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A-KILTOJEN LIITTO RY
YLEISTÄ

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014

vuoden 2015 alusta. Asiassa kuultiin myös toiminnan rahoittajana toimivaa Raha-automaattiyhdistystä.

A-Kiltojen Liitto ry on vuonna 1968 perustettu
päihdetoipujayhdistysten valtakunnallinen keskusjärjestö. A-Kiltojen Liiton tarkoituksena on toimia
jäsenyhdistysten (A-kiltojen) valtakunnallisena
kat
tojärjestönä, edistää jäsenyhdistysten toiminnan kautta päihdeongelmaisten 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 päihdeasiakkaiden lakiin perustuvien oikeuksien toteutumista (säännöt 2 §).
A-Kiltojen Liiton perustehtävä on yhdistysmuotoisen vertaistukitoiminnan tukeminen A-killoissa ja
päihdeasiakkaiden edunvalvonta.

Vuosi 2014 oli A-Kiltojen Liitossa ja A-kiltatoiminnassa keskustelukulttuurin teemavuosi. Aihetta pidettiin esillä niin tiedotuksessa, koulutuksissa kuin
tapahtumissakin. Keskustelukulttuurista puhuttiin
mm. aluetapaamisissa ja puheenjohtajien vertaistukitapaamisissa.
Toimintavuoden lopussa toimivia A-kiltoja oli aika
na 58. Jäsenrekisterissä on vuoden lopussa 89 A-kil
taa. A-Kiltojen Liiton uudeksi jäseneksi hyväksyttiin
Inkoon A-kilta. Joensuun A-killan toiminta käynnistyi uudelleen muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen.

A-Kiltojen Liitto ry:n keskustoimisto sijaitsee
Tam
pereella ja aluetoimisto Oulussa. A-Kiltojen
Liitto ry:n varsinainen toiminta rahoitettiin Ra
ha-automaattiyhdistyksen yleisavustuksella. Päih
deasiamiestoimintaan saatiin Ray:n kohdennettu
toiminta-avustus.

A-Kiltojen Liiton johto- ja taloussäännön perusteella toiminta jakautuu kahteen vastuualueeseen, jotka ovat varsinainen toiminta ja päihdeasiamiestoi
minta. Hallituksen puheenjohtaja toimii toiminnan
johtajan ja päihdeasiamiehen esimiehenä.
Vuoden 2014 aikana selvitettiin Päihdeasiamiestoi
minnan hallinnollista sijaintia. Neuvottelujen jälkeen päätettiin, että Päihdeasiamiestoiminta siirtyy
osaksi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimintaa
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VARSINAISEN TOIMINNAN VASTUUALUE
Jäsenpalvelut – tuki A-killoille
Uutena avustusmuotona A-killoille käynnistyi RAY:n
Ak–avustuksella jäsenjärjestöavustusten myöntäminen. Raha-automaattiyhdistys myönsi tarkoituk
seen 20 000 euroa. Jäsenjärjestöavustuksena jaettiin 18 190 euroa 29.lle A-killalle ja sitä käytettiin
toimintavuoden aikana 16 996 euroa. Kun aikaisemmin liitto tuki vain pienellä summalla vähävaraisten
A-kiltojen tarvikehankinta-avustuksia (2013=3697
euroa), niin nyt avustuksia voitiin myöntää toiminnallisin perustein. Jäsenjärjestöavustuksilla toteutettiin monenlaisia toiminnallisia hankkeita ja se
vir
kisti sekä mahdollisti A-kiltojen paikallista ja
alueellista toimintaa merkittävästi.

A-Kiltojen Liiton jäsenyhdistykset ovat yhdistyslain
mukaisia itsenäisiä yhdistyksiä. A-Kiltojen Liiton
jäsenyys edellyttää kuitenkin, että A-killat noudattavat A-Kiltojen Liiton yhdessä hyväksyttyjä arvoja
ja toimintaperiaatteita sekä huolehtivat jäsenmaksunsa A-Kiltojen Liitolle. Jäsenyytensä vastineeksi
A-killat saavat palveluita A-Kiltojen Liitolta ja voivat sen kautta osallistua valtakunnalliseen yhteistyöhön ja vaikuttamistoimintaan.

A-Kiltojen Liiton tarjoaa jäsenilleen seuraavia palveluita:
• aluetyö sisältäen alueellisen yhteistyön vahvistamisen ja A-killan tuki- ja neuvontapalvelut
• koulutus- ja virkistystoiminta
• tiedottaminen ja viestintäpalvelut
• naistoiminta		
• A-Kiltojen Liiton kevät-, kesä- ja syyspäivät
• jäsenjärjestöavustukset A-killalle
• muuta tukea ja neuvontaa

Jäsenmaksuvelvoitteestaan huolehti 56 jäsenyhdistystä, joista neljälle A-killalle myönnettiin maksuvapautus vähävaraisuuden vuoksi.

Liite 1:
Liitetaulukot (A-kiltatoiminnan tunnuslukuja)

Toimivat jäsenkillat
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
Seinäjoen A-kilta ry
Tampereen A-kilta ry
Turun A-kilta ry
Uudenkaupungin A-kilta ry
Vaasan A-kilta ry

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
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
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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
Pyhäjärven A-kilta ry
Raahen A-kilta ry
Taivalkosken A-kilta ry
Tornion A-kilta ry
Ylä-Kainuun 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
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Aluetyö

Alueellisesti toteutettuja palveluita olivat koulutuspäivät (2), teemalliset vertaistukitapaamiset (kuten
A-kiltojen puheenjohtajille suunnatut kohtaamiset,
6) sekä tietysti aluetapaamiset. Aluetapaamisia
toteutui kullakin alueella neljä, Itä- ja KaakkoisSuomen tapaamiset yhdistettiin keskenään. Aluetapaamisiin osallistui yhteensä 588 A-kiltalaista,
kaikkiaan 48 A-killasta. Osallisuus on vahvistunut
kuluneiden kahden vuoden ajan.

A-Kiltojen Liiton aluetoiminta
A-killat jakautuivat viiteen alueeseen: Etelä-, Itä-,
Kaakkois-, Länsi- ja Pohjois-Suomi. Alueiden A-kil
lat muodostavat keskinäisen toisiaan tukevan ja
kannustavan verkoston. Edelleen vuonna 2014
A-killat tarjosivat toisilleen yhteisöllistä vertaistoimintaa ja kummitoimintaa uusien A-kiltojen tueksi. Myös yhteiset ja ylialueelliset tapahtumat olivat
yleisiä. Yhteisistä tapahtumista tiedotettiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa sekä A-Kiltojen Liiton
alueilla tapahtuu verkkosivulla.

Aluetapaamiset ovat kaikille A-kiltojen vapaaehtoisille tarkoitettuja tapahtumia, joissa toteutui
A-kiltakuulumisten vaihtoa, virkistäytymistä, tiedottamista yhteisistä asioista sekä valtakunnallisen vuositeeman käsittelyä. Tapaamisissa kuultiin
usein myös toipumistarina ja suunniteltiin yhteistä
tulevaa toimintaa.

A-killat hyödynsivät jäsenjärjestöavustusta myös
alueen yhteistoiminnallisiin ja alueellista yhteishenkeä vahvistavien tapahtumien järjestämiseen.
Tällaisia tapahtumia olivat muun muassa yöttömän
yön soutu pohjoisessa sekä alueelliset leirit etelässä ja idässä.

Järjestäytyneen vertaistuen tarpeeseen reagoitiin,
kun Ivalosta ja Lempäälästä otettiin yhteyttä uuden
A-killan perustamiseksi.
A-kiltojen keskinäisen verkostoitumisen ja yhteistoiminnan tukeminen oli aluetyön keskeisin tehtävä. A-kiltojen keskinäiset tapaamiset mahdollistivat
hyvien toimintamuotojen ja käytäntöjen kierrättämisen sekä vertaistuen yhdistysten ja aktiivisten
toimijoiden kesken.

A-Kiltojen Liiton aluetyö on jäsenpalvelua A-killoille ja osa laajempaa aluetoiminnan kokonaisuutta.
Aluetyön tavoitteena on, että päihdetoipujien ja
heidän läheistensä tavoitettavissa on avoimia ja terveitä A-kiltayhteisöjä, jotka muodostavat A-Kiltojen
Liiton.

Aluetyöllä tavoitettiin 56 toimivista 58 jäsenjärjestöstä, palvelua tarjottiin kaikille.

A-Kiltojen Liitolla on neljä aluetyön työntekijää, järjestökoordinaattori nimikkeellä. Tehtävät eivät olleet täysimääräisesti täytettyinä kuluneen vuoden
osalta.

Aluetyö on ollut aktiivisesti A-Kiltojen Liiton kehittämiskohteena ja vuoden 2014 syksyllä kehittämistyön tuloksia, niihin liittyviä palautteita sekä uusia
työkaluja esiteltiin liiton hallitukselle. A-Kiltojen
Liiton hallitus tilasi Pohjois-Suomen alueelta selvityksen A-kiltojen odotuksista aluetyölle. Selvitys
valmistui vuoden lopussa.

Aluetyön palveluina A-killoille tarjottiin perustehtävän hoitoon liittyvää neuvontaa ja ohjausta sekä
tavoitteellisia A-killan toiminnan kehittämispäiviä.
Kehittämispäivien kysyntä oli pientä. Järjestökoordinaattorit tuottivat vuoden aikana neljä aluekirjettä, joissa teemoina olivat keskustelukulttuuri, yhteisöllisyys, yhteistyö sekä oma paikka A-killassa.
Teemoista valmisteltiin kirjeisiin myös kysymyksiä
A-kiltojen käyttöön, esimerkiksi jäsenillan keskusteluihin.

Taulukko 1:
Aluetoiminnan keskeiset menot (€)
Toiminta

2014

2013

Aluetapaamisten
matkakorvaukset A-killoille

11 750

6 963

9 004

9 378

Aluetyön
matkakustannukset

Aluetapaamisten kustannukset

7

22 073

24 310

Ero (%)

-2 237
(-9%)

+4 787
(+69%)
-374
(-4%)

Koulutus- ja virkistystominta
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Koulutus- ja virkistystoiminta
Hallituksen asettama koulutusjaosto vastaa koulutusten suunnittelusta ja toteutuksen seurannasta. Jaosto kokoontui toimintavuoden aikana kolme
kertaa. A-Kiltojen Liitto järjestää koulusta vain jäsenpalveluna A-killoille. A-kilta-arvot, ajankohtaiset tarpeet ja koulutuksiin osallistuneiden antama
palaute ovat merkittäviä tekijöitä koulutussisältöjä
suunniteltaessa. Myös yhteinen vuositeema ohjaa
koulutusten painotuksia.

A-Kiltojen Liiton omien koulutusten osalta (ei ostopalveluna toteutetut) kokemus oman A-killan
toiminnan kehittämiselle/edistämiselle (asteikolla
1–5) sai arvosanan 4,2 ja oman toipumisen/hyvinvoinnin edistymiselle 4,5.

A-kiltaseminaari

Joka toinen vuosi järjestettävän A-kiltaseminaarin
tarkoituksena on herättää yhteistä keskustelua
ajankohtaisista A-kilta-asioista. Vuonna 2014 A-kiltaseminaarissa tarkasteltiin yhteisöjen ja yhteisöllisyyden merkitystä päihdetoipumiselle, kuten päihdetoipumista tukevien yhteisöjen tunnusmerkkejä
sekä sitä, mitä erilaisilla yhteisöillä on annettavana
päihdetoipujalle toipumisen eri vaiheissa. Seminaarissa kuultiin sekä ammattilaisten että kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja. Kaikille avoimessa
ja maksuttomassa seminaarissa osallistujia oli yhteensä 90. Osallistujat arvioivat A-kiltaseminaarin
yleisarvosanalla 4,3 (asteikolla 1–5).

Koulutusten tavoitteena on sekä jäsenjärjestöjen
yhdistysmuotoisen vertaistukitoiminnan vahvistaminen, että yksilöiden henkilökohtaisen kasvun ja
muutoksen tukeminen. Kouluttajina toimivat pääasiassa A-Kiltojen Liiton työntekijät ja vertaisohjaajat. Omien kouluttajien käyttöä kouluttajina tukevat
sekä arviointitutkimus (2013), että koulutuspalautteet.
Koulutuspalvelun kehittämisessä hyödynnettiin arviointitutkimuksen tuloksia. Käyttöön otettiin uusi
palautelomake ja erilaisia koulutusten toteuttamistapoja kokeiltiin. Koulutuspalautteissa ryhdyttiin
kysymään osallistujien koulutuksesta kokemaa
hyötyä oman A-killan toiminnalle sekä henkilökohtaiselle toipumiselle/hyvinvoinnille.

8

A-Kiltojen Liitto ry – Vuosikertomus 2014

Koulutukset

Lomatoiminta

Vuonna 2014 toteutettiin Selvästi metsässä -projektin aikana suoritettujen ensiaputaitojen kertauskoulutus sekä koulutuksellinen tapaaminen kiltakoutseille. Uusia vertaisliikuttajia koulutettiin KKI
hankeavustuksella ja lisäksi järjestettiin vertaisohjaajien koulutus A-kiltaryhmiä ohjaaville ja vertaisohjaajiksi aikoville.

A-Kiltojen Liiton lomatoiminnan tavoitteena on tukea vapaaehtoistoimijoiden jaksamista sekä henkilökohtaista kuntoutumista lisäämällä osallistujien
voimavaroja. Lomilla on mukana A-kiltalainen vertaisohjaaja. Vuonna 2014 A-kiltalaisille järjestettiin
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kautta
kaksi tuettua voimavaralomaa, joista toinen oli vain
naisille. Näihin osallistujia oli yhteensä 42 (2013 =
kolme lomaa, 37 osallistujaa).

Toipujatapaamisen lisäksi toteutui harvemmin järjestettävä veteraanitapaaminen, jossa keskustelukulttuurin ohella käsiteltiin toipujana ikääntymistä
ja tukea antavia verkostoja. Tapaamiseen liittyen
ryhdyttiin myös keräämään A-kiltakaskuja ja sattumuksia. Veteraanitapaaminen järjestettiin kesäpäivien yhteydessä, mikä sai osin kiitosta, osin kritiikkiä.

Kuluneen vuoden aikana kehitettiin vertaisohjaajien perehdyttämistä ja tehtävänkuvaa selkiinnytettiin. Myös tuetuista lomista ryhdyttiin keräämään
palautetta. Joulukuussa Maaseudun Terveys- ja
Lomahuolto ry:n kanssa käytyjen neuvottelujen
perusteella päädyttiin jatkamaan ja mahdollisesti
lisäämään järjestöjen välistä yhteistyötä.

Perinteisistä A-kiltatoiminnan peruskurssista ja yhdistystoiminnan peruskurssista molempien sisältöjä on viime vuosina päivitetty ja yhdistystoiminnan
osalta toteutettiin kokonaan uusi ”syyskokous”
-special kokonaisuus. Ehdottomasti parhaiten omaa
toipumista/hyvinvointia edistäväksi arvioitiin osallistujien toimesta A-kiltatoiminnan peruskurssi,
joka sai osallistujilta parhaan mahdollisen keskiarvoarvosanan (5). Oman A-killan toiminnalle parhaiten tukea antavaksi arvioitiin A-kiltatoiminnan
peruskurssin lisäksi vertaisliikuttajakoulutus (4,5).
Järjestöpäivät oli yksi kokeilu toteuttaa koulutus
sekä ostopalveluna, että A-kiltalaisille maksuttomana tapahtumana, johon ei sisältynyt majoitusta.
Koulutussisältö oli paljon toivottu yhdistyksen talous ja kirjanpito. Koulutus ostettiin KSL -opintokeskukselta. Järjestämistapa ei vaivannut osallistujia, mutta koulutuksen sisältö ei vastannut tarvetta/
odotuksia.

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

Koulutuksiin osallistui yhteensä 146 A-kiltalaista ja
A-kiltaseminaariin 90 osallistujaa. Koulutukset ja
A-kiltaseminaari tavoittivat osallistujia yhteensä 29
eri A-killasta. Vetovoimaisimpia koulutuksia olivat
tapaamiset kiltakoutseille ja veteraaneille sekä yhdistystoiminnan peruskurssi. Koulutusten tilastoinneista Naisten voimavarapäivät siirrettiin naisjaoston toiminnan yhteyteen.

Toiminta

2014

2013

Koulutusmatkatuki
A-killoille

7 518

9 024

2396

1 671

Kurssipaikkamaksut

Virkistystapahtumien
(FC A-kilta, soudut
jne.) kulut
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15 392

15 333

Ero (%)

+59
(+0,4%)
-1 506
(-17%)

+725
(+43%)
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Viestintä - ja tiedotustoiminta
Viestinnän tehtävänä on lisätä tietoisuutta A-kiltatoiminnasta, päihdetoipumisesta ja toipumiskulttuurista sekä osallistua yhteiskunnalliseen päihdekeskusteluun. Viestinnällä varmistetaan ajankohtaisen tiedon kulku jäsenistön keskuudessa ja
tarjotaan A-killoille kanavia vaikuttamiseen. Vuositeema A-killan keskustelukulttuuri toimi viestinnän
kärkenä.
Hallituksen asettama viestintäjaosto kokoontui neljä kertaa vuonna 2014.

Jäsenkirje

Ulkoisen arvioinnin (v. 2012) mukaan yksi mieluisimmista tavoista saada ajankohtaista tietoa A-Kil
tojen Liitosta A-kiltoihin on postitse tuleva jäsenkirje. A-kiltoihin lähetettiin vuonna 2014 viisi jäsenkirjettä. Jäsenkirjeet olivat kaikkien luettavina
myös A-Kiltojen Liiton verkkosivuilla.

Hoitopaikkatiedotus

Hoitopaikkatiedotuksen kehittäminen jatkui. Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa järjestettiin huhtikuussa toiminnallinen A-kiltainfo. Mukana toteutuksessa oli A-kiltalaisia Hämeenlinnasta, Jämsästä,
Lahdesta ja Tampereelta. Päivä oli vuorovaikutuksellinen ja toiminnallinen. Siitä saatuja hyviä kokemuksia hyödynnetään hoitopaikkatiedotuksen
sisällöllisessä kehittämisessä.
A-Kiltojen Liiton matkatukeen oikeuttavaa tiedotusta toteutettiin kuuteen alueelliseen hoitopaikkaan. Palautetuista raporteista selviää, että A-kiltatiedotus tavoitti 286 päihdekuntoutuksessa olevaa.
A-kiltojen raportoimat tiedotuskäynnit vuonna
2014: Kankaanpään A-koti (5 käyntiä), Mainiemen kuntoutumiskeskus (6 käyntiä), Ridasjärven
kuntoutumiskeskus (1 käynti) ja Tuustaipaleen
kuntoutumiskeskus (5 käyntiä). Tämän lisäksi paikalliset A-kiltatoimijat ovat tehneet erillisiä tiedotuskäyntejä Ridasjärven ja Tervalammen kuntoutumiskeskuksiin sekä Järvenpään sosiaalisairaalaan, joista ei ole raportoitu liitolle. Kokonaismäärä
A-kiltatiedotuksen tavoitettavuudesta alueellisissa
hoitopaikoissa on näin ollen suurempi, kuin raporteista kerätyt tilastotiedot antavat ymmärtää.

Valtakunnallinen näkyvyys
Päihdepäivät 2014 -tapahtuma järjestettiin touko
kuussa Helsingissä. A-kiltatoimintaa A-Kiltojen Liiton osastolla esitteli Helsingin A-kilta. Heidän tuoreita Polkuja päihteettömyyteen ja hyvinvointiin
-projektin julisteita sekä Malmilla sijaitsevan uuden
yhteisötilan esitteitä oli myös esillä.
A-Kiltojen Liitto otti kantaa kokonaisvaltaisen,
yhteisöllisen päihdekuntoutuksen puolesta: Aito
muutos vaatii aikaa. Kannanotto oli sivun kokoisena kuvallisena ilmoituksena 10.6.2014 Helsingin
Sanomissa. Mukana olivat Vak ry, A-Kiltojen Liitto
ry, Kalliolan setlementti, Päihdeasiamies ja Irti huumeista ry. Kannanotto julkaistiin tekstimuodossa
A-Kiltojen Liiton verkkosivuilla, kuvallisena Vesiposti-lehdessä ja sitä jaettiin myös sosiaalisessa
mediassa.
Liite 2:
Aito muutos vaatii aikaa.
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Kampanjat

Viestintämateriaali

Valtakunnallinen Ehkäisevän päihdetyön viikko jatkoi edellisvuosien onnellisuus-teemaa. Nyt viikolla
kysyttiin: kenet sinä tekisit onnelliseksi olemalla
oma itsesi. A-Kiltojen Liitto tuotti viikolle oman
tiedotteen, jota A-kiltojen toivottiin hyödyntävän
omassa tiedotuksessaan. Tiedote oli ladattavissa
myös A-Kiltojen Liiton verkkosivuilta. Viikon juliste
toimitettiin A-kiltoihin. Kampanjasta tiedotettiin Akiltoja jäsenkirjeiden, Vesiposti-lehden ja verkkosivuston välityksellä.

A-Kiltojen Liiton viestinnälli
sen ilmeen päivittäminen sai
jatkoa, kun toipumista ja toimintaa -esitteen lisäk
si yleisesite ja roll up uusittiin. Yleisesitteeseen tuotettiin samalla
A-killan yh
teystiedoille valmis tarrapohja, jota A-killat voivat halutessaan tilata
A-Kiltojen Liitosta. Viestinnällinen ilme suunniteltiin yhteistyössä graafikko Satu Ketolan
kanssa. Uusi viestintämateriaali oli esillä Valtakunnallisilla
Päihdepäivillä.

A-Kiltojen Liitto oli mukana Raittiuden Ystävien
Anna Lapselle raitis joulu -kampanjassa. Kampanjasta tiedotettiin A-kiltoja jäsenkirjeissä ja Vesipostissa. Kampanjajuliste toimitettiin A-kiltoihin ja
banneri oli verkkosivuilla.

A-kiltatoiminta valokuviksi -prosessi käynnistettiin. Prosessiin osallistui viestintäjaosto, A-Kiltojen
Liiton henkilöstö, Vantaan A-kilta ry ja valokuvaaja Kaisu Jouppi. Suunnitteluprosessi käynnistyi
keväällä ja heinäkuussa toteutettiin kuvauspäivä.
A-kiltatoiminta -valokuvia tullaan hyödyntämään
valtakunnallisessa viestinnässä.

Verkkoviestintä

A-Kiltojen Liiton verkkosivuilla kävi 22 652 yksittäistä vierailijaa. Laskua edellisvuoden ennätyslukemista oli 9896 kävijällä. Eniten yksittäisiä kävijöitä oli joulukuussa. Jäsenyhdistyksille suunnatun
ekstranet-palvelun kirjautumistunnukset oli vuoden 2014 loppuun mennessä 54 A-killalla. Kasvua
edellisvuoteen viidellä.
A-Kiltojen Liitto ry on mukana SOSTEn ylläpitämässä ToimintaSuomi-verkkoportaalissa. Portaali
auttaa löytämään kootusti terveyttä ja hyvinvointia edistävien järjestöjen toiminnan ja tapahtumat.
ToimintaSuomi-portaalia markkinoitiin vuoden aikana jäsenkirjeissä A-killoille oman toiminnan esittelyn paikkana.

Vesiposti-lehti

Vesipostin jokaisessa neljässä numerossa tuotiin
esiin erilaisia näkökulmia A-killan keskustelukulttuurin. Lehden pääkirjoitus on perinteisesti ollut
joka toisessa lehdessä puheenjohtajan ja joka toisessa toiminnanjohtajan kirjoittama. Vuonna 2014
perinnettä jatkettiin, mutta pääkirjoitus muuttui
riippuen kirjoittajasta joko puheenjohtajalta tai
toiminnanjohtajalta -palstaksi. Palstan kirjoitukset:
Huomio keskustelukulttuuriin (1/14), Vapaaehtoisuus – katoava kansanperinne? (2/14), Maailma
muuttuu – myös päihdepalvelut (3/14), Yhdessä
kohti uusia haasteita (4/14).

Taulukko 3:
Viestinnän keskeiset menot (€)
Toiminta

2014

2013

Tiedotusmateriaalit,
www-sivujen ylläpito
yms.

8 817

5 908

2 136

1 875

Vesipostin menot

Tiedotusmatkakorvaukset

11

8 415

9 663

Ero

-1 248
(-13%)

+2 909
(+49%)

+261
(14%)
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Naistoiminta
Naisten osuus A-kiltojen jäsenistä on reilu kolmannes (38%). Vuonna 2014 A-Kiltojen Liiton koulutuksiin osallistuneista 39% oli naisia. A-Kiltojen
Liiton kevät- kesä- ja syyspäiviin naiset osallistuvat myös suhteessa miehiä aktiivisemmin, heidän osuutensa osallistujista oli 41%. Naisjaoston
järjestämä Naisten voimavarapäivät säilyttää vuodesta toiseen
vetovoimaisuutensa.

liiton aiempi puheenjohtaja Riitta Keuramo, kuultiin Joensuun A-kiltanaisten kokemuksia 1990 -luvulla toteutetusta Puhti –projektista ja sen jatkosta
Joensuussa sekä nautittiin musiikista (Päivi Hartikainen) ja monologiteatteriesityksestä (Arja Woerner – Kööhä aka runoteatter). Juhlan yhteydessä naisjaoston puheenjohtaja Lea
Lottoselle luovutettiin A-Kiltojen
Liiton hopeinen ansiomerkki. Syyspäivillä tehtiin myös naistoiminnan
kehittämistä koskeva ryhmätyö
syyspäiväosallistujien kesken.

Naisjaosto on A-kiltojen naisjäsenistä koostuva asiantuntijaelin. Sen
tehtävänä on auttaa naisia omassa
elämäntilanteessaan ja ympäristössään löytämään selviytymiskeinoja erityisesti päihdeongelmasta
syntyneisiin vaikeuksiin sekä ideoida, organisoida ja ohjata A-kiltojen naisryhmiä vertaistukitoiminnassa. Naisjaoston tavoitteena on
myös suunnitella naisille heidän
erityistarpeensa huomioon ottavaa
leiri-, kurssi- ja koulutustoimintaa
sekä hankkia ajantasaista naisten
elämää käsittelevää tietoa. Naisjaosto kokoontui toimintavuoden
aikana neljä kertaa.

Laurea ammattikorkeakoulun so
sionomiopintojen opinnäytetyön
valmistui Heli Nurmen tutkimus:
”Onneksi meil on kaikilla oma kilta”. Naisjäsenten tulkintoja A-kilta
toiminnasta. Laadullinen tutkimus
toteutettiin fokusryhmähaastatte
luna, jossa oli mukana 14 A-kiltatoiminnassa mukana olevaa naista.
Haastattelut toteutettiin Naisten
Voimavarapäivillä. Tuloksista selvisi, että naisilla on erilaisia kokemuksia A-kiltatoiminnan miesvaltaisuudesta ja tasa-arvoisuudesta. Naiset toivat
esiin A-kiltatoiminnassa syntyneiden sosiaalisten
suhteiden ja verkostojen merkitystä. Samoin vertaistuki oli heille tärkeää. Tutkimuksessa tulivat
esiin naisten ja miesten erilaiset tarpeet, jotka liittyivät A-kiltatoimintaan. Sukupuolieroja nähtiin
toiminnallisuudessa ja vuorovaikutuksessa.

Naisten Voimavarapäivät järjestettiin toukokuun
alussa Lammilla. Voimavarapäivillä A-kiltanaisilla
oli mahdollisuus keskustella omaan hyvinvointiin
liittyvistä kysymyksistä ja saada sen edistämiseen
uu
sia keinoja. Voimavarapäiviin sisältyi luentoja,
ryhmätöitä sekä kaikille sopivaa liikuntaa. Yhdessä
Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n kanssa to
teutettiin Naisille voimaa vertaisuudesta -loma hel
mikuussa Kylpylähotelli Sanissa Kalajoella. A-kil
tanaisten päihteettömällä Naisten voimavaralo
malla annetaan ohjausta ja neuvontaa terveyteen
ja voimaantumiseen liittyen. Loma sisältää muun
muassa päivittäistä, monipuolista terveysliikuntaa
ja keskusteluja elämänasenteen vaikutuksesta hyvinvointiin.
Toimintavuonna tuli kuluneeksi 30 v. naisjaoston
perustamisesta ja siten A-Kiltojen Liiton naistoiminnan käynnistymisestä. Naistoiminnan 30 v. taipaletta juhlittiin naisjaoston järjestämässä juhlassa
syyspäivien yhteydessä. Juhlassa piti juhlapuheen

Naisjaosto tuki alueilla järjestettyjä naisten tapaamisia ja leirejä. Alueelliset naistentapahtumat järjestettiin Kajaanissa ja Kirkkonummella.

Taulukko 4:
Naistoiminnan keskeiset menot (€)
Toiminta

2014

2013

Alueelliset
naistentapahtumat

1 541

803

Naistoiminnan
matkakulut

12

2 782

2 375

Ero

+408 (+17%)
+738 (+92%)
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Kehittäminen
Hallitus käynnisti vuonna 2012 seuraavien toimintojen kehittämisen ja työ jatkunut edelleen:
1. Aluetyön sisällöllinen kehittäminen
2. Strategian terävöittäminen, linjakeskustelu
(palveluiden priorisointi)
3. A-kiltatoiminnan näkyvyyden vahvistaminen
4. Kokemusasiantuntemuksen roolin määrittelyä
ja kehittämistä A-Kiltojen Liiton ja A-kiltojen
yhteistyönä

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen
hallinnoima Kaste-hanke ”Hyvinvointi hukassa –
riippuvuus riskinä” , joka sai hankerahoituksen
1.3.2013–31.12.2015. Hankkeen tavoitteena on
päihdepalvelujen yhteistoiminnan ja työmenetelmien kehittäminen Lapissa. Hankkeessa lisätään
päihderiippuvuusriskissä olevien sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia ja osallisuutta, edistetään
omaehtoista hyvinvoinnin lisäämistä ja parannetaan päihdepalvelujen osaamista, saatavuutta ja
saavutettavuutta. Keinoina hankkeessa on mm.
hyvinvointia edistävän ja riippuvuutta ehkäisevän
ryhmätoiminnan kehittäminen ja matalan kynnyksen palvelumuotojen ja yhteisöllisten työmuotojen
kehittäminen. Hankkeessa myös rekrytoidaan kehittäjäasiakkaita, päihdepalvelun työmuotojen ja
palveluprosessien uudistamiseen. A-Kiltojen Liitto
on hankkeessa mukana Pohjois-Suomen aluetyön
osalta.

A-Kiltojen Liitto on mukana hankeyhteistyössä silloin, kun A-kiltatoiminnalle tärkeät tavoitteet (vertaistuen lisääminen ja kehittäminen, kokemusasiantuntemuksen ja toipumiskulttuurin edistäminen,
yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
jne.) voivat edistyä. Näistä lähtökohdista A-Kiltojen
Liitto on mukana seuraavissa hankkeissa:
A-klinikkasäätiön hallinnoima hanke ”Verkottaja
– Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua” (2013–2016). Verkottaja
edistää ja vahvistaa valtakunnallisesti ja paikallisesti päihde- ja mielenterveystyön järjestöjen, vertaistuki- ja kokemusasiantuntijoiden, verkostojen
ja ryhmien yhteistyötä ja -toimintaa alan palvelu- ja
auttamisjärjestelmässä ydinprosessien muodoissa mm. ammattilaisten ja vapaaehtoistoimijoiden
aluefoorumit ja valmennusprosessit, vertais- ja
kokemustoimijoiden VERKOT-foorumi, päihdetyön
sähköisen KokeNet -neuvontapalvelu, yhteistyö-,
toiminta- ja osaamiskäytäntöjen ja yhteistyötahojen
toiminnasta tiedottaminen. Yhteistyökumppaneina
ovat keskeiset ja konkreettista toimintaa järjestävät
päihde- ja mielenterveysalan järjestöt.

Kansalaisareena ry:n hallinnoima Avita kaveria
-hanke 2014–2016. Hankkeessa tuetaan vapaaehtoisuutta toteuttamalla vapaaehtoisten vertaisohjaajien koulutuksia ja järjestämällä vertaistoiminnanohjauksen koulutuksia sekä markkinoidaan yhdessä vertaistukea alueellisesti ja paikallisesti.

A-Kiltojen Liitto on mukana myös Alkoholiohjelman
ohjelmakaudella 2012–2015. Alkoholiohjelma on
valtiovallan, kuntien, järjestöjen ja alkoholielinkeinon yhteistä ponnistuksista muodostuva toimintakokonaisuus, jonka keskeisinä tavoitteina on päihdehaittojen riskikäytön ehkäiseminen ja vähentäminen. Alkoholiohjelman vuoden 2012 teema on
”Alkoholi, tapaturmat ja arjen turvallisuus”. A-Kil
tojen Liitossa on tehty Alkoholiohjelman toteuttamista varten liitolle oma toimintasuunnitelma.

A-klinikkasäätiön hallinnoima ja useiden järjestöjen yhteistyössä toteuttama ”Järjestölähtöisen
päihde- ja mielenterveystutkimuksen ohjelman
laatiminen”. Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli ja luoda pitkän tähtäimen suunnitelma
päihde- ja mielenterveysjärjestöjen terveyttä ja hyvinvointia edistävän sekä ongelmia ehkäisevän ja
korjaavan työn tutkimuksen ja siihen pohjautuvan
kehittämistyön toteuttamisessa. Hanke laati järjestölähtöisen päihde- ja mielenterveystyön ohjelman
vuosille 2015-2018 ja esitti hanketta RAY:n hankerahoituksen piiriin.
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Vaikutusten arviointi
ja toiminnan seuranta
A-Kiltojen Liiton toiminnan tuloksellisuutta ja vaikutuksia seurataan kolmen sidosryhmän ja niille
asetettujen hyvinvointitavoitteiden toteutumisen
kautta. Sidosryhmät ja niiden hyvinvointitavoitteet
ovat
• Yksittäinen päihdetoipuja – elämänhallinnan
parantuminen
• A-kilta - yhdistys – sosiaalisten verkostojen kehittyminen
• Paikkakunnan toipumiskulttuuri – sosiaalisen
verkoston synnyttäminen

A-kiltatoiminnassa tuotettiin vuonna 2014 lähes
neljännesmiljoona päihteetöntä päivää päihdetoipumiseen pyrkiville henkilöille.

Vuoden 2014 aikana alettiin kerätä seurantatietoa liiton tapahtumiin osallistuvien taustatiedoista
(sukupuoli, ikä, työmarkkina-asema) sekä otettiin
käyttöön palautelomake tiedon keräämiseksi liiton
kaikkien tapahtumien onnistumisesta (aiemmin
käytössä vain koulutusten osalta).
Vuoden 2014 aikana A-Kiltojen Liiton järjestämiin
tapahtumiin osallistui 456 eri henkilöä, joista naisia
oli 176 kpl (39%). Jopa kaksi kolmannesta kuuluu
ikäryhmään 50–69 -vuotiaat (308 kpl–67%). Eläkeläisiä on liki puolet toimintaan osallistuneista (211
kpl -45%).

Hyvinvointitavoitteen saavuttamisen seurantaa
varten kullekin hyvinvointitavoitteelle on asetettu toimenpidetavoite ja määritelty, mitä asioita
muutoksen aikaansaamiseksi tehdään. Edelleen on
kirjattu muutos, jonka halutaan sidosryhmässä tapahtuvan sekä indikaattorit ja mittausmenetelmä,
joilla tulos osoitetaan. Mittaus uusitaan vuosittain
ja muutoksia seurataan sekä analysoidaan.

Taulukko 6: A-Kiltojen Liiton toimintaan osallistuneet
sukupuolen, iän ja työmarkkina-aseman mukaan

Indikaattoreista tärkeimpiä on päihteetön päivä.
Onhan A-kiltatoiminnan tavoitteena tuottaa päihdetoipujan elämään lisää päihteettömiä päiviä ja
sitä kautta elämänhallinnan ja –laadun kohenemista. Päihteettömiä päiviä tuotetaan sekä A-kiltojen
omassa toiminnassa, että A-Kiltojen Liiton järjestämissä tapahtumissa ja palveluissa.

Tapahtumiin osallistujien sukupuolijakauma

Tapahtumiin osallistujen(vastaajia
sukupuolijakauma
456)

(vastaajia 456)

Nainen
39 %
Mies
61 %

Tapahtumiin
osallistujen
ikäjakauma
Tapahtumiin
osallistujien
ikäjakauma

(vastaajia
459)
(vastaajia
459)

Taulukko 5:
A-kiltatoiminnan päihteettömät päivät 2014
Toiminta

A-Kiltojen Liiton
valtakunnalliset tapahtumat
Naisten tapahtumat

Aluetyönä järjestettävät tapahtumat
A-Kiltojen Liiton
valtakunnalliset koulutukset

A-kiltalaisille suunnatut tuetut lomat
A-kiltojen päihteettömät päivät

Päihteettömät päivät yhteensä

5% 6%

14 %

33 %

Päihteettömiä
päiviä

34 %

540

–29 v.
30–39 v.
40–49 v.
50–59 v.
60–69 v.
70 v.–

124

Tapahtumiin
osallistujien
Tapahtumiin
osallistujen
työmarkkina-asema -jakauma

työmarkkina-asema -jakauma (vastaajia 464)
(vastaajia 464)

955

3%2%

28 %

3 438

45 %

252

22 %

241 833
247 142

8%

Työssä
Työtön
Eläkkeellä
Opiskelija
Muu
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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 viisi kertaa.

Myös A-kiltojen toiminnasta kerätään vuosittain
palautetietoa, joka kootaan yhteen ja julkaistaan liiton vuosikertomuksen liitteenä.
Liite 3:
A-Kiltojen Liitto ry:n toiminnan seuranta, vaikutukset ja
tulokset

Liite 4:
A-Kiltojen Liiton luottamustehtävät

A-Kiltojen Liitto ry kuului jäsenenä Suomen Sosiaali
ja terveys SOSTE ry:een ja Sosiaalialan Työnantajat
ry:een. A-Kiltojen Liitolla on Takuu-säätiön kanssa
kumppanuussopimus, jossa määritellään sopijapuolten välisiä työnjakoja ja vastuita jalkautuvan
vertaistalousneuvonnan toteuttamiseksi. A-Kiltojen
Liitto on allekirjoittanut myös Alkoholiohjelman
2012–2015 yhteistyökumppanuussopimuksen.

Hallinto ja yhteistyö
Jäsenistö käyttää ylintä päätösvaltaa yhdistyksen
kokouksissa. A-Kiltojen Liiton kevätkokous pidettiin 30.3. Lohjalla Kanneljärven opistolla. Paikalla
oli 59 henkilöä ja edustettuna 19 äänivaltaista jäsenyhdistystä. Syyskokous pidettiin 26.10. Lomakeskus Revontulessa Hankasalmella. Paikalla oli 72
henkilöä ja edustettuna 26 äänivaltaista jäsenyhdistystä.

A-Kiltojen Liitto on edustettuna seuraavissa yhteistyökumppaneitten ohjaus-, kehittämis- tai johtoryhmissä tai neuvottelukunnissa:
• A-klinikkasäätiön valtuuskunta ja tutkimus- ja
hoitoeettinen neuvottelukunta
• Sosten valtuusto/ varajäsen
• Päihdehuollon valtakunnallinen yhteistyöverkosto (puheenjohtajuus) ja sen työvaliokunta
• Lapinliiton järjestöneuvottelukunta
• Kriminaalihuollon tukisäätiön ja Keravan vankilan Juuret vapauteen –hanke
• Kunnallinen Päihdehuoltoyhdistys ry

Kevätkokouksessa päätettiin A-Kiltojen Liiton sääntöjen uudistamisesta. Sääntöuudistuksella luovuttiin hallituksen taloudenhoitajasta ja tehtiin joitakin pienempiä, lähinnä teknisiä muutoksia. PRH
vahvisti sääntömuutoksen 1.8. Sääntömuutoksen
tultua voimaan taloudenhoitaja Kari Salin ilmoitti eroavansa tehtävästään tilikauden päättyessä
31.12.2014. Samoin uusittiin johto- ja taloussääntö
tulemaan voimaan vuoden 2015 alusta. Uudistamisessa huomioitiin paitsi sääntömuutos myös päihdeasiamiestoiminnan siirtyminen pois A-Kiltojen
Liiton organisaatiosta.

Liite 5:
A-Kiltojen Liiton edustukset 2014

Taulukko 6: Hallinnon keskeiset menot (€)
Toiminta

Syyskokouksessa valittiin A-Kiltojen Liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2015–2016 Hannu Silvennoinen
(Tampereen A-kilta ry). Lisäksi valittiin erovuorossa olevien hallitusjäsenten tilalle Aki Lottonen
(Etelä-Saimaan A-kilta ry) ja varajäseneksi Hannu
Saarela (Anjalankosken A-kilta ry), Anneli Leskinen
(Kuopion A-kilta ry) ja varajäseneksi Viljo Pehkonen (Iisalmen A-kilta ry) ja Matti Itkonen (Tampereen A-kilta ry) varajäsenekseen Heikki Kankaanpää (Porin A-kilta ry).

2013

Yhdistyksen kokoukset,
kevät.- kesä- ja syyspäivät

24 982

14 792

Luottamushenkilöhallinto

18 785

22 219

977

888

A-kiltojen käynnistysavustus ja vähävaraisten
A-kiltojen tuki

15

2014

Ero

+10 190
(+69%)
-3 434
(-18%)

+89
(+10%)
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Varsinaisen toiminnan henkilöstö

Talous

A-Kiltojen Liiton varsinaisessa toiminnassa on kahdeksan työtehtävää. Järjestökoordinaattori Jaana
Heikkinen oli palkattomalla työlomalla 10.3. alkaen
vuoden loppuun. Sijaisena toimi YTM Katja Suni.
Järjestökoordinaattori Aulikki Otranen oli vanhempainvapaalla 1.1.–1.5, eikä tehtävässä ollut sijaista
vaan sijaisuus hoidettiin välttämättömiltä osin lähinnä järjestökoordinaattori Mikko Putajan toimesta.

RAY:n yleisavustusta haettiin toimintavuodelle
591 000 euroa, ja saatiin 586 000. Lisäksi uutena
Ak –avustuksena saatiin hakemuksen mukaisesti
20 000 euroa jäsenjärjestöille kohdistettaviin jäsenjärjestöavustuksiin. Talousarviossa varauduttiin noin 1500 euron alijäämään ja saamatta jäänyt
yleisavustus nosti alijäämäodotuksen liki 7 000 euroon.

Toimintavuoden aikana syntyi alijäämää 15408
euroa. Talousarvioalijäämän lisäksi kustannuksia
aiheuttivat liiton kevät-, kesä- ja syyspäivien odotettua kalliimmat kustannukset, KSLn opintotuen
lakkaaminen sekä eräät välttämättömät toimistotarvike- ja tiedotusmateriaalihankinnat. Myös
aluetapatapaamisten matkakustannuksiin kului arvioitua enemmän.

Henkilöstön työterveyshuolto on järjestetty Tullinkulman Työterveydessä (Tampere) ja Mehiläisessä
(Oulu). Työsuojelua varten on työntekijöiden valitsema työsuojeluvaltuutettu (Noora Nieminen) ja
työnantajaa edustavana työsuojelupäällikkönä toimii Ville Liimatainen.
Työhyvinvoinnin parantamiseksi on järjestetty tyhy-toimintapäivä sekä omatoimisen hyvinvointia
edistämään on ollut saatavissa liikunta-/kulttuuriseteleitä.

Oman toiminnan kulut olivat 604 176 euroa ja päihdeasiamiestoiminnan kulut 182 065 euroa. Jäsenjärjestöavustusta myönnettiin 18 190 euroa 29.lle
A-killalle. Sitä käytettiin vuoden aikana 16 996 euron edestä.

Vakinaisesta henkilöstöstä seitsemän on sijoitettuna keskustoimistoon Tampereelle ja yksi Oulun
aluetoimistoon.
Liite 6:
Henkilöstö 2014

Taulukko 7: Henkilöstömenot (€)
Toiminta

Henkilöstökulut

Matkustaminen

2014

414 169
10 528

2013

389 693
10 314

Ero

+ 24 476 (+6%)
+214 (+2%)
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PÄIHDEASIAMIESTOIMINNAN VASTUUALUE
Yleistä

Asiakastyö

Päihdeasiamiestoiminta on järjestöpohjaista edunvalvontaa toimialueena koko maa, mikä täydentää
lakisääteistä asiamiestoimintaa. Tavoitteena on ollut vaikuttaa päihdehuollon asiakkaan asemaan ja
kohteluun siten, että perusoikeudet ja muut hoitoon
ja kuntoutukseen liittyvät lakisääteiset oikeudet
ja etuudet toteutuvat tarpeenmukaisesti ja oikeaaikaisesti. Asiamies on toiminut palvelujen järjestäjistä kunnista ja muista tuottajista riippumattomana. Päihdeasiamiehen tehtävänä on ollut toimia
olemassa olevia palveluja täydentävänä tilanteissa,
joissa kotikunnan tai sote –alueen palvelut eivät ole
toimineet ja siten estää palvelujen väliinputoamistilanteita. Tavoitteena on ollut asiakaslähtöisyyden
edistäminen palvelujen tuottamisessa ja hoitoa toteutettaessa.

Yksilötasolla edunvalvontaa on toteutettu neuvoin
ja ohjein puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse ja tarvittaessa asiakastapaamisilla, jolloin lakisääteiset
oikeudet eivät ole toteutuneet koskien mm tarpeenmukaista päihdehoitoon pääsyä, hoidon aikaista
sosiaaliturvaa, kohtelua ja muita välillisesti hoitoon
liittyviä kysymyksiä kuten asumista, kotikunta- ja
tietosuoja-asioista. Yhteydenottoja asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyen on tullut asiakkailta,
heidän läheisiltään ja muilta päihdetoimijoilta noin
1000. Yksittäistapausten kautta on vaikutettu yleisemminkin hoitopaikoissa ja kunnissa, joilla on ollut ennakoiva ja ohjaava merkitys vastaavanlaisissa
tilanteissa koskien lakien velvoittavuutta niiden soveltamisen ja tulkinnan näkökulmasta.
Tarvittaessa on oltu yhteydessä viranomaistahoihin
asioiden hoitamista varten sekä avustettu asiakkaita etuuksien omatoimissa hoitamisessa ja hylättyjen päätösten valitusten tai muistutusten tekemisessä mallien avulla kutakin kykyjensä mukaan.
Tarvittaessa asiaa on viety eteenpäin asiakkaan
valtuuttamana.

Sote –palveluiden rakennemuutosprosessi on vaikuttanut myös päihdepalvelujen kehittämiseen ja
uudistamiseen. Palvelujen kilpailuttaminen on ollut
yleistä myös päihdepalveluissa, mitä on seurattu
Hilma –julkiset hankinnat sivuilta ja tehty kysymyksiä tarjouspyyntöihin asiakkaan oikeusturvan
toteutumisen osalta. Hinta on ollut vielä usein merkittävämpi tekijä kuin palvelujen laatu, mikä on aiheuttanut osaltaan myös asiakkaan asemaa heikentävästi.

Muu vaikuttamistoiminta
Edunvalvonnan yleisellä tasolla on vaikutettu viranomaiskäytäntöihin mm tiedottamalla, kouluttamalla ja konsultoimalla asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä sekä annettu apua ja
neuvoja hoitopaikkojen työntekijöille ja muille sidosryhmille, vapaaehtoisille sekä alaa opiskeleville
asiakkaan asemaan ja oikeuksiin sekä menettelytapoihin liittyvissä kysymyksissä.

Edunvalvonnan kohderyhmät
Edunvalvonnan kohderyhmänä ovat olleet vapaaehtoisesti päihdehoitoon hakeutuvat sekä heidän
läheisensä. Lisäksi muut päihdetoimijat kuten hoitopaikkojen, kuntien ja järjestöjen työntekijät, jotka hoitavat asiakkaan asioita sekä vapaaehtoiset ja
vertaistoimijat eri järjestöissä.

Vierailuilla päihdehoitopaikkoihin ja osallistumalla koulutustapahtumin luennoitsijana (n. 17) tuotu esille asiakkaan lakisääteisiä oikeuksia hoitoon
pääsyyn ja muuhun sosiaaliturvaan sekä kohteluun
liittyvissä asioissa. Lisäksi annettu lausuntoja ja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa kannanottoja (8) koskien mm sosiaalihuoltolakia, itsemäärää17
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misoikeuslakia, mielenterveys- ja päihdehuoltolain
uudistamistarpeita, sote- palvelurakennetta, kokonaisvaltaista päihdekuntoutusta sekä osallistuttu
alan eri seminaareihin (n 14) käyttämällä puheenvuoroja asiakkaan asemaan ja lakisääteisiin oikeuksiin liittyen. Vaikuttamistoiminnalla on pyritty kehittämään viranomaiskäytäntöjä paremmin kohderyhmän tarpeet huomioonottavaksi.

Päihdeasiamiestoiminta on saanut rahoituksen
RAY:n AK -avustuksena. Vuodelle 2014 avustuksen suuruus oli 192 000 euroa haetun mukaisesti.
Vuodeksi 2015 päihdeasiamiestoiminnan avustus
haettu Ehyt ry:n toimesta sen ja A-Kiltojen Liiton
yhteisesti sovitun siirtosopimuksen mukaisesti. Tavoitteena on edelleen kehittää päihdeasiamiestoimintaa ja lisätä vaikuttavuutta asiakkaan aseman
parantamisessa ja oikeuksien toteutumisessa laajemman järjestöverkoston ja päihdeneuvontapalvelun yhteistyön kautta. Yhteistyö Liiton ja A-kiltojen
kanssa jatkuu entisellään.

Tehty yhteenvetokirjoitus päihdeasiamiestoimiston asiakaskyselytutkimuksesta, mikä julkaistiin
Tiimi ja Vesiposti – lehdissä. Lisäksi kartoitettiin
laitoshoidon ja – kuntoutuksen saatavuutta kyselyllä kuntoutuslaitoksiin (26 vastausta eri puolelta
Suomea; lähti 62) Kyselyllä tavoitettiin hyvin hoitopaikkoja ja samalla annettiin infoa päihdeasiamiehen palveluista. Selvityksen ja kyselyn avulla
saatiin myös hyötyä päihdeasiamiestoiminnan kehittämiseen. Asiakkaan oikeuksista on tiedotettu
vierailujen yhteydessä esitteitä jakamalla ja www.
paihdeasiamies.fi kotisivuilla (käyntejä 11 200).

Päihdeasiamies on osallistunut A-Kiltojen liiton
Kevätpäiville sekä liiton hallintoon johtoryhmän
jäsenenä ja hallituksen kokouksiin. Lisäksi osallistunut kutsuttuna asiantuntijana Päivytin ja A- Klinikkasäätiön eettisen toimikunnan työskentelyyn
sekä lukuisiin eri sidosryhmien ja järjestöjuristien
yhteistyötapaamisiin ja neuvotteluihin.

A-Kiltojen Liitto ry/ Hallitus
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Liite 1:
Liitetaulukot
Liitetaulukko 1.
A-kiltojen toiminnan tunnusluvut
2014

Toimivat A-killat

58

Jäsenmäärä yht.
- joista naisia

2898
1090 (38%)

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

46
(79%)

Jäsenmäärä/kilta keskim.

63

Käynnit A-killoissa

241 833

Työntekijöiden määrä, yht.

84

Tukityöllistettyjä

299

Liitetaulukko 2.
A-kiltojen toimintamuodot
Toimintamuoto

Vastanneiden A-kiltojen määrä
A-kiltaillat
Jäsenillat
Luontoretket ja leirit
Kulttuuriretket
Liikkumiseen ja terveyteen liittyvät tapahtumat
Edullinen ruoka jäsenistölle
Peseytymis- tai saunomismahdollisuus
Yhteistoiminta toisten A-kiltojen kanssa
Tukihenkilötoiminta
A-kiltainfot ja tiedotuskäynnit (krt/vuosi)
Vertaistalousneuvonta (PA-ryhmä)
Talkootoiminta

Liitetaulukko 3.
A-kiltojen ohjatut ryhmät 2014
Vertaistukiryhmät
Naisille
Miehille
Naisille ja miehille

Liitetaulukko 4.
A-kiltojen aukiolo
Aukiolo

Vastanneiden A-kiltojen määrä
Joka päivä
Joka arkipäivä
3–4 kertaa viikossa
1–2 kertaa viikossa
Harvemmin

Kertoja
401
113
1261

46
22
22
38
22
29
24
19
44
15
436
10
26

A-kiltoja

2014

58

2013

48
(83%)

2827
1038 (37%)
59

239213
86

283

48
25
21
37
19
29
22
23
45
23
423
10
30

2013

Toiminnalliset ryhmät

7
5
22

Naisille
Miehille
Naisille ja miehille

2014
46
7
19
3
10
5

19

2013

48
12
18
2
9
9

59

2012

37
63%

2708
859 (32%)
73

224 740
90

250

2012

60

2011

43
72%

2857
1073 (38%)
66

244 432
80

277

2011

37
21
19
28
ei tietoa
19
18
18
35
13
226
10
28

43
21
16
ei tietoa
ei tietoa
ei tietoa
17
18
ei tietoa
19
ei tietoa
ei tietoa
ei tietoa

Kertoja

A-kiltoja

177
104
2238

2012

37
11
15
9
2

7
6
22

2011

43
12
18
1
8
4
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Liitetaulukko 5.
A-Kiltojen Liiton kokousten ja virkistystapahtumien osallistujamäärät 2014
Tapahtumat

Kevätpäivät ja -kokous
29.–30.3. 2014

Kesäpäivät
29.–30.6.2014
Syyspäivät ja -kokous
25.–26.10.2014
Umpihankifutis
1.–2.2.2014
Sulkavansoutu
10.–11.7.2014
Suopotkupallo
18.–19.7.2014
Biljardikisat
15.–16.11.2014
Yhteensä

Miehiä

To

41

Yhteensä

11

Miehiä

Naisia

Miehiä

Naisia

Yhteensä

Miehiä

Naisia

Yhteensä
Miehiä

Naisia

Yhteensä

2

13

13

13

7

7

1

14
4

11

20

32

77

190

24

2

13

39

3

14

28

5

4

11

44

4

1

36

69

5

314

720

31

44

20

Naisia

193

76

52

21

Miehiä

87

22

17
31

Yhteensä

A-kiltoja
yhteensä

Osallistujia

37

14

Naisia

Päihteettömiä
päiviä

Su

46

22

Miehiä

La

13
9

Naisia

Yhteensä

Yhteensä

Pe

1

14
4

11

30

76
35
87
42
35
77
11
2

13

7

4

59
75
40
72
11
13

7

11

11

36

33

34
2

32

20

157

20

Keskimäärin
12/ tapahtuma
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Liitetaulukko 6.

Järjestökoordinaattorien tekemät A-kiltakäynnit, kouluttajana toimiminen ja matkapäivät

A-kiltakäynnit
Kouluttamispäivät
Matkapäivät

Liitetaulukko 7.

Lukumäärä

2014

Keskm./ työnt.

74
26
177

21
7
51

A-kiltojen osallistuminen aluetapahtumiin 2014
A-kiltojen
osallistuminen
Etelä-Suomi

Itä- ja Kaakkois-Suomi
Länsi-Suomi

Pohjois-Suomi
Yhteensä

Liitetaulukko 8.

2013

Lukumäärä

Keskm./ työnt.

76
36
182

25
12
61

14/15

Muut aluetyön
tapahtumat
9/15

Kaikki aluetyön
tapahtumat
14/15

9/11

8/11

10/11

Aluetapaamiset
14/17

ei järjestetty

11/15

11/15

48/58

28/58

14/17
12/15
50/58

Aluetapaamisten osallistujamäärät ja päihteettömät päivät 2014
Aluetapaamiset
Etelä-Suomi I

Etelä-Suomi II

Etelä-Suomi III
Etelä-Suomi IV

Muut Etelä-Suomen tapahtumat

Osallistujat

Päiviä

56
50

1
1

35

1

49

1

Itä- ja Kaakkois-Suomi I

29

1

Itä- ja Kaakkois-Suomi III

23

1

Itä- ja Kaakkois-Suomi II

Itä- ja Kaakkois-Suomi IV
Länsi-Suomi I

Länsi-Suomi II

Länsi-Suomi III
Länsi-Suomi IV

Muut Länsi-Suomen tapahtumat

36

1

36

1

25

2

24

3

40

4

25

1

Pohjois-Suomi I

43

2

Pohjois-Suomi III

26

3

Pohjois-Suomi II

Pohjois-Suomi IV
Yhteensä

31
60

588

21

Päihteettömät
päivät
56
50
35
49
35
29
36
23
36
50
72

160
25
37
8

2

62

2

120

27

72

955
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Liite 2:
Olin 31-vuotias, kun lopetin
päihteiden käytön. Mä olin
ollut koko ajan yksin ja myös
selvinnyt yksin. Kaikki oli
uutta. Että nukutaan yöt,
ei hilluta, herätään aamulla
ajoissa ja syödään aamupalaa.
Lainaus Ihan oikea ihme -kirjasta

AITO MUUTOS VAATII AIKAA
UUSI PERUSTA ELÄMÄLLE

LAKI VELVOITTAA

Kokonaisvaltaisella, yhteisöhoitoon perustuvalla päihdekuntoutuksella voidaan parhaimmillaan saavuttaa uskomattomia
selviytymistarinoita. Kyse ei ole vain päihdeongelman hoitamisesta, vaan koko elämän perustan rakentamisesta uudelleen.
Eikä vain oman elämän. Myös ongelman siirtyminen sukupolvelta toiselle voidaan katkaista.

MINUUS SYNTYY
VUOROVAIKUTUKSESSA

Päihdehuoltolain mukaan oikeus hoitoon määräytyy henkilön ja
hänen läheisensä avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Vaikka
avohuollon toimenpiteet ovat ensisijaisia, päihderiippuvaiselle
tulee järjestää tarvittaessa myös psykososiaalista tukea lääkehoidon lisäksi. Kokonaisvaltainen päihdekuntoutus lähestyy ihmistä
juuri tästä suunnasta; inhimillinen perustarve on liittyä osaksi
yhteisöä. Kuntoutus toteutetaan mahdollisimman lääkkeettömänä
ja riippuvuutta aiheuttavista lääkkeistä tehdään lääkärin
valvonnassa vähennyssuunnitelma. Tärkeä jatkumo yhteisössä
alkaneelle kuntoutumiselle on tuettu, päihteetön asuminen.

Elämänmuutoksen saavuttaminen yksin on vaikeaa, sillä niin
ihmisen minuus kuin muutoskin syntyvät vuorovaikutuksessa.
Elämä yhteisössä vahvistaa sosiaalista toimintakykyä. Sen
yksi vaatimus jäsenilleen on valmius pysähtyä tarkastelemaan
omaa toimintaa ja omaa itseä yhdessä yhteisön kanssa.

Varhainen puuttuminen on tärkeää, mutta se ei poista korjaavan
työn tarvetta. Auttamatta jättäminen on ristiriidassa ihmisarvon
kunnioittamisen kanssa. Hoitamaton ongelma on kallis ongelma.
Onko meillä siihen varaa?

Lisätietoa kokonaisvaltaisesta
päihdekuntoutuksesta meiltä:

www.vakry.fi

www.a-kiltojenliitto.fi
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www.kalliola.fi

www.paihdeasiamies.fi

www.irtihuumeista.fi
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Liite 3:
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 2014

Päivien määrä jolloin A-killasssa
9 279
A-killoissa järjestetään päihtee- on ollut toimintaa
töntä toimintaa ja vertaistukea A-kiltojen päihteettömät toimin364
tamuodot yhteensä (sis. ryhmät)

Päihdetoipuja saa vertaistuen ja päihteettömän ympäristön avulla Järjestetään koulutusta ja
päihteettömän päivän ja virkistystoimintaa toipumisen
osallisuutta yhteisössä tueksi

26 päivää/
A-Kiltojen Liiton järjestämien
valtakunnallisten koulutuspäivi- 438 päihteetöntä
en määrä
päivää

42 päivää/
Yhteistyössä toteutettavien tuet252 päihteetöntä
tujen lomien määrä
päivää

Järjestetään naisten toipumista
Naisten toimintapäivät
tukevaa toimintaa

Järjestetään A-killoissa ryhmäOsallistetaan päihdetoitoimintaa osallisuuden tukepujia yhteisöihin
miseksi

A-killoissa toimivien ryhmien
kokoontumiskerrat

Päihdetoipumisen ja
toipumismotivaation
vahvistamiseksi ylläpidetään keskustelua
päihdetoipumisesta

4294

Koulutetaan A-kiltalaisista kiltakoutseja ja vertaisliikuttajia
järjestämään ja

Kiltakoutsi- ja EA -koulutukseen
49
osallistuneet

Osallistetaan päihdetoipujia
A-kiltaan osallisuuden ja vertaistuen mahdollistamiseksi

A-kiltojen käyntikerrat

241 476

Vesiposti -lehti antaa tietoa
toipumiseen

Vesipostin tilaajamäärä
Vesipostin ilmaisjakelu

344

Painetut Vesipostit

4 x 1000

Toipujan terveys paranee vertaisryhmäliikunKoulutetaan A-kiltalaisia ylläpi- Terveyttä ja ulkona liikkumisnan ja ulkoilun avulla
tämään A-killoissa terveystoita edistävät toimintamuodot
mintaa
yhteensä

Vertaistuen ja toipumistiedon saaminen ja
jakaminen

13 päivää/
196 päihteetöntä
päivää

Vesiposti-lehdessä ja muussa
mediassa nostetaan esiin
A-kiltalaisia toipumistarinoita
23

86

274

Vesipostissa julkaistut toipumis- A-kilta-artikkelit 29
tarinat/vuosi
Toipumistarinat 9

A-Kiltojen Liitto ry – Vuosikertomus 2014

Hyvinvointitavoite: Osallisuus ja sosiaaliset verkostot kehittyvät
Sidosryhmä (kenen toiminnassa tai olosuhteissa tapahtuu muutos): A-kilta
Toimenpidetavoite

A-kilta on terve toipujayhdistys, joka tukee
toipujaa

Muutosteot

A-kilta saa aluetyön ohjausta
yhdistystoimintansa ja perustehtävänsä järjestämiseen ja
kehittämiseen

A-killasta osallistutaan valtakunnallisiin ja alueellisiin
A-killassa toimitaan toikoulutuksiin ja tapahtumiin
pujien etujen hyväksi
A-kiltatoiminnan laadun ja vaikuttavuuden edistämiseksi

Osoitin (indikaattori)

Toimintamuotojen määrä/A-kilta
7,3 toimintamuotoa
(sis. ryhmät)
Työntekijöiden käynnit
toimivissa A-killoissa

80 käyntiä

Aluetyön tapahtumiin osallistuneet A-killat/kaikki A-killat

49/58

Aluetyön palvelua
käyttäneet A-killat

Valtakunnallisiin koulutuksiin
osallistuneet A-killat/kaikki
A-killat

A-killan perustehtävän
vahmistuminen

Vähävaraisia A-kiltoja avustetaan taloudellisesti perustehtä- Jäsenjärjestöavustuksella avusvän toteuttamisessa ja kehittä- tettujen A-kiltojen määrä/ vuosi
misessä

A-killassa on osaavia
vapaaehtoisia

A-kiltalaisten osaamista tuetaan koulutuksella toiminnan
laadun kehittämiseksi

A-killassa on toipumista A-kilta kehittää toipumiskultedistävä toipumiskulttuuriaan ja vertaistukitoimintuuri
taansa, A-kilta näkyy ulospäin

Mitattu tulos 2014

56/58

29/58
29

Yhdistystoiminnan peruskurssille ja A-kiltatoiminnan peruskurs11 A-kiltaa / 58
sille osallistuneiden A-kiltojen
määrä/ kaikki A-killat

A-kiltojen yhteistyökumppaneitten määrä/A-kilta

9

A-kiltojen näkyminen mediassa

115 juttua

24
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Hyvinvointitavoite: Sosiaalisen verkoston synnyttäminen edistämään päihdetoipumista
Sidosryhmä (kenen toiminnassa tai olosuhteissa tapahtuu muutos): Paikkakunnan toipumiskulttuuri
Toimenpidetavoite

A-kiltatoiminnasta tiedotetaan, paikallinen tarve
päihdetoipumisen vertaistuelle tunnistetaan ja siihen
vastataan

Toipumiskulttuuri ja
vertaistukitoiminta on
tunnettua päihdetoipujien
keskuudessa

Muutosteot

Osoitin (indikaattori)

Paikkakunnalla järjestetään
infotilaisuuksia A-kiltatoiminnasta

A-Kiltojen Liiton henkilöstön
järjestämät info-tilaisuudet

Luodaan aluetyön keinoin
paikkakunnalla kätilöintiryhmä
Toimivat kätilöintiryhmät
synnyttämään vertaistukiyhdistystä

A-kiltatoiminnasta tiedotetaan
hoitopaikoissa

Vertaistuki- ja toipumisryhmien käynnistyminen
Toipumisryhmiä
edistää yhdistysmuotoista
perustetaan ennen
A-kiltatoimintaa
A-killaksi järjestäytymistä
paikkakunnalla

25

Mitattu tulos 2014

11
1

A-kiltojen järjestämien
tiedotustilaisuuksien määrä

436

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

–
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Liite 4:
A-Kiltojen Liiton luottamustehtävät 2014
Puheenjohtaja:		
Silvennoinen, Hannu		
Tampereen A-kilta ry
Varapuheenjohtaja:
Gustafsson, Hannu		
Espoon A-kilta Hykaa ry
Taloudenhoitaja:		
Salin, Kari			
Imatran A-kilta 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			
Tilintarkastajat:		Aitio, Pertti			Salo
			
Männistö, Tarmo KY		
Tampere (auktorisoitu tilintarkastaja)
Varatilintarkastajat:
Lappalainen, Marja-Liisa 		
Kuopion A-kilta ry
			Hänninen, Reijo			Jyväskylän A-kilta ry

Johtoryhmä ja jaostot 2014

Johtoryhmä:		
Hannu Silvennoinen (pj.)
			Kari Salin
			Marjo Tervo (pam)
			Ville Liimatainen

Koulutusjaosto:		
Ville Liimatainen (pj.),
			
Aki Lottonen (Lappeenranta, hallituksen edustaja)
			Raimo Mäkinen (Tampere)
			Jaakko Räty (Hämeenlinna)
			
Jukka Oksanen (Tampereen A-klinikka)
Naisjaosto:		 Lea Lottonen, pj. (Lappeenranta)
			
Irja Oravisjärvi (Raahe, hallituksen edustaja)
			Marita Turtiainen (Kirkkonummi)
			Heidi-Tuula Peltovirta, (Jyväskylä)
			Kirsti Metso (Oulu)
			Sanna Toropainen (Tampere)
			Kyllikki Toroi (Kuopio)
Varajäsenet: 		
Mia-Marita Paananen (Inkoo)
			Marja-Liisa Vuoti (Oulu)
Viestintäjaosto:
Ville Liimatainen (pj)
			Hannu Ylönen (Vantaa)
			Matti Moilanen (Suomussalmi)
			Anneli Leskinen (Kuopio)
			Anna Niemistö
			Tuija Tamsi-Lehtinen
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Liite 5:
A-Kiltojen Liiton edustukset 2014

A-klinikkasäätiön valtuuskunta:
		
Ville Liimatainen

A-klinikkasäätiön hoito- ja tutkimuseettinen toimikunta:
		
Ville Liimatainen

Kriminaalihuollon tukisäätiön ja Keravan vankilan Juuret vapauteen -hanke
		
Noora Nieminen
Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys:
		
Hannu Gustafsson
Lapin järjestöneuvottelukunta
		
Eira Joutsijärvi

Lapin shp:n potilas- ja omaisneuvosto
		
Eira Joutsijärvi
Länsi-Pohjan mt- ja päihdeneuvosto
		
Jaana Heikkinen

Omille Jaloille – jalkautuvan vertaustalousneuvonnan neuvottelukunta:
		
Hannu Silvennoinen
PÄIVYT (Päihdehuollon valtakunnallinen yhteistyöryhmä):
		
Ville Liimatainen, varajäsen Hannu Silvennoinen
		
työvaliokunta: Ville Liimatainen
Suomen Sosiaali ja terveys SOSTE ry:
		
valtuuston varajäsen Ville Liimatainen
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Liite 6:
Henkilöstö 2014

Keskustoimisto ja aluetyö
Toiminnanjohtaja:
Ville Liimatainen

Talous- ja hallintosihteeri:
Tia Helenius

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

Järjestökoordinaattori (Pohjois- Suomi):
Jaana Heikkinen, toimivapaalla 10.3.–29.6., 3.8.–31.12.
sij. Katja Suni (o.s. Häkkilä) 10.3.–31.12.
Järjestökoordinaattori (Etelä-Suomi):
Noora Nieminen

Järjestökoordinaattori (Itä- ja Kaakkois-Suomi):
		
Aulikki Otranen, vanheimpainvapaalla 1.1.–13.3.
Järjestökoordinaattori (Länsi-Suomi):
		
Mikko Putaja

Päihdeasiamiehen toimisto
Päihdeasiamies:		
		
Marjo Tervo

Edunvalvontakoordinaattori (määräaikainen):
Sinikka Ylikoski
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Liite 7:
A-Kiltojen Liitto ry
Ote tilinpäätöksestä
1.1.-31.12.2014

1.1.-31.12.2013

12 320,27

17 005,74

-8 920,28
-16 727,44
-804,58
-2 395,73
-28 848,03
-16 527,76

-300,00
-9 719,88
-16 120,34
-1 632,23
-1 671,49
-29 443,94
-12 438,20

5 742,63

6 179,31

-590,00
-2 136,20
-8 414,71
-8 817,37
-19 958,28
-14 215,65

-600,00
-1 876,40
-9 662,91
-5 907,69
-18 047,00
-11 867,69

17 468,23

11 091,33

-240 964,24
-20 806,20
-60 230,16
-26 721,74
-5 891,57
-7 287,34
-361 901,25
-344 433,02

-236 053,27
-24 232,78
-55 304,89
-17 093,52
-4 757,59
-7 704,65
-345 146,70
-334 055,37

217,00

485,00

-977,00
-1 028,00
-2 005,00

-888,00
-1 099,00
-1 987,00

Kate Muu varsinainen toiminta

-1 788,00

-1 502,00

Tuotto-/kulujäämä

-376 964,43

-359 863,26

TULOSLASKELMA
VARSINAINEN TOIMINTA
Koulutus- ja virkistystoiminta
Tuotot
Tuotot Koulutus ja leiri
Kulut
Henkilöstökulut Koulutus
Matkustuskust. Koulutus
Koul- ja virkistyspaikkamaksut
Muut kulut Koulutus
Liikuntatapahtumien kulut
Kulut yhteensä

Kate Koulutus- ja leiritoiminta

Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Tuotot
Tuotot Julkaisu ja tiedotus
Kulut
Henkilöstökulut Tiedotus
Matkustuskust. Tiedotus
Vesipostin kulut
Muut kulut Tiedotus
Kulut yhteensä

Kate Julkaisu- ja tiedotustoiminta

Keskustoimisto ja jäsenpalvelut
Tuotot
Tuotot keskustoimisto
Kulut
Henkilöstökulut Keskus
Matkustuskust Keskus
Toimistokulut Keskus
Liittokokouskulut
Muut kulut Keskus
Poistot Keskus
Kulut yhteensä

Kate Keskustoimisto ja jäsenpalvelut

Muu varsinainen toiminta
Tuotot
Tuotot muu varsinainen toiminta
Kulut
Spesiaalikulut Muu toiminta
Muut kulut Muu varsinainen toiminta
Kulut yhteensä
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A-Kiltojen Liitto ry
Aluetyö
Tuotot
Muut tuotot Aluetyö
Kulut
Henkilöstökulut Aluetyö
Matkustuskustannukset Aluetyö
Toimistokulut Aluetyö
Muut kulut Aluetyö
Kulut yhteensä

Kate Aluetyö

Naistoiminta
Tuotot
Muut tuotot, Naistoiminta
Kulut
Henkilöstökulut Naistoiminta
Matkustuskustann. Naistoiminta
Toimistokulut Naistoiminta
Spesiaalikulut Naistoiminta
Muut kulut Naistoiminta
Kulut yhteensä

1.1.-31.12.2014

1.1.-31.12.2013

2 792,37

7 100,40

-173 205,87
-33 823,22
-9 147,87
-9 003,61
-225 180,57
-222 388,20

-153 651,36
-31 273,27
-11 128,38
-9 377,95
-205 430,96
-198 330,56

0,00

0,00

-200,00
-2 782,72

Kate Naistoiminta

-1 541,00
-299,65
-4 823,37
-4 823,37

-2 374,63
-283,83
-802,50
-354,48
-3 815,44
-3 815,44

Toiminnan tuotto-/kulujäämä

-604 176,00

-562 009,26

161 420,04
10 283,56
10 361,62
182 065,22

179 716,44
26 860,55
432,10
207 009,09

-156 374,70
-4 230,42
-21 460,10

Päihdeasiamiestoiminta
Tuotot
RAY:n avustus, PAM 2014
RAY:n käyttämätön avustus v.2013
Muut tuotot, PAM
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut PAM
Matkustuskustann PAM
Toimistokulut PAM
Muut kulut PAM
Kulut yhteensä

Kate Päihdeasiamiestoiminta

-182 065,22
0,00

-168 355,37
-8 130,15
-23 404,52
-7 119,05
-207 009,09
0,00

Toiminnan tuotto-/kulujäämä

-604 176,00

-562 009,26

Järjestöille kohdistuviin av. RAY AK 6
Tuotot
Kulut

Kate AK 6
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A-Kiltojen Liitto ry
1.1.-31.12.2014

1.1.-31.12.2013

-604 176,00

-562 009,26

2 305,00
2 305,00

2 185,00
-100,00
2 085,00

-601 871,00

-559 924,26

462,60

477,74

462,60

477,74

Tuotto-/Kulujäämä

-601 408,40

-559 446,52

Satunnaiset erät yhteensä

0,10
0,10

142,83
-2 346,04
-2 203,21

Tuotto-/Kulujäämä

-601 408,30

-561 649,73

586 000,00

581 000,00

586 000,00

-3 697,46
577 302,54

-15 408,30

15 652,81

-15 408,30

15 652,81

Toiminnan tuotto-/kulujäämä
Varainhankinta
Tuotot
Kulut

Tuotto-/Kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

Yleisavustukset
Toiminta-avustus RAY
Lahjoitukset ja avustukset muut
Jaetut perushan.avustukset

Yleisavustukset yhteensä

Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Varausten muutos

Tilikauden yli-/alijäämä
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A-Kiltojen Liitto ry

1.1.-31.12.2014

1.1.-31.12.2013

TASE
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä

6 873,50
2 512,72
9 386,22

7 849,51
2 512,72
10 362,23

140 358,85
140 358,85

478,20
138 830,05
139 308,25

149 745,07

149 670,48

88 159,39

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Ed. tilik. yli-/alijäämä.

Tilikauden yli-/alijäämä
Oma pääoma yhteensä

-15 408,30
72 751,09

98 871,82
-26 365,24
15 652,81
88 159,39

Vieras pääoma
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen yhteensä

3 004,50
32 369,48
41 620,00
76 993,98

10 283,56
-4 620,47
55 848,00
61 511,09

149 745,07

149 670,48

Ed.vuosilta siirtynyt saaminen maksuun
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Selvästi parempi – A-Kiltojen Liitto ry
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