
   

Toimia jäsenyhdistysten valtakun-
nallisena keskusjärjestönä. 

Tukea A-kiltojen päihteetöntä ja 
yhdistysmuotoista vertaistuki- ja 
vapaaehtoistoimintaa. 

Edistää A-kiltalaista toipumiskult-
tuuria. 

Toimia päihdetoipujien vaikutus-
kanavana ja edunvalvojana sekä 
osallistua päihdetoipujien koke-
mustiedolla päihdekeskusteluun. 

Harjoittaa ehkäisevää päihdepo-
liittista toimintaa. 

Poistaa päihdekysymyksiin, jä-
senyhdistyksiin A-kiltoihin ja nii-
den jäseniin, päihdetoipujiin koh-
distuvia ennakkoluuloja ja kieltei-
siä asenteita. 

Edistää päihdeasiakkaiden lakiin 
perustuvien oikeuksien toteutu-
mista. 

Toipujien moninaisuuden huomioiminen 

 

Yksilöllisten toipumispolkujen tukeminen 

Vaikuttavat yhteistyösuhteet- ja kumppanuudet 

✓ Päihteettömyys 

✓ Yhteistoiminta 

✓ Vapaaehtoisuus 

✓ Yhteisöllisyys 

✓ Kokemuksellisuus 

✓ Toiminnallisuus 

 

Päihde- ja muista riippuvuuksista toipuvat ja 

heidän läheisensä voivat osallistua A-kiltatoi-

mintaan omana itsenään. A-kiltatoiminta tu-

kee jokaisen omaa, yksilöllistä toipumispol-

kua. A-killat ovat vaikuttavia ja haluttuja yh-

teistyökumppaneita. 

Visiota ja perustehtävää tukevat kumppanuudet, yhteiskehittämi-
nen ja verkostotyö  

A-Kiltojen Liitto ry:n asiantuntijuutta ja vaikuttamistyötä tukevat 
arviointiyhteistyö, kehittäminen ja viestintä 

Vaikuttavat visiota tukevat jäsenpalvelut 

Strategiaan sitoutunut hallitus- ja jaostotyö 

Perustehtävä 
Strategiset painopisteet 
2023–2027 Toteuttamisen keinot 

Strategiset valinnat 2023–2027 

A-Kiltojen Liitto ry kehittää A-kiltatoimintaa ja tukee A-kiltoja niiden tarpeiden mukaisesti sopeutumaan ja menestymään muuttu-

vassa toimintaympäristössä. 

Kehitetään A-Kiltojen Liitto ry:n jäsenpalveluiden rakennetta osaamisperusteiseksi synnyttämään, kehittämään ja vahvistamaan 
monipuolista yhteistyötä hyvinvointialueiden, kuntien ja muiden tärkeiden toimijoiden kanssa. 
 
 

A-Kiltojen Liitto ry:tä kehitetään ja vahvistetaan A-kiltatoiminnan, vertaistuen ja kohderyhmän asiantuntijana ja edunvalvojana. 
Edunvalvonta kohdennetaan erityisesti A-kiltojen toimintaedellytyksien vahvistamiseen, päihde- ja muista riippuvuuksista toipujien 
ja heidän läheistensä hyvinvoinnin parantamiseen sekä huono-osaisuuden ja yksinäisyyden vähentämiseen. 

 

Tuetaan ja vahvistetaan A-kiltojen ja A-Kiltojen Liiton vapaaehtoisten vertaisten ja luottamushenkilöiden roolia ja jaksamista. 

 
 

Tuetaan A-kiltoja vahvaan yhteistyöhön ja kumppanuuksiin sekä hyvinvointialueiden, kuntien ja muiden tärkeiden toimijoiden 
kanssa että keskenään. 
 

Huomioidaan kestävä kehitys A-Kiltojen Liitto ry:n toiminnassa sekä kannustetaan ja tuetaan A-kiltoja toteuttamaan konkreettisia 
kestävän kehityksen mukaisia toimia. 
 

A-Kiltojen Liitto ry:n jäsenpalvelut toteutetaan verkko- ja lähipalveluina.  Jäsenpalveluilla tuetaan ja vahvistetaan A-kiltatoiminnan, 
vertaistuen ja kokemusosaamisen tunnettuutta sekä toteutumista monipuolisena ja saavutettavana. 
 

A-kiltatoiminnan visio 2027 ja arvot 

A-Kiltojen Liitto ry:n 

strategia 2023–2027 

Tuetaan A-kiltoja toimimaan ja kehittymään toipumisalustoina, joihin halutaan kiinnittyä pitkäkestoisesti. 


