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• Valtakunnallinen yhdistysten yhdistys, jäsenyhdistyksiä 85,
joista toiminnassa tällä hetkellä 62, ei henkilöjäseniä

• Jäsenyhdistykset ovat päihdetoipujien ja heidän läheistensä
perustamia paikallisia ja seudullisia A-kilta (ry) yhteisöjä

• A-Kiltojen Liitto ry:n toimintaa johtaa A-kiltalaisista valittu hallitus,
tukena A-kiltatoiminnan kokemusasiantuntijoista koostuvat jaostot

• A-Kiltojen Liitto ry työllistää kahdeksan henkilöä (Tampere & Oulu)

• A-Kiltojen Liitto ry:n sääntömääräinen tehtävä on kehittää ja tukea paikallisten
A-kiltojen päihteetöntä yhdistysmuotoista vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaa, edistää
toipumiskulttuuria A-killoissa sekä tehdä A-kiltatoimintaa valtakunnallisesti näkyväksi.

• Lisäksi A-Kiltojen Liitto ry toimii päihdetoipujien vaikutuskanavana ja edunvalvojana
sekä osallistuu päihdetoipujien kokemustiedolla yhteiskunnalliseen päihdekeskusteluun.
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• A-Kiltojen Liitto ry ensi vuonna 50 vuotta, perustehtävä vahva – edelleen
• Tehtävä ja kohderyhmä on selkeästi rajattu, toiminta keskittyy sisäiseen
palvelutehtävään, yhteistyölähtöisesti
• Hallitus on valmistellut 2018-2022 strategiaa jäsenyhdistyksiä kuulemalla,
toimintaympäristöä tarkkailemalla sekä MIPA –tulosten valossa
(syyskokous 29.10.2017)
• Esitys: ”A-Kiltojen Liitto ry:tä kehitetään A-kiltatoiminnan ja vertaistuen
asiantuntijana. Asiantuntemusta käytetään edunvalvonnassa.
(A-kiltatoiminnan elinvoima ja sitä kautta tuki päihdetoipumiselle)
A-Kiltojen Liitto ry:n toiminta rahoitetaan
yksinomaan Veikkauksen tuotoilla

A-Kiltojen Liitto ry

Oma tiedontuotanto
Ei omaa tutkimustoimintaa
Pienimuotoisia omia selvityksiä, lisäksi opinnäytetöitä
Seurantatietojen kerääminen omasta toiminnasta rutiinilla
Seurantatietojen kerääminen A-kiltojen toiminnasta
(toiminnasta johon pyritään vaikuttamaan) kehittyy
• Laadullisen tiedon, palautteen jne. kerääminen kehittyy
•
•
•
•

Keskeisimmät käyttötarkoitukset: vuosikertomukset, raportit
(STEA), oman toiminnan kehittäminen, strateginen johtaminen,
päätöksenteon tuki, A-kiltatoiminnan näkyväksi tekeminen,
viestintä, ”vaikuttavuustieto”…

MIPA tutkittua on ollut
tarpeellinen lisä!

A-Kiltojen Liitto ry

Tieto ja vastuullisuus
”Mielikuvilla ei
valvota etuja”

- Jäseniä kohtaan:
lupaus asiantuntemuksesta ja vastuu edunvalvontatehtävästä
- Julkisesta rahoituksesta:
todennetusti teemme sitä mitä lupaamme, teemme oikeita asioita,
saamme aikaan tavoiteltuja muutoksia
- Yhteistyökumppanina:
teemme mitä lupaamme, toiminta vastaa tavoitteeseen
- Työnantajana:
teemme mitä lupaamme, teemme oikeita asioita, saamme
aikaan tavoiteltuja muutoksia ja työ on oikein mitoitettu
Ville Liimatainen
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1) Tutkimisen osaaminen, osaamisen ”jakaminen”
• Työpajat, yhteistyö, laajempi näkemys asioista

2) Tutkimuksen tekeminen, tutkimustieto

• Laajinta A-kiltatoimintaan kohdistuvaa tutkimusta tähän mennessä
• Uskottavuus, näyttöön perustuva tieto toiminnasta, itsestä oppiminen,
”olettamukset muuttuvat tosiksi tai epätosiksi”

3) Mukana olevien (järjestöjen) yhteistyö

• Muiden työhön tutustuminen, erottavat ja yhdistävät tekijät
• Arviointi järjestöjen kesken

4) ”Kokonaisuuden osien summa ja enemmän”

• Ymmärrys toimintakentästä ja omasta toiminnasta kasvanut
• Arvostus tutkimustyötä ja sen ”käytettävyyttä kohtaan” vahvistunut
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”Tutkimus on tullut lähemmäs A-kiltoja.”
”Mipa -kyselyihin osallistuminen on ollut A-kiltalaisille mieluisaa.
Myös yhdistyskohtaisesti A-killat ovat olleet … mukana.”
”A-killoissa Mipa –tutkimustietoa on arvostettu. Vastauksia ja raportteja
on luettu ja tulkittu ahkerasti, niitä on käytetty identiteetin vahvistamiseen,
vapaaehtoisten motivointiin, A-kiltatoiminnan kuvaamiseen ulospäin sekä
vaikutusten osoittamiseen.”
”Työn tekemiseen A-Kiltojen Liitossa on tullut tukea. Tuotettua tietoa on käytetty
mm. kouluttamiseen, motivoimiseen, toiminnan kehittämiseen, raportointiin,
strategian valmisteluun ja edunvalvontatehtävään. ”

Mipa –yhteistyön arvostuksesta kertoo sekin,
kuinka paljon A-kiltalaisia työpajassa on paikalla.

Tulevaisuus?

