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YLEISTÄ 
 
A-Kiltojen Liitto ry on vuonna 1968 perustettu päihdetoipujayhdistysten valtakunnallinen 
keskusjärjestö. A-Kiltojen Liiton tarkoituksena on toimia jäsenyhdistysten (A-kiltojen) valta-
kunnallisena keskusjärjestönä, edistää jäsenyhdistysten toiminnan kautta päihdeongel-
maisten omaehtoisia pyrkimyksiä parempaan elämänlaatuun, edistää jäsenyhdistysten 
omatoimisuuteen perustuvaa toimintaa, harjoittaa ehkäisevää päihdepoliittista toimintaa, 
käsitellä ennakkoluulottomasti päihdekysymyksiä ja pyrkiä poistamaan päihdekysymyksiin, 
jäsenyhdistyksiin ja niiden jäseniin kohdistuvia ennakkoluuloja, sekä edistää päihdeasiak-
kaiden lakiin perustuvien oikeuksien toteutumista (säännöt 2 §).  A-Kiltojen Liiton perusteh-
tävä on yhdistysmuotoisen vertaistukitoiminnan tukeminen A-killoissa ja päihdeasiakkai-
den edunvalvonta. 
 
Vuosi 2011 oli A-Kiltojen Liitossa vapaaehtoistoiminnan teemavuosi. Aihetta pidettiin esillä 
niin tiedotuksessa, koulutuksissa kuin tapahtumissakin. Teemavuoden vuodenaika tuotiin 
esiin vapaaehtoistoiminnan merkitystä ja kiitettiin vapaaehtoisia heidän tekemästä merkit-
tävästä työstä. 
  
Toimintavuoden aikana purettiin Hyrynsalmen A-kilta, joka siten myös poistettiin jäsenre-
kisteristä. Jäsenrekisterissä on vuoden lopussa 87 A-kiltaa. Loppuvuonna sai rekisteröinti-
päätöksen Nurmijärven A-kilta, Lopen A-kilta vielä odotteli rekisteröintipäätöstä. Toimivia 
A-kiltoja on 60.  Uudelleen toimintansa käynnistäneitä A-kiltoja olivat Salon seudun ja Hy-
vinkään seudun A-killat. 
 
A-Kiltojen Liitto ry:n keskustoimisto sijaitsee Tampereella, aluetoimistot Oulussa ja Hyvin-
käällä. A-Kiltojen Liitto ry:n varsinainen toiminta rahoitettiin pääasiassa Raha-automaatti-
yhdistyksen yleisavustuksella.  Päihdeasiamiestoimintaan saatiin Ray:n kohdennettu toi-
minta-avustus. 
 
 
Liite 1: A-kiltatoiminnan tunnuslukuja 
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HALLINTO  
 
Jäsenistö käyttää ylintä päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa.   
A-Kiltojen Liiton kevätkokous pidettiin 13.3. Siikaniemen kurssikeskuksessa Hollolassa.  
Paikalla oli 64 henkilöä ja edustettuna 16 äänivaltaista jäsenyhdistystä.  
Syyskokous pidettiin 28.10. hotelli Vuokatinhovissa, Sotkamossa. Paikalla oli 86 henkilöä 
ja edustettuna 21 äänivaltaista jäsenyhdistystä. Syyskokouksessa valittiin A-Kiltojen Liiton 
hallituksen taloudenhoitajaksi Kari Salin. Lisäksi valittiin erovuorossa olevien alueiden 
edustajiksi Hannu Gustafsson (Etelä-Suomi), Rauno Pöyhönen (Itä-Suomi – ent. Keski-
Suomi) ja Irja Oravisjärvi (Pohjois-Suomi). Varajäseniksi valittiin Raija Salin (Etelä-Suomi), 
Sisko Haaparanta (Länsi-Suomi – ent. Keski-Suomi) ja Matti Moilanen (Pohjois-Suomi). 
Lisäksi taloudenhoitajaksi siirtyneen Kari Salinin tilalle valittiin Kaakkois-Suomen varsinai-
seksi edustajaksi Aki Lottonen. Syyskokouksen yhteydessä A-Kiltojen Liiton hopeinen an-
siomerkki myönnettiin syyskokouksen yhteydessä Kari Kaplakselle, Anneli Leskiselle, 
Raimo Mäkiselle, Irja Oravisjärvelle ja Erkki Tukevalle. 
A-Kiltojen Liiton taloudenhoitajana toiminut Risto Laiho menehtyi vaikean sairauden murta-
mana 18.6. jonka jälkeen taloudenhoitajan tehtävät hoidettiin A-Kiltojen Liiton henkilöstön 
toimesta vuoden loppuun. 
A-Kiltojen Liiton asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa ja valvoo hallitus.  Hallitus kokoontui 
kertomusvuonna viisi kertaa.  Johtoryhmä koordinoi A-Kiltojen Liiton toimintaa, valmistelee 
asiat hallitukselle ja seuraa päätösten täytäntöönpanoa. Johtoryhmä kokoontui neljä ker-
taa. 
Hallitus päätti toimintavuoden aikana ulkoisen arvioinnin teettämisestä. Arvioinnin tekijäksi 
valittiin tarjousten perusteella Innolink Oy. Arvioinnin materiaali kerättiin puhelinhaastatte-
luin sekä web-kyselyin. Puhelinhaastattelussa haastateltiin n. 50 A-kiltojen vastaavaa toi-
mijaa eri A-killoista sekä kerättiin tietoa kyselylomakkeella A-Kiltojen Liiton hallituksen jä-
seniltä ja varajäseniltä, jaostojen jäseniltä sekä henkilöstöltä. Tutkimuksen tulokset ovat 
käytettävissä vuonna 2012. 
A-Kiltojen Liitto on vuokrannut Takuu-säätiön palkkaamalle koordinaattorille työtilan (Itse-
näisyydenkatu 17 B, 33500 Tampere) 1.8.2010–31.12.2012. 
Liite 2: Hallituksen, johtoryhmän, jaostojen ja toimikunnan kokoonpano. 

Jäsenyydet ja edustukset 
A-Kiltojen Liitto ry kuului jäsenenä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliittoon, Terveyden 
edistämisen keskukseen, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY:n ja Sosiaa-
lialan Työnantajat ry:een. Toimintavuoden aikana Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 
Terveyden edistämisen keskus ja YTY purkivat toimintansa ja niiden tilalle perustettiin 
Suomen Sosiaali ja terveys SOSTE. A-Kiltojen Liitto liittyi SOSTEn jäseneksi.  
A-Kiltojen Liiton edustajat ovat mukana myös päihdehuollon valtakunnallisessa yhteistyö-
ryhmässä (PÄIVYT), eräissä valtakunnallisissa hankkeissa, valtakunnallisten päihde- ja 
mielenterveyspäivien valmistelussa ja toteutuksessa, Mielenterveysmessujen suunnitte-
lussa sekä A-klinikkasäätiön valtuuskunnassa ja hoito- ja tutkimuseettisessä toimikunnas-
sa.  
A-Kiltojen Liitolla on Takuu-säätiön kanssa kumppanuussopimus, jossa määritellään sopi-
japuolten välisiä työnjakoja ja vastuita jalkautuvan vertaistalousneuvonnan toteuttamiseksi. 
 
Liite 3: Edustukset  
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Varsinaisen toiminnan henkilöstö  
 
A-Kiltojen Liiton varsinaisen toiminnan palveluksessa oli kahdeksan vakinaista henkilöä. 
Selvästi metsässä -hanketta varten oli kolme määräaikaista projektityöntekijää. 
Suunnittelijan tehtävä muutettiin hallituksen päätöksellä neljännen toiminnanohjaajan teh-
täväksi. Pohjois-Suomen alueen uutena, määräaikaisena työntekijänä aloitti Jaana Heikki-
nen 1.1.2010. Noora Nieminen siirtyi Itä-Suomen alueen toiminnanohjaajaksi samasta 
ajankohdasta, toimipaikkanaan Tampere. Noora Niemisen tehtäviin yhdistettiin myös 
suunnittelijan tehtäviä (n. 30 % työajasta). 
Tiedottaja palasi äitiyslomalta lokakuussa. Tiedottajan tehtävää sijaisti äitiysloman aikana 
osa-aikaisesti Tuula Lehtinen. 
Henkilöstön työterveyshuolto on järjestetty Tullinkulman Työterveydessä (Tampere), Mehi-
läisessä (Oulu) ja Hyvinkään Perusturvakeskuksessa. Työterveyshuollon taso on kaikilla 
työntekijöillä sama. Työsuojelua varten on työntekijöiden valitsema työsuojeluvaltuutettu 
(Noora Nieminen) ja työnantajaa edustavana työsuojelupäällikkönä toimii Ville Liimatainen. 
Työhyvinvoinnin parantamiseksi on järjestetty tyhy-toimintapäivä sekä omatoimisen hyvin-
vointia edistämään on ollut saatavissa liikunta-/kulttuuriseteleitä. 
Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualeen tarkastaja suoritti varsinaisen toiminnan osal-
ta tarkastuksen 17.5. Tarkastuksessa käsiteltiin työpaikan perustietoja, työterveyshuolto-
tietoja, väkivallan uhkaa, häirintää ja huonoa kohtelua. Tarkastuksessa ei löytynyt em. asi-
oiden osalta huomautettavaa. 
Vakinaisesta henkilöstöstä kuusi on sijoitettuna keskustoimistoon Tampereelle, yksi Oulun 
aluetoimistoon ja yksi Hyvinkään aluetoimistoon. 
Liite 4: Henkilöstö 2011 

 
 
VARSINAISEN TOIMINNAN VASTUUALUE 
 
Yleistä  
 
A-Kiltojen Liiton johto- ja taloussäännön perusteella toiminta jakautuu kahteen vastuualu-
eeseen, jotka ovat varsinainen toiminta ja päihdeasiamiestoiminta.  Hallituksen puheenjoh-
taja toimii toiminnanjohtajan ja päihdeasiamiehen esimiehenä.  Johto- ja taloussääntö 
määrää tavoitteiden seurannasta ja siihen liittyen hallitus käsitteli kolmannesvuosiraportit 
kokouksissaan. 
 
RAY:n yleisavustusta haettiin toimintavuodelle 562 000 euroa, ja saatiin 561 000, joten 
talousarvion sopeuttamistoimia ei tarvittu. Selvästi metsässä -hankkeen (2009–2011) pro-
jektiavustusta myönnettiin 200 000 €. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Suomen Sy-
dänliitto ja A-klinikkasäätiö.  
 
Vähävaraisten jäsenyhdistysten avustamiseen käytettiin 4800 euroa (2010 = 6059 euroa). 
Avustusta myönnettiin hallituksen päätöksillä kymmenelle yhdistykselle. Liiton taloudelli-
nen tuki koulutuksiin osallistumisessa oli yhteensä 8360 euroa (2010 = 6051euroa).  Jä-
senmaksuvapautusta haki kuusi yhdistystä, joille se myös myönnettiin.  Jäsenmaksuvel-
voitteen huolehti 50 jäsenyhdistystä.   
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Viestintä- ja tiedotustoiminta  
 
A-Kiltojen Liiton vuositeemana oli vapaaehtoisuus. Teemavuosi huomioitiin Vesipostin kai-
kissa numeroissa: Hiljainen puurtaja -palsta nosti A-kiltojen vapaaehtoistoimijoita esille. 
Teemavuonna järjestettiin myös veteraanipäivät. Veteraanipäiviltä kerättiin aineistoa, joka 
julkaistiin erillisenä veteraaniliitteenä (s.21-32) Vesipostissa 3/2011. 
Vesipostin tilaajamäärissä tapahtuneet muutokset näkyvät alla olevassa taulukossa.  
Ilmaislehtien määrä on ollut hienoisessa nousussa. 

Vesiposti Maksetut tilaukset Ilmaislehdet        Yhteensä 
31.12.2008 338 226  564 
14.12.2009 365 225  590 
17.11.2010 409 232  641 
30.11.2011 380 250  630 

Vapaan kansalaistoiminnan merkityksen korostamiseksi ja Euroopan vapaaehtoisvuoden 
juhlistamiseksi oikeusministeriön Demokratiapalkinto myönnettiin vuonna 2011 vapaaeh-
toisille. Vapaaehtoistoiminnasta apua saaneet tai henkilöt, jotka halusivat erityisesti kiittää 
jotain toimintaa, saivat ehdottaa palkinnon saajia. Myös A-Kiltojen Liitto kannusti A-kiltoja 
ilmiantamaan vapaaehtoisiaan mm. A-Kiltojen Liiton verkkosivuilla oli Ilmianna vapaaeh-
toinen -kampanjalinkki koko vuoden.  
A-Kiltojen Liiton verkkosivujen jäsenyhdistyksille suunnattu ekstranet-palvelu otettiin käyt-
töön vuonna 2010. Tällöin 28 A-kiltaa tilasi kirjautumistunnukset. Vuoden 2011 loppuun 
mennessä kirjautumistunnukset oli jo 41 A-killalla. Sähköinen asiointi on laajentunut myös 
palveluiltaan vuoden 2011 aikana. Koulutusten lisäksi voi sähköisesti ilmoittautua kevät-, 
kesä- ja syyspäiville sekä täyttää A-killan yhteys- ja tilastotietolomakkeet.  
Verkkosivujen kävijämäärä on noussut vuodesta 2010 vuoteen 2011 yli 20 %.  
A-Kiltojen Liitto ry oli Raittiuden Ystävien Selvin päin kesään -kampanjassa sekä Anna 
lapselle raitis joulu -kampanjassa mukana. Jokaiseen A-kiltaan toimitettiin julistemateriaa-
lia ja A-kiltoja kannustettiin hyödyntämään omassa toiminnassaan kampanjoiden tuomaa 
julkisuutta. Valtakunnallisilla kampanjoilla oli omat verkkosivut. 
Valtakunnalliset Päihdepäivät järjestettiin Tampereella. Paikallista A-kiltatoimintaa esitteli 
A-Kiltojen Liiton osastolla Tampereen A-killan toimijat.  
Valtakunnallisen ehkäisevän päihdetyön viikon teema oli sama kuin edellisenä vuonna eli 
Päihdeilmaston muutos. Viikon aikana A-Kiltojen Liitto halusi ottaa kantaa erityisesti terve-
yspalveluiden eriarvoistumiskehitykseen. Tasa-arvoinen kohtelu terveyspalveluissa kuuluu 
myös päihdeasiakkaille -tiedote lähetettiin A-kiltoihin ja lehdistölle. A-kiltojen toivottiin hyö-
dyntävän tiedotetta omissa paikallisissa tapahtumissaan ja viikon tiedotuksessaan. Tiedote 
oli myös ladattavissa A-Kiltojen Liiton verkkosivuilta.  
A-Kiltojen Liitto otti kantaa loppuvuodesta 2011 kymmenen muun järjestön kanssa päihde-
työn ammattitutkinnon aseman ja arvostuksen parantamiseksi.  
RAY:n avustustoiminnan asiakaslehdessä 1/2011 oli Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuo-
teen liittyen juttu: ”Toipuvalle alkoholistille vapaaehtoistyöstä vertaistukea”. Useamman 
sivun juttu oli tehty Laukaan A-killasta ja siellä toimivasta vapaaehtoistoimijasta Rauno 
Pöyhösestä. 
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Koulutus- ja lomatoiminta  
 
A-Kiltojen Liiton järjestämän koulutustoiminnan tarkoituksena on tukea ja antaa valmiuksia 
A-kiltojen yhdistysmuotoiselle vertaistukitoiminnalle ja päihdeasiakkaiden edunvalvojana 
toimimiselle. Koulutusten avulla voidaan tukea A-kiltoja kehittämään omia toimintavalmiuk-
siaan sisällöllisten vaihtoehtojen tarjoamiseksi päihteettömään päivään pyrkiville.  
 
Kaikki A-Kiltojen Liiton koulutus- ja lomatoiminta on päihteetöntä. A-kilta-arvojen lisäksi 
vuoden2011 yleisteema ”vapaaehtoistoiminta” huomioitiin koulutustapahtumissa. A-kilta-
lähtöisyys, toiminnallisuus ja ajankohtaisuus olivat muita merkittäviä tekijöitä koulutussisäl-
töjä suunniteltaessa. Koska suunnittelijan toimi oli koko vuoden 2010 täyttämättä, olivat 
kaikki työntekijät osallistuneet vuoden 2011 koulutussuunnitelman laatimiseen ja kantoivat 
vastuun koulutusten sisällöistä. Vertaisohjaajia käytettiin koulutustoiminnassa mahdolli-
suuksien mukaan.  
 
Koulutuskalenterissa oli yhdeksän kou-
lutustapahtumaa, joista kahdeksan to-
teutui. Päihdeviestinnän seminaariin ei 
riittänyt ilmoittautuneita. Koulutuksiin 
osallistuttiin 23:sta eri A-killasta, yh-
teensä koulutukseen osallistujia oli 155 
henkilöä (2010 = 212). Yksi koulutuksis-
ta oli suunnattu veteraaneille ja yksi oli 
tarkoitettu ainoastaan naisille (Naisten-
seminaari).  
 
Koulutusten lisäksi A-kiltalaisille järjes-
tettiin Lomayhtymän kautta kolme tuet-
tua terveyslomaa Runnin kylpylässä, 
joista yksi oli vain naisille. Näihin osallistujia oli yhteensä 52 (2010 = 42). A-Kiltojen Liitto 
tuki koulutustoimintaa taloudellisesti subventoimalla A-killoille näiden matkakuluja, toimin-
tavuodelta yhteensä 8360 € (2010 = 6051€).  
 
Vuoden 2011 viimeisissä aluetyöryhmissä kerättiin palautetta koulutuksiin liittyen. Palaut-
teen mukaan A-killoista osallistutaan koulutuksiin, koska tarvitaan tietoa yhdistystoimin-
nasta ja koulutuksia pidetään sekä laadukkaina, että hyödyllisinä. Koulutuksiin osallistumi-
nen on sosiaalinen tapahtuma, johon liittyy kokemustenvaihtoa niin A-kiltojen toiminnasta, 
kuin päihdetoipumisestakin. Koulutuksia kuvattiin mielenkiintoisiksi ja niiden kerrottiin akti-
voivan A-kiltojen toimintaa. Koulutuskohtaisten palautteiden perusteella, A-Kiltojen Liiton 
koulutustoiminta sai osallistujilta yleisarvosanan 4,56 asteikolla 1-5.  
 
Hallituksen asettama koulutusjaosto kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa. A-Kil-
tojen Liiton varsinaisen koulutustoiminnan lisäksi Selvästi Metsässä -projekti järjesti A-kil-
talaisille koulutusta, jota on kuvattu erikseen projektia koskevassa kappaleessa. 
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Virkistystoiminta  
 
Biljardikisat (Tampereella) sekä tietomesta-
ruuskisat (Lahti/Hollola) kasvattivat suosiotaan, 
sen sijaan valtakunnallisia pilkkikisoja ei järjes-
tetty. Kesäpäivät saappaanheittokisoineen jär-
jestettiin Lappeenrannassa. FC A-kilta osallistui 
umpihankijalkapallon ja suopotkupallon mm-
kisoihin. Lisäksi A-Kiltojen Liitto tuki A-kiltalais-
ten osallistumista Sulkavan Soutuihin. Virkistys-
toiminnan järjestämisestä huolehtivat pääasi-
assa A-Kiltojen Liiton luottamushenkilöt ja A-kil-
tojen edustajat. 
 
 
Aluetoiminta  
 
A-Kiltojen Liiton valtakunnallinen toiminta jakautui vuoden 2011 alusta viiteen toiminnalli-
seen alueeseen, entisen kuuden sijaan. Kullakin alueella oli omaa yhteistoimintaa, jossa 
hyödynnettiin myös Selvästi Metsässä -toimintaa. Alueilla järjestettiin leirejä, kilpailuja ja 
teemajuhlia, kullakin kiinnostuksen ja A-kiltojen aktiivisuuden perusteella.  
 
Aluetyöryhmät kokoontuivat jokaisella alueella neljä kertaa. Etelä- ja Kaakko järjestivät 
vuoden viimeisen aluetyöryhmänkokouksen yhteisesti. Toimivista A-killoista 77 % osallis-
tui aluetyöryhmiin. Kullekin aluetyöryhmäkokoukselle oli oma alustettu teemansa, josta 
tehtiin valtakunnallinen koonti. Tavoitteena teemoilla oli A-kiltojen sisäisen keskustelukult-
tuurin kehittäminen, keskinäinen vertaistuki sekä tiedonmuodostaminen päihdetoipujajär-
jestöjen näkökulmista. Teemat olivat  
1) Vapaaehtoisten jaksaminen ja kannustaminen 
2) Kokemuksesta kertominen 
3) Uudenlaisten vapaaehtoisten vastaanottaminen A-kiltaan 
4) Paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen vuosi 2012 
 
Teemakeskustelujen koonnit julkaistiin Vesiposti-lehdessä. Vuoden viimeisen aluetyö-ryh-
män teemaan liittyen A-killat saivat antaa palautetta A-Kiltojen Liiton koulutustoiminnasta. 
Lisäksi aluetyöryhmissä on käsitelty tiedotus- ja päätösasioita, osana A-Kiltojen Liiton jär-
jestödemokratiaa. 
 
A-Kiltojen Liitto tuki A-kiltojen alueellista yhteistoimintaa sekä aluetyöryhmien työskentelyä 
vuoden aikana yhteensä 8520 eurolla. Toiminnanohjaajat koordinoivat aluetyöryhmien 
työskentelyä. 
 
Liite 5: Toiminnanohjaus ja aluetoiminta 
Selvästi metsässä -projektin alku- ja loppukartoitusten perusteella on todistettavissa alu-
eella havaittu positiivinen kehitys etenkin A-kiltojen keskinäisessä yhteistoiminnassa. A-kil-
tojen verkostoituminen lisääntyi sekä A-kiltojen kesken että ulospäin, uusia kumppanuuk-
sia muodostui. A-killan painoarvo verkostokumppanina koettiin parantuneen.  A-kiltojen 
seudullinen yhteistyö vahvistui ja aktivoitui, samoin aluerajat ylittävä yhteistyö. Alueellisten 
tapahtumien määrä lisääntyi ja niihin osallistuttiin mielellään. Pelkästään naisille suunnattu 
alueellinen toiminta ei ole vetovoimaista, mutta naiset ovat aktiivisia toimijoita aluetapah-
tumissa ja paikallisessa A-kiltatoiminnassa. 
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Alueellinen toiminnanohjaus  
 
A-Kiltojen Liiton toiminnanohjaus on jäsenpalvelua paikallisille A-killoille sekä niiden alu-
eelliselle yhteistoiminnalle. Toiminnanohjauksella tuetaan A-kiltojen yhteisiin arvoihin pe-
rustuvaa tehtävää päihdetoipumisen mahdollistajana ja autetaan A-kiltoja osallistumaan 
paikalliseen päihdekeskusteluun toipujien ja heidän läheistensä näkökulmasta. Toimin-
nanohjauksen tavoitteena on, että päihdetoipujien ja heidän läheistensä tavoitettavissa on 
avoimia ja terveitä A-kiltayhteisöjä, jotka muodostavat A-Kiltojen Liiton. A-Kiltojen Liiton 
strategiassa toiminnanohjaus nähdään ydinpalveluna ja se toimii A-Kiltojen Liiton ja A-kil-
tojen välisenä vuorovaikutuskanavana.  
 
Toiminnanohjaus kohdistui yli 90 % toimivista A-killoista (55/60), käyntejä A-kiltoihin tai  
A-kiltojen yhteisiin kokoontumisiin tehtiin yhteensä 210 (2010 = 193). Ohjauskäynneillä 
esillä ovat olleet yhdistystoiminnan ja vertaistuen kysymykset laajasti. Etenkin vertais- ja 
ryhmätoiminnan sisältöjen kehittämistä tuettiin. Selvästi metsässä -projekti toi toimin-
nanohjaukseen uusia keinoja ja näkökulmia. Lisäksi se osoitti toiminnallisuuden positiivi-
sen vaikutuksen koko A-kiltatoiminnan vahvistumiselle. Toiminnanohjaajille kertyi vuoden 
aikana yhteensä 344 matkapäivää (liite 6). Matkapäivissä on huomioitu myös verkostoyh-
teistyö. 
 
Toiminnanohjaajien määrää kasvatettiin vuoden alusta kokeiluna kolmesta ohjaajasta nel-
jään. Kokeilu mahdollistettiin yhdistämällä Itä-Suomen toiminnanohjaus ja valtakunnalliset 
suunnittelutehtävät saman tehtävänkuvaan. Samalla luovuttiin Keski-Suomen alueesta ja 
hajautettiin se Itä- ja Länsi-Suomeen. Kokeilun tavoitteena oli vähentää toiminnanohjauk-
sen resurssien kohdentumista matkustamiseen sekä tasapuolistaa palvelua entistä katta-
vammaksi. Kokeilu päätettiin vakinaistaa vuoden lopussa. Kaksi toiminnanohjaajaa ovat 
sijoitettuna keskustoimistolle ja kaksi aluetoimistoille Hyvinkäälle ja Ouluun. 
 
Toiminnanohjaajien määrää kasvatettiin vuoden alusta kokeiluna kolmesta ohjaajasta nel-
jään. Kokeilu mahdollistettiin yhdistämällä Itä-Suomen toiminnanohjaus ja valtakunnalliset 
suunnittelutehtävät saman tehtävänkuvaan. Samalla hajautettiin Keski-Suomen alue A-kil-
toineen Itä- ja Länsi-Suomeen. Kokeilun tavoitteena oli vähentää toiminnanohjauksen re-
surssien kohdentumista matkustamiseen sekä tasapuolistaa palvelua entistä kattavam-
maksi. Kokeilu päätettiin vakinaistaa vuoden lopussa. Kaksi toiminnanohjaajaa ovat sijoi-
tettuina keskustoimistolle ja kaksi aluetoimistoille Hyvinkäälle ja Ouluun. 
 
Toiminnanohjaajat osallistuivat aktiivisesti toiminnanohjauksen kehittämiseen. Toiminnan-
ohjaajat ovat kokoontuneet toiminnanjohtajan johdolla palavereihin, joissa on mm. linjattu 
toiminnanohjausta, valmisteltu yhdessä aluetyöryhmien teemoja sekä seurattu toimin-
nanohjauksen strategian toteutumista. Toiminnanohjaajat toimivat pääasiallisina kouluttaji-
na A-Kiltojen Liiton koulutuksissa. 
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Aluejako 2011 
 
 

 
 
Naistoiminta  
 
Naisjaosto on A-kiltojen naisjäsenistä koostuva asiantuntijaelin. Sen tehtävänä on auttaa 
naisia omassa elämäntilanteessaan ja ympäristössään löytämään selviytymiskeinoja erityi-
sesti päihdeongelmasta syntyneisiin vaikeuksiin sekä ideoida, organisoida ja ohjata A-kil-
tojen naisryhmiä vertaistukitoiminnassa. Naisjaoston tavoitteena on myös suunnitella nai-
sille heidän erityistarpeensa huomioon ottavaa leiri-, kurssi- ja koulutustoimintaa sekä 
hankkia ajantasaista naisten elämää käsittelevää tietoa. 
 
Naisjaosto kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa.  Naisten seminaari ”Korkki kiin-
ni – miten tästä eteenpäin” järjestettiin huhtikuussa Lammilla.  Lisäksi yhdessä Lomayhty-
mä ry:n kanssa toteutettiin naisten terveysloma kesäkuussa Runnilla. Alueellisia naisten-
seminaareja järjestettiin yksi – Itä- ja Pohjois-Suomen A-kiltanaisten toteuttamana. Osallis-
tujia oli neljästä A-killasta. Alueellinen naistoiminta oli melko vähäistä, naisten ryhmiä toimi 
joissakin A-killoissa. Naisjaoston jäsenet osallistuvat alueillaan aluetyöryhmiin. 
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Selvästi metsässä -projekti (Selme) 
 
Vuoden alussa ohjausryhmä määritti projektin viimeisen toimintavuoden painopistealueek-
si juurruttamisen ja toiminnan vakiinnuttamisen lisäksi terveyden ja hyvinvointitietoisuuden 
lisäämisen A-killoissa. Juurruttamista tuettiin muun muassa vahvistamalla kiltakoutsien ja 
ITE-ohjaajien vastuunottamista ja -kantamista. Toiminnanohjaajat tukivat Selme-projektin 
juurruttamista oman työn kautta ja Selmen toiminnallisia menetelmiä käytettiin hyväksi  
A-Kiltojen Liiton tapahtumissa. ITE-ryhmien toimintaa tuettiin sekä taloudellisesti että jär-
jestämällä sydänpiirien mittaustilaisuuksia.  
Toimintavuoden aikana saatettiin suunnitelman mukaisesti loppuun Selme-projektin koulu-
tustoiminta. Keväällä järjestettiin kiltakoutsikoulutuksiin liittyvät kiltakoutsi II ja perinnepäi-
väkoulutukset. Uusia koulutuksia olivat EA 1 ja EA 2 kurssit sekä villiyrttikoulutukset. Näis-
sä koulutuksissa käytettiin projektityöntekijöiden lisäksi kouluttajina ulkopuolisia asiantunti-
joita. Uusia ITE-ohjaajakoulutuksia ei järjestetty, mutta yhdet ”tsemppipäivät” pidettiin ke-
väällä Oulussa. 
Projektin retkitoiminta jatkui lokakuun loppuun saakka.  Etelä- ja Kaakkois-Suomen alueel-
la käytettiin yhteistä tapahtumalistaa, mikä innosti A-kiltalaisia liikkumaan entistä enem-
män yli aluerajojen. Kiltakoutsit tutustuivat ja verkostoituvat keskenään, mikä mahdollisti 
uusien yhteisten tapahtumien syntymisen, joista Lopen keskiaikaiset markkinat ja Kotkan 
kiltakiväärikilpailut ovat esimerkkinä. Itä- ja Pohjois-Suomen alueella yhteiset tapahtumat 
keskittyivät enimmäkseen alueleireihin, muutoin pääosa retkistä järjestettiin A-kiltakoh-
taisesti. 
Syyskuussa järjestettiin sekä kiltakoutseille että ITE-ohjaajille kannustus- ja toiminnan 
suunnittelupäivät. Yli kolmekymmentä ITE-ohjaaja kokoontui kokeilemaan uusia liikuntala-
jeja Kisakallion urheiluopistolla ja neljäkymmentä kiltakoutsia retkeili Kuusamossa Karhun-
kierroksen upeissa maisemissa.   
Projektin jatkuvuuden tueksi päätettiin teh-
dä ”Selvästi metsässä -eväitä onnistuneel-
le luontoretkelle” -elokuva. Elokuvassa 
kiltakoutsit kertovat ja näyttävät kuinka 
tehdään onnistunut luontoretki. Lisäksi 
lyhytelokuvissa opastetaan erilaisia tapoja 
hyödyntää luontoa. Elokuvan tekemiseen 
osallistui viisi kiltakoutsia projektityönteki-
jöiden lisäksi. Elokuva jaettiin kaikkiin A-kil-
toihin ja se sai ensi-iltansa A-Kiltojen Liiton 
syyspäivillä Vuokatissa. Syyspäivillä jätet-
tiin samalla jäähyväiset A-kiltalaisilla ja 
päätettiin projekti toiminnan osalta. 
Selme -projektin loppukartoitus kysely postitettiin syyskuussa jokaiseen A-kiltaan. Kyse-
lyyn vastasi 28 A-kiltaa projektialueelta ja kymmenen A-kiltaa verrokkialueelta. Loppukar-
toituksen vastauksia hyödynnettiin projektin tuotosten arvioinnissa.  
Selme -projektin loppuraportin kirjoittaminen aloitettiin vuoden loppupuolella. Kirjoittami-
seen osallistui projektityöntekijöiden lisäksi toiminnanjohtaja ja toiminnanohjaajat. Lisäksi 
pyydettiin yhteistyökumppanin, Suomen Sydänliiton arvio projektista, joka tullaan liittä-
mään loppuraporttiin.  
 
Liite 6: Kiltakoutsi- ja ITE -koulutusten osallistujat yhteensä 2011 
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PÄIHDEASIAMIESTOIMNNAN VASTUUALUE 
 
Päihdeasiamiestoiminta on järjestöpohjaista edunvalvontaa, minkä tavoitteena on ehkäistä 
päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä jäämistä tarvitsemiensa palvelujen ulkopuolelle 
omassa kunnassaan ja estää siten väliinputoamistilanteita. Päihdeasiamiestoiminta täy-
dentää ja tukee olemassa olevia palveluja ja lakisääteistä asiamiestoimintaa. Päih-
deasiamies on palvelujen järjestäjistä kunnista ja palvelujen muista tuottajista riippumaton 
asiakkaan oikeuksien puolestapuhuja muuttuvassa toimintaympäristössä toimialueena 
koko maa ja palvelut ovat kaikille niitä tarvitseville avoimia. 
 
Päihdeasiamiestoiminta on saanut rahoituksen RAY:n Ak avustuksena. Vuodelle 2011 
avustuksen suuruus oli 139 000 euroa haetun mukaisesti. Helsingissä sijaitsevassa toimis-
tossa on työskennellyt yksi lakimies –työntekijä. Huhtikuussa päihdeasiamiehen toimisto 
muutti yhteistiloihin Kriminaalihuollon tukisäätiön asiamiesten kanssa. 
 
Asiakastyö 
 
Edunvalvonnan kohderyhmänä ovat olleet vapaaehtoisesti päihdehoitoon ja kuntoutuk-
seen hakeutuvat, joilla on ollut ongelmia lakisääteisten oikeuksien toteutumisessa koskien 
mm tarpeenmukaiseen päihdehoitoon ja -kuntoutukseen pääsyä, hoidonaikaista kohtelua 
sekä kuntoutuksen aikaista sosiaaliturvaa sekä niihin välittömästi liittyviä kysymyksiä kuten 
asumista, kotikunta- ja tietosuoja-asioita. Lisäksi kohderyhmänä ovat olleet myös muut 
päihdetoimijat, jotka hoitavat asiakkaan päihdekuntoutukseen liittyviä asioita kuten kuntien 
päihdepalvelujen ja hoitopaikkojen työntekijät sekä vapaaehtoistoimijat. Yhteydenottojen 
määrä on ollut n 1500.  
 
Edunvalvonta on tapahtunut yksilötasolla neuvontana ja ohjauksena pääasiallisesti puhe-
limitse, kirjeitse ja sähköpostitse sekä kotisivujen kautta. Tarvittaessa on oltu yhteydessä 
viranomaistahoihin asioiden hoitamista varten sekä avustettu asiakkaita etuuksien oma-
toimisessa hoitamisessa. Viimesijaisen keinona on tarvittaessa käytetty muita oikeusturva-
keinoja kuten valituksia, muistutuksia ja kanteluja.  
 
Muu vaikuttamis- ja tiedotustoiminta 
 
Yleisellä tasolla on vaikutettu viranomaiskäytäntöihin ja – ohjeistukseen mm tiedottamalla, 
kouluttamalla ja konsultoimalla asiakkaan oikeuksista. Vierailuilla päihdehoitopaikkoihin ja 
osallistumalla koulutustapahtumiin luennoitsijana (n. 20) on tuotu esille asiakkaan lakisää-
teisiä oikeuksia, annettu lausuntoja ja kannanottoja (5) koskien mm itsemääräämisoikeu-
den rajoittamista ja päihdehoitojen kilpailuttamista sekä osallistuttu alan eri seminaareihin 
(n 17) käyttämällä puheenvuoroja asiakkaan ongelmatilanteisiin ja lakisääteisiin oikeuksiin 
liittyen.  
 
Vaikuttamistoiminnalla on pyritty varmistamaan viranomaiskäytäntöjä siten, että ne huo-
mioivat paremmin kohderyhmän tarpeet lakia sovellettaessa ja tulkittaessa. Kunta- ja pal-
velurakenneuudistuksen edetessä on ollut tärkeää, että päihdepalvelujen saatavuus turva-
taan myös syrjäseutujen asiakkaille ja pyritään laajemmin ennaltaehkäisemään asiakkai-
den oikeusturvan loukkauksia.  
 
Tiedotustoiminnalla pyritty edistämään asiakkaan oikeuksien toteutumista mm. kotisivujen 
kautta (selailuja n. 5000) ja uudistettu niitä. Mediassa on ollut kirjoitus hoitojen kilpailutta-
misesta ja haastattelu opetusohjelmassa.  
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Yhteistyösuhteet 
 
Yhteistyötä on jatkettu eri viranomaistahojen ja muiden päihdetoimijoiden kanssa. Yhteis-
työkumppaneiden kanssa käsitelty asiakkaan oikeuksia ja käytännössä esiin tulleita puut-
teita niiden toteutumisessa. Toiminnallista yhteistyötä jatkettu muiden järjestöjen asiamies-
ten kanssa ja erityisesti yhteisessä toimistossa Kritsin asiamiesten kanssa koskien mm 
hoitojatkumoja siviili- vankila -akselilla. Päihdeasiamies on osallistunut A-Kiltojen Liiton 
kevät- ja syyspäiville, liiton hallintoon johtoryhmän jäsenenä ja hallituksen kokouksiin sekä  
asiantuntijana A-klinikkasäätiön hoito- ja tutkimuseettisen toimikunnan, Päihdehuollon val-
takunnallisen yhteistyöryhmän ja Kriminaaliasiamiehen taustaryhmän kokouksiin sekä eri 
sidosryhmien kanssa käytäviin neuvotteluihin.       
 
Tavoitteiden seuranta 
 
Päihdeasiamiestoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista on seurattu asiakkaiden 
ja muiden toimijoiden yhteydenottojen ja palautteiden sekä liiton vuosiraporttien avulla. 
Koulutustilaisuuksissa ja vierailujen yhteydessä on kerätty palautetta ja tietoja asiakkaan 
asemaan vaikuttavista seikoista. Oikeuksien toteutumista on seurattu myös viranomais-
käytäntöjä sekä lakien soveltamisen ja tulkintojen kautta ennakkotapausten valossa.   
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TALOUS 
 
A-Kiltojen Liitto ry:n toimintavuoden oman toiminnan tuotto oli yhteensä 50 998,16 euroa, 
Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustus 561 000,00 euroa, päihdeasiamiestoiminnan 
kohdennettu toiminta-avustus 126 594,51euroa ja muut päihdeasiamiestoiminnan tuotot  
114,45 euroa Siirtosaamisia RAY:ltä oli yhteensä 8432,85 euroa. Korko- ja osinkotuotot 
sekä lahjoitukset olivat 1564,14 euroa sekä satunnaiset tuotot 172,99 euroa. Kaikki tuotot 
yhteensä1 000 371,107 euroa.  
 
Oman toiminnan kulut olivat 614 868,58 euroa, jaetut perushankinta-avustukset 4800 eu-
roa, päihdeasiamiestoiminnan kulut 126 708,96 euroa ja Selme -projektin kulut olivat 
251 494,00 euroa. 
 
Kaikki kulut yhteensä olivat 997 945,20 euroa, joten tilikauden tulos on 2425,90 euroa yli-
jäämäinen. 
 
 
TOIMINNAN TULOKSELLISUUS, TARKOITUKSENMUKAISUUS JA VAIKUTUKSET 
 
A-Kiltojen Liitossa on kehitetty varsinaisen toiminnan osalta toiminnan tuloksellisuuden, 
tarkoituksenmukaisuuden ja vaikutusten arviointia. Tavoitteena on saada aikaan tietoa, 
joka auttaa kehittämään toimintoja vastaamaan paremmin toimintaympäristön muuttuvia 
vaatimuksia. Tavoitteena on niin ikään lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä sekä jäsenyhteisöil-
le, yhteistyökumppaneille että rahoittajalle.  Seurantatiedolla halutaan myös osoittaa hyvät 
käytännöt, vakiinnuttaa niitä sekä välttää vähemmän onnistunutta tekemistä. 
 
A-Kiltojen Liiton varsinaiseen toimintaan on kehitetty hyvinvointitavoitteisiin ja niiden toteu-
tumiselle rakentuva seurantajärjestelmä, jossa on sovellettu erilaisia järjestöjen hyvinvoin-
tityön mittaamisessa hyväksi todettuja mittaamismenetelmiä kuten sosiaalinen tilinpäätös, 
”yhteismitta” ja investoinnin yhteisötuotto (Social return on investment). 
 
A-Kiltojen Liiton toiminnan tuloksellisuutta ja vaikutuksia seurataan kolmen sidosryhmän ja 
niille asetettujen hyvinvointitavoitteiden toteutumisen kautta. Sidosryhmät ja niiden hyvin-
vointitavoitteet ovat 
 

• Yksittäinen päihdetoipuja – elämänhallinnan parantuminen 
• A-kilta-yhdistys – sosiaalisten verkostojen kehittyminen 
• Paikkakunnan toipumiskulttuuri – sosiaalisen verkoston synnyttäminen 

 
Hyvinvointitavoitteen saavuttamisen seurantaa varten kullekin hyvinvointitavoitteelle on 
asetettu toimenpidetavoite ja päätetty mitä asioita muutoksen aikaansaamiseksi tehdään. 
Edelleen on määritelty muutos, jonka halutaan sidosryhmässä tapahtuvan sekä indikaatto-
rit ja mittausmenetelmä, joilla tulos osoitetaan. 
 
Mittausjärjestelmä ja sen tulokset vuodelta 2011 on liitteessä nro 7. Mittaus uusitaan vuo-
sittain ja muutoksia seurataan sekä analysoidaan. 
 
A-Kiltojen Liitto ry / Hallitus 
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Liite 1 
 
A-kiltatoiminnan tunnuslukuja  
 
A-kiltojen toimintatiedot tiedot antaneissa A-killoissa 2006–2011 
 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Vastanneiden 
A-kiltojen määrä 
(%toimivista A-killoista) 

43* 
72% 

42 
69% 

42 
75% 

32 
53% 

42 
70% 

44 
58% 

Jäsenmäärä yht. 
– joista naisia 2857 

2815 
1070 
(37%) 

2764 
1096 (40%) 

2355 
908 (39%) - 2417 

767 (32%) 

Jäsenmäärä/kilta  
keskim. 66 67 63 71 62 58 

Käynnit A-killoissa 244 432 224 216 159 471 156 617 190 200 213 400 
Työntekijöiden määrä, 
yht. 80 53 65 62 85 109 

Tukityöllistettyjä ** 277 55 ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa 

* 60:stä A-killasta 
** esim. kuntouttava työ, työelämävalmennus 
 
A-kiltojen toimintamuodot 2009–2011   

 
 
A-kiltojen aukiolo 2009–2011 
 

Aukiolo 2011 2010 2009 

Vastanneiden A-kiltojen määrä 43 42 42 

Joka päivä 12 8 6 

Joka arkipäivä 18 21 19 

3-4 kertaa viikossa 1 2 2 

1-2 kertaa viikossa 8 7 7 

Harvemmin 4 4 3 

Toimintamuoto 2011 2010 2009 

Vastanneiden A-kiltojen määrä 43 42 42 

A-kiltaillat tai kerhotapaamiset 21 23 25 

Jäsenillat yhdistysasioista 16 25 18 

Kiltamatkat ja retket 35 37 31 

Ohjatut vertaistukiryhmät 12 14 14 

Edullinen ruoka jäsenistölle 17 20 14 

Liikuntaryhmät 19 12 14 

A-killan järjestämä vertaistukihenkilötoiminta 19 10 11 

Naistoiminta 12 14 15 
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Liite 2 
 
Hallituksen kokoonpano:  
 
Puheenjohtaja: Silvennoinen, Hannu Tampereen A-kilta ry 
Varapuheenjohtaja: Hietakari, Erkki Vantaan A-kilta ry  
Taloudenhoitaja: Laiho, Risto  (18.6. asti) Tampereen A-kilta ry 
 
Jäsenet:  Gustafsson, Hannu Espoon A-kilta Hykaa ry 

Leskinen, Anneli Siilinjärven A-kilta ry  
  Mäkinen, Raimo Tampereen A-kilta ry 
  Oravisjärvi, Irja Raahen A-kilta ry 
  Pöyhönen, Rauno Laukaan A-kilta ry 
  Salin, Kari  Imatran A-kilta ry 
    
Varajäsenet: Kankaanpää, Heikki Porin A-kilta 

Joutsijärvi, Eira Koillis-Lapin A-kilta ry 
  Lottonen, Aki Etelä-Saimaan A-kilta ry 

Pehkonen, Viljo Iisalmen A-kilta ry 
  Salin, Raija  Kirkkonummen A-kilta ry  
  Rauhala, Risto  Vaasan A-kilta ry  
  
Tilintarkastajat: Aitio, Pertti  Salo 
  Männistö, Tarmo KY Tampere (auktorisoitu tilintarkastaja) 
 
Varatilintarkastajat: Lappalainen, Marja-Liisa Kuopion A-kilta ry 
  Loivamaa, Alpo Jyväskylän A-kilta ry 
  
 
Johtoryhmä, jaostot ja toimikunnat 
 
 
Johtoryhmä: Hannu Silvennoinen (pj.), Risto Laiho (18.6. asti), Erkki Hietakari, 

Marjo Tervo (pam) ja Ville Liimatainen  
 
Koulutusjaosto: Ville Liimatainen (pj.), Aki Lottonen (Lappeenranta), Raimo Mäki-

nen (Tampere), Mikko Putaja (Tampere), Jukka Oksanen (Tam-
pereen A-klinikka)  

 
Naisjaosto: Lea Lottonen, pj. (Lappeenranta), Irja Oravisjärvi (Raahe, hallituk-

sen edustaja), Anne Johanson-Buhr (Espoo), Helena Peussa 
(Turku), Pirjo Vääränen (Jyväskylä), Marja-Liisa Vuoti (Oulu) ja 
Else Kovanen (Pieksämäki) 

 varajäsenet: Onerva Airanne (Loppi), Kyllikki Toroi (Kuopio) 
 
Viestintäjaosto Hannu Ylönen (Vantaa), Erkki Hietakari (Vantaa), Heikki Kemp-

painen (Pori), Anna Niemistö, Ville Liimatainen, Tuija Tamsi-
Lehtinen (Tuula Lehtinen) 

 



17 
 

Liite 3 
 
Edustukset  
 
A-klinikkasäätiön valtuuskunta:  Ville Liimatainen  
A-klinikkasäätiön hoito- ja tutkimuseettinen  
toimikunta:    Ville Liimatainen  
Etelä-Suomen mielenterveys- ja päihde- 
palvelujen kehittämishanke ”Mielen avain”:  Erkki Hietakari 
Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys:  Erkki Hietakari 
Lapin shp:n potilas- ja omaisneuvosto: Eira Joutsijärvi 
Omille Jaloille – jalkautuvan  
vertaustalousneuvonnan neuvottelukunta:  Hannu Silvennoinen 
PÄIVYT (Päihdehuollon valtakunnallinen  
yhteistyöryhmä): Ville Liimatainen,  
                            varajäsen Hannu Silvennoinen 
”Tervein mielin Pohjois-Suomessa”  
-hankkeen johtoryhmään:   Jaana Heikkinen 
Terveyden edistämisen keskus ry:n hallitus  
ja ed. 10.11. alk. selvitystoimintaa toteuttavan  
hallituksen jäsen:   Ville Liimatainen 
Selvästi Metsässä -hankkeen ohjausryhmä: Hannu Silvennoinen,  

Ville Liimatainen,  
Raimo Mäkinen,  
Maarit Savolainen 
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Liite 4 
 
Henkilöstö 2011  
 
Keskustoimisto ja aluetyö 
 
 
Talous- ja hallintosihteeri: Tia Helenius 
 
Tiedottaja: Tuija Tamsi-Lehtinen (äitiyslomalla 11.10. saakka, 

osa-aikainen sijainen: Tuula Lehtinen) 
 
Toiminnanjohtaja:    Ville Liimatainen 
 
Toiminnanohjaaja (Pohjois- Suomi): Jaana Heikkinen 
 
Toiminnanohjaaja  
(Etelä- ja Kaakkois-Suomi): Ilmo Häkkinen 
 
Toiminnanohjaaja (Itä-Suomi)  
- suunnittelija:  Noora Nieminen 
 
Toiminnanohjaaja (Länsi-Suomi): Aulikki Otranen  
 
Toimisto- ja viestintäsihteeri:  Anna Niemistö 
 
 
Selvästi metsässä -projekti  
 
Projektipäällikkö:   Maarit Savolainen  
 
Projektityöntekijät:  Jouni Hotti (Etelä- ja Kaakkois-Suomi)  

Ritva Virrankari (Itä- ja Pohjois-Suomi) 
 
  
Päihdeasiamiehen toimisto 
 
Päihdeasiamies  Marjo Tervo 
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Liite 5 
 
Toiminnanohjaus ja aluetoiminta 2011 
 
 
Toiminnanohjan tekemät A-kiltakäynnit, matkapäivät ja toimiminen kouluttajana 2011 
 

 
 
 
 
 
Osallistuminen aluetapahtumiin 2011 
 

 

Toiminnanohjaajien A-kiltakäynnit Kouluttamis-
päivät 

Matkapäivät yhteensä 

Etelä ja Kaakko 74 6 113 

Länsi 29 9 66 

Itä 32 10 73 

Pohjoinen 75 - 92 

Yhteensä 210 25 344 

A-Kiltojen  
osallistuminen Aluetyöryhmät Naisten  

alueseminaari Alueellinen leiri 

Etelä-Suomi 10/14 ei järjestetty 12/14 

Kaakkois-Suomi 5/5 ei järjestetty 5/5 

Länsi-Suomi  12/14 ei järjestetty 5/14 

Itä-Suomi 9/14 
2/14  

(yhdessä Pohjois-
Suomen kanssa) 

8/14 

Pohjois-Suomi 10/13 
2/13  

(yhdessä Itä-
Suomen kanssa) 

8/13 

Yhteensä 46/60 4/60 38/60 
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Liite 6 

 
Kiltakoutsi- ja ITE -koulutusten osallistujat yhteensä 2011 
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Liite 7 

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 2011 

Päihdetoipuja saa  
vertaistuen ja  
päihteettömän  

ympäristön avulla  
päihteettömän päivän ja 
osallisuutta yhteisössä 

A-killoissa järjestetään päih-
teetöntä toimintaa ja vertais-

tukea  

A-kiltojen päihteettömät 
toimintapäivät/ vuosi 8096 

A-kiltojen päihteettömät 
toimintamuodot yhteensä 271 

Järjestetään koulutusta ja 
virkistystoimintaa  toipumisen 

tueksi  

A-Kiltojen Liiton järjestämät 
valtakunnalliset koulutus- ja 

virkistyspäivien määrä 

1094 päivää /  
14 tapahtumaa 

Osallistetaan  
päihdetoipujia yhteisöihin 

Järjestetään A-killoissa  
ryhmätoimintaa osallisuuden  

tukemiseksi 

A-killoissa toimivien ryhmien 
kokoontumiskerrat 2610 

Vertaistuen ja toipumis-
tiedon saaminen ja  

jakaminen 

Osallistetaan päihdetoipujia  
A-kiltaan osallisuuden ja ver-
taistuen mahdollistamiseksi 

A-kiltojen kävijämäärät 244 432 

Vesiposti -lehti antaa tietoa 
toipumiseen 

Vesipostin tilaajamäärä 380 

Vesipostin ilmaisjakelu 250 

Painetut Vesipostit 4000 

Toipujan terveys paranee 
vertaisryhmäliikunnan ja 

ulkoilun avulla 

Koulutetaan A-kiltalaisista 
kiltakoutseja ja vertaisliikutta-

jia järjestämään ja  
ylläpitämään 

 A-killoissa terveystoimintaa 

Kiltakoutsi- ja vertaisliikutaja 
koulutukseen osallistuneet 242 

Päihdetoipumisen ja  
toipumismotivaation  

vahvistamiseksi 
 ylläpidetään keskustelua 

päihdetoipumisesta 

Vesiposti-lehdessä ja muussa  
mediassa nostetaan esiin  

A-kiltalaisia toipumistarinoita 

Vesipostissa julkaistut 
toipumistarinat/vuosi 

A-kilta-artikkelit 31  
Toipumistarinat 8 
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Liite 7 

A-Kiltojen Liitto ry:n toiminnan seuranta, vaikutukset ja tulokset 

Hyvinvointitavoite: Osallisuus ja sosiaaliset verkostot kehittyvät 

Sidosryhmä (kenen toiminnassa tai olosuhteissa tapahtuu muutos): A-kilta 

Toimenpidetavoite Muutosteot Osoitin (indikaattori)              Mitattu tulos 2011 

A-kilta on terve  
toipujayhdistys, joka 

tukee toipujaa 

A-kilta saa toiminnanohjausta 
yhdistystoimintansa ja  

perustehtävänsä järjestämiseen 
ja kehittämiseen 

Toimintamuotojen määrä/ 
A-kilta 6,3 toimintamuotoa 

Toiminnanohjauskäynnit  
toimivissa A-killoissa 210 käyntiä 

Toiminnanohjauspalvelua  
käyttäneet A-killat 55/60 

A-killassa toimitaan 
toipujien etujen  

hyväksi 

A-killasta osallistutaan valta-
kunnallisiin ja alueellisiin koulu-

tuksiin ja tapahtumiin  
A-kiltatoiminnan laadun ja vai-

kuttavuuden edistämiseksi 

Yhteiseen naistoimintaan 
osallistuvat A-killat/kaikki  

A-killat 
4/60 

Aluetyöryhmiin osallistuvat  
A-killat/kaikki A-killat 46/60 

Valtakunnallisiin koulutuksiin  
osallistuvat A-killat/kaikki  

A-killat 
23/60 

Alueleireihin osallistuneet  
A-killat/kaikki A-killat 38/60 

A-killan  
toimintaedellytykset 

ovat kunnossa 

Vähävaraisia A-kiltoja  
avustetaan taloudellisesti, jotta 

niissäkin olisi  
perustehtävän kannalta  

tarpeelliset perustarvikkeet 

Avustettujen A-kiltojen  
määrä/ vuosi 10 

A-killassa on osaavia 
vapaaehtoisia 

A-kiltalaisten osaamista tuetaan 
koulutuksella toiminnan laadun 

kehittämiseksi 

Yhdistystoiminnan  
peruskurssin ja A-kilta 
 tutuksi -koulutuksen 

 osallistuneiden A-kiltojen 
määrä/ kaikki A-killat 

18 A-kiltaa / 60 / 3 
tapahtumaa 

A-killassa on toipumis-
ta edistävä toipumis-

kulttuuri 

A-kilta kehittää toipumiskulttuu-
riaan ja vertaistukitoimintaansa, 

A-kilta näkyy ulospäin 

A-kiltojen yhteistyökumppa-
neitten määrä/A-kilta 8,2 

A-kiltojen näkyminen  
mediassa 74 juttua lehdissä 
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Liite 7 

A-Kiltojen Liitto ry:n toiminnan seuranta, vaikutukset ja tulokset 

Hyvinvointitavoite: Sosiaalisen verkoston synnyttäminen 

Sidosryhmä (kenen toiminnassa tai olosuhteissa tapahtuu muutos):  
Paikkakunnan toipumiskulttuuri  

Toimenpidetavoite Muutosteot                                   Osoitin (indikaattori)                     Mitattu tulos 2011 

A-kiltatoiminnasta  
tiedotetaan, paikallinen 
tarve päihdetoipumisen 

vertaistuelle tunnistetaan ja 
siihen vastataan 

Paikkakunnalla järjestetään  
infotilaisuuksia A-kiltatoiminnasta 

A-Kiltojen Liiton 
 henkilöstön järjestämät 

info-tilaisuudet 
7 

Luodaan toiminnanohjauksen 
keinoin paikkakunnalla  

kätilöintiryhmä synnyttämään  
vertaistukiyhdistystä 

Toimivat kätilöintiryhmät 
31.12. 3 

Toipumiskulttuuri ja  
vertaistukitoiminta on  

tunnettua päihdetoipujien 
keskuudessa 

A-kiltatoiminnasta tiedotetaan 
hoitopaikoissa 

A-kiltojen järjestämien  
tiedotustilaisuuksien 

määrä 
489 

Vertaistuki- ja toipumis-
ryhmien käynnistyminen  

edistää yhdistysmuotoista  
A-kiltatoimintaa  
paikkakunnalla 

 

Toipumisryhmiä  
perustetaan ennen  

A-killaksi järjestäytymistä 

Paikkakunnat, joissa on  
A-kiltatoiminnan  

kaltaista toimintaa  
mutta ei A-kiltaa 

2 
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