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A-KILTOJEN LIITTO RY
VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015

YLEISTÄ
A-Kiltojen Liitto ry on A-kiltojen vuonna 1968 pe-
rustama valtakunnallinen järjestö. A-Kiltojen Liitto 
ry:n perustehtävä on yhdistysmuotoisen vertaistu-
kitoiminnan tukeminen A-killoissa. 

A-Kiltojen Liitto ry:n sääntöjen 2 §:n mukaan liiton 
tarkoituksena ja toimintamuotoina on:

Tarkoitus
•	 toimia jäsenyhdistysten (A-kiltojen) valtakun-

nallisena keskusjärjestönä
•	 tukea A-kiltojen päihteetöntä ja yhdistysmuo-

toista vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaa
•	 edistää A-kiltojen A-kiltalaista toipumiskult-

tuuria
•	 toimia päihdetoipujien vaikutuskanavana ja 

edunvalvojana sekä osallistua 
•	 päihdetoipujien kokemustiedolla päihdekes-

kusteluun
•	 harjoittaa ehkäisevää päihdepoliittista toimin-

taa
•	 poistaa päihdekysymyksiin, päihdeongelmai-

siin, A-kiltoihin ja
•	 niiden jäseniin kohdistuvia ennakkoluuloja ja 

kielteisiä asenteita
•	 edistää päihdeasiakkaiden lakiin perustuvien 

oikeuksien toteutumista

Toimintamuodot
•	 aluetyö
•	 viestintä- ja julkaisutoiminta
•	 koulutuspalvelu 
•	 tuki- ja neuvontapalvelu A-killoille
•	 yhteistoiminta jäsenyhdistysten ja päihdealan 

toimijoiden sekä muiden tahojen kanssa, jos 
yhteistyö edistää A-Kiltojen Liiton tarkoituksen 
toteutumista

•	 virkistys- ja leiritoiminta
•	 päihdeasiakkaiden edunvalvonta

A-Kiltojen Liitto ry:n jäsenrekisterissä oli toimin-
tavuoden lopussa 88 A-kiltaa. Toiminnassa olevien 
A-kiltojen määrä vaihteli vuoden aikana ja oli vuo-
den lopussa 58. Pohjois-Lapin A-kilta Inarissa hy-
väksyttiin A-Kiltojen Liitto ry:n uudeksi jäseneksi. 
Kankaanpäässä, Keski-Uudellamaalla, Tyrnävällä ja 
Rovaniemellä selviteltiin edellytyksiä uuden A-kil-
lan perustamiselle.

Vuosi 2015 oli A-Kiltojen Liitto ry:ssä ja A-kiltatoi-
minnassa toipumispolun teemavuosi. Edunvalvon-
nan yksi keskeinen tehtävä oli nostaa esiin toipu-
mispolkukeskustelua ja vahvistaa A-kiltojen roolia 
osana toipumispolkua. Tämän tavoitteen saavut-
tamiseksi tehtiin yhteistyötä päihdehoitolaitosten 
kanssa sekä järjestettiin valtakunnallisille Päihde-
päiville teemaa koskeva osaseminaari. Aihetta pi-
dettiin esillä A-kiltojen kesken yhteisissä tapaami-
sissa, tiedotuksessa ja koulutuksissa. 
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Toimivat jäsenkillat 31.12.2015

Etelä-Suomen alue:
Asikkalan A-kilta ry
Espoon A-kilta ry
Helsingin A-kilta ry
Hollolan A-kilta ry
Hyvinkään A-kilta ry
Inkoon 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
Poppoo 6 A-kilta ry
Riihimäen Seudun A-kilta ry
Vantaan A-kilta ry

Länsi-Suomen alue:
Harjavallan A-kilta ry
Hämeenlinnan Seudun A-kilta ry
Jämsänjokilaakson A-kilta ry
Kangasalan A-kilta ry
Keuruun A-kilta ry
Laitilan Seudun A-kilta ry
Mäntän Seudun A-kilta ry
Nokian 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:

Iisalmen A-kilta ry
Joensuun A-kilta ry
Jyväskylän A-kilta ry
Kuopion A-kilta ry
Laukaan A-kilta ry
Outokummun A-kilta ry
Nurmeksen A-kilta ry
Pieksämäen A-kilta ry
Rautavaaran A-kilta ry
Savonlinnan A-kilta ry
Siilinjärven A-kilta ry
Varkauden A-kilta ry

Pohjois-Suomen alue:
Jokilaaksojen A-kilta ry
Kajaanin A-kilta ry
Kemin A-kilta ry
Keskipisteen A-kilta ry
Koillis-Lapin A-kilta ry
Oulun A-kilta ry
Pohjois-Lapin A-kilta ry
Pyhäjärven A-kilta ry
Raahen A-kilta ry
Taivalkosken A-kilta ry
Tornion A-kilta ry
Ylä-Kainuun A-kilta ry

Kaakkois-Suomen alue:
Anjalankosken A-kilta ry
Etelä-Saimaan A-kilta ry
Imatran A-kilta ry
Kymen A-kilta ry
Pohjois-Kymen A-kilta ry

A-Kiltojen Liitto ry:n jäsenyhdistykset ovat yhdis-
tyslain mukaisia itsenäisiä yhdistyksiä. A-Kiltojen 
Liito ry:n jäsenyys edellyttää, että A-killat nou-
dattavat A-kiltatoiminnan yhdessä hyväksyttyjä 
arvoja ja toimintaperiaatteita sekä huolehtivat jä-
senmaksunsa A-Kiltojen Liitto ry:lle. Jäsenyytensä 
vastineeksi A-killat saavat käyttää jäsenpalveluita 
ja voivat osallistua valtakunnalliseen yhteistyöhön 
ja vaikuttamistoimintaan. A-Kiltojen Liitto ry tarjo-
aa jäsenilleen sääntömääräisten toimintamuotojen 
mukaisia palveluita.

Raha-automaattiyhdistys on mahdollistanut A-kil-
tojen taloudellisen tukemisen jäsenjärjestöavus-
tuksilla. Vuonna 2015 A-Kiltojen Liitto ry  sai toista 
kertaa RAY:n myöntämää jäsenjärjestöavustusta 
(Ak 6) 20 000 euroa, jaettavaksi toiminta- ja tarvi-
keavustuksina A-killoille. Kaiken kaikkiaan jäsen-
järjestöavusta sai vuoden 2015 aikana yhteensä 26 
eri A-kiltaa ja myönnettyjen avustusten yhteismää-
rä oli 23 445 euroa.

Toimintavuonna arvioitiin ensimmäisillä jäsenjär-
jestöavustuksilla aikaan saatuja vaikutuksia. A-kil-
tojen toimittamien tilitysten perusteella voidaan 
todeta, että vertaistuen määrä kasvoi, muodot ja 

saatavuus jossain määrin paranivat sekä yhteisölli-
syys ja toipumiskulttuuri vahvistuivat. Vähemmän 
saatiin synnytettyä uusia toimintamuotoja eikä 
A-kil lan tunnettuutta tai yhdistysrakennetta saatu 
merkittävässä määrin parannettua.  Päihdetoipujat 
kokivat kuitenkin, että jäsenjärjestöavustuksella 
järjestetty toiminta lisäsi motivaatiota päihteettö-
myyteen ja sen ylläpitämiseen sekä antoi osallistu-
jille yhteisöllisyyden kokemuk-sia ja rohkeutta ylit-
tää omia rajojaan. Jäsenjärjestöavustustoimintaa 
on järjestetty kuitenkin vasta lyhyen aikaa, joten 
vaikutusten arviointi on vielä alustavaa.

Jäsenmaksuvelvoitteestaan huolehti 54 jäsenyhdis-
tystä, joista neljälle A-killalle myönnettiin maksuva-
pautus vähävaraisuuden vuoksi.

Toimivien A-kiltojen määrä on useana vuonna pe-
räkkäin pysynyt melko vakiona. Vaikka uusia A-kil-
toja perustetaan lähes vuosittain, tapahtuu samas-
sa määrin toiminnan hiipumis-ta ja lepoon saatta-
mista. Toimivaksi A-killaksi on laskettu A-kilta, jolla 
on toimintavuodelle valittu hallitus.

Liite 1:  
Liitetaulukot (A-kiltatoiminnan tunnuslukuja)

JÄSENPALVELUT – TUKI A-KILLOILLE
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”Ihmiset parasta”

A-killoilla on perinteisesti ollut yhteistoimintaa 
keskenään niin itsenäisesti kuin A-Kiltojen Liitto 
ry:n tukemanakin. Vierailut A-killoittain ja yhteiset 
tapahtumat ovat A-kiltojen yleisimmin ilmoittama 
toimintamuoto. A-kiltojen keskinäinen yhteyden-
pito ja yhteistoiminta mahdollistavat vertaistuen ja 
hyvien toimintamuotojen sekä käytäntöjen kierrät-
tä misen myös yhdistystasolla. A-Kiltojen Liitto ry 
tu kee A-kiltojen alueellista ja seudullista yhteistoi-
mintaa muun muassa aluetyön keinoin

A-Kiltojen Liitto ry:n aluetyö

Aluetyö on jäsenpalvelua A-killoille sekä niiden 
alueelliselle yhteistoiminnalle. Palvelulla pyritään 
tu kemaan A-kiltojen yhteisiin arvoihin perustuvaa 
tehtävää päihdetoipumisen mahdollistajana ja au-
tetaan A-kiltoja osallistumaan päihdekeskusteluun 
toipujien ja heidän läheistensä näkökulmasta. Alue-
työ on A-Kiltojen Liitto ry:n strategian mukainen 
ydin palvelu. Aluetyötä tekee neljä järjestökoor-
dinaattoria. Aluetyötä ohjaavana jaostona toimii 
A-Kil tojen Liitto ry:n johtoryhmä.

Aluetyöllä tavoitettiin A-kiltoja ja A-kiltalaisia katta-
vasti. Kaikkiaan 57 A-kiltaa käytti toimintavuoden 
ai kana aluetyön palveluita. Aluetyön muotoja ovat 
mm. erilaiset A-kiltatoimintaa tukevat ja kehittävät 
alueelliset tapahtumat, paikallisille A-killoille suun-
natut tavoitteelliset kehittämispäivät sekä muu oh -
jaus ja neuvonta. Vuonna 2015 A-killoissa järjes-
te tyissä kehittämispäivissä nousivat esiin oman 
toiminnan arviointi perustehtävän ja resurssien 
näkökulmasta sekä vapaaehtoistoimijoiden mer-
kitys. A-killoissa määriteltiin erilaisia vapaaehtois-
tehtäviä sekä vapaaehtoisuuteen liittyviä oikeuksia 
ja vastuita niin vapaaehtoisen kuin A-killankin nä-
kökulmasta. 

”Kehittämispäivä auttoi ihmisiä ymmärtämään, 
mikä A-kilta on. Kehittämispäivän jälkeen toi-

mintamme on monipuolistunut.”
Palaute A-killasta kolme kuukautta  

kehittämispäivän jälkeen.

ALUETOIMINTA Aluetyönä järjestettyihin tapahtumiin kokoontui 
vuoden aikana kaikkiaan 630 A-kiltalaista 48 A-
killasta. Varsinaisia aluetapaamisia järjestettiin 
yhteensä 13 ja niihin osallistui 467 A-kiltalaista. 
Aluetapaamisissa huomioitiin toipumispolku -vuo-
siteema ja tapaamisia järjestettiin yhteistoimin-
nassa päihdehoitopaikkojen kanssa. Tapaamisissa 
kuultiin usein toipumistarina sekä A-Kiltojen Liitto 
ry:n hallituksen ja jaostojen edustajia. Tapaamisis-
sa vuoropuhelu, ajankohtaiset kuulumiset ja virkis-
täytyminen ovat tärkeitä.

”Yhteisöllisyys toimi tosi hyvin!”
”Taas tuli oivallista vertaistukea sekä  

oman A-killan toimintaan, että itelle. Kiitos!”
Osallistujapalautetta aluetapaamisista

A-kiltoja lähestyttiin neljällä aluekirjeellä, joiden 
tar koituksena oli edistää teemojen mukaista kes-
kustelua A-killoissa. Kirjeiden teemat olivat toi-
pumispolut, A-killan perustehtävä, toipujalähtöi-
syys se kä A-killan tunnusmerkit. Toipumispolulla 
A-kil to ja puhuttivat paikallisesti hoitoon ohjaa-
misen ja hoi toon pääsyn kysymykset. A-kiltalai-
set innostuivat laajasti myös kartoittamaan omia 
toipumispolku jaan hoidon ja muiden keskeisten 
toipumisen tukimuotojen kautta. Aluekirjeitä on 
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Koulutus- ja virkistystominta

Toiminta 2015 2014 Ero (%)
Aluetyön  
matkakustannukset 23976 22 073 +1903 

(+9%)

Aluetapaamisten  
matkakorvaukset A-killoille 10 148 11 750 -1602 

(-14%)

Aluetapaamisten kustan-
nukset 11272 9 004 +2268 

(+25%)

Taulukko 1:  
Aluetoiminnan keskeiset menot (€)

käytetty A-kiltojen jäsenilloissa, aluetapaamisissa 
ja muissa yhteisissä kokoontumisissa keskustelujen 
avaamiseen. Teemojen kautta syntyi uutta paikal-
lista yhteistyötä ja vahvistettiin päihdeasiakkaiden 
edunvalvontaa A-killoissa. 

”Plussana omien ajatelmien vahvistuminen,  
mihin suuntaan oman A-killan toimintaa  

pitää kehittää.”
Palaute aluetyöstä

Poimintoja vuodelta 2015
•	 Aluetapaamiset olivat merkittävä osa Pohjois-

Suomen A-kiltatoimintaa. Paikallinen toiminta 
voi olla pienimuotoista, mutta voimaa, vertais-
tukea ja toiminnallisuutta saadaan yhteisistä ta-
paamisista, jotka olivat kestoltaan viikonlopun 
mittaisia. 

•	 Aluetapaamiset toimivat, mutta kynnys saada 
A-kiltoja kaikilta alueilta mukaan valtakunnal-
liseen toimintaan, mm. koulutuksiin on korkea.

•	 Etelän alueella kokeiltiin vapaaehtoisille ryh-
mänohjaajille kohdennettua vertaistukitapaa-
mista, jonka seurauksena syntyi idea perustaa 
A-kiltojen ryhmätoiminnan kehittämiseen täh-
täävä vapaaehtoisten ryhmä.

•	 Länsi- ja Etelä-Suomen A-killoille järjestettiin 
ensimmäistä kertaa yhteinen keskusteleva kou-
lutuspäivä ”Polku A-kiltalaiseksi”. 

•	 Kohtaamiset ja keskustelu A-kiltojen kesken 
ovat vahvistaneet näkemystä siitä, millaista on 
arvojen, perustehtävän ja tavoitteen mukainen 
A-kiltatoiminta

•	 Uudet kumppanuudet ja paikallinen yhteistoi-
minta koettiin A-killoissa tärkeänä
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”Yhteiset tapaamiset, koulutukset ja Liiton 
toi minta ovat sitouttaneet ja kasvattaneet 

vastuuseen, johon pelkästään omassa A-killassa 
oleminen ei riitä. Oma ajattelu muuttui  

koulutusten myötä!” 
A-killan hallituksen puheenjohtaja

A-Kiltojen Liitto ry järjestää koulusta jäsenpalvelu-
na A-killoille. Koulutuksia suunnitellaan A-kilta-
ar vojen, ajankohtaisten tarpeiden ja koulutuksiin 
osallistuneiden antaman palautteen pohjalta. Myös 
yh teinen vuositeema ohjaa koulutusten painotuk-
sia.

Koulutusten tavoitteena on sekä jäsenjärjestöjen 
yhdistysmuotoisen vertaistukitoiminnan vahvista-
minen, että yksilöiden henkilökohtaisen kasvun ja 
muutoksen tukeminen. Koulutta-jina toimivat pää-
asiassa A-Kiltojen Liitto ry työntekijät ja vertaisoh-
jaajat. Koulutuksiin osallistuminen on sosiaalinen 
tapahtuma, johon liittyy kokemustenvaihtoa A-kil-
tojen toiminnasta ja päihdetoipumisesta.

Hallituksen asettama koulutusjaosto vastaa koulu-
tusten suunnittelusta ja toteutuksen seurannasta. 
Jaosto aloitti uudella kokoonpanolla ja laati toi-
mintasuunnitelman jaostokaudelle vuosiksi 2015-
2018. Jaosto kokoontui toimintavuoden aikana kol-
me kertaa. 

A-Kiltojen Liitto ry kouluttaa

Vuonna 2015 toteutuivat kaikki kuusi toiminta-
suunnitelman mukaista koulutusta. Koulutuksis-
sa oli yhteensä 104 osallistujaa, 25 eri A-killasta. 
Peruskoulutusta oli tarjolla perinteiseen tapaan 
A-kiltatoiminnasta, yhdistystoiminnasta, vertaisoh-
jaa misesta ja kiltakoutsitoi-minnasta. Toipujata-
paamisen ja viestintäkoulutuksen yhdistäminen 
osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. Koulutettavien 
kannalta päihdetoipumisen kytkeminen viestin-
tään toi viestinnästä henkilökohtaisempaa, ja myös 
A-kil tayhteisön toipumiskulttuurin ja viestinnän 
yhteys vaikutti omalta ja tärkeältä koulutusteemal-
ta. Koulutus vastasi A-kiltalaisten tarpeeseen ”pu-
hua asiasta”. Kaikissa vuoden aikana toteutuneissa 

KOULUTUSPALVELU JA VIRKISTYSTOIMINTA

koulutuksissa syntyi uutta sisältöä A-kiltatoimin-
nasta tiedottamiseen, tulevaisuuden määrittelyyn 
sekä A-kiltatoiminnan kehittämiseen.

Eräässä koulutuspalautteessa viitattiin yhteisen 
suunnan tarpeeseen, ”jotta voimme puhaltaa sa-
maan hiileen”. Tätä yhteistä suuntaa haettiin A-kil-
tojen järjestöpäivillä. Siellä osallistujat pohtivat 
A-kil tatoimintaa laajasti, mm. A-kiltatoiminnan kes-
keisten käsitysten määritelmiä. Ryhmällä oli suuri 
arvostus A-kiltatoiminnan perustehtävää kohtaan 
ja haasteeksi tulevaisuutta ajatellen nähtiin juuri 
perustehtävän vahvistaminen. 

”Täytyy sanoa, että nuo kolme päivää olivat  
hyvin tärkeitä ja merkityksellisiä minulle. 

Keskustelut koulutuksen osalta olivat antoisia 
ja selvensivät monia asioita. Se A-kiltahenki ja 

vertaistuki jota koin, oli minulle kokemus!” 
Osallistujapalaute koulutuksen jälkeen

A-kiltalaisilla on aktiivinen rooli koulutuksissa. Kou-
lutukset, joissa palautteen perusteella on osallistu-
jilla ollut eniten vaikutusta tapahtuman sisältöön, 
saavat osallistujilta myös parhaan yleisarvosanan. 
Osastot arvostivat A-Kiltojen Liitto ry:n koulutuk-
sia: palautekeskiarvo kaikista koulutuksista oli 4,5 
asteikolla 1–5. Koulutuksiin osallistui yhteensä 104 
A-kiltalaista 25 eri A-killasta. 
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Koulutuspalautteissa kysytään toiminnan tavoittei-
den mukaisesti, onko koulutus lisännyt yksilön voi-
mavaroja, toisin sanoen edistänyt hänen toipumis-
taan, ja hyvinvointiaan. Palautteissa kysytään myös 
koulutuksen arvioitua vaikutusta oman A-kil lan toi-
mintaan.  Osallistujien saama oma hyöty oli 4,4, kun 
hyöty omalle A-killalle oli 4,3 asteikolla 1–5.

”Tuli tunne, ettei tämä riitä!  
Eli sisältöä lähdetään toteuttamaan ja  

kehittämään omassa A-killassa.” 
osallistujapalaute

Lomatoiminta jaksamisen tukena

A-Kiltojen Liitto ry:n lomatoiminnan tavoitteena 
on tukea vapaaehtoistoimijoiden jaksamista sekä 
lisätä yksilön voimavaroja. Vuonna 2015 A-kilta-
laisille järjestettiin Maaseudun Terveys- ja Loma-
huolto ry:n kautta kaksi tuettua voimavaralomaa, 
joista toinen oli vain naisille. Näihin osallistujia oli 
yhteensä 33 (2013=42 osallistujaa). Lomat, kuten 
kaikki muukin A-kiltatoiminta ovat päihteettömiä, 
mukana lomilla oli A-kiltalainen vertaisohjaaja. 

”Ohjelmaa sopivasti ja monipuolisesti,  
liikunnallisesti sekä henkisesti.”

Osallistujapalaute Voimaa Vertaisuudesta lomalta

Toiminnallisuuden vahvistaminen

A-Kiltojen Liitto ry mahdollistaa erilaista virkis-
tystoimintaa A-kiltalaisille. Virkistystoiminnasta ja 
sen kehittämisestä vastaa vuonna 2015 perustettu 
toimintajaosto. Jaosto kokoontui kuluneen vuoden 
aikana kolme kertaa. Toimintajaoston tehtävänä on 
huolehtia A-Kiltojen Liitto ry:n järjestämistä toi-
minnallisista aktiviteeteista ja niiden kehittämises-
tä, toiminnallisesta ohjelmasta A-Kiltojen Liitto ry:n 
valtakunnallisilla päivillä, järjestelyistä A-Kiltojen 
Liit-to ry:n joukkueen osallistuessa valtakunnal-
lisiin liikuntatapahtumiin sekä kehittää uutta toi-
minnallisuutta A-kiltatoimintaan valtakunnallises-
ti, alueellisesti, seudullisesti ja paikalli-sesti. Lisäksi 
jaoton tehtävänä on tukea ja edistää päihdetoipu-

mista edistävää toiminnallisuutta A-kil loissa. En-
simmäisenä toimintavuotenaan jaosto vastasi val-
takunnallisten biljardikisojen järjestelyistä yhdessä 
Tampereen A-killan kanssa sekä huolehti joukku-
een hankipallon ja suopotkupallon MM-kisoihin. 
Jaosto uudisti myös kevät- ja kesäpäivien virkis-
tysohjelmaa. Toimintajaosto innosti A-kiltalaisia 
osallistumaan ja liikkumaan. Lisäksi toimintajaosto 
suunnitteli vuoden 2016 toimintaa ja tulevaa Sport-
tivartti -kampanjaa.

”Mukavaa oli nähdä ja kokeilla uusia  
lajeja, niitä voipi viedä mukanaan omaan  

A-kiltaansa ja harjoitella siellä.”
”Nännin heitto parasta.”

Osallistujapalautetta kevätpäiviltä

Virkistystä A-kiltojen keskinäiseen toimintaan toi 
myös jäsenjärjestöavustuksilla toteutettu yhteistoi-
minta. A-killat hyödynsivät jäsenjärjestöavustusta 
usein alueen yhteistoiminnallisiin ja yhteishenkeä 
vahvistavien tapahtumien järjestämiseen. Tällaisia 
tapahtumia olivat muun muassa Yöttömän yön sou-
tu pohjoisessa sekä leiritoiminta etelässä ja idässä.

Toiminta 2015 2014 Ero (%)

Kurssipaikkamaksut * 10 262 15 392 -5130 
(-33%)

Koulutusmatkatuki 
A-killoille * 6204 7 518 -1314 

(-17%)

Virkistystapahtumien 
(FC A-kilta, soudut 
jne.) kulut

2117 2396 -279   
(-12%)

Taulukko 2:  
Koulutus- ja virkistystoiminnan keskeiset menot (€)

* Koulutustapahtumien määrä oli suurempi vuonna 2014 
kuin 2015.
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VIESTINTÄ- JA TIEDOTUSTOIMINTA

Viestinnän tehtävänä on lisätä tietoisuutta A-kil-
tatoiminnasta, päihdetoipumisesta ja toipumiskult-
tuurista sekä osallistua yhteiskunnalliseen päihde-
keskusteluun. Viestinnällä varmistetaan ajankoh-
taisen tiedon kulku jäsenistön keskuudessa ja tarjo-
taan A-killoille kanavia vaikuttamiseen. Vuositeema 
toipumispolku oli viestinnän kärkenä.

Vuoden 2015 alusta toimintansa aloittanut viestin-
täjaosto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Vies-
tintäjaosto huolehtii viestinnän strategisesta suun-
nittelusta, määrittelee sisäisen ja ulkoisen viestin-
nän kehittämisen painopisteitä ja ohjaa viestinnän 
täytäntöönpanoa. Jaosto toimii Vesiposti-lehden 
toimituskuntana. Viestintäjaosto kävi keskustelua 
muun muassa päihdepalveluiden murroksesta sekä 
viestinnän toimintaympäristön muutoksista. Van-
hat tiedotuskäytännöt ja hoitopolut päihdehoidosta 
A-kiltoihin eivät enää toimi. Tähän jaosto haki aktii-
visesti keinoja vaikuttaa. Viestintäjaosto osallistui 
toimikaudellaan MIPA-hankkeen tutkimusviestin-
nän työpajaan.

Jäsenkirje

A-kiltoihin toimitettiin vuoden 2015 aikana postit-
se viisi jäsenkirjettä. Viisi viimeisintä jäsenkirjettä 
on luettavissa aina http://a-kiltojenliitto.fi/aineis-
topankki/

Hoitopaikkatiedotus

Hoitopaikkatiedottamisen kehittämisen keskiössä 
oli A-klinikkasäätiön Päihdesairaala Järvenpääs-
sä. Infot käynnistettiin palaverilla Päihdesairaalan 
henkilökunnan, A-Kiltojen Liitto ry:n toiminnan-
johtajan ja A-kiltainfoja pitävien A-kiltojen kanssa. 
Infot päätettiin toteuttaa toukokuun alusta alkaen 
kuukausittaisina vartti-infoina. Vantaan, Espoon, 
Lahden ja Tampereen A-killat sekä Poppoo 6 A-kil-
ta jakoivat infovuorot keskenään. Päihdesairaalan 
kanssa yhteistyössä selviteltiin myös mahdolli-
suuksia skypen käyttöön A-killassa. Tällöin A-kil-
tatoiminnasta kiinnostunut sairaalan asiakas voisi 
olla videoneuvotteluyhteydessä paikkakuntansa 

A-kiltaan. Infojen ja yhteistyön osalta pidettiin vä-
liarviointi elokuussa, johon osallistuivat infoja teh-
neet A-killat, A-Kiltojen Liitto ry:n tiedottaja sekä 
A-klinikkasäätiön Päihdesairaalan johtavaa henki-
lökuntaa. Väliarvioinnin myötä A-kiltainfot vakiin-
nutettiin osaksi Päihdesairaalan toimintaa. Info-
jen lisäksi yhteistoimintaa laajennettiin niin, että 
Päihdesairaalasta tehtiin A-kiltavierailu Vantaan 
A-kiltaan ja pääkaupunkiseudun A-killat järjestivät 
syksyllä toiminnallisen sählyturnauksen Päihdesai-
raalassa.

”Toipuneiden kohtaaminen on  
merkityksellistä hoidossa oleville,” 

Timo Väisänen
A-klinikkasäätiön Päihdesairaalan aluejohtaja  
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Myös A-Kiltojen Liitto ry:n aluetyönä toteutettavia 
A-kiltojen aluetapaamisia toteutettiin kahdessa 
päihdehoitopaikassa. Etelä-Suomen A-kiltalaiset 
kokoontuivat aluetapaamiseen helmikuussa Päih-
desairaalassa Järvenpäässä. Länsi-Suomen A-kilta-
laiset kokoontuivat Kankaanpään A-kodissa mar-
raskuussa. Molemmissa tapaamisissa jaettiin ver-
taisuutta ja tietoa A-kiltatoiminnasta osana päihde-
toipujan toipumispolkua.

Matkatukeen oikeuttavaa tiedotusta toteutettiin 
viiteen alueelliseen hoitopaikkaan. Palautetuista 
raporteista selviää, että A-kiltatiedotus tavoitti 324 
päihdekuntoutuksessa olevaa.

Valtakunnallinen näkyvyys – tiedotteet ja  
kannanotot

Päihdepäivät 2015-tapahtuma järjestettiin tou-
kokuussa Helsingissä. Tapahtumaa markkinoitiin 
verkkosivuilla ja Vesiposti-lehdessä, koska A-Kil-
tojen Liitto ry:llä oli tapahtumassa oma seminaari: 
Päihdepalvelut muuttuvat – katkeaako toipumisen 
polku? Messuosastolla esiteltiin A-kiltatoimintaa 
valtakunnallisesta ja paikallisesta näkökulmasta. 

Ylen 100 päivää ilman viinaa -kampanjan luomaa 
mediatilaa hyödyntäen tehtiin omiin tilastotietoi-
hin perustuva, A-killoissa vuosittain neljännesmil-
joona päihteetöntä päivää -tiedote, joka toimitettiin 
Pohjois-Suomen alueen 20 lehteen ja alueen radio-
kanaville. Tiedotteella nostettiin esiin Pohjois-Suo-
men alueen A-kiltatoimintaa. 

Liite 2: 
A-killoissa vuosittain neljännesmiljoonaa päihteetöntä 
päivää

Lahden A-kilta ry:n 50-vuotisjuhlan Lahden seu-
dun viestintävälineille tiedote, joka synnytti juttu-
ja Etelä-Suomen Sanomiin, Uusi Lahti-lehteen sekä 
Omalähiö-lehteen. 

A-Kiltojen Liitto ry osallistui Ehkäisevän Päihde-
työn verkoston kanssa kannanottojen valmisteluun 
ja julkaisemiseen. Kannanotot koskivat alkoholi-
mainontaa ja alkoholilain uudistusta.

Liite 3: 
50-vuotiaan Lahden A-kilta ry:n jäsenmäärä on lähes 
kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa

Kampanjat

Omana kesään ajoittuvana kampanjana ja vuoden 
toipumispolku-teemaan liittyen valmisteltiin kaksi 
A-kiltatoimintaa esittelevää julistetta. Julistekuvina 
hyödynnettiin A-kiltatoiminta valokuviksi -kuvia. 
A-kiltoja ohjeistettiin viemään julisteita paikkakun-
nallaan muun muassa terveysasemille ja päihdehoi-
topaikkoihin. Julisteissa käytetyt kuvat ovat keskei-
sesti myös uudistetuilla verkkosivuilla.  

Valtakunnallisella Ehkäisevän päihdetyön viikolla 
marraskuussa A-kiltoihin valmisteltiin, Onni on yh-
teinen kahvihetki -tiedote, jota A-kiltojen toivottiin 
hyödyntävän omassa tiedotuksessaan. Tiedote oli 
ladattavissa myös verkkosivuilta. Juliste toimitet-
tiin A-kiltoihin. Kampanjasta tiedotettiin A-kiltoja 
jäsenkirjeiden, Vesiposti-lehden ja verkkosivuston 
välityksellä. 

A-Kiltojen Liitto ry oli mukana myös Raittiuden 
Ystävien Anna Lapselle raitis joulu -kampanjassa. 
Kampanjasta tiedotettiin jäsenkirjeissä ja Vesipos-
tissa. Kampanjajuliste toimitettiin A-kiltoihin ja 
banneri oli verkkosivuilla. 
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Taulukko 5:  
Naistoiminnan keskeiset menot (€)

Toiminta 2015 2014 Ero 
Naistoiminnan  
matkakulut 2401 2 782 -382 (-14%)

Alueelliset  
naistentapahtumat  665 1 541 -876 (-57%)

Naisten osuus A-kiltojen jäsenistä on reilu kolman-
nes (37%) ja osuus on pysynyt aika vakiona viime 
vuosina. Verrattuna edelliseen vuoteen naisten 
koulutusaktiivisuus miehiin verrattuna on laske-
nut.  Vuonna 2015 A-Kiltojen Liitto ry:n koulutuk-
siin osallistuneista 
30% oli naisia, kun 
luku edellisenä vuon-
na oli 39%. A-Kiltojen 
Liitto ry:n kevät-, kesä- 
ja syyspäiviin naiset 
osallistuvat kuitenkin 
ak  tiivisemmin; heidän 
osuutensa sal lis tujista 
oli 41%.  

Naisjaosto on A-kilto-
jen naisjäsenistä koos-
tu va asiantuntijaelin. 
Naisjaoston tehtävä-
nä on huolehtia, että 
A-kil  ta  toiminnassa 
su    kupuolten välinen 
tasa-arvo toteutuu ja 
että naisten päihde-
toipumisen erityis-
kysymykset otetaan 
huomioon. Naisjaos-
to ideoi, organisoi ja 
avustaa naiserityisen 
toiminnan ja vertais-
tuen järjestämistä 
sekä auttaa naisia 
löytämään selviyty-
miskeinoja erityisesti 
päihdeongelman takia 
syntyneisiin vaikeuk-
siinsa. Naisjaosto myös suunnittelee ja toteuttaa 
naisille heidän erityistarpeensa huomioon ottavaa 
koulutus- ja virkistystoimintaa. Naisjaosto kokoon-
tui toimintavuoden aikana viisi kertaa.  

Naisten Voimavarapäivät järjestettiin toukokuun 
alussa Keuruulla. Voimavarapäivillä A-kiltanaiset 
käsittelivät häpeän tunnetta sekä keskustelivat hy-
vinvoinnin ja voimavarojen lisäämiseen liittyvistä 
kysymyksistä. Voimavarapäiviin sisältyi luentoja, 
ryhmätöitä sekä kaikille sopivaa liikuntaa.  Yhdes-

NAISTOIMINTA

sä Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n kanssa 
toteutettiin Naisille voimaa vertaisuudesta -loma 
Kylpylähotelli Sanissa Kalajoella. Lomien yhteisölli-
syydestä ja vertaistukimahdollisuuksista huolehtii 
vertaisohjaaja.

Pohjois-Suomen A-kil-
tojen naiset järjestivät 
oman naisten alueleirin, 
jonka järjestelyjä naisja-
osto tuki ta loudellisesti. 
Naisen alu eleirin osal-
listujien palauteet olivat 
erittäin positiivisia.

Naisjaoston järjestämä 
Naisten voimavarapäi-
vät säilyttää vuodesta 
toi seen vetovoimai-
suutensa. Haasteena on, 
kuinka naisjaosto sai-
si luotua A-kiltoihin ja 
A-kiltojen alueelliseen 
toimintaan naiserityistä 
näkökulmaa ja toimin-
taa.
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VAIKUTUSTEN ARVIONTI JA TOIMINNAN SEURANTA

Toimintamuoto Päihteettömiä 
päiviä

A-Kiltojen Liitto ry:n  
valtakunnalliset tapahtumat 501

Naisten tapahtumat 150

Aluetyönä järjestettävät tapahtumat 182

A-Kiltojen Liitto ry:n  
valtakunnalliset koulutukset 309

A-kiltalaisille suunnatut tuetut lomat 102

A-kiltojen päihteettömät päivät 212 614

Päihteettömät päivät yhteensä 213 858

Taulukko 6:  
A-kiltatoiminnan päihteettömät päivät 2015

Kevätkokouksessa päätettiin Tampereen A-killan 
valtakunnallista seminaaria koskevan aloitteen val-
mistelusta liiton koulutusjaostossa ja sen toteutta-
misesta. A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus päätti semi-
naarin sijaan toteuttaa sarjan keskustelutilaisuuk-
sia, joilla on yhteisenä tavoitteena tulevaisuuteen 
katsominen. Päämääränä on, että tulevaisuustyös-
kentelyn tuotoksena hyväksytään A-kiltatoiminnan 
ja A-Kiltojen Liitto ry:n strategiat syksyllä 2017.

Omana tutkimustyönä käynnistettiin selvitykset 
liiton jäsenpalvelujen käytöstä ja A-kiltojen tuot-
tamasta päiväkeskustoiminnasta. Selvitykset ovat 
tausta-aineistoa liiton palveluiden ja A-kiltatoimin-
nan kehittämiselle.

A-Kiltojen Liitto ry on yhtenä järjestötoimijana 
MIPA -tutkimusohjelmassa. A-klinikkasäätiön hal-
linnoiman hankekokonaisuuden tavoitteena on ke-
hittää päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimus-
toiminnan yhteistyötä, laatua, yhteismitallisuutta ja 
hyödynnettävyyttä järjestöjen kehittämis-, viestin-
tä- ja vaikuttamistoiminnan tukena. Tutkimusohjel-
massa toteutetaan kuusi yhteistä tutkimushanketta, 
työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja. Tutki-
musteemoina ovat järjestöjen toimintaedellytykset, 
järjestöjen toimintaan osallistuvat kansalaiset sekä 
kokemusasiantuntemus.

KEHITTÄMINEN

A-Kiltojen Liitto ry pyrkii jäsenyhdistyksiin koh-
distuvien palvelujen avulla siihen, että palve-lujen 
loppukäyttäjien - A-kiltalaisten- hyvinvointi para-
nee ja osallisuus ja sosiaaliset verkostot kehittyvät. 
Yhteisötasolla pyritään paikkakunnilla saamaan ai-
kaan sosiaalisia verkostoja, jotka edistävät päihde-
toipumista ja johtavat ehkä A-killan perustamiseen. 
A-Kiltojen Liitto ry:n toimenpiteet kohdistuvat 
yksittäiseen päihdetoipujaan, A-kiltayhteisöön ja 
paikkakunnan toipumiskulttuuriin. Näiden toimen-
piteiden vaikutuksia kuvataan määrällisin ja osin 
laadullisin mittarein. Mittareina ovat A-killoissa to-
teutuneet päihteettömät päivät, A-kiltojen käynti-
päivät, toimintamuodot ja -päivät, liiton järjestämät 
koulutuspäivät sekä naistoiminnan päihteettömät 
päivät.

Yksilötason vaikutuksia seurataan kaikissa tapah-
tumissa keräämällä palautteet. Palautteiden perus-
teella hyvinvointivaikutuksia syntyy ja tapahtumat 
koetaan positiivisesti. Asteikolla 1–5 päihdetoipu-
jat arvioivat oman hyvinvointinsa parantuneen lii-
ton tapahtumissa arvosanoilla 4 tai 5. Yhteisötason 
vaikutukset näkyvät siten, että palautteiden perus-
tella A-kiltayhteisön toimivuus ja kehittäminen pa-
ranevat. 

Palautteiden lisäksi kirjattiin tapahtumaan osal-
listuneiden ikä, sukupuoli ja työmarkkina-asema. 
A-Kil tojen Liitto ry:n kokonaistoimintaa arvioidaan 
seurantajärjestelmällä, jossa toiminnan tulokselli-
suutta ja vaikutuksia seurataan kolmen sidosryhmän 
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Liiton kokouksia järjestettiin sääntöjen mukaisesti 
kaksi: kevätkokous Nastolassa ja syyskokous Siilin-
järvellä. Kokousten yhteydessä järjestettiin viikon-
lopun mittaiset kevät- ja syyspäivät.  A-Kiltojen Liit-
to ry:n kesäpäivät pidettiin Nurmeksessa.

Johtavina luottamushenkilöinä toimivat puheen-
johtaja Hannu Silvennoinen ja varapuheenjohtaja 
Hannu Gustafsson. Hallitus kokoontui toimintavuo-
den aikana viisi kertaa. Johtoryhmä, johon kuuluu 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi toi-
minnanjohtaja, valmisteli hallitukselle menevät asi-
at sekä otti kantaa ajankohtaisiin asioihin.

A-Kiltojen Liitto ry:n ja A-kiltojen vuorovaikutuk-
sen parantamiseksi hallitus perusti tammikuun ko-
kouksessa neljä jaostoa: koulutusjaoston, naisjaos-
ton, toimintajaoston ja viestintäjaoston. Jaostojen 
toimikaudeksi päätettiin neljä vuotta (2015–2018).  
Uusien jaostojen perehdyttämiskoulutus pidettiin 
helmikuussa. Hallitus määritteli jokaiselle jaostolle 
erikseen toimeksiannon ja velvoitteen toimintansa 
vaikutusten raportoinnista. Jo ensimmäisen toi-
min tavuoden aikana A-kiltalaisten osallisuus liiton 
hallintoon, palvelujen suunnitteluun ja arviointiin 
on lisääntynyt.

A-Kiltojen Liitto ry:n keskustoimisto sijaitsee Tam-
pereella ja aluetoimisto Oulussa Kumppanuuskes-
kuksessa. Oulun toimiston vuokrasopimus Isokatu 

HALLINTO

Toiminta 2015 2014 Ero 

Yhdistyksen kokoukset, 
kevät.- kesä- ja syyspäivät 27 587 24 982 +2605 

(+10%)

Luottamushenkilö hallinto 16 753 18 785 -2 032 
(-10%)

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

714       977 -263 
(-27%)

Taulukko 7:  
Hallinnon keskeiset menot (€)

47:ssä purettiin sisätilailmaongelmien vuoksi ja 
tehtiin vuokrasopimus vastaavasta tilasta Kansan-
katu 53:ssa, jonne Kumppanuuskeskus on pääosin 
muuttamassa.  Vuoden 2015 ajan oli lisäksi vuok-
rattuna työhuone/yöpymistila Kriminaalihuollon 
tukisäätiöltä Helsingissä. Siitä kuitenkin luovuttiin 
vuoden päättyessä.

Liite 4: 
A-Kiltojen Liitto ry:n toiminnan seuranta ja tulokset

Liite 5: 
A-Kiltojen Liitto ry:n luottamushenkilöt

ja niille asetettujen hyvinvointitavoitteiden kautta.  
Sidosryhmät ja niiden hyvinvointitavoitteet ovat:
1. Yksittäinen päihdetoipuja – elämänhallinnan 

parantuminen, 
2. A-kiltayhdistys – sosiaalisen yhteisön kehittä-

minen
3. Paikkakunnan toipumiskulttuuri – sosiaalisen 

verkoston synnyttäminen. 
Hyvinvointitavoitteiden toteutuminen raportoi-
daan tässä vuosikertomuksessa, pääosin sen liite-
taulukoissa.

Tilintarkastaja teki toimintavuonna tarkastuksen ja 
AUP -raportin koskien A-Kiltojen Liitto ry:lle myön-
nettyjä ja selvitysvuonna 2014 suoriteperusteisesti 
käytettyjä raha-automaattiavustuksia sekä liiton 
niistä laatimia vuosiselvityksiä. Länsi-Suomen alue-
hallintoviraston tarkastaja tarkasti A-Kiltojen Liitto 
ry:n työsuojelu- ja henkilöstöasioiden hoitamisen.
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A-Kiltojen Liitto ry tekee tiivistä yhteistyötä strate-
gisten kumppaneidensa kanssa. Yhteistyön tavoit-
teena on 
•	 edistää ja valvoa päihdeongelmaisten ja -toipu-

jien, A-kiltojen sekä A-Kiltojen Liitto ry:n etua
•	 viestittää A-kiltatoimiminnasta ja yhteisöllises-

tä, yhdistysmuotoisesta vertaistuesta sekä pa-
rantaa niiden tunnettuutta

•	 tuoda päihdetoipujien ja -toipujayhdistysten 
ko kemusasiantuntemusta yhteistyöhön päih-
depalvelujen tuottajien sekä sote -peruspalve-
luiden kanssa

•	 edistää tutkimustoimintaa, joka hyödyntää 
A-kil  tatoiminnan järjestämistä ja kehittämistä 
sekä A-kiltatoiminnan vaikutusten arviointia

Näiden tavoitteiden edistämiseksi A-Kiltojen Liitto 
ry on yhteistyössä:
•	 A-klinikkasäätiön kanssa ja edustettuna sen 

valtuuskunnassa sekä hoito- ja tutkimuseetti-
sessä neuvottelukunnassa. Neuvottelukunnassa 
A-Kiltojen Liitto ry edustaa asiakasnäkökulmaa 
päihdetyön hoito- ja tutkimusetiikan piiriin 
kuuluvien kysymysten ratkaisemisessa.

•	 Päihdehuollon valtakunnallisessa yhteistyö-
verkostossa (Päivyt). Päivyt -yhteistyön puit-
teissa on toimintavuonna otettu kantaa sote 
-uudistuksen valmisteluun, päihdehuoltolain 
uudistamisen ja säilyttämisen puolesta ja päih-
dekuntoutuksen vaikuttavuuteen. Päivyt toimi 
aktiivisesti mm. peruspalveluministerin että eri 
eduskuntaryhmien suuntaan näissä asioissa.

•	 Ehkäisevän päihdetyön verkostossa (EPT).  
EPT-verkoston näkyviä yhteistoiminnan muo-
toja ovat päihdepoliittinen vaikuttamistyö (lau-
sunnot, kannanotot, asiantuntijatyö, viestin-
tätoimet), kampanjatyö (Tipaton tammikuu ja 
Ehkäisevän päihdetyön viikko) sekä koulutuk-
sien tuottaminen päihdealan toimijoille (Päih-
depäivät). EPT -verkostoyhteistyössä A-Kiltojen 
Liitto ry on toimintavuonna ollut mukana kan-
nanotoissa, jotka koskevat alkoholilain uudista-
mista, alkoholimainontaa sekä hallitusohjelman 
alkoholipoliittisia tavoitteita.

•	 Kunnallisen päihdehuoltoryhdistys ry:n kanssa, 
joka on valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoi-
tuksena on aatteellisesti ja ammatillisesti tukea 

YHTEISTYÖ JA EDUNVALVONTA

kuntien ja kuntainliittojen ylläpitämien päihde-
huollon toimintayksiköiden ja niiden henkilö-
kunnan sekä asiakkaiden toimintaa.

A-Kiltojen Liitto ry on yhteistyökumppanina järjes-
töjen ja muiden toimijoiden yhteisissä kehittämis-
hankkeissa. Sellaisia ovat:
•	 A-klinikkasäätiön hallinnoima hanke ”Verkot-

taja – Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, 
vertaisuutta ja ammattiapua” (2013–2016) 

•	 A-klinikkasäätiön hallinnoima Päihde- ja mie-
lenterveysjärjestöjen tutkimushanke (MIPA) 
2015–2018.

•	 Kansalaisareena ry:n hallinnoima Avita kaveria 
-hanke 2014–2016, jonka päämääränä on lisätä 
merkittävästi vertaistoimintaa.

A-Kiltojen Liitto ry on lisäksi jäsenenä SOSTE Suo-
men Sosiaali ja terveys ry:ssä ja Sosiaalialan Työn-
antajat ry:ssä. SOSTE -yhteistyö on ollut osallistu-
mista sen työryhmiin sekä SOSTEN järjestämiin 
koulutuksiin. A-Kiltojen Liitto ry on myös edustet-
tuna SOSTEn valtuustossa. A-Kiltojen Liitto ry on 
sopimuskumppanina Alkoholiohjelmassa 2012– 
2015.

Liite 6: 
A-Kiltojen Liitto ry:n edustukset
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A-Kiltojen Liitto ry:n toiminta rahoitettiin Raha-au-
tomaattiyhdistyksen yleisavustuksella RAY:n yleis-
avustusta (Ay 1) haettiin toimintavuodelle 609 000 
euroa ja saatiin 598 000 euroa. 

RAY:n jäsenjärjestöavustuksena (Ak 6) saatiin  
20 000 euroa ja A-Kiltojen Liitto ry jakoi siitä toi-
minta- ja tarvikeavustuksia A-killoille. Kaiken kaik-
kiaan jäsenjärjestöavusta sai vuoden 2015 aikana 
yhteensä 26 eri A-kiltaa ja myönnettyjen avustus-
ten yhteismäärä oli 23 445 euroa.

Talousarviossa varauduttiin 9191 euron alijäämään 
ja saamatta jäänyt yleisavustus nosti alijäämäodo-
tuksen noin 20 000 euroon. Toimintavuoden aikana 
syntyi alijäämää 5850 euroa. 

TALOUS

Toiminta 2015 2014 Ero 

Henkilöstökulut 396 888 398 654 - 1 766 (-0,4%)

Matkustaminen 10 698   10 528        + 170 (+2%)

Taulukko 7: Henkilöstömenot (€)

A-Kiltojen Liitto ry:n palveluksessa on kahdeksan 
vakinaista tehtävää, joista kaikki ovat vakituisesti 
täytettynä. Järjestökoordinaattori Jaana Heikkinen 
irtisanoutui tehtävästään (päättyen 31.12.2014) 
siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Teh-
tävä laitettiin välittömästi julkiseen hakuun. Järjes-
tökoordinaattorin tehtävää haki 44 henkilöä, joista 
hallituksen nimeämä valintaryhmä haastatteli yh-
deksän. Haastattelujen jälkeen valintaryhmä päätti, 
että järjestökoordinaattorin tehtävään valitaan so-
sionomi Kirsi Mäki Oulusta. Hän aloitti tehtävässä 
9.3.2015. 

A-Kiltojen Liitto ry:llä on sopimukset Tullinkulman 
Työterveys Oy:n (Tampere) ja Mehiläinen Oy:n 
(Oulu) kanssa. Palvelusopimukseen kuuluu lakisää-
teinen työterveyshuoltolain mukainen toiminta ja 
lisäksi sairaanhoito ja muut terveydenhuollon pal-
velut.  Aluehallintoviraston Työsuojelu vastuualue 
tarkasti A-Kiltojen Liitto ry:n työpaikkana ja tässä 
yhteydessä tarkastettiin mm. työterveyshuollon 
järjestäminen, työterveyshuollon toimintasuunni-
telma ja työpaikkaselvitykset, yhteistoiminta, työn 
vaarojen selvittäminen, häirintä ja epäasiallinen 
kohtelu, työnteon keskeiset ehdot, palkkalaskel-
man antaminen, työvuoroluettelo, työajan tasoittu-
misjärjestelmä ja työaikakirjanpito. 

Työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti toimin-
tavuonna kartoitettiin työyhteisön psyykkisiä kuor-
mitustekijöitä, ilmapiiriä sekä työyhteisön toimi-
vuutta. Kartoituksen teki työntekijähaastattelujen 
pohjalta työterveyspsykologi. 

HENKILÖSTÖ

Liite 7: 
A-Kiltojen Liitto ry:n henkilöstö 2015

Liite 8: 
Ote A-Kiltojen Liitto ry:n tilinpäätöksestä 2015

A-Kiltojen Liitto ry / Hallitus
18.3.2016
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Liite 1:  
Liitetaulukot
Liitetaulukko 1.  
A-kiltojen toiminnan tunnusluvut

2015 2014 2013 2012
Toimivat A-killat 58 58 58 59
Vastanneiden A-kiltojen määrä  
(%toimivista A-killoista)

46 
(79%)

46
(79%)

48
(83%)

37
63%

Jäsenmäärä yht.
- joista naisia

2 812 
1 050 (37%)

2898
1090  (38%)

2827 
1038 (37%)

2708
859 (32%)

Jäsenmäärä/kilta keskim. 61 63 59 73
Käynnit A-killoissa 212 614 241 833 239213 224 740
Työntekijöiden määrä, yht. 77 84 86 90
Tukityöllistettyjä 329 299 283 250

Liitetaulukko 2.  
A-kiltojen toimintamuodot   

Toimintamuoto 2015 2014 2013 2012
Vastanneiden A-kiltojen määrä 46 46 48 37
A-kiltaillat 26 22 25 21
Jäsenillat 19 22 21 19
Luontoretket ja leirit 39 38 37 28
Kulttuuriretket 25 22 19 ei tietoa
Liikkumiseen ja terveyteen liittyvät tapahtumat 22 29 29 19
Edullinen  ruoka jäsenistölle 18 24 22 18
Peseytymis- tai saunomismahdollisuus 18 19 23 18
Yhteistoiminta toisten A-kiltojen kanssa 42 44 45 35
Tukihenkilötoiminta 21 15 23 13
A-kiltainfot ja tiedotuskäynnit (krt/vuosi) 573 436 423 226
Vertaistalousneuvonta (PA-ryhmä) 10 10 10 10
Talkootoiminta 25 26 30 28

Liitetaulukko 3.  
A-kiltojen ohjatut ryhmät 2015

Vertaistukiryhmät Kertoja A-kiltoja Toiminnalliset ryhmät Kertoja A-kiltoja
Naisille 104 7 Naisille 94 2
Miehille 4 2 Miehille 43 3
Naisille ja miehille 884 17 Naisille ja miehille 922 18

Liitetaulukko 4.  
A-kiltojen aukiolo

Aukiolo 2015 2014 2013 2012
Vastanneiden A-kiltojen määrä 46 46 48 37
Joka päivä 8 7 12 11
Joka arkipäivä 17 19 18 15
3–4 kertaa viikossa 2 3 2 -
1–2 kertaa viikossa 13 10 9 9
Harvemmin 4 5 9 2
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Liitetaulukko 6. 
Järjestökoordinaattorien tekemät A-kiltakäynnit, kouluttajana toimiminen ja matkapäivät 

2015 2014

Lukumäärä Keskm./ työnt. Lukumäärä Keskm./ työnt.
A-kiltakäynnit 94 23,5 74 21
Kouluttamispäivät 29 7,25 26 7
Matkapäivät 210 52,5 177 51

Liitetaulukko 7. 
A-kiltojen osallistuminen aluetapahtumiin 2015

A-kiltojen 
osallistuminen Aluetapaamiset Kaikki aluetyön 

tapahtumat 
Etelä-Suomi 12/15 13/15
Itä- ja Kaakkois-Suomi 10/17 10/17

Länsi-Suomi 10/15 12/15

Pohjois-Suomi 10/12 13/12

Yhteensä 42/59 48/59

Liitetaulukko 8. 
Aluetapaamisten osallistujamäärät ja päihteettömät päivät 2015

Aluetapaamiset Osallistujat Päihteettömät 
päivät

Etelä-Suomi I, Järvenpää 49 49
Etelä-Suomi II, Vantaa 30 30
Etelä-Suomi III, Asikkala 43 43

Muut Etelä-Suomen tapahtumat 60 60

Itä- ja Kaakkois-Suomi I, Kouvola 28 56

Itä- ja Kaakkois-Suomi II, Rautavaara 21 63

Itä- ja Kaakkois-Suomi III, Laukaa 46 92

Muut Itä- ja Kaakkois-Suomen tapahtumat 9 9

Länsi-Suomi I, Hämeenlinna 43 83

Länsi-Suomi II, Ylöjärvi 44 162

Länsi-Suomi III, Kankaanpää 30 30

Muut Länsi-Suomen tapahtumat 43 43

Pohjois-Suomi I, Oulu 37 74

Pohjois-Suomi II, Taivalkoski 31 62

Pohjois-Suomi III, Siikalatva 24 72

Pohjois-Suomi IV, Tornio 45 135

Yhteensä 583 1063
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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 2015

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-killasssa 
on ollut toimintaa 8195

A-kiltojen päihteettömät toimin-
tamuodot yhteensä (sis. ryhmät) 348

Järjestetään koulutusta ja 
virkistystoimintaa  toipumisen 
tueksi 

A-Kiltojen Liiton järjestämien 
valtakunnallisten koulutuspäivi-
en määrä

8 päivää/
309 päihteetöntä 
päivää

Yhteistyössä toteutettavien tuet-
tujen lomien määrä

12 päivää/ 
204 päihteetöntä 
päivää

Järjestetään naisten toipumista 
tukevaa toimintaa Naisten toimintapäivät

3 päivää/ 
48 päihteetöntä 
päivää

Osallistetaan päihdetoi-
pujia yhteisöihin

Järjestetään A-killoissa ryhmä-
toimintaa osallisuuden tuke-
miseksi

A-killoissa toimivien ryhmien 
kokoontumiskerrat 1991

Toipujan terveys para-
nee vertaisryhmäliikun-
nan ja ulkoilun avulla

Koulutetaan A-kiltalaisista kil-
takoutseja ja vertaisliikuttajia 
järjestämään ja

Kiltakoutsi- ja EA -koulutukseen 
osallistuneet 11

Koulutetaan A-kiltalaisia ylläpi-
tämään A-killoissa terveystoi-
mintaa

Terveyttä ja ulkona liikkumis-
ta edistävät toimintamuodot 
yhteensä

62

Vertaistuen ja toipu-
mistiedon saaminen ja 
jakaminen

Osallistetaan päihdetoipujia  
A-kiltaan osallisuuden ja ver-
taistuen mahdollistamiseksi

A-kiltojen käyntikerrat 212 614

Vesiposti -lehti antaa tietoa 
toipumiseen

Vesipostin tilaajamäärä 332

Vesipostin ilmaisjakelu 259

Painetut Vesipostit 4 x 1000

Päihdetoipumisen ja 
toipumismotivaation 
vahvistamiseksi yllä-
pidetään keskustelua 
päihdetoipumisesta

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

Vesipostissa julkaistut toipumis-
tarinat/vuosi

A-kilta-artikkelit  24 
Toipumistarinat  6
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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 2015

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

A-kilta saa aluetyön ohjausta 
yhdistystoimintansa ja perus-
tehtävänsä järjestämiseen ja 
kehittämiseen

Toimintamuotojen määrä/A-kilta 
(sis. ryhmät)  toimintamuotoa

Työntekijöiden käynnit  
toimivissa A-killoissa 104 käyntiä

Aluetyön palvelua  
käyttäneet A-killat 57/59

A-killassa toimitaan toi-
pujien etujen hyväksi

A-killasta osallistutaan val-
takunnallisiin ja alueellisiin 
koulutuksiin ja tapahtumiin 
A-kiltatoiminnan laadun ja vai-
kuttavuuden edistämiseksi

Aluetyön tapahtumiin osallistu-
neet A-killat/kaikki A-killat 48/59

Valtakunnallisiin koulutuksiin  
osallistuneet A-killat/kaikki  
A-killat

25/59

A-killan perustehtävän 
vahmistuminen

Vähävaraisia A-kiltoja avuste-
taan taloudellisesti perustehtä-
vän toteuttamisessa ja kehittä-
misessä

Jäsenjärjestöavustuksella avus-
tettujen A-kiltojen määrä/ vuosi 26

A-killassa on osaavia 
vapaaehtoisia

A-kiltalaisten osaamista tue-
taan koulutuksella toiminnan 
laadun kehittämiseksi

Yhdistystoiminnan peruskurssil-
le ja A-kiltatoiminnan peruskurs-
sille osallistuneiden A-kiltojen 
määrä/ kaikki A-killat

16 A-kiltaa / 59 

A-killassa on toipumista 
edistävä toipumiskult-
tuuri

A-kilta kehittää toipumiskult-
tuuriaan ja vertaistukitoimin-
taansa, A-kilta näkyy ulospäin

A-kiltojen yhteistyökumppaneit-
ten määrä/A-kilta 10

A-kiltojen näkyminen mediassa  61 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 2015

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

Paikkakunnalla järjestetään  
infotilaisuuksia A-kiltatoimin-
nasta

A-Kiltojen Liiton henkilöstön 
järjestämät info-tilaisuudet 23

Luodaan aluetyön keinoin 
paikkakunnalla kätilöintiryhmä 
synnyttämään vertaistukiyh-
distystä

Toimivat kätilöintiryhmät 3

Toipumiskulttuuri ja 
vertaistukitoiminta on 
tunnettua päihdetoipujien 
keskuudessa

A-kiltatoiminnasta tiedotetaan 
hoitopaikoissa

A-kiltojen järjestämien  
tiedotustilaisuuksien määrä 568

Vertaistuki- ja toipumisryh-
mien käynnistyminen  
edistää yhdistysmuotoista  
A-kiltatoimintaa  
paikkakunnalla

Toipumisryhmiä  
perustetaan ennen  
A-killaksi järjestäytymistä

Paikkakunnat, joissa on  
A-kiltatoiminnan kaltaista 
toimintaa mutta ei A-kiltaa

1
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Liite 5: 
A-Kiltojen Liitto ry:n luottamustehtävät 2015 

Puheenjohtaja:  Silvennoinen, Hannu  Tampereen A-kilta ry
Varapuheenjohtaja: Gustafsson, Hannu  Espoon A-kilta Hykaa ry 
Jäsenet:   Salin, Raija   Kirkkonummen A-kilta  ry
   Leskinen, Anneli   Siilinjärven A-kilta ry 
   Itkonen, Matti   Tampereen A-kilta ry
   Oravisjärvi, Irja   Raahen A-kilta ry
   Pöyhönen, Rauno  Laukaan A-kilta ry
   Lottonen, Aki   Etelä-Saimaan A-kilta ry
Varajäsenet:  Kankaanpää, Heikki  Porin A-kilta ry
   Moilanen, Matti   Ylä-Kainuun A-kilta ry
   Saarela, Hannu   Anjalankosken A-kilta ry
   Pehkonen, Viljo   Iisalmen A-kilta ry
   Seulanto, Petri   Lohjan A-kilta ry 
   Haaparanta, Sisko  Mäntän Seudun A-kilta ry   

Tilintarkastaja:  Männistö, Tarmo KY  Tampere (auktorisoitu tilintarkastaja)

Varatilintarkastaja: Tilintarkastu Lanberg Oy – HTM yhteisö
   

Johtoryhmä ja jaostot 2015

Johtoryhmä:  Hannu Silvennoinen (pj.)

   Ville Liimatainen 

Koulutusjaosto:  Raimo Mäkinen (Tampere) 
   Irja Oravisjärvi (Raahe) 
   Satu Niemelä (Tampere) 
   Jaakko Räty (Hämeenlinna) 
   Sami Saloranta (Tampere) 
   Jukka Oksanen (Tampereen A-klinikka)

Naisjaosto:  Lea Lottonen, pj. (Lappeenranta) 
   Jaana Kähkönen (Lahti) 
   AnneliLeskinen (Siilinjävi)    
   Marita Turtiainen (Kirkkonummi) 
   Kirsti Metso (Oulu) 
   Sanna Toropainen (Tampere)

Toimintajaosto:  Aki Lottonen (pj.) 
   Matti Moilanen (Suomussalmi) 
   Ilmo Nevalainen (Lahti) 
   Mia-Marita Paananen (Mustio)   

Viestintäjaosto:  Hannu Gusafsson (Espoo) 
   Minna Hämäläinen (Espoo) 
   Matti Itkonen (Tampere) 
   Sakari  Pohjonen (Mänttä) 
   Hannu Ylönen (Vantaa) 
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Liite 6: 
A-Kiltojen Liitto ry:n edustukset 2015

 

A-klinikkasäätiön valtuuskunta: 
  Ville Liimatainen 

A-klinikkasäätiön eettinen toimikunta: 
  Ville Liimatainen

Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys: 
  Hannu Gustafsson 

Lapin järjestöneuvottelukunta 
  Eira Joutsijärvi

Omille Jaloille – jalkautuvan vertaustalousneuvonnan neuvottelukunta:  
  Hannu Silvennoinen

PÄIVYT (Päihdehuollon valtakunnallinen yhteistyöryhmä): 
  Ville Liimatainen, varajäsen Hannu Silvennoinen

Suomen Sosiaali ja terveys SOSTE ry: 
  Ville Liimatainen, valtuuston jäsen

Päihde- ja mielenterveysjärjesöjen tutkimusohjelma (MIPA) 
 Johtorymä: Ville Liimatainen  
 Ohjausryhmä: Noora Nieminen
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Liite 7:  
Henkilöstö 2015

Keskustoimisto ja aluetyö

Toiminnanjohtaja:  
 Ville Liimatainen

Talous- ja hallintosihteeri: 
 Tia Helenius

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

Järjestökoordinaattori (Pohjois- Suomi):
 Kirsi Mäki, 9.3.2015–

 Järjestökoordinaattori (Etelä-Suomi):
 Noora Nieminen

 Järjestökoordinaattori (Itä- ja Kaakkois-Suomi): 
  Aulikki Otranen

 Järjestökoordinaattori (Länsi-Suomi):
  Mikko Putaja
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Liite 8: 
Ote tilinpäätöksestä 
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Selvästi parempi – A-Kiltojen Liitto ry


