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OTAMME TULEVAISUUDEN KÄSIIMME

A-kiltatoimintaa ja A-Kiltojen Liittoa on kautta historian ja myös nykyään
ohjannut kuusi toiminnan peruskiveä – yhteisöllisyys, yhdistysmuotoisuus,
vapaaehtoisuus, vertaistuki, päihdetoipuminen ja edunvalvonta/
vaikuttaminen. Toiminta on pyrkinyt vahvasti lisäämään yhteiskunnallista tasaarvoa edistämällä päihdeongelmaisten ja –toipujien asemaa ja nostamaan
usein hyvin syrjäytyneiden ihmisryhmä täysivaltaisiksi kansalaisiksi. A-Kiltojen
Liiton 40 –vuotinen historia osoittaa, että toiminta on ollut menestystä, joskin
paljon on vielä tehtävää.
Maailma ympärillämme muuttuu kiivaasti. Päihderiippuvaisuus on
päinvastaisista tavoitteista huolimatta muuttunut jokaista koskettavaksi
kansantaudiksi. A-kiltatoiminnan peruskivet ovat joutuneet muutosten
kohteiksi - yksilöityvässä yhteiskunnassa yhteisöllisyys on arvossaan vain
juhlapuheissa, järjestötoiminnan puitteet ja merkitys ovat myllerryksessä eikä
vertaistuen arvostus ole sille kuuluvalla paikalla ammatillistumiskehityksen
edetessä. Päihdeongelmaisten ja –toipujien asemassa on edelleen paljon
parannettavaa. Päihdeongelmaisiin suhtaudutaan yhä asenteellisesti ja
leimaten, mikä viivästyttää avun saamista. Syyllistävä ja sanktioihin perustuva
palvelu- ja hoitokulttuuri on este toipumiselle, sillä se syrjäyttää
päihderiippuvaisia. Palveluissa saatu kohtelu heijastaa osaltaan vallitsevia ja
edelleen kovenevia arvoja ja asenteita päihdeongelmaisia kohtaan.
Lainsäädännön velvoitteista, lukuisista ohjelmista ja palvelujärjestelmästä
huolimatta suomalainen päihderiippuvainen elää todellisuudessa, jossa
hoitoon pääsy on entistä vaikeampaa ja jossa yhä useampi syrjäytyy jo
peruspalveluissa.
A-Kiltojen Liiton valmistuessa 40 –vuotisjuhlaansa kirjoitettiin A-Kiltojen Liiton
historiikki. Historian tarkastelun innoittamana ja ympäröivän todellisuuden
muuttuessa päätettiin yhdistyksen hallituksessa käynnistää visiolähtöinen
strategiatyö, jolla A-Kiltojen Liiton toimintaa ohjattaisiin seuraavalle
kymmenvuotistaipalelle. Tavoitteena on se, että A-Kiltojen Liitto voisi entistä
menestyksellisemmin huolehtia kansalaisjärjestönä perustehtävästään, Akiltojen tukemisesta, edunvalvonnasta ja vertaistukitoiminnan kehittämisestä.
Tältä pohjalta A-Kiltojen Liitossa valmisteltiin henkilöstön, hallituksen ja Akiltatoiminnan vapaaehtoisten yhteistyönä strategia vuosille 2009 – 2018.

A-KILTATOIMINTA
A-kiltatoiminta on paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti toteutettavaa
yhteisiin arvoihin pohjaavaa, päihteetöntä yhdistysmuotoista toimintaa.
Edellä mainittu määrittely laajentaa A-kiltatoiminnaksi kaiken sen toiminnan,
jota tapahtuu paikkakunnan A-killassa, A-kiltojen alueellisessa
yhteistoiminnassa ja A-Kiltojen Liiton valtakunnallisella tasolla. Akiltatoiminnalla on yhteiset arvot, mutta A-kiltatoiminnassa on erilaiset
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toiminta-ajatukset, kun kyse on yksittäisestä A-killasta, alueellisesta
yhteistoiminnasta tai A-Kiltojen Liitosta.

ARVOT
Arvot ovat tärkeä osa elämäämme. Yksilöiden arvojen lisäksi myös
organisaatiolla tulee olla arvot, jotka määrittävät toiminnan eettiset reunaehdot
ja ohjaavat organisaation pyrkimyksiä. Arvot ohjaavat A-Kiltojen Liiton
toimintaa ja ovat yhteisiä koko A-kiltatoiminnalle. Arvoista syntyy Akiltatoiminnan yhteinen ”henki”.
A-kiltatoiminnan arvot ovat:
o
o
o
o
o
o

Päihteettömyys
Vapaaehtoisuus
Kokemuksellisuus
Yhteisöllisyys
Toiminnallisuus
Yhteistoiminta

Päihteettömyys
o Kaikki A-kiltatoiminta on päihteetöntä toimintaa
o Pyrkimyksenä on oman elämänlaadun parantaminen ja tavoitteena on
päihdeongelmista vapaa elämäntapa
o Jokaisella ihmisellä on oikeus vapaaehtoisesti määritellä omat
tavoitteensa suhteessa päihteiden käyttöön
o Päihteettömyyttä tuetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin
Kokemuksellisuus
o A-kitatoiminnassa ihmisten omat kokemukset ovat merkittäviä ja niiden
jakamiseen tulee taata luottamuksellinen ilmapiiri
o A-kiltatoiminnassa on mahdollisuus kohdata muita ihmisiä, joilla on
samankaltaisia omakohtaisia kokemuksia sekä hallitsemattomasta
päihteidenkäytöstä että siitä toipumisesta
o Vertaistuki on ensisijaisesti arkielämän tasolla tapahtuvaa kokemusten
vaihtoa, ymmärrystä ja rohkaisemista
o Osallistumisen kokemuksia ja päihteettömän toiminnan vaikutusta
arkielämän tukena tulee koota, tutkia ja tuoda esille vaikuttavan
päihdehuollon kuvaajana
Toiminnallisuus
o A-kiltatoiminnan tarkoituksena on tuoda päihteettömään päivään
toimintaa
o A-kiltatoiminnassa päätetään itsenäisesti, tarpeiden ja voimavarojen
mukaan, mitkä ovat kulloinkin tarkoituksenmukaiset toiminnan muodot
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o A-kiltatoiminta tarjoaa osallistujille edellytyksiä heidän tarpeitaan
vastaavaan toimintaan
o Toimintamuotojen monipuolisuutta tulee arvostaa ja malleja kierrättää
Vapaaehtoisuus
o A-kiltatoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja vapaaehtoistoimijat ovat
sen merkittävin voimavara
o Jokainen on omasta halustaan toiminnassa mukana ja toiminta vastaa
syntyneeseen tarpeeseen
o Palkatun henkilöstön tehtävänä on luoda ja ylläpitää
vapaaehtoistoiminnan puitteita
o Toiminnan ja toimijoiden päämääränä tulee olla osallistumisen ja
omaehtoisuuden tukeminen
o Osallistuja tekee omiin tarpeisiinsa liittyviä yksilöllisiä valintoja
toimintaan osallistumisessa
Yhteistoiminta
o A-kiltatoiminnassa A-killat ja A-Kiltojen Liitto ovat itsenäisiä
rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka toimivat yhteistyössä muiden
päihdetyötä tekevien tahojen kanssa
o A-kiltatoiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta
Yhteisöllisyys
o A-kiltatoiminnassa muodostuu arkielämän sosiaalinen yhteisö, joka
perusominaisuuksia ovat yhteenkuuluvuus, turvallisuus, avoimuus ja
oikeudenmukaisuus
o A-kiltatoiminta mahdollistaa sekä yksilö- että ryhmätasolla
vuorovaikutustilanteita, joissa yksilön valintoja ja arvoja kunnioitetaan,
elleivät ne ole ristiriidassa A-kiltatoiminnan arvojen kanssa
o A-kiltatoiminnassa muodostuu A-kiltojen keskinäisiä ja toisiaan tukevia
ja kannustavia verkostoja sekä aluetasolla että valtakunnallisella tasolla
(A-Kiltojen Liitto)

TOIMINTA-AJATUS
A-Kiltojen Liitto ry:n toiminta-ajatus on kirjattu sääntöjen 2 §:ään:

A-Kiltojen Liiton tarkoituksena on toimia jäsenyhdistysten valtakunnallisena
keskusjärjestönä, edistää jäsenyhdistysten toiminnan kautta päihdeongelmaisten
omaehtoisia pyrkimyksiä parempaan elämänlaatuun, edistää jäsenyhdistysten
omaehtoisuuteen
perustuvaa toimintaa, harjoittaa ehkäisevää päihdepoliittista
o
toimintaa, käsitellä ennakkoluulottomasti päihdekysymyksiä ja pyrkiä poistamaan
päihdekysymyksiin, jäsenyhdistyksiin ja niiden jäseniin kohdistuvia
ennakkoluuloja, sekä edistää päihdeasiakkaiden lakiin perustuvien oikeuksien
toteutumista.
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Toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi strategisena tehtävänä
A-Kiltojen Liitto
•
•
•
•
•
•
•
•

kehittää A-kiltatoiminnan laatua
huolehtii, että toiminta on yhteistyökykyistä ja verkottunutta
huolehtii, että eri puolilla Suomea on alueellisesti tasa-arvoisesti A-kiltoja
toimii lisääntyvästi edunvalvojana ja vaikuttajana
huolehtii, että A-kiltatoiminta on avointa erilaisille päihdetoipujille ja heidän
läheisilleen
kokoaa ja analysoi tietoa A-kiltatoiminnasta
tekee aktiivista ja laadukasta tiedottamista ja tiedolla vaikuttamista
vahvistaa A-Kiltojen Liiton hallituksen roolia toiminnan aloitteen tekijänä ja
linjaajana

PERUSTEHTÄVÄ
A-kiltatoimintaa on monenlaista. Yksittäiset A-killat toimivat itsenäisinä
yhdistyksinä, joiden tehtävät ovat muodostuneet osittain erilaisiksi ja joilla on
erilaisia toiminnallisia painotuksia. A-kiltojen yhteinen tehtävä on vertaistuen
tarjoaminen. Osissa A-killoista vertaistukea tarjotaan ryhmätoiminnan kautta,
joissakin A-killoissa painottuu toiminnallisuus. Monet A-killat tarjoavat
päihdetyön päiväkeskustoimintaa ruokailuineen ja henkilökohtaiseen elämään
liittyvien palvelujen (sauna, vaatehuolto jne) kautta. On myös A-kiltoja, jotka
tarjoavat kunnille ostettavaksi mm. asumispalveluja, hoitokotitoimintaa jne.
Jotkut A-killat ovat hakeneet ennakkoluulottomasti uusia vertaistuen muotoja
kuten vertaistalousneuvontaa.
Onkin tarpeellista määritellä, millaista jäsenyhdistystensä tukea A-Kiltojen
Liitto ensisijaisesti tarjoaa:
A-Kiltojen Liiton toiminnan tavoitteena on tukea jäsenjärjestöjen
yhdistysmuotoista päihdetoipujien vertaistukitoimintaa ja toimia
päihdeasiakkaiden edunvalvojana.
Perustehtävän määrittelyllä on tehty merkittävä strateginen valinta – A-kiltojen
maksullinen palvelutoiminta ei kuulu A-Kiltojen Liiton varsinaisen tuen piiriin.
MIHIN A-KILTOJEN LIITTOA TARVITAAN
Ensimmäiset A-killat ovat syntyneet n. 50 vuotta sitten. Niiden perustaminen
liittyy kiinteästi A-klinikkatoimen syntyyn. A-klinikoiden asiakastoimikunniksi
syntyneet A-killat ovat sittemmin itsenäistyneet ja siirtyneet A-klinikoiden
huomasta itsenäisiksi vertaistukiyhdistyksiksi. Ajan kuluessa A-killat ovat
laajentuneet päihdeasiakasyhdistyksistä päihdetoipujayhdistyksiksi.
Mihin sitten on tarvittu A-Kiltojen Liittoa, joka perustettiin varsin pian – n. 10
vuoden – kuluttua ensimmäisten A-kiltojen perustamisen jälkeen. Jo
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perustamisvaiheessa A-Kiltojen Liitolle annettiin kaksi perustehtävää. Toinen
on sisäinen tehtävä koota A –killoista yhtenäinen A-kiltaverkosto ja tukea
yhdistysmuotoisia A-kiltoja. Toinen tehtävä on ollut ulkoinen eli valvoa
päihdeasiakkaiden etua ja päihdetoipujien oikeutta ihmisarvoiseen elämään.
A-Kiltojen Liiton tehtävää, missiota pohdittiin strategiatyön yhteydessä
uudelleen. Edelleen molemmat perustehtävät – sisäinen ja ulkoinen tehtävä –
ovat tarpeen. A-Kiltojen Liiton missio sai pohdinnan jälkeen seuraavan
määrittelyn:
A-Kiltojen Liiton tehtävänä on päihteettömän yhdistysmuotoisen
vertaistukitoiminnan tukeminen ja toipumiskulttuurin edistäminen Akilloissa sekä A-kiltatoiminnan näkyväksi tekeminen
valtakunnallisesti. A-Kiltojen Liitto toimii päihdetoipujien
vaikutuskanavana ja edunvalvojana sekä osallistuu
yhteiskunnalliseen päihdekeskusteluun.

MILLAISEN A-KILTOJEN LIITON HALUAMME OLEVAN VUONNA 2018
A-Kiltojen Liitto viettää toimintansa 50 –vuotisjuhlaa vuonna 2018. Millaiselta
A-Kiltojen Liiton tulisi silloin näyttävää. Millainen on visiomme? Toivottava
näkemys tulevaisuudesta ohjaa toimintaa ja innostaa kehittämään A-Kiltojen
Liittoa vision saavuttamiseksi.
Yhteiseksi visioksi vuodelle 2018 määriteltiin:
A-kiltatoiminta on laadukasta, monimuotoista, alueellisesti kattavaa ja
tunnettua. A-Kiltojen Liitto on arvostettu vertaistuen ja päihdetoipumisen
asiantuntija ja tiedon tuottaja.
Visio haastaa koko A-kiltatoimintaa ja siten A-Kiltojen Liittoa. Sen on
kehityttävä laadukkaaksi, niin että päihdetoipuja voi olla varma saavansa
vertaistukea toipumiseensa terveessä toipumiskulttuurissa. Vertaistukea
annetaan myös monessa eri muodossa kaikessa A-kiltatoiminnassa ja se on
alueellisesti niin kattavaa, että se on kohtuullisesti päihdetoipujan
tavoitettavissa. Erityisenä ongelmana on myös nähty, että A-kiltatoiminta ja
sen tarjoama tuki eivät ole riittävästi edes vertaistukea hakevan
päihdetoipujan tiedossa.
Edunvalvontatehtävä halutaan tulevaisuudessa hoidettavan vaikuttamisella,
joka perustuu ensisijaisesti A-kiltatoiminnassa syntyvään tietoon. Akiltatoiminnassa syntyy tietoa, joka perustuu yhteisiin päihdepalvelu- ja
–toipumiskokemuksiin sekä tietoon vertaistuesta ja sen merkitystä. Tätä tietoa
on vietävä päihdepoliittiseen päätöksentekoon ja sen on oltava mukana
suunniteltaessa ja kehitettäessä päihdepalveluita sekä annettaessa hoitoa.
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MITEN TULEVAISUUS TEHDÄÄN
Kuinka sitten toteutamme unelmamme vuoden 2018 A-Kiltojen Liitosta ja
varmistamme, että samalla toiminta-ajatuksemme toteutuu?
Vision saavuttaminen etenee porras portaalta. Ensiksi on määriteltävä
strategisesti tärkeät tehtävät, konkretisoitava ne vuosittaisiksi tehtäviksi ja
arvioitava sen jälkeen niiden toteutumista. On uskallettava olla kriittinen, mutta
myös aidosti iloittava onnistumisesta. Järjestön johdon ja palkallisen
henkilöstön tehtävänä on ensisijaisesti ohjata toiminnan suuntaa ja huolehtia
siitä, että toteutuksessa edetään.
VIISI STRATEGISTA TEHTÄVÄÄ
Vision toteuttaminen edellyttää, että:
1. A-kiltoja tuetaan resurssien puitteissa niiden toteuttaessa
perustehtäväänsä ja toiminnan laadun kehittämistä.
2. Toiminnanohjaus nähdään ydinpalveluna ja se toimii A-Kiltojen Liiton ja
A-kiltojen välisenä vuorovaikutuskanavana.
3. Edunvalvontatoimintaa tehostetaan A-kiltojen toimintamahdollisuuksien
ja päihdetoipujien aseman ja selviytymismahdollisuuksien
parantamiseksi.
4. Vertaistukea ja toipumista koskevan tiedon kokoamista ja
hyödyntämistä parannetaan ja lisätään.
5. A-kiltojen alueellista toimintaa vahvistetaan aluetyöryhmien ja
seudullisen A-kiltatoiminnan avulla
Kutakin tehtävää tarkastellaan seuraavassa neljästä näkökulmasta. Mitä
strateginen tehtävä tarkoittaa uutena palveluna A-kiltatoiminnassa tai
vaikutuksiltaan parempana toimintana? Mitä se tarkoittaa A-Kiltojen Liiton
talouden näkökulmasta? Mitä se tarkoittaa A-Kiltojen Liiton palkattujen
työntekijöiden työssä ja liiton vapaaehtoisten toiminnassa? Ja lopuksi – mitä
strategisen tehtävän toteuttamiseksi on tehtävä paremmin, sujuvammin,
byrokratiaa ja päällekkäisyyksiä välttäen?
A-KILTOJA TUETAAN RESURSSIEN PUITTEISSA NIIDEN TOTEUTTAESSA
PERUSTEHTÄVÄÄNSÄ JA TOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMISTÄ

Palvelujen ja vaikuttavuuden näkökulmasta
•
•
•

•

A-Kiltojen Liiton ja A-kiltojen välistä vuorovaikutusta ja tiedonvälitystä
lisätään
Uusia ja hiipuvia A-kiltoja tuetaan ”kädestä pitäen”
A-Kiltojen Liiton järjestämän koulutusta lisätään ja sisältöä kehitetään
tavoitteena A-kiltojen toimintaedellytysten parantaminen ja Akiltalaisten valmiuksien lisääminen
koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan A-kiltojen tarpeiden mukaisesti
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•

Omille jaloille –toimintaa jatketaan ja kehitetään

Talouden näkökulmasta
•
•
•

Varataan rahaa internet –sivujen uusimiseen vuodelle 2009
Koulutustarjontaa lisätään, esitys RAY:lle
Esitys vertaistalousneuvonnan vakinaistamisesta joko järjestöjen
yhteisenä tai A-Kiltojen Liiton omana toimintana RAY:lle hankkeen
johtoryhmän päätösten mukaisesti

Henkilöstön ja vapaaehtoisten näkökulmasta
•
•
•
•
•

•

Uusitaan www –sivusto palvelemaan myös A-kiltojen ja liiton välistä,
alueiden sisäistä sekä A-kiltojen keskinäistä vuorovaikutusta
A-kiltalaisten tiedotusyhdyshenkilöverkosto on kattava ja ajantasainen,
tehtävä selkeytettävä
Asiantuntijoita käytetään kouluttajina
A-Kiltojen Liiton työntekijät tukevat tarvittaessa A-kiltoja mutta eivät
huolehdi tai vastaa niiden toiminnoista
A-Kiltojen Liiton hallituksen jäsenet osallistuvat alueellaan A- kiltojen
tukemiseen esim. silloin, kun tarvitaan A-Kiltojen Liiton näkemystä ja
edustusta
A-kiltojen keskinäistä vertaistukea vahvistetaan

Toiminnan sujuvuuden näkökulmasta
•
•
•
•

Sisäistä tiedotusta parannetaan
www –sivujen sisältöä kehitetään, ei vain tekniikkaa
toiminnanohjausta kohdennetaan erityistä tukea tarvitseviin A-kiltoihin
hyviä ja onnistuneita käytäntöjä levitetään ja kierrätetään

TOIMINNANOHJAUS NÄHDÄÄN YDINPALVELUNA JA SE TOIMII A-KILTOJEN
LIITON JA A-KILTOJEN VÄLISENÄ VUOROVAIKUTUSKANAVANA
Palvelujen ja vaikuttavuuden näkökulmasta
•
•
•

Toiminnanohjausta lisätään ja sen sisältöä kehitetään (A-kiltojen
tarpeiden perusteella)
Toiminnanohjausta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia
markkinoidaan/tiedotetaan paremmin
A-Kiltojen edunvalvontaa tuetaan

Talouden näkökulmasta
•
•

Esitys Raylle uudesta toiminnanohjaajasta 2009
Olemassa olevia resursseja suunnataan tehokkaammin

Henkilöstön ja vapaaehtoisten näkökulmasta
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•
•
•
•

Palkataan neljäs toiminnanohjaaja (v. 2009)
Toiminnanohjaajien alueet pienenevät ja työn hallinta paranee,
tehtävänkuvat tarkistetaan
Toiminnanohjauksen suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta ja
seurantaa parannetaan
Toiminnanohjaajien erikoistumista tuetaan, koulutusvaatimus
toiminnanohjaajan tehtävään

Toiminnan sujuvuuden näkökulmasta
•
•
•
•

Toiminnanohjaajien työskentelyalueet uudistetaan
Saavutettujen tulosten arviointia parannetaan
Toiminnanohjaajat työskentelevät myös tiiminä ja voivat jakaa tehtäviä
Projektien alueellinen laajuus ratkaistaan tapauskohtaisesti, niitä
hyödynnetään valtakunnallisesti

EDUNVALVONTATOIMINTAA TEHOSTETAAN A-KILTOJEN
TOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN JA PÄIHDETOIPUJIEN ASEMAN JA
SELVIYTYMISMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMISEKSI

Palvelujen ja vaikuttavuuden näkökulmasta
•
•
•
•
•

Huomioidaan edunvalvonta koulutuksessa
Järjestetään edunvalvontaseminaari ( A-kiltaseminaari)
Toipujien omaisten etujen ajaminen
Tiivis tietopaketti oikeuksista/velvollisuuksista (vrt. velkaneuvonta)
Verkostoituminen palveluntuottajien kanssa

Talouden näkökulmasta
•
•

Edunvalvontaseminaari budjetoidaan 2010
A-kiltoja tuetaan rahallisesti koulutuksen osalta

Henkilöstön ja vapaaehtoisten näkökulmasta
•
•

A-kiltojen puheenjohtajat ja muut vastuuhenkilöt perehdytetään
edunvalvontaan
Paikallinen profiloituminen ”tietopankiksi” vaatii tiedottamista

Toiminnan sujuvuuden näkökulmasta
•
•

Kiltojen alueellista yhteistoimintaa edunvalvonnassa lisätään
Kirjallinen toimintaopas edunvalvonnasta
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VERTAISTUKEA JA TOIPUMISTA KOSKEVAN TIEDON KOKOAMISTA JA
HYÖDYNTÄMISTÄ PARANNETAAN JA LISÄTÄÄN
Palvelujen ja vaikuttavuuden näkökulmasta
•
•
•

Liiton työntekijät keräävät vertaistuki- ja kokemustietoa A-killoista
teemakeskusteluin
Tiedonhallintasuunnitelma laaditaan: mitä, miksi, miten ja keneltä
kerätään tietoa ja miten sitä hyödynnetään
Yliopistoja ja opiskelijoita ohjataan tekemään tutkimusta vertaistuesta

Talouden näkökulmasta
•

Varataan tiedonkeruun edellyttämät talousresurssit
tiedonhallintasuunnitelman perusteella

Henkilöstön ja vapaaehtoisten näkökulmasta
• Tiedonhankinta sisällytetään toiminnanjohtajan, suunnittelijan,
toiminnanohjaajien ja tiedottaja tehtävänkuvauksiin
• Tiedonkeruussa hyödynnetään työntekijöiden osaamista
Toiminnan sujuvuuden näkökulmasta
•
•

Vertaistuki- ja kokemustietoa käytetään vaikuttamisen välineenä
A-Kiltojen Liiton roolia lausunnonantajana ja yhteistyökumppanina
vahvistetaan

A-KILTOJEN ALUEELLISTA TOIMINTAA VAHVISTETAAN ALUETYÖRYHMIEN JA
SEUDULLISEN A-KILTATOIMINNAN AVULLA
Palvelujen ja vaikuttavuuden näkökulmasta
•
•

Aluetapahtumien määrää ja kattavuutta lisätään
Aluetapahtumina järjestetään aluetyöryhmän toimeksiannosta
jokaisella alueella vuosittain alueellinen leiri ja mahdollisesti alueellisia
koulutuksia

Talouden näkökulmasta
•

Määritellään A-Kiltojen Liiton osuus ja rooli aluetapahtumien
kustannusten korvaamisessa

Henkilöstön ja vapaaehtoisten näkökulmasta
•
•

A-kiltojen edustajat osallistuvat aktiivisesti aluetapahtumiin (ATR, leirit
ja muut tapahtumat)
A-Kiltojen Liiton työntekijät huolehtivat vuosittaisen alueleirin ja muiden
aluetyöryhmän päättämien tapahtumien toteutumisesta
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•

Toiminnanohjaajat ovat yhteydessä alueensa A-kiltoihin vähintään
kaksi kertaa vuodessa

Toiminnan sujuvuuden näkökulmasta
•

Tehdään aluetyölle toimintasuunnitelmat alueittain

