Helsingin A-Kilta ry
Toimintakertomus
vuodelta 2020
1. Helsingin A-Kilta ry:n 54. toimintavuosi:
KORONA ISKI, MUTTA HANSKOJA EI LAITETTU NAULAAN
Helsingin A-Kilta ry jatkoi yleishyödyllisenä yhdistyksenä luomalla mahdollisuuksia
vertaistuelliseen yhteisöllisyyteen sekä yksilölliseen keskustelu- ja palvelutukeen.
Yhdistys ylläpiti matalan kynnyksen päihteetöntä kohtaamispaikkaa Malmilla sekä
kokemusasiantuntijan vastaanottoa Maunulan terveysasemalla ja Malmin päihdepolilla.
Yhdistys tavoitti kohtaamistyöllään satoja kohderyhmäänsä kuuluvia ihmisiä.
Edistääkseen tavoitteitaan yhdistys kuului valtakunnalliseen A-Kiltojen Liittoon ja toimi
yhteistyössä kaupungin Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskuksen sekä muiden päihde- ja
mielenterveystoimijoiden kanssa. Toiminta oli kevätkaudella pahaa-aavistamattoman
vilkasta, kunnes koronaviruksen aiheuttama pandemia muutti kaiken.
Koronakriisi esti ja vaikeutti toimintaa maaliskuun puolivälistä vuoden loppuun.
Hanskoja ei kuitenkaan laitettu naulaan. Tavoittaakseen kohderyhmää, mutta
suojellakseen kuitenkin samalla toimintaan osallistuvien ja muiden suomalaisten terveyttä
Helsingin A-Kilta otti käyttöön terveysturvallisuutta parantavia käytäntöjä ja uusia
toimintamuotoja.
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Tehostettu hygienia otettiin perusteellisesti haltuun Malmin yhteisötilassa keväällä
2020 – ohjaaja Jokke tässä pöytiä desinfioimassa. Syksyllä ryhdyttiin myös
noudattamaan uutta maskisuositusta.

2. Malmin yhteisötila – polkuja päihteettömyyteen ja
hyvinvointiin Matalan kynnyksen kohtaamispaikassa
Kohderyhmää tavoittaakseen ja tukeakseen yhdistys ylläpiti matalan kynnyksen
päihteetöntä kohtaamispaikkaa, Malmin yhteisötilaa. Toiminnan mahdollistivat Stean Akhankeavustus ja yhteistyö kaupungin Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskuksen kanssa.
Malmin yhteisötila oli avoinna 15.3.2020 saakka kuutena päivänä viikossa, arkisin klo 9–
15.30 ja sunnuntaisin klo 11–14. Päivisin ja iltaisin oli monipuolista ryhmätoimintaa ja
retkiä. Sunnuntaitoiminta ja osa ryhmistä järjestettiin vapaaehtoisvoimin. Kesällä
toteutettiin Green Care -toimintaa hoitamalla Longinojan läheisyydessä sijaitsevaa
kasvimaata.
Maaliskuun puolivälistä kesäkuulle yhteisötila pidettiin suljettuna Suomen hallituksen
julistaman poikkeustilan vuoksi. Kesästä pitkälle syksyyn yhteisötila pidettiin avoinna
erityisjärjestelyin. Marraskuun lopulla koronakriisi kuitenkin taas vaikeutui, ja
joulukuussa palveluita voitiin tarjota lähinnä vain etänä tai ulkona kohtaamalla.
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Turvallinen yhteisö
Turvallista ja moninaisuuden sallivaa ilmapiiriä vahvistettiin Malmin yhteisötilassa
pitämällä esillä päihteettömyyden teemaa ja häirintävapaata yhteisökulttuuria.
Kävijävihkossa jokainen sai määritellä sukupuolensa haluamallaan tavalla (naiset, miehet,
muut). Naisille ja miehille järjestettiin omia vertaistuellisia iltojaan. Yhteisössä
korvaushoito ei ollut este osallistumiselle.
Esimerkkejä säännöllisestä ohjelmasta Malmin yhteisötilan aukioloaikoina
Biljardi- ja Yatzy-peliporukat
Naisten ilta, Äijäilta, Viikkoryhmä
Keskiviikon kiltatuokio ja yhteisökahvit
Jelpin tuokio ja Relax – korva-akupunktio
Itsetuntemusryhmä
AA Nova, AA Ryhtiryhmä, NA Nokka
Ogelikerho mielenterveyskuntoutujille
Kasvimaaretket ja Lauantain teemaporukan kulttuuriretket
Arkiaamun brunssi ja sunnuntaikeitto
Koronapandemia pakotti sopeutumaan ja opettelemaan uusia toimintatapoja
Yhdistyksen työtä määrittelivät vuonna 2020 epävarmuus toimintaympäristöön
vaikuttavan koronakriisin kehittymisestä, uusien toimintamenetelmien etsiminen ja
opetteleminen, peruutuksista ja muutoksista tiedottaminen sekä koronaturvallisuuden
kehittäminen ja neuvonta. Samalla painoi tietoisuus siitä, että tärkeintä olisi ollut tavoittaa
palvelujen ulkopuolelle katoavaa kohderyhmää välittömästi.
Helpompienkin koronakuukausien aikana toimintaa jouduttiin muokkaamaan
tehostetulla hygienialla, etäisyyksien asettamisella, henkilömäärien rajoituksilla,
maskisuosituksella ja lopulta myös tarjoilujen lopettamisella sisätiloissa.
Koronakriisissä toiminnan pääpaino oli siirrettävä vilkkaasta vertaistuellisesta
yhteisöllisyydestä yksilölliseen tukeen, pienimuotoiseen ryhmä- ja retkitoimintaan,
kohtaamisiin pihalla Take Away -annosten kera, etsivään työhön sekä etäpalveluihin.
Etsittäessä keinoja etätoimintaan paljastui monen kohdalla digituen tarve.
Digitukea annettiin matalan kynnyksen henkilökohtaisella opastuksella. Vuoden 2021
alkupuolella etätoiminnan valikoimassa ovat olleet jo puhelintuki, viestittely älylaitteilla ja
sosiaalisessa mediassa, päihteetön etätietovisa sekä Naisten ilta, Kiltatuokio ja
verkostotapaamiset etänä. Suurta osaa kävijöistä etäpalvelut eivät kuitenkaan tavoita.
Älylaitteiden ja digitaitojen puute eivät ehkä kokonaan selitä tätä ilmiötä; odotukset voivat
kohdistua vaikeasti korvattavaan yhteisölliseen lähitoimintaan.
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Malmin yhteisötilan ja liikkuvan työn tilastoa vuodelta 2020
Kohderyhmään kuuluvia erillisiä henkilöitä tavoitettiin noin 318 (Malmin yhteisötila,
liikkuva työ ja etäpalvelut).
Malmin yhteisötilassa toteutui 3916 kohtaamiskertaa (* 8200 kertaa vuonna 2019).
Kasvimaaretkiä sekä muita luonto- tai kulttuuriretkiä järjestettiin 26.
Etsivään työhön lähdettiin 18 kertaa ja näiden kertojen yhteydessä kertyi 163
kohtaamiskertaa.
Henkilökohtaista keskustelu- ja palvelutukea annettiin 290 kertaa (lähi- ja etäpalvelut).
Osallistuttiin 53 kertaa verkostotapaamisiin, yhteistapahtumiin ja -juhliin, joissa kertyi
noin 450 kohtaamiskertaa mukaan lukien ammattilaiset.
* Kohtaamiskertojen laskua selittää koronapandemia, sillä alkuvuodesta ennen koronaa
toiminta oli vilkasta kaikilla osa-alueilla.

Kiltalaiset eri paikkakunnilta kokoontuivat Malmin yhteisötilassa videotalkoisiin 18.1.
A-Kiltojen Liiton julkaisemissa videoissa kerrotaan henkilökohtaisia toipumistarinoita.
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Osallistujat hyötyivät toiminnasta
Palaute toiminnasta on ollut valtaosin myönteistä vallitsevasta kriisiajasta huolimatta,
joskin rajoitukset ja muutokset ovat aiheuttaneet pettymystä. Hyvinvointikyselyn tulosten
mukaan toimintaan osallistuminen helpotti koronavuoden aikana yksinäisyydentunnetta
sekä tuki päihteettömyyttä, hyvinvointia, luottamusta elämää kohtaan ja kykyä selviytyä
arjen hankalista asioista.
Vertaistuen antamisesta tai muun vapaaehtoistehtävän tekemisestä kaikki kertoivat
saaneensa iloa tai merkityksellisyyttä. Tähän koronavuoden toimintaa koskevaan
hyvinvointikyselyyn vastasi vain yksitoista osallistujaa, mutta tulokset olivat
samansuuntaisia kuin kahden edeltävän vuoden toimintaa koskevissa kyselyissä, joihin
kumpaankin oli vastannut yli kolminkertainen määrä kävijöitä.
Kumppanuustoimintaa ja mukavia yhteistyötapahtumia
Kumppanuustyö Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskuksen kanssa mahdollisti edelleen
asiakasohjauksen ja kohderyhmän tavoittamisen. Kaupungin pohjoisen alueen päihdetyön
yksikkö Jelppi oli läsnä yhteisötilassa aukioloaikoina torstaisin, ja Jelpin työntekijä piti
kävijöille myös korva-akupunktioryhmää. Toimintaa rikastettiin tarjoamalla tiloja
päihteetöntä elämäntapaa ja mielenterveystoipumista edistäville tahoille kahdentoista
askeleen ryhmistä harrastus- ja itsetuntemusryhmiin.

KokoTeatterissa järjestetyissä Bling-iltamissa 7.3. yhdistettiin musiikkia ja teatteria sekä
kauneus- ja hyvinvointipalveluita arvostuksen osoitukseksi naisille.
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Yhdistys vei A-kiltainfoa kaupungin Starttiryhmiin ja Päihdekeskus Luotoon, Järvenpään
päihdesairaalaan ja muihin päihdetyön yksiköihin sekä osallistui jalkautuvan työn
verkostotapaamisiin. Yhdistys koordinoi Helsingissä toimivien vertaisten ja
ammattilaisten Vety-verkoston tapaamisia.
Tammikuussa Helsingin A-Kilta emännöi ja isännöi videotalkoita Malmin yhteisötilassa.
A-Kiltojen Liiton julkaisemilla videoilla eri paikkakuntien kiltalaiset kertovat
toipumistarinansa. Helmikuussa eteläisten A-kiltojen puheenjohtajat kokoontuivat
Malmin yhteisötilaan keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Samassa yhteydessä
järjestettiin myös yhteistyössä A-Kiltojen Liiton eteläisen aluekoordinaattorin kanssa
”Stea-työpaja”, jossa Stean asiantuntijat johdattivat kiinnostuneita kiltalaisia avustusten
hakemisen ja raportoimisen saloihin. A-Kiltojen Liiton tapahtumiin osallistuttiin myös
muualla Suomessa.
Naiserityistä yhteistyötä edistettiin Bling-tapahtumassa, A-Kiltojen Liiton naisjaostossa
sekä liiton koordinoimassa eteläisten kiltojen naisten yhteistoiminnassa.
Helsingin A-Kilta oli jo vuonna 2019 kutsunut koolle naiserityistä työtä tekeviä tahoja
tavoitteenaan luoda päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville naisille uudenlainen,
arvostusta ilmentävä tapahtumakonsepti. Yhteistyön tuloksena syntyi naisten päivän
aaton Bling-iltamat. Bling veti järjestäjineen Kokoteatteriin yhteensä noin satapäisen
porukan nauttimaan hyvinvointipalveluista, musiikista, teatterista, herkkupyöydästä ja
naisten välisestä vertaistuesta. Bling-yhteistyössä Helsingin A-Killan ja yli kymmenen
tahon kanssa olivat mm. Pro-Tukipiste ry, Kipinä ry ja Ensi- ja Turvakotien liitto ry.

3. Kokemusasiantuntijuutta Pohiois-Helsingin
mielenterveys- ja päihdetyöhön
Helsingin A-Killan kokemusasiantuntijapalvelu on tarkoitettu helsinkiläisille, joita
mietityttää oma tai läheisen päihteidenkäyttö, mielenterveys ja arjenhallinta. Palvelu on
kiireetöntä, luottamuksellista ja maksutonta keskusteluapua ja vertaistukea ihmiseltä, jolla
on oma kokemus päihteidenkäytön aiheuttamista ongelmista, mutta myös toipumisesta ja
arjen kohenemisesta. Vastaanotolle voi saapua anonyymisti, kirjautumatta
terveyskeskukseen tai päihdepolille. Kokemusasiantuntijatoimintaa avusti Helsingin
kaupunki.
Kokemusasiantuntijan vastaanotto oli avoin Maunulan terveysasemalla kolmena
arkipäivänä viikossa klo 8–16. Suursuon sairaalan asiakkaita hän tapasi kahden kesken ja
keskusteluryhmissä torstaisin. Uusi vastaanotto kaupungin Pohjoisen psykiatria -ja
päihdekeskuksessa oli avoinna 7.8. alkaen perjantaisin klo 8.45–12.45.
Lisäksi kokemusasiantuntija toimi Malmin yhteisötilassa 1,5 päivänä viikossa sekä kertoi
toipumistarinaansa ja viesti Helsingin A-Killan päihteettömästä yhteisöllisyydestä
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Pekka Luukkonen aloitti Helsingin A-Killan kokemusasiantuntijana tammikuussa 2020.

kaupungin päihdetyön yksiköissä, kuten Päiväkeskus Aallossa ja Malmin päihdepolin
Starttiryhmissä.
Kokemusasiantuntijatoiminnan tilastoa vuodelta 2020 – kohtaamiskerrat
Maunulan terveysaseman vastaanotto: 55 kohtaamista
Suursuon sairaala: 104
Malmin päihdepoli: 18
Malmin päihdepolin Starttiryhmä: 19
Päihdekeskus Luonto / Aalto: 14
Malmin yhteisötila: 58
Keskustelu- ja palvelutuki etänä: 114
Kaikkiaan kohtaamiskertoja kokemusasiantuntijatoiminnassa: 382
Lisäksi 9 yhteistyötapaamista kaupungin työntekijöiden kanssa

7

4. Yhdistyksen jäsenistö, jäsenkokoukset ja jäsenmaksu
Vuonna 2020 yhdistyksellä oli 125 jäsentä (122 vuonna 2019). Jäsenillä oli oikeus osallistua
Malmin yhteisötilan toiminnan lisäksi A-Kiltojen Liiton valtakunnalliseen ja alueelliseen
virkistys- ja koulutustoimintaan.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin vasta 4.9.2020 klo 16.45 johtuen koronapandemian
aiheuttamasta poikkeustilasta keväällä. Syyskokous pidettiin 20.11.2020 klo klo 16.00.
Molempien kokousten paikkana oli Malmin yhteisötila. Toiminnantarkastaja oli Pekka
Niemi.
Yhdistyksen jäsenmaksu oli 10 euroa.

5. Hallitus ja yhdistyksen talous
Vuoden 2020 hallitukseen kuuluivat Unto Turunen (pj), Christa Heikkilä, Erkki Kukkonen,
Jari Kuusela, Reijo Lehtonen ja Pekka Luukkonen. Varajäsen oli Jouko Väisänen. Hallitus
kokoontui viisi kertaa ja käsitteli lisäksi kiireisimpiä asioita sähköpostilistallaan.
Hallitus huolehti ilmapiiristä ja turvallisuudesta sekä varmisti seurannallaan, että
yhdistyksen toimintaa toteutettiin monipuolisesti, kehittävällä otteella ja arvot ja tavoitteet
huomioiden. Valtakunnallisen A-kiltatoiminnan arvoja ovat päihteettömyys,
vapaaehtoisuus, kokemuksellisuus, yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja yhteistoiminta.
Hallitus piti huolta taloudesta, joka oli koko vuoden ajan tasapainoinen. Yhdistys järjesti
Malmin yhteisötilan toimintaa Stean Ak-avustuksella. Stean Paikka auki II
-hankeavustuksella palkattiin osatyökykyinen osa-aikaisesti.
Kokemusasiantuntijatoimintaa järjestettiin Helsingin kaupungin avustuksella. Kaikkiin
näiden kolmen toiminnan toteuttamiseen anottiin avustusta myös vuodelle 2021.
Yhdistys hankki taloushallinto-ohjelman sekä kirjanpito- ja palkanmaksupalvelut edelleen
Admicom Oy:lta ja Adminetiltä.

6. Palkatut ja vapaaehtoiset työntekijät sekä muut
yhteisössä avustavat henkilöt
Yhdistyksen palkkaamat työntekijät
Yhdistyksen vakituisesti palkkaamista henkilöistä kaksi työskenteli Stean avustamassa
Ak-toiminnassa kehittäen Malmin yhteisötilan toimintaa sekä liikkuvaa ja verkostotyötä.
Paikka auki -työssä työskenteli yksi henkilö osa-aikaisesti. Lyhytaikaisissa tehtävissä
työskenteli lisäksi viisi tuntiapulaista, jotka avustivat mm. loma- ja ruuhkasijaisuuksissa
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sekä naiserityisessä, etsivässä ja etätukityössä. Helsingin kaupungin avustuksella
palkattiin kokopäivätyöhön kokemusasiantuntija.
Vapaaehtoiset Malmin yhteisötilassa
Malmin yhteisötilassa toimi vuoden mittaan 23 nimeltä tiedettyä vapaaehtoista (20
vuonna 2019). Toistuvia vapaaehtoistehtäviä olivat mm. sunnuntaitoiminnnan,
Viikkoryhmän ja Itsetuntemusryhmän ohjaus, Boutique-kirpputorin ja kasvimaan
hoitaminen, siivous, ompelu- ja keittiöapu, info uudelle tulijalle ja etätuki. Vertaistuki oli
vapaaehtoisen toiminnan ja samalla koko yhdistyksen toiminnan ja viestinnnän sydän.
Muut Malmin yhteisötilassa työskennelleet
Kumppanuustyön puitteissa Malmin yhteisötilassa oli aukioloaikoina läsnä viikoittain
Pohjoisen Jelpin kaksi työntekijää.
Yhdistys tuki kohderyhmäänsä kuuluvia henkilöitä heidän kuntoutumispoluillaan
ottamalla heidän keskuudestaan vuoden mittaan yhden henkilön kuntouttavaan
työtoimintaan ja yhden työkokeilijan. Ajoittain läsnä oli myös opiskelija.
Vastuuhenkilöiden tuki
Sekä palkatuilla että vastuullista työtä tekevillä vapaaehtoisilla työntekijöillä oli
mahdollisuus osallistua työnohjaukseen sekä A-Kiltojen Liiton virkistys- ja
koulutustoimintaan. Toimintaa suunniteltiin ja kehitettiin mm. Kiltakahveilla ja eri tiimien
tapaamisissa. Osa koulutus- ja virkistystapahtumista jouduttiin koronan takia perumaan.
Syksyllä järjestettiin vastuuhenkilöille Myötätunto-aiheinen koulutuspäivä. Lisäksi
osallistuttiin Kuntoutussäätiön Artsi-koulutukseen ja ilmoittauduttiin Stean jatkuvan
raportoimisen pilotointiin, joka pääosin ajoittuu vuoteen 2021.

7. Viestintä
Viestintää toteutettiin Malmin yhteisötilassa, vertaistoiminnassa ja kokemusasiantuntijatoiminnassa. Tapahtumista ja aukioloajoista kerrottiin yhdistyksen nettisivuilla
helsinginakilta.fi sekä Helsingin A-Killan ja yhteistyötahojen Facebook-sivuilla ja
-ryhmissä. Asiakasohjaus yhteistyökumppaneiden taholta sekä vierailut kumppaneiden
yksiköissä olivat tärkeä osa viestintää.
Koronavuoden aikana viestintää kohdennettiin aiempaa enemmän yksilöllisesti
puhelimitse, sähköpostitse ja messengerin kautta niiden osalta, jotka halusivat luovuttaa
yhteystietonsa tai ottivat yhteyttä oma-aloitteisesti. Etsivän katutyön avulla tavoitettiin
uusia kohderyhmään kuuluvia ja ilmoituksia palveluista pidettiin esillä myös ulko-ovessa
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”Kaameaa tunnelmaa” killan keittiössä hetkeä ennen pienimuotoista Halloween-juhlaa.
Helsingin vaikean koronatilanteen vuoksi yhteisön perinteiset jouluateriat muunnettiin
työntekijän rakkaudella valmistamiksi Take Away -juhla-aterioiksi, joita annettiin
kävijöille joulua edeltävällä viikolla ja jouluaattona.

niille, joilla ei ole mahdollisuutta seurata esim. nettisivuja. Verkostojen keskusteluissa
siirryttiin vuoden aikana etätapaamisiin.

8. Kiitos
Yhdistys piti vuonna 2020 tärkeänä noudattaa rajoituksia ja suosituksia koronaepidemian
voittamiseksi. Näiden välttämättömien toimenpiteiden vuoksi Malmin yhteisötilan
aiemmin runsaat kävijämäärät laskivat vuoden aikana. Toisaalta löydettiin uusia
toimintamenetelmiä ja tavoitettiin uusia kohderyhmään kuuluvia. Naiserityistä
näkökulmaa huomioitiin sekä verkostotyössä että kiinteänä osana Malmin yhteisötilan
kävijätoimintaa.
Helsingin A-Kilta ry:n hallitus kiittää lämpimästi työntekijöitä, avustajia, vapaaehtoisia ja
yhteistyöverkostoissa toimivia kumppaneita ahkerasta työstä, keskinäisestä tuesta ja
yhteishengestä haastavana vuotena 2020. Kiitämme myös Steaa ja Helsingin kaupunkia
toiminta-avustuksista.

”Toivottavasti korona menee pian ohi ja voimme kokoontua vapaasti.”
– Anonyymi Malmin yhteisötilan kävijä
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