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Toiminnan tarkoitus
Turun A - Killan toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa
päihderiippumattomuuteen, sekä tukea ja opastaa heidän läheisiään olemaan avuksi tällä taipaleella. Turun
A-Kilta ry toteuttaa säännöissä määriteltyä perustehtäväänsä, päihdeongelmista vapaata elämäntapaa. Se
edistää jäsenten ja heidän läheistensä omatoimisuutta, poistaa ennakkoluuloja, edistää vertaistukeen
perustuvaa päihdetoipumista sekä etsii uusia toimintamuotoja päihdeongelmien ehkäisemiseksi ja
vähentämiseksi. Toimintaa ohjaavat A-kiltatoiminnan arvot vapaaehtoisuus, kokemuksellisuus,
yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja yhteistoiminta.

Toiminnan kohderyhmä
Turun ja sen ympäristökuntien asukkaat, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia tai ovat muuten
vaarassa syrjäytyä. Turun A -killan toiminnassa on mukana myös muita asiakasryhmiä, työttömiä, yksinäisiä,
varattomia ja maahanmuuttajia. A -kilta tukee myös työkokeilussa olevien elämänhallintaa sekä luo sisältöä
ja mielekkyyttä vapaaehtoistyöntekijöiden toimintaan. Päihteetöntä elämäntapaa arvostaville A-kilta luo
käytännön mahdollisuuksia tukea ja toteuttaa päihteetöntä toimintaa.
Turun A-killan päivätoimintakeskuksessa Jokituvalla oli vuonna 2016 yhteensä 30104 käyntikertaa ja
Jyrkkälän asukastuvalla 11643 käyntikertaa. Erillisiä kävijöitä oli n. 1200. Suurin osa kävijöistä löytää paikalle
”puskaradion” kautta, mutta Turun A-kiltaan ohjataan ihmisiä myös sosiaalitoimiston, seurakunnan
diakonityön, a-klinikan ja muiden päihdekuntoutuspaikkojen kautta. Suurin osa kävijöistä on 40 - 70 vuoden
ikäisiä, mutta nuorten aikuisten ja lapsiperheiden osuus on kasvanut viime vuosien aikana.

Toiminnan päätavoite
Yhdistyksen perustehtävä on toteuttaa ehkäisevää ja korjaavaa päihdetyötä:
● Vähentää päihteiden käyttöä järjestämällä yhteisöllistä päivätoimintaa. Turun A-kilta tukee
päihdekuntoutujia ja syrjäytymisen vaarassa olevia sekä heidän läheisiään järjestämällä
päivätoimintakeskuksissa mahdollisuuden vertaistukeen, palveluohjaukseen, vapaaehtoistyöhön sekä
työllistymistä ja kuntoutumista edistäviin toimenpiteisiin sekä kohtuuhintaiseen ruokailuun ja ruoka-apuun
● Tehdä tunnetuksi vapaaehtoisuuteen perustuvaa A-kiltatoimintaa, käsitellä ennakkoluulottomasti
päihdekysymyksiä ja pyrkiä poistamaan päihdeongelmaisiin kohdistuvia ennakkoluuloja
● Edistää samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien henkilöiden keskinäistä vuorovaikutusta ja
korjaavien elämänkokemusten välittymistä ihmiseltä toiselle vertaistukena
● Kehittää uusia toimintamuotoja päihdeongelmien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Tavoitteet vuodelle 2018
1. Turun A-killan toiminnan päätavoitteena on lisätä kävijöidensä hyvinvointia ja osallisuutta sekä
vähentää päihteiden käyttöä ja ylläpitää päihteettömyyttä järjestämällä päivätoimintakeskuksissa
päihteetöntä toimintaa, vertaistukea ja palveluohjausta.
2. Turun A-Kilta lisää toimintansa suunnittelua laatimalla strategian, jossa
määritellään yhdistyksen tavoitetila vuodelle 2023. Strategiatyö sisältää
myös yhdistyksen organisaation uudistamisen.
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3. Parannetaan yhteisöllisyyttä lisäämällä jäseniltoja, vapaaehtoisten ja
työntekijöiden kokoontumisia, järjestämällä päiväkeskuksissa
yhteisruokailuja ja kehittämällä kahvila/ruokalan toimintaa. A-kilta on
kirjattu yhteistyökumppaniksi Fingerroos säätiön hakemaan ”Syörään Yhres” hankkeeseen.
4. Lisätään tiedottamista A-killan toiminnasta kohderyhmälle ja
yhteistyötahoille. Tiedottamisessa huomioidaan muutto uuteen
toimintaympäristöön ja alueella toimivat päihde- ja mielenterveysyhdistykset.
5. Lisätään yhteistyötä Turun Kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä
Varissuon sosiaaliaseman kanssa (palveluohjaus, luukkukaverit ja
kokemus asiantuntijat). Yhteistyö konkretisoituu syksyllä 2017
solmittavan yhteistyösopimuksen kautta.

Toiminta vuonna 2018
Pääskyvuoren päivätoimintakeskus Pääskyntupa ja Jyrkkälän asukastupa
Turun A - Kilta ylläpitää Pääskyvuoren Pääskyntuvan ja Jyrkkälän asukastuvan päivätoimintakeskuksia.
Näissä päihteettömissä toimintakeskuksissa järjestetään ryhmä-, harraste- ja virkistystoimintaa.
Pääskyntuvan päivätoimintakeskus on avoinna ma 9-18, ti - pe 9 -16 ja lauantaina 9 -13. Pääskyntuvalla voi
viettää aikaansa vertaisten seurassa ja siellä on mahdollisuus nauttia lämmin ateria omakustannushintaan.
Asiakkaiden käytettävissä ovat netti ja päivän lehdet sekä toiminnallisia harrasteita, mahdollisuus osallistua
retkiin, matkoihin, juhliin ja ym. tapahtumiin. Elintarvikkeita jaetaan kahtena päivänä viikossa.
Jyrkkälän asukastupa on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8-12. Jyrkkälässä on myös tarjolla lämmin
omakustannushintainen ateria ja ruokakassin jako jäsenille kerran viikossa. Jyrkkälän asukastuvalla
jatketaan kerran viikossa 2016 alkanutta terveysneuvontaa ja luukkukaveritoimintaa. Ohjaukseen ja
neuvontaan on ollut suuri tarve ja se on otettu erityisen hyvin vastaan. Toimintaa jatketaan ja kehitetään
edelleen 2018.
Päiväkeskustoimintaa järjestetään edellisvuosien tapaan pääasiassa vapaaehtoistyöntekijöiden ja
työllistettyjen voimin, joten vapaaehtoisten rekrytointia, tuki- ja virkistystoimintaa sekä koulutusta lisätään
vuonna 2018.

Ryhmät
Vuonna 2016 ja jo aikaisemmin toimintansa vakiinnuttaneet vertaisryhmät jatkavat toimintaansa vuonna
2018. Ohjaajatoiminnasta poisjääneiden tilalle sekä uusiin ryhmiin rekrytoidaan ohjaajia. Ryhmien ohjaajille
järjestetään perehdytys ryhmätoimintaan ”vaihtaen – saattaen” mallin mukaisesti sekä koulutusta yhdessä
kumppanijärjestöjen kanssa.
Maahanmuuttajien lisääntynyt osallistuminen toimintaan edellyttää kotoutumista tukevan toiminnan
(suomen kieli ja kulttuuri - ryhmä) järjestämistä myös A-killan päiväkeskuksissa.
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Työsuojelumääräysten mukaiseen perehdytykseen on tarkoitus tehdä muutoksia siten, että se palvelee
paremmin myös heikosti suomea puhuvia maahanmuuttajia. Kesällä 2017 Setlementti Viittakiven kanssa
aloitettavan, pitkäaikaistyöttömiin maahanmuuttajiin kohdistetun projektiyhteistyön toivotaan tarjoavan
palveluohjausta tälle kohderyhmälle myös Turun A-Killassa. (Saman yhteistyökumppanin kautta Turun AKilta saa kohtuuhintaiset tulkkauspalvelut käyttöönsä)

Vakiintuneet ryhmät 2018
Aivojumppa
•

On yksi pisimpään toimineista ryhmistä. Ryhmässä kokoonnutaan maanantaisin virkistämään
muistia erilaisin hauskoin toiminnallisin tehtävin: sana- ja kuvaharjoitukset ja ristikot ym. Ryhmän
toiminnasta vastaavat vapaaehtoiset ohjaajat.

Askartelu- ja käsityöryhmät
• Askartelu – vanhasta uutta on tiistaisin sekä Lotat ryhmä parittomien viikkojen torstaisin, tehdään
kaikkea mahdollista erilaisten teemojen kuten joulu, pääsiäinen ja halloween puitteissa. Ryhmän
toiminnassa hyödynnetään mm. kierrätysmateriaaleja. Ryhmiä ohjaavat vapaaehtoiset virike- ja
kädentaitojen osaajat.
Ohjatut keskusteluryhmät
• Naisten ryhmä keskiviikkoisin ja avoin ryhmä perjantaisin, keskustellaan päivän asioista ja
ryhmäläisten esiin nostamista teemoista. Usein teemat liittyvät ihmissuhteisiin, harrastuksiin,
yksinäisyyteen, riippuvuuksiin, työelämään tai työttömyyteen, vanhenemiseen, luopumiseen ja
läheisen kuolemaan. Ryhmien ohjauksesta vastaa mielenterveys- ja päihdetyön ammattilainen.
PA ryhmä
• PA on päihteetön vertaistukiryhmä henkilöille jotka ajattelevat, että heillä saattaisi olla talous- ja
velkavaikeuksia. Ryhmään ei ole muita vaatimuksia. PA- ryhmässä käsitellään jokaisella
kokoontumiskerralla jokin teema (14 teemaa yhteensä), talous- ja velka-asioihin liittyen.

Kulttuuriseura
• Kerran viikossa on käyty teatterissa, elokuvissa konsertissa tai koettu joku muu kulttuurielämys.
Kokemukset puidaan ryhmässä aina keskiviikkoisin ja suunnitellaan seuraavaa yhteistä tapahtumaa.
Suomen kieli ja kulttuuriryhmä maahanmuuttajille
• Päivätoimintakeskuksissa työllistämistoimenpiteissä on paljon maahanmuuttajia, joiden kielitaito
ei riitä työtehtävien hoitamiseen ja kanssakäymiseen muiden kävijöiden kanssa. Ryhmässä
opiskellaan työssä ja kanssakäymisessä tarvittavaa suomen kieltä ja toimintatapoja sekä jaetaan
tietoa sekä ymmärrystä eri kulttuureista. Ryhmäläisiä tiedotetaan myös Turun kaupungin
palveluista. Maahanmuuttajien parissa ryhmä on koettu erittäin tarpeelliseksi ja sen
osallistujamäärät ovat olleet 10 -20 henkilöä.
• Parempia palveluja maahanmuuttajille – hankkeen työntekijät tarjoavat ryhmän jäsenille
keskusteluapua ja ohjausta päihde- ja mielenterveysasioissa.
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Mikan ja Veksin kokkikoulu
• Ryhmän ohjaajina toimivat vapaaehtoiset ”alan ammattilaiset”. Ryhmä kokoontuu parillisten
viikkojen keskiviikkona klo 15 -18. Ryhmä suunnittelee ja valmistaa erilaisia ruokia ja nauttii työnsä
tuotoksista.
Puutyöryhmä
• Aloitti toiminnan keväällä 2016 Lehmusvalkaman palvelutalon puutyöverstaassa. Ryhmän ohjaajina
toimivat A -killan omat alan asiantuntijat. Ryhmä toimii tiistaisin klo 15.15 -18. Ryhmässä
rakennetaan, korjataan sekä ”tuunataan” ryhmäläisten omien tarpeiden mukaisia töitä ja ryhmän
käytettävissä on myös yhteistä materiaalia. Turun kaupunki antaa tilat maksutta käyttöön myös
vuonna 2018.
Kuntotalkoot
• Ruusukorttelin palvelutalon kuntosali ja uima-allas kiltalaisten käytössä tiistaisin.
Naisten hyvän olon ryhmä
•

Aloitti toimintansa Kuntotalkoot -ryhmän jatkumona kevätkaudella 2016. Eri teemoja ja
toimintamalleja hyödyntäen ryhmän tavoitteena on lisätä naisten hyvää oloa. Ryhmä kokoontuu
Ruusukorttelissa tiistaisin.

Kuntouttavat ryhmät
Irtiotto!
• On vertaistukiryhmä henkilöille, joiden tavoitteena on päästä irti päihteistä ym. riippuvuutta
aiheuttavista, elämää kahlitsevista tekijöistä. Tarve ryhmän perustamiseen nousi
asiakastapaamisista ja teemaan liittyvä luento / keskustelusarja (päihteet, tupakka, syömishäiriöt ja
peliriippuvuus) käynnistyy loppuvuoden 2017 aikana. Irti otto! -ryhmän toiminnan yhteinen
nimittäjä on riippuvuudet ja tavoitteena niistä irti pääseminen. Luento / keskustelusarjan pohjalta
ryhmätoimintaan motivoituneista muodostetaan vertaisryhmä, jonka toiminnassa voidaan
hyödyntää myös jatkossa eri asiantuntijoita. Ryhmän ohjauksesta on jo alustavasti keskusteltu A killan kokemusasiantuntijan kanssa.
Elämäntarinat voimavaroiksi
• Tässä ryhmässä osallistujat kirjoittavat elämäntarinaansa ja kertovat/lukevat sitä
ryhmätapaamisissa. Ryhmä toimii kokemusasiantuntijakoulutukseen valmistavana ryhmänä.

Virkistystoiminta ja yhteisöllisyys
Päiväkeskuksissa järjestetään edelleen viikoittain tietokilpailuja, karaoke-, biljarditurnaus- sekä petanque
toimintaa. Vuonna 2018 osallistutaan mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisiin ja alueellisiin tapahtumiin,
biljardi, petanque, "olympialaiset", kevät- kesä- ja syyspäivät, virkistyspäivät, leirit. Oman virkistyksensä
tuovat myös joka kuukauden 2. maanantaina toteutettavat naisten illat sekä 4. maanantaina peli- ja
virkistysillat, jotka painottuvat eri teemoihin.
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Syksyllä 2017 käynnistetään uudestaan jäsenillat, joiden toteutuksesta vastaavat hallituksen jäsenet.
Jäseniltojen yhteydessä ruokaillaan yhdessä, keskustellaan toiminnan kehittämisestä ja kuullaan joku
ajankohtainen alustus hyvinvoinnin edistämiseen liittyen.
Edellisten vuosien tapaan järjestetään retkiä, matkoja, juhlia, ja tapahtumia. Uusia virkistys- ja
harrastusehdotuksia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. A-killan asiakkailta on noussut toive erityisesti
luontoretkistä sekä tutustumisesta ja yhteistyöstä muiden A -kiltojen kanssa.

Ohjaus- ja neuvonta
Luukkukaveritoiminta, hoitajan terveysneuvonta ja yhteistyö Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kanssa
ja seurakunnan diakonityön kanssa mahdollistavat neuvonnan ja palveluohjauksen päiväkeskusten kävijöille
myös vuodelle 2018.

Luukkukaveritoiminta
•

Luukkukaverit jatkavat toimintaansa päivystysaikoina maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12-14.
Mahdollisuuksien mukaan Luukkukaverit toimivat myös akuuteissa tarpeissa päivystysajan
ulkopuolella erikseen sovitulla ajalla. Uusia luukkukavereita rekrytoidaan ja koulutetaan
yhteistyössä Stop Huumeille ry:n ja Turussa sosiaali- ja terveyspalveluita järjestävien kanssa.
Luukkukavereista, ryhmänohjaajista ja muista yhdistyksen avainhenkilöistä koulutetaan
kokemusasiantuntijoita yhteistyössä A-kiltojen liiton ja Sininauhaliiton kanssa.

Kokemusasiantuntijatoiminta
•

•

Vuonna 2014 -2016 kaksi Turun A-killan kokemusasiantuntijaa toimi Turun kaupungin Kasteohjelmaan kuuluvassa PPPR hankkeen pilotissa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijän työparina
asiakastyössä. Yhteistyötä on jatkettu 2017 Kelkka-hankkeen kanssa. Tähän yhteistyöhön tarvitaan
lisää koulutettuja kokemusasiantuntijoita. Syksyllä 2017 käynnistetään
kokemusasiantuntijakoulutus yhteistyössä Varsinais-Suomen Sininauha ry:n kanssa.
Kokemusasiantuntijoita tarvitaan myös vapaaehtois- ja vertaistoiminnan koordinaattorin työpariksi
esim. amk:n ja ammatti-instituutin sekä muiden opiskelijatahojen kanssa tehtävään yhteistyöhön,
kuntoutusyksiköissä tapahtuviin A -killan toiminnan esittelyihin, messuille ja muihin vastaaviin
tapahtumiin sekä yksittäisiin vierailuihin ja asiakastapaamisiin A-killassa.

Hoitajan terveysneuvonta
•

•
•

•
•

Tavoitteena on ylläpitää A -killan asiakkaille suunnattua terveysneuvontaa ja motivoida heitä
huolehtimaan terveydestään. Terveysneuvonnan myötä luodaan asiakkaille myös mahdollisuus
keskusteluapuun elämän eri tilanteisiin liittyvissä asioissa.
Terveysneuvonta liittyy fyysisiin, psyykkisiin ja psykososiaalisiin haasteisiin.
Terveydentilaan ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa asiakkaita ohjataan sosiaali- ja
terveyspalvelujen piiriin. Terveysneuvonnan myötä on mahdollista motivoida asiakkaita usein
laiminlyötyjen terveyshaasteiden tarkastukseen ja hoitoon.
Asiakkaat tarvitsevat myös henkilökohtaista tukea hoito- ja palvelutahojen
yhteydenottoihin sekä käynteihin.
Vuodelle 2018 on suunniteltu hyvinvointitoimialalta terveydenhoitajan jalkautumista kiltaan
kerran kuukaudessa.
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•

Terveysneuvontaa on Pääskyntuvalla torstaisin klo 9 -11 ja Jyrkkälän ja asukastuvalla
perjantaisin klo 9.30 -11.30. Terveysneuvonnassa oli vuonna 2016 yhteensä 356 käyntikertaa.

Tavoiteltavat tulokset 2018
1. A-killan kävijöiden päihteidenkäyttö vähenee päivä- ja ryhmätoimintaan
osallistumisen ja palveluohjauksen avulla. Vuodenvaihteessa käynnistyy kaksi
uutta ryhmää, jotka on tarkoitettu riippuvuuksista toipuville ja heidän läheisilleen. Turun Aklinikan ja Turun kaupungin päihdetiimin kanssa alkaa
molemminpuoliseen asiakasohjaukseen perustuva yhteistyö.
2. Päihteidenkäyttäjien omaiset saavat tukea vertais- ja vapaaehtoistoimintaan
osallistumalla. Omaisten vertaistuki lisääntyy yhteistoiminnalla VS-Finfamin kanssa.
3. Turun A-killan ilmapiiri paranee ja asiakasmäärät lisääntyvät yhteisöllisyyteen
panostamalla. Yhteisöllisyys lisääntyy yhteisöruokailujen, jäseniltojen,
kahvilatoiminnan, retkien ja muun virkistystoiminnan avulla.
4.

Turun A-killalla on selkeä näkemys tehtävästään ehkäisevän päihdetyön toimijana ja huonoosaisten auttajana. Visio ulottuu vuoteen 2023. Strategiatyö
tehdään yhdessä yhdistyksen hallituksen ja tärkeimpien
yhteistyökumppaneiden kanssa huomioiden A-kiltatoiminnan arvot.

5. Turun A-killan toiminta on tunnettua kohderyhmälle ja heidän kanssaan työskenteleville. Akillan toimintaan ohjautuu niitä henkilöitä, joita sen on tarkoitus tukea

Toiminnan arviointi ja seuranta
Vuonna 2015 aloitettua Turun A-killan päiväkeskusten toiminnan ja asiakastyön arviointia Vaakahankkeen arviointityökaluilla jatketaan vuonna 2018. Uutena arviointimenetelmänä kokeillaan
yhteistyössä Turun kaupungin ehkäisevän päihdetyön yksikön kanssa SOSTE ry:n julkaisemaa SROIarviointimenetelmää, jolla pyritään osoittamaan myös toiminnan taloudelliset hyödyt.
Palautetta kerätään päiväkeskusten kävijöiltä ns. vastaanottohenkilöiden toimesta. Vastaanottohenkilö
koulutetaan kohtaamaan kävijöitä ja esittelemään päiväkeskuksen toimintaa. Kohtaamisissa saatua
palautetta dokumentoidaan ja käytetään toiminnan kehittämisessä. Turun A-killan toiminnan
kohderyhmiltä ja yhteistyökumppaneilta kerätään palautetta yhteistyöstä ja toiminnan
vaikuttavuudesta.

Turun A-killan voimavarat ja mahdollisuudet
Turun A-kilta on Suomen vanhin ja jäsenmäärältään suurin A-kilta.
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Jäsenet
Turun A-killan asiakkaista suuri osa on myös jäseniä, mikä lisää yhteisöllisyyttä. Jäsenistöön kuuluu
sekä turkulaisia että lähikuntien asukkaita. A-killan toiminnassa on mukana miehiä ja naisia kaikista
ikäryhmistä, myös kokonaisia perheitä. Toiminnassa ja asiakkaina on myös paljon eri maista lähtöisin
olevia maahanmuuttajia. Monilla on työttömyyttä, päihdeongelmia ja toimeentulovaikeuksia.
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi tai ainaisjäseniksi voi liittyä hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö.
Varsinaisella jäsenellä ja ainaisjäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
Jäseniä oli vuonna 2016 yhteensä 707, joista miehiä ja naisia suurin piirtein yhtä paljon. Jäsenistöstä
valtaosa on turkulaisia. Maahanmuuttajien osuus on kasvanut ja on nyt 30 %. Kansallisuuksia on 20 ja
suurimmat ryhmä ovat venäläiset (75), somalit (28), virolaiset (17), Irakilaiset (15), syyrialaiset (7).
Maahanmuuttajien määrä voi lisääntyä edelleen vuonna 2018 maahanmuuttajavaltaisen Varissuon
asuinalueen läheisyyden vuoksi.

Vapaaehtoistyöntekijät
A-killan toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Vapaaehtoistoimijat ovat A-kiltojen merkittävin
voimavara. Ihmiset ovat omasta halustaan mukana toiminnassa ja toiminta on syntynyt tarpeeseen.
Vuonna 2016 vapaaehtoistyöntekijöinä on toimi 61 henkilöä, joista 20 henkilöä hoiti tehtäväänsä
viikoittain. Viisitoista vapaaehtoista työskenteli viikon tai kahden välein toimien ryhmän-, harrastus- tai
virkistystoiminnan ohjaajina. Vapaaehtoistyöntekijöitä toimii myös mm. kokemusasiantuntijoina,
luukkukavereina, tapahtumavapaaehtoisina, kahvila- ja keittiötoiminnassa sekä kuljetus- ja
korjaustehtävissä. Vapaaehtoisten määrää pyritään ylläpitämään ja nostamaan vuonna 2018 lisäämällä
rekrytointia ja koulutusta.
Turun A-kilta osallistuu A-kiltojen liiton ja muiden yhteistyökumppaneiden järjestämiin koulutuksiin ja
pyrkii myös itse järjestämään vapaaehtoistyöntekijöilleen päihdetyöhön liittyvää perus- ja
erityiskoulutusta. Peruskoulutuksen tavoitteena on tarkastella omaa ja yhdistyksen arvoperustaa ja
lähtökohtia. Erityisesti koulutuksessa huomioidaan vapaaehtoisen voimavarat ja jaksaminen.
Vapaaehtoisille järjestetään mahdollisuus virkistystoimintaan, henkilökohtaiseen tukeen ja
lisäkoulutukseen.

Työllistetyt
Työllistämistoimenpiteissä, työharjoittelussa, työkokeilussa ja tukityöllistettynä, oli vuonna 2016
yhteensä 160 henkilöä. Yhdyskuntapalvelussa on ollut 19 henkilöä. Työllistettyjen määrä on suunnilleen
yhtä suuri vuonna 2018. Nämä henkilöt työskentelevät pääosin päivätoimintakeskusten ruokailuun,
ruuanjakoon, kuljetuksiin ja siivoukseen liittyvissä tehtävissä. Vuoden 2018 aikana panostetaan
työllistämistoimenpiteissä olevien osalta ns. sosiaaliseen kuntoutukseen, jossa työllistämisen lisäksi
heitä tuetaan vertaistoiminnan ja palveluohjauksen keinoin.
Turun A-kiltaan työllistetyt henkilöt ovat usein A-killan asiakkaita jo ennen työllistymistään ja
työllistymisjakson jälkeen useimmat jatkavat asiakkaina ja jäseninä. He ovat monenlaisen tuen
tarpeessa ja heidän auttamisensa vaatii paljon resursseja. Helmikuussa 2017 voitiin palkata uusi
työntekijä STEA:n tuella ja osa hänen työpanoksestaan tullaan käyttämään heidän avukseen.
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Palkattu henkilöstö
Virtaa vertaisuudesta -projektin jatkoksi Ray myönsi Turun A-killalle kohdennetun avustuksen
päihteettömän vertais- ja vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen. Tämän avustuksen turvin palkattiin
yhdistykseen 1.8.2014 vertais- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori toistaiseksi voimassa olevaan
työsuhteeseen. Vuodelle 2017 saatiin STEA:lta avustus toisen työntekijän palkkaamiseen. Hänen
työsuhteensa alkoi helmikuussa 2017 ja jatkuu toistaiseksi. Osa-aikaisen toiminnanjohtajan
palkkaamiseksi haetaan avustusta STEA:lta ja Turun kaupungilta vuodelle 2018.
RAY:n Paikka auki nuorille – ohjelman avustuksella toteutettu Toimeentulevat – projekti päättyi 2016.
Projektin aikana kaksi nuorta opiskeli oppisopimuksella lähihoitajiksi ja heistä toinen valmistui
toukokuussa ja toinen valmistui syksyllä. Projektin avustusta siirtyi käytettäväksi vuodelle 2017 niin,
että avustuksella on palkattu lopettaneen tilalle kaksi uutta nuorta ja heidän työsuhteensa voi jatkua
niin kauan kuin avustusta riittää, mutta enintään 2017 loppuun.

Koulutus
Vuonna 2018 osallistutaan Turun kaupungin ja eri päihdealan toimijoiden ja A-kiltojen liiton
koulutuksiin. Vapaaehtoisten peruskoulutuksia ja vertaisryhmänohjaajien koulutuksia järjestetään
yhteistyössä muiden vapaaehtoistyötä järjestävien yhdistysten ja seurakunnan kanssa. Turun seudun
vapaaehtoisjärjestöjen (Valikon) ja Turun kaupungin kanssa järjestetään vapaaehtoisille
peruskoulutuksia ja infoiltoja.
Varsinais-Suomen Sininauhan kanssa on suunnitteilla 2017 syksyllä alkava ja 2018 keväällä jatkuva
kokemusasiantuntijakoulutus.

Tiedotus
Vuoden 2018 aikana Turun A -Killan toiminnasta tiedotetaan mm. Turun Sanomien yhdistyspalstalla,
Turun A-killan kotisivuilla sekä Facebook sivuilla. Turun kaupungin terveyskeskuksissa olevat A -killan
esitetelineiden tiedotteet päivitetään aina tarvittaessa. Turun A-killan toiminnasta tiedotetaan uusille ja
entisille yhteistyökumppaneille. Sisäistä tiedotusta hoidetaan mm. perinteisellä ilmoitustaululla,
henkilökohtaisella tiedottamisella ja jäsenilloissa.

Aluetoiminta ja A-kiltojen liitto
Länsi-Suomen alueen ja muiden kiltojen kanssa jatketaan ja lisätään jo pitkään jatkunutta yhteistä
toimintaa. Turun A-kilta pyrkii saamaan edustajan liiton hallitukseen.
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Yhteistoiminta
Yhteistoiminta on ollut viime vuosina vilkasta. Sitä on tehty mm. seuraavien tahojen kanssa: Turun
kaupunki ja sen eri hallinnonalat, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, työvoimatoimisto,
rikosseuraamuslaitos, turkulaiset päihdetyötä tekevät järjestöt ja Stop huumeille ry, Turvatupa ry,
Kankaanpään A-koti, A-kiltojen liitto ja sen jäsenjärjestöt. Vapaaehtoistyötä tekevien järjestöjen kanssa
toimintaa on kehitetty yhdessä Kansalaisareenan Valikko työryhmän kanssa.
Ruoka-avun Turun A-Killan kävijöille ovat mahdollistaneet Turun ja sen ympäristön leipomot ja
kauppiaat. Ruokakassien jakoa on vähennetty kahteen päivään viikossa ja samalla on luovuttu
Operaatio ruokakassin kautta tulevista elintarvikkeista. Tarvetta koordinoidulle hävikkiruokaan
liittyvälle logistiikalle olisi kuitenkin edelleen.
A-kilta on solminut aiesopimuksen yhteistyöstä Fingerroos säätiön STEA:lta hakeman ”Syörään yhressä”
hankkeen kanssa. Hanke tukee hyvin A-killan yhteisöllisyyden kehittämisen tavoitteita.
Turun A-kilta on tehnyt kumppanuussopimuksen Turun kaupungin ESR-hankkeen Parempia palveluja
maahanmuuttajille kanssa. Hanke alkaa syyskuussa 2016 ja on kolmivuotinen.
Turun A-kilta jatkaa yhteistyötä Turun kaupungin PPPR - hankkeen tuloksena syntyneiden päihdetiimien
kanssa tarjoamalla tiimien käyttöön kokemusasiantuntijuutta.
Kesällä 2016 käynnistettiin kumppanuusneuvottelut sosiaali- ja terveystoimen päihdetyön
vastuualueen kanssa. Nämä neuvottelut jatkuvat ja lisäävät sekä selkeyttävät yhteistyötä Turun
kaupungin kanssa vuonna 2018. Alustavasti on suunniteltu sosiaaliohjaajan ja terveydenhoitajan
jalkautumista kiltaan kerran kuukaudessa.
Saavutettujen yhteistyösuhteiden ylläpitäminen ja niiden edelleen kehittäminen on tärkeätä
niukkenevien resurssien myötä myös vuonna 2018. Vertaistoiminnan ja varsinkin siihen liittyvien
koulutusten järjestämisessä lisätään yhteistyötä muiden vapaaehtoistyötä järjestävien tahojen kanssa.

