintoista tietoa A-kiltojen päiväkeskustoiminnasta on luettavissa järjestökoordinaattori Aulikki Otrasen opinnäytetyöstä, joka löytyy Theseus-verkkoarkistosta
osoitteesta http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605117198.
Aulikin opinnäytetyö paljasti, ettei mitään sellaista yhteistä tekijää löydy, jonka perusteella voisi luoda ”A-kiltalaisen päiväkeskusbrändin”. Kuitenkin jokaisen A-killan
päiväkeskuksen taustalla on yhdistys, jossa luottamustehtäviä hoidetaan vapaaehtoistyönä ja jossa toimitaan A-kiltatoiminnan arvojen pohjalta.
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Irjan terveiset
Liiton nykyinen puheenjohtaja on usein kehottanut kiltoja palaamaan juurilleen.
Meillä Pohjois-Suomessa tähän ei ole tarvetta; killat ovat peruskiltoja, joissa arvot
ovat kunniassa ja yhteistoiminta sekä yhdessä tekeminen toimii käytännössäkin.
Tästä ovat osoituksena aluetapaamisten lisäksi vuosittainen kiltakoutsitapaaminen
sekä jo perinteeksi muodostuneet alueelliset naisten tapahtumat.
Kuitenkin on syytä aika ajoin pysähtyä pohtimaan, olemmeko jumittuneet tapoihimme ja olisiko killassamme tarvetta terävöittää toimintaa. Käyttäkää tässäkin
hyväksenne Kirsiä ja hänen tarjoamaansa kehittämispäivää. Erityisen tärkeää ja ajankohtaista tämä on nyt, kun liittotasollakin tehdään tiiviisti tulevaisuussuunnitelmaa.
On upeaa, että alueemme on ollut viime aikoina entistä voimakkaammin esillä myös
valtakunnallisesti. Tästä kiitokset aktiivisille killoille, kiltalaisille ja hyvälle yhteishengelle. Keski-Lapin A-killan toivotan lämpimästi tervetulleeksi ”kiltaperheeseemme” ja
kaikille hyvää, rentoa ja elämysrikasta kesää. – Toivottaa Irja –

Tapaamisiin syksyllä!
Iso kiitos kaikille A-kiltalaisille kuluneesta talvesta ja keväästä. Olen kesälomalla ja
vapailla 30.6.–5.8.

Iloista kesää A-kiltoihin!

Kirsi

