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Aluetapaaminen aloitettiin Maa on niin kaunis yhteislaululla. Avauspuheenvuoro käytti A-Kiltojen
Liitto ry hallitusedustaja, Raija Salin. ”Takana on A-kiltoja entisestään yhdistänyt tulevaisuustyöskentelyn vuosi, jonka aikana olemme saaneet Etelän A-kiltojen joukkoon myös uuden jäsenen. Tehdään yhdessä tulevastakin vuodesta selvästi parempi!” Raijan kukitettiin kiitoksena hallitusedustajan luottamustehtävän hoitamisesta. Kaudelle 2018-2019 Etelä-Suomen edustajaksi A-Kiltojen Liitto
ry:n hallitukseen valittiin syyskokouksessa (29.10.2017) Minna Hämäläinen.
Oman selviytymistarinansa osallistujille jakoi Järvenpään A-kilta ry:n hallituksen puheenjohtaja
Minna Schavikin. Minnan tarina on julkaistu myös Keski-Uusimaa lehdessä marraskuussa. Minna sai
kiitosta rohkeudestaan ja herätti keskustelua koulukiusaamisesta. Noin kolmannes aluetapaamiseen osallistujista tunnisti itsekin joutuneensa koulukiusatuksi. Selviytymistarinan jälkeen vuorossa
olivat A-kiltojen ajankohtaiset kuulumiset.
Asikkalan A-kilta ry:n purkamisesta on tehty päätös 22.11.2017 yhdistyksen kokouksessa. Yhdistysmuotoisen toiminnan jatkamiselle ei ollut enää edellytyksiä. Toiminta ei loppunut rahan puutteeseen vaan rahan käyttäjien puutteeseen, kuten eräs kokoukseen osallistuja totesi. Päihdetoipumista
edistävää toimintaa jatketaan Asikkalassa Seurakunnan diakoniatoimen kanssa ja yhteistyössä lähialueen A-kiltojen kesken. Asikkalasta ei oltu paikalla aluetapaamisessa, mutta lähetettiin terveiset.
Järvenpään A-killassa vietetään olohuoneiltoja kaksi iltaa viikossa, kortin pelaaminen on suosittua.
Tänä vuonna käynnistettyyn A-kiltatoimintaan on liittynyt mukavasti jäseniä (n. 30) ja toiminta on
kävijälähtöistä. Tapahtumia järjestetään satunnaisen säännöllisesti, mukaan kutsutaan mielellään
myös lähialueen A-kiltoja /A-kiltalaisia. Pikkujoulut 15.12. klo 18 Wärttinässä -> Tervetuloa!
Lopen A-killan toiminnassa ei ole tapahtunut järisyttäviä muutoksia. A-killassa vallitsee vahva tahtotila piristää toimintaa ja saada uusia jäseniä (tavoite 50 jäsentä). Pikkujoulut ja muut joulunajan
hässäkät pitävät kiireisenä. Räyskälän leirikeskus on myyty. On epätodennäköistä, että siellä olisi
ensi kesänä perinteinen A-kiltaleiri, mutta sen eteen tehdään töitä.
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Riihimäen seudun A-kilta ry osallistui tänäkin syksynä menestyksekkäästi A-kiltojen valtakunnallisiin tietomestaruuskisoihin. A-killan kolmihenkinen joukkue voitti kisan ja sai aluetapaamisessa siitä
palkinnot muistoksi. Mitään uutta järisyttävää ei Riihimäelläkään ole tiedossa, toiminta jatkuu entisellään. Tietovisailua harjoitellaan joka päivä. Kiltaillat perjantaisin, niissä saunotaan, höpötellään,
juodaan kahvia. Yhteistoimintaa jatketaan aktiivisesti lähialueen A-kiltojen kanssa.
Espoon A-kilta ry sai tänä vuonna Sosiaali- ja Terveysministeriön järjestöavustuksen (päihdetyö),
jolla palkattiin kiltatyöntekijä. Avustuksen käytöstä tehdään seurantaa ja se tuo myös vastuun työnantajavelvoitteista. Avustuksella tavoitellaan uusia toipujia mukaan, ja jäämään toimintaan. A-killassa onkin hyvä ”buusti”, hoitopaikkainfoja pidetään säännöllisesti ja uusia jäseniä on liittynyt mukaan. Perus A-kiltatoimintaa ma-pe Leppävaaran yhteisötilassa, jossa keskusteleva, rento ilmapiiri.
Joulua tehdään ja omaa varainhankintaa (myynnissä itsetehtyjä joulukortteja). Jäseniä n. 70, lisäksi
jäsentiedote lähetetään n. 50 yhteistyökumppanille/sidosryhmäedustajalle.
Helsingin A-kilta ry:ssä jäseniä on nyt 103. Suurimmat muutoksessa toiminnassa koskevat Solakallion asumisyksikköä ja henkilöstöä. Marraskuun lopussa järjestettiin kehittämispäivä, jossa ideoitiin
uutta toimintaa Malmin yhteisöön. Pikkujoulut tulossa. Juhlaan onkin aihetta, sillä STEA antoi positiivisen avustusehdotuksen A-killan v. 2018 rahoituksesta.
Vantaan A-kilta ry:n jäsenmäärä on nyt n. 200 maksanutta jäsentä, uusia hakemuksia käsitellään
säännöllisesti. Toiminnassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. STEA:n avustusehdotus takaa toiminnan jatkumisen 2018. Vantaan kaksinapaisuus (itä ja länsi) jakaa A-killan toiminnat kahteen kohteeseen. Itä-Vantaalla - Römperissä - toimintaa on joka päivä ja Länsi-Vantaalla A-klinikan alivuokralaisena kerran viikossa. A-killassa on kovasti mietitty tulevaa vuotta: yhteisöllisyyttä halutaan lisää
ja jäsenistön, sekä yhteisön, että yhdistyksen jäseniä, kuullaan entistä enemmän. Yhteisötapaamisia
on jopa 2krt/kk, niissä sovitaan pitkälti tulevasta toiminnasta. Hallituksella ”vain” hallituksen toimeenpano- ja päätösvalta sekä vastuu. Puurojuhla Römperissä 7.12. klo 14 alkaen -> Tervetuloa.
Lisäksi omalle porukalle pikkujoulut. A-killan asumispalveluyksikkö Kiltakoti täyttää 10v, juhlat 25.1.
Hollolan A-kilta ry:n hallituksen puheenjohtaja kertoi taustoja, miksi hän on aikanaan tullut A-kiltatoimintaan mukaan. A-killassa on arkista perustoimintaa, 98 maksanutta jäsentä ja talous hyvässä
kunnossa. Kunta avustaa toiminnanohjaajan palkkaamisessa ja A-kilta huolehtii seurannasta (mitä
avustuksella tehty) sekä mm. työnantajavastuista. Syksyn aikana on tehty paljon retkiä, kuten päihteettömät A-kiltamatkat Tuurin kyläkauppaan ja Tallinnaan. Joulujuhlaa vietetään 16.12. klo 12
myös naapuri A-killoista ollaan tervetulleita mukaan. A-kilta on mukana Vähävaraisten Itsenäisyyspäivän –juhlassa sekä Jouluaaton kirkkotapahtumassa. Tammikuussa Lahden A-kiltalaiset ovat tulossa saunomaan.
Kirkkonummen A-killassa ei suuria muutoksia. Kaikille avoin teemaryhmä jatkaa, samoin Majakan
yhteisötila on avoinna kuten ennenkin. Lauantaiaukiololle on ollut sen verran kysyntää, että sitä on
päätetty jatkaa. Tähän vuodenaikaan kuuluvat pikkujoulut ja kinkkubingo. A-killassa on noin 60 jäsentä, mutta jäsenmäärä ei välttämättä kerro yhdistystoimintaa osallistuvien aktiivisuudesta, eikä
A-killan elinvoimasta. Aktiivisten osallistujien määrä on tärkeämpi mittari! Kirkkonummen A-killassa
on tammikuussa koulutuspäivä kokoustekniikasta. Koulutuspäivään osallistuu myös Lohjan A-kiltalaisia.
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Lahden A-kilta ry valitsi hallitukselle uuden puheenjohtajan (naisenergiaa). A-killassa tämä vuosi on
ollut uutta alkua ja elämä pyöriikin hyvin. Erilaisia reissuja (reissuvihko), toivottu ja toteutettu, ensi
vuonna lisää. Jäsenistölle tarjottiin jouluateria ja rupateltiin tulevista ja kuluneista. Hyvää joulunaikaa kaikille!
Nurmijärven A-killasta ollaan aina ”seitsemän veljeksen” voimin liikkeellä (yhdistyksessä on kaikkiaan 9 jäsentä). Kaikki tehdään yhdessä, toisiaan tukien! Aktiivisuus% on korkea. Yksi paluujäsen liittynyt vuoden lopulla joukkoon. Pikkujouluihin lähdetään Riihimäen A-kiltaan, omat kemut pidetään
laskiaisena. Kokoontumisia jatketaan Setlementin tilassa joka toinen sunnuntai, mutta vuoden 2018
toimintasuunnitelmaa ei ole vielä täysin lukkoon lyöty, sillä syyskokous on vasta tulossa. Yhteistoiminta lähipien A-kiltojen kanssa entiseen malliin. A-killan Facebook –sivut ovat nyt julkiset!
Hyvinkään A-kilta ry valitsi hallitukseen uuden puheenjohtajan, tuttu pj -parivaljakko ja vastuunkantajat. A-killassa on 11 maksanutta jäsentä, joista yksi nainen. Uusia jäseniä tavoitellaan lisäämällä
A-killan näkyvyyttä. A-killan kotisivut melkein valmiit, ja löytyvät http://hyvinkaakilta.blogspot.fi/
Hyvinkään kunnan kanssa neuvotellaan uusista tiloista, nykyisiin tiloihin (Toimari, ke klo 17) voi olla
jollakin korkea kynnys tulla. Tavoitteena saada myös oma liikuntavuoro. Yhteistyötä lähikiltojen kesken, Järvenpään A-killan kanssa pidetään yhteiset pikkujoulut ja Riihimäellä käydään kiltailloissa.
Hoitopaikkainfoja tehdään Ridasjärvelle.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Ajankohtaisten kuulumisten jälkeen nautittiin lounas. Ohjelmassa seuraavana oli vaihtoehtoina
käydä Järvenpään joulutorin avajaisissa tai jäädä kampukselle ja ottaa skype-yhteyttä pohjoisen
aluetapaamiseen, siellä, Suomussalmella vietettiin Ylä-Kainuun A-kilta ry:n 10v. syntymäpäiviä, joten laulettiin onnittelut.
Aluetapaamisessa vieraili myös joulupukki. Jokainen lahjan antanut myös lahjan sai. Joulupukille
laulettiin ja yhdessä herkuteltiin vielä glögit.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Yhteisissä asioissa käytiin vielä läpi kuluneen ja tulevan vuoden tapahtumia sekä jaostojen terveiset.
Vuonna 2017 A-kiltatoiminnassa käsiteltiin teemaa Erilaiset & samanlaiset toipujat. Teema oli esillä
A-Kiltojen Liitto ry:n valtakunnallisissa tapahtumissa, myös päihdepäiväseminaarissa, sekä aluetapaamisissa. Vuoden 2017 ensimmäisessä aluetapaamisessa, osallistujat jakautuivat kymmeneen
ryhmään, ratkomaan yhdessä viittä erilaista esimerkkitapausta siitä, kuinka ”erilainen” tulokas tulisi
vastaanotetuksi A-kiltaan. Esimerkkien kohdalla erilaisuutta ei koettu esteeksi osallistumiselle.
”Mieluummin meille kuin tielle” todettiin toipujan vastaanottamisesta. A-killasta saa vertaistukea,
kokemukseen perustuvaa apua toipumiselle. Tulokkaalta odotetaan rehellisyyttä (ennen kaikkea hänen itsensä ja toipumisensa takia), sitoutumista A-kiltatoiminnan arvoihin, sekä päihteettömään
päivään. Olemme kaikki omanlaisia ”samalla tavalla, kuin itselle löytyi paikka A-killasta, se löytyy
muillekin”. A-kiltalaiset ovat keskenään samanarvoisia.
Aluetapaamisessa ehdotettiin A-killoissa käytävän sisäinen keskustelu esteettömyydestä ja yhdenvertaisuudesta (yhteinen sopiminen ja käytös). Näin toimittiin esimerkiksi Vantaan A-killassa, jossa
teemaa on käsitelty hallituksessa, yhteisön säännöllisissä tapaamisissa, kehittämispäivässä ja jäsenkirjeessä. A-killassa julistettiin ”nollatoleranssi kuivanappailulle ja rasismille! Kaikkien vastuulla on
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puuttua päihteettömyyttä tai yhdenvertaisuutta loukkaavaan puheeseen. Ihmisarvo menee sananvapauden edelle, kenenkään ihmisarvoa ei saa loukata.”
Teemavuodesta kirjattiin A-Kiltojen Liitto ry:n vuoden viimeisessä valtakunnallisessa tapahtumassa
Järjestöpäivillä, seuraavaa:
•

•
•
•
•

Normiporukkaa meille ovat ne ihmiset, jotka kuuluvat siihen ryhmään, joissa me itse olemme
tai joihin samaistumme. Meille tuttu porukka on helppo hyväksyä mutta jos tulee uusi ihminen, joka vaikuttaa erilaiselta, niin olemme varuillamme.
Meidän täytyy ottaa erilaisetkin vastaan ja kuunnella.
Jos huumetaustaiset eivät ole tervetulleita A‐kiltaan, niin olemme turhaan miettineet visiota
vuodelle 2022. Tämän päivän käyttäjät ovat kuitenkin lähes kaikki sekakäyttäjiä.
Tarvitaan kykyä nähdä yhtäläisyyksiä erojen sijaan. Koko A-kiltatoiminta rakentuu vertaisuuden kokemiselle − sille, että yhtäläisyyksiä osataan nähdä.
”Jokainen päihteitä käyttävä ihminen on erilainen ja juuri sellainen kuin on, eri syistä. Ainoa,
mikä on samanlaista: ihmisarvo” (ei tuomita kampanja)

Vuoden 2018 teema on A-kiltatoiminnan tarina. Teema on valittu, koska A-Kiltojen Liitto ry täyttää
ensi vuonna 50 vuotta. Juhlavuosi käynnistyy A-kiltaseminaarilla 14.2.2018. Samalla käynnistyy uusi
A-Kiltojen Liitto ry:n strategiakausi. A-kiltoja ja A-kiltalaisia haastettiin viimeisen kahden vuoden
ajan ”Tulevaisuuskeskusteluihin”, joissa tarkoituksena oli kirjata sekä A-kiltatoiminnan visio (2022),
että A-Kiltojen Liitto ry:n strategia (2018-2022). A-kiltatoiminnan visio vuodelle 2022 kuuluu: A-kiltatoiminnassa tunnistetaan päihdeongelmaisten, päihdetoipujien ja heidän läheistensä moninaisuus. A-kiltatoiminnassa on toipumisrauha, toimintaan on turvallista tulla. A-killat ovat jo päättäneet, kuinka A-Kiltojen Liitto ry visiota toteuttaa (strategia 2018-2022) ja voivat vielä paikallisesti
määritellä, kuinka siellä pidetään A-kiltatoimintaa elinvoimaisena. Tulevaisuuskeskusteluista syntyi
myös A-kiltatoiminnan tulevaisuusasiakirja, joka kuvaa A-kiltatoiminnan muuttuvaa toimintaympäristöä sekä A-kiltojen roolia, tehtävää ja menestymistä siinä. Asiakirja on lähetetty A-kiltoihin, mutta
se löytyy myös www.a-kiltojenliitto.fi -> aineistopankista
Strategiahierarkia
(Ville Liimatainen)

Kuluneen vuoden aikana A-Kiltojen Liitto ry:n A-killoille tuottamia jäsenpalveluita kehitettiin, uutena
toimintamuotona aloitettiin Selvästi parempi –blogi. Viimeisin – Aulikki Otrasen – kirjoittama mainio
blogiteksti Va(a)litaan vapautta! löytyy http://selvastiparempi.blogspot.fi/
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A-Kiltojen Liitto ry:n koulutusjaosto valmisteli koulutuspalvelulle yhdenvertaisuussuunnitelman,
jolla pyritään edistämään samanarvoisuutta ihmisryhmien (ja A-kiltayhteisöjen) välillä. Suunnitelma
sisältää myös arviointia siitä, onko kaikilla (palveluun oikeutetuilla) yhdenvertaiset mahdollisuudet
käyttää palvelua. Yhdenvertaisuuden edistäminen on toipumisen tukemista ja moninaisen toipujajoukon erityisyyden huomioon ottamista. Palautteiden perusteella, Yhdistystoiminnan peruskurssi
on jatkossa ”Yhdistystoiminta A-killoissa” ja A-kiltatoiminnan peruskurssi ”A-kiltatoiminta tutuksi”.
Lisäksi Vertaisohjaajakoulutus järjestetään kolmen vuorokauden mittaisena ja se tulee sisältämään
valinnaisia osioita.
A-Kiltojen Liitto ry:n toimintajaosto kutsuu A-kiltalaisia mukaan Hanki- ja suopotkupallon MM 2018 kisoihin. A-kiltalaisilla on sinne oma joukkue: FC A-kilta. Umpihankifutiksen MM-kisat 2018
järjestetään Hyrynsalmella 3.2.2018 ja Suopotkupallon MM-kisat 2018 Hyrynsalmen Vuorisuolla
14.-15.7.2017. Yhteyshenkilöt: Aki Lottonen 0407608609 ja Raimo Mäkinen 0400804018. A-kiltojen
Tietomestaruus 2018 –kisa on suunniteltu toteutettavan 3 hlö:n A-kiltakohtaisin joukkuein (kuten
tähänkin saakka). Useampikin joukkue A-killasta voi osallistua karsintaan, joka toteutetaan elokuun
aluetapaamisissa. Karsinnasta finaaliin menee 2 joukkuetta. Syyspäivillä 2018 on tarkoitus järjestää
tietomestaruusfinaali 8 joukkueen kesken = 2 joukkuetta/alue. Toimintajaosto sai palautetta tästä
uudesta toteuttamistavasta ja käsittelee sen seuraavassa kokouksessaan. Myös Sporttivartti liikuntahaaste uusiutuu osittain. Se toteutetaan vuonna 2018 elo-syyskuun aikana, näin marjastajat ja
sienestäjät pääsevät mukaan keräämään rasteja! Muutoksella tavoitellaan uusia rastien kerääjiä ja
houkutellaan A-kiltaan uusia jäseniä, ehkä marja- ja sieniretkiä yhteistyökumppaneiden kanssa.
Etelä-Suomen A-killat ovat aktivoituneet naistoiminnan osalta. Naisille tapahtumat ja keskinäinen
vertaisuus ovat tärkeitä. Naistoimintaa järjestetään jatkossa kerran kuukaudessa, vuoroin eri A-killassa. Suunnitelmissa on hyvinvointia, saunomista, jne. Seuraava A-kiltanaisten alueellinen tapaaminen on Vantaalla 9.1. klo 17-19. Yhteyshenkilönä on naisjaoston jäsen Minna Hämäläinen.
A-Kiltojen Liitto ry:n Naisjaosto järjestää perinteiset valtakunnalliset voimavarapäivät 20.-22.4.2018
Imatran Päivärannassa. Ennakkotiedoista poiketen Voimaa Vertaisuudesta –loma naisille toteutuu
Tanhuvaaran urheiluopistolla 19.-24.11.2018. Naisjaostolle voi laittaa toiveita, ideoita ja ehdotuksia
naistoiminnan kehittämiseksi A-killoissa. Naisjaoston seuraava kokous on 13.2.2018.
Vesipostin toimitus ottaa mielellään vastaan A-kiltalaisia ja A-kiltatoiminnan tarinoita, valokuvia jne.
Vesiposti –lehti kannattaa tilata myös kotiin! vesiposti@a-kiltojenliitto.fi lisätiedot: Tuija & Anna.
A-Kiltojen Liitto ry:n saama STEA:n avustusehdotus vuodelle 2018 turvaa toiminnan nykyisessä mitassaan. A-killoille haettavaksi tarkoitettua jäsenjärjestöavustusta ollaan tähän tietoon saamassa
20 000€ kuten tällekin vuodelle saatiin. Vuodelle 2018 on valmisteilla Aluetyön koulutuspaketti
A-killan varainhankinnasta sekä materiaalia Tietosuoja-asetuksesta (aluetapaaminen 1-2018). Ennakkotehtävänä A-killat voivat pohtia jo valmiiksi, mitä rekistereitä A-killassa on: jäsenluettelo, postiosoitteisto, sählynpelaajat…
Vuoden 2018 ensimmäinen aluetapaaminen 3.3. Inkoossa
on avaus A-Kiltojen Liitto ry:n juhlavuoteen!
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Lyhyesti yhteistyöstä:
A-Kiltojen Liitto ry on yhteistyössä Aspa ry:n hallinnoimassa Digi haltuun! –hankkeessa (2017-2020).
Digi haltuun! -projektin tavoitteena on edistää asumispalveluja käyttävien pitkäaikaissairaiden ja
vammaisten ihmisten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yhdenvertaisuutta digitalisoituvassa tietoyhteiskunnassa. Projektissa koulutetaan digikokemusoppaita kansalaisopistojen kursseille ja esimerkiksi kirjastojen digineuvontapalveluihin sekä arvioimaan kyseisten palvelujen saavutettavuutta. Digikokemusoppaalla on itsellään kokemusta jostain digipalvelujen käyttöön vaikuttavasta toimintarajoitteesta, hyvät digivalmiudet sekä vertaisena halu opastaa muita. A-kiltalaiset
voivat kouluttautua digikokemusoppaaksi. Oppaalle maksetaan tuntipalkka oppaana toimimisesta.
Projektin kokeilualueet keväällä 2018: Pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere. Myöhemmin projekti
levittäytyy vaiheittain koko Suomeen. Mikäli A-kiltalaiset haluavat osallistua koulutuksiin, yhteydenotot, lisätiedot ja ilmoittautumiset: projektipäällikkö Susanna Saarvo,
puh. 040 823 8556 tai sp susanna.saarvo@aspa.fi www.aspa.fi/digihaltuun

__________________________________________

Aluetapaamiseen 2.12.2017 Järvenpäässä, osallistui 52 A-kiltalaista 11 eri A-killasta.
Palaute tapahtumasta oli kiittelevää, etenkin selviytymistarina oli tehnyt osallistujiin vaikutuksen.
Palautteen perusteella, osallistujat olivat tutustuneet tapahtumakutsuun aiempaa paremmin
jo ennakkoon ja saivat tapahtumasta enemmän irti. Yhdessä palautteessa moitittiin joulutorilla
kulutettua aikaa, yhdessä kiiteltiin, että ”jouluhössötystä” oli juuri sopivan niukasti.
Kiitosta saivat mukavan napakasti toimitetut A-kiltakuulumiset ja joulupukin vierailu.
Kuluneen vuoden aikana, A-Kiltojen Liitto ry:n aluetyönä toteutettuihin
yhteisiin tapahtumiin otettiin osaa alueen 13/16 A-killasta.
Yhteensä alueellisissa tapahtumissa oli 187 osallistujaa
(vuonna 2016 osallistujia oli 167).

Kiitokset kaikille yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana
ja parahimmat joulun sekä alkavan vuoden toivotukset!
~Noora Nieminen~
Järjestökoordinaattori, A-Kiltojen Liitto ry
lomalla 6.12.2017 – 2.1.2018

