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A-Kiltojen Liitto ry – Vuosikertomus 2020

2020
VUOSIKERTOMUS

” Tilaa toipua”  
A-kiltatoiminnassa on toipumisrauha,  

toimintaan on turvallista tulla.
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A-KILTOJEN LIITTO RY
VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2020

YLEISTÄ

JÄSENPALVELUT – TUKI A-KILLOILLE

Liite 1: 
Liitetaulukot: A-kiltatoiminnan tunnuslukuja

Liite 2: 
A-Kiltojen Liitto ry:n tapahtumat ja osallistujamäärät 
2020

A-Kiltojen Liitto ry on A-kiltojen vuonna 1968 pe-
rustama valtakunnallinen päihdealan järjestö.  
A-Kiltojen Liitto ry:n perustehtävä on yhdistysmuo-
toisen vertaistukitoiminnan tukeminen A-killoissa 
sekä päihdetoipujien ja päihdeongelmista kärsivien 
edunvalvonta ja vaikuttaminen valtakunnallisesti. 
Liiton tarkoitus ja toimintamuodot on kirjattu sään-
töjen 2 §:ään.

A-Kiltojen Liitto ry:n muodostavat jäsenrekisteris-
sä olevat itsenäiset A-killat, joita toimintavuoden 
lopussa oli 84. Toimintavuoden aikaan perustettiin 
kaksi uutta A-kiltaa: Oriveden seudun A-kilta ry ja 
Iin A-kilta ry. Toiminnassa olevien A-kiltojen mää-
rä vaihteli vuoden aikana ja oli vuoden lopussa 59. 
(taulukko 1: Toimivat jäsenkillat 31.12.2020). 

A-kiltatoiminta on päihteetöntä, vapaaehtoisuu-
teen perustuvaa ja monimuotoisesti toteutettavaa 
vertaistukitoimintaa päihdeongelmaisille ja –päih-
detoipujille sekä heidän läheisilleen. A-killat ovat 
yhteiseltä arvopohjalta toimivia itsenäisiä yhdis-
tyksiä. 

Vuosi 2020 oli koronapandemian ja rajoitusten sä-
vyttämä. A-killat ja A-Kiltojen Liitto pystyivät kui-
tenkin toimimaan, tosin monelta osin toimintojaan 
sopeuttaen. A-kiltatoiminnassa syntyi vuonna 2020 
yhteensä 134 802 päihteetöntä päivää, joista A-kil-
tojen järjestämässä toiminnassa 133 944 päivää ja 
A-Kiltojen Liiton tapahtumissa 858 päivää.

A-kiltatoiminnan teemana oli vuonna 2020 ”Tilaa 
toipua”.

A-Kiltojen Liitto ry:n jäsenyhdistykset ovat yhdis-
tyslain mukaisia itsenäisiä yhdistyksiä. A-Kiltojen 
Liitto ry:n jäsenyys edellyttää, että A-killat noudat-
tavat A-kiltatoiminnan yhdessä hyväksyttyjä arvoja 
ja toimintaperiaatteita sekä huolehtivat jäsenmak-
sunsa A-Kiltojen Liitto ry:lle. Jäsenyytensä vasti-
neeksi 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 31 A-kiltaa. Haettujen avustusten 
yhteissumma oli 50 026 euroa, ja käytettävissä oli 
25 200 euron avustussumma. A-Kiltojen Liitto ry:n 
hallitus priorisoi hakemuksia, jotka tukevat ja ke-
hittävät A-killan perustehtävää, vertaistukea ja toi-
minnallisuutta. Myös naistoimintaa priorisoitiin.

A-Kiltojen Liitto ry pyrkii jäsenyhdistyksiin kohdis-
tuvien palvelujen avulla siihen, että palvelujen lop-
pukäyttäjien - A-kiltalaisten - hyvinvointi paranee ja 
osallisuus ja sosiaaliset verkostot kehittyvät. Yhtei-
sötasolla pyritään paikkakunnilla saamaan aikaan 
sosiaalisia verkostoja, jotka edistävät päihdetoipu-
mista ja johtavat mahdollisesti A-killan perustami-
seen. A-Kiltojen Liitto ry:n toimenpiteet kohdistu-
vat yksittäiseen päihdetoipujaan, A-kiltayhteisöön 
ja paikkakunnan toipumiskulttuuriin. Näiden toi-
menpiteiden vaikutuksia kuvataan määrällisin ja 
laadullisin mittarein. 
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Toimivat jäsenkillat 31.12.2020

Etelä-Suomen alue:
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
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
Marttilan A-kilta ry
Minnea A-kilta ry
Mäntän Seudun A-kilta ry
Nokian A-kilta ry
Oriveden Seudun 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
Kuppikunta A-kilta ry
Kymen A-kilta ry
Nurmeksen A-kilta ry
Pohjois-Kymen A-kilta ry
Savonlinnan A-kilta ry

Pohjois-Suomen alue:
Haukiputaan A-kilta ry
Iin 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 

Toiminta 2020 2019 Ero (%)

Aluetyön henkilöstön 
matkakustannukset 15 408 22 673

-7 265 
(-32%)

Aluetapaamisten  
A-kiltojen  
matkakorvaukset

4 396 9 161 -4 765 
(-52%)

Aluetapahtumien 
kustannukset 10 360 19 417 -9 057 

(-47%)

Taulukko 2:  
Aluetoiminnan keskeiset menot (€)

Taulukko 1.

Toimivaksi A-killaksi on laskettu A-kilta, jolla on toimintavuodelle valittu hallitus.

Jäsenjärjestöillä (A-killoilla) on perinteisesti ollut 
yhteistoimintaa keskenään niin itsenäisesti kuin  
A-Kiltojen Liitto ry:n tukemanakin. Vierailut toises-
sa A-killassa, ja yhdessä järjestetyt erilaiset tapah-
tumat ovat A-kiltojen yleisimmin ilmoittamia toi-
mintamuotoja, ja niihin haettiin myös jäsenjärjes-
töavustusta. A-kiltojen keskinäinen yhteydenpito ja 
yhteistoiminta mahdollistavat jäsenille laajemman 
sosiaalisen verkoston sekä toipumista tukevan ver-
taistuen. Lisäksi mahdollistuu hyvien toimintamuo-
tojen sekä käytäntöjen kierrättämisen myös yhdis-
tysten välillä.

A-Kiltojen Liitto ry:n aluetyö

Aluetyö on jäsenpalvelua A-killoille sekä niiden alu-
eelliselle yhteistoiminnalle. Aluetyön tavoitteena 
on, että päihdetoipujien ja heidän läheistensä tavoi-
tettavissa on avoimia ja toimivia A-kiltayhteisöjä, 
jotka muodostavat A-Kiltojen Liitto ry:n. Aluetyötä 
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A-kiltalaisia Pohjois-Suo-
men aluetapaamisessa 
Oulun A-killassa.  
Kuva: Kirsi Mäki

tekee neljä järjestökoordinaattoria, joiden alueet on 
jaettu maantieteellisesti Etelä-, Länsi-, Itä- ja Poh-
jois-Suomeen.

Aluetyön muotoja ovat muun muassa erilaiset  
A-kiltatoimintaa tukevat ja kehittävät verkkota-
pahtumat (uusi toiminta), alueelliset tapahtumat, 
paikallisille A-killoille suunnatut tavoitteelliset 
aluekoulutuspäivät ja A-kiltakäynnit sekä A-kilta-
toiminnan tavoitetta edistävä yhteistyö. Aluetyöllä 
palveltiin A-kiltoja ja tavoitettiin A-kiltalaisia hyvin, 
koronatilanteen tuomat haasteet huomioiden. 

Aluetyön tavoitteet vuodelle 2020

A-killat ymmärtävät aluetyön tarkoituksen, kokevat 
palvelut omikseen ja kynnys käyttää palveluita on 
matala. 

Nykyinen A-kiltaverkosto on toimiva ja elinvoimai-
nen sekä toipujien tavoitettavissa. 

Aluetyön palveluita tarjottiin toimintavuonna 
maksutta kaikille jäsenille (A-killoille). Aluetyönä  
A-killat saivat mm. neuvontaa ja ohjausta erilaisten 
digitaalisten alustojen käyttämisessä, yhdistyksen 

elinkaaren mukaisia palveluja toiminnan käyn-
nistämiseen, lepoon laittamiseen tai yhdistyksen 
purkamiseen liittyen, työkaluja toimintansa arvi-
ointiin ja kehittämiseen, neuvoja, apua ja ohjausta 
yhdistystoimintaan liittyvissä kysymyksissä sekä 
tietoa yhdistystoimintaan liittyvistä rahoitusmah-
dollisuuksista ja säätelystä. A-kiltojen yhteydenotot 
koskivat myös ristiriitatilanteita sekä vapaaehtois-
toimijoiden jaksamisen tukemista. 

Aluetapaamisissa ja puheenjohtajien vertaistu-
kitapaamisissa A-killat pääsivät jakamaan keske-
nään toiminnan hyviä käytäntöjä ja toiminnassa 
havaittuja haasteita sekä sopimaan yhteistyöstä. 
Toimintavuoden aikana aluetyössä kehitettiin ja 
otettiin käyttöön uusia digitaalisia toimintamuo-
toja. Verkossa toteutettiin muun muassa verk-
koaluetapaamisia, vertaistuellisia keskustelu-
hetkiä (Alueen aamukahvit, iltapäiväkahvit jne.), 
aluekoulutusta ja neuvontaa ja myös alueellisia  
A-kiltatoimintaa esitteleviä infotilaisuuksia.
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KOULUTUSPALVELU 

A-Kiltojen Liitto ry järjestää jäsenpalveluna val-
takunnallisia koulutuksia A-killoille. Koulutustoi-
minnan tarkoituksena on tukea ja antaa valmiuksia  
A-kiltojen yhdistysmuotoiselle vertaistukitoimin-
nalle. Palvelun tavoitteena on sekä jäsenyhdistysten 
monipuolisen toiminnan kehittäminen että A-kilta-
toiminnassa mukana olevien henkilöiden toipumi-
sen tukeminen. 

Koulutukset ovat aina päihteettömiä ja myös mui-
den A-kiltatoiminnan arvojen mukaisia, ja ne suun-
nitellaan ja toteutetaan vastaamaan A-kiltojen ja A-
kiltalaisten tarpeisiin. Osallistujien omat kokemuk-
set vertaistuesta ja päihdetoipumisesta sekä oman 
A-kiltansa toiminnasta ovat tärkeä osa koulutuksia. 
Lisäksi koulutuksiin osallistuminen on merkityk-
sellinen sosiaalinen tapahtuma, jossa otetaan huo-
mioon osallistujien erilaisuus ja jossa huolehditaan 
yhdenvertaisuuden toteutumisesta. 

Koulutustoiminnan tavoitteena vuodelle 2020 oli 
meneillään olevan strategiakauden linjausten mu-
kaisesti saada kaikki A-killat mukaan koulutuksiin, 
vahvistaa A-kiltatoiminnan sisäistä identiteettiä, 
vahvistaa A-kiltojen toimintaedellytyksiä ja elin-
voimaisuutta, tarjota näkyvyyttä A-kiltatoiminnan 
vuositeemalle, tunnistaa, tutkia ja hyödyntää A-kil-
tatoiminnan vaikuttavuutta sekä vahvistaa A-kilta-
laisten toipumista ja hyvinvointia. 

Koulutusjaosto aktiivinen toimija

Koulutuspalvelusta vastaa A-Kiltojen Liiton hal-
lituksen A-kiltalaisista valitsema koulutusjaosto 
yhdessä järjestökoordinaattori-koulutussuunnitte-
lijan kanssa. Koulutusjaosto muun muassa seuraa 
aktiivisesti koulutusten toteutumista, määrittelee 
koulutusten painopisteitä, huolehtii koulutuspal-
velun tavoitteen saavuttamisesta ja tärkeänä myös 
innostaa A-kiltojen jäseniä osallistumaan koulutuk-
siin. 

Koulutusjaosto kokoontui varsinaisiin kokouksiin 
vuonna 2020 kaksi kertaa; helmikuussa Oulussa ja 
lokakuussa Teams-yhteydellä Tampereelta, Oulusta 
ja Järvenpäästä käsin. Lisäksi kokousten välillä asi-
oista keskustellaan lyhyelläkin varoitusajalla sul-
jetussa Facebook-ryhmässä. Koulutusjaosto muun 

muassa reagoi nopeasti koronapandemian takia 
muuttuneeseen tilanteeseen ja suositti kevään kou-
lutusten toteuttamista verkossa.  

A-Kiltojen Liiton vertaisohjaajat jatkossa vertais-
koutseja 

Marraskuussa koulutusjaosto kokoontui ylimääräi-
seen palaveriin Jitsi-verkkoalustalla päättämään ai-
emmin syksyllä julkistamansa nimikilpailun voitta-
jan. Kilpailussa A-kiltalaiset saivat ehdottaa nimeä 
A-Kiltojen Liiton koulutuksissa ja voimavarapäivillä 
ja -lomilla toimiville koulutetuille vapaaehtoisille 
vertaisohjaajille. 

Nimeksi valittiin vertaiskoutsi. Koulutusjaoston 
mielestä nimessä näkyy ja kuuluu A-kiltatoiminnan 
ydin, vertaistuki. Koutsi puolestaan on tietävä, toi-
sia tukeva ja kannustava, tsemppaava A-kiltalainen 
ja sanana A-kiltalaisille kiltakoutsista jo hyvinkin 
tuttu.

Vuosi 2020 toi koulutukset verkkoon, myös lähikou-
lutuksia pystyttiin toteuttamaan

Toimintasuunnitelmaan kirjatuista seitsemästä 
valtakunnallisesta koulutuksesta kolme toteutui 
suunnitellusti, kaksi toteutettiin verkkokoulutuk-
sena ja neljästä alueellisesta viestintätyöpajasta 
kaksi toteutui suunnitellusti, kaksi siirrettiin myö-
hemmäksi. 

Vuosi alkoi A-kiltatoiminta tutuksi -koulutuksella, 
jonka täyttöaste oli jopa yli 100 % ja mukana oli 
vertaiskoutsi mukaan lukien ennätysmäärä A-kilto-
ja, 15. Merkille pantavaa oli, että moni A-kiltalainen 
uskaltautui mukaan yksin, ainoana oman A-kiltansa 
edustajana. Koulutuksessa keskityttiin perinteises-
ti A-kiltatoiminnan arvoihin. 

Maaliskuussa alkaneiden koronarajoitusten myötä 
A-Kiltojen Liiton koulutuksia ryhdyttiin toteutta-
maan verkossa. Verkkokoulutusalustaksi valikoitui 
Microsoft Teams. Verkkokoulutukset toteutettiin 
monipäiväisinä, muutama tunti kerrallaan. Vertais-
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A-kiltatoiminta tutuksi 
-koulutus helmikuussa 
Leirikeskus Luurinmut-
kassa Utajärvellä.

ohjaajakoulutuksessa sisältönä oli keskusteluryh-
män ohjaaminen. Yhdistystoiminnan koulutukses-
sa keskityttiin yhdistyksen kokouksiin, asiakirjoi-
hin sekä luottamustehtäviin ja luottamustehtävissä 
jaksamiseen. Verkkokoulutusten täyttöaste oli kes-
kimäärin 80 % ja koulutuksiin osallistui kymmenen 
A-kiltaa. Osallistujamäärä ja osallistumisaktiivisuus 
on hyvä ja A-kiltojen digiloikka lähtötilanteeseen 
nähden loistava.

Lähikoulutuksena toteutuneessa Kiltakoutsi-kou-
lutuksessa perehdyttiin muun muassa suunnis-
tukseen ja ensiaputaitoihin luonnossa. Toipujata-
paamisen teemana olivat päihdeongelmaisten ja 
-toipujien läheiset. Lisäksi tapaamisessa pohdittiin 
muun muassa rooleja A-kiltatoiminnassa ja yhtei-
sön merkitystä oman toipumisen tukena. Kiltakout-
si-koulutuksen osallistumisprosentti jäi alhaiseksi, 
50 prosenttiin, ja mukana oli vertaiskoutsi mukaan 
lukien yhdeksän A-kiltalaista neljästä A-killasta. 
Toipujatapaamisessa oli mukana seitsemän A-kil-
taa ja 18 A-kiltalaista vertaiskoutsin lisäksi, osallis-
tumisprosentti oli 100. 

Viestintätyöpaja toteutettiin idän ja lännen alueella 
aluetapaamisten yhteydessä. Työpajoissa keskityt-
tiin kummankin alueen viestintätarpeisiin alueen 
omin esimerkein A-Kiltojen Liiton tiedottajan joh-
dolla. 

Kaikissa lähikoulutuksissa toimittiin koronasuosi-
tusten mukaisesti ja huolehdittiin hygieniasta tar-
kasti. Lopulta vain lokakuulle suunniteltu Järjestö-

päivät päädyttiin koronapandemian toisen aallon 
myötä ja varotoimena perumaan.

Osallistumisaktiivisuus kaikesta huolimatta hyvää 

Vallinneisiin olosuhteisiin ja siihen nähden, että 
monet A-kiltalaiset kuuluvat koronan riskiryhmiin, 
A-kiltojen osallistumisaktiivisuus koulutuksiin oli 
vähintäänkin kohtalaista ja alueellisten viestintä-
työpajojen ansiosta jopa hyvää. Koulutuspalvelua 
käytti yhteensä 32 A-kiltaa (vuonna 2019 = 30). Yh-
teenlaskettu osallistumisten määrä oli 134 (vuonna 
2019 = 153); osallistumisista yli puolet tuli kahdes-
ta viestintätyöpajasta. Lähikoulutuksina toteute-
tuissa koulutuksissa oli keskimäärin 11,8 osallis-
tujaa/koulutus (vuonna 2019 = 19,2). Ei silti liene 
väärin päätellä, että korona kuitenkin jonkin verran 
karsi lähikoulutuksiin osallistumista.

Osallistumiskynnystä pyritään madaltamaan monin 
tavoin

Kouluttajina edelleen toimivat osaamisalueittain 
nimetyt A-Kiltojen Liiton työntekijät, jotka ovat 
useille A-kiltalaisille tuttuja jo ennestään. Lähikou-
lutuksissa oli mukana myös koulutettu A-kiltalai-
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Toiminta 2020 2019 Ero (%)

Kurssipaikkamaksut 4740 15 650 -10 910 
(-70%)

Kurssimatkatuki  
A-killoille 2682 10 441 -7 759 (-74%)

Toimintajaoston jär-
jestämien tapahtumi-
en kulut (Sporttivartti, 
FC A-kilta)

1421 1 813 -660 (-22%)

Taulukko 3:  
Koulutus- ja muun vertaistoiminnan keskeiset menot (€)

nen vertaisohjaaja, vertaiskoutsi, jonka tehtävänä 
oli omalta osaltaan vahvistaa ryhmän yhteishenkeä 
ja tukea vertaisuutta ja toipumista oman kokemuk-
sensa pohjalta. Vertaiskoutsi voi toimia myös kou-
lutuksiin yksin tai ensimmäistä kertaa osallistuvan 
tukihenkilönä.

Lähikoulutukset toteutuivat maantieteellisesti ha-
jautettuna, lähes suunnitellun mukaisesti. A-killat 
saivat koulutusmatkoihin matkatukea A-Kiltojen 
Liiton hallituksen vahvistamien korvausperiaattei-
den mukaisesti. Vähävaraisilla ja uusilla A-killoilla 
oli mahdollisuus hakea myös maksuttomia koulu-
tuspaikkoja. Verkkokoulutukset olivat kaikille mak-
suttomia ja osallistujille tarjottiin mahdollisuutta 
harjoitella Teamsin käyttöä kouluttajien kanssa 
etukäteen.

Edellä kuvatuilla toimenpiteillä pyrittiin helpotta-
maan A-kiltalaisten osallistumismahdollisuuksia 
koulutuksiin. 

Koulutuspalveluun ollaan tyytyväisiä

Koulutuksista kerättiin osallistujilta sanallista ja 
numerollista palautetta. Yleisarvosana koulutuksil-
le asteikolla 1−5 oli 4,4 (vuonna 2019 = 4,5). Osal-
listujat arvioivat koulutuksiin osallistumisen hyö-
tyä omalle toipumiselleen arvosanalla 4,2 (vuonna 
2019 = 4,5) ja oman A-kiltansa saamaa hyötyä arvo-
sanalla 4,3 (vuonna 2019 = 4,3). Koulutusten sisäl-
töä arvioitiin arvosanalla 4,6 (vuonna 2019 = 4,5).  

Sanallisissa palautteissa osallistujilta kiitosta saivat 
muun muassa koulutussisällöt ja kokonaistoteu-
tus. Sisältöjä pidettiin motivoivana ja osallistujat 
saivat uusia ideoita omaan A-kiltaansa ja omaan 
elämäänsä. Verkkokoulutukset koettiin hyvänä lisä-
nä, ja joillekin esimerkiksi perhe- tai terveyssyistä 
jopa ainoana vaihtoehtona osallistua koulutukseen. 
Koulutusten ja vertaistuen vastavuoroisuutta kuvaa 
osallistujapalaute toipujatapaamisesta: ”Sain itsel-
leni paljon toivottavasti pystyin myös jotain anta-
maan. Paljon lähti matkaan.”

A-killat toteavat palautteissaan saaneensa koulu-
tuksista tietoa, tukea, kokemusta ja varmuutta toi-
mintaansa. Myös vertaiskoutsit antoivat palautetta. 
Vertaiskoutsina toimiminen edistää koutsin omaa-

kin toipumista ja lisää hyvinvointia. Kouluttajille 
vertaiskoutsit ovat merkittävä apu käytännön jär-
jestelyissä ja koulutusten iltaohjelman suunnitte-
lussa ja toteutuksessa, josta vertaiskoutsit vastaa-
vatkin itsenäisesti. 

Koulutusten siirtyminen verkkoon tarjosi, paitsi 
osallistujille, myös kouluttajille mahdollisuuden 
kehittyä ja oppia uutta. Kouluttajat osallistuivat itse 
useisiin mm. SOSTEn järjestämiin verkkokoulutuk-
siin parantaakseen omaa osaamistaan verkkoym-
päristöissä. Tehty digiloikka onnistui kaikkien asi-
anosaisten mielestä yllättävänkin hyvin. 

Lisäksi koulutuspalvelun tavoitteiden toteutumis-
ta vahvistettiin aluetyössä järjestämällä alueellisia 
koulutuspäiviä. Aluekoulutuspäivillä pyritään ma-
daltamaan osallistumiskynnystä valtakunnallisiin 
koulutuksiin sen lisäksi, että ne vastaavat ketterästi 
alueelta nousseisiin koulutustarpeisiin.

A-kiltalaisille kohdennettuja voimavaralomia yh-
teistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n 
kanssa myönnettiin ja toteutui yksi joulun aikaan. 
Päihteettömän loman tavoitteena oli tukea osallis-
tujien hyvinvointia ja toipumista sekä ehkäistä syr-
jäytymistä ja välttää yksinäinen joulu. Lomalla oli 
mukana vertaiskoutsi.
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VIRKISTYKSELLINEN VERTAISTOIMINTA

       11 

 ”Tälläkin kertaa tapahtuma oli mielet-
tömän upea ja lämminhenkinen. Kyllä-
hän se on niin, että on mahtavaa olla 

myös osa FC-A-kiltaperhettä.”

11

Sporttivartti-kampanja on liikuntahaaste A-kilta-
laisille. Toimintajaoston toteuttamaan järjestykses-
sään viidenteen Sporttivartti-kampanjaan osallistui 
21 A-kiltaa. Liikuntahaasteessa haastettiin A-kilta-
laisia liikkumaan 15min kertasuorituksin. Sportti-
varttisuorittajia oli 182 eri henkilöä ja he liikkui-
vat yhteensä 4952 tuntia. Kampanja oli innostanut 
edellisiin vuosiin verrattuna. vähän eri A-kiltoja 
liikkumaan. Marjastus, sienestys, pihapelit, juoksu 
ja kävely olivat useassa A-killassa yksi yleinen muo-
to kerätä rasteja. Sporttivartti-kampanjan julkises-
sa Facebook-ryhmässä oli 156 jäsentä. 

FC A-kilta on A-Kiltojen Liitto ry:n urheilujoukkue, 
jonka toimintaan voivat jäsenet osallistua. Toimin-
tajaoston tukemana FC A-kilta osallistui perintei-
sesti Umpihankifutiksen MM-kisoihin.  

A-Kiltojen Liitto ry:n kesäpäivillä oli toimintajaos-
ton järjestämää ohjelmaa. Tietomestaruus ja perin-
teiset saappaanheiton mestaruudet ratkottiin kesä-
päivillä.  

A-Kiltojen Liitto ry toimi välittäjäorganisaationa 
mahdollistaen A-kiltalaisille yhden tuetun loman. 
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n loma to-
teutui Savonlinnassa. 

Koronan vaikutukset tapahtumiin. Osa suunnitel-
luista tapahtumista ei toteutunut korona rajoitus-
ten takia. 

FC A-kilta Snow Soccer 
-kisoissa  Hyrynsalmella 

Kuva: Matti Moilanen.
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VIESTINTÄ

A-Kiltojen Liitto ry:n viestinnän tehtävänä on lisätä 
tietoisuutta A-kiltatoiminnasta, päihdetoipumises-
ta ja toipumiskulttuurista sekä osallistua yhteis-
kunnalliseen päihdekeskusteluun. Viestinnällä var-
mistetaan ajankohtaisen tiedon kulku jäsenistön 
keskuudessa ja tarjotaan A-killoille kanavia vaikut-
tamiseen. 

Viestintäjaosto huolehtii viestinnän strategises-
ta suunnittelusta, määrittelee sisäisen ja ulkoisen 
viestinnän kehittämisen painopisteitä ja ohjaa vies-
tinnän täytäntöönpanoa. Jaosto toimii Vesiposti-
lehden toimituskuntana. 

Viestintäjaosto kokoontui kaksi kertaa toiminta-
vuotena. Käytimme aktiivisesti jaoston suljettua 
Facebook-ryhmää ideointiin. Vesiposti-lehti ilmes-
tyi neljä kertaa.

Viestintä- ja tiedotustoiminnan tavoitteet vuodelle 
2020 olivat:
•  Nostetaan viestinnällisin keinoin esiin päihdetoi-

pumisen mahdollisuutta ja Tilaa toipua –teema-
vuotta. 

• A-Kiltojen Liitto ry näkyy ja on mukana järjes-
töverkostojen yhteiskampanjoissa tarpeen mu-
kaan.

• Suunnataan A-kiltatoiminnasta tiedottamista 
enenevässä määrin paikalliselle medialle, kun 
seudulla toteutetaan A-Kiltojen Liitto ry:n valta-
kunnallinen tapahtuma.

• Ylläpidetään ja kehitetään hoitopaikkatiedotta-
mista A-klinikka Oy:n Päihdesairaalassa.

•  Vahvistetaan A-Kiltojen Liitto ry:n näkymistä 
sosiaalisessa mediassa: henkilöstön ja luotta-
musjohdon aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa 
vahvistetaan. Tuetaan paikallisten A-kiltojen nä-
kymistä sosiaalisessa mediassa.

• Aluetapaamisten yhteydessä pidetään media/
viestintätyöpaja.

• Vuosittain laaditaan yksityiskohtainen viestintä-
suunnitelma, joka käsitellään viestintäjaostossa.

Vuosi 2020 oli kaiken kaikkiaan haastava myös 
viestinnällisesti. Ajankohtia ja näkymisen paikkoja 

tuli miettiä uudella tapaa koronatilanteen aiheutta-
man poikkeustilanteen vuoksi. 

Sisäinen viestintä toteutettiin monikanavaisesti. 
Verkkosivujen ajankohtaisissa kerrottiin viran-
omaistietoon perustuva ja johtoryhmän käsittele-
mä sen hetkinen tilanne poikkeusolojen vaikutuk-
sista liiton tapahtumiin ja palveluihin. Jäsenkirjeitä 
lähti yhteensä kuusi kappaletta. Järjestökoordinaat-
torit olivat aktiivisesti yhteydessä omien alueidensa  
A-kiltoihin. Myös Facebook-sivua käytettiin ajan-
kohtaisasioista tiedottamisessa. 

Poikkeusolot mahdollisti uudenlaisia paikkoja näky-
miselle

Valtioneuvoston kanslian Suomi toimii –kampanja 
laitettiin huhtikuun lopulla liikkeelle poikkeusolo-
jen keskellä hetkeen ja sen tarpeeseen vastaten. 
Haimme siihen mukaan ja pääsimme. Käytimme 
aihetunnisteita #suomitoimii #yhdessä, kun toim-
me omassa viestinnässä esiin jaksamiseen liittyviä 
aiheita. Valtioneuvoston kanavilla nostettiin vali-
koituja #suomitoimii #yhdessä –postauksia. Suomi 
toimii -materiaalia käytettiin viestinnässä monika-
navaisesti. 

EPT-verkoston uutiskirjeessä 27.3 kerrottiin järjes-
töjen toiminnan muutoksista poikkeusoloissa otsi-
kolla Järjestöt tarjoavat tukea ja palveluita. Tässä oli 
myös A-Kiltojen Liitto ry ja A-killat mukana.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry julkaisi blogi-
sarjassaan (5.6) ”A-kiltojen ovet avautuivat korona-
kevään jälkeen – vertaistuki kasvokkain tärkeää” 
-tekstin. Blogikirjoitus nostettiin SOSTEkirjeeseen 
(3425 tilaajaa) ja SOSTEn Twitteriin (15 450 seu-
raajaa). 

Kansalaisareenan verkkojulkaisun (24.6) aiheena 
oli Vertaischat ja siihen haastateltiin vertaischatin 
ohjaajaa Toni Vanhalaa Tampereen A-killasta. 

Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen tutkimushank-
keen (MIPA) tuloksia hyödynnettiin Selvästi parem-
pi -blogikirjoituksissa, vaikuttamistyössä, Twitter-
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postauksissa sekä Vesiposti-lehdessä. MIPA-hank-
keen kokemusasiantuntijuus-teemaviikko 25.–29.5 
näkyi A-Kiltojen Liitto ry:n somekanavissa. 

Syksyn budjettiriihen osalta päätettiin vaikuttaa 
uhkana olleeseen järjestörahoituksen leikkauksiin 
Twitterissä (#budjettiriihi) tuoden mm. tutkitun 
tiedon, videoiden ja infograafin muodossa tieto-
ja A-kiltatoiminnan vaikuttavuudesta. Sekä koko 
järjestökenttää koskien EPT-verkoston yhteisellä 
somekampanjalla. Myös kansanedustajiin otettiin 
henkilökohtaisesti yhteyttä. 

Olimme mukana Ehkäisevän päihdetyön järjes-
töverkoston (EPT) yhteiskampanjoissa: Tipaton, 
Tarviinko mä tän (poikkeusolot ja huoli ihmisten 
jaksamisesta) ja Ehkäisevän päihdetyön viikko 
(kannabis-teema). Raittiuden Ystävien Anna lap-
selle raitis joulu -kampanjan materiaalia jaettiin. 
Asunnottomien yön tapahtuma Oulun A-killassa 
näkyi viestinnässämme. Osassa näistä kampanjois-
ta osallistuimme sisällöntuotantoon sekä suunnit-
teluun, ja kaikki nämä kampanjat nostettiin omissa 
viestintäkanavissa esiin. Suomen luonnon päivän 
suunnitteluun ja toteutukseen osallistuttiin ydin-
viestillä luonnossa on tilaa toipua.

Hoitopaikkatiedotus

A-kiltatoiminnan tiedotukset eivät toteutuneet 
suunnitellusti A-klinikka Oy:n Päihdesairaalassa 
Järvenpäässä koronarajoitusten vuoksi.

A-kiltatoiminta sosiaalisessa mediassa ja viestintä-
osaaminen

A-kiltatoiminnan näkyvyys sosiaalisessa medi-
assa vahvistui, kun vuoden 2018 loppupuolella 
käyttöönotetut A-Kiltojen Liitto ry:n Twitter- ja 
Facebook-kanavat, saivat vuonna 2020 uuden-
laista sisältöä ja uusia seuraajia. Viestintäjaoston 
ideoima A-kiltatoiminta suljettu Facebook-ryhmä 
(10/2016) on tarkoitettu kaikille päihdetoipumi-
sen edistämisestä kiinnostuneille. Ryhmä on myös 
matalankynnyksen paikka mahdollisille uusille  
A-kiltalaisille tutustua A-kiltatoimijoihin. Ryhmän 
jäsenmäärä on ollut koko ajan nousussa.

Järjestökoulutuksiin erikoistunut Viestintä Piritta 
koulutti suurimman osan A-Kiltojen Liitto ry:n hen-
kilöstöstä sekä hallituksen jäsenistä Twitter-sovel-
luksen käyttöön toukokuussa.

Kaksi neljästä aluetapaamisen yhteyteen suunnitel-
tua viestintätyöpajaa toteutui. Kaksi jouduttiin ko-
ronatilanteen vuoksi perumaan. Siltikin tulostavoi-
te toteutui: räätälöityä viestintäosaamista jaettiin 
useammalle yhdistykselle ja laajemmalle joukolle 
kuin yhdellä valtakunnallisella koulutuksella olisi 
saavutettu.

Selvästi parempi -blogi ilmestyi kuusi kertaa. Tee-
mat nostivat esiin näkökulmia A-kiltatoimintaan. 
Muun muassa yksinäisyydestä, naiseuden moni-
naisuudesta ja ystävyydestä. Blogit julkaistiin myös  
A-klinikkasäätiön sähköisessä uutiskirjeessä.

Twitter mahdollistaa vuoro-
puhelun vaikuttajien kanssa. 

Twitter-postaus Imatralta 
helmikuussa Itä-Suomen 

aluetapaamisessa, kun kan-
sanedustaja Niina Malm 

vieraili paikallisen A-killan 
vuosijuhlassa.
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Tilaa toipua –teemavuosi käynnistyi kuvauksilla 
yhteistyössä Rumpu Media Oy:n kanssa. 

 

Viestintämateriaali 

Tilaa toipua –videot kuvattiin ja käsikir-
joitettiin yhteistyössä Rumpu Media Oy:n 
kanssa.  Tilaa toipua -videokuvaukset 
toteutettiin tammikuussa (Helsinki) ja 
helmikuussa (Jämsä). Viestintäjaostossa 
tehdyt suunnitelmat kampanja-aikatau-
lusta ja -toimista menivät uusiksi poik-
keusolojen vuoksi. Videot päätettiin jul-
kistaa, kun koronarajoituksia puretaan ja 
A-killat avaavat oviaan. Tilaa toipua –vi-
deoita esitettiin 25.5 alkaen Twitterissä 
ja Facebookissa. Trailerin tarkoitus oli 
ohjata verkkosivuille, missä kaikki kuu-
si videota on esillä. Facebookissa traileri 
näkyi lähes puoli vuotta kansikuvana. Vi-
deoita hyödynnettiin myös tapahtumissa 
ja vaikuttamistoiminnassa. Facebookissa 
käytettiin ostettua markkinointia näky-
vyyden lisäämiseksi. Videot tekstitettiin 
saavutettavuusvaatimusten mukaisesti.

Saavutettavuusdirektiivin mukainen saa-
vutettavuusseloste lisättiin verkkosivuil-
le.

Taulukko 4:  
Viestinnän keskeiset menot (€)

Toiminta 2020 2019 Ero

Vesipostin menot 9 040 8914 126  
(+1%)

Tiedotusmateriaalit, 
www-sivujen ylläpito yms. 6 217 7843 -1626 

(-21%)

Tiedotusmatkakorvaukset 
A-killoille 142 839 -697 

(-83%)

Liite 3: 
A-Kiltojen Liitto ry:n viestintä 2020  
(tuotokset ja suoritteet) 
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NAISTOIMINTA

Naisten osuus A-kiltojen jäsenistä on reilu kolman-
nes (37%). Naisten osallistumisaktiivisuus on py-
synyt samalla tasolla kuin vuonna 2019. Naisten 
osuus A-Kiltojen Liitto ry:n tapahtumissa kaikkiaan 
oli 39%, ja aluetapaamisissa naisten osuus oli 44%.

Naisjaosto on A-kiltojen naisjäsenistä koostuva 
asiantuntijaelin

Naisjaoston tärkeimpänä tehtävänä on edistää 
sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista, ja 
varmistaa naisten päihdetoipumisen erityiskysy-
mysten huomioonottaminen A-kiltatoiminnassa. 
Naisjaosto ideoi naiserityisen toiminnan ja vertais-
tuen järjestämistä sekä auttaa naisia löytämään sel-
viytymiskeinoja erityisesti päihdeongelman takia 
syntyneisiin vaikeuksiin. Naisjaosto myös suunnit-
telee ja toteuttaa naisille heidän erityistarpeensa 
huomioon ottavaa koulutus- ja virkistystoimintaa. 
Naisjaosto kokoontui toimintavuoden aikana kaksi 
kertaa. 

Naistoiminnan tavoitteet vuodelle 2020
• Naisjaoston jäsenet ovat aktiivisia naistoimin-

nan edistäjiä, ja pitävät esillä mm. aluetapaami-
sissa naiserityisen päihdetoipumisen asioita.

• Kehitetään säännöllisen seurannan väline  
A-kiltojen naistoiminnan tilan arviointiin.

• Järjestetään Naisten voimavarapäivät.  
• Mahdollistetaan tuettu loma A-kiltanaisille. 
• Tuetaan taloudellisesti naisten alueellista  

A-kiltatoimintaa.
• Mikäli naiserityisen työn STEA-hanke saa rahoi-

tuksen, naisjaosto omalla toiminnallaan aktiivi-
sesti tukee hankkeen etenemistä.

Naisten Voimavarapäivät peruttiin koronapande-
mian vuoksi. Naisille voimaa vertaisuudesta –loma 
Santa Resort & Spa Hotel Sanissa Kalajoella myös 
peruuntui pandemiasta johtuvan liian vähäisen 
osanottajamäärän vuoksi.

A-kiltojen naistoiminta teki digiloikan koronapande-
mian aikana

Hyvin pian kohtaavan toiminnan rajoitusten alka-
misesta alkoi kokoontua vapaaehtoisvoimin toteu-

tettu, naisille tarkoitettu Kello kahden kahvit -ver-
taistukiryhmä, Kello kuuden iltahetki -vertaistuki-
ryhmä, sekä etelän alueen naisten oma toimintaa 
suunnitteleva keskusteluryhmä. 

Etelä-Suomessa totetuttiin uudenlaiset Naisten 
Bling-iltamat 7.3. Helsingissä. Tapahtuma kokosi yli 
kymmenen päihde- ja mielenterveystyötä tekevää 
tahoa ja lähes 100 osallistujaa mahdollisuuksien 
torille nauttimaan elävästä musiikista, teatterista, 
hyvinvointi- ja  kauneuspalveluista sekä juhlapöy-
dästä.

Pohjois-Suomessa järjestettiin naisten alueleiri. 
Länsi-Suomen alueen naistoiminnassa suunnitel-
tiin #selvästiparempi-tuubihuivit. Taide- ja hyvin-
vointipalveluja tarjoavien tapahtumien ja retkien 
sekä pohjoisen leirin palautteet ovat olleet kiittäviä, 
ja aluerajat ylittävää naisten toimintaa on toivottu 
lisää. Naisjaosto on aktivoinut ja tukenut A-kiltanai-
sia kaikilla alueilla.

Naisten, joilla on päihdeongelma, haavoittuvaan 
tilanteeseen on tärkeää etsiä uusia ratkaisuja

Naisjaoston käynnistämä naistoiminnan hankepro-
jekti vastaa osaltaan tähän tarpeeseen. Vuoden 2020 
aikana liitto valmisteli yhdessä Maria Akatemian 
kanssa naistyön hanketta, jonka tausta-ajatuksena 
on tarjota tukea samanaikaisesti sekä päihde- että 
väkivaltaongelmaan. Yhteistyökumppaneiksi hank-
keeseen olisivat aiesopimuksella tulossa mukaan 
Sininauhaliitto, A-klinikkasäätiö, Vailla Vakinaista 
Asuntoa – VVA ry, Kirkkopalvelut/Riippuvuustyön 
kehittämisyksikkö, Naistenkartano, Vanajan van-
kila, Tampereen ammattikorkeakoulu, ja Helsingin 
kaupunki. A-Kiltojen Liitto ja Maria Akatemia sol-
mivat tämän lisäksi erillisen aiesopimuksen, jossa 
sovittiin seuraavana vuonna järjestettävistä naise-
rityisen työn asiantuntijavaihdosta webinaarien ja 
työpajojen muodossa. 

Erillisestä naistoiminnan seurannan välineestä luo-
vuttiin, ja sen sijaan päätettiin tehostaa jo kerättä-
vän tiedon hyödyntämistä A-kiltojen naistoiminnan 
kehittämiseksi ja tukemiseksi. Toimintasuunnitel-
masta poiketen paikallisen ja alueellisen naistoi-
minnantuki siirtyi järjestettäväksi jäsenjärjestö-
avustuksen kautta.
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Taulukko 5:  A-Kiltojen Liitto ry:n toimintaan  
osallistuneet  eri henkilöt 2020.

4 % 8 %
11 %

32 %
32 %

13 %

–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–

Tapahtumiin osallistujen ikäjakauma 
(vastaajia 283)

Tapahtumiin osallistujen sukupuolijakauma 
(vastaajia 284)

Tapahtumiin osallistujen side A-kiltatoimintaan  
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A-Kiltojen Liiton tulevaisuus ja visio vuodelle 2022 
on ”A-kiltatoiminnassa tunnistetaan päihdeongel-
maisten, –toipujien ja heidän läheistensä moninai-
suus. A-kiltatoiminnassa on toipumisrauha, toimin-
taan on turvallista tulla.” 

Teemana vuodelle 2020 oli ”Tilaa toipua”. Teeman 
avulla nostettiin esiin visiosta toipumisrauha, ja se 
että jokaisella on mahdollisuus tulla mukaan toi-
mintaan, ja osallistua siihen omana itsenään, sel-
laisena kuin hän toiminnan haluaa nähdä ja siihen 
osallistua, ja toipua päihdeongelmasta hänelle sopi-
valla tavalla A-kilta-arvoja kunnioittaen.

A-Kiltojen Liitto ry:ssä vuosille 2018–2022 luodun 
strategian mukaan liittoa kehitetään A-kiltatoimin-
nan, vertaistuen ja kohderyhmän asiantuntijana. 

A-Kiltojen Liiton jäsenpalveluista kerätään tietoa 
aluetyöstä, koulutuksesta, viestinnästä, taloudesta 
sekä jäsenistön aktiivisuudesta ja osallistumises-
ta. Sen lisäksi tehdään erillisselvityksiä. Tiedonke-
ruun lisäksi laaditaan prosessikuvauksia palvelun 
laadun varmistamiseksi. Keväällä 2020 aloitettiin 
A-kiltatoiminnan prosessikuvauksien työstäminen 
aiemmin kerätyn tiedon perusteella. Vuoden aikana 
julkaistiin myös ”Tilaa toipua” työkirja, jonka avulla 
A-killat voivat kerätä palautetta, arvioida ja kehittää 
omaa toimintaansa.

A-Kiltojen Liitossa toiminnan ja palveluiden vaikut-
tavuustietoa kerätään ja tuotetaan toiminnan arvi-
ointia, raportointia ja kehittämistä varten. Kerätyn 
tiedon avulla rahoittaja ja jäsenistö voivat seurata 
liiton toimintaa sekä arvioida sen aikaansaamia tu-
loksia ja vaikutuksia. Tietoa käytetään myös liiton 
asiantuntija-aseman vahvistamiseen, laajempaan 
vaikuttamiseen sekä yhteiskunnalliseen päätöksen-
tekoon. Syksyllä 2020 otettiin käyttöön uusi POKKA 
toiminnan arviointityökalu, jonka avulla kerättiin 
palaute A-Kiltojen Liiton syyskokouksesta. Tähän 
liittyen vuoden aikana valmisteltiin myös uutta 
tiedonhallintasuunnitelmaa, jossa huomioidaan 
muuttuvat raportointi- ja tilastointikäytännöt.

A-Kiltojen Liitto ry:ssä tutkimustiedon pääasiallinen 
tehtävä on järjestön perustehtävän tukeminen. Tutkitun 
tiedon halutaan tukevan A-kiltojen elinvoimaa, toi-
pumiskulttuuria ja toiminnassa mukana olevien 

ihmisten toipumista sekä parantavan päihdeongel-
maisten, -toipujien ja heidän läheistensä asemaa ja 
osallisuutta.

A-Kiltojen Liitto ry:llä ei ole omaa tutkimustoimin-
taa tai -henkilöstöä. Liitto on ollut mukana Päih-
de- ja mielenterveysjärjestöjen yhteisessä MIPA 
2:0:ssa hankkeessa ja tehnyt yhteistyötä myös eri 
oppilaitosten kanssa osallistumalla niiden toteut-
tamiin tutkimuksiin. MIPA 2.0 hankkeessa toteu-
tettiin vuoden aikana osallistuvan havainnointiin ja 
haastatteluihin perustuvia pienoisetnografisia tut-
kimuksia kohteena viisi erilaista päihde- ja mielen-
terveysjärjestöjen matalan kynnyksen toimintaa.

”Alustavina havaintoina erääseen A-kiltaan suun-
tautuneesta havainnoinnista voidaan sanoa seuraa-
vaa. Vapaaehtoistyöllä pyöritetty päiväkeskus tarjo-
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HALLINTO

Taulukko 7:  
Hallinnon keskeiset menot (€)

Toiminta 2020 2019 Ero 
Kokouskulut, kevät-, 
kesä- ja syyspäivien 
kulut

11 037 22 488 -11 451
 (-51%)

Luottamushenkilöi-
den (hallitus, jaostot) 
matka-, majoitus- ja 
koulutuskulut yms.

16 204 22 453 -6 249
 (-28%)

A-kiltojen käynnistys-
avustus ja vähävaraisten 
A-kiltojen tuki

800 927 -127
 (-14%)

Liite 5: A-Kiltojen Liitto ry:n luottamustehtävät 2020
Liite 6: Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
Liite 7: A-Kiltojen Liitto ry:n edustukset 2020

HENKILÖSTÖ 

A-Kiltojen Liitto ry:n henkilökunta koostuu toimin-
nanjohtajasta, talous- ja hallintosihteeristä, tiedot-
tajasta, toimisto- ja viestintäsihteeristä, sekä nel-
jästä järjestökoordinaattorista. Kaikki kahdeksan 
tehtävää on vakinaisesti täytetty. 

Maaliskuussa koko A-Kiltojen Liitto ry:n henkilöstö 
siirtyi koronasuositusten mukaisesti pääosin etä-
töihin. Yhteiseksi työskentelyalustaksi valikoitui 
Teams-sovellus. Etätyösuositus jatkui vuoden 2020 
loppuun.

A-Kiltojen Liitto ry:llä on palvelusopimukset Pirte 
Oy:n (Tampere) ja Mehiläinen Oy:n (Oulu) kanssa. 
Palvelusopimukseen kuuluu lakisääteinen työter-
veyshuoltolain mukainen toiminta, sairaanhoito- ja 
muut terveydenhuollon palvelut henkilöstölle.  

Liite 8: Henkilöstö 2020

Toiminta 2020 2019 Ero 

Henkilöstökulut 453 961 411 393 42 568 (+10%) 

Taulukko 7: Henkilöstömenot (€)

Liite 4:  
A-Kiltojen Liitto ry:n toiminta, seuranta, vaikutukset ja tulokset

si päihteettömän ympäristön erilaiseen vapaamuo-
toiseen oleskeluun. Toiminta linkittyi yhteistyön ja 
erilaisen avun kautta päiväkeskuksen ulkopuolelle 
sekä paikallisiin toimijoihin että muiden A-kiltojen 
toimijoihin. Uhkia toiminnalle olivat jäsenistön 
ikääntyminen. toiminnan taloudellinen riippuvuus 
ulkopuolista rahoituslähteistä ja sisäiset ristiriidat. 
Yksityiskohtaisempia tuloksia analyysista julkais-
taan vuoden 2021 aikana.”

A-Kiltojen Liiton yleiskokouksia järjestettiin sään-
töjen mukaisesti kaksi: kevätkokous Perheniemen 
evankelisella opistolla Kouvolassa koronaepide-
miasta johtuen vasta heinäkuussa ja syyskokous 
etäyhteyksillä keskustoimistolta Tampereelta ja 
neljästä alueellisesta kokouspisteestä käsin. Ke-
vätkokouksen yhteydessä järjestettiin viikonlopun 
mittaiset kesäpäivät.  

Johtavina luottamushenkilöinä toimivat puheen-
johtaja Hannu Gustafsson ja varapuheenjohtaja 
Matti Moilanen. Hallituksella oli toimintavuoden ai-
kana kuusi kokousta. Johtoryhmä, johon kuuluu pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi toimin-
nanjohtaja, valmisteli hallitukselle menevät asiat 
sekä otti kantaa ajankohtaisiin asioihin hallituksen 
antamien toimivaltuuksien puitteissa.

A-Kiltojen Liitto ry:n ja A-kiltojen vuorovaikutuk-
sen parantamiseksi, sekä toiminnan kehittämiseksi 
hallitus on perustanut neljä jaostoa: koulutusjaos-
ton, naisjaoston, toimintajaoston ja viestintäjaos-
ton. Jaostojen toimikausi on neljä vuotta, ja henkilöt 
jaostoihin valitaan A-kiltojen jäsenistä toimikau-
deksi. Vuoden 2019 alussa aloittaneet jaostot jat-
koivat toimintaansa. Jaostojen toimikausi jatkuu 
31.12.2022 saakka.

 A-Kiltojen Liitto ry:n keskustoimisto sijaitsee Tam-
pereella ja aluetoimisto Oulussa Kumppanuuskes-
kuksessa.  
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YHTEISTYÖ 

A-Kiltojen Liitto ry on aktiivinen toimija päihdetyön 
yhteistyöverkostoissa ja kumppanina mukana päih-
de- ja mielenterveysjärjestöjen yhteisessä MIPA 
2.0 tutkimusohjelmassa osallistumalla hankkeen 
ohjausryhmän toimintaan, hankkeen koordinoimiin 
tapahtumiin, kuten seminaareihin ja tutkimuksiin. 
Yhteistyötä on tehty olemalla yhteydessä hankkeen 
tutkijoihin, jotka ovat vierailleet A-killoissa ja ke-
ränneet tietoa niiden ja myös A-Kiltojen Liiton toi-
minnasta. 

A-Kiltojen Liitto ry on ollut kumppanina seitsemän 
muun järjestön/säätiön kanssa vuonna 2017 alka-
neessa Digi haltuun –hankkeessa ja ollut mukana 
sen ohjausryhmässä suunnittelemassa toimintaa. 
ASPA-säätiön koordinoiman hankkeen tavoitteena 
on yhdenvertaisuuden edistäminen digitalisoitu-
vassa yhteiskunnassa. Hankkeessa on koulutettu 
digikummeja, jotka opastavat toisia internetin, lait-
teiden ja sähköisten palveluiden käyttämisessä. 

A-Kiltojen Liitto ry on mukana yhteistyökump-
panina ja ohjausryhmän jäsenenä keväällä 2020 
käynnistyneessä STEA:n rahoittamassa ja Vantaan  
A-killan hallinnoimassa KAP - kokemusasiantuntija-
pankki-hankkeessa, jossa koulutetaan kokemusasi-
antuntijoita Vantaan SOTE-palveluihin esimerkiksi 
asiakastyöhön, palvelujen kehittäjiksi sekä koke-
mustutkijoiksi. Lisäksi hankkeessa luodaan pankki, 
jonka avulla kokemusasiantuntijoiden osaamisen 
levittäminen on helppoa ja systemaattista. A-Kilto-
jen Liitto piti A-kiltatoimintaa esittelevän puheen-
vuoron ja oli myös mukana Kansallisessa kokemus-
asiantuntijatyöryhmässä, joka aloitti toimintansa 
vuoden 2020 aikana.

Liitto valmisteli vuoden 2020 aikana yhdessä Maria 
Akatemian kanssa väkivalta- ja päihde-ehtoisesta 
naishanketta, jossa tausta-ajatuksena on tarjota tu-
kea samanaikaisesti sekä päihde- että väkivaltaon-
gelmaan. Yhteistyökumppaneiksi hankkeeseen sen 
toteutuessa ovat aiesopimuksella tulossa mukaan 
Sininauhaliitto, A-klinikkasäätiö, Vailla Vakinaista 
Asuntoa – VVA ry, Kirkkopalvelut/Riippuvuustyön 
kehittämisyksikkö, Naistenkartano, Vanajan van-
kila, Tampereen ammattikorkeakoulu, ja Helsingin 
kaupunki. A-Kiltojen Liitto ja Maria Akatemia sol-
mivat tämän lisäksi erillisen aiesopimuksen, jossa 

sovittiin seuraavana vuonna järjestettävistä naise-
rityisen työn asiantuntijavaihdosta webinaarien ja 
työpajojen muodossa. Lisäksi A-Kiltojen Liitto liittyi 
mukaan syksyllä 2020 käynnistyneeseen ehkäise-
vän väkivaltatyön ammattilaisverkostoon.

A-Kiltojen Liitto ry on Ehyt ry:n ylläpitämän Ehkäi-
sevän päihdetyön järjestöverkoston EPT –verkos-
ton jäsen ja osallistui sen koulutus-, arviointi- sekä-
viestintä- ja vaikuttamisryhmien työskentelyyn ja 
SuomiAreena tapahtuman suunnittelukokouksiin. 
A-Kiltojen Liitto ry on jäsenenä SOSTE Suomen So-
siaali ja terveys ry:ssä ja Sosiaalialan Työnantajat 
ry:ssä. SOSTE-yhteistyö on ollut osallistumista työ-
ryhmiin sekä SOSTE:n järjestämiin koulutuksiin. 

A-Kiltojen Liitto oli keväällä 2020 yhdessä muiden 
naistyötä tekevien ammattilaisten kanssa perus-
tamassa naistyön verkostoa ja osallistui vuoden 
aikana aktiivisesti sen toimintaan. Verkoston ta-
voitteena on lisätä yhteistyötä naiserityistä työtä 
tekevien järjestöjen kesken, koota tietoa ja tehdä 
julkilausumia, jakaa osaamista ja tuoda esille uu-
sia näkökulmia naiserityisestä työstä yhteistyön 
avulla. A-Kiltojen Liitto on ollut koordinoimassa 
palvelurakennetyöryhmää, jonka tehtävänä on ol-
lut kartoittaa ja nostaa esille naistyötä tekevien 
organisaatioiden toimintaa ja palvelurakenteessa 
olevia kehittämiskohteita. A-Kiltojen Liitto on ollut 
mukana suunnittelemassa lisäksi Naisten päihde- ja 
vankilatyön päiviä. 
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EDUNVALVONTA  

A-Kiltojen Liitto ry toimii päihdetoipujien ja heidän 
läheistensä vaikutuskanavana ja edunvalvojana. 
A-kiltatoimintaa ja sen tarjoaman vertaistuen asi-
antuntemusta käytetään edunvalvonnassa ja sitä 
tehdään näkyväksi niin alueellisesti kuin valtakun-
nallisestikin. Liitto osallistuu yhteiskunnalliseen 
päihdekeskusteluun varmistaen, että toipujanäkö-
kulma tulee esille myös soteuudistuksessa. Edun-
valvonta kohdistuu päihdetoipujien, vertaisuuden 
ja kokemusasiantuntijuuden aseman edistämiseen 
päihdepalveluissa. Tehtävänä on A-kiltojen toimin-
taedellytyksien turvaaminen ja päihdetoipujien ja 
heidän läheistensä hyvinvoinnin edistäminen. Syk-
syllä 2020 YLE Uutisten verkkojulkaisun haastat-
telussa A-Kiltojen Liitto ry:n toiminnanjohtaja toi 
esiin vertaistukea päihdetyössä ja näkemyksen, että 
päihdetoipujia tulee työelämässä kohdella tasaver-
taisesti muiden työntekijöiden kanssa esimerkiksi 
työnantajan päihdeseulakäytäntöjen osalta.

A-Kiltojen Liitto valvoo omia ja jäsentensä etuja ole-
malla jäsenenä Suomen sosiaali- ja terveys SOSTE 
ry:ssä. A-Kiltojen Liitto on myös aktiivisesti edustet-
tuna Päihdetoimijoiden valtakunnallisen yhteistyö-
ryhmän (PÄIVYT) työvaliokunnassa. Päihdetoimi-
joiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto PÄIVYT 
toimii päihdetoimijoiden ja asiakkaiden toiminta-
edellytysten edistäjänä sekä uusien toimintamal-
lien kehittäjänä. Keskeisenä tavoitteena on yhteis-
kunnallinen vaikuttaminen, kuten asiakkaaseen 
kohdistuvien leimaavien asenteiden vähentäminen, 
edistää päihteistä ja toiminnallisista riippuvuuksis-
ta kärsivien ja heidän läheistensä palvelujen ja tuen 
saantia ja oikeuksien toteutumista. PÄIVYT antoi 
loppukesästä ja syksyllä 2020 lausuntoja lainval-
mistelutyöhön sekä otti kantaa sotejärjestöjen toi-
mintaedellytysten turvaamisen puolesta.

A-Kiltojen Liitto ry on myös Kunnallisessa Päih-
dehuoltoyhdistys ry:n hallituksessa sekä mukana 
toteuttamassa edunvalvontaa Ehyt ry:n koordinoi-
man Ehkäisevän päihdetyön (EPT) järjestöverkos-
ton kautta. EPT-verkosto tekee päihdepoliittista 
vaikuttamistyötä eri keinojen, esimerkiksi lausun-
tojen, kannanottojen ja kampanjoiden avulla. Li-
säksi se järjestää koulutuksia ja seminaareja, esim. 
Päihdepäivät.

A-Kiltojen Liitto ry on edustettuna A-klinikkasäätiön  
valtuuskunnassa sekä päihdetyön eettisessä toimi-
kunnassa, jonka tehtävänä on arvioida sosiaali- ja 
terveydenhuollon, erityisesti päihde- ja mielenter-
veystyön ja –palveluiden käytäntöjä sosiaali- ja hoi-
toeettiseltä kannalta. 

TALOUS 

Vuodelle 2020 yleisavustusta (Ay 1) varsinaiseen 
toimintaan haettiin 682 160 euroa ja saatiin 647 
448. 

STEA myönsi 25 000 euron AK –avustuksen A-kil-
loille myönnettäviä jäsenjärjestöavustuksia varten 
(Ak 6) ja A-Kiltojen Liitto ry jakoi siitä toiminta- ja 
tarvikeavustuksia A-killoille. Kaiken kaikkiaan jä-
senjärjestöavusta jaettiin vuoden 2020 aikana yh-
teensä 31 eri A-killalle 

Vuodelle 2021 yleisavustusta varsinaiseen toimin-
taan haettiin 647 448 euroa ja saatiin 647 448. 
Jäsenjärjestöavustuksia varten STEA myönsi myös 
vuodelle 2020 25 000 euron AK – avustuksen. Hal-
litus päättää hakemusten perusteella jäsenjärjestö-
avustuksien jaosta vuonna 2020.

A-Kiltojen Liitto ry / Hallitus
20.2.2020

Liite 8:  
Ote tilinpäätöksestä 2020
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Liite 1:  
Liitetaulukot
Liitetaulukko 1.  
A-kiltojen toiminnan tunnusluvut

2020 2019 2018 2017
Toimivat A-killat 59 61 60 63
Vastanneiden A-kiltojen määrä  
(%toimivista A-killoista) 53 (89%) 50 (82%) 53 (88%) 53 (84%)

Jäsenmäärä yht.
- joista naisia

2947 
1093 (37%)

2646 
998 (38%)

2717
1021 (37%)

2 741 
1 072 (39%)

Jäsenmäärä/kilta keskim. 56 53 51 52
Käynnit A-killoissa 133 944 189 337 185 246 179 655
Työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä* 88 89 104 129
A-kilta mahdollisti osallistujille päihteettömän päivän vieton 8476 8 614 8795 8983

Liitetaulukko 2. Toimintamuotojen toteutuminen A-killoittain   
Toimintamuoto 2020 2019 2018 2017
Vastanneiden A-kiltojen määrä 53 50 53 53
Keskusteluryhmät verkossa (Teams, WhatsApp tms.)** 18
Keskusteluryhmät kasvotusten paikan päällä 40 33 37 33
Toiminnalliset ryhmät 27 31 31 27
Päiväkeskus tai vastaava yhteisötila 27 30 28 33
Naisille suunnattu toiminta 20 18 15 12
A-kilta-, yhteisö- ja jäsenillat 37 36 37 34
Penkkiurheilu/ kisastudio* 10 11
Luontoretket ja leirit 35 35 42 43
Kulttuuriretket 21 28 30 24
Liikkumiseen ja terveyteen liittyvät tapahtumat 25 28 30 30
Edullinen  ruoka jäsenistölle 24 23 19 21
Peseytymis- tai saunomismahdollisuus 24 24 24 20
Yhteistoiminta toisten A-kiltojen kanssa 40 40 40 44
Tukihenkilötoiminta 17 17 15 20
Vertaistalousneuvonta (PA-ryhmä) 9 14 9 13
Talkootoiminta 25 24 25 27
Kuntouttava työtoiminta 22 20 19 24
Mahdollisuus suorittaa yhdyskuntaseuraamusta/ koevapautta 19 15 16 20
Mahdollisuus opintoihin liittyvään harjoitteluun 13 17 13 15
Tuki sähköiseen asiointiin 25 20 24 21
Opastusta palveluiden käyttöön 25 21 24 22
A-kiltainfot ja tiedotuskäynnit (krt/vuosi) 253 385 400 318
Muut ilmoitetut toimintamuodot 14 14 13 15

* Ei ole kysytty ennen vuotta 2019
** Ei ole kysytty ennen vuotta 2020
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Liitetaulukko 4. 
Aluetyön indikaattorit 2020

2020 2019

Lukumäärä Keskm./ alue Lukumäärä Keskm./ alue
A-kiltakäynnit 88 22 88 31
Verkostoyhteistyötapaamiset 75 18,75
Kouluttamispäivät 23 5,75 36 9
Alueellinen kouluttamispäivä 7 1,75 6 1,25
Kehittämispäivät A-killoissa 7 1,75 1 0,25
Matkapäivät 125 31,25 190 47,5

Liitetaulukko 5. 
A-Kiltojen Liitto ry:n virkistystapahtumien osallistujamäärät 2020

Tapahtumat
 

Pe La Su Osallistujia Päihteettö-
miä päiviä

A-kiltoja yhteensä
2020 2019

Umpihankifutis
Miehiä 9 9 9

12 36 6 4Naisia 3 3 3
Yhteensä 12 12 12

Edelliseen vuoteen verrattuna A-killan hyvää/ monipuolista /
aktiivista vaatii kehittämistä

ilmapiiri on 77% 23%
yhdistysosaaminen on 54% 46%
tunnettuus paikkakunnalla on 35% 65%
toiminnallisuus on 51% 49%
kävijöiden osallistuminen toimintaan on 43% 57%

Liitetaulukko 3.  
A-killan toiminta ja ilmapiiri

Liitetaulukko 6. 
Osallistujamäärät tuetuilla lomilla (MTLH ry)

Päiviä
Osallistujia Osallistujia  

yhteensäNaisia Miehiä
Voimaa vertaisuudesta 5 6 9 15
Naisille voimaa vertaisuudesta  (peruttu)

Yhteensä 5 33% 67% 15
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Liite 2: 
A-Kiltojen Liitto ry:n tapahtumat ja osallistujamäärät 2020

Itä Etelä Länsi Pohj. Naisia Miehiä

A-kiltatoiminta tutuksi 6.-8.2.2 Utajärvi 3,0 x x 59 14 11 9 18 20
Puheenjohtajien vertaistukitapaaminen 17.2. Helsinki 1,0 x 14 7 2 10 12
Aluetapaaminen 1/2020 Itä-Suomi 29.2.-1.3. Imtra 2,0 X 11 9 15 34 49
Aluetapaaminen 1/2020 Etelä-Suomi 7.3. Hyvinkää 1,0 x 14 10 15 21 36
Alueen aamukahvit 26.3. Messenger 0,3 x 16 4 2 2 4
Aluekoulutuspäivä, Talousasiaa A-kiltalaisille 7.4. Teams 0,3 x 16 3 4 4
Alueen aamukahvit 8.4. Messenger 0,3 x 16 6 5 4 9
Alueen aamukahvit 22.4. Messenger 0,3 x 16 9 5 4 9
Alueen aamukahvit 6.5. Teams 0,3 x 16 7 5 3 8
Twitter-koulutus hallitukselle ( ja hlökunnalle) 11.5. Teams 1,0 x 3 5 8
Vertaisohjaajakoulutus 4 x 1,5 h 13.-20.5. Teams 4,0 x x 59 6 6 2 8
Alueen aamukahvit 20.5. Teams 0,3 x 16 5 4 2 6
Yhdistystoiminta A-killoissa koulutus 3 x 3h 25.-29.5 Teams 3,0 x x 59 4 5 0 5
Alueen aamukahvit 3.6. Teams 0,3 16 4 3 1 4
Alueen aamukahvit 24.6. Teams 0,3 x 16 5 4 2 6
A-Kiltojen Liitto ry Kevätkokous 3.7. Perheniemi 1,0 59 23 17 37 54
A-Kiltojen Liitto ry Kesäpäivät 4.7. Perheniemi 1,0 59 25 21 41 62
A-Kiltojen Liitto ry Kesäpäivät 5.7. Perheniemi 1,0 59 20 19 34 53
Alueen aamukahvit 5.8. Teams 0,3 x 16 3 2 1 3
Aluetapaaminen 2/2020 Etelä-Suomi 21.-22.8. Vihti 2,0 x 14 9 12 25 37
Aluetapaaminen, Pohjois-Suomi 22.8. Oulu 1,0 x 16 7 24 17 41
Alueen aamukahvit 2.9. Teams 0,3 x 16 4 3 2 5
Kiltakoutsikoulutus 3.-5.9. Vihti 3,0 x x 60 4 2 6 16 8
Toipujatapaaminen 1.-3.10 Jämsä 3,0 x x 60 7 8 11 20 19
Alueen aamukahvit, Pohjois-Suomi 30.9. Teams 0,3 x 17 5 4 1 5
Alueen aamukahvit, Pohjois-Suomi 14.10. Teams 0,3 x 17 4 3 1 4
Aluekoulutuspäivä, Vertaistuki arjen apuna… 20.10. Oulu 1,0 x 17 4 6 2 8
Keskustelua huumetoipumisesta 29.10. Teams 0,3 x 61 3 4 1 5
Alueen aamukahvit, Pohjois-Suomi 4.11. Teams 0,3 x 17 3 2 1 3
Syyskokous 14.11. Teams 1,0 x 60 28 12 23 35
Alueen aamukahvit, Pohjois-Suomi 25.11. Teams 0,3 x 17 4 3 1 4
Puheenjohtajien vertaistukitapaaminen 26.11. Jitsi 0,3 x 14 6 4 6 10
Puheenjohtajien vertaistukitapaaminen 9.12. Jitsi 0,3 x 17 5 2 3 5
Aluetapaaminen, Pohjois-Suomi 12.12. Teams 1,0 x 17 5 13 7 20
Aluetapaaminen, Etelä-Suomi 12.12. Jitsi 0,3 x 14 6 9 5 14
STEA-työpaja 17.12. Helsinki/Skype 0,3 x 6 6 7 9 16
Aluekoulutuspäivä 10.11. Riihimäki 1,0 x 4 2 1 3 4
Aluekoulutuspäivä 20.2. Salo 1,0 x 16 4 5 9 14
Puheenjohtajien vertaistukitapaaminen 10.8. Tampere 1,0 x 16 6 4 11 15
Aluetapaaminen, Länsi-Suomi 13.-16.8. Parkano 3,0 x 16 10 10 19 29
Aluetapaaminen, Länsi-Suomi 28.11. Jitsi 1,0 x 16 3 3 5 8
Alueen aamukahvit 3.11. Jitsi 0,3 x 16 0 0 0 0

1 6 5 17 299 289 380
28 % 43 % 57 %

858

Osall. 
max.Tapahtumat 2020 Aika Paikka Päiviä Koulutus

Aluetyö
Valtak. Muu

Kutsutut 
A-killat

Osall.     A-
killat

Osallistujia
Osallistujia 
yhteensä

29
Päihteettömät päivät

42 44 5 7 2 1061 669
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Liite 3:  
A-Kiltojen Liitto ry:n viestinnän tuotokset ja suoritteet

Näkyvyys sosiaalisessa mediassa

 Facebook A-Kiltojen Liitto ry 530  tykkääjää

Tilaa toipua –videot (3 kpl) 
lähde: Facebook-mainosyhteenveto

kattavuus 46 672
sitoutumiset 39 104 

 Twitter A-Kiltojen Liitto ry 340 seuraajaa

Selvästi parempi -blogi (6 tekstiä)  832 näyttökertaa

A-kiltatoiminta Facebook -ryhmä 692  jäsentä

Verkkosivujen käyttö (a-kiltojenliitto.fi) 2020

Istuntojen määrä 21 959 

Käyttäjien määrä 13 656
Sivun katselut 61 253
Sivut/istunto 2,79
Istunnon keskimääräinen kesto 00:02:15
Välitön poistuminen (%) 49,20

Liitetaulukko 7. 
A-Kiltojen Liitto ry:n näkyvyys sosiaalisessa mediassa 2020

Liitetaulukko 8. 
A-Kiltojen Liitto ry:n verkkosivujen käyttö 2020
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Liite 4:  
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)           Mitattu tulos 2020

Päihdetoipuja saa ver-
taistuen ja päihteettö-
män ympäristön avulla 
päihteettömän päivän ja 
osallisuutta yhteisössä

A-killoissa järjestetään päihtee-
töntä toimintaa ja vertaistukea 

Päivien määrä jolloin A-killass-
sa on ollut toimintaa 8476

A-kiltojen päihteettömät toi-
mintamuodot yhteensä 34

Järjestetään koulutusta ja 
virkistystoimintaa  toipumisen 
tueksi 

A-Kiltojen Liitto ry:n järjestä-
mien valtakunnallisten koulu-
tuspäivien määrä

16 päivää/
188 päihteetöntä 
päivää

Yhteistyössä toteutettavien 
tuettujen lomien määrä

5 päivää/ 
75 päihteetöntä päivää

Järjestetään naisten toipumista 
tukevaa toimintaa Naisten toimintapäivät Ei järjestetty (korona)

Toipujan terveys para-
nee vertaisryhmäliikun-
nan ja ulkoilun avulla

Koulutetaan A-kiltalaisista kil-
takoutseja ja vertaisliikuttajia

Kiltakoutsi-koulutukseen  
osallistuneet 8 henkilöä

Toteutettiin Sporttivartti  
-kampanja A-killoissa 
1.8.–30.9.2019

Sporttivartti -kampanjassa  
oli mukana

21 A-kiltaa
182 henkilöä

Sporttivartti -kampanjassa 
toteutui 19811 varttisuoritusta

Vertaistuen ja toipu-
mistiedon saaminen ja 
jakaminen

Osallistetaan päihdetoipujia  
A-kiltaan osallisuuden ja ver-
taistuen mahdollistamiseksi

A-kiltojen käyntikerrat 133 944

Vesiposti -lehti antaa tietoa 
toipumiseen Vesipostin painosmäärä 4 x 1000

Päihdetoipumisen ja 
toipumismotivaation 
vahvistamiseksi yllä-
pidetään keskustelua 
päihdetoipumisesta

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

Vesipostissa julkaistut toipu-
mistarinat/vuosi

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

Toimenpidetavoite Muutosteot Osoitin (indikaattori)             Mitattu tulos 2020

A-kilta on terve toipu-
jayhdistys, joka tukee 
toipujaa

A-kilta saa ohjausta yhdis-
tystoimintansa ja perusteh-
tävänsä järjestämiseen ja 
kehittämiseen

Kehittämispäivät A-killoissa 9

Puheenjohtajien  
vertaistukitapaamiset 3

A-killan perustehtävän 
vahvistuminen

Vähävaraisia A-kiltoja 
avustetaan taloudellisesti 
perustehtävän toteuttami-
sessa ja kehittämisessä

Jäsenjärjestöavustuksella 
avustettujen A-kiltojen mää-
rä/ vuosi

30

A-killassa on osaavia 
vapaaehtoisia

A-kiltalaisten osaamista tue-
taan koulutuksella toimin-
nan laadun kehittämiseksi

Yhdistystoiminta A-killoissa ja 
A-kiltatoiminta tutuksi  -kou-
lutksiin osallistuneiden määrä

18 A-kiltaa   
25 osallistujaa  

A-killassa on toipumista 
edistävä toipumiskult-
tuuri

A-kilta kehittää toipumis-
kulttuuriaan ja vertaistuki-
toimintaansa, A-kilta näkyy 
ulospäin

A-kiltojen yhteistyökumppa-
neitten määrä/A-kilta 6

A-kiltojen näkyminen  
mediassa   62 juttua 
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Hyvinvointitavoite: Sosiaalisen verkoston synnyttäminen edistämään päihdetoipumista 
Sidosryhmä (kenen toiminnassa tai olosuhteissa tapahtuu muutos): Paikkakunnan toipumiskulttuuri

Toimenpidetavoite Muutosteot                                  Osoitin (indikaattori)                    Mitattu tulos 2020

A-kiltatoiminnasta tiedo-
tetaan, paikallinen tarve 
päihdetoipumisen vertais-
tuelle tunnistetaan ja siihen 
vastataan

Toteutetaan infotilaisuuksia 
A-kiltatoiminnasta

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

2

Toipumiskulttuuri ja 
vertaistukitoiminta on 
tunnettua päihdetoipujien 
keskuudessa

A-kiltatoiminnasta tiedotetaan 
hoitopaikoissa

A-kiltojen järjestämien  
tiedotustilaisuuksien määrä 250 (-35%)
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Liite 5: 
A-Kiltojen Liitto ry:n luottamustehtävät 2020 

Puheenjohtaja:   Hannu Gustafsson (6/6)  Espoon A-kilta Hykaa ry
Varapuheenjohtaja:  Matti Moilanen  (6/6) Ylä-Kainuun A-kilta ry
Jäsenet:    Minna Hämäläinen (5/6) Espoon A-kilta Hykaa ry
   Heikki Kankaanpää (6/6)  Porin A-kilta ry
   Matti Itkonen  (6/6) Tampereen A-kilta ry
   Irja Oravisjärvi   (3/6) Raahen A-kilta ry
   Pekka Vintturi  (2/6) Jyväskylän A-kilta ry
   Viljo Pehkonen  (6/6) Iisalmen A-kilta ry

Varajäsenet:   Unto Turunen  (1/6)  Helsingin A-kilta ry
   Satu Peippo  (1/6)  Jämsänjokilaakson A-kilta ry
   Matti Ranta   (1/6)  Tampereen A-kilta ry
   Sinikka Vehkalahti (4/6)  Oulun A-kilta ry
   Pasi Heikkinen  (4/6)  Iisalmen A-kilta ry   
   Raimo Parviainen (1/6)  Pohjois-Kymen A-kilta ry

Johtoryhmä ja jaostot

Johtoryhmä:   Hannu Gustafsson  (8/8)  puheenjohtaja
   Matti Moilanen   (8/8)  varapuheenjohtaja
   Yrmy Ikonen  (8/8) toiminnanjohtaja 

Koulutusjaosto:   Irja Oravisjärvi   (2/2)  puheenjohtaja, Raahen A-kilta ry
   Satu Niemelä   (2/2)  Tampereen A-kilta ry
   Mika Nuutinen   (0/2)  Turun A-kilta ry 
   Jouko Raunimaa  (2/2) Järvenpään A-kilta ry
     
Naisjaosto:   Minna Hämäläinen  (2/2)  puheenjohtaja, Espoon A-kilta Hykaa ry
   Maisa Aho   (2/2)  Turun A-kilta ry
   Marjo Soulanto  (2/2)  Helsingin A-kilta ry 
   Satu Peippo  (2/2) Jämsänjokilaakson A-kilta ry
   Sinikka Vehkalahti (2/2) Oulun A-kilta ry
   
Toimintajaosto:   Matti Moilanen   (2/2)  puheenjohtaja, Ylä-Kainuun A-kilta ry
   Toni Vanhala   (2/2)  Tampereen A-kilta ry
   Joonas Haapala   (1/2)  Tampereen A-kilta ry
   Marko Hakkarainen (1/2) Helsingin A-kilta ry
  
Viestintäjaosto:   Hannu Gustafsson  (2/2) puheenjohtaja, Espoon A-kilta Hykaa ry
   Veli-Pekka Taponen (1/2)  Oulun A-kilta ry
   Sakari Pohjonen  (2/2)  Mäntän Seudun A-kilta ry
   Hannu Ylönen  (1/2)  Vantaan A-kilta ry

Liite 6:  
Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Tilintarkastaja:   HT tilintarjastaja Marja Kuusela
Varatilintarkastaja:  Tilintarkastus Lamberg Oy
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Liite 7: 
A-Kiltojen Liitto ry:n edustukset 2020
 

                           
A-klinikkasäätiön valtuuskunta
                          Yrmy Ikonen, varajäsen Hannu Gustafsson

EHYT ry/ Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto
                          Yrmy Ikonen, kuntavaalityöryhmässä myös Matti Moilanen

JärjestöKainuu 2.0 – Hyvinvoinnin tukena –hanke
                      Matti Moilanen

KAP Vantaa Kokemusasiantuntijapankki –hankkeen ohjausryhmä:
                           Yrmy Ikonen

Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys:
                           Hannu Gustafsson
                           Minna Hämäläinen

MIPA 2.0 Mielenterveys ja päihdejärjestöjen tutkimusohjelman ohjausryhmä:
                           Yrmy Ikonen

Päihdetyön eettinen toimikunta:
                           Yrmy Ikonen

PÄIVYT (Päihdetoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöryhmä) työvaliokunta:
                           Yrmy Ikonen, varajäsen Hannu Gustafsson
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Liite 8:  
Henkilöstö 2020

Keskustoimisto ja aluetyö

Toiminnanjohtaja:  
  Yrmy Ikonen

Talous- ja hallintosihteeri: 
 Tia Helenius

Toimisto- ja viestintäsihteeri: 
 Anna Niemistö
Tiedottaja: 
 Tuija Tamsi-Lehtinen 

Järjestökoordinaattori-koulutussuunnittelija (Pohjois- Suomi):
 Kirsi Mäki

 Järjestökoordinaattori-suunnittelija (Etelä-Suomi):
 Anja Sauvolainen

 Järjestökoordinaattori (Länsi-Suomi): 
  Aulikki Otranen

 Järjestökoordinaattori (Itä-Suomi):
  Mikko Putaja
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Liite 9: 
Ote tilinpäätöksestä 
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Selvästi parempi – A-Kiltojen Liitto ry
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