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Tulevaisuuspäätökset siivittävät
entistä laadukkaampaan
A-kiltatoimintaan

Loppuun kääntyvä vuosi on ollut monella tavalla merkittävä A-kiltatoiminnalle. Vuoden aikana saatiin päätökseen yhteinen ja laaja tulevaisuuskeskustelu, jonka pohjalta
A-Kiltojen Liitto ry:n kevätkokous päätti A-kiltatoiminnan tulevaisuussuunnitelmasta. Syyskokouksessa taas päätettiin A-Kiltojen Liitto ry:n uudesta strategiasta.  Nämä
päätökset linjaavat toimintaamme aina vuoteen 2022.
Tulevaisuuspäätösten taustalla on tulevaisuuskeskustelujen ehkä paradoksaalinenkin havainto siitä, että hyvä A-kiltatoiminta tehdään palaamalla ”vanhaan”. A-kiltatoiminnassa on sen historian monien haasteiden vuoksi ollut vaarassa hukkua tai
ainakin jäädä varjoon alkuperäinen perustehtävä - vertaistukitoiminta päihdeongelmaisille ja -päihdetoipujille sekä heidän läheisilleen.  Kevätkokouksen päätöksen viesti onkin, että jatkossa uutta toimintaa tai ideaa käynnistettäessä on kysyttävä: Kuinka
tämä palvelee vertaistukea, päihdeongelmaisia ja -toipujia sekä heidän läheisiään?  A-kiltatoiminnalta halutaan jatkossa myös
entistä parempaa laatua, määrän lisääminen ei ole ensisijaista.  A-kiltatoiminnan tulevaisuusvision mukaan laadun tulee parantua siten, että vuonna 2022 A-kiltatoiminnassa tunnistetaan päihdeongelmaisten, -toipujien ja heidän läheistensä moninaisuus.
A-kiltatoiminnassa on tuolloin toipumisrauha ja A-kiltatoimintaan on turvallista tulla. Joku voi ajatella, että käyty tulevaisuuskeskustelu ei tuonut mitään uutta A-kiltatoimintaan - ja on tavallaan oikeassa. A-kiltatoiminnassa juurilleen palaamisen todettiin olevan tärkeä tulevaisuusteko.
Minulla on vahva usko siihen, että keskustelun ja siitä tehtyjen päätösten seurauksena A-kiltatoiminta tulee tulevaisuudessa
olemaan entistä vahvempaa ja yhtenäisempää. A-kiltatoiminta tulee näyttäytymään päihdetoipujille ja heidän läheisilleen selkeämpänä ja A-kiltaan toipumaan tuleva tietää, mistä A-kiltatoiminnassa on kysymys. Päihdetoipumisen tarve ei tule vähenemään ja A-kilta tulee olemaan aikaisempaakin kiinnostavampi toipumisen tuki.
Ensi vuosi on A-Kiltojen Liitto ry:n juhlavuosi sen täyttäessä 50 vuotta. Juhlavuonna palataan varmasti monta kertaa sekä liiton että A-kiltatoiminnan historiaan ja saavutuksiin. Yhteisömuotoinen ja yhdistyspohjainen vertaistuki päihdetoipujille ja heidän läheisilleen on ollut aikansa merkittävä sosiaalinen innovaatio, jonka arvo ei ole vuosien saatossa vähentynyt, päinvastoin.
Yhdessä tehdyt tulevaisuuspäätökset antavat pohjan luottaa A-kiltatoiminnan tulevaisuuteen ja entistä laadukkaampaan A-kiltatoimintaan.
Toivotan kaikille Vesiposti-lehden lukijoille hyvää joulua ja onnea tulevaan vuoteen!
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