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Turun A-Kilta ry on Suomen ensimmäinen päihdehuollon asiakasyhdistys

Lähes 60 000 päihteetöntä päivää vuonna 2011
Alkujaan A-klinikoiden asiakkaiden perustamat A-killat tekevät hiljaista ja suurelle yleisölle näkymätöntä
työtä auttaakseen ihmistä päihdetoipumiseen ja päihteettömään arkeen. Käytössään A-killoilla on verraton
työkalu – vertaisten tuki, yhteisten kokemusten jakaminen, yhteisöllisyys ja monipuolinen toiminta. Tämä
on yhteiskunnalle edullista, lähes ilmaista. Ja tulostakin on tullut.
Kesäkuun 30. päivä 50-vuotisjuhliaan viettävän Turun A-Killan puheenjohtaja Ahto Heinonen kertoo toiminnan aktivoituneen vuosi vuodelta: ”Viime vuonna rikottiin jälleen ennätyksiä. Päihteetön yhdessä tekeminen näyttää kiinnostavan. Vuonna 2011 A-killassamme oli yhteensä 59 033 käyntiä ja jäsenmääräkin nousi
680 jäseneen. Jäseniä meillä on myös ympäristökunnista.”
Itäisellä rantakadulla ja Jyrkkälänkadulla sijaitsevien päiväkeskusten kävijämäärien jatkuva nousu kertoo
toiminnan monipuolistumisesta ja vetovoimaisuudesta mutta myös avuntarpeen lisääntymisestä. Vertaisryhmien toimintamuotoja sekä virkistystoimintaa on viime vuosina monipuolistettu. A-killan viikko-ohjelmasta löytyy useita keskusteluryhmiä sekä erilaisia toiminnallisia ryhmiä. Päiväkeskuksissa on myös mahdollisuus ruokailla edullisesti. Myös ruoanjakelun suosio on kasvanut. Ruokakasseja on jaettu kolmena päivänä viikossa. Kesäaikaan ruoanjakelua tullaan entisestään lisäämään.
Turun A-Kilta ry on A-kiltatoiminnan pioneeri. A-killan toiminta käynnistyi Turkuun vuonna 1957 perustetun
A-klinikan asiakkaiden ryhmätoiminnan ansioista. Yhdistysmuotoinen Turun A-asiakas Ketju perustettiin
25.6.1962. Nimi muutettiin vuonna 1984 Turun A-Kilta ry:ksi 1.
A-Kiltojen Liiton valtakunnallisille kesäpäiville Turkuun 30.6.–1.7.2012 kokoontuu A-kiltalaisia ympäri
Suomen juhlistamaan koko A-kiltatoiminnan ja Turun A-Kilta ry:n 50-vuotisjuhlaa.
Myös median edustajat ovat tervetulleita la 30.6. klo 18. alkavaan juhlatilaisuuteen Eerikinkatu 3:seen (Seurakuntasali). Turun A-Kilta ry:n historiikin kirjoittaja FM Jani Oravisjärvi on myös paikalla vastaamassa kysymyksiin.
Annamme mielellämme lisätietoja ja välitämme haastattelupyyntöjä:
Turun A-Kilta ry:n sihteeri Virpi Hokkanen p. 0400 632 306
A-Kiltojen Liitto ry:n tiedottaja Tuija Tamsi-Lehtinen p. 040 866 8247

A-killat ovat päihdetoipujien ja heidän läheistensä yhdistyksiä. Suomessa on yli 80 A-kiltaa, joiden toimintaa tukee valtakunnallinen
keskusjärjestö A-Kiltojen Liitto ry. Kaikki A-kiltatoiminta on päihteetöntä. Lisää valtakunnallisesta toiminnasta www.a-kiltojenliitto.fi
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Jani Oravisjärvi 2012. Tavoitteet korkealla, päämäärät huipulla! Turun A-kilta 50 vuotta.

