Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala:

”Järjestöt täydentävät kunnan ja yksityisen
sektorin palvelutarjontaa ja heillä on
tärkeä rooli kuntalaisten arjessa”

K

un Risto Westerholmilla syntyi ajatus A-killan perustamisesta Orivedelle, otti hän ensimmäiseksi yhteyttä järjestökoordinaattoriin A-Kiltojen Liittoon. Westerholm
on itse kokenut A-killan toiminnallisen vertaistuen omassa toipumisessaan tärkeäksi.
– En olisi raittiina tänä päivänä, jos ei A-kiltatoimintaa olisi ollut, Westerholm kertoo. Hän asui ennen Orivedelle muuttoaan Jämsässä ja kävi ahkerasti vuosia Jämsänjokilaakson Akillassa.

Neuvottelut kaupungin kanssa
Järjestökoordinaattori oli mukana neuvotteluissa A-kiltatoiminnan aloittamisesta Orivedelle. Saman pöydän ääressä
helmikuussa 2020 oli Oriveden kaupungin hyvinvointijohtaja, työkykykoordinaattori, yksilövalmentaja, työllisyyspalvelupäällikkö, sosiaalityöntekijä, päihdeohjaaja ja A-Kiltojen Liiton
järjestökoordinaattori Mikko Putaja sekä A-killan vapaaehtoinen Risto Westerholm.
Putaja piti neuvotteluissa A-kiltatoiminnan esittelyn. Kaikki
kaupungin toimijat pitivät A-kiltatoimintaa tarpeellisena paikkakunnalla. Neuvotteluissa päädyttiin esittämään A-killalle
kahta vaihtoehtoista tilaa, joihin Westerholm ja Putaja kävisivät tutustumassa. Näistä Lampila-rakennus Koulutie 5:ssä valikoitui A-killan tulevaksi tilaksi.

”Kun pidetään toisista huolta, ihmisiä
raitistuu,” kertoo Oriveden Seudun A-killan
puheenjohtaja Risto Westerholm
Orivedellä on ollut A-kiltatoimintaa 3.8 lähtien. – Kuukausittain meillä on täällä Oriveden A-killassa noin 400 kävijää ja
arkisin ollaan oltu auki koronarajoitukset huomioiden, Westerholm kertoo.    
Yhteistyötä tehdään paikkakunnalla muiden järjestöjen
ja seurakunnan kanssa.   –Täällä on yhteistyöhön vaadittavaa
avoimuutta. Esimerkiksi A-kilta saa seurakunnan saunan ja gril-
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likodan käyttöön sekä kaupungilta psykiatrinen sairaanhoitaja
on ohjannut A-killan naistenryhmää, Westerholm kertoo.

A-kiltatoiminta sopii hyvin kaupungin hyvinvointisuunnitelmaan
Westerholmin mukaan kaupunki on ollut alusta lähtien hyvin
antamassa tukensa toiminnalle. – Olemme nähneet jo vuosia,
että Orivedellä olisi tarvetta matalankynnyksen päihdekuntoutujien toiminnalle. Myös hyvinvointisuunnitelmassa on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi päihdekuntoutujien päivätoiminnan ja
vertaistuen kehittäminen, Tuija Peurala Oriveden kaupungin
hyvinvointijohtaja kertoo.  
– Ja kun Risto Westerholm oli yhteydessä minuun asiasta,
oli helppo vastata heti, että olemme 100 %:sti mukana toiminnan tukemisessa, Peurala jatkaa.
Yhteistyö näkyy konkreettisimmillaan siinä, että Oriveden
kaupunki on vuokrannut tilat, joissa A-kilta toimii. Lisäksi kaupunki on avustanut kalusteiden ja tarvikkeiden hankinnassa,
markkinoinnissa ja muissa tarpeellisissa asioissa.
– A-killan toiminta on otettu ilolla vastaan ja on hienoa, että A-kilta tekee myös aktiivisesti yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.
Kysyttäessä mitä kunta ja järjestöyhteistyö parhaimmillaan
on, Peurala vastaa tyhjentävästi – Kunnan rooli on mahdollistaa järjestöjen toiminta ja tarjota puitteet kuntalaisten omaehtoiselle toiminnalle, koska aktiivinen järjestö- ja vapaaehtoistyö on yksi kuntalaisten hyvinvoinnin peruspilari. Järjestöt
täydentävät kunnan ja yksityisen sektorin palvelutarjontaa ja
heillä on tärkeä rooli kuntalaisten arjessa.

Teksti:
Tuija Tamsi-Lehtinen
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