
Helsingin A-Kilta ry 
Toimintakertomus vuodelta 2021 

Helsingin A-Kilta ry:n 55. toimintavuosi  

1. Polkuja päihteettömyyteen ja hyvinvointiin                       
Helsingin A-Kilta ry jatkoi yleishyödyllisenä ja voittoa tavoittelemattomana 
yhdistyksenä tarjoamalla päihde- ja mielenterveyshaasteita kokeville ihmisille 
yksilöllistä ja yhteisöllistä matalan kynnyksen tukea. Yhdistyksen 
palveluvalikoimaan kuuluivat Malmin yhteisötila vertaistoimintoineen, 
kokemusasiantuntijan vastaanotto, yksilöllinen keskusteluapu ja liikkuva työ.  

Edistääkseen tavoitteitaan yhdistys toimi yhteistyössä kaupungin päihde- ja 
mielenterveystyön sekä alan järjestöjen ja verkostojen kanssa. Yhdistys sai 
toimintaansa avustusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA)  
ja Helsingin kaupungilta. Yhdistys kuului valtakunnalliseen A-Kiltojen Liittoon. 
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Koronapandemia vaikeutti jo toista vuotta kokoontumisia ja työn toteuttamista, 
mutta Helsingin A-Kilta tavoitti kuitenkin vuoden aikana satoja 
kohderyhmäänsä kuuluvia ihmisiä tuhansin kohtaamisin.  

2. Malmin yhteisötila 

Kohderyhmäänsä tavoittaakseen ja tukeakseen yhdistys ylläpiti matalan 
kynnyksen päihteetöntä kohtaamispaikkaa, Malmin yhteisötilaa. Toimintaa 
avusti STEA. Malmin yhteisötila oli avoinna kuutena päivänä viikossa 
alkuvuoden kokoontumisrajoitusten kuukausia lukuun ottamatta. Päivisin ja 
iltaisin oli monipuolista ryhmätoimintaa, tapahtumia ja retkiä. 
Sunnuntaitoiminta ja osa ryhmistä järjestettiin vapaaehtoisvoimin. Kesällä 
toteutettiin Green Care -toimintaa hoitamalla Longinojan luona sijaitsevaa 
kasvimaata. 

Koronarajoitusten vuoksi yhteisötila jouduttiin pitämään vapaalta 
yhteisöllisyydeltä suljettuna tammikuusta pitkälle kevääseen. Kesästä lähes 
vuoden loppuun yhteisötila pidettiin avoinna erityisjärjestelyin.  

Marraskuussa Malmin yhteisötilassa järjestettiin hyvinvoinnin päivä naisille 
yhteistyössä Espoon ja Kirkkonummen A-kiltojen kanssa. Tapahtumassa saatiin 
terveysneuvontaa ja hierontapalvelua ja nautittiin taide-elämyksistä. Miehille 
järjestettiin myös oma hyvinvoinnin päivä. Omaan hyvinvointiin liittyvät teemat 
nousivat kaikkiaan keskeisesti esille yhteisön ryhmä- ja päivätoiminnassa, ja 
kävijöiden toiveesta alettiin suunnitella syksyn lopulla Eroon tupakasta -ryhmää. 

Vaikka koronakriisi marras-joulukuussa jälleen vaikeutui, joulukuussa ehdittiin 
kuitenkin järjestää pienimuotoisia jouluisia juhlia ja retkiä kiitoksena kävijöille ja 
vapaaehtoisille.  

Turvallinen yhteisö 

Moninaisuus oli tavoiteltu arvo yhteisössä. Toimintaan osallistui nuoria aikuisia, 
keski-ikäisiä ja senioreita sekä päihdetoipujia, mielenterveystoipujia ja läheisiä. 
Korvaushoito ei ollut este osallistumiselle, ja osallistumisen kynnys pidettiin 
muutenkin matalana päivätoiminnassa. 

Sukupuolisensitiivisyys huomioitiin vahvistamalla häirintävapaata 
toimintakulttuuria ja järjestämällä naisille omaa tilaa ja toimintaa. Myös 
miehille oli omaa toimintaa. Naiserityistä työtä edistettiin A-Kiltojen Liiton 
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naisjaostossa ja eteläisten kiltojen naisten yhteistoiminnassa. Kävijävihkossa 
jokainen sai määritellä sukupuolensa haluamallaan tavalla.  

Koronaturvallisuutta vahvistettiin tehostetulla hygienialla, henkilömäärien 
rajoituksilla ja etäisyyksillä sekä pitämällä esillä koronarokotusten tarpeellisuutta.  

Etätoiminta 

Etätoimintaa järjestettiin eniten vaikeimpina koronakuukausina, mutta jotkin 
etätoiminnot jäivät osaksi arkea myös lähiyhteisöllisyyden kuukausina. Etänä 
toteutettiin sekä yksilöllistä keskusteluapua että ryhmätoimintaa. Pandemian 
aikana myös Helsingin päihde- ja mielenterveystoimijoiden verkostotapaamiset 
on toteutettu etänä.  

Etätaitoja vahvistavaa digitukea annettiin edelleen matalan kynnyksen 
henkilökohtaisella opastuksella.  

Esimerkkejä Malmin yhteisötilan säännöllisestä toiminnasta 

• Naisten ilta ma (rajoitusten aikana etänä) 
• Äijäilta ke 
• A-killan Viikkoryhmä su 
• Kiltatuokiot ke, to, pe (rajoitusten aikana etänä) 
• Kohtaamistuokio ti ja korva-akupunktio to /                                       

kaupungin päihdepalvelujen Jelppi 
• Itsetutkisteluryhmä joka toinen ti 
• Kasvimaaporukka keväästä syksyyn 
• Arkiaamun brunssi ti ja sunnuntaikeitto 
• Biljardi- ja Yatzy-peliporukat 
• AA Nova pe (myös läheisille), NA Nokka ti, NA-Malmi to 
• Yksilöllinen keskustelu- ja palvelutuki 
• Päihteettömät juhlat, retket ja hyvinvointitapahtumat 
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Liikkuva työ ja verkostot 

Malmin yhteisötilasta jalkauduttiin kohtaamaan päihdemaailmassa eläviä ja 
sieltä pois kaipaavia ihmisiä tori- ja asema-alueille ja kaupungin 
päihdepalveluiden yksiköihin. Tavoitteena liikkuvassa työssä oli arvostava 
kohtaaminen elämäntilanteesta riippumatta, keskusteluapu ja kutsu kokeilemaan 
päihteetöntä päivää. Etsivässä työssä huomattiin, että A-kilta on 
päihdemaailmassa elävien keskuudessa tunnettu ja arvostettu. Moni kohdattu 
ilmaisi kiitollisuutta siitä, että A-kilta on olemassa heitä varten. 

Osana Jalkautuvat-verkostoa Helsingin A-Kilta myös kehitti etsivän työn 
turvallisuutta ja jakoi asiantuntemustaan muiden toimijoiden kanssa 
päihdemaailmassa elävien tilanteen parantamiseksi. 

Yhdistys vei A-kiltainfoa muun muassa kaupungin Starttiryhmiin ja 
Päihdekuntoutus Luotoon (päiväkeskus Aalto), päihdesairaaloihin ja muihin 
päihdetyön yksiköihin. A-kiltainfoja ryhdyttiin kehittämään 
asiakaslähtöisempään, keskustelevaan ja kohtaavaan suuntaan. 

Sotemuutoksen aiheuttamien myllerrysten keskellä osallistuttiin yhdistysten 
keskinäiseen vertaistukeen ja vaikuttamistyöhön järjestölähtöisen päihde- ja 
mielenterveystyön jatkuvuuden varmistamiseksi. 

3. Kokemusasiantuntijuutta Pohjois-Helsingin  
mielenterveys- ja päihdetyöhön 

Helsingin A-Killan kokemusasiantuntijan vastaanotto 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 avustaa 
Helsingin kaupunki. 

Kokemusasiantuntija kertoi kokemustarinansa ja kohtasi päihde- ja 
mielenterveyshaasteista kärsiviä jalkautuen eri puolille kaupunkia. 
Kohtaamispaikkoja olivat muiden muassa Maunulan terveysasema ja Suursuon 
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sairaala, Malmin päihdepolin vastaanotto ja polin Starttiryhmä, Malmin 
yhteisötila, päiväkeskus Aalto sekä tori- ja asema-alueet. 

Lisäksi kokemusasiantuntija osallistui kutsuttaessa kaupungin päihdetyön 
kehittämiseen. 

4. Yhdistyksen jäsenistö ja vuosikokoukset 

Vuonna 2021 yhdistyksellä oli 124 jäsentä, joista oli naisia 51 ja miehiä 73. 
Jäsenillä oli oikeus osallistua Malmin yhteisötilan toiminnan lisäksi A-Kiltojen 
Liiton valtakunnalliseen ja alueelliseen virkistys- ja koulutustoimintaan.  

Kevätkokous pidettiin 10.4.2021 klo 15.00. Syyskokous pidettiin 13.11.2021 klo 
15.00. Molempien kokousten paikkana oli Malmin yhteisötila. Yhdistyksen 
jäsenmaksuksi päätettiin 10 euroa. Vuoden 2020 toiminnantarkastaja oli Pekka 
Niemi (Eurotase), ja hänet valittiin syyskokouksessa myös vuoden 2021 
toiminnantarkastajaksi. 

5.  Hallitus ja yhdistyksen talous 

Hallitukseen kuuluivat Unto Turunen (pj), Aulis Haaranen, Christa Heikkilä, 
Erkki Kukkonen, Jari Kuusela, Reijo Lehtonen ja Pekka Luukkonen. 
Varajäseniä olivat Pirjo Sundström ja Jouko Väisänen. Hallitus kokoontui kuusi 
kertaa ja käsitteli lisäksi kiireisimpiä asioita sähköpostilistallaan. Yhdistyksen 
edustaja lähetettiin myös A-Kiltojen Liiton vuosikokoukseen. 

Hallitus huolehti ilmapiiristä, turvallisuudesta ja taloudesta 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.  

Talous 

Hallitus piti huolen siitä, että talous pysyi hyvässä kunnossa. Suomalaisten 
elinkustannusten nousu alkoi näkyä myös yhdistyksen kuluissa, minkä vuoksi 
kuluja on seurattava huolellisesti vuonna 2022. 

Yhdistys järjesti Polkuja päihteettömyyteen ja hyvinvointiin -toimintaa STEAn Ak-
avustuksella. Lisäksi STEAlta saatiin Paikka auki osatyökykyiselle -avustus.  
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Helsingin kaupunki avusti kokemusasiantuntijatoimintaa. Näitä kolmea avustusta 
anottiin myös vuodelle 2022. 

Yhdistys hankki taloushallinto-ohjelman sekä kirjanpito- ja palkanmaksupalvelut 
edelleen Admicom Oy:lta ja Adminetiltä. 

6. Vastuuhenkilöt ja avustajat 

Palkatut työntekijät 

Yhdistyksellä oli kolme kokopäiväistä ja yksi osa-aikainen työntekijä. 
Lyhytaikaisissa tehtävissä työskenteli lisäksi kolme henkilöä, jotka avustivat 
muun muassa loma-aikoina ja ryhmänohjaajina. 

Vapaaehtoiset 

Malmin yhteisötilassa toimi vuoden mittaan kymmeniä vapaaehtoisia. 
Vapaaehtoiset muun muassa ohjasivat ryhmiä, hoitivat kirpputoria ja 
kasvimaata, osallistuivat keittiö- ja muihin ylläpitotöihin ja tiedottivat 
toiminnasta uusille kävijöille. Sunnuntaitoiminnasta vastasi vapaaehtoinen. 
Vapaaehtoinen vertaistuki oli kaiken toiminnan ytimessä. 

Yhdistys tuki kohderyhmään kuuluvien kuntoutumista tarjoamalla 
mahdollisuuden kuntouttavaan työtoimintaan. Ajoittain läsnä oli myös 
opiskelija. Kaupungin päihdetyön Jelpin kaksi työntekijää pitivät viikoittain 
Malmin yhteisötilassa kohtaamistuokion. 

Tuki, koulutus ja kehittäminen 

Toimintaa suunniteltiin, arvioitiin ja kehitettiin aktiivisesti osana arjen työtä. 
Matalan kynnyksen toiminnassa ohjaaja tuki vapaaehtoisia. Työntekijät 
huolehtivat vilkkaan ja kiireisen työn keskellä jaksamisestaan ja työn 
kehittämisestä keskustelemalla keskenään ja hallituksen kanssa. 
Palkatuilla ja vastuullista vapaaehtoistyötä tekevillä työntekijöillä oli 
mahdollisuus osallistua mentoroivaan työnohjaukseen ja A-Kiltojen Liiton 
tapahtumiin. 

Yhdistys osallistui Kuntoutussäätiön arviointikoulutukseen, STEAn jatkuvan 
raportoinnin pilotointiin ja alan verkostojen etätapaamisiin. 
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7. Viestintä 

Tapahtumista ja aukioloajoista kerrottiin yhdistyksen nettisivuilla 
helsinginakilta.fi, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustauluilla. Toiminnasta 
kertominen kumppaneiden yksiköissä ja verkostotapaamisissa sekä asiakasohjaus 
kumppanien taholta olivat tärkeä osa viestintää. Liikkuvassa työssä ja 
kokemusasiantuntijan vastaanotolla kutsuttiin ihmisiä kokeilemaan päihteetöntä 
päivää. 

Koronarajoitusten aikana ihmisiä pyrittiin kohtaamaan yksilöllisesti etänä niiden 
osalta, jotka olivat halunneet luovuttaa yhteystietonsa tai ottivat yhteyttä oma-
aloitteisesti. Liikkuvassa työssä tavoitettiin uusia kohderyhmään kuuluvia. 
Ilmoituksia pidettiin esillä myös ulko-ovessa niille, joilla ei ollut mahdollisuutta 
seurata nettisivuja ja sosiaalista mediaa. 

Vertaistuellinen kokemusten jakaminen on toiminnassa tärkein vetovoimatekijä. 
Kyselyiden tulosten mukaan toimintaan osallistuttiin, koska se helpotti 
yksinäisyydentunnetta sekä tuki päihteettömyyttä, hyvinvointia, luottamusta 
elämää kohtaan ja kykyä selviytyä arjen asioista. Tulosten mukaan toimintamme 
vahvistaa ihmisten osallisuutta. 

8. Kiitos 

Vuonna 2021 Helsingin A-Killan toiminnassa ja päihteettömässä 
kohtaamispaikassa sadat ihmiset tulivat kohdatuiksi ja olivat osallisia 
vertaistuellisesta yhteisöstä ja yksilöllisestä tuesta.  

Helsingin A-Kilta ry:n hallitus kiittää joustavuudesta, periksiantamattomasta 
työotteesta, yhteisöllisyydestä ja yhteishengestä jäseniä, kävijöitä, vapaaehtoisia, 
työntekijöitä ja kumppaneita. Kiitämme STEAa ja Helsingin kaupunkia 
toiminnan mahdollistaneista avustuksista.  

Vuonna 2021 toiminnassa kertyi… 
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290 ryhmäkokoontumista 
	 	 	 	 1008 yksilöllisen tuen kertaa 

6668 kohtaamiskertaa! 

”Hyvä kun on tämmöistä. HYVÄ!” 
”Olen todella kiitollinen!” 

(Sitaatit osallistujien palautteista) 
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