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Historiikin  
kirjoittajalta

Allekirjoittanutta kiinnosti, mistä kaik-
ki alkoi ja miksi . Tämän vuoksi vauh-
tia haetaan niin Suomen historiasta kuin 
A-klinikan ryhmätoiminnan historiasta .
Historiikki kulkee kronologisesti 1950–
1960-luvuilta kohti nykyaikaa . Kiltahisto-
ria on tärkeä esimerkki siitä, kuinka mer-
kittävää on, kun ihmisiä aktivoidaan toi-
mimaan ja perustamaan jotain omaa . Kun
A-klinikan asiakkaat alkoivat toimia omas-
sa yhdistyksessä, moni sai ensimmäiset ko-
kemuksensa siitä, että oma ääni kantaa – ja
mikä parasta, omalla äänellä voi vaikuttaa
yhteiskuntaan ja auttaa perässä tulevia . 

Kronologiaa kunnioittaen Tampereen 
A-Killan nykyinen hallitus ja toiminnan-
johtaja pääsevät ääneen vastan teoksen
lopussa . Toiminnanjohtajan kirjoitus on
katsaus 2010-lukuun ja siihen, missä nyt
mennään . Se sopii luettavaksi myös alku-
palaksi tai sellaisenaan, mikäli kaipaa ajan-
kohtaista tietoa Tampereen A-Killasta . 

Nyt vuonna 2018 vietetään Tampe-
reen A-Killan 50-vuotisjuhlia . Vii-

sikymppisiä olisi kuitenkin voitu viettää 
jo vuonna 2013 . Tampereen A-Kilta on 
saanut alkunsa viisi vuotta ennen rekiste-
röintiä . Juhlavuosia on laskettu vasta re-
kisteröimisvuodesta 1968 . Historian kir-
joittajan näkökulmasta on kiinnostavaa, 
että virallisten kirjojen valossa Tampereen 
A-Killan toiminta näyttää olleen lähes tau-
olla rekisteröimisvuonna .  Syntymäisillään
ollut Tampereen A-Kilta sai alussa paljon
apua luomistuskiin . Tampereen A-Killan
puolivuosisataisesta historiasta on syytä
kiittää erityisesti kahta tahoa . Tampereen
A-Killan synnyn mahdollisti Tampereen
A-klinikan asiakastoiminta . A-klinikalta
juopot saivat tukea ja tilaa toimia omillaan . 
Toinen Tampereen A-Killan rekisteröin-
tiin vaikuttanut tekijä olivat muut A-killat,
jotka potkivat tamperelaisia yhdistystielle . 
Ilman A-kiltojen välistä yhteistyötä Tam-
pereen A-Kilta olisi todennäköisesti jäänyt
A-klinikasta riippuvaksi asiakasryhmäksi
ja ennen pitkää hiipunut pois . 

”Yksi asia, mitä en hyväksy tässä virallisessa historiikis-
sa sellaisenaan, on kun mainostetaan, että A-Kilta on 
perustettu vuonna 1968. Se ei pidä paikkansa. Tampe-
reen A-Kilta on perustettu vuonna 1963. Eli tässä on 
viis vuotta vanhempi historia.” 
– Tampereen A-Killan pitkäaikainen jäsen ja työntekijä J . P . Häkkinen .1
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tyy toisen kokemukseen samaistumisesta . 
Neljäs arvo on yhteisöllisyys, joka sisältää 
kiltayhteisön tarjoaman tuen . 

Viidentenä arvolistauksessa on toiminnal-
lisuus, mikä tarkoittaa kuntoutujien osal-
listamista erilaisiin toimiin, jotka tukevat 
omatoimisuutta ja yhdessä tekemistä . Toi-
minnan ja mielekkään tekemisen kautta 
edesautetaan jäsenten päihteettömiä päi-
viä . Kuudentena arvona on yhteistoiminta . 
Avoimella yhteistoiminnalla A-killat edis-
tävät A-kiltatoiminnan, päihdeongelmais-
ten ja päihdetoipujien etuja . A-killoille on 
tärkeää, että ihminen voi julkisesti kertoa 
päihdeongelmastaan ilman sosiaalista lei-
maa . Kaikkiin näihin edellä mainittuihin 
arvoihin liittyy myös erilaisuuden sietämi-
nen . A-kiltatoiminta on poliittisesti ja us-
konnollisesti sitoutumatonta yhdessäoloa, 
jossa korostuu yhdessäolon ja yhdessä te-
kemisen voima .4

Lyhyesti A-kilta- 
toiminnasta

A-killat ovat päihdeongelmaisille 
vertaistukea tarjoavia itsenäisiä yh-

distyksiä . Nyt vuonna 2018 Suomessa on 
63 toimivaa A-kiltaa .2 Lisäksi on A-kilto-
jen yhteinen yhdistys, A-Kiltojen Liitto 
ry . Liitto järjestää jäsenilleen koulutusta ja 
julkaisee Vesiposti-lehteä . Liitto osallistuu 
myös päihdepolitiikkaan ja valvoo päihde-
kuntoutujien oikeuksia .3

Kaikki A-killat ovat sitoutuneet samoihin 
arvoihin . Niistä ensimmäinen on päihteet-
tömään elämäntapaan pyrkiminen . Selvästi 
parempi elämä, kuten A-Kiltojen Liiton is-
kulause kuuluu . Killat pitävät tärkeänä sitä, 
että jokaisen kuntoutujan omia kuntoutu-
mistavoitteita ja tapoja kunnioitetaan . Toi-
nen tärkeä arvo on vapaaehtoisuus . Killat 
painottavat ajatusta Me meille -tekemisestä . 
Kolmantena arvona A-Kiltojen Liitto on 
listannut kokemuksellisuuden . Tällä tar-
koitetaan erityisesti vertaisuutta, joka syn-

hemmän pysyville ryhmille on ollut se, 
että yhdessä oleminen, keskusteleminen ja 
tekeminen on luonut toivoa tulevasta . Kil-
talaisten haastatteluissa korostui ajatus yh-
teisen päämäärän, raittiuden, yhdistävästä 
voimasta . Toinen haastatteluissa toistunut 
teema oli kaverin esimerkki ja tuki . Kun 
näkee, että kaveri on päässyt kuiville ja val-
mis auttamaan minua, on oma tulevaisuus 
kirkastunut . Oman ongelman ratkeamisen 
kautta on syntynyt halu auttaa muita . 

TAMPEREEN A-KILLAN YDIN

Tampereen A-Killan painopiste on aina 
ollut vertaistuessa ja vertaistukiryhmissä . 
Ryhmät ovat olleet enemmän ja vähem-
män virallisia . Ryhmiä on syntynyt Val-
kaman kesänviettopaikan takan ääressä ja 
aktiivisten ryhmänvetäjien toimesta . On 
ollut miesten ryhmää, naisten ryhmää ja 
sekaryhmiä . On ratkottu talous- sekä suh-
deongelmia ja jauhettu paskaa . On läh-
detty yhdessä ryypylle ja palattu Kiltaan . 
Yhteistä näille kaikille enemmän ja vä-

Tampereen A-Kilta vietti A-Kiltojen Liiton kesäpäivillä 50-vuotisjuhliaan 30 .6 .2018 
Pappilanniemen kurssikeskuksessa Valkeakoskella . (Kuva: Jemina Michelsson)
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Ehkä yksi parhaiten kiltalaisuutta kuvastava kertomus on Killan pitkäaikaisen 
jäsenen ja työntekijän Vesa Otsamon . Otsamo tuli Kiltaan vuonna 1996:

taat vaatteet. Mä sanoin, että kiitos, ja 
kohta tuli Teijo ja sano, että nyt siellä 
on muuripadalla lämmintä vettä, että 
mee pesulle. Mä sanoin, että käyn sit-
ten myöhemmin, vaikka huomenna. 
Teijo sano, että perkele sää meet nyt. 
Mä en tajunnu sitä, että jos oon nuk-
kunu puistonpenkin alla tai putkassa 
samoissa vaatteissa, että mä olin likai-
nen ja haisin. 

No minähän pesin ja mulle tuli ensim-
mäisenä yönä siellä hallusinaatioita, 
siis vieroitusoireita. Sain nukkua sau-
nan vieressä olevassa takkatuvassa, 
koska siellä oli kolme tukiasuntoa, eikä 
yhtään niistä ollut vapaana. Ja sitten, 
kun mä tulin ulos ja mietin, että mi-
täs nyt tehdä, niin sieltä tukiasunnolta, 
joka oli vähän erillään, tuli Teijo kysy-
mään, että onko vieroitusoireita, näet-
kö peräti halluja. Ja mä sanoin, että 
meinaa tulla seinän läpi ihmeellisiä 
otuksia ja menee tuo tillipöly henkeen. 
Ne oli niin todellisia ne hallusinaatiot. 
Teijo sano, että no mennään tuonne ja 
pistetään nuotiopaikalle tuli. Me ru-
pateltiin siellä ja mä lähin sitten taas 
nukkumaan ja taas minä sitten parin 
tunnin kuluttua hikisenä heräsin har-
hoihin ja no Teijo näki ikkunasta, että 
sieltä se Vesa taas tulee saunakamaris-
ta ulos ja tuli taas rupatteleen. 

”Kun tulin Kiltaan suoraan kentäl-
tä, niin se oli melkoinen ahaa elämys. 
Olin siinä jamassa, että olin asunno-
ton, olin kaksi viimeistä vuotta päätoi-
misesti juonut. Sen viikon aikana olin 
viitenä aamuna herännyt putkasta. 
Yks tuttava vei mut sitten Tampereen 
Killan vapaa-ajan viettopaikkaan Val-
kamaan. Ja kun sinne menin, niin ka-
toin, että se oli kaukana kaikesta, vaik-
kakin lähellä Tamperetta tietenkin. 
Puistomainen ympäristö ja katoin, 
että täähän on kun maanpäällinen pa-
ratiisi. Siellä ei ollut ainuttakaan työn-
tekijää, siellä oli vaan muutama kilta-
lainen. 

Mut otettiin äärimmäisen hyvin vas-
taan, sanottiin ihan suoraan, että ter-
vetuloa tänne, tää on hyvä paikka. 
Ainut vaatimus täällä oloon on, ettet 
käytä mitään, etkä ala ryyppäämään. 
Jos haluat lähteä ryyppäämään, niin 
kenttä löytyy tuolta suunnasta, mut-
ta tänne et tuu muuta kun selvin päin. 
Ja että täällä saat olla ihan rauhassa. 
Heti kysyttiin, että onko mulla nälkä, 
onko mulla tupakkia, keitettiin mulle 
kahvia, me rupateltiin. Muistan erit-
täin hyvin, että siellä oli Teijo paikal-
la, Marjukka paikalla. Kohta Mar-
jukka tuli siihen ja sano, että Vesahan 
sun nimi oli, että tässä on sulle puh- Valkamassa oli Tampereen A-Killan asuntola ja kesänviettopaikka . 

Kuvassa Valkaman nuotiopaikka . (Kuva: Tampereen A-Killan arkisto .)

Siellä meni monta päivää. Kiltalaisia 
oli rupattelemassa koko ajan. Ei tar-
vinnut kertaakaan olla yksin. Mul-
le sanottiin, että nyt rauhoitut, vedät 
henkeä. Jos hallusinaatiot jatkuu, niin 
saat täältä saattajat ja lähetään lää-
käriin. Ja sanottiin, että sitten kun jak-
sat, lähetään hoitamaan raha-asiat, 
että pysyt ruuassa. Mä en nähnyt viik-
koon ainuttakaan työntekijää siellä. 
Siellä oli pelkkiä kiltalaisia.

Heillä oli omakohtainen kokemus ja 
sama tavoite. Kiltatoiminnan tärkein 
periaate tuli minulle jo silloin selkeäk-

si. Se kalahti kuin koivuhalko päähän. 
Ihmiset, joilla on samat tavoitteet, sa-
mat päämäärät; päihteettömyys, itses-
tään huolehtiminen, toisten tukemi-
nen ja auttaminen ja ymmärtäminen. 
Se kolahti minuun aivan käsittämät-
tömällä tavalla. Ja kun muutin Valka-
maan asumaan, jatkoin sitten asuka-
sisäntänä siellä ja sitten vuonna 1998 
tulin tuvalle ohjaajaksi, niin tämä on 
oikeastaan se tukeminen, ymmärtämi-
nen, kuunteleminen, myötäeläminen 
ollut se johtotähti siinä mun työssä.”5
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1950–1960 
-lukujen
päihdehuolto
Suomessa

Suomessa 1950-luku oli vielä kuivaa ai-
kaa ja alkoholin kulutus kasvoi vasta 

1960-luvulta eteenpäin .6 1950-luvulla elet-
tiin etenkin maaseudulla raittiusliikkeen 
moraalin hengessä . Kieltolaki, sota-aika 
ja raittiusliikkeen asennekampanjat olivat 
jättäneet jälkensä kansan riveihin ja nä-
kyivät laissa alkoholin ongelmakäyttäjän 
nuhtelu- ja rangaistuskäytäntöinä . Päihde-
ongelmaiset nähtiin yleistä järjestystä rik-
kovina häiriötekijöinä, jotka piti palauttaa 
takaisin järjestyksen pariin .7 

1950-luvun päihdepoliittinen maisema pe-
rustui pitkälti alkoholistilakiin, joka astui 
voimaan vuoden 1937 alussa . Laki kuului 
niin sanottuihin huoltolakeihin . Vuoden 
1937 huoltolakipaketilla oli tarkoitus eriyt-
tää aiemmin köyhäinhoitolain alle kuu-
luneet irtolais-, alkoholisti- ja lastenhuol-
tolait . Vuoden 1937 laissa alkoholistiksi 
katsottiin henkilö, joka aiheutti taloudelli-
sia ongelmia perheelleen ja yhteiskunnalle . 
Myös julkinen häiriö ja fyysinen tai moraa-
linen vaarallisuus ympäristölle olivat alko-
holismin piirteitä .8 Alkoholisti- ja irtolais-
lait olivat uuden lain jälkeenkin keskenään 
hyvin samankaltaisia . Molempien oli tar-
koitus pelastaa huollettava henkilö takaisin 
raittiiseen ja säännölliseen elämäntapaan . 
Karkeistettuna lain silmissä asunnoton 

alkoholisti nähtiin irtolaisena . Etenkin  
”siveellisesti hairahtaneet” naiset joutuivat 
irtolaishuollon kautta työlaitokseen .9 Nai-
sille ei ollut alkoholistihuoltoloita .10

Huoltolaan tai työlaitokseen lähettämistä 
edelsivät varoitukset, kehotukset ja rait-
tiusvalvonta . Irtolaiset lähetettiin työlai-
tokseen ja asunnolliset päihdeongelmai-
set alkoholistihuoltolaan . Näillä kahdella 
laitoksella ei sikäli ollut suurta eroa, että 
molemmissa työnteko nähtiin ensisijai-
sena ratkaisuna kohti parempaa elämää . 
Työnteolla hoitoon joutuneet maksoi-
vat hoitonsa ja pitivät huoltolan pystyssä . 
Huoltoloita on etenkin jälkeenpäin kuvattu 
enemmän työlaitoksiksi kuin hoitolaitok-
siksi .11 Päihdeongelmaiset näkivät huolto-
lat 1960–1970-luvuille saakka usein ran-
gaistuksena .12 Huoltolatoimintaa arvosteli 
1960-luvulla esimerkiksi niin sanottu Mar-
raskuun liike .13 Alkoholistilain rinnalle al-
koi kuitenkin pian tulla myös pehmeämpiä 
näkemyksiä siitä, mitä päihdeongelma on 
ja miten päihdeongelmaisia tulisi hoitaa .14 
Tämä historiikki on pohjimmiltaan yksi 
kertomus siitä, mitä vaikutuksia alkoho-
lismin sairaskäsityksen synnyllä on ollut 
Suomessa . Historiallisesti A-killat ovat al-
koholismin sairauskäsityksestä syntyneitä 
ja sairauskäsitystä levittäneitä yhdistyksiä .

Asunnottomien alkoholistien maja Herttoniemessä 1950-luvun lopulla .  
(Kuva: Niilo Kienanen, Helsingin kaupunginmuseo .)
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ENSIMMÄISET PÄIHDEONGELMAISTEN  
HOITOPAIKAT JA YÖMAJAT SUOMESSA

kaikkea huoltoloissa . Lisäksi asunnotto-
muuteen tarjosi apua vuodesta 1930 läh-
tien esimerkiksi Kriminaalihuolto ry .17 
Erilaisia alkoholistien yömajoja ylläpiti 
monenlaiset sielunpelastajat uskonnolli-
sista tahoista raittiusjärjestöihin .18 Vaikka 
laki ei 1900-luvun alkupuoliskolla tuntenut 
alkoholismin sairauskäsitystä, asiantuntijat 
ja lääkärit tulivat 1940–1950-lukujen aika-
na yhä vakuuttuneemmaksi alkoholismin 
sairausluonteesta . Vuonna 1951 perustet-
tiin ensimmäinen alkoholistien vastaanot-
tolaitos Järvenpäähän . Vuonna 1962 nimi 
muuttui Järvenpään sosiaalisairaalaksi .19

Alkoholistihuoltoloita ei ollut ennen vuo-
den 1937 alkoholistilakia kuin yksi . Yksi-
tyisin varoin perustettu alkoholistien laitos 
Turva oli perustettu vuonna 1888 . Alkoho-
listilain myötä Turva siirtyi valtiolle ja sen 
nimeksi tuli Yläneen alkoholistihuoltola .  
Lain myötä valtio perusti muitakin huol-
toloita .15 Huoltolat perustettiin irralleen 
asutuskeskuksista tavallisen kansan suoje-
lemiseksi . Huoltoloiden sijaintia selitettiin 
myös luonnon parantavalla vaikutuksella .16

1950-luvulla päihdeongelmaisia hoidet-
tiin sairaaloissa, mielisairaaloissa ja ennen  

PAV-LAKI TUO MUUT  
PÄIHDYTTÄVÄT AINEET LAKIIN

Suomessa oli vuodesta 1962 lähtien voi-
massa niin sanottu PAV eli laki päihdyttä-
vien aineiden väärinkäyttäjien huollosta . 
PAV-laki kumosi aiemman alkoholistilain . 
Uusi laki otti huomioon myös muut mah-
dolliset aineet kuin alkoholin . Yleisen vaa-
rallisuuden lisäksi huomioitiin ensimmäis-
tä kertaa perheväkivalta ja rattijuoppous .  
Lisäksi laissa painotettiin vapaaehtoisuu-
den ensisijaisuutta päihdeongelmaisia 
huollettaessa . Nuoret päihdeongelmaiset 
tosin joutuivat nopeammin silmätikuiksi . 
Valtiolla oli kiire pelastaa juopuneet nuoret 
ja PAV-lakia sovellettiin jo kerran julkisesti 
juopuneena esiintyneeseen 18-24-vuotiaa-
seen .20

Vaikka laissa oli huomattavissa tuore aja-
tusmaailma, painotti se edelleen vahvas-
ti huollettavan tahdosta riippumattomia 
huoltotoimia . Näin käytännöt eivät mer-
kittävästi muuttuneet huollettavien osal-
ta .21 PAV-lakia sovellettiin henkilöön, joka 
vietti juopottelevaa elämää tai muuten tois-
tuvasti väärinkäytti päihdyttäviä aineita . 
Lisäksi kriteerinä oli sosiaalisten haittojen 
aiheuttaminen .22 PAV-lain soveltamises-
sa pyrittiin siihen, että eri viranomaista-
hot tekivät yhteistyötä . Näin ei kuitenkaan 
käytännössä ollut .23 Paljolti huollettavan 
auttaminen kaatui sosiaalitarkkaajan har-
teille . 

Eräässä aikalaistutkimuksessa sosiaalitark-
kaajan pestiä on kuvattu kahden roolin 
työksi . Toisaalta tarkkaaja joutui olemaan 
kontrolloiva virkamies ja toisaalta asiak-
kaansa auttaja . Huollettava ei yllättäen ta-
voittanut tarkkaajansa auttavaa kättä ja 
ongelmakäyttäjien asennoituminen tark-
kaajiin oli usein kielteinen .24 Sosiaalipoli-
tiikan uranuurtaja Helvi Mäki on kuvan-
nut tarkkaajien asemaa erään tarkkaajan 
sanoin: 

”Hullujahan te olette, jos 
luulette, että mies tulisi 
luokseni vapaaehtoisesti, 
kun voin pamauttaa hänelle 
pakkopäätöksen huoltolaan”.25

Käytännössä PAV-lain huoltotoimenpitei-
tä olivat aluksi neuvonta ja ohjaus . Mikäli 
nämä eivät tehonneet, niin kuvaan astui-
vat valvonta ja sairaala-, huoltola- tai muu 
laitoshoito .26 Valvonta sisälsi tutkimuksia, 
hoitoa ja liikkumisvapauden rajoituksia . 
Tavallisesti neuvonta ja ohjaus koostuivat 
vain yhdestä sosiaalitarkkaajan ja huol-
lettavan välisestä keskustelusta . Valvonta 
puolestaan kesti vuoden .27 Huollettavaan 
voitiin tarvittaessa soveltaa myös mielisai-
raslakiin kirjattua tahdonvastaista hoitoa .28 
PAV-lain ollessa voimassa reilut 20 vuot-
ta, pakon käyttö väheni hiljalleen . Silti as-
teittain kovenevan kontrollin polku säi-
lyi päihdeongelmaisten tienä aina vuoden 
1987 päihdehuoltolakiin asti .29
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1950–1960-luvut: 
A-klinikka tuo 
muutoksia 
päihdehuoltoon 

A-KLINIKKA TUO PÄIHDEONGELMAISTEN  
AVOHOIDON SUOMEEN

kehittymistä voidaan pitää merkittävänä 
edeltänyttä aikaa leimanneita pakkotoi-
menpiteitä vasten .34

A-klinikkasäätiö rakensi myös päihde-on-
gelmaisten henkilökohtaista huoltoa . Sii-
nä missä päihdeongelmasta kärsivien hen-
kisen puolen käsittely oli jäänyt aiemmin 
uskonnollisille tahoille, otti A-klinikka sen 
yhdeksi ratkaisevaksi osa-alueeksi . Käy-
tännössä tämä tarkoitti terapiaa .35 Näin 
päihdeongelman psyykkistä puolta alettiin 
ensimmäistä kertaa hoitaa Suomessa tie-
teellisin keinoin .36 Lisäksi henkilökohtai-
sessa auttamisessa pyrittiin tapauskohtai-
suuteen .37 Sosiaalityö nähtiin A-klinikalla 
systemaattisena prosessina, jossa oli kolme 
vaihetta: tutkimus, diagnoosi ja hoito . Tär-
keää hoidossa oli se, että hoitohenkilökun-
ta teki saumatonta yhteistyötä .38 Jokainen 
asiakas kävi läpi prosessin, jossa psykiatri 
laati ensin hoidon kokonaissuunnitelman, 
joka perustui asiakkaan persoonallisuu-
den ja käyttäytymisen analyysille . Sosiaa-
lityöntekijä noudatti suunnitelmaa ja muo-
dosti lähemmän siteen potilaan kanssa . 
Hoitosuhteen muodostuminen tapahtui 
pääasiallisesti kerran viikossa tapahtuvien 
keskustelujen avulla . Näin asiakas ja hen-
kilökunta pyrkivät yhdessä ymmärtämään 
ongelmaa .39 

Tampereen A-Killan perustamista voidaan pitää A-klinikkasäätiön 
henkilökunnan ja aktiivisten päihdekuntoutujien ansiona . Ku-

ten muissa kaupungeissa, myös Tampereella A-Kilta syntyi A-klinikan 
ryhmähoidon ansiosta . Tampereen A-Kilta toimi kauan A-klinikan yh-
teydessä asiakasyhdistyksenä . Myös A-liite viittaa osaltaan niin A-kli-
nikkaan kuin isoon A:han eli alkoholiin . Tämä vuoksi on syytä aloittaa 
sieltä, mistä kaikki alkoi – A-klinikan ja sen ryhmähoidon perustami-
sesta . Ilman A-klinikkaa tuskin olisi Tampereen A-Kiltaa ainakaan ny-
kyisessä muodossa . 

Vuonna 1950 Oy Alkoholiliike Ab perus-
ti Väkijuomakysymyksen tutkimussäätiön . 
Säätiön tehtävänä oli selvittää alkoholiin 
liittyviä ongelmia tieteellisesti . Säätiön työ-
valiokunnan puheenjohtaja Martti Kaila 
ehdotti, että tutkimussäätiö ottaisi tutkit-
tavakseen alkoholistiklinikoiden mahdol-
lisuuden Suomessa . Idean Kaila sai muiden 
Euroopan maiden alkoholistien huollosta . 
Alkoholiliike tuki ajatusta klinikkakokeilus-
ta . Vuodenvaihteessa 1953–1954 Vaasaan ja 
Helsinkiin avattiin ensimmäiset A-klinikat . 
Toiminnasta saatujen kokemusten perus-
teella Säätiö esitti uuden järjestön perusta-
mista klinikkatoimintaa varten . A-klinikka-
säätiö perustettiin lokakuussa 1955 .30 

A-klinikkasäätiölle oli alusta asti tärkeää, 
että asiakkaat olivat demokraattisesti mu-
kana kertomassa mielipiteensä hoidosta . 
A-klinikalla pyrittiin moderniin alkoholis-
tihuoltoon, jossa hoidon lähtökohtana oli 
asiakkaan kuuleminen ja tämän itsemää-
räämisoikeus . Pohjimmaisena ajatukse-
na oli se, ettei päihdeongelmaa voi hoitaa 
ilman potilaan omaa tahtoa ja panosta .31 
Hoidossa painotettiin vapaaehtoista avo-
hoitoa, mikä oli uutta Suomen päihdehuol-
lossa .32 Hoito perustui asiakkaan toistuviin 
käynteihin klinikalla, eikä tämän tarvinnut 
irtautua normaalielämästään .33 Avohoidon 
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TIETOUS JA TUTKIMUS  
ALKOHOLISMISTA LISÄÄNTYY 

Eerik Taarnala kirjoittaa artikkelissaan,  
Kuinka alkoholismista tuli sairaus 1950-luvulla seuraavasti:

”AA:lle tämä [sairauskäsitys] tosin oli vain ideologinen lähtökohta: 
keino lieventää juoppouteen liittynyttä sosiaalista stigmaa, korostaa 
juomarille tilanteen vakavuutta ja lopulta saada tämä vastaanotta-
vaisemmaksi järjestön tarjoamaa hengellispohjaista ratkaisua koh-
taan. AA:n alkoholismi on sairaus, josta ei voi parantua.”47

TÄYSRAITTIUDESTA KOHTUUKÄYTÖN 
HYVÄKSYMISEEN 

holiliikkeen ylläpitämä ostajantarkkailu . 
Päihdeongelmien ehkäisyyn pyrkineellä 
kontrollipolitiikalla ja rangaistuksilla oli 
onnistuttu aiheuttamaan tilanne, jossa on-
gelmakäyttäjät olivat hävinneet koneiston 
valvonnan ulottumattomiin . Tämä näkyi 
selvimmin siinä, etteivät ongelmakäyttäjät 
enää asioineet valtion Alkoholiliikkeessä . 
Viina kulkeutui väärinkäyttäjille laittomia 
teitä erilaisten välikäsien kautta . Näin os-
tajaintarkkailusta oli tullut tehoton väline 
alkoholiongelman torjunnassa .42 Toiseksi 
tehoton kontrollipolitiikka näkyi siinä, että 
yhteiskunnan ”apu” alkoholiongelmasta 
kärsiville oli muuttunut autettavien mielis-
sä pakkokeinoiksi . Sosiaalitarkkailijat tun-
nettiin ”kyttinä” ja harva hakeutui hoitoon 
vapaaehtoisesti, sillä hoito oli opittu näke-
mään rangaistuksena .43

Merkittävää A-klinikkasäätiön hoidollises-
sa näkemyksessä oli myös alkoholin koh-
tuukäytön hyväksyminen . A-klinikkasääti-
ön perustamiseen saakka ehdoton raittius 
oli nähty ainoana oikeana vaihtoehtona 
päihdeongelmaan Suomessa .40 A-Kiltojen 
Liiton 40-vuotishistoriikissa (2008) Juha 
Rajala kirjoittaa, että ”A-klinikkatoimin-
ta teki ensimmäisinä vuosinaan pesäeroa 
lakisääteiseen huoltoon” . Hänen mukaan 
kohtuukäytön hyväksymisen hintana oli 
”raittiusliikkeen, lehdistön ja suuren ylei-
sön moralistinen karsastus” .41 Toisaalta 
säätiöllä oli valtionjohtajien tuki, sillä siir-
rolla pyrittiin saamaan päihdeongelmaiset 
takaisin valtion kirjoihin . 

Nimittäin yksi merkittävä ongelma Suo-
men alkoholipolitiikassa oli valtion alko-

Samaan aikaan A-klinikan perustamisen 
kanssa myös suomalaisten päihdeongel-
maisten keskuuteen oli levinnyt ajatus 
siitä, että alkoholiongelma oli sairaus .44 
Siinä missä Suomen laki oli siihen saak-
ka nähnyt päihdeongelmaiset moraalitto-
mina ja yleistä järjestystä rikkovina kont-
rolloitavina, alkoholismin sairauskäsitys 

vapautti juomarin syytöksistä ja antoi tälle 
mahdollisuuden hoidattaa vaivaansa kuin 
mitä tahansa muuta sairautta .45 Sairauskä-
sityksen yleistymisessä yhtenä merkittävä-
nä vaikuttajana voidaan pitää AA-liikettä, 
joka oli levinnyt Suomeen vuosista 1947–
1948 lähtien .46 

Nykyisen tiedon valossa näyttää siltä, 
että AA-liikkeen ideologiaan sopinut sai-
rauskäsitys levisi liikkeen kerhojen kaut-
ta myös Suomeen . AA-liike toi Suomeen 
myös päihdeongelmaisten ryhmätoimin-
nan ja uusia ryhmiä perustettiin ahke-
rasti 1940- ja 1950-lukujen vaihteessa .48 
AA-liikkeen kautta myös huoltoloihin tuli 

vertaistukeen perustuvia ryhmiä .49 Toinen 
merkittävä seikka sairauskäsityksen syn-
nyssä oli Yhdysvalloissa alkanut alkoho-
lismin tutkimus50 . Yhdysvalloissa alkanut 
tutkiva ote toimi mallina myös suomalai-
selle A-klinikkasäätiölle aina ensimmäises-
tä klinikkakokeilusta asti .51 Suomessa niin 
AA-liikkeellä, alkoholismitutkimuksella 
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ja aloittelevilla A-klinikoilla näyttänee ol-
leen se vaikutus, että 1950- ja 1960-luvun 
vaihteessa yhä useampi päihdeongelmasta 
kärsivä hakeutui hoitoon vapaaehtoisesti .52 
Tätä voidaan pitää merkittävänä yhteis-
kunnallisena käänteenä päihdehuollossa . 
Neljäs seikka, jolla on selitetty asiakkaiden 
vapaaehtoista hoitoon hakeutumista, on 
PAV-laki, jolla kumottiin vuonna 1962 ai-
empi alkoholistilaki .53 Vuoteen 1973 men-
nessä huoltoloissa oli 5  693 huollettavaa, 
joista 5 107 oli vapaaehtoisia .54 Samalla va-
paaehtoisuus loi pohjan A-killoille .

MUU MAAILMA 
MALLINA A-KLINIKAN 
RYHMÄTOIMINNALLE
A-klinikoilla työntekijän ja asiakkaan vä-
lisen terapian tueksi tuli nopeasti hoidol-
linen ryhmätoiminta . A-klinikan ryh-
mätoiminta alkoi ensimmäisen kerran
vuonna 1956 .55 Lähtölaukaisu A-klinikan
ryhmätoiminnalle oli sosiaalialan ajan
henki . Päihdeongelmaisten ryhmähoito oli
aloitettu ensimmäisen kerran vuonna 1956
Järvenpään sosiaalisairaalassa . Myös A-kli-
nikoilla ryhmähoitoa kokeiltiin samana
vuonna 1956, mutta varsinainen ryhmä-
toiminta käynnistettiin vuonna 1957 .56

Ryhmätoiminnan aloittamiseen voidaan 
nähdä ainakin kolme syytä . Useat A-kli-
nikan sosiaalityöntekijät hakivat mallia ja 

toimintatapoja opintomatkoiltaan muihin 
maihin .57 Muiden maiden malli rohkai-
si A-klinikkaa ryhmätoimintaan . Toise-
na ryhmätoimintaa aktivoineena tekijänä 
voidaan pitää AA-liikettä . Liike oli no-
pealla leviämisellään osoittanut, että ryh-
mätoiminnalle oli kysyntää myös päihde-
kuntoutujien keskuudessa .58 Kolmas tekijä 
oli A-klinikan aktiivisen kokeilevan tutki-
muksellinen työote ja työntekijöiden täy-
dennyskouluttaminen . Eräs ryhmähoi-
don pioneereista kirjoitti vuonna 1981, 
että ”1950-luvulle tunnusomainen piir-
re oli täydennyskoulutuksena pidettävän 
työpaikkakoulutuksen viriäminen” . Hänen 
mukaansa ”vastaperustetulla A-klinikalla, 
ja myöhemmin A-klinikkasäätiöllä oli kes-
keinen asema” täydennyskoulutuskehityk-
sessä .59 

Rohkaisevien esimerkkien turvin päätel-
tiin, että ryhmä- ja vertaistoiminnalla on 
voimaa . Ryhmähoidosta tuli nopeasti tär-
keä osa päihdekuntoutujien hoitoa ja asi-
akkaita kannustettiin osallistumaan ryh-
miin .60 Vuonna 1960 ryhmähoito oli otettu 
käyttöön kaikilla A-klinikoilla .61 1950-lu-
vun lopulla ja 1960-luvulla Suomen A-kli-
nikoilla toimi monenlaisia ryhmiä aina 
miesten ryhmästä vaimojen ryhmään ja 
perheryhmästä erilaisiin harrasteryhmi-
in .62 Tästä oli enää pieni askel asiakas- 
vetoisten ryhmien muotoutumiseen .

A-KLINIKAN ASIAKKAAT
AKTIVOITUVAT
Aluksi ryhmätoiminta oli A-klinikoil-
la hyvin henkilökuntavetoista ja sellaise-
na se haluttiin pitää . Hoidollisessa ryh-
mätoiminnassa nähtiin tärkeäksi osaksi 
ammattitaitoinen ryhmänohjaaja . A-kli-
nikoilla kuitenkin huomattiin pian, ettei 
vapaammastakaan ryhmämuodosta ja kes-
kustelusta ollut haittaa, vaan pikemmin-
kin hyötyä . Esimerkiksi A-klinikkasäätiön  
pitkäaikainen toimitusjohtaja kirjoitti sää-
tiön 10-vuotismuistelmissa asenteen muu-
toksesta seuraavasti: 

”alkuaikoina luottamuksellisuu-
den nimissä hoito ikäänkuin 
umpioitiin A-klinikan muurien 
sisäpuolelle. Mutta varsin pian 
havaittiin, ettei yksinäisellä saa-
rekkeella voitu tyydyttävästi 
toimia. Tuli rakentaa siltoja ja 
kanavia. Potilas tarvitsee yhteis-
kunnassa elävänä yhteiskuntaa 
– työtilaisuuksia, materiaalista
apua, muiden hoitolaitosten
palveluksia, tutkimuksia, lääki-
tystä.”63 

Näin A-klinikoilla alettiin 1950-luvun lo-
pulla ja etenkin 1960-luvun alussa antaa 
asiakkaille yhä enemmän vastuuta ja sa-
nansijaa .64 Pian pelkistä asiakkaista koos-
tuvat ryhmät alkoivat kokoontua omilla 
ehdoillaan . Syntyi asiakastoimikuntia .65 
Jukka Ahonen kirjoittaa A-klinikkasäätiön 

50-vuotishistoriikissa, että esimerkiksi Tu-
run A-klinikalla aktiivisimmin alkoi toi-
mia pelkistä asiakkaista koostuva ryhmä .66

Tästä ryhmästä muodostui ensimmäinen
A-klinikan potilastoimikunta .67 Vuoteen
1965 mennessä kaikilla A-klinikoilla oli
jo asiakastoimikuntien vetämiä ryhmiä .68

Täytyy huomata, että alkuun myös asia-
kasryhmät määrittelivät itsensä hoidolli-
siksi ryhmiksi . Ryhmien tarkoituksena oli
myös paikata A-klinikan resurssipulasta
johtuvaa tuen puutetta . Aluksi A-klinikan
ryhmien ja asiakasvetoisten ryhmien rajat
olivat häilyvät ja asiakasjohtoiset ryhmät
jatkoa klinikan toiminnalle . Vasta vuonna
1966 henkilökuntavetoiset ja asiakasjoh-
toiset ryhmät alettiin kirjata erillisinä .69

Asiakastoimikuntien syntyminen näyttää 
aiemman tiedon valossa johtuneen kah-
desta toisiinsa kietoutuneesta seikasta . 
Ensimmäinen niistä on asiakkaiden ryh-
missä luomat suhteet ja aktiivisuus . Turun 
toimijat muistelevat A-Kiltojen Liiton his-
toriikissa, että ”A-Klinikan hoitosuhde ei 
tyydyttänyt kaikkia asiakkaita” . Näin ryh-
missä tutustuneet asiakkaat alkoivat tava-
ta toisiaan myös klinikan ulkopuolella .70 
Toinen seikka näyttää olleen A-klinikan 
henkilökunta, joka vahvisti omalta osal-
taan syntymässä ollutta aktiivisuutta . Esi-
merkiksi Turun toimikunnan tapauksessa 
A-klinikan henkilökunta kutsui asiakkaat
keskustelutilaisuuteen, jonka tarkoitukse-
na oli ”toverikunnan kaltaisen elimen pe-
rustaminen” .71 Saman kaltainen on myös
Tampereen A-klinikkatoimikunnan synty,
mistä kerron seuraavassa luvussa . 
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lisäksi ylläpitokustannuksiin 50 prosentil-
la . A-klinikkasäätiölle jäi toiset 50 prosent-
tia ylläpitokustannuksista . Lisäksi säätiö 
huolehti työvoiman hankkimisesta . Aluk-
si Klinikalle palkattiin neljä työntekijää; 
psykiatri-lääkäri, sairaanhoitaja, kanslis-
ti ja sosiaalityöntekijä-johtaja .77 Klinikka 
avattiin 2 .7 .1957 Näsilinnankatu 27:ään ja 
toiminta alkoi 3 .7 .1957 . Tampereen A-kli-
nikka osoittautui heti ensimmäisten kuu-
kausien aikana hyvin suosituksi . Neljänte-
nä toimintakuukautenaan lokakuussa 1957 
Klinikka joutui jopa rajoittamaan potilai-
den vastaanottoa, vaikka henkilökuntaa oli 
lisätty .78 

1950–1960-LUVUT: 
TAMPEREEN A-KLINIKAN 
RYHMÄTOIMINTA
Tampereella A-klinikan hoidollinen ryh-
mätoiminta käynnistettiin pian toiminnan 
aloittamisen jälkeen vuonna 1958 .79 Tam-
pereen Klinikalla toimi tuolloin kaksi po-
tilasryhmää ja omaisryhmä .80 Tätä voidaan 
pitää alkuinnostusvaiheena A-klinikan 
ryhmätoiminnassa . Jukka Ahonen toteaa 
A-klinikkasäätiön 50-vuotishistoriikissa,
että niin sanotun pioneerivaiheen jälkeen
ryhmähoito levisi hitaammin Suomessa .81

Tampere oli 1800-luvun lopusta saak-
ka kunnostautunut raittiushenkisenä 

kaupunkina, mikä näkyi edelleen 1900-lu-
vun alkupuoliskolla asenneilmastossa .72 
Tampereella alkoholinkäytön hiljattaiseen 
vapautumiseen on nähty vaikuttaneen eri-
tyisesti vuoden 1952 olympialaiset . Hei-
näkuussa pelattiin viisi jalkapallo-ottelua 
Ratinan stadionilla .73 Kuten muualla Suo-
messa, huoli ulkomailta tulevien vieraili-
joiden silmiin osuvasta kaupunkikuvas-
ta oli kova . Suomessa alkoholipolitiikkaa 
lievennettiin kisojen takia . Vuoden 1948 
tanssikielto kumottiin ja ravintolat saivat 
pitää ovensa auki pidempään . Lisäksi katu-
kuvaan ilmestyi katukahviloita . Tampereel-
la Kahvila Tammero, Osuusliike Tuotanto 
ja tavaratalo Tempo saivat kaupunginhal-
litukselta luvat terasseilleen ja katukahvi-
loilleen .74 Muutoksilla pyrittiin eurooppa-
laiseen tunnelmaan . Sivistyneet kansalaiset 
osasivat käyttäytyä vapauksista huolimat-
ta .75 Vaikka Olympiakesä oli sateinen ja 
kylmä, saivat uudet ravintoloiden ulkotilat 
Tampereella suuren suosion .76 Olympialai-
sia voidaan pitää yhtenä suunnannäyttäjä-
nä kohti vapautuvia alkoholioloja .

Tampereen A-klinikka avasi ovensa viisi 
vuotta olympiakesän jälkeen vuonna 1957 .  
Maaliskuussa 1957 Tampereen kaupungin-
valtuusto päätti, että kaupunki osallistuu 

Näkymä Tammerkosken rannalta Tempon talolle kesällä 1953 .  
(Kuva: Pekka Kyytinen, Pekka Kyytisen kokoelma, Kansatieteen kuvakokoelma, Museovirasto .)
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Tampereen A-klinikka ehti kuitenkin en-
simmäisten kaupunkien joukossa mukaan 
ryhmähoitoon . Tampereen A-klinikan 
ryhmätoiminta oli kuitenkin alkuun vas-
tatuulessa . Niin pienet kokoontumistilat, 
työntekijöiden ryhmätyökoulutuksen hii-
puminen kuin taloudelliset resurssit vai-
kuttivat ryhmätoiminnan aktiivisuuteen .82 

Vuosi 1960 vakiinnutti ryhmähoidon osak-
si Klinikan käytännön hoitotyötä .83 Tampe-
reella toimi vuonna 1960 neljä hoitoryhmää, 
joista kolme oli miespotilaiden ryhmiä ja 
yksi oli avioliittoryhmä . Avioliittoryhmään 
miehet tulivat vaimojensa kanssa .84 Vuo-
si 1960 jäi hetkeksi ryhmähoidon huipuk-
si, sillä vuosina 1961 ja 1962 ryhmähoito ei 
ollut yhtä aktiivista . Vuonna 1962 Klinikal-
la toimi vain kaksi ryhmää . Kerran viikos-
sa kokoontui miesten ryhmä ja ”molemmil-
le aviopuolisoille tarkoitettu perheryhmä” .85 
Myös henkilökunnan koulutustoiminta oli 
hajanaista Klinikan koulutusmahdollisuuk-
sien sekä työntekijöiden lomien ja siirtojen 
takia .86 Vuoteen 1963 mennessä ryhmätoi-
minnan alkuinnostus oli jo hiipunut .87 

Juha Rajala sivuaa A-Kiltojen Liiton 40- 
vuotishistoriikissa sitä, kuinka A-klinikan 
henkilöstö olisi ollut perustamassa asiakas-
toimikuntaa Tampereelle jo vuoden 1962 
kohdalla . Hanke jäi kuitenkin tuolloin to-
teuttamatta syystä, jota Rajala ei mainit-
se .88  Saatavilla olevan aineiston perusteel-
la näyttää todennäköiseltä, että Tampereen 
A-klinikalta ei vielä tuolloin löytynyt tar-
peeksi aktiivisia asiakkaita, jotta ryhmätoi-
minta olisi ottanut tuulta alleen ilman akti-
voivaa ohjaajaa . 

Myös Tampereella uskottiin kuitenkin vah-
vasti ryhmähoidon toimivuuteen . Etenkin 
Tampereen A-klinikan kolmannella johta-
jalla Marjatta Eskolalla oli suuri ryhmähoi-
dollinen vakaumus . Päihdeongelmaisten 
ryhmähoidon esitaistelijaksi kutsuttu Es-
kola oli opiskellut sosiaalityötä Yhdysval-
loissa ja tuonut sieltä mukanaan ajatuksia 
päihdekuntoutukseen . Ensin Eskola pal-
kattiin Helsinkiin A-klinikan kokeiluklini-
kalle vuonna 1954 .89 Sitten Eskola sai 1956 
Väkijuomakysymyksen tutkimussäätiöltä 
apurahan alkoholistien vaimojen kerhotoi-
minnan tutkimiseen .90 Näin syntyi ensim-
mäinen omaisryhmä Helsinkiin .91 Sittem-
min Eskola siirtyi Tampereen A-klinikan 
johtajaksi vuonna 1961 .92 Tiettävästi juuri 
Eskola sai lopulta alulle myös Tampereen 
ensimmäisen asiakasryhmän, sillä tämä on 
allekirjoittanut kutsun asiakkaiden ja hen-
kilökunnan yhteiseen neuvottelutilaisuu-
teen, minkä jälkeen Tampereen asiakas-
ryhmä alkoi kokoontua .93 

Tiivistetysti Tampereen A-Kiltaa edeltävät 
vaiheet ovat siis olleet A-klinikan hoidol-
linen ryhmätoiminta ja siitä muodostunut 
asiakastoimikunta-toiminta . Tekstissä tulee 
vilahtelemaan erilaisia nimikkeitä; A-kli-
nikkatoimikunta, A-toimikunta ja Tampe-
reen A-klinikan Asiakkaat ry . Näillä kaikilla 
tarkoitetaan Tampereen A-klinikan asiak-
kaiden ryhmittymiä . Nimikkeet kuvaavat 
kehitystä, jossa asiakasryhmä hiljalleen eriy-
tyy A-klinikasta kohti itsenäistä yhdistystä . 
Vaikka aluksi pöytäkirjoja tutkiessa myös al-
lekirjoittaneella nimikkeet vilisivät silmissä, 
ovat nimet osa aikansa kuvaa ja siksi nimi-
kesoppa esiintyy myös tässä sellaisenaan .

TAMPEREEN A-KLINIKAN 
ASIAKKAITA AKTIVOIDAAN 
OSALLISTUMAAN
Tampereen A-klinikalla oli huomattu, et-
teivät tapaamiset ammattiauttajien kanssa 
olleet päihdetoipujille riittävästi . Toipujal-
ta puuttui tuki suurimman osan ajasta, sillä 
Klinikan resurssit olivat rajalliset . Vuonna 
1963 pidetyssä Tampereen A-klinikan jär-
jestämässä asiakkaiden ja henkilökunnan 
välisessä neuvottelutilaisuudessa todettiin, 
että päihdekuntoutujien tulisi saada enem-
män tukea . Neuvottelutilaisuuteen saivat 
osallistua niin Tampereen Klinikan vanhat 
kuin uudet asiakkaat sekä tietysti Klinikan 
henkilökunta .94 Neuvottelutilaisuus pidet-
tiin vapaaopisto Ahjolassa . Tilaisuudesta 
on säilynyt Klinikan silloisen esimiehen 
Marjatta Eskolan allekirjoittama kutsu ja 
keskustelun pohjalta tehty seloste .  Lisäk-
si tilaisuutta sivutaan Tampereen A-klini-
kan toimintakertomuksessa vuodelta 1963 . 
Niiden pohjalta voi arvella, että tilaisuuden 
perimmäinen tarkoitus on kenties ollut 
asiakasryhmän perustaminen – tai aina-
kin asian tunnusteleminen .95 Kutsussa asia 
mainitaan seuraavasti:  

”tarkoituksena on keskustella niistä näke-
myksistä ja ehdotuksista, mitä Teillä on kli-
nikan toiminnan edelleen kehittämiseksi ja 
kuinka Te ja toiset klinikalla kävijät voisitte 
osallistua tähän.”96 

Samankaltainen tilaisuus oli järjestetty Tu-
run A-klinikalla, tarkoituksena ”toveri-
kunnan kaltaisen elimen perustaminen” .97 
Toisaalta Turussa oli jo tiettävästi muo-

dostunut asiakkaiden välille A-klinikan ul-
kopuolisia suhteita .98 Tampereen 1960-lu-
vun asiakkaista on nyt jäljellä enää nimet 
pöytäkirjoissa, eikä heidän suhteistaan voi 
niiden perusteella sanoa mitään . Kerää-
mäni aineiston valossa näyttää siltä, että 
Tampereen Klinikalla asiakastoiminta läh-
ti käyntiin klinikkajohtoisesti . A-klinikan 
henkilökunnalla vaikuttaa olleen kirkas 
ajatus Tampereen asiakastoiminnasta pal-
jon ennen kuin asiakkaat itse aktivoituivat . 
Kyseisen vuoden toimintakertomuksessa 
neuvottelutilaisuudesta kerrotaan seuraa-
vasti:

”Marraskuussa koottiin entisiä ja nykyisiä 
potilaita neuvottelutilaisuuteen keskuste-
lemaan siitä millä tavoin potilaat voisivat 
osallistua klinikan toiminnan tukemiseen. 
Tämän kokouksen tuloksena muodostettiin 
potilastoimikunta, jossa 10 klinikan entistä 
ja nykyistä potilasta neuvoa antavana eli-
menä pohtii klinikkatoimintaan liittyviä ky-
symyksiä. Toimikunta toimii eräänlaisena 
”tutkalaitteena”, jonka avulla klinikka voi 
kehittää menetelmiään kentän tuntumassa, 
Täten saadaan kuulla niiden henkilöiden 
mielipiteitä, joihin toiminta kohdistetaan. 
Ajatus käyttää klinikan omaa potilasjouk-
koon sisältyviä voimavaroja, pyytää sitä 
asiantuntemusta, jota potilas hoidon kautta 
on hankkinut, on johtanut myös siihen, että 
kertomusvuonna aloitettuun vaimojen ryh-
mään kutsuttiin klinikan entinen ja hoiton-
sa lopettanut potilas ryhmän vanhimmaksi 
ja työntekijän avuksi. Samoin miesten ryh-
mässä ovat vanhemmat potilaat ottaneet 
samassa mielessä vastuuta ryhmästä.”99
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A-KLINIKAN HENKILÖKUNNAN JA ASIAKKAIDEN
NEUVOTTELUTILAISUUS 8 .11 .1963

Ahjolan neuvottelutilaisuudesta kirjoitetusta selonteosta saa hyvin kuvan 
1960-luvun alun tamperelaisen alkoholistin peloista ja toiveista .  

Neuvottelusta kirjoitetussa selosteessa todetaan:

”Ihminen, joka tulee A-Klinikalle hakemaan apua, olisi saatava avautu-
maan jotta häntä voitaisiin hoitaa, mutta miten saada avautumaan.  
Klinikalla tarjotaan kyllä avautumisen mahdollisuus, mutta tätä ei  

aina potilas voi käyttää hyväkseen. [- -] Eräänä huomattavana tekijänä 
pidettiin, ettei oikein uskottu tietojen pysyvän pelkästään A-Klinikalla. 

Pelättiin niiden menevän jopa huoltopolisille. [- -] Joku oli kokenut  
keskustelut liian kuulustelunomaisina ja liian virallisina”100

Lisäksi Alko oli ostajaintarkkailussa teh-
nyt tiivistä yhteistyötä viranomaistaho-
jen kanssa .103  Yleisessä tiedossa oli, että 
Alko masinoi myös A-klinikkaa .104 Vuo-
sien viinan oston kyttäys ja Alkon hen-
kilökunnan yhteistyö viranomaistahojen 
kanssa olivatkin jättäneet pysyvän isove-
li valvoo -ajatuksen päihteiden käytös-
tä rangaistujen mieliin . Mielenkiintoi-
sena anekdoottina Alkon ja A-klinikan 
suhteista mainittakoon se, että vuonna 
1954 Helsingin kokeiluklinikan työnte-
kijät siirtyivät suoraan Alkon ostajain-
tarkkailusta A-klinikan sosiaalityönte-
kijöiksi . A-klinikkasäätiön historiikin 
kirjoittaja Jukka Ahonen on kirjoittanut, 
että ”henkilökunnan ydinryhmä koostui 
niin vahvasti Alkon ostajaintarkkailijois-
ta, että käytännössä klinikkatyötä voi-
daan täydellä syyllä pitää ostajaintarkkai-
lun laajentumana” .105 Alkon ja A-klinikan 
kytkökset olivat siis etenkin A-klinikan 
alkuaikoina hyvin vahvat ja asia oli ylei-
sessä tiedossa . 106 

Neuvottelutilaisuuden selosteesta voi 
huomata, että nuhtelu- ja rangaistus-
käytännöt olivat edelleen tuttuja ai-
nakin osalle A-klinikan asiakkaista . 
Luottamuksen syntyminen moninais-
ten viranomaiskokemusten jälkeen 
tuotti ongelmia . Vaikka A-klinikalla 
alusta asti painotettiin vaitiolovelvol-
lisuutta, oli aikansa juopoilla ihan ai-
heellisesti pelkoa siitä, että Klinikalla 
kerrottu leviäisi vähintään raittiuslau-
takunnan tietoon . Vielä 1960-luvulle 
tultaessa raittiusliikkeen moraali nä-
kyi niin laissa kuin rangaistuskäytän-
nöissä .101 Kuten Juha Rajala kirjoittaa 
A-Kiltojen Liiton historiikissa, A-kli-
nikkatoiminta eteni ensimmäisinä 
vuosinaan alkoholipoliittisesti katsot-
tuna vastavirtaan . Hoidon vapaaehtoi-
suus ja asiakkaan omien päämäärien
asettaminen olivat ristiriidassa niin
yleisen asenneilmaston kuin osittain
myös lakien kanssa .102

Vuosi 1963 – 
Tampereen 
A-klinikan asiakkaat
aktivoituvat ja
A-klinikkatoimikunta
syntyy

mahdollinen syy oli varmasti neuvottelu- 
tilaisuuden antama täky . Selvää näyttää ole-
van, että neuvottelutilaisuudessa herätet-
tiin esiin useita Klinikan asiakkaille tuttuja 
epäkohtia . Uskon, että asiakastoimikun-
nan ensimmäiset jäsenet halusivat vaikut-
taa juuri neuvottelutilaisuudessa esiin tuo-
tuihin asioihin . Toinen asiakkaita yhteen 
koonnut seikka lienee ollut seura marras-
kuun pimeinä iltoina . Kuten jo aiemmin 
esitin, vuoteen 1963 mennessä Tampereen 
A-klinikan ryhmätoiminta oli hiipunut .107

Etenkin jo hoidon lopettaneet kaipasivat
varmasti Klinikan ja muiden asiakkaiden
tuomaa tukea takaisin elämäänsä – puhu-
mattakaan niistä, joilla hoidon pahin vaihe
oli vasta menossa . 

Tasan 10 päivää A-klinikan henki-
lökunnan ja asiakkaiden yhteisen 

neuvottelutilaisuuden jälkeen A-klinik-
katoimikunta syntyi . Maanantai-iltana 
18 .11 .1963 yhdeksän A-klinikan asiakasta 
kokoontui A-klinikalla . Näyttää siltä, että 
Ahjolan neuvottelutilaisuudella ja asiakas-
ryhmän syntymisellä on selvä syy-seuraus-
suhde . Silti asiakasryhmän kokoon saami-
nen ei ollut mikään itsestäänselvyys . Kuten 
jo mainitsin, Klinikan johtaja Eskola oli 
mitä ilmeisemmin yrittänyt herätellä asia-
kastoimintaa jo aiemmin . 

Herää kysymys siitä, miksi juuri marras-
kuussa 1963 Tampereen A-klinikan asi-
akkaista saatiin kokoon toimikunta . Yksi 
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VIINANTUSKAINEN AVIOMIES –  
ASIAKASTOIMIKUNNAN ENSIMMÄINEN KOKOUS 

lella . Ahjolassa pidetyn tilaisuuden selon-
teossa lukee seuraavasti: 

”Päivystämisen tarvetta korostettiin erikoi-
sesti siksi, etteivät kaikki kuulu AA:han, jos-
ta kyllä on aina joku valmis auttamaan tove-
riansa mihin vuorokauden aikaan hyvänsä. 
Niillä jotka eivät AA-ssa tapaa käydä, ei si-
ten ole ketään sillä hetkellä, kun yksinäisyy-
den tunne on hirveä. Ehkä ratkeaminen, jota 
ei voi järjestää kellonajan mukaan klinikan 
aukioloaikoina, voitaisiin välttää, jos olisi 
paikka minne voisi tulla purkautumaan, tai 
vaikkapa vain puhelimitse käyty keskustelu-
kin voisi tuoda avun senhetkiseen hätään. 
Kysyttiin voisiko joku jo raitistunut A-klini-
kalla päivystää, sillä kohtalotoveri ehkä par-
haiten ymmärtäisi sitä tilaa, mikä on juuri 
ennen ratkeamista.”110

Muita ensimmäisten kokousten aiheita oli-
vat muun muassa alkoholin käyttö A-kli-
nikan WC:ssä ja vaimojen osallistaminen 
miestensä parantumisprosessiin . Näin jälki-
käteen luettuna pöytäkirjat näyttäytyvät jopa 
hieman humoristisessa valossa . Esimerkiksi 
pöytäkirjan kuvaus viinanhimoisesta mie-
hestä on kaikessa kurjuudessaan huvittava: 

”Eräs [asiakas] toivoi vaimoille kotikäyn-
neillä annettavan valistusta alkoholismista. 
Esim. vaimon olisi tärkeätä tietää raittius-
kauden ”hermostuneisuudesta” niin ettei 
vaimo rupea ärsyttämään viinan tuskassa 
olevaa miestään.”111

Asiakastoimikunnan pöytäkirjoista käy 
ilmi, että vuosien 1963 ja 1964 vaihteessa 
toimikunta halusi vaikuttaa erityisesti sii-
hen, että A-klinikka olisi auki myös lau-
antaisin . Viikonlopun aukiolosta keskus-
teltiin jo Ahjolassa pidetyssä kokouksessa . 
Kokouksissa lauantain aukioloa perustel-
tiin sillä, että perjantaina tilipäivän tullessa 
moni oli ollut ryypyllä ja lauantaina ”ko-
vin halukas tulemaan hoitoon” . Ahjolassa 
ei kuitenkaan vielä päästy yksimielisyyteen 
vaatimuksesta: 

”Toiset haluaisivat tulla 
A-klinikalle viettämään
lauantai-iltaa ja alkoholia
pakoon, toiset aamulla
saamaan hoitoa krapulaansa
ja huonommuudentuntee- 
seensa apua.”108 

Ensimmäisen potilastoimikunnan keski-
näisen kokouksen jälkeen lauantain auki-
oloaikatoiveeksi tuli kello 10–14 . Perustelut 
kuuluivat seuraavasti: ”A-klinikka auki lau-
antaina, sai yleisimmän kannatuksen, koska 
tilipäivä esim. vaikuttaa paljon loppuviikon 
suurempaan avuntarpeeseen. Myös moni ha-
luaisi lopettaa viikon vaihteessa, mutta jat-
kaa avun puutteessa yli sunnuntain.”109  

Myös toinen ensimmäisissä kokouksissa 
käsiteltävä aihe koski asiakkaiden avuntar-
vetta A-klinikan aukioloaikojen ulkopuo-

toimintaa elvytettiin vuosien vaihteessa 
1963–1964 . Kolmannessa A-klinikkatoi-
mikunnan kokouksessa 7 .1 .1964 on todet-
tu: ”Ryhmätoiminta on elpymässä ja sitä 
koetetaan saada yhä parempaan vauhtiin, 
jota henkilökunta edesauttakoon.”114 Virk-
keestä voi huomata sen, että ryhmätoimin-
ta riippui tuolloin vielä A-klinikan henki-
lökunnasta . Myös helmikuun 1964 kokous 
kertoo henkilökunnan merkityksestä sil-
loiseen asiakastoimintaan . Toimikunnan 
neljänteen kokoukseen ei nimittäin tullut 
kuin neljä osanottajaa, koska ”kokoukses-
ta ei oltu ilmoitettu kirjeellä kuten edellisel-
lä kerralla” . Niinpä kokouksessa todettiin, 
että ”klinikka (velvoitus) lähettää kokous-
kirjeet toimikunnan jäsenille vaikka viikkoa 
ennen seuraavaa kokousta” .115 Aiemmissa 
kokouksissa osanottajia oli ollut jo kym-
menen molemmin puolin .116 Jäljelle jää-
neen aineiston valossa voidaan huomata, 
että innostusta laajempaan asiakastoimin-
taan olisi ollut jo vuoden 1963 kohdalla . 
Työkalut ja toteutus kuitenkin uupuivat . 

A-KLINIKAN ASIAKKAAT VAATIVAT RYHMÄ-
TOIMINNAN AKTIVOIMISTA

Asiakkaiden toisen kokouksen pöytä-
kirjaan on merkitty, että ryhmätoimin-
taa tulisi elvyttää .112 Kuten jo mainittu, 
A-klinikan ensimmäinen innostus ryh-
mätoimintaan hiipui 1960-luvun alussa .
Ainakin yksi syy ryhmätoiminnan hiipu-
miseen näyttää olleen Ryhmätyö ry:n vai-
keudet . Koska A-klinikka oli ryhmätyön
pioneereja, Ryhmätyö ry:n taustalla vai-
kuttivat paljolti samat hahmot kuin Kli-
nikalla . Yhdistys oli perustettu ryhmä-
työtä työssään käyttävien tueksi . Yhdistys
koulutti ja antoi vertaistukea alan ihmi-
sille ja yleisesti innosti ryhmätoimintaan . 
Ryhmätyö ry:stä kirjoitetussa historiikis-
sa kerrotaan, että yhdistys joutui vuosina
1961–1965 taloudellisiin vaikeuksiin ja jä-
senten koulutustoiminta väheni .113 Myös
A-klinikan ryhmätoiminnan puute saattoi
olla seurausta ryhmätoimintainnostuksen
hetkellisestä lamasta .

Tampereen A-klinikan asiakkaat aktivoi-
tuivat selvästi silloin, kun ilmeisen suo-
sittu ryhmätoiminta oli hiipunut . Ryhmä-
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Vuodet 1964–
1965 – Asiakkaat 
perustavat 
oman ryhmän 
ja tiedottavat 
alkoholismista 

Asiakastoimikunta alkoi kokoontua
vuoden 1963 lopulla lähes kuu-

kausittain .117 Valitettavasti vuoden 1964 
pöytäkirjat eivät ole säilyneet täydellisinä 
näihin päiviin asti . Käsillä olevan aineis-
ton perusteella näyttää siltä, että vuonna 
1964 asiakastoiminta lähti toisaalta kun-
nolla käyntiin, mutta koki myös hetkittäi-
sen jäsenkadon . Alkuvuodesta 1964 toimi-
kunnassa keskusteltiin niin työpaikkojen 
ja muiden tahojen alkoholismitietoisuu-
den lisäämisestä kuin suunniteltiin alko-
holistien työpajaa .118 Kevään 1964 mittaan 
asia eteni ja kiinnostusta alkoholitiedo-
tuksesta oli jo kysytty ainakin Tampellan 
tekstiilitehtaalta .119 Asiakkaat suunnitteli-
vat yhdessä Klinikan henkilöstön kanssa 
tiedotustilaisuuden työpaikoille . Tilaisuus 
”laitosten sosiaalipäälliköille ym . vastaa-
ville” järjestettiin Tampereen A-klinikan 
tiloissa kesäkuussa 1964 .120 Lisäksi kevään 
mittaan toteutettiin asiakkaiden ehdotuk-
sesta Klinikkaa esittelevä moniste jaetta-
vaksi asiakkaille .121 

Toisaalta asiakastoiminta otti myös taka-
pakkia, eikä kaikkiin haluttuihin asioihin 
saatu otetta . Toukokuussa 1964 tehdyn yh-
teenvedon perusteella esimerkiksi lauan-
tain aukiolo ei ollut siihen mennessä to-
teutunut A-klinikan resurssipulan vuoksi .122 
Kesä 1964 puolestaan toi mukanaan toimi-
kunnan jäsenkadon, niin että syksyllä pöy-
dän ääressä istui taas samat kolme aktiivia 

kuin alussa vuotta aiemmin ja yksi myö-
hemmin mukaan tullut jäsen . Pöytäkirjojen 
puolesta vaikuttaa siltä, että nämä muuta-
mat asiakasaktiivit olivat aktiivisia muiden-
kin puolesta, eikä ryhmä kaatunut jäsen-
katoon . Vuoden lopulla asiakastoimikunta 
perusti oman sunnuntairyhmän . A-klini-
kan toimintakertomuksessa vuodelta 1964 
kerrotaan, että ”toimikunta on 15.11. pe-
rustanut sunnuntairyhmän, missä ei ole te-
rapeuttia mukana.”123  Ryhmä alkoi heti ko-
koontua aktiivisesti joka sunnuntai .124 

Vuonna 1965 sunnuntairyhmä kärsi ajoit-
taisesta osanottajapuutteesta . Osallistujia 
katosi ja palasi tasaiseen tahtiin .125 Myös 
asiakastoimikunnan jäsenten alkoholin-
käyttöön pyrittiin puuttumaan kokouksis-
sa, mutta linja oli anteeksiantava: ”Keskus-
telun tuloksena oli, että emme voi asettaa 
jyrkkiä rajoja, mutta kuitenkin potilastoi-
mikunnan jäsenyys velvoittaa parhaimpaan 
mahdolliseen käytökseen.”126 Lienee syy-
tä olettaa, että tiukempi asennoituminen 
olisi vähentänyt osanottajamäärää ennes-
tään . Sunnuntairyhmässä ovat Tampereen 
A-Killan varsinaiset juuret . Ryhmän pe-
rustamisen taustalla on saattanut olla vie-
railu, jonka tamperelaiset asiakkaat tekivät
Helsinkiin lokakuussa 1964 . Seuraava luku
käsittelee asiakasryhmien suhteiden ke-
hitystä . Näyttää siltä, että eri kaupunkien
ryhmittymät puskivat toisiaan eteenpäin
kohti yhä itsenäisempää toimintaa .
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Vuodet 1964–
1968 – A-klinikan 
asiakkaiden 
yhteisestä 
kokouksesta 
liittoon

A-Kiltojen Liiton historiikin kirjoit-
taja Juha Rajala on kuvannut en-

simmäistä Suomen A-klinikoiden asiak-
kaiden yhteisen kokouksen järjestymistä 
seuraavasti: 

”Turun potilastoimikunnassa sekä Kymen 
ja Tampereen klinikoiden hoitoryhmissä 
keskusteltiin vierailuista toisten klinikoiden 
ryhmissä. Kun tieto näistä aikeista kantau-
tui Helsingin A-klinikalle, syntyi ajatus yh-
teisen kokouksen pitämisestä. Kokous jär-
jestettiin sunnuntaina 18.10.1964, ja sen 
järjestelyistä vastasi Helsingin A-klinikan 
torstairyhmästä koottu toimikunta. Siihen 
osallistui viisikymmentä Helsingin, Jyväs-
kylän, Kymen Lahden, Tampereen ja Turun 
A-klinikoiden ryhmähoidossa mukana ole-
vaa potilasta sekä klinikoiden ryhmätyönte-
kijöitä. Ryhmien esittäytyessä voitiin todeta,
että klinikoilla toimi yhteensä parisenkym-

mentä erilaista hoitoryhmää, asiakasryh-
mien lisäksi aviovaimojen ryhmiä, perhe-
ryhmiä, puutyöryhmiä sekä Tampereen 
klinikalla lisäksi erityinen potilastoimikun-
ta. Kokous päätti ehdottaa potilastoimikun-
tien perustamista kaikkien A-klinikoiden 
yhteyteen.”127

Rajalan mukaan Tampereella oli ensim-
mäinen varsinainen potilastoimikunta, 
minkä jälkeen myös muihin kaupunkeihin 
perustettiin sellainen . Näitä ensimmäisiä 
järjestäytymisen hetkiä voi pitää pohjana 
nykyiselle A-kiltatoiminnalle . Muut asia-
kasryhmät ovat vaikuttaneet vähintään 
yhtä paljon Tampereen A-Killan syntyyn 
kuin A-klinikka . Kuten seuraavissa lu-
vuissa käy ilmi, yhteisissä kokouksissa eri 
kaupunkien toimikuntien edustajat ovat 
paitsi kiistelleet asioista, myös tuuppineet 
toisiaan eteenpäin järjestäytymisen tiellä .
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TAMPEREEN 
A-TOIMIKUNTA OSANA
TOIMIKUNTIEN VÄLISTÄ
YHTEISTYÖTÄ
Toukokuussa 1965 Tampereen A-klinik-
katoimikunta pohti itselleen parempaa ni-
meä . Ilmeisesti asiakkaat hakivat jo tässä 
vaiheessa ensimmäistä pesäeroa A-klinik-
kaan . Nimestä päätettiin tiputtaa klinikka 
pois . Näin nimeksi tuli A-toimikunta .128 
Samaisessa kokouksessa toimikunta päät-
ti liittyä koko maan kattavaan potilastoi-
mikuntien yhdistykseen, mikäli sellainen 
perustettaisiin . Keskuselimen nimiehdo-
tukseksi annettiin A-toimikuntien Liitto ry 
ja Tampereelta seuraavaan maanlaajuiseen 
kokoukseen lähtivät aktiivit Erkki Lahti-
nen ja Mauno Soro .129 

Toimikuntien yhteinen kokous pidettiin 
23 .5 .1965 Lahdessa .130 Tampereen toimi-
kunta sai Lahden maanlaajuisesta koko-
uksesta tehtäväkseen ”ATL:n [A-toimikun-
tien liiton] rekisteröimistutkimuksen ja sen 
esityksen lokakuun kokoukseen” . Tampe-
relaiset kokoustivat taas kesäkuussa 1965 
omalla porukalla . Kokouksen pöytäkir-
jassa todettiin, että liiton rekisteröintiasia 
tuli ottaa vakavasti . Rekisteröimisasiaa 
työstämään nimettiin Erkki ja Lasse Lahti-
nen . Kokouksessa pohdittiin myös seuraa-
van maanlaajuisen kokouksen tarjoiluja ja 
ajankohtaa, mistä tamperelaiset oli laitettu 
vastuuseen . Kokous päätti, että seuraava 
asiakkaiden maanlaajuinen kokoontumi-
nen pidettäisiin 24 .10 .1965 Tampereella .131 

HELSINKILÄISET 
JA TAMPERELAISET 
SEISOVAT YHTEISEN 
LIITON TIELLÄ
Maanlaajuinen kokous pidettiin sovittu-
na päivänä lokakuussa Tampereen A-kli-
nikan toimistolla Hämeenkatu 18:ssa . 
Paikalla olivat Jyväskylän, Kotkan, Lah-
den, Turun ja Tampereen A-klinikoiden 
ja A-toimikuntien edustajat sekä Helsin-
gin A-klinikan edustaja . Yhteensä paikalla 
oli 22 henkilöä .132 Kokouksessa oli sovittu 
keskusteltavan yhteisen yhdistyksen rekis-
teröinnistä .133 Helsinkiläiset olivat lähet-
täneet mietintönsä A-klinikan edustajien 
mukana . Tähän väliin on huomautettava, 
että A-klinikan edustajat olivat ilmeisen 
ahkeraan mukana asiakasryhmien yhteis-
kokouksissa .

Kokouksen ehkä kiinnostavin osuus oli 
se, että lopulta tamperelaiset olivat yhtei-
sen yhdistyksen rekisteröimistä vastaan . 
Esimerkiksi Kotkasta kokoukseen tulleet 
kertoivat pitäneensä asiaa jo ilmiselvänä 
ja olivat pettyneitä yhdistysajatuksen koh-
taamasta vastustuksesta .134 Pöytäkirjas-
ta ei käy ilmi, mistä äkkinäinen vastustus 
maanlaajuisen yhdistyksen perustamiseen 
oli syntynyt . Sen sijaan tamperelaiset ker-
toivat haluavansa jatkaa yhteisten kokous-
ten merkeissä, mutta ilman maanlaajuis-
ta yhdistystä .135 Kokouksessa äänessä oli 
myös A-klinikan henkilöstö . Näyttää siltä, 
että ajatuksen yhdistyksen perustamisesta 
torppasivat nimenomaan he . Helsingistä 

kokoukseen tullut A-klinikan edustaja eh-
dotti A-Klinikkain tuki ry:n elvyttämistä .136 
Kokouksessa ajatus A-Klinikkain tuki ry:-
hyn liittymisestä esiteltiin seuraavin sana- 
kääntein:  

”AKT on valmis yhdistys, joka kuitenkin on 
viime vuosina toiminut sangen laimeasti. 
AKT:n jäsenistöön kuuluu sangen huomat-
tavassa yhteiskunnallisessa asemassa olevia 
henkilöitä. AKT:n nimi on jo tunnettu viralli-
sissa instansseissa. Nimi sinänsä vastaa myös 
potilastoimikunnan tarkoitusperiä, koska 
toimikunnan tarkoitushan juuri on omatoi-
misuudellaan tukea a-klinikkatoimintaa.”137 

Myös Tampereen A-klinikan johtaja Matti 
Puro käytti puheenvuoronsa puhuen A-Kli-
nikkain tuki ry:stä . Puheenvuoroa ei kuiten-
kaan ole sen pidemmin avattu kokouksen 
pöytäkirjassa .138 Näyttää siltä, että tampere-
laisten päät oli kääntänyt juuri johtaja Puro . 
Hän oli ottanut osaa Tampereen toimikun-
nan aiempaan kokoukseen 28 .9 .1965 vas-
toin aiempaa käytäntöä . Tampereen yleis-
kokousta edeltävässä istunnossa todettiin 
yllättäen aiemman linjan vastaisesti: ”Näh-
tiin, että toiminta on vielä alkuvaiheessa ja 
vaatii edelleen kypsymistä.” Kiinnostavaa 
on myös se, että istunnon sihteerinä toimi 
Puro itse .139 Mikä siis olisi voinut olla syy 
siihen, että A-klinikan toimesta alkanutta 
asiakastoimintaa alettiin äkkiä jarrutella? 
Jukka Ahonen kirjoittaa A-klinikkasäätiön 
historiikissa (2005) seuraavasti: 

”A-klinikat tervehtivät ilolla potilaidensa 
omatoimisuuden vilkastumista mm. ryh-

mätoiminnan muodossa, olihan se mitä 
puhtain osoitus asiakaslähtöisyydestä, jota 
mainostettiin eräänä A-klinikoiden perus-
lähtökohtana. Toisaalta asiakkaiden ryh-
mätoiminta kuitenkin koettiin eräänlai-
sena ideologisena (tai ideologiattomana) 
kilpailijana klinikoiden tarjoamalle ryh-
mähoidolle, jota ohjasi vahva teoriatieto ja 
ryhmänohjaajan keskeinen merkitys hoito-
prosessissa.”140

Myös Helsingin toimikunnan maanlaa-
juiseen kokoukseen kirjoittama selonteko 
antaa ymmärtää, että toimikunnat halut-
tiin pitää nimenomaan A-klinikan piiris-
sä, sen sijaan että ne alkaisivat itsenäisek-
si toimijaksi .141 A-Klinikkain Tuki ry olisi 
ollut tarpeeksi lähellä A-klinikkaa ja siten 
edelleen A-Klinikan hallittavissa . Sen si-
jaan toimikuntien täysin uuden ja itsenäi-
sen yhdistyksen perustaminen oli A-klini-
kalle alkuun ilmeisen epätoivottu ajatus . 
Tampereella pidetyssä yhteiskokouksessa 
luovuttiin ajatuksesta perustaa yhteinen 
yhdistys . Sen sijaan ajatusta toimikuntien 
yhteisistä kokouksista kannatettiin edel-
leen . Myös puhe yhteisestä keskuselimestä 
jatkui, vaikka virallinen liiton muodosta-
minen laitettiin jäihin . Kokouksessa kes-
kusteltiin myös kiivaasti siitä, mitä nimeä 
toimikuntien tulisi käyttää . Nimiasiasta 
tuli kiistakapula, johon palattaisiin vielä 
useampaan otteeseen . Marraskuussa pidet-
tiin maanlaajuinen kokous Oulussa, johon 
Tampere ei ottanut osaa . Myös siellä toimi-
kuntien ”keskuselimen” nimikysymys oli 
esillä .142 
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VUOSI 1966 – 
A-TOIMIKUNTIEN
MAANLAAJUINEN
YHDYSELIN
PERUSTETAAN
A-toimikuntien yhteiskokoukset jatkuivat
entiseen tapaan vuonna 1966 . Kymen poti-
lastoimikunta oli rekisteröitynyt 24 .2 .1966
taloudellisista syistä, koska yhteistä rekis-
teröitymistä ei saatu aikaan .143 Yhdistysasia
mietitytti toimikuntia niin yhdessä kuin
erikseen, vaikka asia oli laitettu virallises-
ti jäihin . Kotkassa 17 .4 .1966 pidetyssä yh-
teiskokouksessa olivat paikalla Helsingin,
Tampereen, Turun, Jyväskylän, Lahden ja
Kymen A-klinikan toimikuntien ja henki-
lökunnan edustajat . 

Kokouksessa toimikuntien yhteisen eli-
men perustamista perusteltiin etenkin sil-
lä, että rahallisia avustuksia saataisiin pa-
remmin . Kokouksessa jokainen kaupunki 
kertoi vuorollaan kuulumisensa . Lahden 
kuulumiset kerrotaan seuraavasti: ”Esim. 
raha-avustusten jaot ovat suuntautuneet 
ratsastusseuroille ja sen sellaisille, joten nii-
tä ei ole riittänyt A-toimikunnalle.”144 Osa 
toimikunnista näki, että asiakastoimin-
nalle saataisiin yhteiskunnan silmissä pai-
noarvoa, mikäli toiminnasta tehtäisiin 
rekisteröinnillä virallista . Koska Kymen 
toimikunta oli jo rekisteröitynyt, pidettiin 
sitä esimerkkinä . Kymestä kerrottiin, että 
rekisteröityminen oli laajentanut toimi-
kunnan omatoimisuutta ja avannut myös 

rahahanat . Kokouksessa päätettiin, että 
toimikuntien kannattaisi rekisteröityä ta-
hoillaan mahdollisimman pian .145

Vuosi 1966 näyttää muuttaneen sen ver-
ran, että myös ajatus yhteisestä keskuseli-
mestä uskallettiin toteuttaa . Tampereella 
16 .10 .1966 pidetyn kokouksen pöytäkir-
ja on juhlallisesti nimetty ”pöytäkirjaksi 
A-klinikoiden asiakas- ja potilastoimikun-
tien yhdyselimen perustavaksi kokouksek-
si” .146 Perustavassa kokouksessa jokaisesta
toimikunnasta valittiin kaksi jäsentä yh-
dyselimeen . Myös yhteisiä linjauksia teh-
tailtiin loppuvuodesta 1966 . Toiminnalla
pyrittiin laajentamaan tietoutta päihteiden
ongelmakäyttäjien sairausluonteesta ja saa-
maan hoidontarve yleiseen tietoisuuteen . 
Toisaalta sisäisessä toiminnassa tavoitteina
olivat jäsenten vastuuntunnon kehittämi-
nen, katkenneiden ihmissuhteiden paran-
taminen ja vaikeuksien voittaminen oppi-
malla tuntemaan ne .147

ASIAKASTOIMIKUNNAT 
ANTAVAT ENSIMMÄISEN 
JULKISEN LAUSUNTONSA
Syyskaudella 1966 asiakastoimikuntien 
yhteisestä valtuuskunnasta tuli yhteis-
kunnallisesti aktiivinen . Kun toimikunnat 
saivat tietää, että valtio oli myöntänyt tu-
levalle vuodelle 1967 vähemmän rahaa kli-
nikkatoimintaan kuin oli pyydetty, he teki-
vät asiasta kirjelmän . Kirjelmä toimitettiin 
kädestä pitäen sosiaaliministeriöön . Toive 

kuului, että A-klinikkasäätiö saisi anoman-
sa rahat . Pyynnöistä huolimatta nyörit py-
syivät tiukasti kiinni . Niinpä alkuvuodesta 
1967 A-klinikkasäätiö joutui supistamaan 
toimintaansa . Esimerkiksi toukokuussa 
toinen Tampereen A-klinikan lääkäreis-
tä sai lähteä . Samaan aikaan pohdittiin  
A-klinikoiden kunnallistamista . Säätiöllä
oli kuitenkin pelkonsa siitä, että tieteelli-
seen tutkimukseen perustuva työ heitet-
täisiin kuntien huomassa hukkaan . Lisäksi
epäiltiin kuntien halukkuutta ottaa lisätyö-
taakkaa . Ajatuksesta luovuttiin .148

Vaikka toimikuntien kirjelmä ei tuotta-
nut toivottua tulosta, ei työ ollut turha . 
Asiakastoimikuntien ensimmäistä julkis-
ta ulostuloa voidaan pitää merkittävä as-
keleena matkalla kohti nykyisiä A-kiltoja . 
Voidaan nähdä, että tuolloin toimikunnat 
ensimmäistä kertaa voimaantuivat ja näyt-
tivät paitsi yhteiskunnalle, myös itselleen, 
että vaikuttaminen oli mahdollista . ”Tun-
nustautuneiden alkoholistien” vierailua 
sosiaaliministeriössä pitivät merkittävänä 
niin kirjelmän luovuttajat itse kuin ympä-
röivä yhteiskunta . Pääsipä vierailu myös 
uutisiin .149 Näin A-klinikan asiakkaat oli-
vat saavuttaneet ensimmäistä kertaa itsel-
leen asettamansa tavoitteen, jonka mukaan 
heidän tuli laajentaa tietoutta päihteiden 
ongelmakäyttäjien sairausluonteesta ja 
saada hoidontarve yleiseen tietoisuuteen . 
Suomalaiset päihteiden väärinkäyttäjät oli 
tuotu päivänvaloon . Ilmeisesti opittuaan 
aiemmasta vuodesta myös syksyllä 1967 

toimikunnat lähettivät eduskunnalle kir-
jelmän, jossa toivottiin, että A-klinikoi-
den määrärahaa ”tuntuvasti korotettaisiin .” 
Vuosille 1966 ja 1967 mahtui useampi mi-
nisterivierailu ja yritys vaikuttaa asioi-
hin .150

VUOSI 1967 – 
A-KLINIKOIDEN
ASIAKKAIDEN LIITTO RY
PERUSTETAAN
Vuodet 1966–1967 Tampereen A-toimi-
kunta harkitsi edelleen yhdistykseksi re-
kisteröitymistä . A-klinikoiden asiakas-
yhdistysten yhteiskokouksessa 12 .3 .1967 
kerrotaan, että Jyväskylä, Kotka, Turku ja 
Helsinki olivat rekisteröineet yhdistyk-
sensä . Samaisessa kokouksessa puhuttiin 
yhteisen liiton perustamisesta, mitä kan-
nattivat kaikki rekisteröityneet toimikun-
nat . Tampere oli kahden vaiheilla ja Kot-
kan mielestä asiaa tuli tutkia tarkemmin . 
Enemmistön äänin liiton perustamispää-
tös saatiin aikaan ja nimeksi tuli A-klini-
koiden Asiakkaiden Liitto ry . Nimiehdo-
tus on pöytäkirjan mukaan tamperelaisten 
keksimä ja se sai suurimman kannatuk-
sen .151 Perustamispäätöksestä kului vielä 
vuoden ympärys, kun liiton säännöt muo-
toiltiin . Marraskuussa 1967 tehtiin vielä 
virallinen päätös liiton perustamisesta ja 
liitto rekisteröitiin viimein päivämäärällä 
5 .3 .1968 .152 Tampere seurasi yhdistystietä 
heti liiton perässä .
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Vuodet 1966–
1967 Tampereen 
A-toimikunnassa

Tammikuussa 1966 pidettiin Tampe-
reen A-toimikunnan yleiskokous . 

Kokoonkutsujana oli Tampereen A-klini-
kan johtaja Matti Puro . Yleiskokouksessa 
esiteltiin Tampereen toimikunnan toimin-
taa ja ohjeita paikalle saapuneelle 19:lle 
A-klinikan asiakkaalle . Tarkoituksena oli
muodostaa uusi toimikunta . Puro ehdotti,
että uuteen toimikuntaan otettaisiin puo-
let uusia ja puolet vanhoja jäseniä . Lisäksi
kokouksen pöytäkirjassa lukee: ”kannatti
Puro myös naisten valitsemista toimikun-
taan, joka toimenpide toisi mielenkiintoi-
sen lisän toimikunnan toimintaan” . Näin
kokouksessa valittiin toimikuntaan ensim-
mäistä kertaa myös kaksi naista tuomaan
Puron mainitsemaa ”kiinnostavaa lisää” .
Kokouksessa myös keskusteltiin ensim-
mäistä kertaa koko toimikunnan historias-
sa naisen alkoholiongelmasta .153

Vuoden 1966 kevät ja kesä kuluivat toi-
mikunnassa liiton ”yhdyselimen” perus-
tamisen pohdinnassa ja asian järjestelys-
sä . Syksyn tullessa Tampere oli lupautunut 
ottamaan vastuun yhdyselimen perus-
tamiskokouksesta . Kokousta varten teh-
tiin järjestelyjä ja varainkeruuta . Syksy toi 
tullessaan myös uusia ideoita yhteistyö-
kuvioista .  Lokakuun kokouksissa päätet-
tiin järjestää yhteiskokous ”AA-palvelun” 
kanssa, mikäli he tulisivat ajatuksessa vas-
taan . Samaisen kuun aikana AA:lta saatiin 
myöntävä vastaus .154 Tampereen A-klini-

kan toimintakertomuksessa vuodelta 1966 
mainitaan, että: 

”Tampereen A-klinikan asiakastoiminta 
on toistaiseksi ollut osallistujamäärältään 
suhteellisen vähäistä. Toimikunta kokoon-
tui kuitenkin kertomusvuonna säännölli-
sesti, piti vierailuin ja vastavierailuin yh-
teyttä A-klinikkain asiakasyhdistyksiin, 
järjesti paikallisen klinikan asiakkaiden 
yleisen kokouksen, piti yhteyttä Tampereen 
AA-kerhoihin ja järjesti A-klinikkain asia-
kastoimikuntien yhteiselimen kokouksen 
kertomusvuoden lokakuussa.”155

Lokakuussa tehtiin myös tiukempia linja-
uksia kokouksiin osallistumisessa . Pöytä-
kirjassa linjattiin, että alkoholia nauttinei-
ta pyydetään hienovaraisesti poistumaan 
kokouksesta .156 Vuosista 1967–1968 on 
vain liiton pöytäkirjoja tallessa . Tampere 
sai A-klinikoiden Asiakkaiden Liitto ry:n 
perustavassa kokouksessa paljon neuvoja 
rekisteröintiään varten ja ilmeisesti muut 
toimikunnat koittivat tuupata tamperelai-
sia viralliselle yhdistystielle . Tamperelaiset 
kuitenkin pyysivät kokouksessa, että liiton 
sääntöihin painettaisiin rekisteröityjen ja 
rekisteröimättömien toimikuntien tasa-ar-
voisuus .157 Turussa 17 .9 .1967 pidetyssä lii-
ton kokouksessa tamperelaiset kertoivat 
pohtineensa oman yhdistyksensä rekiste-
röintiä kuuden kuukauden ajan kymme-
nen miehen voimin, mutta varmaa päätös-
tä ei oltu saatu aikaan .158
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TAMPEREEN A-KLINIKAN 
MIESRYHMÄ 1960-LUVULLA
Vanhin Tampereen kiltalainen muistaa 
A-Kiltaa edeltävän vaiheen miesryhmä-
nä . On hieman epäselvää, mitä tällä niin
kutsutulla ”miesryhmällä” tarkoitetaan . Il-
meisesti kyse on kuitenkin ollut pääasialli-
sesti hoidollisesta ryhmästä, jota on vetä-
nyt A-klinikan henkilökunta ja ”ryhmän
vanhimmat” 1960-luvulla . Myös pöytä-
kirjoissa maininnat miesryhmästä alkavat
jo ennen varsinaista asiakasryhmän aikaa . 
Ensimmäisen maininnan löysin vuoden
1963 neuvottelutilaisuudesta, jota sivusin
jo aiemmin . Tilaisuuden selosteessa mies-
ryhmää sivutaan seuraavasti:

”Klinikan miesryhmään 
kuuluneet olivat olleet 
ryhmäänsä tyytyväisiä ja 
päässeet hyviin tuloksiinkin. 
Ehdotettiin tällaisen ryhmän 
uudelleen perustamista, 
koska kotonakaan ei voida 
aina, eikä ole tilaisuuttakaan, 
puhua kaikista ongelmista. 
Siksi pitäisi olla samalla 
tavalla vaikeuksissa 
olevilla mahdollisuus 
rauhalliseen pohdiskeluun 
ja ymmärretyksi tulemiseen 
sekä paikka missä voisi 
tuntea olonsa turvalliseksi.”159

Aarre Isokallio kotonaan vuonna 2018 . (Kuva: Jemina Michelsson .)

Toinen maininta vuodelta 1963 löytyy 
A-klinikan toimintakertomuksesta, jossa
kerrotaan vanhempien potilaiden ottaneen
vastuuta miesten ryhmässä eli toimineen
”ryhmän vanhimpina” .160 Myös vanhin
haastattelun kautta saamani kiltamuisto
liittyy miesryhmään . A-kiltapioneeri Aar-
re Isokallio kertoo tulleensa A-klinikan
ryhmätoimintaan mukaan nimenomaan
miesryhmän kautta . Isokallio muistelee,
että hänet kutsuttiin ryhmään ensimmäis-
tä kertaa 1960-luvun lopulla:

”Se oli ilmeisesti vuonna 1966 tai 1967. 
A-klinikka oli silloin siellä Lumilinnassa
Hämeenkadun varrella Hankkijan talossa.
Asuin samassa korttelissa siellä rakennus-
mestarien talossa. Näin Puron Matin sii-
nä ulkona, kun se oli syömään menossa. Se
sano, että tuu illalla ryhmään, että meillä
on semmoinen asiakasryhmä. Lupauduin
ja kiipesin sitten illalla sinne toiseen ker-
rokseen. Kattelin, että siinä oli naulakko,
hopeapäinen kävelykeppi, krimiturkiskau-
luksisia takkeja ja tollasta. Ajattelin, että
enhän minä mies suoraan luonnosta ja pa-
lasin sitten takaisin.

Ei pokka pitänyt, katoin niistä vaatteis-
ta jo, ettei ryhmä varmaan ollut mulle. En 
ikänä koputtanut sillä reissulla ovea. Vedin 
niistä [naulakon tavaroista] semmoset joh-
topäätökset, että tämä on Matin kokooma 
tämmönen herrasmiesryhmä. No kyllähän 
se tietysti [herrasmiesryhmä] olikin silloin. 
Mutta sehän pikkuhiljaa muuttui sitten, 
että siellä rupesi käymään ihan tavallisia, 
ei herrasmiehiä – tai herrasmiehiä me ol-
laan kaikki – mutta kuitenkin. Se [A-klinik-
ka] siirtyi sitten tuonne Näsilinnankadulle. 
Silloin rupesin käymään [ryhmässä] vaki-
naisesti. Meillä oli yksi ryhmä vaan, tors- 

tai-päivisin ja se oli sellainen kiinnekohta 
sitten.”161

A-klinikalla kävi alkuun lähinnä työväes-
töä ja ikään kuin parempaa kansanosaa . Sii-
nä missä kodittomat ja muut huono-osai-
semmat lähetettiin edelleen huoltoloihin,
hoidettiin A-klinikalla vapaaehtoishenki-
sesti vauraampaa väestön osaa ja perheel-
lisiä .162 Esimerkiksi A-klinikalla annetun
aamuisen krapulanhoidon tarkoitukse-
na oli pitää päihdeongelmaiset työkykyi-
sinä, yhteiskunnan tuottavina jäseninä .163

Isokallion kertomuksesta voi nähdä, että
Tampereen Klinikalla on ainakin ryhmä-
hoidossa käynyt vielä 1960-luvun lopulla-
kin lähinnä vauraampaa väestöä . Ajatusta
tukee myös tamperelaisen Hannu Kallion
kertomus isästään . Entinen puolustusvoi-
mien kapteeni ja sittemmin liikemiehenä
toiminut Pentti Kallio kokousti poikansa
mukaan A-klinikan tiloissa muun muassa
varatuomarin kanssa . Hannu Kallio muis-
taa vieneensä miehille alkoholismia käsit-
televiä kirjoja työpaikaltaan Tampereen
Kirjakaupasta 1960-luvun lopulla .164

Toinen seikka, joka muistoista voidaan ta-
voittaa, on A-klinikan hoitoryhmän tark-
ka säätely . Jukka Ahonen kirjoittaa A-kli-
nikkasäätiön historiikissa, että etenkin 
Tampere oli tunnettu tarkoin muodoste-
tuista ryhmistä . Ensimmäinen ryhmähoi-
don käsitys oli se, että ryhmän tulisi olla 
mahdollisimman samankaltaisista jäsenis-
tä koostuva, jotta todelliselle avautumiselle 
luotaisiin oikeat puitteet . Ahonen kirjoit-
taa, että ”hoitomuodon puitteissa tapahtui 
yhtä paljon potilaiden poiskarsimista kuin 
mukaan houkutteluakin” . Sittemmin aja-
tuksesta luovuttiin ja ryhmiin alettiin vär-
vätä sekalaisempaa sakkia .165 
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JUOPPOJEN VALLANKUMOUS 

A-klinikan ryhmien tarkasta sääte-
lystä on kirjoitettu myös esimerkiksi 
A-Kiltojen Liiton Vesiposti-lehdessä . 
Vuonna 2008 kirjoitettuun juttuun on 
haastateltu Aarre isokalliota .  Jutus-
sa Isokallio toteaa: ”Vielä 1960-luvul-
la osallistujat valikoituivat asiakastoi-
mikuntiin A-klinikan kautta. Ne olivat 
valikoituja ryhmiä.” Jutussa Isokallio 
nimittää ryhmäsääntelyn loppua ja 
asiakkaiden itsenäistymistä ”juoppo-
jen vallankumoukseksi”: ”Aluksi itse-
näisten asiakasyhdistysten ja myöhem-
min A-kiltojen perustamisen myötä 

poistui kynnys, holhous, ja ovet avau-
tuivat kaikille päihdeongelmasta eroon 
yrittäville” . Isokallio lisää vielä: ”Nyt 
täytyy ottaa huomioon, että tuohon ai-
kaan ei ollut päihdeongelmaisia – vaan 
oli tuomittu, hyljeksitty ihmisjoukko, 
juopot.”  Isokallion mukaan juoppojen 
vallankumous ”oli siis sitä, että päihde-
ongelmaiset pääsivät itse vaikuttamaan 
omaan hoitoonsa. Päihdeongelmaisil-
le avautui myös mahdollisuus jatkaa 
hoitoaan omaehtoisesti asettamalla itse 
omat tavoitteensa.”166

Keskiolutlaki – 
Vuodet 1968–
1969 Suomen 
alkoholipolitiikassa 

lain on myös nähty muovanneen suoma-
laista alkoholikulttuuria .170 Esimerkiksi 
lehtikuvissa keskioluen vapauttaminen on 
kuvattu yöllisiä olutrekkoja juhlivina ih-
misjoukkoina . Keskioluen vapauttamisen 
aikalaiskertomuksia tutkinut Matti Pelto-
nen on kirjoittanut vuoden 1968 viimei-
sestä yöstä seuraavasti:

”Tavallisesti uudenvuodenyönä kokoonnu-
taan juhlimaan vuoden vaihtumista. Eri-
tyisesti keskiyöllä ilotulitus on huomion 
kohteena. Vuoden 1969 alkaessa sai vuo-
denvaihteen rieha monilla paikkakunnil-
la kuitenkin toisia muotoja. Nyt odotettiin 
kokonaan uuden alkoholipoliittisen aika-
kauden alkamista. Väkeä kerääntyi tavan-
omaisten ilotulituspaikkojen lisäksi pani-
moiden tai niiden varastohallien ympärille 
seuraamaan olutkoreilla lastattujen rekko-
jen syöksymistä yön pimeydessä kohti uusia 
jakelupisteitä.”171

Vuosi 1968 on Suomen alkoholipo-
liittisessa historiassa yksi käänteen-

tekevimmistä . Vuonna 1968 säädettiin sekä 
uusi alkoholilaki että laki keskioluesta .167 
Nämä lait yhdessä lisäsivät ja helpottivat 
alkoholin saatavuutta merkittävästi . Kes-
kiolutlaki toi oluet päivittäistavarakaup-
poihin . Aiemmin kaikki alkoholiostok-
set oli tehty Alkon valvovan silmän alla . 
Käytännön tasolla tätä muutosta havain-
nollistaa se, että lähes kaikkialta Suomes-
ta löytyi jonkinnäköinen kauppa . Yhteensä 
Suomeen avautui siis yli 17 000 uutta alko-
holin vähittäismyyntipistettä vuonna 1969 
voimaan astuneen lain myötä .168 Vielä vuo-
den 1969 alussa Alkoja oli 132 kappaletta 
koko Suomessa .169 

Koska olut oli ensimmäinen alkoholi-
juoma, joka löysi tiensä ulos Alkosta, on 
oluesta tullut suomalaisen alkoholikult-
tuurin vapauttamisen symboli . Keskiolut-
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Alkoholin kotiin oston lisäksi alkoholia oli 
lakien myötä entistä helpompi nauttia ul-
kona . Anniskeluravintoloiden perustamis-
ta helpotettiin ja toisaalta kahvilat saivat 
luvan tarjoilla olutta . Uuden keskiolutlain 
myötä Suomessa perustettiin 2716 uutta 
anniskelupaikkaa, jotka tarjoilivat vain kes-
kiolutta . Kaiken kaikkiaan anniskelupaik-
kojen kokonaismäärä nousi yhden vuoden 
aikana hurjat 2848 kappaletta . Myös alko-
holin ostoikärajoja alennettiin .172 

On sanottu, että 1960-luvulta eteenpäin 
alkoholinkäyttö arkipäiväistyi .173 Jälkeen-
päin on usein nähty, että juuri vuoden 
1968 lakimuutokset johtivat alkoholin ku-
lutuksen räjähdysmäiseen kasvuun ja alko-
holiongelmien lisääntymiseen . 174 Toisaal-
ta on esitetty, että suuri muutos alkoholin 
kulutuksessa oli seurausta myös muusta 
yhteiskunnassa tapahtuneesta muutok-
sesta . Suomalaisten juomatapoja tutkinut 
Jussi Simpura summaa, että esimerkiksi 
1970-luvun molemmille puolille jatkunut 
kaupungistuminen vaikutti omalta osal-
taan alkoholi-ilmastoon .175 Simpuran tut-
kimustuloksissa todetaan, että alkoholin 
kulutuksen lisääntymiseen vaikutti se, että 
”väestön käytettävissä olevat tulot kasvoi-
vat nopeasti ja alkoholin hinta pysyi suh-
teellisen alhaisena.” Simpura näkee, että 
juomatapojen muutos ei ”alkanut vasta 
lainuudistuksesta, vaan merkkejä siitä oli 
havaittavissa jo pitkin 1960-lukua” . Perus-
teluiksi hän antaa ”tilastoidun kulutuksen 
määrän ja rakenteen” ja ”keskiolutmielipi-
teiden vaihtelun” .176 

Olivat syyt alkoholinkulutuksen lisäänty-
miseen mitkä tahansa, vuoden 1968 jäl-
keen alkoholin kulutus nousi räjähdys-

mäisesti . Pelkästään vuonna 1969 oluen 
kulutus nousi 125 prosenttia . Ja toisin kuin 
päättäjät olivat keskiolutta vapauttaessaan 
toivoneet, myös väkevien juomien kulutus 
nousi 90 prosentilla vuosina 1969–1974 .177  
Vuoden 1969 jälkeen Suomesta tuli pe-
ruuttamattomasti kosteampi maa .

A-KLINIKAN ASIAKKAAT 
OTTAVAT ALKOHOLILAIN 
UUDISTUKSEN ILOLLA 
VASTAAN
Vuonna 1968 A-klinikan Asiakkaiden Lii-
ton syyskokouksessa keskusteltiin alko-
holilakien tuomista muutoksista . Kokous 
antoi julkilausuman, joka otti kantaa kes-
kioluen vapauttamiseen . Juha Rajala kir-
joittaa:

”liitto piti oluen 
vapauttamista 
’ennakkoluulottomana ja 
myönteisenä tapahtumana’ 
vedoten Ruotsissa saatuihin 
kokemuksiin väkevien 
juomien kulutuksen 
vähentymisestä. Kun 
nuorten oluen kulutuksen 
odotettiin kasvavan, 
julkilausuma vaati kuitenkin 
oluen päihdyttävyyden 
tiedostamista, vaikka 
’nykyinen valistunut ja 
vastuuntuntoinen nuoriso 
ei tarvitsekaan liiallisia 
holhoavia tai tuomitsevia 
alkoholinkäyttöohjeita’.”178

Voidaan huomata, etteivät A-klinikan asi-
akkaat – toisin kuin voisi luulla – vastusta-
neet alkoholin vapauttamista . Sen sijaan he 
riemuitsivat muiden joukossa uudistuksis-
ta . Nykyisen tiedon valossa juhlinta tuntuu 
tietysti oudolta . Jos kuitenkin yritämme 
nähdä asian vähemmän anakronistisesti, 
alkaa asia tuntu huomattavasti luontevam-
malta . Tuolloin kaikkialla levitetyt esimer-
kit aina Ruotsin mallista lähtien toitottivat 
tutkimustulosten puoltavan alkoholiuudis-
tusta . Ja jos asiaa tarkastelee vielä toisesta 
vinkkelistä – ei tiukempi alkoholilainsää-
däntö ollut A-klinikan asiakkaita aiem-
minkaan juomasta estänyt . Jokainen asia-
kasryhmien jäsen oli ostanut oluensa jo 
Alkon valvovan silmän alla .

PÄIHDEVUOSI 1968  
TAMPEREELLA 
Lakiuudistukset pitivät päihteidenkäyt-
töön liittyvän keskustelun myös julkises-
sa keskustelussa . Vuonna 1968 päihteiden 
käyttö, niiden saatavuus ja väärinkäyttö 
noteerattiin myös tamperelaisessa medi-
assa . Syitä tähän olivat niin AA-liikkeen 
juhlavuosi, uusien alkoholilakien valmiste-
lu kuin median kiinnostus huumausainei-
siin . ”Alkoholismi on sairaus, jossa henkilön 
perusvirheenä on väärä elämänasenne” ku-
vailtiin alkoholismia Aamulehdessä huhti-
kuussa 1968 . Tuolloin AA-liike täytti Suo-
messa 30 vuotta . Tampereella pidettiin sen 
kunniaksi keskustelutilaisuus, johon otti 
osaa myös Tampereen A-klinikan johta-
ja Matti Puro . Keskustelunaiheet pääsivät 
Aamulehteen . Niin keskustelutilaisuudes-
sa kuin Aamulehden jutussa esitellään al-
koholisteille vertaistukea tarjoavana taho-

na vain AA-liike .179 Tästä voidaan huomata, 
kuinka pientä ja A-klinikan sisäistä toimin-
ta oli 1960-luvulla . Sen sijaan A-klinikka ja 
AA-liike olivat medialle tuttuja jo tuolloin . 

Vuoden 1968 Aamulehdistä voi huomata 
median kiinnostuksen huumekulttuuriin . 
Aamulehti julkaisi huhtikuussa kaksi huu-
mausaineita käsittelevää juttua vain 10 päi-
vän välillä, vaikka jo ensimmäisessä todet-
tiin, etteivät huumausaineet ole ongelma 
Tampereella . Kummassakin jutussa haas-
tatellut asiantuntijat toivovat, ettei asiasta 
tehtäisi mediassa turhan kiinnostavaa . Asi-
antuntijat huomauttavat jutuissa, että ai-
kaansa seuraavat nuoret haluavat kokeilla 
kaikkea uutta ja muodikasta .180 Ensimmäi-
nen juttu oli otsikoitu Huumausaineongel-
ma – onko sitä Suomessa? Huumeidenkäyt-
töä glamourisoivassa jutussa todetaan:

”Huumausaineiden väärinkäyttö on suuren 
maailman muotia. Kokeilunhaluiset nuoret 
ovat hylänneet vanhanaikaisen alkoholin ja 
siirtyneet LSD:hen ja hashikseen joka tun-
netaan myös marijuana nimellä.” 

Kuten jutussa todetaan, ei huumeiden 
käyttö ollut Tampereella vielä ongelma 
vuonna 1968 .181 Poliisimestarin mukaan 
Tampereella oli tuolloin kymmenkunta 
huumausaineiden vakituista väärinkäyttä-
jää .182 Pääongelma oli tuolloin edelleen al-
koholi ja toinen nouseva trendi oli rauhoit-
tavien lääkkeiden väärinkäyttö .183 Myös 
A-klinikoilla huumeidenkäyttäjät olivat 
vielä 1960-luvun lopulla kummajaisia . 
Tästä kertoo hyvin se, että vuoteen 1969 
mennessä Helsingin Klinikalla oli hoidet-
tu yhteensä vain noin 50 narkomaania ja 
lääkkeiden väärinkäyttäjää .184 
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A-klinikkasäätiö oli kuitenkin valmistau-
tunut huumeidenkäyttäjien hoitoon nous-
seen kohun myötä . Myös säätiön sääntö-
jä oli viilattu – alkoholiongelman rinnalla 
alettiin puhua päihdyttävien aineiden vää-
rinkäyttäjistä .185 

Yleisesti Suomessa niin sanottu ensimmäi-
nen huumeaalto sijoitetaan 1960-luvun 
puoliväliin tai lopulle ja tuolloin puhutaan 
nimenomaan kannabistuotteista .  Ilmiö 
lähti liikkeelle 1950-luvulla Yhdysvalloista . 
Suomessa ensimmäinen huumeaalto ulot-
tui pääasiallisesti pääkaupunkiseudulle .186 
Esimerkiksi A-klinikkasäätiön historiikin 
kirjoittanut Jukka Ahonen kuvailee, että 
huumeongelmaa pidettiin jo varhaisvai-
heessa vakavana ”vaikka suurin osa kan-
nabiksen käyttäjistä oli satunnaisia kokei-
lijoita, ja ns . kovien huumeiden käyttö oli 
Suomessa hyvin harvinaista .”187 

Vasta toiseksi huumeaalloksi kutsuttu vai-
he 1990-luvulla näyttää tuoneen huumaus-
aineiden käyttäjät näkyvästi Tampereen 

A-Killan piiriin .188 Voidaan toki pohtia, 
oliko todella niin, että alkoholi oli Kiltaan 
liittyneiden ainoa päihde . Vanhojen kilta-
laisten kanssa keskustellessani kävi ilmi, 
että alkoholikulttuuri on Suomessa ollut 
pitkään niin vahva, että jopa päihdeongel-
maiset myönsivät helpommin alkoholin 
kuin muiden aineiden väärinkäytön . Voi-
daan varovasti arvella, että huumeiden kri-
minalisointi ja alkoholin vapauttaminen 
ohjasivat myös ongelmakäyttäjiä alkoholin 
luokse ja myöntämään vain laillisten ainei-
den käytön . 

Toisaalta ensimmäistä huumeaaltoa tutki-
nut Mikko Salasuo on todennut, että alko-
holin vapauttamisella oli vähentävä vaiku-
tus huumeidenkäyttöön Suomessa . Salasuo 
toteaa: ”Ensimmäinen huumeaalto menetti 
voimansa 1970-luvun puolivälissä. Ideolo-
gian voima heikkeni, kontrolli kiristyi, jul-
kisuus leimasi käyttäjät rikollisiksi, valistus 
kehittyi ja suuriosa käyttäjistä siirtyi vallit-
sevaan alkoholikulttuuriin.”189

män toiminta oli lähes tauolla . Tampereen 
A-klinikan Asiakkaat ry:n rekisteröimis-
vuosi on historian kirjoissa lähes olema-
ton . Vuoden 1968 toimintakertomuksessa 
todetaan yksinkertaisesti, ettei ”sääntöjen 
edellyttämää toimintaa” ollut .192 Minimaa-
lisen vuosikertomuksen lisäksi ainoat säi-
lyneet asiakirjat ovat A-klinikan Asiakkai-
den Liiton kokoukset . Tampere osallistui 
liiton kokouksiin kerran kirjelmällä ja toi-
sena kertana konkreettisesti, vaikka oman 
kaupungin toiminta oli jäissä .193 

Yllä oleva lainaus on ensimmäises-
tä A-klinikoiden asiakasyhdistys-

toimintaa esittelevästä raportista vuodel-
ta 1971 . Lainauksesta voidaan huomata, 
että tamperelaiset eivät syystä tai toisesta 
olleet kiinnostuneita yhdistystoiminnas-
ta 1960-luvun lopulla . Vuosikertomuksen 
mukaan Tampereen A-klinikan Asiakkaat 
ry on kuitenkin hyväksytty yhdistysrekis-
teriin Oikeusministeriössä päivämäärällä 
18 .10 .1968 .191 Säilyneen aineiston valossa 
näyttää siltä, että yhdistys on rekisteröi-
ty juuri sinä vuonna, jolloin asiakasryh-

Tampereen 
A-klinikan  
Asiakkaat ry:n 
perustamisvuosi  
1968 

Tampere on asiakasyhdistystoiminnan saralla vanhimpia. 
Rekisteröinnin kanssa siellä aikanaan poljettiin pitkään 
paikallaan, kunnes Helsingistä käsin toimitettiin melkein 
valmiit paperit allekirjoitettaviksi.” 190

"
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Saattaa olla, että esimerkiksi Tampereen 
Klinikan johtaja Puro piti tarvittaessa yh-
teyttä muihin asiakasryhmiin . Ainakin 
Puro oli äänessä esimerkiksi huhtikuus-
sa 1968 järjestetyssä A-klinikoiden Asiak-
kaiden Liiton vuosikokouksessa . Kokoon-
tumisessa keskusteltiin A-klinikoiden ja 
niiden asiakasryhmien välisistä suhteis-
ta ja rajoista . Osa pelkäsi, että A-klinikka 
ohjaili liikaa asiakastoimintaa ja sen jäse-
nistöä .194 Johtaja Puro kertoi, että Tampe-
reella suhteet toimivat ja Tampereen asiak-
kaita edustava herra myötäili Puroa .195 On 
ymmärrettävää, että Purolla oli suhteelli-
sen paljon sanavaltaa, sillä asiakasryhmä 
oli tuolloin taloudellisestikin riippuvainen 
A-klinikasta . Asiakkaat kokoontuivat Kli-
nikalla ja ilmeisesti Puro myös sponsoroi 
Kiltaa matka-avustuksin . Rajala kertoo 
A-Kiltojen Liiton historiikissa siitä, kuinka 
Puro kustansi matkarahat liiton hallituk-
sen kokoukseen sille asiakkaalle, jonka ha-
lusi hallitukseen .196

Saattaa siis hyvin olla, etteivät Tampereen 
A-klinikan asiakkaat kokoontuneet yhdis-
tyksensä perustamisvuonna omatoimises-
ti lainkaan . Toinen mahdollisuus lienee se, 
että syntyneet ystävyyssuhteet hoidettiin 
muualla kuin A-klinikan varjossa . 

VUOSI 1969 – ASIAKAS-
YHDISTYKSESTÄ TULEE 
TAMPEREEN A-KILTA
Vuodet 1969–1970 olivat Tampereen asi-
akasyhdistyksessä merkittävä harppaus 
kohti nykyistä A-Kiltaa . Myös kirjaimel-

linen nimen muutosprosessi alkoi vuon-
na 1969 . Asiakasyhdistys oli kituuttanut 
tuskaisesti eteenpäin muutaman henkilön 
voimin ja toimintaa yritettiin saada vir-
koamaan niin aktiivisella jäsenhankinnal-
la kuin nimenmuutoksella: ”Yhdistyksen 
toiminnan saamiseksi entistä laajemmalle 
pohjalle ja toiminnan aktivoimiseksi päätet-
tiin yksimielisesti muuttaa yhdistyksen nimi 
Tampereen A-kilta r.y:ksi.”197 Aarre Isokal-
lio puolestaan kertoo nimen taustalla ol-
leen myös ajatus yhdistyksen itsenäisty-
misestä: ”Jyväskylässä oli Asiakasrengas ja 
Turussa Asiakasketju, kaikki ne viittasivat 
siihen A-klinikan asiakkuuteen. Mehän py-
rittiin niin kuin eroon siitä A-klinikan asi-
akkuudesta.”198

Ensimmäisenä A-Kilta-nimen oli ottanut 
käyttöön Kymen A-klinikan Potilaat ry ke-
väällä 1969 . Juha Rajala kirjoittaa A-Kil-
tojen Liiton historiikissa A-Kilta-nimestä 
seuraavanlaisesti: ”Kun tukea tarvittiin ul-
kopuolisilta, ei-alkoholisteilta, yhdistys va-
litsi nimimuodon, joka ei vieroittaisi mah-
dollisia yhteistyötahoja. Kyseessä oli siis 
pyrkimys muuttaa toimintaa suuntautu-
maan selkeämmin ulospäin.”199 Tampere 
tuli heti Kymen perässä Kilta-nimen käy-
tössä . Täytyy kuitenkin huomata, että ni-
men yhdistysrekisteriin merkitseminen ta-
pahtui vasta vuonna 1971 .200 

Nimenmuutosvuosia 1969–1971 voidaan 
hyvällä syyllä pitää asiakasyhdistysten en-
siaskelina kohti itsenäisyyttä . Tämän jäl-
keen kiltalaisista tuli ensisijaisesti oma yh-
distyksensä, ei A-klinikan asiakasyhdistys . 
Tämä mahdollisti laajemman tuen tarjoa-

misen kaikille sitä tarvitseville . Tuen saa-
jan ei enää tarvinnut olla A-klinikan enti-
nen tai nykyinen potilas . Toki A-klinikan 
tiloissa majailleeseen A-Kiltaan löysi var-
masti edelleen tiensä ensisijaisesti A-kli-
nikalla käyvät . Nyt muitakaan kävijöitä ei 

kuitenkaan suljettu pois toiminnasta . Vaik-
ka Killan ja Klinikan suhteet ovat pysyneet 
aina näihin päiviin saakka lämpiminä, al-
koi Tampereen A-Killan oman identiteetin 
rakentaminen näistä vuosista . 
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1960–1970-lukujen 
taite – Tampereen 
A-Killan haasteena 
talous
 
 
”Meillähän oli semmonen visakoivusta koverrettu tuoppi 
pöydällä. Se oli meidän pääasiallinen rahoitus ja tuotti  
suhtkoht hyvin.”201  

Yleisesti ymmärretty seikka lienee se, 
että juopon taskut eivät pullota se-

teleistä . Aarre Isokallio muistaa Killan al-
kuvaiheet solidaarisena kolehdin keruun 
aikana . Asiakasryhmän omaa taloudellis-
ta panostusta voidaan pitää suhteellisen 
suurena askeleena toipumisen tiellä . Siinä 
missä aiemmin rahat oli kannettu oluthan-
ojen ääreen, tiputettiin nyt lantti ja toinen 
yhteiseen hyvään .202 Kolehtiperinne on jat-
kunut Tampereen Killassa koko puolivuo-
sisataa . Myös tällä hetkellä Killan pöydällä 
nököttää lipas, johon jäsenet omantunnon 
mukaan maksavat juoduista kahveista 
ja syödyistä makkaroista .203 Kolehdin li-
säksi Killan pääasiallinen rahoitus oli al-
kuun vuosittainen jäsenmaksu . Esimerkiksi 
vuonna 1969 jäsenmaksun suuruus oli kol-
me markkaa .204

Aarre Isokallio muistaa isona asiana ne 
ensimmäiset kerrat, kun asiakasryhmä sai 
rahallista avustusta ulkopuolisilta tahoil-
ta . Ensimmäiset avustukset olivat hyvin 
nimellisiä ja tulivat Tampereen raittius-
lautakunnalta .205 Isokallio muistelee, että 
ensimmäiset avustukset olivat 50 markan 
luokkaa .206 1960- ja 1970- lukujen taittees-
sa 50 markkaa on vastannut reilua 70 eu-
roa .207  Avustuksella kustansi osan matka-
menoista toisessa kaupungissa pidettävään 
liiton kokoukseen .208 Ensimmäiset valtion 
avustukset tulivat A-klinikan Asiakkaiden 
Liitolle vuonna 1973 .209 Ja ensimmäinen 
isompi potti saatiin vasta vuonna 1976, kun 
killat olivat anoneet rahaa myös erikseen 
valtiolta .210  Sosiaalihallitus antoi rahat lii-
tolle, joka jakoi rahat eteenpäin yhdistyk-
sille .211 Isokallio muistaa, kuinka liitto jakoi 
rahaa ensimmäistä kertaa killoille:

”Se oli silloin sosiaali- ja terveyshallitus, jol-
ta saatiin apurahat. Toiminta-avustus tuli 
A-Kiltojen Liitolle, joka sitten määrätyin pe-
rustein jakoi osan siitä killoille. Ja tietysti ne 
killat, joista siellä oli edustajia, sai enempi.”212

Myös Rajala kertaa historiikissa, kuinka en-
simmäisistä A-Kiltojen Liiton saamista ra-
hoista käytiin kädenvääntöä .213 Mikä kui-
tenkin tärkeintä, 1970-luvulta lähtien killat 
nähtiin sen verran tärkeänä osana päihde-
huollon maisemaa, että rahaa ylipäätään saa- 
tiin . Voidaan ajatella, että jos rahaa pidetään 
yhteiskunnallisen arvon mittarina, valtion 
silmissä kiltatoiminnasta tuli näinä vuosina 
arvokasta . Myös päihteidenkäytön yleisty-
misellä lienee ollut oma osuutensa asiassa . 

Tampereen raittiuslautakunnan avustukset 
pysyivät silti pieninä . Esimerkiksi syksyllä 
1974 Tampereen Kilta teki lisäanomuksen 
raittiuslautakunnalta saatuihin tukiin .214 
Anomus ei kuitenkaan tuottanut tulosta .215 
Vuoden 1974 marraskuulta löytyy myös 
maininta siitä, että Killalla on ”heikko ta-
loudellinen tilanne” . Ratkaisuksi esitettiin, 
että Isokallio soittaa puhelun apulaiskau-
punginjohtaja Paavo Lehtiselle ja kyselee 
avustuksista . Myös kannatusjäsenmaksuis-
ta ja muista rahankeräysmahdollisuuksis-
ta keskusteltiin .216 1970-luvun puolivälistä 
eteenpäin Killasta tuli myös taloudellisista 
syistä jatkuvasti oma-aloitteisempi ja aktii-
visempi toimija . Helmikuussa 1976 Tam-
pereen Kilta sai kirjeen raittiuslautakun-
nalta, jossa luki, että heille oli myönnetty 
900 markkaa avustusta .217  Silti suuremmat 
avustukset tulivat valtiotasolta . Esimerkik-
si vuonna 1978 Tampereen Killan osuus 
valtionavusta oli 9000 markkaa .218
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1970-luku –  
Alkoholiongelma  
räjähtää käsiin 

Vuosikymmenen vaihtuessa herättiin 
alkoholiuudistuksen tuomiin ongel-

miin . Olutmainontaa tutkinut Mari Soikke-
li kuvaa 1970-luvun alkua ajaksi, jolloin al-
koholiongelma yhteiskunnallistui . Soikkeli 
kirjoittaa: ”Alkoholilainsäädännön uudista-
misen taustalla olleet toiveet ja lupaukset ro-
muttuivat yksi toisensa jälkeen: juomatavat 
eivät siistiytyneet, keskiolut ei korvannut-
kaan väkeviä, ja kokonaiskulutuksen kasvu 
toi mukanaan uusia ongelmaulottuvuuksia.” 
Alkoholin tuomiksi ongelmiksi Soikkeli lis-
taa muun muassa järjestyshäiriöt ja kan-
santerveydelliset haitat .219

Ajatusleikkinä voimme pohtia, millainen 
Suomi olisi nyt, jos alkoholilainsäädäntöä 
ei olisi koskaan uudistettu . Olisiko maas-
samme nyt niin paljon alkoholiongelmia? 
Oliko alkoholinkulutuksen lisääntyminen 
tapahtumassa lainsäädännöstä huolimatta? 
Olisiko alkoholi joka tapauksessa löytänyt 
niin moneen kotiin muita teitä pitkin? Al-
koholitutkimussäätiö teki näihin kysymyk-
siin liittyen haastattelututkimuksen vuo-
sina 1968–1969 . Tutkimuksessa todettiin, 
että kaikki käyttäjäryhmät lisäsivät kulutus-
taan lakien myötä . Alkon historian koon-
nut Martti Häikiö toteaa asian sujuvasti: 
”uudet juomatavat tulivat entisten päälle ei-
vätkä korvanneet niitä” .220 Myös laiton vii-
nankauppa näytti pyörivän edelleen, lailli-
sesta vaihtoehdosta huolimatta .221

Hieman kärjistäen voi sanoa, että Suomi 
heilahti 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa 
ääripäästä toiseen . Muutos kävi sen verran 
äkkiä, että alkoholikulttuurin vapautumi-
nen näyttäytyi myös ylilyönteinä . Olutta 
mainostettiin jopa terveysjuomana . Eten-
kin naisille olutta tarjottiin vähäkalorise-
na, lihottamattomana juomana, joka edis-
tää ”ravinnon palamisprosessia” .222 Mari 
Soikkeli kuvaa olutmainontaa käsitteleväs-
sä artikkelissaan, kuinka mainonta sai yhä 
hurjempia muotoja, kunnes lopulta mai-
nonnan ohjeita kiristettiin vuosina 1972 ja 
1973 . 223  Esimerkiksi hurjasta mainonnasta 
Soikkeli antaa olutta juovan odottavan nai-
sen .224 

Päättäjät olivat nyt täysin uuden ajallisen 
kauden edessä . Aikalaispäättäjät näkivät 
asian – syystä tai toisesta – niin, että se, 
mikä oli tehty, ei enää saataisi tekemättö-
mäksi . Nyt oli vain astuttava eteenpäin jo 
valitulla tiellä . Uudet lait ja alkoholikult-
tuurin vapautuminen näyttävät luoneen 
ainakin omalta osaltaan pohjaa nykyisel-
le päihdehuollolle . Toisin sanoen alkoho-
lin kulutusta säikähtänyt valtiovalta taju-
si pian, ettei käytössä ollut päihdehuollon 
järjestelmä vastannut enää tarpeeseen . 
1970-luvun alussa alkoi päihdehuollon ke-
hittämisen uusi aikakausi .225

(Kuva: Eeva Rista, Helsingin kaupunginmuseon arkisto .)
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1970-luku – 
Päihdetyön  
kenttä laajenee 

Sosiaalipolitiikan konkari ja myös A-klinikkasäätiössä työskennellyt Helvi 
Mäki kuvaa 1970-luvun asenneilmastoa seuraavasti: ”Päihdehuolto oli sosi-

aalihallituksen sektorien joukossa pahnanpohjimmainen, eikä se siinä poikennut 
yleisestä ajattelusta.”226 Helvi Mäki palkattiin sosiaalihallitukseen 1970-luvun 
alussa selvittämään, mitä laitosvaltaiselle sosiaalihuollolle tuli tehdä . Sosiaali-
hallitus oli tuolloin uusi organisaatio, perustettu vuonna 1968 . Mäki muistelee 
1970-luvun päihdehuoltoa käsittelevässä kirjoituksessaan, että päihdeongel-
maisten kannalta ”[h]uoltoloista oli huonoja kokemuksia. Ryyppääminen alkoi 
usein välittömästi huoltolasta päästyä” .227  Mäki kuvaa, että vielä 1970-luvun 
Suomessa tietous alkoholismista oli edelleen monenkirjavaa ja jopa hoitoalalla 
vähäistä . Vanhainkodista hän antaa seuraavan esimerkin: 

”Jostain laitoksesta viinalta haiseva vanhus sai 
lähteä sen sileän tien, jossain taasen vanhuksen 
sängyn alla sai olla olutkori, jota tarvittaessa 
täydennettiin. Ajanmukaista tietoa alkoholismista 
ja hoitomahdollisuuksista puuttui.”228

Nuorisoasemia voidaan pitää reaktiona 
niin nuorten päihteidenkäyttöön, niin sa-
nottuun ensimmäiseen huumeaaltoon 
kuin toisaalta nuorisokulttuurin voimis-
tumiseen .235  Katkaisuhoitoasemat saivat 
siis tyytyä kakkossijaan ja halvempaan to-
teutukseen, kun vuonna 1970 päätettiin 
perustaa viisi nuorisoasemaa Suomeen .236 
Tampereella nuorisoasemien korostus nä-
kyi varmasti vielä selvemmin, sillä Tam-
pere oli toiminut A-klinikkasäätiön ko-
keilukaupunkina nuorisoasematoimintaa 
kehitettäessä vuosina 1966–1967 .237 

HUOLTOLOIDEN 
RINNALLE KATKAISU- 
HOITOASEMIA JA 
HOITOKOTEJA
1960- ja 1970-luvuilla asunnottoman alko-
holistin olot eivät olleet kummoiset .238 Mo-
nen alkoholistin tie vei huoltolaan . Vaikka 
avohoitoa oli kehitetty, oli huoltoloilla pit-
kät perinteet ja vankka jalansija Suomessa . 
Vuoden 1974 alussa Suomessa oli 11 PAV-
lain alaista huoltolaa ja näissä huoltoloissa 
yhteensä 632 hoitopaikkaa .239 1970-luvun 
jaottelussa puhuttiin aktiivisista ja passiivi-
sista huoltoloista . Jako perustui niin asia-
kaskuntaan kuin hoitomuotoon . Aktiivi-
sissa huoltoloissa hoidettavat olivat usein 
vapaaehtoisesti hoitoon tulleita ja niissä oli 

Yleensä kiltalaiset muistavat mainita Helvi 
Mäen nimen, kun puhutaan niistä henki-
löistä, jotka tasoittivat päihdeongelmaisten 
tietä Suomessa .229 Esimerkiksi Aarre Isokal-
lio kuvaa Helvi Mäkeä osaksi päihdehuol-
lon ”pyhää kolminaisuutta” . Isokallion mu-
kaan Helvi Mäen paikalle ilmaantuminen 
tiesi käsiteltävälle projektille rahaa .230 Yh-
dessä A-klinikkasäätiön pitkäaikaisen toi-
minnanjohtaja K . E . Lanun kanssa Mäki 
vei myös A-kiltatoimintaa eteenpäin ja teki 
asiaa tunnetuksi siellä missä piti .231 

A-klinikkasäätiö puolestaan panosti 1960- 
ja 1970-lukujen vaihteessa kahteen uuteen 
aluevaltaukseen – nuorisoasemiin ja kat-
kaisuhoitoasemiin . Ehkä eniten apua kai-
paavat iäkkäämmät alkoholistit jäivät A-kli-
nikan painotuksissa ajan jalkoihin . Jukka 
Ahonen kirjoittaa A-klinikkasäätiön histo-
riikissa siitä, kuinka sosiaalihallituksella ja 
etenkin huumausainetoimikunnan mietin-
nöllä oli ratkaiseva osuus siinä, että A-kli-
nikan painopisteeksi nousivat nuorisoase-
mat .232 1960-lukua on usein luonnehdittu 
nuorison vuosikymmeneksi . 1950-luvun 
niukkuuden ja sota-ajan jälkeen siirryt-
tiin kulutusyhteiskuntaan, jossa vapaa-ajan 
määrä kasvoi huomattavasti . Nuorissa oli 
tulevaisuus ja 1960-luvulla nuoret opittiin 
näkemään omana kuluttajaryhmänään .233 
1960-luvulta lähtien nuoret alkoivat myös 
täyttää vapaa-aikaansa nautintoaineilla .234 
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kehittynyt yksilö- ja ryhmähoito . Lääkäril-
lä oli hoitosuhteessa tärkeä osa ja hoitoaika 
oli lyhyt . Aktiivisiin huoltoloihin lukeutui-
vat esimerkiksi Järvenpään sosiaalisairaa-
la ja A-kodit, joita ylläpiti ja pitää edelleen 
Vapaan Alkoholistihuollon Kannatusyh-
distys . 

Passiivisissa huoltoloissa hoidettiin sinne 
määrätyt ja usein huoltokierteessä jo lai-
tostuneet päihdeongelmaiset . Passiivisissa 
huoltoloissa hoitosuhde oli heikko . Ylei-
sin hoitomuoto oli säännöllinen, yleensä 
ulkoilmassa tapahtuma ruumiillinen työ . 
Passiivisia huoltoloita olivat valtion ja kun-
taliittojen huoltolat . Eräässä vuoden 1975 
tutkimuksessa todetaan passiivisten ja ak-
tiivisten huoltoloiden eroista seuraavasti:  
”Hoidon tasoa kuvaa se, että aktiivisten 
huoltoloiden henkilökunnasta on hoitoteh-
tävissä noin 31%, kun taas passiivisten vain 
noin 12%.”240 

Asunnottomien alkoholistien tilanne oli 
yksi seikka, jonka vuoksi päihdetyön ken-
tällä alkoi hiljalleen tapahtua muutosta . 
Jukka Ahonen kirjoittaa: ”Kun asunnotto-
mien alkoholistien olot nousivat 1960-luvun 
lopulla esiin yhtenä sosiaalihuollon kritiikin 
keskeisenä teemana, alettiin myös tämän 
erityisryhmän majoitus- ja hoitokysymyk-
siin kiinnittää lisääntyvää huomiota. Täs-
sä yhteydessä nousi esille myös hoitokotien 
kaltaisten sijoituspaikkojen perustaminen 
sellaisia asunnottomia alkoholisteja varten, 
joilla oli pelkän majoitustarpeen ylittäviä 
tarpeita oman elämäntilanteensa suhteen.”  

Vuonna 1968 alettiin myös puhua ”rap-
pioalkoholisteista”, joilla tarkoitettiin 
asunnottomia alkoholisteja . Rappioalko-
holismi-keskustelu liittyi liekkiviinan eli 
talousspriin käyttäjien rajuun lisääntymi-
seen vuonna 1967 . Asunnottomien alko-
holistien tilanteeseen tartuttiin samoihin 
aikoihin monella eri taholla .241 

Alkoholistien hoitokodit yleistyivät 
1960-luvun lopulta lähtien . Esimerkiksi 
vuoden 1974 alussa Suomessa oli 23 hoi-
tokotia, joissa oli yhteensä 575 paikkaa . 
Hoitokoteja ylläpitivät useat tahot kun-
nista A-klinikkasäätiöön .242 Ne on usein 
nähty laitos- ja avohuollon välimuotona .243 
Aiheesta tutkielman vuonna 1977 kirjoitta-
nut Alpo Komminaho kirjoittaa: ”Sen tar-
koituksena on yhdistää avo- ja laitoshuollon 
hyvät puolet ja toisaalta välttää niiden var-
jopuolia.” Laitoshuollon oltiin huomattu 
eristävän päihdeongelmaiset normaalista 
elämästä ja ihmissuhteista . Lisäksi laitos-
huolto oli päihdeongelmaisten keskuudes-
sa opittu näkemään rangaistuksena . Myös 
kirjaimellinen laitostuminen ja oman aloi-
tekyvyn lamaantuminen nähtiin laitoshoi-
don varjopuolina . Toisaalta taas normaa-
lielämän mahdollistama avohoito ei yksin 
riittänyt .244 Hoitokotien tehtävästä päihde-
työn kentällä Komminaho kirjoittaa: ”Hoi-
tokodin tarkoituksena on toimia toisaalta 
intensiivisemmän hoitovaiheen jälkeisenä 
jatkohoitopaikkana ja toisaalta ennaltaeh-
käisevänä hoidollisena yhteisönä. Jatkohoi-
don tarve ilmenee yleensä huoltola- ja kat-
kaisuhoidon jälkeen.”245 

Hoitokodit tarjosivat myös asuntovai-
keuksissa oleville päihdeongelmaisille tila-
päisasumista .246 Hoitokodeissa asiakkailta 
edellytettiin hoitomotivaatiota, mikä tar-
koitti omien asioiden, kuten työssäkäynnin 
hoitamista ja toisaalta päihteistä pidättäy-
tymistä . Hoitokodit eivät siis olleet nimen-
sä mukaisesti asiakkaidensa täyshoitoloita, 
vaan enemmän tukea ja yhteisön tarjoavaa 
asumista . Hoitokodit luotiin ikään kuin vä-
lipysäkeiksi matkalla normaaliin arkeen .247 
Päihdeongelmaisten hoitokoti oli ideana 
suhteellisen tuore . 

Myös A-klinikkasäätiö alkoi omalla tahol-
laan kehitellä katkaisuasema-hoitokoteja . 
A-klinikkasäätiö tulee mukaan hoitokotien  

historiassa vuonna 1966, kun Sipuran hoi-
tokoti avattiin . Lahden kaupungin ja A-kli-
nikkasäätiön yhteistyössä avaaman hoi-
tokodin jälkeen kokeilu jatkui Lahdessa 
myös toisella hoitokodilla .249 Katkaisuhoi-
don yhteyteen nähtiin tärkeäksi perus-
taa hoitokoti, jotta päihdeongelmaiset ei-
vät joutuisi välittömästi takaisin vanhan 
elämänsä pariin .250 Katkaisuasemat puo-
lestaan erotettiin omiksi erillisiksi yksi-
köikseen, koska alkoholistit kuormittivat 
sairaaloita . Alkoholisti ei välttämättä ollut 
psyykkisesti sairas, eikä kaivannut juuri 
mielisairaalahoitoa . Lisäksi sairaalan hen-
kilökunnalle ja muille potilaille alkoholis-
teista aiheutui päänvaivaa ja muut potilaat 
jäivät vähemmälle huomiolle .251 

Juha Rajala kiteyttää hoitokotien historian seuraavasti: 

”Juoppojen yömajoja oli Helsingissä toiminut 1880-luvulta lähtien, ja 
myöhempien hoitokotien käytäntöjä noudatettiin jo toisen maailmanso-
dan jälkeen Helsingin seurakuntien huoltokeskuksen, Kovaosaisten ystä-
vät ry:n ja Koulumajoituskeskus Oy:n yömajoissa, mutta nimenomaan 
asunnottomille alkoholisteille tarkoitetun hoitokotitoiminnan käynnisti 
vuonna 1961 perustettu Suoja-Pirtti ry.”248
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Asunnottoman 
alkoholistin 
Tampere  
1960–1970-luvuilla 

”Silloin päihdeongelmaiset keikku tuolla Hämeenpuistossa  
ja asuivat pitkin Kaupin mettiä, Pölkkylänmäessä,  
Ruukkujen tasangolla Nokialla. Ne muodosti semmosia  
omia alakulttuureita.” – Aarre Isokallio252

Tampereella Kriminaalihuolto ry oli 
järjestänyt majoitusta asunnotto-

mille vuodesta 1930 lähtien . Vuonna 1969 
järjestö sai oman kiinteistön aivan Tam-
pereen kaupungin keskustasta . Turvakoti- 
niminen asuntola toimi asuntovaikeuksissa 
olevien ”kriminalisoituneiden miesten” asu-
mispaikkana .253 Aikalaiskuvauksissa Turva-
kotia kuvataan ”puolimatkankoti-tyyppi-
seksi miesten asuntolaksi” .254 Tällä viitataan 
siihen, että asukkaat ovat puolessa välissä 
matkalla normaaliin arkeen ja yhteiskun-
taan . Turvakoti avattiin keväällä 1969 ja se 
osoittautui nopeasti tarpeelliseksi . Asunto-
lassa majoittautui asuntovaikeuksissa olevat 
alkoholistit ja erilaisista laitoksista palaavat 
miehet . Myös Tampereen A-klinikka teki 
yhteistyötä asuntolan kanssa .255

Lisäksi Tampereella toimi Sininauhan Vel-
jeskotina ja raittiuskotina tunnettu asunto-
la . Veljeskoti oli asunnottomille tampere-
laismiehille suunnattu kristillinen asuntola . 
Asuntolassa ei sallittu päihteitä ja siellä sai 
asua 3–6 kuukautta . Ensin Veljeskoti oli en-
nen kaikkea vanhojen, jo eläköityneiden 
päihdeongelmaisten asuntola . 1970-luvun 
alussa asukaskunta nuorentui ja keski-ikä 
oli enää ”hiukan yli 40 vuotta” .256 

Väliaikaismajoitusta tarjosivat Suomessa 
erilaiset lämmittely-, yö- ja ensisuojat . Ne 
olivat nimensä mukaisesti tarkoitettu suo-
jaksi säätä vastaan . Niissä oli mahdollisuus 
peseytyä, saada puhtaita vaatteita ja tarvit-
taessa lääkinnällistä ensiapua . Myös ruokaa 
oli tarjolla . 1970-luvulla ensisuojat eivät 
kuitenkaan vielä täyttäneet edellä mainit-
tuja vaatimuksia .257 Tampereella asunnot-
tomien alkoholistien ensisuojatoiminta 
alkoi vuonna 1967 . Tuolloin Tampereen  
evankelisluterilaiset seurakunnat perus-

tivat ensisuojan Luterilaiseen rukous-
huoneeseen, joka sijaitsi Satakunnankatu 
11:ssä . Rakennus purettiin vuonna 1968, 
jolloin ensisuoja siirtyi Pinninkadulle . 
Vuodesta 1968 vuoteen 1971 ensisuoja toi-
mi Pinninkadulla ja siitä huolehti Diako-
niakeskus .258 Syksyllä 1971 avattiin uusi 
parakkimainen ensisuoja Viinikanlahden 
suulle, Hatanpään sairaalan lähistölle . En-
sisuojan käytännön toiminnan hoitivat 
Diakoniakeskus ja Tampereen Kriminaali-
huolto ry .259

1970-LUVUN 
ALKU – PYYNIKIN 
KATKAISUHOITOASEMA 
JA HOITOKOTI 
TAMPEREELLE 
Vuonna 1969 Tampereen A-klinikka kävi 
neuvotteluja katkaisuhoitoasemasta . Tam-
pereen kaupunki suhtautui asiaan myön-
teisesti . Kun raha-asiat saatiin kuntoon, 
alkoi tapahtua . Tampereen A-klinikan 
johtokunta teki periaatepäätöksen katkai-
suasema-hoitokodin perustamisesta vuo-
den 1970 alussa .260 Varsinaisen päätöksen 
teki Tampereen kaupunginvaltuusto jou-
lukuun alussa vuonna 1970 .261 Tampereen 
ensimmäinen katkaisuhoitolaitos perustet-
tiin toukokuussa 1971 Pyynikille Pispalan 
puutarhurin entiseen asuntoon .262 

Päätöstä ennen esimerkiksi Pitkäniemen 
sairaalan ylilääkäriltä ja keskussairaalan 
johtavalta lääkäriltä oli tiedusteltu mie-
lipiteitä katkaisuhoitoaseman tarpeelli-
suudesta . Kumpikin oli pitänyt aseman 
perustamista tärkeänä, jotta sairaaloihin 
kohdistuvaa painetta saataisiin purettua .263 
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Ihmeitä katkaisuasemalta ei kuitenkaan 
odotettu sen pienen paikkamäärän vuoksi 
ja vaikeimmat tapaukset hoidettiin edelleen 
sairaalassa .264 A-klinikkasäätiö oli kaupun-
gin tukea hakiessaan perustellut katkaisu- 
asema-hoitokodin perustamista kolmella 
kohdalla . Ensimmäinen vetosi aktiivises-
sa työiässä olevien miesten takaisin arkeen 
saattamiseen . Toinen argumentti vetosi sii-
hen, ettei Kriminaalihuolto ry:n ylläpitämä 
Turvakoti pystynyt täyttämään asunnotto-
mien alkoholistien yöpymistarpeita . Tur-
vakoti oli Tampereen A-klinikan mukaan 
liian täynnä vankilasta vapautuvia miehiä . 
Kolmas argumentti vetosi laitoskierteen 
katkaisuun . Kun A-klinikan avohoito yh-
distettäisiin sosiaaliseen kuntouttamiseen, 
vältyttäisiin siltä, että ensimmäisten epäon-
nistumisten jälkeen hoidettu palaisi ryypyn 
tielle .265

Myös Aarre Isokallio muistaa, että katkai-
suasema-hoitokodille oli sen verran suuri 
tilaus, ettei asiaa tarvinnut paljoa perustel-
la: ”tässä oli sellainen pointti, että saadaan 
näistä kavereista yhteiskuntakelposia, sosi-
aalisia henkilöitä, palautetaan ne [yhteis-
kuntaan] – edes pieni osa, ei tartte kun yks, 
se jo peittää kaikki kustannukset.”266 Tam-
pereen kiltapioneeri Aarre isokallio valit-
tiin A-Killasta Pyynikin katkaisuaseman 
ja hoitokodin jaoston jäseneksi vuonna 
1974 .267 Isokallio itse kertoo olleensa mu-
kana puuhaamassa katkaisu-hoitoasemaa 
alusta alkaen .268

Katkaisuasema-hoitokoti oli kaksikerroksi-
nen puurakennus, jota kutsuttiin Pyynikin 
Alahuvilaksi . Huvilan yläkerrassa oli hoi-
tokoti eli kaksi huonetta kahdeksalle juo-
miskierteensä jo katkaisseelle . Alakerrassa 

taas oli kolme huonetta 13:lle katkaisu- 
asiakkaalle .269 Painotus oli katkaisuhoi-
dossa .270 Asunnottomien alkoholistien on-
gelmaa kahdeksan hoitokotipaikkaa ei siis 
ratkaissut . Yläkerrassa nukkuivat myös 
talon ylläpitäjäpariskunta Maija ja Reijo 
Niukkanen lapsineen .271 Myös hoitokodin 
ylläpitäjä Reijo Niukkasella oli ollut aiem-
min alkoholiongelma . Oman ongelmansa 
kuntoon saatuaan hän halusi auttaa muita . 
Niukkasen pariskunta teki aluksi Pyynikin 
töitä kaksin . Usein Maija Niukkanen hoiti 
molempien työvuorot Reijon opiskellessa 
alaa työnsä sivussa:

”Reijo kävi paljon koulutuksissa, niin mä 
tein tietysti aina hänenkin työvuorot. Ensin 
omat työvuoroni yhdeksästä viiteen ja sit-
ten siirryin hänen vuoroonsa. Ja sitten mä 
havahduin kerran siihen jonain iltana Pyy-
nikillä. Meidän asunto oli siellä yläkerrassa. 
Pojat istui pyjama päällä siinä rapussa ja 
sanoi mulle kirkkain silmin, että ”äiti, onks 
sulla taas tänäänkin iltavuoro?”. Siinä mä 
havahduin, että nyt täytyy ruveta tekemään 
jotain, ne kärsi ihan selvästi. Jostain ne sit-
ten hommas lisää työntekijöitä, että jossain 
vaiheessa meitä oli neljä, eikä mun tarvin-
nut aina [olla töissä].”272

Etenkin Reijo Niukkanen oli paljon muka-
na Tampereen A-Killan toiminnassa . Mai-
ja Niukkanen kutsuu miestään Hurstiksi 
ennen Hurstia . Reijo hoiti muita jo ennen 
kuin oma ongelma oli ratkennut . Erityi-
sen suurella liikutuksella Reijo muiste-
lee Pölkkylän metsissä asuneita ystäviään, 
joille yritti hankkia hoitoa .273 Katkaisuase-
ma-hoitokodin ylläpitäminen olikin Niuk-
kasille luonnollista jatkumoa ja tampere-
laiset ”alan miehet” tuttuja kavereita .

Suhteessa Tampereen kaupungin väkilu-
kuun, katkaisuhoitoasema oli aivan liian 
vähäpaikkainen vielä 1970-luvun puolivä-
lissä . Tämä näkyi siinä, ettei hoidettavia 
voitu pitää katkaisussa tarpeeksi kauan . 
Siinä missä suositus oli vähintään vii-
si vuorokautta, päästiin Tampereella vain 
neljään .274 Tampereen A-klinikan johto-
kunta keskusteli heti katkaisuhoitoaseman 
perustamisen jälkeen lisäpaikoista .275 Toi-
saalta Suomessa oli jo huomattu, että lai-
toksesta toiseen kiertävät kirjaimellisesti 
laitostuivat . Esimerkiksi Pyynikin katkai-
suhoitoaseman sääntöihin kuului siksi se, 
että työssäkäyvät saivat käydä enintään vii-
si kertaa vuodessa katkaisuhoidossa ja kat-
kaisuhoitoasemalla sai tulla uudelleen vas-
ta kahden kuukauden kuluttua edellisestä 
käynnistä .276 Laitostumista ja uutta ryyp-
pykierrettä vastaan taisteltiin myös oh-
jaamalla Pyynikillä toipuvia tämän oman 
valinnan mukaan A-klinikan, AA:n ja 
A-Killan ryhmäiltoihin .277

Vuonna 1975 Pyynikin katkaisuhoitoase-
masta julkaistussa tutkimuksessa tode-
taan, että katkaisuhoito on lyhytaikaista, 
korkeintaan 10 vuorokautta kestävää hoi-
toa, ”jolla pyritään lopettamaan hoidetta-
van juomiskausi sekä parantamaan fyysis-
tä ja psyykkistä kuntoa” . Hoitomuodoiksi 
on listattu lääkitys ja hoidolliset keskuste-
lut . Vuonna 1975 katkaisuhoitoa annettiin 
A-klinikoiden katkaisuasemilla, mielisai-
raaloissa ja osassa alkoholistihuoltoloi-
ta .278 Usein katkaisuhoidon saaneet jatkoi-
vat kuitenkin hoitopolulla huoltolaan, 
hoitokotiin tai johonkin muuhun hoito-
paikkaan .279 Mielisairaaloissa katkaisuhoi-
toa annettiin vaarallisille alkoholisteille ja 
muuten lääkärin, omaisen tai ongelmai-

sen itsensä pyynnöstä . Tampereella nämä 
potilaat ohjattiin Hatanpään psykiatriseen 
sairaalaan tai Pitkäniemen keskusmielisai-
raalaan . Tyypillistä mielisairaaloiden kat-
kaisuhoidolle oli runsas lääkkeiden käyttö, 
mistä aiheutui hoidettaville uusia riippu-
vuuksia .280 Vuonna 1972 Tampereen mie-
lisairaaloihin hakeutuneista potilaista noin 
40-50 prosenttia oli korvikealkoholisteja .281 

VUOSI 1975 – 
KATKAISUASEMA JA 
HOITOKOTI MUUTTAVAT 
VALKAMAAN
Vuoden 1975 huhtikuussa Pyynikin katkai-
suasema ja hoitokoti siirtyivät Tampereen 
kaupungin entiseen lastenkotiin Särkijär-
ven rannalle Valkamaan .282 1970-luvun 
alun Valkama oli toiminut myös ammat-
tikurssikeskuksen asuntolana .283 Eräässä 
opinnäytteessä Valkamaa esitellään seu-
raavanlaisesti: 

”Valkaman katkaisuhoitoasema ja hoitoko-
ti sijaitsee metsäisen luonnon keskellä, lä-
hellä Särkijärven rantaa, noin kahdeksan 
kilometrin päässä kaupungin keskustasta. 
Lähistöllä on vain muutama omakotitalo ja 
kauempana järven rannalla muutama ke-
sämökki. Lähimmälle maantielle, jota pit-
kin linja-autot kulkevat, on matkaa hieman 
toista kilometriä.

Kaksikerroksisessa, huvilamaisessa päära-
kennuksessa on alakerrassa keittiö, ruokasa-
li, joka on niin tilava, että kaikki katkolaiset 
ja hoitokotilaiset mahtuvat yhtä aikaa ruo-
kailemaan, sauna, neljä huonetta yhteensä 
20 katkaisuhoitoasiakkaalle ja ala-aulak-
si kutsuttu seurustelutila. Yläkerrassa on 
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isännän ja emännän asunto, toimistohuone 
ja yläaulaksi kutsuttu, ala-aulaa pienempi 
seurustelutila. Ala-aulan lisäksi pääasial-
lisena seurustelutilana käytetään ruoka- 
salia, jossa on televisio ja muutamia kirjoja. 
Katkaisuhoidossa olevat asiakkaat keittävät 
siellä myös kahvia ja pelaavat koronapeliä.

Kahdeksanpaikkaisen hoitokodin tilat si-
jaitsevat erillisessä sivurakennuksessa, jossa 
on yksi kahden hengen ja kaksi kolmen hen-
gen huonetta. Kolmen hengen huoneissa on 
lattiapinta-alaa noin 14 ja 12 m² ja kahden 
hengen huoneissa noin 11 m². Jokaisessa 
huoneessa on laverisänkyjen lisäksi pienet 
laatikkopöydät henkilökohtaisia tavaroita 
varten, yksi pöytä ja pari tuolia. Lisäksi jo-
kaista huonetta kohti on yksi pienehkö vaa-
tekaappi.”

Valkamaan siirtyi myös Niukkasten perhe . 
Niukkaset asuivat Valkamassa vuodesta 

1975 vuoteen 1977 .  Töissä he olivat siel-
lä vuoteen 1982 saakka, mutta asuivat lop-
puajan muualla .284 Valkaman katkaisuase-
malle alettiin ottaa myös naisia . Vuonna 
1977 naisille oli neljä katkaisupaikkaa . On-
gelmana oli kuitenkin se, ettei naisille ol-
lut yhtään hoitokotipaikkaa Tampereella . 
Vuonna 1976 A-klinikan asiakkaista 9,2 
prosenttia oli naisia .285 

Valkama on ollut monelle Tampereen kil-
talaiselle ensimmäinen kosketus paitsi 
päihteettömyyteen, myös A-kiltatoimin-
taan . Pian hoitokodin siirtymisen jälkeen 
Tampereen A-Kilta alkoi epävirallises-
ti auttaa Niukkasia ja viettää aikaa Valka-
massa . Valkaman sijainti ja iso piha-alue 
mahdollistivat etenkin kesäisin ajanvieton 
myös hoitojaksonsa jo lopettaneille . Näin 
katkaisuhoitoa vasta läpikäyvät tutustuivat 
jo kuiville päässeisiin, joista moni oli mu-
kana A-Killan toiminnassa .

Valkaman päärakennus . (Kuvat: Tampereen A-Killan arkistot .)

1970-luvun alku 
Tampereen A-Killassa

män vanhimmat” eli hoitonsa jo lopetta-
neet asiakkaat .287 A-klinikka hyödynsi ko-
kemusasiantuntijuutta 1960–1970-luvuilta 
lähtien .

Tampereen A-Killassa vuosi 1971 polkais-
tiin käyntiin jo vähän lupaavammin . Toi-
minnan aktivoimiseksi listattiin lehdistö-
tilaisuus ja vapaa-ajan virkistystoiminnan 
järjestäminen . Lisäksi keskusteltiin yh-
den palaveripäivän pitämisestä viikossa .288 
Myös uusi nimi saatiin rekisteröityä . Pöy-
täkirjat ovat vuodesta 1971 lähtien merkat-
tu Tampereen A-Killan kokouspöytäkir-
joiksi .289 Myös ryhmätoimintaa puskettiin 
liikkeelle heti keväällä: ”Maanantairyhmä 
yritetään saada kokoontumaan Katkai-
su-Hoitokoti asemalla maanantaisin klo 
18.00.”290 Lainauksesta voimme huomata, 
että Kilta yritti viedä ryhmätoimintaansa 
jo tuolloin myös katkaisuhoitoasemalle . 

1970-luvun alku oli Tampereen A-Kil-
lassa edelleen hiljaista aikaa . Ryhmät, joita 
pidettiin, olivat yhteisiä A-klinikan kans-
sa . Esimerkiksi vuoden 1970 syyskokouk-
sessa on käsitelty ryhmätoimintaa seuraa-
vasti: ”1.11.1970 pidetyssä perhepalaverissa 
oli perustettu O-Kerhon vaimot ryhmä sekä 
perheryhmä. Perheryhmän ensimmäinen 
kokous on 8.11.70 Rautatienkatu 15:ssä. 
Vaimojen ryhmä kokoontuu kerran viikos-
sa, aluksi Rautatienkatu 15, myöhemmin 
A-klinikalla vapautuvissa tiloissa.”286 Per-
heryhmät olivat nimenomaan A-klinikan 
toimintaa . Mitä ilmeisemmin A-Killalla 
ei tässä vaiheessa ollut kovin paljon omaa 
toimintaa, koska kokouksessa käsitellään 
A-klinikan ryhmiä . Toisaalta, kuten sa-
nottu A-Killan ja A-klinikan ryhmät olivat 
tuolloin pitkälti yhtä Tampereella . Ryhmiä 
vetivät sekä Klinikan työntekijät että ”ryh-
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Liiton ensimmäinen puheenjohtaja Kyösti Kaihovaara kuvaa 
Tampereen Killan toimintaa vuonna 1971 seuraavin sanakääntein: 

”Toiminnan aktiivisuus vaihtelee Tampereella vähän samaan 
tapaan kuin Lahdessakin. Osatekijänä lienee ”vanhojen aktivis-
tien” siviilitoimien aiheuttamat kiireet ja uusien tilalle tulleiden 
alkukankeudet, jotka tämän tutkimuksen aikana saadun tiedon 
mukaan on nyttemmin jo voitettu. – Yhteistoiminta klinikan 
kanssa on alun alkaen ollut Tampereellakin kummankin osa-
puolen ilmoituksen mukaan tiivistä. – Klinikan henkilökunta 
on mukana yhdistyksen kokouksissa, yhdistys taas auttaa hoi-
totyössä. Kerran viikossa kokoontuu hoitoryhmä ja kokouksia 
pidetään tarpeen vaatiessa. – Muusta yhteistoiminnasta mai-
nittakoon yhteydenpidot raittiusjärjestöihin ja AA-kerhoihin. 
– Rahallista tukea on myöntänyt mm. raittiuslaitakunta esim. 
matkakorvauksina. – Kuten kaikkialla muuallakin, ryhmät ja 
kokoukset pidetään Tampereellakin A-klinikan huoneistossa.”291

Vuosi 1972 oli Tampereen Killassa tak-
kuista aikaa . Vuoden 1972 alussa oli suu-
kopua siitä, ettei edes johtokunta saapunut 
kokouksiin paikalle . Vuosikokousta siir-
rettiin aina eteenpäin .292 Myös valmiiksi 
lähes olematon ryhmätoiminta jäädytet-
tiin kesäksi .293 Vuoden 1973 tammikuussa 
jouduttiin jälleen käsittelemään alkoholin 
ja Killan suhdetta . Johtokunnan kokouk-
sessa sovittiin, ettei kokouksiin tulla ”al-
koholin vaikutuksen alaisena” .294 Samana 
päivänä pidetyssä vuosikokouksessa otet-
tiin esille johtokunnan kokousten ja hoi-
toryhmän kokoontumisen välinen raja . 
Kokouksessa toivottiin, ettei ryhmäil-

loissa puhuttaisi ”virallisista asioista” . Täl-
lä pyrittiin siihen, että ”johtokunnan jäse-
net, puheenjohtaja ja sihteeri sulautuisivat 
mahdollisimman huomaamattomasti ryh-
mään .”295 Kaikista esteistä huolimatta va-
loa näkyi tunnelin päässä . Samaisessa 
tammikuisessa kokouksessa otettiin esille 
viikonlopputoiminnan järjestäminen . Kil-
lan puheenjohtajana toiminut Arvo Fihl 
lupasi kaupungin suhtautuvan myönteises-
ti ”mm . vapaa-ajan viettopaikkojen järjes-
tämiseen” .  1970-luvun puoliväli tulisi tuo-
maan muutoksen, kun Tampereen A-Kilta 
löytää nykyisen toiminnallisen muotonsa .

1970-luku – 
Tampereen  
A-Kilta raitistuu 

”Jos ajattelee sitä vuotta 1970 [todennäköisesti vuosi 1971296]. Silloin 
tämä syntymässä oleva A-Kilta hajos. Meillä oli torstaisin kokous. 
Mää menin yksin sinne ja keitin kahvit, eikä ketään tullut. Pari 
viikkoo meni, keitin uskollisesti kahvii – ja mulla heräs sellainen 
kuningasajatus silloin, että en jätä hukkuvaa laivaa. Että käyn täällä 
vaikka loppuikäni keittämässä torstaisin kahvia. Ja sinä vuonna 
jouluaaton aatto oli torstai ja sinne tuli yli 20 henkee ryhmään. Mä 
olin onnellinen. Aattelin, että kun sinne tulee niin paljon porukkaa, 
niin saadaan koottua hallitus. Ja sitten, kun valitaan hallitus, niin 
mä pakenen. Mutta ei se ihan niin mennyt – hallitus koottiin, mutta 
mäkin jouduin sinne.”297

Yllä oleva lainaus on Aarre Isokallion kertomus Tampereen A-Kil-
lan alkuvaiheista . Järjestäytymisen tiellä seisoi mikäs muukaan kuin 
alkoholi .  Seuraavassa luvussa on tärkeä kertomus siitä, miksi Tam-
pereen A-Kilta raitistui .
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ASIAKASRYHMÄN  
RAKOILU JA HAASTEET – PIILOKILTA  
JA KOHTUURYYPPÄÄMISTAVOITTEET

Ei liene epäselvää, kumpaan ryhmään Iso-
kallio lukeutui . Isokallion mukaan kohtuu-
ryyppyporukasta tuli ”piilokilta”, joka ko-
koontui toisessa huoneessa tai ravintolassa: 
”oli perustettu sellainen toinen, vapaamie-
linen ryhmä. Ne kävi jopa ravintolassa 
harjoittelemassa kohtuuryyppäämistä.”301 
1960- ja 1970-lukujen vaihteen vähäinen 
pöytäkirjamäärää lienee siis selittyvän 
myös sillä, että osa asiakasryhmästä otti 
etäisyyttä Klinikkaan pitämällä kokouk-
sensa kuppiloissa . Tietynlaisena käänne-
kohtana Isokallio pitää erästä Helsingin 
reissua, josta hän omien sanojensa mukaan 
tuli ainoana selvänä takaisin:

”Käännekohta tapahtui, kun meillä oli Hel-
singissä joku A-kiltojen Liiton kokous. Mo-
lemmista ryhmistä lähti sinne porukkaa. No 
ainoa, joka sieltä tuli selvinpäin takaisin, 
olin minä. Ja siinä tuli sitten semmoista ris-
tivetoa, että jäin yksin. Minä olin niin kuin 
A-Kilta. Mulle tuli sitten sellainen johtoaja-
tus, että käyn torstaisin siellä [A-klinikan ti-
loissa]. Mä menin, keitin kahvit, ei ketään 
tullut. Se oli jotain elo-syyskuuta, ja ajatte-
lin, että käyn niin kauan, että siellä rupee 
käymään sen verran porukkaa, että saa-
daan johtokunta. No jouluaaton aatto oli 
silloin torstaipäivänä, niin sinne tuli yli 20 
henkeä. Eli se rupes niin äkkiä sitten vetä-
mään.”302

Mikäli Isokallion kertomus on vuodelta 
1971, jatkui alkoholiongelma vielä sen jäl-

”Ehdottomuus ja kohtuus tunnustettiin asi-
akasyhdistyksissä toipumisen tasavertaisina 
tavoitteina, ja niiden jäsenkuntaan kuului 
1970-luvun vaihteessa molempien vaihtoeh-
tojen kannattajia. Tämän asenteen taustal-
la oli A-klinikoiden linja, joka ei tavoitellut 
kaikkien asiakkaiden täysraittiutta, vaan 
antoi heidän määritellä itse tavoitteensa.”298

Edellä lainattu kappale on A-Kiltojen Lii-
ton historiikin kirjoittaja Juha Rajalan kä-
sialaa . Lainaus kiteyttää hyvin sen, millai-
nen oli myös Tampereen A-Killan suhde 
alkoholiin . Koska toiminnassa painotettiin 
sekä ehdottomuutta että kohtuutta, muo-
dostui myös jäsenkunta eri kantojen edus-
tajista . Paitsi että killoilla oli keskenään 
erilaisia näkemyksiä siitä, mitä kaikkea 
toiminnassa piti sulattaa, erimielisyyksiä 
oli myös yhdistysten sisällä . Rajala kirjoit-
taa, että myös Tampereella jakauduttiin 
hyvin radikaalisti kahteen leiriin . Tämä 
sai ehdottomat pelkäämään toiminnan jat-
kuvuutta .299 Aarre Isokallio muistaa hyvin 
kahden eri leirin: 

”Siinähän oli se pari vuosikymmentä sel-
laista haparointia. Ei ollut päämäärää, ei 
tavoitteita. Tavoite oli ongittu tuolta A-kli-
nikkasäätiön jostain esitteestä: ”Kukin asi-
akas asettaa tavoitteensa itse.” Mutta sehän 
ei sitten loppukäänteessä sopinut meille, kun 
niistä tavoitteista tuli sitten näitä kohtuu-
ryyppäämistavoitteita. Siihen se kiltatoimin-
ta sitten aina välillä kariutu.”300

ASIAKASRYHMÄN  
RAKOILU JA HAASTEET – PIILOKILTA  
JA KOHTUURYYPPÄÄMISTAVOITTEET

keenkin . Esimerkiksi vuoden 1974 pöy-
täkirjasta löytyy seuraava maininta: ”kes-
kusteltiin Liiton vuosikokouksen aikana 
tapahtuneista tamperelaisten edustajien al-
koholinkäyttö tapauksista. Johtokunta tuo-
mitsee jyrkästi alkoholin käytön tilanteissa 
joissa edustetaan A-Kiltaa.”303 Vaikka Tam-
pereen A-Kilta yritti 1970-luvun ajan teh-
dä toiminnastaan päihteetöntä, ei tehtävä 
ollut helppo . Yhden mutkan matkaan toi 
se, että esimerkiksi vuonna 1978 Kilta toi-
mi edelleen A-klinikan tiloissa . Näin tila ei 
voinut olla kokonaan päihteetön:

”Käytiin vilkas keskustelu päihtyneenä ryh-
mään tulevan käsittelystä. Käsitys että kil-
lassa saa olla ’pienessä’ saadaan oikaistuksi 
ainoastaan poistamalla päihtyneet ryhmäs-
tä. Tässä asiassa tulee olla ehdoton, tasa-
puolinen eikä poikkeuksia saa esiintyä. 

Ilta- ja sunnuntairyhmissä tämä onkin to-
teutettavissa. Jos on pientäkin syytä epäillä 
tulijaa päihtyneeksi on jonkun jo koolla ole-
vasta ryhmästä selvitettävä asia kahdenkes-
kisellä keskustelulla, käytävän puolella.

Päiväryhmä osalta tilanne onkin jo huo-
mattavasti mutkikkaampi. A-klinikalla on 
silloin asiakkaita tulossa ja menossa, hyväs-
sä ja huonossa kunnossa olevia, huvikseen 
kävijöitä [- -]. Samaan aikaan kilta pitää 
päiväryhmää klinikan ainoassa vapaassa 
huoneessa joka kiitos tupakkalain on ainoa 
yleinen tupakoimistila klinikalla.”304

Täysin raittiiksi Killan toimintaa ei kos-
kaan saatu A-klinikan tiloissa . Toisaalta 
sillä ei liene ollut väliä, sillä esimerkiksi 
vuonna 1979 suuri osa Tampereen kilta-
laisista käytti edelleen alkoholia . Eräässä 

Tampereen A-Killan pj Aarre Isokallio kertoi vuonna 1974 Aamulehdessä A-Killasta . 
Juttu oli otsikoitu ”A-killassa uskotaan: Toivottomia tapauksia ei olekaan” .308
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Tampereen yliopiston opinnäytteessä haas-
tateltiin 32:a kiltalaista . Totaalikieltäytyjiä 
oli vain 9 henkilöä . Eli 32:sta vastaajasta 72 
prosenttia käytti alkoholia .305 1970-luvulla 
Killassa oli perimätiedon mukaan käytös-
sä myös ”Paukun vartija -kortit”, joihin kil-
talaiset rustasivat päivittäisen alkoholian-
noksensa .306

Ajansaatossa tavoitteet kuitenkin selveni-
vät ja piilokilta hävisi, kun Isokallion mu-
kaan kohtuuryyppäämistä ”oli harjoiteltu 
tarpeeksi” . Toinen seikka, joka varmasti 
osaltaan vaikutti toiminnan suuntaan, oli 

ympäröivä yhteiskunta . Rajala kirjoittaa 
A-Kiltojen Liiton historiikissa osuvasti 
siitä, kuinka esimerkiksi kuntien raittius-
lautakunnissa karsastettiin asiakastoimin-
nan tavoitteita – tai heidän näkökulmas-
taan tavoitteettomuutta: ”Mikä siedettiin 
vielä tieteelliseen alkoholitutkimukseen pe-
rustavalta A-klinikkatoimelta, oli liikaa al-
koholiongelmaisten järjestöltä.” 307 Toisella 
tavalla asian voisi ilmaista niin, että kun al-
koholisti puhui kohtuujuomisen puolesta 
– no, sitä oli muiden hieman hankala ym-
märtää .

Vuodet 1973–1975 – 
Tampereen A-Killan 
toiminta aktivoituu

”Lähtiessämme liikkeelle vuoden [1973] alussa oli toimintamme 
jotenkin lukkiutunut, ja toivomisen varaa oli huomattavasti. 
Kevätkausi kuluikin pääasiassa toimintamme arvioinneissa. 
Ryhmä kokoontui joka torstai. Kesäkautena oli toiminta vanhan 
tavan mukaan keskeytyksissä.

kertoja . Tammi-toukokuussa osallistumis-
kertoja oli 98 ja elo–joulukuussa 318 kap-
paletta . Osallistumiskertojen kasvanutta 
määrää selittää se, että syyskaudella ryhmä 
kokoontui torstain lisäksi myös sunnun-
taisin . Lisäksi syksyllä järjestettiin teatte-
ri-ilta ja pikkujoulut, joissa kävijöitä oli 
82 henkeä .  Voimme huomata, että yritys-
tä toiminnan järjestämiseen ja sitä myöten 
myös toimintaa oli enemmän . 

Vuotta 1974 kuvataan toimintakerto-
muksessa ”ennätysvuodeksi” .310 Vuodesta 
1973 osallistumiskerrat ryhmätoimintaan  

Syyskauteen lähdimme kuitenkin luottavai-
sin mielin. Pyrimme aikaansaamaan n.s. 
aktiiviryhmän. Tässä onnistuimmekin ver-
raten hyvin. Varoimme kuitenkin äkkinäi-
siä laajenemispyrkimyksiä, sillä jäseniä ja 
asiasta kiinnostuneita on helppo saada mu-
kaan. Näin emme kuitenkaan saa aikaan 
pitkäjännitteisempää toimintaa, joka tuot-
taisi myös hoidollisia tuloksia.”309

Vuoden 1973 toimintakertomuksesta voi 
tuntea helpotuksen, kun toiminta alkaa ot-
taa tuulta alleen . Kertomuksessa esitellään 
ylpeästi kevät- ja syyskauden osallistumis-
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”yli kaksinkertaistuivat ja opinto- ja tu-
tustumismatkat kolminkertaistuivat” . 
Ryhmissä oli noin 50 aktiivista jäsentä 
ja osallistumiskertoja tuli vuoden aikana 
kaikkiaan 1070 .311 Tammikuussa 1974 Kil-
lassa päätettiin ensitöiksi painattaa A-kil-
tatoiminnasta pieni esite . Asiasta oli kes-
kusteltu jo syksyllä 1973 ja sitä varten oli 
koottu ryhmä .312 Alkuvuosi toi kiltatoi-
mintaan myös Kaupin urheilumajalla jär-
jestettävät sauna- ja keskustelutilaisuudet . 
Saunareissuja Kilta järjesti tuolloin kerran 
kuukaudessa .313 Myöhempien vuosien ai-
neistosta käy ilmi, että saunaryhmä myös 
lenkkeili ennen saunaa .314 Täältä voidaan 
löytää juuret niin Tampereen Killan 
vahvalle liikunnallisuudelle kuin toisaalta 
lähes sakraalin aseman saaneelle sauno-
misperinteelle .

Vuonna 1974 ryhmät toimivat aktiivisesti 
torstaisin ja sunnuntaisin .315 Toimintaker-
tomuksessa mainitaan, että ”yksi ryhmien 
merkittävistä toimintamuodoista on ollut 
Pyynikin katkaisuhoitoasemalla ja hoito-
kodissa vierailu” . Kertomuksessa todetaan, 
että käynneistä saatiin tuloksia: ”monet va-
paaehtoisesti hoitoon hakeutuneet ovat oi-
valtaneet A-killan antaman avomuotoisen 
jatkohoidon tärkeyden” .316 Ilmeisesti uusia 
jäseniä ja toimintaan muuten osallistuvia 
saatiin juuri katkaisuasemalta ja hoitoko-
dista . 1970-luvun puolivälistä löytyy Kil-
lan tiedottamisen juuret . Näihin päiviin 

saakka Tampereen A-Kilta on tehnyt sään-
nöllistä tiedottamista etenkin Pirkanmaan 
päihdehuollon eri toimipisteissä .

Myös muu toiminta oli huomattavasti ak-
tiivisempaa kuin aiemmin . Kiltalaiset kä-
vivät esimerkiksi tutustumassa Järvenpään 
sosiaalisairaalaan 41:n hengen voimin .317 
Huhtikuun alussa pidettiin Näsin seura-
kuntasalissa kaikille avoin tiedostustilai-
suus . Paikalla oli noin 70 henkeä . Ohjel-
massa oli paneelipuheenvuoroja ja muuta 
ohjelmaa .318 Huhtikuussa oli myös liiton 
kokous . Hallitukseen valittiin Tampereel-
ta Aarre Isokallio . Tästä lähti Isokallion ura 
liiton leivissä .319 Tampereen A-Killan lä-
heisyys A-klinikkaan säilyi omasta toimin-
nasta ja orastavasta itsenäistymisestä huo-
limatta . Esimerkiksi joulun alla kiltalaiset 
ja a-klinikkalaiset viettivät yhdessä pikku-
jouluja . Juhlien huonevuokrasta kiisteltiin 
edelleen seuraavana keväänä, kun lasku oli 
maksamatta ja kumpikin osapuoli ajatteli 
toisen hoitavan sen .320 

VUOSI 1975 – TAMPEREEN 
A-KILTA LÖYTÄÄ 
PAIKKANSA
”A-kiltatoiminta kokonaisuudessaan on löy-
tämässä paikkansa päihdehuollon kentäs-
sä. Kulunut vuosi on yhä selvemmin tuonut 
esiin tämän muotoisen omaehtoisen hoito-
työn merkityksen, joten myös tulevaisuuden 
näkymät ovat lupaavat.”321

Vuosi 1975 aloitettiin innokkain mielin . 
Aiempina vuosina aloitetut käytännöt al-
koivat hiljalleen vakiintua . Esimerkiksi 
saunaryhmä jatkoi aiemmasta vuodesta 
kokoontumisiaan Kaupin urheilumajal-
la .322 Ryhmät toimivat tänä vuonna ensim-
mäistä kertaa ilman kesätaukoa . Ryhmiä 
kokoontui keskiviikkoisin, torstaisin ja 
sunnuntaisin . Lisäksi perjantaisin toimi 
A-klinikan ryhmä .323  Osallistumiskerrois-
sa saavutettiin taas uusi ennätys .324 Syk-
syllä aloitettiin myös uusi toimintamuoto . 
Järjestötalolta vuokrattiin lauantaiaamuik-
si kahvio, jossa kiltalaiset saattoivat viet-
tää vapaa-aikaa .325 Vuosi 1975 oli myös 
siinä mielessä merkillepantava, että Tam-
pereen A-Kilta toi toimintaansa julkisesti 
esille myös muille kuin päihteidenkäyttä-
jille . Tiettävästi ensimmäisiä Killan jul-
kisia esillepanoja oli Mielenterveyspäivät 
23 .3 .1975 Sampolassa .326 Aarre Isokallio 
muistaa Mielenterveyspäivillä sattuneen 
tapauksen, joka kertoo hyvin päihdeongel-
maan liittyvästä stigmasta:

”A-klinikalla oli osastot Sampolassa sosiaa-
limessuilla joskus 70-luvun alussa. Mä jou-
duin sinne tisuriin joskus viikonvaihteessa, 
oliko lauantai vai pyhä. Katkasuasema oli 
silloin muuttamassa Pyynikiltä. Joku rouva 
tuli siihen sitten ja sanoi, että onko se kat-
kaisuasema siellä vai mikä se on siellä Pyy-
nikillä. Ilmeisesti hänen joku poikansa tai 
joku tuttu oli ollut siellä. Olin, että on se vie-
lä, mutta nyt se parin viikon päästä muut-

taa Valkamaan. Se meni ihan punaiseksi. 
”Ei suinkaan vaan Särkijärven rannalle?” 
Olin, että ”kyllä”. Se oli, että ”pilaantuu 
koko järvi, kun ne juopot käy uimassa siellä 
ja mulla on mökki siellä rannalla.”327

Kuten jo kerrottu, katkaisuhoitoasema 
muutti huhtikuussa 1975 Pyynikiltä Val-
kamaan . Mitä ilmeisemmin katkaisuase-
man siirtyminen Valkamaan ei ollut kaikil-
le mieluisaa uudesta syrjäisestä sijainnista 
huolimatta . Isokallion kertomus on hyvä 
esimerkki siitä, kuinka raskasta kokemus-
asiantuntijan työ on ollut ja on edelleen . 
Saattaa olla, että Isokalliolle puhumaan 
tullut rouva ei tajunnut puhuneensa enti-
selle juopolle . On kuitenkin samantekevää, 
luuliko rouva puhuneensa sosiaalityönte-
kijälle tai päihdeongelmaiselle, tapaus ker-
too silti siitä, miten päihdeongelmaisista 
on puhuttu ja puhutaan .

Syksyllä 1975 Aarre Isokallio piti tiedos-
tus- ja keskustelutilaisuuksia Valkamaan 
siirtyneellä asemalla .328 Tiedotuksesta oli 
jo Pyynikin aikana tullut tärkeä osa kilta-
toimintaa . Vuonna 1975 tamperelaiset oli-
vat Mielenterveyspäivien ja tiedotuksen 
lisäksi ”edustettuna sosiaalihallituksen hoi-
toonohjausseminaareissa, lääkärien koulu-
tuksessa, hoitokotien neuvottelupäivillä ym. 
vastaavissa tilaisuuksissa” .329 Vuoden 1975 
toiminnan virallistumisesta kertoo myös 
Killan ensimmäinen leimasin . Leimasi-
messa luki: ”Tampereen A-Kilta Ry . Vuol-
teenkatu 11 . A .”330
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Vuodet 1976–1979  
– Tampereen 
A-kiltatoiminta 
laajenee

”Vuosi 1976 osoitti a-kiltatoiminnan merkityksen tärkeänä  
ja tunnustettuna renkaana päihdehuollon ketjussa.  
Ko. laatuisen omatoimisen, vapaaehtoisen hoitotyön  
tarve on ilmeinen nyt ja tulevaisuudessa.”331

Vuonna 1976 toiminta jatkui aktiivi-
sena ympäri vuoden .332 Maaliskuus-

sa 1976 johtokunnan kokouksessa poh-
dittiin Killalle kesänviettosuunnitelmia . 
Tuttuun tapaan torstairyhmä jatkoi läpi ke-
sän, mutta muu toiminta oli tauolla . Ilmei-
sesti Vuolteenkadulla sijainnut A-klinikan 
toimisto ei ollut se kaikista virkistävin ke-
sänviettopaikka, sillä kokouksessa pohdit-
tiin saunamökin mahdollisuutta . Kiltalai-
set päättivät tutkia mahdollisuutta saunan 
saamiseksi kaupungilta kesäksi 1977 .333 
Vuonna 1976 tehtiin myös uusi ennätys 
ryhmätoiminnassa . Nyt ryhmissä oli jo yli 

2000 käyntikertaa vuoden aikana . Toimin-
takertomuksessa mainitaan: ”hyvin mer-
kittävää Tampereen A-killalle on ollut ns. 
päiväryhmän aikaansaaminen syyskuussa. 
Se on kokoontunut säännöllisesti maanan-
taista perjantaihin a-klinikalla.”334 Aiem-
min ryhmät olivat kokoontuneet iltaisin . 
Päiväryhmä toi monelle arkeen jonkinlai-
sen rytmin ja vaihtoehdon pullon pohjan 
etsimiselle .335 Päiväryhmän merkitys Tam-
pereen A-Killalle on suuri ja sitä voi pitää 
pohjana nykyiselle toiminnalle . Kirjoitan 
päiväryhmästä lisää myöhemmin .

Urho Huovinen ja Acre Kari . 
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TAMPEREEN A-KILTA 
ALKAA ENSIMMÄISTÄ 
KERTAA TYÖNANTAJAKSI
Vuosi 1977 muutti vapaaehtoisvoimin toi-
minutta yhdistystä, kun vastuutehtävis-
tä alettiin maksaa korvauksia . Vuosi 1977 
oli myös ensimmäinen, jolloin rahaa anot-
tiin selvästi palkkojen ja palkkioiden mak-
samiseen . Yhteensä rahaa anottiin 18 000 
markkaa, joista 13 200 markkaa määritel-
tiin menevän palkkakuluihin .336 Vuosi-
kokouksessa 1976 esitettiin ensimmäisen 
kerran budjetin varaamista myös toimin-
nanjohtajan viran perustamiseen . Jo ai-
empina vuosina johtokunnan jäsenille oli 
maksettu erinäisistä vastuutehtävistä .337  
Toiminnanjohtajan virkaa suunniteltiin 
sivutoimiseksi ja tämän päätehtäväksi toi-
minnan organisoimista .338

Lisäksi elokuussa 1976 oli perustettu ryh-
mäisäntävirat . Ryhmänvetäjille alettiin 
tämän myötä maksaa palkkiota .339 Mer-
killepantavaa on, että ensimmäisinä ryh-
mäisäntinä toimi Aarre Isokallio ja Riitta 
Laurio . Toinen ensimmäisistä ryhmäisän-
nistä oli siis nainen .340 Juha Rajala kirjoit-
taa kaikkien A-kiltojen vinkkelistä, että 
”suurissa A-killoissa palkatun työvoiman 
tarve tuli ajankohtaiseksi jo 1970-lopul-
la .”341 Tampere lienee kuulunut näihin suu-
riin kiltoihin, joissa palkkiojärjestelmä 
alkoi kehittyä täyden vapaaehtoisuuden 
rinnalle varsin varhaisessa vaiheessa .

VUOSI 1976 – 
PORISTA TAMPEREEN 
KAVERIKILTA
Vuosi 1976 jää Tampereen A-Killan his-
torian kirjoihin siinä, että yhteistoimin-
taa eri kiltojen kanssa heräteltiin henkiin . 
Esimerkiksi juhannusta kiltalaiset vietti-
vät yhdessä Porin A-Killan kanssa Kullaal-
la .342 Porin kiltalaisista tuli tamperelaisil-
le pitkäksi ajaksi hyviä ystäviä ja etenkin 
kesiä vietettiin usein yhdessä . Vuosi 1976 
on myös siitä merkittävä, että Tampereen 
A-Killan pitkäaikainen jäsen ja puheen-
johtaja Urho Huovinen mainitaan ensim-
mäisen kerran A-klinikan asiakkaiden 
yleiskokouksen pöytäkirjassa joulukuus-
sa 1976 .343 Mitä ilmeisemmin Huovinen 
oli ollut A-klinikan asiakkaana 1970-lu-
vulla . Yleiskokouksessa Urho Huovinen 
oli sihteerinä ja Aarre Isokallio, joka tuol-
loin toimitti Tampereen A-Killan puheen- 

Tampereen A-Killan pitkäaikainen jäsen 
ja puheenjohtaja Urho Huovinen . (Kuva: 
Tampereen A-Killan arkisto .)

johtajan pestiä, valittiin A-klinikan johto-
kuntaan asiakkaiden edustajaksi .344 Urho 
Huovisesta saa aktiivisen kuvan pöytä-
kirjoja silmäilemällä . Huovinen osallis-
tui helmikuun lopulla 1977 järjestettyyn 
Tampereen A-Killan vuosikokoukseen 
ja ilmoittautui oitis ääntenlaskijaksi sekä 
pöytäkirjan tarkastajaksi . Samaisessa ko-
kouksessa Huovisesta tuli johtokunnan jä-
sen .345 

Jo maaliskuussa 1977 Huovinen palkattiin 
kolmanneksi ryhmäisännäksi .346 Huovi-
sen nousu Tampereen A-Killan pääpallil-
le oli nopea . Vuonna 1980 hänet valittiin 
puheenjohtajaksi . Huovisella oli ilmeisen 
kova tarve vaikuttaa asioihin, sillä terve 
hän ei ollut edes ensimmäisinä puheenjoh-
tajavuosinaan . Esimerkiksi vuonna 1981 
hän oli kuukauden reumaparantolassa .347 
Nuorikaan Huovinen ei Kiltaan tullessa ol-
lut, sillä hän oli jäänyt eläkkeelle samana 
vuonna .348 Eläkkeelle jääminen mahdollis-
ti kuitenkin sen, että hänellä oli paljon ai-
kaa Killalle . 

VUOSI 1977 – SAUNONTAA 
JA RYHMÄTOIMINTAA
”Vireän vuoden 1976 jälkeen A-kilta on jäl-
leen kerran tilanteessa jolloin toimintaa on 
laajennettava, jotta kaikki A-killasta kiin-
nostuneet voisivat ottaa toimintaan osaa.”349

Helmikuun 1977 kokouksessa puhuttiin 
saunavuoron järjestämisestä myös naisil-
le . Naisia oli ilmeisesti tullut jonkin ver-
ran mukaan Killan toimintaan . Saunojille 

Ajanviettoa Valkamassa . (Kuvat: Tampe-
reen A-Killan arkisto .)

oli tarjolla, mitä parhain palvelu, sillä sau-
nojat päätettiin kyyditä Valkaman katkai-
suasemalta Kaupin saunalle .350 Myös oman 
saunan hakuprosessi kyti jatkuvasti taus-
talla . Tuolloin puhe oli nimenomaan Val-
kaman saunasta . Vastauksia odotellessa 
saunomista harjoiteltiin Kaupissa .  Maa-
liskuussa Kilta päätti kunnostaa Valkaman 
saunan itse, mikäli kaupunki ei sitä tee .351 
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Kesäkuun kokouksessa päätettiin myös, 
että ”kesällä pidetään jatkuvasti päiväryh-
mä, torstainryhmä ja saunaryhmä keski-
viikkoisin Valkamassa, sunnuntainryhmä 
pidetään tarvittaessa”.352 Ilmeisesti kilta-
laiset käyttivät Valkaman saunaa Niukkas-
ten tai jonkun muun avustuksella jo kesän 
1977 . Virallisesti sauna ei kuitenkaan tuol-
loin kuulunut heille .

Ryhmätoiminta pyöri kesän alussa niin 
iloisesti, että Kiltaan päätettiin palkata syk-
syllä neljäs ryhmäisäntä .353 Marraskuus-
sa 1977 ryhmäisäntiä alkoi olla sen verran 
monta, että palkkiot kävivät Killan raha-
pussin päälle ja ryhmäkorvausten maksa-
minen lopetettiin . Puheenjohtaja ja sihteeri 
saivat silti toimestaan palkkaa .354 Ryhmien 

valtuuksia lisättiin joulunalla 1977 ja nämä 
saivat päättää omasta harrastustoiminnas-
taan .355 Ryhmätoiminta oli koko vuoden 
aktiivista ja käyntikertoja oli noin 4900 . 
Yhteensä kaikissa toiminnossa käyntiker-
toja oli noin 4970 . Luvuista voi huomata 
sen, että suurin osa käynneistä tuli ryhmä-
toiminnasta . Käyntikertoja oli yli kaksin-
kertainen määrä edellisvuoteen verrattu-
na .356 Kiltalaiset myös jatkoivat vierailuja 
muihin kiltoihin ja kävivät vuoden 1977 
aikana muun muassa hämeenlinnalais-
ten kesänviettopaikassa Hattulassa . Juhan-
nus vietettiin toistamiseen Kullaalla Porin 
A-Killan kanssa . Kesällä tamperelaiset kä-
vivät myös useampaan otteeseen marjassa 
ja kalassa yhdessä .357 

Valkaman sauna saatiin kesällä 1978 vakituisesti Killan käyttöön . Saunassa oli myös 
takkahuone . Kiltalaiset olivat ilmeisen kovia saunomaan, sillä myös Kaupin sauna 
vuokrattiin syksylle 1978 joka keskiviikkoillaksi .371

VUOSI 1978 – TAMPEREEN 
A-KILTA SAA OMAN 
SAUNAN VALKAMASTA
Vuonna 1978 toiminnan laajentamista 
suunniteltiin jatkuvasti . Tampereen A-Kil-
lalla oli nyt lähes jokaisena viikon päivänä 
jotain ohjelmaa, johon saattoi osallistua . 
Maanantaista perjantaihin toimi päiväryh-
mä A-klinikalla ja samassa paikassa toimi 
iltaryhmät tiistaisin ja torstaisin sekä sun-
nuntairyhmä viikonloppuisin . Lisäksi kun-
toryhmä kokoontui Kaupissa keskiviik-
koisin ja saunaryhmä kesällä Valkamassa . 
Myös pilkki- ja luonnonystävät -ryhmät oli 
koottu ja ne tekivät reissuja luontoon .358

Vuoden 1978 alkupuolella Tampereen kau-
punki oli viimein luvannut järjestää tarvit-
tavat rakennustarvikkeet Valkaman saunan 
kunnostamiseksi . Keväällä 1978 kiltalaiset 
kunnostivat talkoilla Valkamaa .359 Tampe-
reen A-Kilta ja Valkaman henkilöstö ko-
koustivat kesäkuussa Valkaman käytöstä ja 
saunarakennus varattiin ensisijaisesti Tam-
pereen A-Killalle .360 Vuonna 1978 Kilta sai 
siis ensimmäisen oman kesäpaikan, Valka-
man saunan . Katkaisuhoitoaseman vieres-
sä oleva saunarakennus käsitti takkahuo-
neen ja saunan . Kesällä myös johtokunta 
alkoi kokoontua Valkamassa .361 Valkaman 
saunan vuokra oli hyvin nimellinen 20 
markkaa vuodessa . Nyt vuonna 2018 vuok-
ra olisi reilut 10 euroa .362 Vuokra kaivettiin 
kuitenkin myöhemmin vuonna 1981 esil-
le Tampereen A-Killan jäsenkokouksessa . 

Silloin ihmeteltiin, miksi tamperelaiset yli-
päätään maksavat vuokraa . Tiedossa ei ol-
lut, että mikään muu kilta maksaisi A-kli-
nikalle vuokraa .363 

Kesä- ja virkistyspaikoista oli haaveiltu kil-
loissa 1960-luvulta lähtien . Esimerkiksi kil-
tojen merkitsemistä yhdistysrekisteriin pe-
rusteltiin sillä, että kesäpaikkaan saataisiin 
rahoitusta .364 Tampereen A-Killalla meni 
noin kymmenen vuotta kesäpaikan saa-
miseen . Ensimmäisen kerran omaa kesän-
viettopaikkaa haettiin 1960-luvun lopul-
la muun muassa A-klinikan johtaja Matti 
Puron avustuksella .365 Tamperelaisilla halu 
omaan kesäpaikkaan oli varmasti synty-
nyt toisten kiltojen esimerkistä . Helsingin 
A-Kilta oli vuonna 1968 perustanut Sola-
kallion toipilaskodin, jonka puistomainen 
maisema toimi myös virkistyskäytössä .366 
Hämeenlinnan A-Killan kesänviettopai-
kassa Hattulassa oli vierailtu useita kerto-
ja .367  Tamperelaisille oli siis jo olemassa 
esimerkkejä siitä, että Valkaman saunan 
kaltaiselle paikalle olisi käyttöä . 

Valkaman katkaisuhoitoasemaa ylläpitänyt 
ja siellä asunut Niukkasen pariskunta ker-
too, että Kilta hivuttautui hiljalleen osak-
si Valkaman katkaisuasemaa . Koska moni 
kiltalainen sai hoitoa Valkamassa ja kilta-
laiset tiedottivat hoitoasemalla, oli paikka 
suurelle osalle kiltalaisista tuttu . Kiltalai-
set myös auttoivat Niukkasia pihan ja talon 
ylläpidossa jo ennen kuin Kilta sai saunan 
käyttöönsä .368 Yhteishenkeä loivat erityi-
sesti lentopallo ja muut aktiviteetit . 
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Niukkaset muistelevat, että kaikki olivat kuin yhtä perhettä: 

”Kun me oltiin kiltalaisten kanssa, niin ne kuulu siihen 
meidän katkon elämään. Meillä oli se hoitokoti siinä ja sitten 
katkaisupuoli. Ne touhus siinä mukana. Ei siinä osattu erotella, 
että ne on eri porukkaa. Esimerkiksi iltaisin, kun pelattiin 
lentopalloa, niin oli kiltalaisia, hoitokotilaisia ja katkolaisia ja 
vissiin joku vähän sivultakin tullut siihen.”369

Lentopalloa Valkamassa . Valkaman katkaisuaseman hoidokit tunnisti Valkama-asus-
ta . Killan lentopalloharrastus juontaa juurensa näihin vuosiin . Vuonna 1978 lento-
palloa pelattiin ennen kaikkea Valkamassa, mutta salivuoroa anottiin iltojen kylme-
tessä myös sisätiloista .370 (Kuvat: Tampereen A-Killan arkisto)

Valkaman saunan takkatupa oli Tampereen A-Killan ajanviettopaikka . Keskellä pu-
naisissa housuissa Valkaman katkaisuaseman työntekijä Reijo Niukkanen .

Kesäkuussa 1978 järjestettiin A-Kiltojen Liiton kesäpäivät Tampereella . Kesäpäivien 
yhteydessä juhlittiin Tampereen Killan ja liiton kymmenvuotistaivalta .372 Kesäpäivät 
sujuivat hyvin, mutta toivat Tampereen Killalle tappiota . Syksyllä todettiin, ettei ra-
haa jälleen ollut tarpeeksi, eikä jäsenistökään ollut kasvanut odotetusti .373 Kuva Mo-
telli Härmälästä . (Kuva: Helsingin A-Killan kokoelma .)
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Tampereen kiltalaisia A-Kiltojen Liiton kesäpäivillä Motelli Härmälässä . (Kuvat: 
Tampereen A-Killan arkisto .)

Aarre Isokallio kymmenvuotisjuhlilla . (Kuvat: Tampereen A-Killan arkisto .)

Tampereen Killan ja A-Kiltojen Liiton 10-vuotisjuhlien yhteydessä porukkaa Tampe-
reen A-Killan kokoushuoneessa A-klinikalla kesäkuussa 1978 .
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VUOSI 1979 – TAMPEREEN 
A-KILTA SAA OMAN 
HUONEEN A-KLINIKALTA
1970-luvulta säilyneessä aineistossa käy 
useaan otteeseen ilmi, että kiltalaiset kai-
pasivat oma tilaa .374 A-klinikan tiloissa 
liikkui paljon ihmisiä, eikä tilan päihteet-
tömyys ollut selvyys . Tilanpuute nähtiin 
myös esteenä osallistujamäärän nousul-
le .375 Vuoden 1979 Killan päätavoitteeksi 
listattiin omien tilojen saaminen .376  Syk-
syllä 1979 johtokunta päätti laittaa Aarre 
Isokallion tunnustelemaan A-klinikalta, 
josko Kilta voisi vuokrata oman huoneen . 
Ihmeitä ei odotettu, sillä pöytäkirjassa 
mainitaan noin 20:n neliömetrin tila .377 
Lokakuussa päätettiin tehdä huoneis-
toanomus myös kaupunginhallitukselle .378 

Marraskuussa tarjoutui tilaisuus vuokrata 
A-klinikan yhteydestä huone .379 Kiltalaiset 
päättivät vuokrata tarjotun 20 neliömetrin 
kalustetun huoneen .380 Vuosikertomukses-
sa kuitenkin todetaan, ettei tila riitä edel-
leenkään toiminnan laajentumiseen .381 
Silti huoneesta oltiin iloisia ja huone toi 
kiltalaisille hieman omaa rauhaa ja etenkin 
päätäntävaltaa kokoontumisajoista . Vaikka 
myös Valkaman takkahuone toimi tarvit-
taessa kokoontumistilana, soveltui se lä-
hinnä kesäkäyttöön . Valkamaa hyödynnet-
tiin talvella lähinnä pilkkimisen merkeissä . 

1970-luvun lopulle sijoittuu A-Killan en-
simmäiset pilkkikisat .382 Valkamassa Sär-
kijärvellä huhtikuussa pidetyistä pilkki-
kisoista tuli vuosittainen perinne . Toinen 
samoihin aikoihin alkanut perinne ovat ke-
säkauden päättäjäiset .383 Kesä hyvästeltiin 
Valkamassa tästä lähtien vuosittain . Toi-
minnan virallisuutta lisäsi ensimmäinen 
jäsenkortti, joka otettiin käyttöön 1970-lu-
vun lopulla .384 Vuonna 1979 päiväryhmä-
toimintaa laajennettiin lauantaille .385 Huh-
tikuussa päätettiin perustaa toimikunta, 
jonka tehtävä on suunnitella ryhmätoi-
minnan kehittämistä .386 Vuoden 1979 aika-
na tamperelaiset järjestivät yli 500 ryhmä- 
ja muuta tilaisuutta, osallistumiskertoja oli 
noin 5500 . Aktiivijäseniä Killassa oli 91, 
joista 14 oli naisia . Jo tuolloin toimintaan 
otti osaa myös ei-jäsenet .387 Vuonna 1979 
Kilta aloitti myös entistä aktiivisemman 
tiedotuksen . Nyt tiedotuksen piiriin otet-
tiin myös kaukaisemmat kohteet, kuten 
Hämeenlinnassa sijainnut Lammin huol-
tola .388 Tiedotuksen lisäksi tukitoiminta sai 
ensimmäistä kertaa tuulta alleen . Vuoden 
1979 toimintakertomuksessa mainitaan 
”henkilötasolla tapahtunut tukitoiminta”, 
joka kertomuksen mukaan oli laajentunut 
ja tehostunut .389

Urho Huovinen pilkillä .

Kiltalaiset pilkkivät ja järjes-
tivät pilkkikisoja 1970-luvun 
lopulta lähtien etenkin Valka-
massa Särkijärven rannalla . 
(Kuvat: Tampereen A-Killan ar-
kisto .)

Ulkoilun jälkeen maistui mak-
kara Valkaman saunan takka-
tuvassa .
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1970-luku –  
Päihdetyön  
kokemus- 
asiantuntijuus  
syntyy

”Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan välinen ero on 
kohderyhmässä. Vertainen toimii omassa viiteryhmässään, 
toisten kuntoutujien kanssa, esimerkiksi AA-ryhmässä. 
Kokemusasiantuntija taas toimii oman viiteryhmänsä 
ulkopuolella palveluissa ja ammattilaisten rinnalla.”390 

Edeltävä lainaus on tämän päivän 
määritelmä vertaistuesta ja koke-

musasiantuntijuudesta . Yksi asia, joka ei 
mielestäni tule riittävästi esille A-killois-
ta aiemmin kirjoitetuissa julkaisuissa, on 
kiltalaisten kouluttautuminen ja heidän 
kauttaan suomalaisen päihdetyön koke-
musasiantuntijuuden synty  .391 Vaikka ko-
kemusasiantuntijuus terminä on vasta 
2000-lukua, on killoissa tehty selvää ko-
kemusasiantuntijatyötä lähes alusta asti .392 
Myös Tampereen A-Killassa jalkauduttiin 
vertaistuen ohella tarjoamaan heti oma-
kohtaista tietoa alkoholismista niin hoita-
ville tahoille, päättäjille kuin työpaikoille . 
1960-luvulla viestiä vietiin suuriin tehtai-
siin, joiden tiedettiin työllistävän paljon 
ihmisiä .393 Sittemmin Kiltaan kutsuttiin 
opiskelijoita esimerkiksi Tampereen yli-
opistosta tutustumaan toimintaan .394 Pian 
tajuttiin, että kannattavinta on tiedottaa 
siellä, missä ihmiset jo hakevat apua . Alkoi 
näihin päiviin asti jatkunut tiedottaminen 
katkaisuasemilla ja muissa hoitolaitoksis-
sa . Samalla tietoa A-Killasta ja päihdeon-
gelmaisten omasta näkökulmasta saivat 
myös hoitolaitosten työntekijät . Aarre Iso-
kallio muistaa hyvin, kuinka esimerkiksi 
1970-luvulla Tampereen A-Kilta tiedotti 
vuoropäivin AA:laisten kanssa katkaisua-
semalla:

”Aina tulee mieleen tämä tiedotustilaisuus, 
mitä pidettiin katkasuasemilla ja hoitoko-
deissa. Multisillan Epun kanssa me pidet-
tiin runsas kymmenen vuotta niitä, eikä 
ykskään jäänyt väliin. Eppu kävi keskiviik-
koisin puhumassa AA:sta ja minä torstaisin 
A-Killasta. Ja aina se mun esitykseni alkoi 
suurin pirtein niin, että ei tarvitse uskoa 

kumpaankaan ja että käy vaikka molem-
missa, mutta valittee sen, joka itelle sopii. 
Jos ei kumpikaan sovi, niin menee kirkkoon 
tai aikuisten tansseihin. Että en ikänä lait-
tanut sitä A-Kiltaa etusijalle.”395

Sittemmin kohdeyleisöä laajennettiin en-
tistä enemmän myös hoitaviin tahoihin . 
1970-luvulla kiltalaiset olivat jo mukana 
hoitoalan asiantuntijoiden erilaisissa se-
minaareissa ja koulutuksissa kertomassa 
päihdeongelmasta pöydän toiselta puolelta 
asiakkaan näkökulmasta:

”Päihdehuollon seminaarien suunnittelussa 
lähdettiin siitä, että asiakkailla olevien tie-
tojen ja kokemusten välittymine[n] kuntien 
sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille 
on tärkeää. Niinpä kaikkiin päihdehuollon 
seminaareihin osallistui myös asiakkaita. 
A-klinikoiden työntekijöiden epäilyt siitä, 
että asiakkaita on vaikea saada mukaan se-
minaareihin, joissa he joutuvat esiintymään 
suuren ihmisjoukon edessä ja oman kun-
tansa sosiaali- ja terveydenhuollon työnte-
kijöille, osoittautuivat vääriksi. Asiakkaat 
olivat valmiita tulemaan seminaareihin ja 
kun heille selvitettiin, miksi heitä pyydet-
tiin mukaan, ei juuri kukaan kieltäytynyt. 
Seminaareissa oli mukana yksityisiä asiak-
kaita, aviopuolisoita, omaisia, perheitä sekä 
avioparien ja miesten ryhmiä.”396

Edellä lainattu pätkä on julkaistu A-kli-
nikkasäätiön Tiimi-lehdessä vuonna 1971 . 
Tuossa vaiheessa asiakkaat olivat olleet 
mukana koulutuksissa artikkelin mukaan 
kaksi vuotta . Asiakkaiden esiintyminen oli 
ollut myönteistä ja joidenkin osallistujien 
mielestä parasta antia seminaareissa .397 
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Myös Helvi Mäki kirjoittaa 1970-luvun 
muistelmissaan siitä, kuinka sosiaalihuol-
lon asiakkaat saivat äänensä kuuluviin 
sosiaalihallituksen seminaareissa ensim-
mäistä kertaa vuonna 1971 . Mäki kirjoittaa 
seuraavasti:

”Sosiaalihallitus järjesti vuonna 1971 neljä 
valtakunnallista alueseminaaria (Hämeen, 
Kymen, Turun ja Porin sekä Keski-Suo-
men läänissä) yhteistyössä läänin sosiaali- 
ja terveysosastojen sekä A-klinikkasäätiön 
kanssa. Seminaareissa toteutui muutok-
sen kannalta kolme merkittävää seikkaa. 
Ensinnäkin osanottajina ei ollut vain sosi-

aalihuollon, vaan myös terveydenhuollon 
kuntatyöntekijöitä. Toiseksi mukaan oli kut-
suttu myös A-klinikoiden asiakkaita. Asiak-
kaiden mukanaolo tämänlaatuisessa tilai-
suudessa oli ennenkuulumatonta. Heidän 
osanottonsa ja puheenvuoronsa saivat ylei-
sen hyväksynnän.”398

Päihdetyössä kokemusasiantuntijuuden 
juuret voidaan siis löytää 1960–1970-lu-
vun vaihteesta . 

1970-luvulla päihdeasiakkaiden rooli ko-
kemuksen äänenä vahvistui ja yhä useampi 
päihdealalla työskentelevä oli valmis kuu-
lemaan sen . 

maan oikeiden työntekijöiden asemaa . Ja 
edelleen vuonna 1980 A-Kiltojen Liiton 
puheenjohtaja Matti Loponen kritisoi Tii-
mi-lehdessä sitä, että a-kiltalaisia käytetään 
”palkattomina aputyöläisinä, kuten käy-
täväisäntinä, vastaanottovahtimestareina, 
tilapäisinä päivystäjinä jne.” . Kirjoitukses-
saan Loponen kirjoittaa, että A-klinikalla 
hyödynnetään kiltojen apu, mutta näitä ei 
kuitenkaan hyväksytä tasavertaisina työn-
tekijöinä ”ammattiauttajien” rinnalle .404 

Kiltalaisista tuntui epäreilulta, että he te-
kivät palkatta jopa samoja hommia kuin 
A-klinikan työntekijät . Rajanvetoa hä-
märsivät myös yhteiset koulutukset . Ai-
kalaislähteessä mainitaan, että A-klinikan 
asiakkaat ottivat osaa esimerkiksi klini-
kan henkilöstön työpaikkakoulutuksiin .405 
Myös A-Kiltojen Liiton historian kirjoitta-
nut Juha Rajala on kirjoittanut, että ”A-kli-
nikkasäätiö käynnisti vuonna 1972 uu-
den koulutusjärjestelmän, jonka kursseille 
osallistui säätiön työntekijöiden lisäksi sa-
manaikaisesti myös A-klinikka-asiakkaita 
tarkoituksena yhdistää teoria ja kokemus” .  
Lisäksi Rajala mainitsee, että kiltalaisia 
ympäri Suomen kävi Ryhmätyö ry:n kurs-
seilla jo 1960-luvulta lähtien .406 

Kiltalaiset saivat pitkin 1970-lukua yhä 
enemmän työkaluja ryhmätoiminnan am-
mattimaisempaan järjestämiseen . Vuon-
na 1977 Tampereen A-Kilta aloitti oman 
ryhmätyökoulutuksen . Asiaa valmisteli-
vat Aarre Isokallio ja Hannu Syväoja .407 
Ryhmätyökoulutus alkoi lokakuun lopulla 
1977 . Kurssin käyneet saivat koulutukses-

ta virallisen todistuksen .408 Myös vuoden 
1978 pöytäkirjoista löytyy mainintoja siitä, 
että ryhmätyökoulutus pyörii .409 Koulutus-
toiminta toteutettiin yhdessä A-klinikan 
kanssa ja alkuun siihen osallistui kahdek-
san kiltalaista .410 Tavallaan kiltalaiset saivat 
siis jo tuolloin työnohjausta A-klinikalta . 
Työnohjaus on jatkunut aina näihin päi-
viin saakka . Toki tuolloin Killan toimin-
ta ei ollut vielä ammattimaistunut ja kyse 
oli nimenomaan ryhmätyökoulutuksesta, 
mutta yhteistyökuvio löydettiin jo silloin .

Vuonna 1978 Tampereen A-Killasta läh-
ti kolme jäsentä Kansan raittiusliitto ry:n 
järjestämälle raittius- ja sosiaalikurssil-
le .411 Kurssi järjestettiin huhtikuussa Pu-
sulassa .412 Kiltalaisia oli saman kuukauden 
aikana myös Tampereen Raittiuslauta-
kunnan Työ ja terveysseminaarissa, A-kli-
nikkasäätiön erityiskoulutuksessa Va-
ralassa, A-klinikkasäätiön kouluttajien 
neuvottelupäivillä Aulangolla sekä Tam-
pereen kaupungin järjestämässä Kriisityön 
seminaarissa . A-klinikkasäätiön erityis-
koulutuksessa alusti Aarre Isokallio ker-
toen A-kiltatoiminnasta . Isokallio oli myös 
Aulangon neuvottelupäivillä tiedottamas-
sa asiakkaiden koulutuksesta .413 Vuoteen 
1982 mennessä A-killat olivat aktivoitu-
neet ryhmätoiminnan saralla niin paljon, 
että A-Kiltojen Liiton puheenjohtaja Mat-
ti Loponen sanoi ryhmätoiminnan siirty-
neen A-klinikoilta killoille . Kyseessä oli 
A-klinikkasäätiön Tiimi-lehdessä julkais-
tusta jutusta, jossa pohdittiin, onko A-kli-
nikan ryhmätoiminta lamaantunut .414

KILTALAISET KOULUTTAVAT JA KOULUTTAUTUVAT

Yksi ratkaiseva askel kokemusasiantunti-
juuden synnyssä oli se, että A-kiltatoimin-
ta sai virallisempia muotoja . Killoissa oli 
jo pitkään pohdittu, että ryhmänvetäjille 
pitäisi olla jonkinlaista koulutusta .399 Tätä 
voidaan pitää osana 1970-luvulla alkanutta 
trendiä, jossa aiemmin itse alkoholiongel-
masta kärsineet henkilöt kouluttautuivat 
asiantuntijoiksi . Rajala kirjoittaa A-Kilto-
jen Liiton historiikissa, että A-klinikkasää-
tiön toiminnanjohtaja K .E . Lanu oli suun-
nitellut asiakkaiden käyttöä A-klinikan 
työntekijöinä jo 1960-luvulla .400 A-klini-
koilla toimikin edelleen 1970-luvulla niin 
sanottuja asiakasterapeutteja, joista osa 
lähti kouluttautumaan eteenpäin .401 Myös 
Tampereen A-klinikalla toimi asiakastera-
peutteja . Esimerkiksi Tampereen A-Killan 

vuoden 1974 toimintakatsauksessa kerro-
taan käytäväterapeutista: ”A-killan jäsen 
Antero Tuokkola on usein ollut klinikan pal-
veluksessa niin sanottuna käytäväterapeut-
tina.”402

Vuonna 1976 A-klinikoilla pohdittiin asia-
kasterapeutti-nimikettä . Tampereen A-Kil-
ta sai kirjeen, jossa pyydettiin kannanottoa 
nimikkeen muuttamiseen . Killan pöytä-
kirjassa todetaan seuraavasti: 

”Puheenjohtajan selvitettyä asian historiaa 
päätettiin esittää asiakasterapeutille samaa 
palkkaluokkaa ja samaa toiminimikettä kuin 
sosiaaliterapeuteilla on.”403 

Palkkaesityksen toteutumisesta en löytä-
nyt tietoja . Tiedossa on kuitenkin se, ettei 
asiakkaita päästetty mielellään vaaranta-
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A-KILTOJEN LIITON 
ALUEOHJAAJATOIMINTA
Vuonna 1977 A-Kiltojen Liitto aloitti alue-
ohjaajatoiminnan ja siinä tärkeässä roo-
lissa oli Aarre Isokallio, josta tehtiin alue-
ohjaaja .415 Alueohjaajan päätehtäväksi tuli 
matkustaa A-klinikkapaikkakunnille ja 
auttaa perustamaan uusia A-kiltoja . Alue-
ohjaaja myös tuki ja auttoi kiltoja .416 Ajatus 
alueohjaajista oli virinnyt vuonna 1975 lii-
ton hallituksen kokouksessa ja Tampereen 
A-Killassa .417 Tampereen A-Killan johto-
kunnan kokouspöytäkirjassa todetaan seu-
raavasti: ”Ehdotus alueohjaajista on tampe-
relaisten tekemä. Alueohjaajan nimikkeellä 
voi anoa määrärahaa sosiaaliministeriös-
tä.”418 Alueohjaajan roolissa Aarre Isokallio 
oli liiton koulutustoiminnassa alusta läh-
tien mukana . Pian Nokian myyntikontto-
rilla työskennellyt mies huomasi olevansa 
myös yksi ensimmäisistä kiltakouluttajista . 
Elettiin 1970-luvun loppupuolta, kun kil-
tojen koulutustoiminta polkaistiin kunnol-
la käyntiin .419 

Isokallio itse kertoo, että oikeastaan kaik-
ki alkoi, kun hän sai kutsun A-klinikkasää-
tiön johtaja K . E . Lanun huvilalle . Paikal-
la oli myös Helvi Mäki, A-Kiltojen Liiton 
puheenjohtaja Matti Loponen ja sihteeri 
Kyösti Kaihovaara . Isokallio muistaa ihme-
telleensä, miksi hänet oli kutsuttu paikalle . 
Pian selvisi, että kyse oli koulutustoimin-
nan aloittamisesta: ”siellä ruvettiin puhuun 
koulutuksesta. Ja sitten, kun ne oli aikansa 
puhunu siinä, niin pyysin puheenvuoron. 
Sanoin, että kun tässä on ilmennyt, ettei mi-
tään ulkopuolista apua oteta ja se koulutus 

järjestetään omin voimin, niin eiks meiän 
ensin tarvis järjestää joku kouluttajakoulu-
tus. Että eihän suinkaan meillä semmottia 
kouluttajia oo.” Isokallion mukaan Lanu 
vastasi osoittamalla Isokalliota ja sanomal-
la: ”Se on valittu jo, se oot sinä.”  Isokallio 
kertoo kyseisen päivän jälkeen koonneen-
sa kolmen hengen työryhmän ja siitä liiton 
koulutustoiminta lähti liikkeelle: 

”Ja siinähän sitten tosiaan, kun mulle lan-
getettiin tää kouluttajan tuomio, niin mä en 
Tampereella sitten paljon vaikuttanut. Joka 
viikko kävin sitten jotain pikkukoulutuksia, 
kiltojen perustamisia ja semmottia.”420

Vuonna 1978 A-Kiltojen Liitto piti kak-
si peruskoulutustilaisuutta . Tarkoitus oli 
kouluttaa kiltojen vetäjiä ja yhtenäistää 
näiden näkemyksiä A-kiltatoiminnasta .421 
Myös Tampereelta osallistui porukkaa 
koulutuksiin .422 Kiltalaisten koulutus saa-
vutti pian vankan jalansijan osana toimin-
taa . Isokallio sai ensimmäisten joukossa 
huomata koulutuksen hyvät puolet:

”olin jännittäjätyyppi silloin. Se ensimmäi-
nen koulutus oli Iitin Pytynlahdessa. Ja jou-
duin avaan sen koulutuksen. Mä menin 
sinne [eteen] ja kun mä sain ensimmäisen 
lauseen sanottua, mä en oo sen jälkeen jän-
nittänyt missään.”423

Historiikkia kootessani haastattelin useita 
kiltalaisia ja yksi lähes kaikkien haastatte-
lemieni ihmisten kokemuksen voi samais-
taa Isokallion edellä kertomaan . Kertomus 
itsensä voittamisesta yleisön edessä on 
identtinen . Ilmeisesti juuri yleisölle avoi-
min kortein alkoholismista puhumises-

sa on jotain voimaannuttavaa . Ja varmas-
ti juuri tässä tavassa kertoa olennainen 
turhia peittelemättä on A-kiltatoiminnan 
ydin . Jos pystyt olemaan ihminen ihmiselle 
myös suuren yleisön edessä, saat varmasti 
viestisi perille . Uskon, että myös A-klini-
kalla ymmärrettiin kokemuksen voima ja 
suoraan tuosta kokemuspohjasta ammen-
tavan puhujan vaikuttavuus . Kuten Iso-
kallion kertoo, ensimmäinen A-Kiltojen 
Liiton koulutus oli Iitissä . Siellä Isokallio 
myös lanseerasi A-kiltojen kuuluisan lau-
seen: ”Alkoholiongelmista vapaa elämänta-
pa”, kun osallistujat pohtivat kiltojen pää-
määrää kiteyttävää lauselmaa .424 

A-KILTA  
AVOHOIDON JATKONA
1970-luvun alun pöytäkirjoja ja toiminta-
kertomuksia lukiessa huomaa hyvin sen, 
kuinka Tampereen A-Kilta luki toimintan-
sa osaksi A-klinikan avohoitoa . Esimer-
kiksi vuoden 1973 toimintakertomuksessa 
mainitaan, että toiminnalla yritetään saada 
hoidollisia tuloksia:

”Varoimme kuitenkin äkkinäisiä laajene-
mispyrkimyksiä, sillä jäseniä ja asiasta kiin-
nostuneita on helppo saada mukaan. Näin 
emme kuitenkaan saa aikaan pitkäjännit-
teisempää toimintaa, joka tuottaisi myös 
hoidollisia tuloksia.”425

”Koska toimintamme perustuu suurilta 
osin A-klinikan asiakkaiden jatkohoitoon 
on tyydytyksellä pantava merkille A-klini-
kan elpynyt kiinnostus toimintaamme koh-
taan.”426

Myös esimerkiksi vuoden 1975 toimin-
takertomuksessa kerrotaan, että Tampe-
reen A-Killan tärkein ulospäin suuntaava 
toiminta on ollut ”Valkaman katkaisuhoi-
toasemalla viikoittain pidetty informaa-
tiotilaisuus avohoitomahdollisuuksista.”427 
Vuoden 1979 toimintakertomuksessa puo-
lestaan todetaan: ”Tampereen A-killan har-
joittama vapaaehtoinen hoitotoiminta eri 
muotoineen on vakiinnuttanut aseman-
sa kotikaupunkimme päihdehuollossa.”428 
Voimme huomata, että tässä vaiheessa Kil-
ta aidosti määrittelee itsensä hoidolliseksi 
tahoksi .  Saattaa olla, että A-klinikan hen-
kilökunnan kanssa käydyt koulutustilai-
suudet veivät Kiltaa aluksi jopa hieman 
harhaan . Killan oma identiteetti alkaa kui-
tenkin hiljalleen löytyä toiminnallisuudes-
ta . 1970- ja 1980-lukujen taitteessa tapah-
tuu ehkä yksi suurimmista muutoksista, 
kun Tampereen A-kiltatoiminta saa nykyi-
set kasvonsa . Ne kasvot tunnetaan ennen 
kaikkea monipuolisesta yhdessä tekemi-
sestä .  Hoito jätetään 1970-luvun jälkeen 
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta 
A-klinikalle ja muille päihdehoidosta vas-
taaville . Viimeisen kerran Killan hoidol-
lisuus mainitaan vuoden 1980 toiminta-
kertomuksessa . Hoidollisuus-ajatuksesta 
luopumista voidaan pitää osana Tampe-
reen A-Killan oman identiteetin ja toimin-
tamuotojen muovautumista . Myös Juha 
Rajala on sijoittanut A-kiltojen eriytymi-
sen A-klinikasta juuri 1970–1980-lukujen 
vaihteeseen . Rajalan mukaan etenkin K .E . 
Lanun eläkkeelle jääminen ja Lasse Mur-
ron valinta A-klinikkasäätiön toimitusjoh-
tajaksi muuttivat A-kiltojen ja A-klinikoi-
den välejä etäisemmiksi .429
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1980-luku –  
Uusi päihdehuolto- 
lainsäädäntö 
Suomeen Merja Laitila-Ukkola on jakanut 

päihdehuollon kehityksen Suo-
messa viiteen vaiheeseen . Ensimmäisenä 
on pelastava vaihe 1800-luvun lopulta vuo-
teen 1935 . Tätä vaihetta leimaa raittiustyö .  
Toinen vaihe on huollon vaihe, joka kesti 
vuodet 1936–1946 . Tämä vaihe alkaa vuo-
den 1936 alkoholistilaista .430 Kolmas vaihe 
on kontrollivaihe, jota kesti vuodet 1946–
1961 . Kontrollivaihetta leimaavat työlai-
tokseen määrääminen sekä Alkoholiliik-
keen asiakkaiden tarkkailu .431 Neljäs vaihe 
on hoidollinen vaihe, joka sijoittuu vuosil-
le 1962–1986 . Tämän vaiheen keskiössä oli 
PAV-laki, jossa hoitoon hakeutumisen va-
paaehtoisuus korostui . Kurin sijaan alkoi 
hoitopuhe .432 Viides ja viimeinen vaihe on 
Laitila-Ukkolan mukaan kuntouttava . Hä-
nen mielestään kyseistä vaihetta on eletty 
vuodesta 1987 lähtien . Kuntouttavan vai-
heen keskeinen perusta on vuoden 1987 
päihdelainsäädännössä . Silloin päihteiden 
ongelmakäyttäjästä tuli oikeussubjekti .433 
Uudella päihdehuollon lainsäädännöllä 
kumottiin vuoden 1936 irtolaislaki ja vuo-

den 1961 PAV-laki .434 Vuoden 1987 laissa 
päihteiden ongelmakäyttäjä nähtiin en-
simmäistä kertaa avun, tuen sekä hoidon 
hakijana ja saajana . Enää juoppo ei siis ol-
lut vain kontrollipolitiikan kohde .435

Päihdehuollon lainsäädännön uudistamis-
ta oli valmisteltu jo 1970-luvulta lähtien .436 
1980-luvulla tulivat uusi sosiaalihuoltola-
ki ja -asetus sekä uusi päihdehuoltolain-
säädäntö . A-Kiltojen Liitto oli mukana 
valmistelemassa uutta lainsäädäntöä . Liit-
toa kiinnosti etenkin pakkohoitoa kos-
kevat säädökset .437 Pakkohoitoajan enim-
mäisaika puolittui kahdesta kuukaudesta 
kuukauteen .438 Uusi sosiaalihuoltolaki ja 
-asetus painottivat, että asiakkaan omiin 
toiveisiin ja mahdollisuuksiin on kiin-
nitettävä huomiota . Asiakas sai nyt itse 
osallistua oman huoltonsa suunnitteluun . 
A-kiltojen antama esimerkki vaikutti mer-
kittävästi säädösten muovautumiseen . 
Myös sosiaalihuollon suunnitelmaan vuo-
sille 1985–1989 liitettiin asiakkaiden ase-
man ja osallistumisen vahvistamiseen viit-
taavia ohjeita .439 

Helsingin kodittomien alkoholistien väliaikainen asuntola Liekkihotelli eli Lepakko- 
luola vuonna 1973 . Asuntolan ylläpitäjänä toimi Suoja-Pirtti ry . (Kuva: Kari Hakli, 
Helsingin kaupunginmuseon arkisto .)
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VALTAVA-UUDISTUS 
– PELKO PALVELUTUOTANNOSTA

”1980-luvulta lähtien julkishallinnossa on siirretty laajamittaisesti tehtäviä 
ylhäältä alas, jonka myötä kuntien tehtävien lisääntymisen lisäksi kunnallis-
ten palvelujen rahoitus- ja järjestämisperusta on muuttunut.”440

Rajala kirjoittaa, että ensimmäiset tiedot 
VALTAVA:sta tulivat A-Kiltojen Liitolle 
syksyllä 1981 . Liiton hallitus oli huolissaan, 
sillä nyt olisi kunnista kiinni, paljonko kil-
lat saisivat rahaa . Liiton puheenjohtaja 
Matti Loponen ”kehottikin kiltoja kehit-
tämään suhteitaan kuntien päätöksenteki-
jöihin” .443 Myös Tampereella otettiin Lopo-
sen sanat tosissaan ja päättäjiä saunotettiin 
heti elokuun alussa Valkamassa .444 Liiton 
hallitus myös totesi, ”ettei palveluntuotan-
to soveltunut A-kiltatoiminnan luonteeseen, 
vaan kuntien kanssa oli pyrittävä muunlai-
siin rahoitusjärjestelyihin” .445 Huoli oli kui-
tenkin liiton osalta turha, sillä uudistus ei 
sulkenut sen rahahanoja . Yksittäisten kil-
tojen osalta uudistus ei ollut niin ongelma-
ton . Yhtenäisten ohjeiden puuttuessa ku-
kin kilta hoiti asian tavallaan . Rajala myös 
kirjoittaa, että ”käytännössä kuntien killoil-
le myöntämät avustukset pienenivät tai lop-
puivat kokonaan, eikä monikaan kunta pys-
tynyt solmimaan ostopalvelusopimusta”. 

Uusi valtionosuusjärjestelmä eli VALTA-
VA-uudistus oli osa sosiaalihuollon ko-
konaisuudistusta . VALTAVA-uudistus 
koski suunnittelujärjestelmiä ja kuntien 
valtionosuuksia . VALTAVA:sta lähtenyt-
tä kehityskaarta tutkinut Mikko Niemelä 
toteaa, että tavoitteena oli siirtyä yksityis-
kohtaisesta valvonnasta aiempaa jousta-
vampaan hallintokäytäntöön . Joustavuu-
den avulla ajateltiin hallinnon tehostuvan 
ja palvelutuotanto tehtiin mahdollisek-
si .441 Vuonna 1984 astui voimaan sosiaa-
lihuollon kokonaisuudistusta ohjannut 
SVOL-laki eli laki sosiaali- ja terveyden-
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta . 
SVOL-lain tarkoituksena oli antaa kunnil-
le enemmän mahdollisuuksia suunnitel-
la ja toteuttaa sosiaali- ja terveyspalveluja, 
jotta hoidosta tulisi saman tasoista koko 
Suomessa . Käytännössä laki mahdollisti 
palvelujen ostamisen yksityisiltä palvelun-
tuottajilta . Myös myöhemmät 1980-luvun 
poliittiset päätökset ja linjaukset vahvisti-
vat yksityisten palvelujen käyttöä .442

PÄIHDETYÖN VUOSI 1980 TAMPEREELLA  
– NUORILLE SELVIÄMISASEMA

poliisilla .452 Ensin nuoret kiikutettiin po-
liisiasemalle kuulusteluun ja sitten selviä-
misasemalle . Pian alun jälkeen kaikki kir-
jaamistoimenpiteet tehtiin nuorisoasemalla 
poliisin työn helpottamiseksi .453 Asemalle 
poliisi poimi alle 18-vuotiaita ja poikkeus-
tapauksessa myös jo 18-vuotta täyttäneitä .454 

Selviämisasemista oli keskusteltu ensim-
mäisen kerran 1950-luvulla, kun tieto ul-
komaille perustetuista asemista oli saavut-
tanut Suomen . Toisen kerran asia tuli esille 
1960-luvulla, kun julkisessa keskustelussa 
kiinnitettiin huomiota laitosasukkaiden 
oikeuksiin ja putkakuolemiin .455 Ensim-
mäinen kokeiluasema perustettiin Lahteen 
kuitenkin vasta vuonna 1975 .456 

1980-luvun Tampereella panostettiin edel-
leen nuoriin päihteidenkäyttäjiin . Esimer-
kiksi ensimmäinen selviämisasema oli tar-
koitettu nuorille .447 Tampereen nuorten 
selviämisasema aloitti toimintansa vuo-
den 1980 alussa Sorin nuorisotalon ala-
kerrassa .448 Tilaa oli noin 10 nuorelle .449 
Toiminta aloitettiin ajatuksena ongelmien 
ennaltaehkäisy .450 Selviämisasemilla päih-
tyneenä kiinniotettua henkilöä pidettiin 
8–24 tuntia . Tuona aikana kiinniotettu sai 
levätä ja selvitä päihtymyksestään . Lisäk-
si talteen toimitetulle pyrittiin antamaan 
tietoja hoitopaikoista .451 Asema toimi vain 
viikonloppuisin ja käytännön toiminnasta 
vastasi Tampereen kaupungin raittiuslau-
takunta . Juridinen vastuu ja valvonta olivat 

Myös liitolta tulleet avustukset olivat tästä 
lähtien vain uusien kiltojen starttirahoja ja 
harkinnanvaraista tukea vaikeuksissa ole-
ville killoille .446 

Tampere ei onneksi kuulunut uudistuk-
sessa pahasti kärsineisiin tahoihin . Tam-

perelaisilla oli hyvät suhteet kaupungin 
päättäjiin . Vaikka asioista sai usein muistu-
tella useaan otteeseen, hoituivat asiat aina 
enemmin tai myöhemmin . Tampereen 
Killalla oli myös mahdollisuus lähteä mu-
kaan palvelutuotantoon, mistä lisää myö-
hemmin . 
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1980-luvun  
alku – Tampereen  
A-Killan perhe-
ryhmäkokeilu

1970–1980-lukujen taitteen kiltatoimintaa kuvaa hyvin vuoden 1980 toi-
mintasuunnitelma . 1970-luvun loppuun mennessä Tampereen A-Kilta oli 
sukeutunut siksi, mistä se nykyään haluaa tulla muistetuksi – toiminnal-
lisuudesta:

”Sisäinen toiminta toteutetaan

- järjestämällä vapaamuotoisia päiväryhmiä arkipäivisin sekä avoimia 
keskusteluryhmiä vähintään kahtena arki-iltana ja sunnuntaina

- varaamalla Kaupin urheilumajan sauna viikottaiseen käyttöön 

- luomalla mahdollisuus harrastaa lentopalloa ympäri vuoden 

- tukemalla kaikenlaisen vapaa-ajan ja virkistystoiminnan kehittämi-
seen liittyviä ehdotuksia

- olemalla yhteistoiminnassa A-klinikan ja sen eri toimipisteiden kanssa

- turvaamalla jäsenten mahdollisuudet osallistua erilaisiin koulutus- 
tilaisuuksiin

- järjestämällä sisäinen tiedotustoiminta jäsenkunnan kattavaksi.”457

1980-luvulle tultaessa Killan toimin-
nassa korostui ensimmäistä kertaa sitten 
klinikkavuosien myös koko perheen hy-
vinvointi . Vuoden 1980 uusi ryhmätoi-
mintamuoto oli perheryhmä . Ryhmän 
muodosti 12 pariskuntaa .458 Mitä ilmei-
semmin 1980-luvun alku toi taas perheen 
päihdeongelman keskiöön laajemmin 
koko sosiaali- ja terveysalalla . Esimerkik-
si Isokallion mainitaan osallistuneen Päih-
deongelma lapsiperheessä -seminaariin 
vuoden 1981 alussa .459 Samaisen vuoden 
toukokuussa kaksi Killan edustajaa lähe-

tettiin Päihdeongelma kodissa -seminaa-
riin .460 Myös vuonna 1981 perheryhmä jat-
koi kerran viikossa kokoontumista ja teki 
matkan Kankaanpään A-kotiin .461 Tam-
pereen A-Killan ryhmämuotoinen perhe-
toiminta tyrehtyi kuitenkin heti 1980-lu-
vun alun jälkeen . Täysin perhetoimintaa ei 
unohdettu, sillä tilalle tulivat myöhemmin 
esimerkiksi perheleirit .462 Lisäksi perhetoi-
mintaan panostaminen näyttää avanneen 
Kiltaa perheystävällisemmäksi, sillä esi-
merkiksi erilaisten tapahtumien valokuvis-
sa lapsia näkyy 1980-luvulta lähtien .

Kesänviettoa Valkamassa . Arpajaiset olivat Killan juhlissa suosittua ajanvietettä . Pal-
kinnot saatiin 1980-ja 1990-luvuilla usein lahjoituksina . (Kuvat: Tampereen A-Killan 
arkisto .)
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VUOSI 1980 –  
KILLAN TOIMINTAA ALETAAN JÄSENTÄÄ

ta vuokrattua tilaa kunnostettiin .469 Myös 
”riehakasta juhannusjuhlaa” vietettiin en-
simmäistä kertaa Valkamassa . Osanotto 
raittiiseen juhannukseen oli pöytäkirjan 
mukaan sankka .470 Tästä lähti vuosia kes-
tänyt juhannusperinne . Valkamassa vie-
tettiin vielä syyskuun lopulla kesäkauden 
päättäjäisiä . Syksyllä käytiin myös sieni-
metsällä ja retkellä Seitsemisessä .471 Myös 
pikkujoulut vietettiin Valkamassa .472

Syyskausi 1980 toi mukanaan myös kes-
kustelun niin sanotusta kiinteästä ryhmäs-
tä . Tällä tarkoitettiin mitä ilmeisemmin 
sitä, että ryhmän jäsenet eivät vaihtuisi jo-
kaisella kerralla ja jäsenten asioihin pääs-
täisiin syventymään paremmin . Nähtävästi 
kiltalaiset kaipasivat A-klinikan terapeut-
tisempaa ryhmätoimintaa, sillä ryhmän 
perustamista varten päätettiin kontaktoi-
da A-klinikan Matti Puroa .473 Lokakuus-
sa niin sanottu kiinteä ryhmä aloitti vetä-
jänään Puro . Kohderyhmäksi määriteltiin 
pidempään kiltatoiminnassa olleet .474 
Vuonna 1980 järjestettiin ryhmä- ja mui-
ta tilaisuuksia yli 550 ja osallistumisker-
toja niihin oli noin 6000 . Ryhmätoiminta 
oli kaiken keskiössä ja suurin osa osallis-
tumiskerroista tuli niistä . Vuoden 1980 lo-
pulla jäsenmäärä oli 115 henkeä, joista 22 
oli naisia . Jäsenmäärä kasvoi aiemmasta 
vuodesta ja etenkin naisten määrän kasvu 
huomioitiin myös toimintakertomukses-
sa .475 

1980-luku toi mukanaan myös niin sano-
tut jaostot, joissa Tampereen kiltalaiset 
keskittyivät operoimaan tietyn aihealu-
een parissa . Jaostoja oli vuonna 1980 kol-
me; työjaosto, ryhmätoimintajaosto sekä 
vapaa-ajan ja virkistystoiminnan jaosto .463 
Jaostot kuvaavat hyvin toiminnan virallis-
tumista ja laajenemista . 1980-lukuun men-
nessä toiminta oli laajentunut sen verran, 
että tehtäviä piti alkaa delegoida . Samana 
vuonna Killan jäseniä alettiin tietoisesti 
kouluttaa yhdistystoimintaan ja ”kokous-
toimintaan” .464 Tässä asiassa Tampereen 
Kilta kunnostautui suhteellisen varhain, 
sillä esimerkiksi A-Kiltojen Liiton ensim-
mäinen järjestötoimintakurssi pidettiin 
vasta vuonna 1991 .465

Jaostot toimivat heti alkuun aktiivisesti . 
Esimerkiksi vapaa-ajan ja virkistystoimin-
nan jaosto vuokrasi Ratinan stadionilta 
kuntosalia kiltalaisten käyttöön torstai-aa-
muille .466 Liikuntatoiminta otti muutenkin 
jatkuvasti vahvempaa jalansijaa Killassa . 
Elokuussa järjestettiin esimerkiksi lento-
pallo-ottelu, jossa Kilta otti mittaa A-kli-
nikan henkilöstöstä, Tapolan palvaamon 
henkilökunnasta sekä Viinikanlahden en-
sisuojan henkilökunnasta .467 Kaikki haas-
tetut olivat jo useamman vuoden toimi-
neet Killan yhteistyötahoina . Vuoteen 1980 
mahtui myös jo tuttuun tapaan Valkaman 
ulkoilu- ja pilkkitapahtuma .468 Keväällä 
pidettiin lisäksi talkoot, joissa Valkamas-

Tamperelaisessa oli 1980-luvun alussa juttu Tampereen A-Killan toiminnasta . 
Jutussa esitellään A-kiltatoimintaa vaihtoehtona pullolle .476
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Naisten asema 
A-killoissa

”A-kiltoihin, samoin kuin AA:han, alkoi 1980-luvun alkupuo-
lella tulla naisia oman päihdeongelmansa vuoksi. Kokemukset 
eivät kuitenkaan rohkaisseet. Harvat ryhmiin eksyneet naiset 
tunsivat itsensä ulkopuolisiksi [- -].” 477

Naisten määrä kasvoi A-killoissa 
1980-luvulla, kun mukaan tuli nai-

sia myös oman päihdeongelmansa vuok-
si .478 Myös A-Kiltojen Liiton naistoiminta 
alkoi, kun naisjaosto perustettiin vuon-
na 1984 .479 Naisten osa killoissa oli usein 
hankala . Tässä Tampereen Kilta ei juuri 
poikkea muista killoista, vaikka naisia oli 
mukana etenkin 1970-luvulta lähtien .480 
Naiset tunsivat itsensä kauan ulkopuoli-
siksi myös Tampereen Killassa .481 Vuonna 
1980 perustetut naisten ryhmä ja naisjaos-
to eivät tehneet naisten asemaa Killassa 
alkuun yhtään helpommaksi .482  Helmi-
kuussa 1980 keskusteltiin johtokunnan 

kokouksessa ”naispuolisille kiltalaisille pe-
rustettavasta omasta ryhmästä” . Ryhmä-
toimintajaosto otti asian hoitaakseen .483 
Keväällä 1980 puuhattiin naisryhmän pe-
rustavaa kokousta .484 Naisryhmän perus-
tava kokous pidettiin huhtikuussa 1980 . 
Ryhmästä mainitaan johtokunnan ko-
kouksen pöytäkirjassa seuraavasti: ”Uute-
na toimintamuotona kehittyvä naisryhmä 
tulee toimimaan itsenäisesti. Ainoastaan 
kustannuksia vaativista toimintamuodoista 
päättää johtokunta.”485 Toukokuussa nais-
jaosto toimi jo täyttä häkää . Esimerkiksi 
toukokuun lopulla naiset kävivät tutustu-
massa Porin A-Kiltaan .486 

Jokin sai kuitenkin toiminnan hiipumaan 
yhä uudelleen pitkin 1980-lukua . Pöytä-
kirjojen pohjalta on näin jälkikäteen vai-
kea kertoa, mistä oli kyse . Vuodelta 1979 
on kuitenkin olemassa opinnäytetyö, jossa 
selviää ainakin yksi mahdollinen syy toi-
minnan hiipumiseen . Opinnäytteeseen ha-
vainnoitiin sekä Tampereen että Kajaanin 
A-Killan toimintaa . Tampereella opinnäyt-
teen tekijä osallistui iltaryhmiin ja sun-
nuntairyhmään . Kertomansa mukaan hän 
oli siellä ainoa nainen . Mustonen kertoo, 
että tammi-helmikuussa 1979 naiset osal-
listuivat Tampereella vain Killan päiväryh-
miin .487 Rivien välistä voi lukea, että mie-
hillä oli omat kuppikuntansa . Ei siis liene 
ihme, että naisille annettiin mielellään oma 
ryhmä . Opinnäytteessä Kainuun A-Killan 
ryhmän naisten kohtelusta todetaan seu-
raavasti: ”Joskus heitä saatettiin kiusoitella 
ja ahdistella, mikä ei varmaan asianomai-
sesta aina ollut erityisemmin miellyttä-
vää.”488 Vaikka Tampereen Kilta ei opin-
näytteessä saa naisten ahdistelu -leimaa 
osakseen, pidettiin myös siellä naiset ruo-
dussa . 

Esimerkiksi kun naisten ryhmä alkaa jäl-
leen pyöriä tammikuussa 1982, joutuu 
Killan johtokunta suitsimaan miehiä . Ko-
kouksessa kerrotaan, että ”kaksi ’terhak-
kaa’ naisihmistä” haluaa aloittaa oman 
ryhmän . Tämän jälkeen mainitaan, että 

”uudelle ryhmälle annettava toimintarauha 
jätkäporukan taholta.”489 Myös helmikui-
sessa vuosikokouksessa naisten ryhmä on 
mainittu seuraavasti: ”Naistenryhmälle toi-
votettiin menestystä jatkossakin hyvän alun 
jälkeen. Miespuolisilta jäseniltä toivotaan 
kielen siistimistä, varsinkin naisten aika-
na.”490 Kesäkuun puoliväliin mennessä toi-
minta oli kuitenkin hiljentynyt ja naisten 
toimintaa yritettiin käynnistää uudelleen 
jälleen kesällä .491 Elokuuhun mennessä 
naisryhmä oli jo taas saanut uutta puhtia . 
Syksyllä ryhmä kävi tutustumassa Kehitys-
apuyhdistys Varpusiin Jokioisissa .492 Sama 
toiminnan hiipumisen kuvio toistui taas 
vuonna 1985 . Elokuussa 1985 johtokun-
nan kokouksessa pyydettiin jälleen jäse-
niä ”siistimään kielenkäyttöään, varsinkin 
uusien naisten läsnäollessa” . Huonosta kie-
lenkäytöstä ja sopimattomasta käytöksestä 
merkittiin ensin annettavaksi varoitus ja 
toistuvasta huonosta käytöksestä kuuden 
kuukauden porttikielto Kiltaan . Yksi jäsen 
sai elokuussa 1985 varoituksen .493 Sinnik-
käimmät naiset jatkoivat kuitenkin kaiken 
aikaa myös miesten seassa . Naisten ryh-
män ja A-Killan johtokunnan jäsen Terttu 
Huovinen oli 1980-luvun alun naisaktiivi . 
Hän kävi esimerkiksi Raittiuslautakunnan 
järjestämillä Terve taas -kursseilla ja vei 
oppeja naisten ryhmään . Naisten ryhmäs-
sä harjoiteltiin esimerkiksi Huovisen kurs-
seilla oppimia rentoutusharjoituksia .494 
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1980-LUVUN LOPPU  
JA 1990-LUVUN ALKU NAISTOIMINNASSA

ranomaisten kantaa asiaan . Asian tiimoilta 
otettiin yhteyttä ainakin A-klinikkasäätiön 
Lasse Murtoon .500 

Kun johtokunnan kokouksessa kävi ilmi 
puheenjohtajan nopeat toimet, olivat muut 
jäsenet tyrmistyneitä . Johtokunta kiivas-
tui siitä, että Koskinen oli ottanut asian 
hoidettavakseen ilman virallista käsittelyä 
johtokunnan kokouksessa . Pöytäkirjassa 
todetaan: ”Naisillekin tiedoksi, etä asioista 
keskustellaan ensin johtokunnan kanssa en-
nenkuin mitään yhteydenottoja Killan ni-
missä otetaan eikä sooloilla niinkuin tässä 
asiassa tapahtui.” 501 Kiinnostavaa on, että 
naiset saivat syntipukin roolin tilanteessa, 
jossa myös puheenjohtaja oli osallisena . 
Kielteistä kantaa naisten katkoa kohtaan 
perusteltiin sillä, että ”yleinen suuntaus 
kaikissa hoitolaitoksissa” on yhteishoito . 
Näin ”ei erillistä naisten katkoa tarvita” .502 
Näillä sanoin asia oli kokouksessa lop-
puun käsitelty . Asia avattiin uudelleen hel-
mikuun lopulla katkaisuasema Vipusella . 
Sinne kokoontuivat A-klinikan, katkaisu- 
aseman ja Killan henkilöstö . Kokouksen 
lopputulemasta todetaan seuraavasti: ”Joh-
taja Niukkasen esityksestä naisen perusti-
vat epävirallisen yhteistyöryhmän, joka ko-
koontuu 1.kerran Vipusella.” Killasta meni 
kolme naista paikalle ensimmäiseen yh-
teistyöryhmän kokoukseen .503 

Vuonna 1987 pidettiin ensimmäinen 
A-Kiltojen Liiton naisten seminaari Au-
langolla . Seminaari oli menestys ja se va-
kiintui vuosittaiseksi tapahtumaksi .495 
Tampereelta Aulangolle lähti kolme nais-
ta .496 Liitossa naiset rohkaistuivat nopeasti 
sanomaan mielipiteensä ja vaatimaan rat-
kaisuja . Naisten toiminta kohtasi kuitenkin 
myös liitossa alkuun vähättelyä, mitätöin-
tiä ja suoraa vastustusta . Rajala kirjoittaa, 
että ”naisjaoston koettiin astuvan miesten 
varpaille” .497 Samantapainen kehityskulku 
löytyy myös Tampereen Killasta . Vuonna 
1989 naisten ryhmällä meni hyvin, se sai 
uusia jäseniä ja toiminta alkoi vakiintua . 
Naiset alkoivat esimerkiksi pitää yhteyt-
tä Naisten suojakotiin käymällä siellä ker-
ran kuussa .498 Naiset myös miettivät poru-
kassa Killan kehityskohteita . Vuoden 1989 
alun johtokunnan kokouksessa Killan jä-
sen ja johtokunnan varajäsen Leena Tam-
minen esitteli naisten ideat . Ensimmäisek-
si käsiteltiin toive saada Valkamaan kaksi 
paikkaa naisille . Vastaus oli heti selvä: ”ei 
ole mahdollista miesten kanssa, eikä luul-
tavasti muutenkaan.”499Toinen samaisessa 
kokouksessa esitelty aihe oli naisten kat-
kon tarpeellisuus Tampereella . Kävi ilmi, 
että naiset olivat jo kokousta ennen esittä-
neet asiansa puheenjohtajalle . Tampereen 
Killan silloinen puheenjohtaja Antti Kos-
kinen oli lupautunut oitis kyselemään vi-

Killan jäsen Aulikki Nevaluoma piti usein 
naisten puolia johtokunnan kokouksissa . 
Toukokuussa 1989 hän kertoi, että nais-
ryhmän ajatuksena on perustaa naisten 
keskustelurengas katkon asiakkaita varten . 
Tätä voinee pitää jonkinlaisena kompro-
missiratkaisuna edellä esitettyyn katkokes-
kusteluun . Lisäksi oli alkanut kokoontua 
naisryhmä, johon kuului jäseniä Killasta, 
Klinikalta ja katkolta . Ryhmän nimi oli 
Ominaiset .504 Katkolla jaettiin kesällä nais-
asiakkaille kyselylomaketta ja toimintaa 

pyrittiin kehittämään .505 Ominaiset-ryh-
mä järjesti myös Killalle tanssikurssin .506 
Alkuvuoden 1989 naistoiminta oli Tampe-
reen A-Killassa muutenkin virkeää . Naiset 
kokoontuivat kesällä Valkamassa .507 Nais-
ten ryhmä lopahti kuitenkin taas syksyl-
lä 1989 . Osa naisista jatkoi miesten seassa 
Killassa oloa ja osa jäi toiminnasta pois .508 
Ominaiset-ryhmä jatkoi kuitenkin silloin 
tällöin esim . Naisten suojakodilla .509 Edel-
leen 1990-luvun alussa naisten oli vaikea 
tulla miesvaltaiseen Kiltaan . 

Eräs nainen ja pitkäaikainen kiltalainen  
kertoo vuodesta 1992 seuraavasti:

”Mä olin Mainiemessä ja siellä oli sellainen info täältä A-Killas-
ta. Mä ajattelin, että tonne mä meen. En osannut sitten muualle 
mennä kuin Papinkadulle [- -]. Mä menin sitten sinne [ja] siellä 
oli pelkkiä miehiä ja ne vaan katsoi mua. Mä tervehdin ja nekin 
sanoi ’Terve’ ja ’Pistäs nimi tohon vihkoon’. Ja sitten mä istuin 
siellä. Istuin varmaan tunnin, ei ne mitään sanoneet. [- -] Mun 
mielestä niiden, jotka jo on siellä pitäisi tulla esittäytymään. No 
mä en sitten enää jaksanut vaan kysyin, että oonko mä tullut 
vääränä päivänä, kun täällä ei ole yhtään naista? No sitten ne 
rupes puhuun, että ’Ei, mutta täällä ei nyt vaan tänään ole yh-
tään naista.’ No en mä sittenkään ruvennut kyselemään mitään. 
Ajattelin vaan, että kyllä noi sais nyt alkaa kertoa toiminnastaan 
jotain edes. Ei ne alkaneet kertoa mitään, mihinkä mä voin men-
nä ja mitä on. Lopulta mä sitten aloin itse kysellä, kun ei mitään 
kerrottu.”510
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Vuosi 1981 – 
Teemaillat alkavat 
ja kiltakunto 
kohoaa

Vuonna 1981 alkoi Tampereen A-Kil-
lan pitkäaikainen toimintamuoto, 

teemaillat . Illoissa käsiteltiin vaihtuvia ai-
heita eri puhujien johdolla . Teemaillat pal-
velivat myös kiltatietouden levittämistä ja 
yksi ensimmäisistä teemoista oli A-Kilto-
jen Liitto .511 Vuoden 1982 alussa jäsenistö 
toivoi teemailtojen jatkuvan ja toimintaa 
jatkettiin . Vuoden 1982 teemaillat koski-
vat päihdetyön eri ulottuvuuksia . Killassa 
kävivät puhumassa esimerkiksi katkon lää-
käri ja PAV-tarkkaajaa . Myös työvoimavi-
ranomaista yritettiin saada mukaan . Uusi 
toimintamuoto saavutti nopeasti paikkan-
sa osana toimintaa .512 Vuonna 1984 pää-
tettiin kokeilla suljettuja teemaryhmiä . 
Teemaryhmä ei kuitenkaan pöytäkirjan 

mukaan saanut olla ”mikään salaryhmä” . 
Jäsenmääräksi päätettiin 8-10 .513 Teemail-
lat jatkuivat myös 1990-luvun .514 Teemail-
loista laitettiin välillä myös ilmoituksia 
paikallislehtiin ja näin paikalle sattui myös 
muita kuin kiltalaisia .515

Istumisen vastapainoksi kuntoiltiin . Kun-
toryhmä alkoi kokoontua heti vuoden 
1981 alussa kaksi kertaa viikossa .516 Kun-
toryhmäläisten kunto oli noussut syksyllä 
1980 ja osanottajat olivat ”hyvin innostu-
neita” tulevasta vuodesta ja uusista tavoit-
teista .517 Kiltalaisille myös myytiin halvalla 
kahden markan hinnalla uimahallilippu-
ja .518 Syksyllä kiltalaiset ottivat myös en-
simmäistä kertaa osaa tanssikurssille . 

Kurssilla opeteltiin kaikki perustanssit ja 
Kilta lupautui korvaamaan osan niiden 
kuluista, jotka oppivat tanssit vuoden lop-
puun mennessä .519 Kurssille kiltalaiset vär-
väsivät myös naishenkilökuntaa A-klini-
kalta .520 Kaikki kurssille lähteneet oppivat 
tanssimaan sen verran, että Kilta palautti 
heille puolet kurssin kuluista .521 Killassa 
liikunnan ohjaaminen otettiin suhteelli-
sen vakavasti, sillä 1980-luvun alussa etsit-
tiin jopa liikunnan ohjaajan koulutusmah-
dollisuuksia .522 Myös liikuntalautakunnan 
avustuksista kiinnostuttiin .523 Avustusta ei 
kuitenkaan saatu, sillä avustus oli tarkoi-
tettu vain pääasiallisesti liikunnan parissa 
toimiville .524 Kilta myös hankki aktiivises-
ti liikkuville yhtenäiset ”edustusasut”, joista 
kuitenkin koitui harmia, sillä tilattuja pu-
kuja ei kuulunut .525 

Kaiken kaikkiaan 1980-luvulla Killassa pai-
nottui liikunnallisuus . Sekä ryhmätoimin-
nassa että tapahtumissa pääpaino oli usein 
yhdessä tekemisessä . Esimerkiksi seu-
raavana vuonna 1982 kiltalaisia osallistui 
oman toiminnan lisäksi Pirkan hölkkään ja 
Rauman Killan kuntohaasteeseen .526 Myös 
kiltaperinteiksi muodostuneet pilkkikil-
pailut ja juhannusjuhlat sisälsivät usein lii-
kunnallisia ohjelmanumeroita . 1980-luvun 

puolivälissä kevättalven pilkkikilpailun li-
säksi vietettiin myös hämäläistä laskiais-
riehaa, johon kuului mäenlasku .527 Vuo-
si 1987 toi Suomi juoksee -tapahtuman 
A-Kiltojen Liiton toimintaan . Alkuun tam-
perelaiset vastustivat osallistumista, mutta 
lopulta osallistuivat useana vuonna juok-
suun ja lahjoittivat aina A-kiltojen juoksi-
joille mustaamakkaraa ja hilloa .528 

Kesällä 1981 ryhmät olivat pääosin tauol-
la, mutta muuta toimintaa järjestettiin .529 
Juhannusta kiltalaiset juhlivat sekä Tam-
pereella että Porissa .530 Kesällä kisattiin 
jo tuttuun tapaan lentopallossa yhteistyö-
kumppaneita vastaan .531 Pöytäkirjaan on 
kirjattu: ”Pelattiin lentopallo-ottelu Tampe-
reen A-klinikkaan vastaan ja hävittiin ko-
van kamppailun jälkeen 3-2. Tapolan pal-
vaamosta sen sijaan jouduttiin ottamaan 
luovutusvoitto.”532 Elokuussa päiväryhmä 
kävi Tampere-Hämeenlinna-laivaristei-
lyllä .533 Syksyllä juhlittiin Porin A-Killan 
10-vuotisjuhlia . Pöytäkirjan mukaan Kil-
ta sai ”uusia ideoita” Porista .534 Killan pik-
kujoulut järjestettiin marraskuun lopussa 
Valkamassa .535 Ohjelmassa oli laulua, mu-
siikkia, puheita, lausuntaa ja joulupukin 
vierailu .536 Pikkujouluissa käytiin myös 
Vantaan ja Porin Killoissa .537 
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PÄIVÄRYHMÄ  
TAMPEREEN A-KILLAN PERUSTANA

Huovinen kamppaili pitkään oman alko-
holiongelmansa kanssa . Eräs A-klinikan 
entinen työntekijä muistaa, ettei kukaan 
uskonut Huovisen raitistuvan: ”A-killassa 
ja klinikalla oli sanottu, että ’Urho ei rai-
tistu ennen kuin taivas putoaa’. Taivas ei 
pudonnut mutta Urho raitistu.”543 Samaan 
Vesipostiin päiväryhmästä kirjoitti myös 
Tampereen A-klinikan johtaja Eero Van-
hatalo . Hän toimi päiväryhmässä A-klini-
kan henkilöstön yhdyshenkilönä ja sai seu-
rata ryhmän kehitystä aitiopaikalta:

”Näin sen kehittyvän omilla ehdoillaan vaa-
timattomasta alusta vilkkaasti toimivak-
si ”pienoisparlamentiksi”, jossa savu nousi, 
puhe aaltoili ja kahvikannu tyhjeni ennä-
tystahtiin. Asiassa ei aina pysytty eikä ollut 
tarkoituskaan (luojan kiitos!), mutta kai se 
terapiaa oli ja on. Terapiaa aitoon Manse-
laiseen malliin. Samalla päiväryhmä alkoi 
toimia henkilökunnan epävirallisena kah-
vilana ja kaiketi heidänkin terapianaan.”544

Vanhatalo myös kertoo kirjoituksessaan 
tarinan miehestä, joka ”lyyhäsi” päiväryh-
mään alkoholi- ja lääketokkurassa . Mies-
tä käskettiin tulemaan uudestaan selvä-
nä ryhmänä . Vanhatalon mukaan mies 
tuli seuraavan kerran selvänä ja kiinnittyi 
osaksi ryhmää . Mies oli käyttänyt A-kli-
nikan palveluja 10 vuotta ”apua saamatta” . 

Valkamassa juhannuksen viettoa . (Kuva: Tampereen A-Killan arkisto .)

Vanhatalon mukaan ainoa toimiva ratkai-
su oli ”manselainen terapia” eli A-Killan 
päiväryhmä . Hän kirjoittaa: ”A-kilta on 
päiväryhmällään täyttänyt erään aukon 
a-klinikan toiminnassa ja samalla luonut 
kohtauspaikan myös henkilökunnan ja asia-

kasryhmän välille” . Vanhatalon mukaan 
suurin merkitys päiväryhmällä oli yhteis-
kunnan päivärytmistä jo syrjäytyneille . 
Päiväryhmä mahdollisti sen, että ihmiset 
pääsivät takaisin elämän syrjään kiinni .545 

Päiväryhmä juhli 5-vuotissyntymäpäiviään 
syyskuussa 1981 . Kilta tarjosi tilaisuudessa 
kakkukahvit .538 Urho Huovinen kirjoitti ti-
laisuudesta syksyn Vesipostiin ja Mauno 
Salo otti juttuun kuvat .539 Huovinen muis-
teli päiväryhmän alkua seuraavasti:  ”Ke-
sällä -76 eräänä iltana keskusteltiin Kilta-
toiminnan mahdollisesta laajentamisesta 
tai uusien muotojen löytämisestä. Tulin eh-
dottaneeksi päiväryhmän aloittamista, kos-
ka sellaista ei Tampereella ollut koskaan 
aikaisemmin missään ollut.”540 Huovinen 
kertoo, että päiväryhmä alkoi kokeiluna, 
joka ei koskaan päättynyt . Alkuun ”ovelta 
kurkkijat” oli vaikea saada sisälle ja Huovi-
nen sai paikoin kahvitella yksin . Hiljalleen 
porukkaa alkoi tulla sisälle asti ja päivä-
ryhmästä tuli Killan perusta .541 Huovisel-
le päiväryhmä oli tärkeä erityisesti hänen 
omien lähtökohtiensa takia: 

”Olin usein toivonut, että jotkut 
järjestöt voisivat avata tällaisen 
ryhmän meille heikoimmille 
”holisteille”. Se voisi auttaa 
meitä pysymään selvänä iltaan 
asti. Kuulin usein sanottavan, 
että jokainen pystyy olemaan 
päivän selvänä, mutta olin eri 
mieltä. Olin itse liian heikko 
pysymään yksin selvänä koko 
päivää, siihen tarvittiin joku 
paikka, jossa voivat kokoontua 
samanlaiset heikot yksilöt 
yhteisiä ongelmia pohtimaan.”542
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POLEMIIKKIA ALKOMETRISTÄ –  
PELKO HOIDON EPÄINHIMILLISTYMISESTÄ

työntekijän välillä ovat vähentyneet nimen-
omaan tilanteissa ”onko humalassa, vai ei”. 
Ja lisäksi: Valkamassa on todettu, että mitä 
suuremmat promillemäärät asiakkaalla on 
tullessa hoitoon, sitä varmemmin hoito kes-
keytyy asiakkaan lähtiessä jatkamaan juo-
mista.”549

Kokouksessa päätettiin, että alkometrin 
käyttöä ja kokemuksia seurataan ”puolin ja 
toisin” ja huomioista tiedotetaan toista osa-
puolta .550 Myös seuraavassa Killan omassa 
kokouksessa asia kuitenkin otettiin esille, 
sillä A-Kiltojen Liitoltakin oli saatu kieltei-
nen mielipide alkometrin käyttöönottoon . 
Samaisessa kokouksessa mainitaan, että 
Klinikalla ”mittarin käyttö tullut hieman 
joustavammaksi” .551 Ajatukseen alkomet-
rin käytöstä totuttiin lopulta kapistuksen 
muutenkin yleistyessä . Kolme vuotta myö-
hemmin, vuoden 1984 alussa Valkaman 
asuntolassa tapahtui järjestyshäiriöitä . Kil-
lan jäsen Tarmo ”Tiku” Vanha-Eskola ker-
toi myöhemmin valvoneensa tilannetta 
alkometrillä .552 Ilmeisesti mittarin herättä-
män A-klinikkakritiikin saattelemana kes-
kusteltiin kesäkuussa 1981 myös pitkästä 
aikaa A-klinikasta ja sen toimintatavoista . 
Kesäkuisessa kokouksessa nostettiin esille 
seuraavat seikat: ”Klinikan aukioloajat asi-
akkaiden kannalta epätyydyttävät ja hoito-
työ liian teoreettista. Haluttaisiin lisää kes-
kustelutilaisuuksia A-killan ja A-klinikan 
välille.”553 

Vuodelle 1981 sijoittuu myös eräs hauska 
tapaus, kun Tampereen A-klinikalla otet-
tiin alkometrit käyttöön . Asiasta keskustel-
tiin A-Killan ja Klinikan välisessä kokouk-
sessa huhtikuussa 1981 .546 Seuraava ote 
kokouksen pöytäkirjasta kuvaa hyvin aika-
laistuntemuksia tekniikan kehittymiseen: 
”Ilmeni, että A-killan keskuudessa epäillään 
hoitotyön muuttuvan epäinhimilliseksi; 
’tekniseksi’ alcometrin myötä .”547 Kiltalai-
set olivat jo aiemmassa omassa kokouk-
sessaan päättäneet pitää kielteistä kantaa 
alkometriin .548 Klinikalta kuitenkin selven-
nettiin, miksi laitteen käyttöönotto helpot-
taa hoitotyötä . Asiaa perusteltiin asiakkaan 
terveydentilan arvioinnilla . Esimerkiksi 
lääkehoidon aloittamista voitiin pohtia pu-
halletun tuloksen perusteella . Näin vältyt-
tiin lääkeaineiden ja alkoholin yhteisvaiku-
tuksilta . 

Kokouksessa kävi selväksi, ettei kiltalais-
ten peloilla ollut vaikutusta päätökseen ja 
alkometrit oli jo tilattu . Kokouksessa to-
dettiin, ettei laki edellyttänyt puhallustoi-
menpidettä, mutta Tampereen A-klinikal-
la kyseinen turvallisuustoimenpide aiottiin 
tästä lähtien suorittaa kaikkien asiakkai-
den kohdalla . Ilmeisesti alkometristä oli jo 
olemassa kokeilunäyttöä, sillä kokoukses-
sa todettiin: ”Alcometrin käytöstä on saatu 
mm. seuraavanlaisia kokemuksia: A-klini-
kalla se on todettu tarpeelliseksi mm. siksi, 
että on havaittu, että konfliktit asiakkaan ja 

Vuosi 1982 – Killan 
asuntolatoiminta 
alkaa Valkamassa

maan tuettiin vuonna 1982 entistä aktiivi-
semmin . Kun aiemmin muita kyydinneil-
le oltiin maksettu bensarahoja, alettiin nyt 
ostaa kaupungin bussiin ”alennuskorttia” . 
Näin myös ”maksukyvyttömät, aktiiviset 
kiltalaiset” pääsivät Valkaman saunailtoi-
hin .561  

Heinäkuun lopulla tehtiin yhdistetty huvi- 
ja liiton hallituksen kokousmatka Nur-
mekseen . Kiltalaisia lähti vuokra-autolla 
tehdylle retkelle 10 henkeä . Reissulla oli 
hauskaa ja pöytäkirjassa kerrotaan, että 
helteestä huolimatta kukaan ei saanut au-
ringonpistosta .562 1980- ja 1990-luvul-
la yhdistetyt kokous- ja huvimatkat olivat 
yleisiä . Kesän lopulla selvisi, että Kilta saa 
edelleen pitää Valkaman saunan . Kouluvi-
raston talouspäällikkö päätettiin tästä hy-
västä kutsua saunomaan Valkamaan . Mut-
ta vain sillä ehdolla, että suullinen sopimus 
pitäisi syyskuuhun saakka, jolloin varsi-
nainen sopimus kirjoitettaisiin .563 Sau-
nailta pidettiin onnistuneen sopimuksen 
kunniaksi lokakuun lopulla .564 Joulunalla 
käytiin pikkujouluja juhlimassa sekä Rau-
man että Porin A-Killoissa . Lisäksi pidet-
tiin omat pikkujoulut uudella katkaisuase-
malla Vipusella .565

Vuotta 1982 kuvataan toimintakerto-
muksessa ”hajasijoituksen vuodek-

si” . Tällä tarkoitetaan sitä, että tilaisuuk-
sia järjestettiin pitkin poikin Tamperetta 
omien toimitilojen rajallisuuden vuoksi . Jo 
aiempana vuonna Kilta oli kaivannut lisä-
tiloja . Maaliskuussa 1981 oli selvitetty Kil-
lan mahdollisuutta lisätilan saamiseen .554 
Tuolloin katkaisuasema oli muuttanut Val-
kamasta lähemmäs keskustaa Vipusenka-
dulle, eikä ollut tietoa kelle Valkaman ra-
kennukset siirtyvät .555 Keväällä 1981 katse 
kohdistui A-klinikan uuden katkaisuase-
man yhteydessä oleviin tiloihin .556 Tilan-
ne jäi kuitenkin vuonna 1981 auki . Tilojen 
puute ei kuitenkaan haitannut aktiivista 
toimintaa, sillä vapaa-ajantoiminta lisään-
tyi siitä huolimatta .557 Keväällä 1982 vie-
tettiin esimerkiksi ensimmäistä kertaa Va-
pun vastaanottajaisia, joista tuli sittemmin 
kiltaperinne .558 Valkaman saunalla pidet-
tiin alkukesästä saunapuutalkoot . Tapo-
laan tehtiin tilaus, että makkaraa tulee aina 
saunapäiviksi ilman erillistilausta . Myös 
naisten ryhmä kokoontui Valkamassa vii-
koittain kesällä .559 Juhannusjuhlia vietet-
tiin jo tuttuun tapaan ”saunoen, kisaillen 
ja makkaraa paistaen” .560 Matkoja Valka-
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Vuonna 1982 Kilta kunnostautui toimin-
tansa esittelyssä . Vuoden alussa pohdit-
tiin Tampereen A-Killan mainostulitikku-
askien teettämistä .566 Tämä kertoo hyvin 
siitä, kuinka tärkeää päihdetoipujille tu-
pakka oli ja on edelleen . Elokuussa osal-
listuttiin Särkänniemen kirpputorimyy-
jäisiin, joissa myytiin Killalle lahjoitettuja 
tavaroita varojen keräämiseksi ja tehtiin 
Kiltaa muutenkin tunnetuksi .567 Syyskau-
della Kilta päätti ottaa osaa Raittiuslau-
takunnan järjestämään Terve taas -kam-
panjaan . Kampanjaan osallistuvat jakoivat 
tietoa rattijuoppoudesta huoltamoilla .568 
Killan tiedotuspaikka oli keskustorin 
Union .569 Syksyllä A-Kilta mainittiin Rait-
tiussanomissa, jota pidettiin johtokunnas-
sa merkkinä siitä, että ”A-kilta aletaan siis 
laajemminkin huomioimaan vapaaehtois-
järjestönä” .570

Kaiken muun puuhan ohella vuonna 1982 
pohdittiin ensimmäistä kertaa vakavasti 
sitä, että Kilta alkaisi itse pitää hoitokotia .571  
Jo aiemmin joulun alla 1980 oli keskustel-
tu kiltalaisten päivystämisestä Valkamas-
sa . Valkama oli jo saunatoiminnan vuoksi 
iso osa kiltatoimintaa ja kiltalaiset viettivät 
siellä paljon aikaa .572 Suunnitelmat vaihtui-
vat pian puheeseen asuntolasta . Vuoden 

1982 toukokuisessa kokouksessa tehdyn 
suunnitelman mukaan ”asukkaat otettai-
siin hoitokodista jolloin kaikilla olisi pi-
tempi kuivakausi takana” .573 Useat killat 
ympäri Suomen olivat jo tehneet omia hoi-
tokoti-, ensisuoja- ja asuntolakokeilujaan 
aina 1960-luvun lopulta lähtien .574 Kun 
katkaisuhoitoasema oli siirtynyt Vipuselle, 
oli Valkama nyt tyhjillään . Killan puheen-
johtaja Urho Huovinen järjesteli Valkaman 
siirtymistä Killalle . Valkamassa työsken-
nellyt Reijo Niukkanen muistaa, että myös 
hänen kantaansa asuntola-asiaan kysyttiin . 
Niukkanen kertoo vastanneensa: ”Takuu-
vuokraa en maksa mutta suosittelen.”575 Kil-
talaiset listasivat, että asuntolassa juopotte-
lu olisi kielletty ja poissaolot ilmoitettava 
etukäteen . Lisäksi ehdoiksi listattiin, että 
asuntola olisi vain ja ainoastaan Killan vas-
tuulla ja Kilta päättäisi kaikista asuntolaa 
koskevista asioista . Suunnitelman mukaan 
”asukkaista valittaisiin joku vastaamaan 
järjestyksestä, päävastuun ottaisi kuitenkin 
Tampereen A-kilta” . Asuntolaa perusteltiin 
sillä, että ”myös kaupunki hyötyisi asunto-
lasta ulkopuolisten häiriöiden vähentyes-
sä” .576 Maanantaina 30 .8 .1982 Valkaman 
hoitokoti siirtyi Tampereen A-Killan hal-
lintaan .577

Valkamassa rassattiin paljon autoja ja se oli yksi yhteisistä harrastus-
muodoista . Pihapiiri oli paikoin todellinen autovanhusten hautausmaa . 
Kilta joutui välillä puuttumaan tilanteeseen ja käskemään etenkin Valka-
man asuntolan asukkaita toimittamaan romunsa muualle . (Kuva: Tam-
pereen A-Killan arkisto .)

108 109Vuosi 1982 – Killan asuntolatoiminta alkaa Valkamassa Vuosi 1982 – Killan asuntolatoiminta alkaa Valkamassa



A-KILTOJEN LIITOLTA 
APUA ASUNTOLA-ASIASSA
A-Kiltojen Liiton puheenjohtaja Matti Lo-
ponen auttoi tamperelaisia asuntolaa kos-
kevissa käytännön järjestelyissä . Loposen 
kanssa keskusteltiin muun muassa asun-
tolan rahoituksesta, asukkaista, säännöis-
tä ja valvonnasta .578 Rahaa päätettiin anoa 
kaupungilta PAV-toimiston osastosihteeri 
Tyko Karin välityksellä . Asukkaita asun-
tolaan tuli neljä . Vuokra laskutettiin joka 
vuorokaudesta erikseen, jotta irtisanomi-
nen oli helpompaa .579 Vuokraksi vakiintui 
syksyn kuluessa 10 markkaa vuorokaudes-
sa . Kuitenkin heti ensimmäisistä asukkais-
ta yksi sai vuokravapautuksen talonmie-
hen töitä vastaan .580 Killassa huomattiin 
nopeasti, että asukkaat osasivat hyödyn-
tää kaikki etuudet . Esimerkiksi asuntolan 
ensimmäiset puhelinlaskut osoittautuivat 
suuriksi . Puhelimeen hankittiin pian luk-
ko, jotta siitä koituneet kustannukset saa-
tiin hallintaan .581 Myös vuokrasta oli help-
po luistaa ja asukkaat kuittasivat velkansa 
usein Valkaman piha- ja kunnostustöillä . 
Vuokrien saaminen asukkailta oli välillä 
haastavaa ja vuokrarästejä piti perimällä 
periä . Tämän vuoksi sääntöjä kiristettiin . 
Keväällä päätettiin, että häädöstä tulee vä-
hintään kahden kuukauden karenssi, jol-
loin asuntolaan ei saa tulla asukkaaksi .582 

Myös sääntöjen noudattamisessa otettiin 
tiukka linja . Sääntöjen rikkomisesta seu-
raisi välitön irtisanominen . Asuntolan ul-
kopuoliseen alkoholinkäyttöön Kilta ei 
alussa puuttunut . Vasta vuoden 1987 syk-
syllä päätettiin, että jos johtokunnan jäsen 
näkee asukkaan juovuksissa kaupungilla, 
voidaan vuokrasuhde päättää välittömästi .  

Päätös tehtiin alkoholin nauttimisen eh-
käisemiseksi .583 Aina asukkaat eivät pysy-
neet raittiina ja palasivat hoitoon .584 Lop-
pukesästä 1983 johtokunnan kokouksessa 
puututtiin myös säännöistä löytyvään por-
saanreikään . Kokouksessa todettiin, että 
tästä eteenpäin häädetyt asukkaat eivät sai-
si nukkua Valkaman saunalla .585 Edelleen 
1980-luvun loppupuolella asukkaat eivät 
aina saaneet maksetuksi vuokriaan . Kilta 
oli antelias vuokraisäntä ja rästejä oli edel-
leen mahdollista kuitata esimerkiksi puu-
töillä ja muilla Valkaman kunnossapitoon 
ja kunnostukseen liittyvillä töillä .586 

Talonmieheksi nimitetty asukas Tarmo 
”Tiku” Vanha-Eskola osoittautui hyödylli-
seksi heti alkuun, sillä tämä otti tehtäväk-
seen ilmoittaa myös juopumustapaukset 
Killalle . Sisäisen kontrollin toimivuudesta 
kertoo heti lokakuun 1982 alussa juopot-
telusta kärähtänyt asukas .587 Kiinnosta-
vaa on se, ettei asuntolaan aluksi palkattu 
varsinaisia valvojia . Sen sijaan: ”Päätettiin 
olla määräämättä henkilöitä valvonnan 
suorittamiseen, [- -] valvontaa suorittaa 
halukkaat vuorotellen, esim jos asiaa tulee 
muutenkin sinnepäin. Myöskään ei aika-
taulua ole määrätty, vaan käynnit tapah-
tuvat epäsäännöllisesti.”588 Asuntola oli siis 
kuin mikä tahansa vuokra-asuntola . Val-
vonta hoitui pääasiallisesti sisäisesti toisten 
asukkaiden välityksellä . Vain pistokokeita 
suunniteltiin tehtävän .589 Juha Rajala kir-
joittaa A-Kiltojen Liiton historiikissa, että 
Tampereen asumisyksikkö ja samoihin ai-
koihin perustettu Turun asumisyksikkö 
poikkesivat suuresti Kiltojen aiemmista 
asumispalveluista . Merkittävin ero oli se, 
että asukkailta odotettiin täyttä omatoimi-
suutta . Rajala kirjoittaa, että A-klinikka- 

säätiön toiminnanjohtaja K .E . Lanu oli 
eläkkeelle jäädessään vuonna 1976 toivonut 
periaatteeksi juuri omatoimisuutta . Ajatus 
itsepalveluasumisesta ei siis sinällään ollut 
uusi, toteutus oli kuitenkin puuttunut .590 

Tampereen A-Killassa päätettiin alusta asti 
osallistaa asuntolan asukkaat omaan asu-
miseensa mukaan ja järjestää asukkaiden 
ja Killan välillä kokouksia .591 Asuntolatoi-
minta näyttää säilyneen aineiston valossa 
pyörineen heti varsin mallikkaasti . Asuk-
kaat pääsivät vaikuttamaan asuinoloihin-
sa ja heiltä kysyttiin esimerkiksi television 
hankinnasta . Yllättävää kyllä, ainakin joh-
tokunnan pöytäkirjan mukaan asukkaita 
ei kiinnostanut televisio .592 Töllötin han-
kittiin kuitenkin lopulta, liekö sitten val-

vojien viihteeksi .593 Asukkaiden A-Kiltaan 
kuuluminen nähtiin suotavana, mutta ei 
välttämättömänä .594 Koska Killan ryhmiä 
pyöritettiin samoissa tiloissa, asukkaiden 
osallistumista toimintaan toivottiin .595 
Asukkaita ei kuitenkaan juuri näkynyt Kil-
lan toiminnassa . Esimerkiksi vuoden 1983 
lokakuun kokouspöytäkirjassa kirjoite-
taan: ”Johtokunta lähettää Tarmon mukana 
asuntolaan terveisiä että, asuntolan väkeä 
saisi näkyä enemmän ryhmissä” .596 Huo-
mattavaa alun asuntolatoiminnassa oli, 
että asuntolan vähäiset asukkaat tulivat hy-
vin tutuksi kiltalaisille ja johtokunnan pöy-
täkirjoissa heistä puhutaan etunimillä .597 
Tavallaan asuntolalaisia kohdeltiinkin kuin 
kiltalaisia, vaikka näillä ei ollut varsinaista 
kiinnostusta toimintaa kohtaan .

Tampereen A-Killan kunniajäsen Tarmo ”Tiku” Vanha-Eskola asui pitkään Valka-
man asuntolavahtina . Kuvassa Tiku ja 7,3 kiloinen hauki Valkamassa kesällä 1988 .603 
(Kuvat: Tampereen A-Killan arkisto .)

110 111Vuosi 1982 – Killan asuntolatoiminta alkaa Valkamassa Vuosi 1982 – Killan asuntolatoiminta alkaa Valkamassa



KAUPUNKI TUKEE  
KILLAN ASUNTOLAA
Asuntolatoiminnan aloittamista helpot-
ti Tampereen kaupungin täysi tuki . Aluk-
si asuntolan vuokrasopimus tehtiin vain 
vuodenvaihteeseen .598 Marraskuussa selvi-
si, ettei kouluvirasto aio periä asuntolas-
ta vuokraa, eikä sähkölaskukaan tule tois-
taiseksi Killalle . Näin tuloja oli enemmän 
kuin menoja, eikä sosiaalitoimistosta vielä 
anottu avustusta .599 Valkaman asuntolalle 
oli alusta asti kysyntää myös Killan ulko-
puolelta ja uusi asukas saatiin oitis tilalle . 
Esimerkiksi heinäkuun kokouksessa mai-
nitaan: ”Valkaman asuntola on täynnä. Ky-
syntää kyllä olisi. Tiedusteluja tullut mm. 
Lammilta ja Pitkästäniemestä” .600 Syksyllä 
1983 myös PAV-toimisto oli kiinnostunut 
lähettämään asiakkaitaan asuntolaan .601 
Vuosien 1982–1983 vaihteessa niin sanot-
tu väliaikainen asuntola muuttui ”laitok-
seksi” . Tällä tarkoitettiin sitä, että asukkail-
la oli vuodesta 1983 alkaen mahdollisuus 
saada maksusitoumus sosiaalitoimistosta 
asuntolassaan asumista varten .602 Näin Kil-
lan asuntolasta tuli virallinen osa Tampe-
reen päihdehuoltoa .

VUODET 1983–1985 –  
RYHMÄTOIMINTAA  
JA RAHAPULAA
Tampereen A-Killan 1980-lukua ei voi 
syyttää toimimattomuudesta . Ryhmiä oli 
päiväryhmästä, tiistai- ja torstai-illan ryh-
miin, naisten ryhmä, perjantairyhmä, sun-
nuntairyhmä ja kuntoryhmä . Ryhmätoi-
mintaa järjestettiin omien jäsenten lisäksi 
Vipusen katkaisuaseman hoidokeille .604 Il-
meisesti Killan ryhmätoiminta oli 1980-lu-
vun alussa tullut suhteellisen tunnetuksi, 
sillä syksyllä myös ensisuojasta kysyttiin, 
josko Kilta haluaisi pitää siellä ryhmää .605 
Vuonna 1983 vapaa-aika- ja virkistysjaos-
to heräteltiin henkiin vapaa-ajantoimin-
nan kehittämiseksi .606 Mitä ilmeisemmin 
vuonna 1980 perustettu vastaava jaosto oli 
hiljalleen hiipunut . Myös puheenjohtajan, 
sihteerin ja rahastonhoitajan välinen työ-
ryhmä perustettiin .607 Lisäksi pöytäkirjois-
sa mainitaan huvitoimikunta, joka ehdotti 
Killalle omaa maskottia . Johtokunnan jä-
sen Terttu Huovinen lupasi ommella nu-
ken .608 Maskotiksi valittiin sika .609 Terttu 
teki kevään 1983 mittaan sikamaskotteja, 
yhden ison sian ja monta pientä . Pikku-
possut laitettiin myyntiin ja niitä kaupat-
tiin esimerkiksi liiton kesäpäivillä .610 Ke-
säpäivillä juhlittiin sekä A-Kiltojen Liiton 
että Tampereen A-Killan 15-vuotistaivalta . 
Juhlat järjestettiin Hotelli Rosendahlissa .611 
Samaan aikaan vietettiin soudun MM-ki-
soja Tampereella, mikä vaikeutti hotel-
lihuoneiden saatavuutta .612 Kesäpäiville 
saatiin kaupungin matkailu- ja kongressi-
toimistolta neljä linja-autoa ja oppaat kier-
toajelua varten .613

Jo alkuvuodesta 1983 Killan talou-
dellinen tilanne oli todettu heikok-
si .614 Kesän mittaan rahapula jatkui 
ja esimerkiksi saunamakkarois-
ta ja mehuista alettiin periä pien-
tä maksua Valkamassa .615 Myös 
A-klinikka helpotti tilannetta . Kil-
lan ei tarvinnut maksaa edes ni-
mellistä maksua Klinikalta vuok-
raamastaan huoneesta .616 Muita 
kuluja kiltalaiset kuittasivat esi-
merkiksi arpajaisrahoilla . Killassa 
oltiin huomattu, että jäsenet olivat 
innokkaita pelureita . Niinpä Kil-
lassa järjestettiin ”Lotto-arpajaisia”, 
joiden tuotosta puolet jäi venekas-
saan .617 Kesäkuussa 1983 vene saa-
tiin hankittua Valkamaan .618

Helmikuussa 1983 pidetyssä 
15 .vuosikokouksessa otettiin esil-
le se, että asuntolatoiminnassa oli 
syytä puhua päihdyttävistä aineista, 
ei vain alkoholista . Tämä tuli esil-
le aiemman vuoden toimintaker-
tomuksesta, jossa puhuttiin vain 
alkoholista .619 1980-luvun alussa 
Killassa alettiin myös ensimmäis-
tä kertaa miettiä, millainen Kilta 
on uusille tulijoille .  Pienen poh-
dinnan jälkeen päätettiin kokeilla 
vastaanottoryhmiä Kiltaan hakeu-
tuville . Asiasta päätettiin kuiten-
kin ensin puhua katkaisuhoitoase-
man ja A-klinikan henkilökunnan 
kanssa .620 Vastaanottoryhmistä ei 

Kiltalaisia veneilemässä . (Kuva: Tampe-
reen A-Killan arkisto .)

ole sen suurempaa mainintaa myöhemmin 
1980-luvulla . Ajatus vastaanottoryhmästä 
on kuitenkin yksi esimerkki siitä, että Kil-
lassa on pohdittu uusien jäsenten vastaan-
ottoa pitkin historiaa – ja sama pohdinta 
jatkuu edelleen .
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Porin A-kiltalaiset olivat keränneet Tampereen A-Killan 15-vuotisju-
liin kuvia yhteisistä retkistä . Kuva Kolilta vuodelta 1989 . (Kuvat: Tam-
pereen A-Killan arkisto .)

Kortinpeluuta rajoitettiin Killassa vuoden 1985 alussa . Kiltalaisten 
into pelata korttia häiritsi ryhmätoimintaa . Johtokunta päätti, et-
tei korttia saanut pelata ennen puolta yhtä päivällä, eikä iltaryhmissä 
lainkaan .627 (Kuva: Tampereen A-Killan arkisto .)

VUOSI 1985 – KILTA  
YLLÄPITÄÄ KANTTIINIA VIPUSELLA

Vuoden 1982 alusta lähtien Kil-
ta suunnitteli kanttiinia uudelle 
Vipusen katkaisuasemalle .621 Kil-
ta piti Vipusella myös ryhmää ja 
tiedotti siellä, joten kanttiini oli-
si ollut kiltalaisten mielestä luon-
nollista jatkoa toiminnalle . Myös 
A-klinikka avusti kanttiiniasiassa: 
”Klinikan johtaja on lupautunut 
ottamaan asiassa yhteyttä A-kli-
nikkasäätiöön, onhan kanttiinista 
etua katkaisuasemalle myös asiak-
kaiden ostosmatkojen ulospäin vä-

hentyessä.”622 Suunnitelmat tyssäsi-
vät kuitenkin siihen, ettei Klinikan 
johtokunta kannattanut kanttiinia 
ja Kilta päätti vetäytyä toistaiseksi 
koko projektista .623 Asiaa kuiten-
kin heräteltiin henkiin tasaisin vä-
liajoin .624 Lokakuussa 1985 tehtiin 
taas pyyntö kanttiinista Klinikan 
johtokunnalle .625 Mitä ilmeisem-
min ehdotus meni läpi, sillä tam-
mikuun 1986 kokouksessa on jo 
käsitelty kanttiinin tuottoa .626 

Tarmo ”Tiku” Vanha-Eskola ja Urho Huovinen vuonna 1988 . 
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Vuosi 1986 
– Killalle 
oma toimitila 
Papinkadulta

Juha Rajala on kirjoittanut osuvasti kiltojen 1980-lukua vahvasti 
leimanneesta omien tilojen kaipuusta:

”Klinikan tiloissa toimivat killat valittivat vastaanotolle pyrki-
vien humalaisten tahraavan killan mainetta. Klinikoilta liike-
nevissä ahtaissa ja monesti varsin ankeissa huoneissa ei ollut 
mahdollisuutta kovin moniin harrastuksiin [- -]. Tupakoimat-
tomat ja allergiset kärsivät savuisissa huoneissa. A-klinikoista 
erillisten kerhotilojen saaminen – useimmiten kaupungilta tai 
kunnalta – kasvatti 1980-luvulla monien kiltojen toimintamah-
dollisuuksia ja jäsenmääriä. [- -].  Kiltaan tulo helpottui omien 
tilojen ja talojen ansiosta, kun A-klinikan ympärillä leijaillut 
leimautumisen pelko väistyi [- -].”628

Tampereen A-Killan omaa toimiti-
laa metsästettiin sinnikkäästi koko 

1980-luvun alku . Killan johtokunnan jäse-
net Pertti Ahdesmäki ja Pekka Salo kävivät 
esimerkiksi joulukuussa 1983 apulaiska-
punginjohtaja Arvo Sipilän luona keskus-
telemassa toimitilakysymyksestä . Vuoden 
1984 alkuun asia oli edennyt sen verran, 
että järjestelyteknikko oli käynyt tutustu-
massa tiloihin ja asiasta oli neuvoteltu .629 
Myös raittiustoimen johtaja Pirkko Lah-
ti auttoi Kiltaa asiassa . Hän lupasi vuoden 
1984 alussa ottaa yhteyttä apulaiskaupun-
ginjohtajaan ja muihin tilatahoihin . Hän 
myös tarjosi raittiustoimiston uusia tiloja 
Killalle ryhmäkäyttöön . Samalla hän eh-
dotti ryhmiä lääkeaineiden väärinkäyttä-
jille ja lääkkeiden ja alkoholin yhdistelmä-
käyttäjille . Lahti kertoi, että useita pieniä 
tiloja ympäri kaupunkia olisi helpompi 
saada kuin yhtä yksittäistä isoa tilaa .630 

Vuoden 1985 keväällä Killalle tarjottiin 
mitä ilmeisemmi tiloja myös uimahallis-
ta, sillä puheenjohtaja kävi katsastamassa 
tilat todeten ne soveltumattomiksi . Kau-
punginjohtajaan päätettiin olla yhteydessä . 
Samoihin aikoihin myös nuorisolautakun-
nalle lähetettiin kirjelmä toimitiloista .631 
Kaupunkiin päin oltiin jälleen yhteydessä 
huhti-toukokuussa 1985 . Samoihin aikoi-
hin nuorisotoimen johtaja ja nuorisolau-
takunnan puheenjohtaja kävivät tutustu-

massa Killan tiloihin . Tapaamisten jälkeen 
todettiin, että ”toimitilakysymys on järjes-
tettävä uudelleen” .632 Ikioma toimitila saa-
tiin lopulta helmikuussa 1986 .633 Killan 
jäsen Vilho Huovila kuvaa Papinkadun 
saamista seuraavasti: 

”tilavampien tilojen anomuksia pantiin sit-
keästi vetämään Tampereen kaupungilta. 
15.1.1985 jo saatiin kaupungilta lupa uu-
sista tiloista nuorisolautakunnalle tulevis-
ta uusista tiloista, mutta tässäkin aikeessa 
mentiin ”puihin”. Lopulta 1.2.1986 tehtiin 
kaupunginhallituksessa päätös luovuttaa 
Tampereen A-killalle uudet tilat vanhas-
ta saunarakennuksesta, joka jäi tyhjilleen 
kaupungin Pyynikin sairaala-alueelta, sai-
raalan muuttaessa Hatanpään alueelle. 
osoitteeksi tuli Papinkatu 22, Tampereen 
Pyynikin alkupäässä. Tilat vaativat melkoi-
sen peruskorjauksen. [- ]- Tilaa on nyt en-
tiseen verrattuna ruhtinaallisesti neljä huo-
netta + keittiö + varsinainen sauna, joka on 
nyt pyhitetty tupakoitsijoille, koska muissa 
tiloissa ei tässä talossa saa tupakoida.”634

Ensimmäinen johtokunnan kokous uudes-
sa toimipaikassa pidettiin 2 .6 .1986 .635 Toi-
mistoa alettiin siirtää samoihin aikoihin .636 
Uusiin tiloihin muutettiin 7 .7 .1986 . Epävi-
rallinen avaus pidettiin heti elokuussa, jol-
loin vierailulla kävivät Porin, Rauman ja 
Jyväskylän A-Killat . Virkamiehille ja medi-
alle pidetyt avajaiset juhlittiin 21 .8 .1986 .637
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Papinkadulla kävi 1980-luvulla ahkerasti varkaita . Esimerkiksi vuoden 
1989 pääsiäispyhinä katosi toimiston käteiskassasta, uimahallilippura-
hoista, kahvikassasta ja kanttiinista setelit . Oletettu varas sai porttikiellon 
Killan tilaisuuksiin .638 (Kuvat: Tampereen A-Killan arkisto .)

Vuonna 1987 A-Killan puheenjohtaja vaihtui Urho Huovisesta Antti Kos-
kiseen .639 Antti Koskinen (raita paita) ja muita kiltalaisia Valkaman gril-
lipaikalla .

Vuosi 1988 – 
Kolmionkadun 
asuntola

Tammikuussa 1988 pidettiin uuden asunto-
lan neuvottelut sosiaalitoimiston kanssa .645 
Helmikuussa asuntola-asiasta kirjoitetaan 
seuraavasti: ”Kolmiokadun tukiasunto ete-
nee virkaportaissa omaa verkkaista tah-
tiaan. 10-15.2. tienoilla [Tampereen kau-
pungin sosiaalikeskuksen osastopäällikkö 
Jarkko] Helmiseltä pitäisi taas saada tie-
toa asiasta. Remonttia siellä on jonkin ver-
ran tehtävä ja Seppo Jormalaista pyydetään 
tekemään hinta-arvio. Tulevan henkilö-
kunnan koulutuksellisista vaatimuksista ja 
sopivuudesta keskusteltiin vilkkaasti. Am-
mattitaitoista asiansa osaavaa henkilökun-
taa palkataan. Myös kiltalaisen olisi olta-
va yhtenä asukkaana.”646 Kevättä myöten 
asia eteni hiljalleen . Huhtikuussa Kolmio-
kadulle muuttivat ensimmäiset kiltalaiset 
”Kriminaalihuoltoyhdistyksen luvalla lä-
hinnä vartiomiesten kaltaisina ilkivallan 
ehkäisemiseksi” .647 Lisäksi Killasta oli ta-
vattu kaupunginjohtaja Arvo Sipilä ja tämä 
oli ”myötämielinen hankkeelle” . Tapaa-
misessa oli myös selvinnyt, että kaupunki 
voisi ehkä ostaa kiinteistön . Tapaamisessa 
keskusteltiin myös ostopalvelusopimuk-
sesta .648 

1980-luvun lopulla Tampereella pa-
nostettiin päihdeongelmaisten asunto-on-
gelmaan . Vuonna 1988 vihittiin käyttöön 
uusi Viinikanlahden ensisuoja .640 Ensisuo-
ja oli tarkoitettu tilapäisratkaisuksi päihde-
ongelmaisten asunto-ongelmiin .641 Sama-
na vuonna otettiin käyttöön Tampereen 
A-Killan toinen ikioma päihteetön tuki-
asuntola .642 Syksyllä 1987 Urho Huovinen 
oli keskustellut Kolmionkadulla sijaitsevan 
Krimin asuntolan vuokraamisesta tai osta-
misesta A-Killalle . Vihreät matalat parakit 
olivat alun perin olleet osa Loviisan ydin-
voimalatyömaan asuntolaa . Parakkeja oli 
sijoitettu pitkin Tamperetta . Esimerkiksi 
myös Nekalassa sijaitsi parakkeja . Parak-
kien alkuperän vuoksi Nekalassa alue tun-
nettiin Atomikylänä .643 Krimin asuntolana 
Tampereen Rautaharkossa toimineissa pa-
rakeissa oli tilaa 16:lle asukkaalle . Asun-
tola vapautui loppukesästä 1988 . Tilojen 
siirtymisestä Killalle päätettiin neuvotella 
Krimin kanssa . Johtokunnan jäseniä lähti 
asian tiimoilta tutkailemaan myös Helsin-
gin A-Killan omistamaa Solakallion asun-
tolaa .644 
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Toukokuussa kiltalaiset kävivät jälleen so-
siaalitoimiston juttusilla ja saivat tiedon, 
että sosiaalitoimiston johtoryhmä oli lait-
tanut ”hallintokuntansa raamibudjettiin 
ensi vuodelle ostopalvelusopimusehdotuk-
sen Kolmionkadun tukiasunnoista” .649 Ku-
ten luvattu, kaupungin sosiaalilautakunta 
esitti kaupunginhallitukselle Kolmiokadun 
rakennuksen oston . Valtuustolle esitettiin 
myös, että Killan ja kaupungin välille teh-
täisiin ostopalvelusopimus .650 Heinäkuun 
alussa Kolmionkadun tukiasuntojen en-
simmäinen ostopalvelusopimus allekirjoi-
tettiin .651 Kun sopimus oli allekirjoitettu, 
perustettiin jaos hoitamaan Kolmionka-
dun asioita . Jaokseen tuli viisi jäsentä, jois-
ta yksi oli Sosiaalikeskuksen valitsema . 
Killasta jaostoon valittiin siis neljä jäsen-
tä . Työntekijäksi Kolmionkadulle valittiin 
Killan jäsen Risto Laiho .652 

Vuoden 1985 heinäkuussa jäseneksi tullut 
Laiho oli ilmoittautunut oitis johtokuntaan 
ja tullut valituksi varajäsenenä .653 Vuonna 
1987 Laiho pääsi johtokunnan sihteeriksi ja 
siitä edespäin häntä ei pidätellyt mikään .654 
Laihosta tuli yksi Killan moottoreista . Ai-
kaansaavalla miehellä oli nuoruudesta ys-
täviä kaupungin johtotehtävissä, eikä tämä 
pelännyt verkostoitua uusienkaan kasvojen 
kanssa .655 On oikeastaan aivan sama, keltä 
kysyy Risto Laihosta, sillä kaikki muiste-
levat häntä suurella lämmöllä ja ihailulla . 
Laiho toimi aina 2000-luvulle saakka mo-
nen kiltalaisen kätilönä . Kiltalaiset muis-
tavat Laihon kaikkien kanssa toimeen 
tulevana, mutta samaan aikaan hyvin päät-
täväisenä kiltajohtajana . 

Esimerkiksi Killan pitkäaikainen jäsen ja 
työntekijä Jukka Nikula muistaa, että Lai-
ho oli aina oikeassa:

”Meillä tuli joskus riitaa keskenään, jos ol-
tiin eri mieltä. Laiho sano sitten, että men-
näänhän Nikula käymään nortilla. Se tarjos 
nortin ja oltiin nurkan takana tupakilla. Ja 
aina, kun me tulimma pois sieltä, niin olim-
me samaa mieltä. 90 prosenttisesti se oli 
Laihon mielipide, mikä voitti. Ja se kyllä pe-
rusteli sen hyvin. Häneen luotettiin ja hän 
luotti meihin, siis aivan täydellisesti, se oli 
täydellinen luottamus.”656

Lokakuussa 1988 päätettiin, että tukiasun-
toon otetaan työntekijöiksi vain A-Killan 
jäseniä . Vaatimuksena oli myös kiinnostus 
A-kiltatoimintaa kohtaan .657 Vuoden 1989 
alussa Aulikki Nevaluoma ja Tapio Pajama 
aloittivat uusina ohjaajina tukiasunnolla . 
Vastaava ohjaaja oli jo aiemmin työhönsä 
valittu Risto Laiho . Vuonna 1989 tukiasun-
tojaokseen kuului kiltalaisia ja sosiaalikes-
kuksen edustaja Timo Ruohola . Asukkail-
la oli sanavaltaa keskenään valitsemansa 
luottamusmiehen kautta .658 Kolmionka-
dulle pääsi muuttamaan heti vuoden 1989 
alussa .659 Maaliskuun loppuun mennessä 
yhteensä 12 asukaspaikan Kolmiolla oli jo 
11 asukasta .660 Vuoden 1989 lopulla sosiaa-
likeskukselta tuli kyselyä, josko Kolmiolla 
olisi mahdollisuutta pitää jonkinlaista krii-
sipaikkaa talven ajan . Kolmionkadun tuki-
asuntojaos lupasi pitää yhtä paikkaa avoin-
na .661 Vuoden lopulla Kolmionkadulle 
saatiin myös työnohjaaja, A-klinikalta Vi-
pusen sosiaaliterapeutti Arja Pertunkari- 
Tuominen .662

Risto Laiho, Eero Kivimäki ja Yrjö Ikonen Kolmion rappusilla . Killan toi-
sen tukiasuntolan osoite oli Kolmionkatu 3, mistä riitti etenkin alkuun 
vitsiä . Esimerkiksi Vesipostissa oli juttu nimellä ”Killan kolmio Kolmion-
katu kolme” .663 (Kuva: Tampereen A-Killan arkisto .)

Kolmionkadun asuntola . Pihalla Pentti Vesalainen . (Kuva: Meeri Laama-
nen .)
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KATISKA-KUPPILA

että Katiska nimitys olisi viitannut käytä-
vän perällä olleeseen huoneeseen, jossa ih-
miset jäivät ikään kuin Killan loukkuun . 
Kiltalaiset muistavat, että moni tuli sinne, 
koska se oli lopulta ainoa paikka A-klini-
kalla, jossa sai polttaa:

Poseerausta pukin kanssa A-Kiltojen Liiton kesäpäivillä Rovaniemellä vuonna 
1988 .669 Tampereelta matkalle osallistui 11 kiltalaista .670 Urho Huovinen (oik .) ero-
si saman vuonna johtokunnan jäsenyydestään .671 (Kuva: Tampereen A-Killan arkisto .)

Kolmionkadun asukkaita pyrittiin osallis-
tamaan Killan toimintaan . Asukkaat päi-
vystivät esimerkiksi Killan tiloissa A-kli-
nikalla .664 Kahvittelupaikkana toiminutta 
Killan tilaa oli tuolloin alettu kutsua Ka-
tiskakuppilaksi .665 Kukaan ei muista tar-
kalleen mistä nimitys tuli, ei-
vätkä kaikki pitäneet siitä .666 
Toisten mielestä nimi viittasi 
liikaa Tampereen hieman epä-
määräiseen Katiska-nimiseen 
kuppilaan . Useimmat muis-
tavat, että tilassa oli pieni Ka-
tiska hyllyn päällä . Katiska oli 
saatu lahjaksi Porin Killalta ja 
tilan nimitys saattoi tulla sii-
tä .667 Epäilyjä on myös siitä, 

”Mä olin A-klinikan asiakas silloin ja se oli 
siinä Vuolteenkadun ja Ratinankujan kul-
mauksessa. Toisessa päässä oli A-klinikka ja  
toisessa päässä oli Katiska-kuppila. Ja Katis-
ka-kuppilaa piti A-Kilta ja se oli ainoa paik-
ka mihin pääsi tupakalle. Niin sitä kautta mä 
oon niinku kiltalaisuutta alkanut kuuleen ja 
näkeen.” 

 – Killan pitkäaikainen jäsen ja työntekijä Raimo Mäkinen . 668

VUODEN 1988 KUJEET –  
SENSSIPUHELUITA JA 20-VUOTISJUHLIA 

juurikaan rahaa . Summa jaettiin lopulta 
johtokunnan kesken .672 Syyskuun alkuun 
mennessä johtokuntalaiset olivat maksa-
neet ylimääräiset puhelunsa .673 Vuonna 
1988 vietettiin A-Kiltojen Liiton syyskoko-
uksen yhteydessä sekä Tampereen A-Kil-
lan että liiton 20-vuotisjuhlia . Juhlat juhlit-
tiin marraskuussa Tampereella . Tilaisuutta 
varten oli varattu Grand Hotel Tammeris-
ta tila ja vieraille huoneita . Vieraat vietiin 
myös planetaarioon .674  

Artisti Acre Kari tanssitti juhlakansaa liiton ja Tampereen Killan 20-vuotisjuhlissa 
Tammerissa vuonna 1988 .  Myös Kari oli A-kiltalainen . (Kuva: Tampereen A-Killan 
arkisto .)

Killan puhelinlaskuista oli jälleen riesaa 
vuonna 1988 . Heinäkuussa 1988 todettiin, 
että useampi toimipaikka triplasi myös las-
kut . Pöytäkirjassa todetaan: ”puhelimista 
on soitettu mm. senssipuhelimiin ja kauko-
puhelujakin on lukuisasti.” Puheluista käy-
tiin kokouksessa kiivas keskustelu, ”mut-
ta juuri kukaan ei myöntänyt soittaneensa 
maksamatta tai ylipäätään soittaneensa 
lainkaan” . Koska puhelinten rahoitus toi-
mi omantunnon mukaan, ei lippaissa ollut 
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Ryhmätoiminnan 
kehitys 1980-luvulla 
– Hengailuryhmästä 
ongelmanratkontaan

”alkuvuosien keskusteluryhmät muotou-
tuivat vapaamuotoisiksi ”kahvikapakoiksi”, 
joissa keskustelut rönsyilivät spontaanisti, 
eikä yhteisiin aiheisiin useinkaan päästy 
keskittymään .”677 

Toinen seikka, jonka Häkkinen muistaa 
vuosilta 1984–1988, kun hän vielä ”dokasi”, 
on muiden kiltalaisten suhtautuminen hä-
neen: ”mua äärettömästi ärsytti se, kun mä 
silloin aina retkahtelin, otin välillä viinaa tai 
kaljaa. Sitten mä kuitenkin aina palasin, niin 
[ne sanoivat], että ’kyllä me se susta jo näh-
tiin.’ Ja mä sanoin, että: ’Voi jumalauta, et-
tekä tehny mitään.’” Myöhemmin Häkkinen 
kertoo ymmärtäneensä, ettei mitään olisi 
ollut tehtävissä .678 Esimerkki kertoo kuiten-
kin keskustelun tasosta . Toiminta oli tässä 
vaiheessa päässyt jo hyvin kauaksi 1960- ja 
1970-lukujen hoidollisista ryhmistä . 

Kuten jo mainittu, 1980-luvulla Kil-
lassa painottui liikunnallisuus ja 

toiminnallisuus . Kaikille yhdessä teke-
minen ja liikkuminen ei kuitenkaan riit-
tänyt . Vuonna 1984 Killan jäseneksi tuli 
Jukka ”J .P .” Häkkinen .675  Tampereen Kil-
lan pitkäaikainen jäsen ja työntekijä ky-
seenalaisti kiltatoiminnan sisällön . Häkki-
nen muistaa, kuinka häntä ärsytti se, että 
toiminnasta oli tullut vain päihdeongel-
maisten hengailua . Päihdeongelmasta ei 
hänen mukaansa juuri puhuttu: ”mulla-
han oli silloin akuutti päihdeongelma pääl-
lä. En aina tykännyt niistä ryhmistä sen ta-
kia, kun siellä välillä jotkut korjas autoja 
ja tehtiin milloin [mitäkin]. Mä koin, että 
se ei auttanut mun asiaa pätkän vertaa.”676  
Häkkinen ei ollut yksin ajatustensa kans-
sa . Myös Rajala on kirjoittanut A-Kiltojen 
Liiton historiikissa siitä, kuinka etenkin 

VUOSI 1988 – SYNKKÄ  
YKSINPUHELU JOHTOKUNNALLE

Ajatustensa siivittämänä J .P . Häkkinen luki elokuun 1988  
kokouksessa seuraavan puheen:

Ilmeisesti johtokunta on niin tyytyväinen 
omaan toimintaansa, että se ei katso sellai-
sia tarvittavankaan.
Koskahan johtokunnan mieleen tulee se, 
että olisi hyvä toiminnan kehittämisen kan-
nalta, ei vanhojen olojen säilyttämisen, pa-
neutua itse A-ongelmaan, ihmissuhteiden ja 
vastaavan toiminnan kehittämiseen. Olen 
aikaisemmin kysynyt asiasta ja saanut vas-
tauksen, että johtokunnalle kuuluu vain ta-
louden ym asioiden käsittely. Kuka sitten 
käsittelee em. kysymyksiä, ellei johtokun-
ta? Yksittäiset jäsenet vai raittiuslautakun-
ta [tarkoittaa Killan raittiusjaostoa], joka 
on käytännössä vain pelkkä paskanpuhuji-
en potaska – eli lipeäklubi. Mielestäni joh-
tokunnan tulisi käyttää enemmän aikaansa 
näiden inhimillisten ongelmien ratkomi-
seen, kuin kinastelemiseen esim jostain kilo-
metrikorvauksista.
Ei kannata ihmetellä, ettei kiltaan tule uu-
sia jäseniä, ainakaan ongelmaisia, sukulai-
sia ja tuttujahan aina saadaan. Kyllähän 
uusia jäseniä aina silloin tällöin saadaan. 
Mutta heistä ei useinkaan tule aktiivisia, 
koska koko ryhmätoiminta on muuttunut 
em paskanpuhumiseksi.

”Tämä on synkkä yksinpuhelu Tampereen 
A-killan johtokunnalle:

Pankaas kuunnellen te ystävälliset Tampe-
reen A-Killan johtokunnan jäsenet: Olen 
niin kyrpiintynyt teidän tai meidän, ku-
ten haluatte, toimintaamme, koska täällä 
on tullut oman itsensä kohottaminen pää-
tarkoitukseksi. Ns. tukihenkilötoiminnas-
ta ei todellakaan ole tietoakaan oma napa 
on aina lähinnä, koska aivoja ei aina tunnu 
olevankaan, ja jos on, niitä ei käytetä. Paitsi 
tietenkin omaksi eduksi.

Tämä koko johtokunnan toiminnan keski-
piste on taloudenhoito ja nykyään varsinkin 
asuntola-asiat, jotka tietenkin ovat erittäin 
tärkeitä, mutta itse ongelma, niin mikä on-
gelma? On unohtunut täysin. Tämä ongel-
ma on ……. Alkoholiongelma, Oletteko kos-
kaan kuulletkaan siitä? Ehkä olette, mutta 
ette muista, koska olette olleet jo muutaman 
vuoden ns. kuivilla.

On hyvin tärkeää, tietenkin, hoitaa tuki-
asunto-asiat, mutta kuinkas onkaan tuki-
henkilöasiat? Eihän sellaisia ole olemassa-
kaan, ei ainakaan Tampereen A-killassa.
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Toinen ongelma on se, että olen käytännös-
sä nuorimpia, ellen nuorin aktiivikiltalai-
nen, onko tarkoitus todella tehdä tästä uk-
koklubi?

Minun yli 4 vuoden jäsenyyteni aikana ai-
noa itse ongelmaa käsittelevä ryhmä oli 
Ykän vetämä teemaryhmä viime talvena 
ja keväällä sunnuntaisin, sekin varsinaisen 
ryhmäajan ulkopuolella.

Oletteko te todella niin omahyväisiä, että 
meidän ei-raitistuneiden ongelmat eivät 
kiinnosta teitä? Ellei toimintaan tule muu-
toksia, niin olen käsittänyt väärin koko 
A-kiltatoiminnan. Jos on tarkoitus tehdä 
tästä A-Killasta nykyisten jäsenten suljet-
tu salaseura, niin toiminta on ollut erit-
täin tuloksekasta. Tähän viittaa jo sekin, 
että vuosikertomuksessa todetaan, että:  

”Tarkoituksena ei ole uusien jäsenten hank-
kiminen, vaan entisten aktivoiminen, tämä 
jo todistaa sen, että vanhat ”käävät” ovat 
tyytyväisiä omaan hyvinvointiinsa, eivätkä 
he haluakkaan A-kiltatoimintaan mitään 
uudistusta. Eiköhän ”perestroika” olisi kova 
sana tässäkin puljussa. Toivonkin, että tästä 
lähin tunnelma on täällä killassa edes hel-
men verran lämpimämpi. Ja varsinkin sy-
dämellisempi. Toivottavasti tämä puhe he-
rättää teissä keskustelua ja itsekritiikkiä. 
Muistakaa, että A-Kiltatoiminta on iloinen 
asia, kunhan sitä ei käytetä toisten jäsenten 
murjomiseen oman heikon itsetunnon ko-
hottamiseksi!!!

Pankaas puhuen johtokunta!

J.P. Häkkinen”679

Laskiaisrieha vietettiin säässä kuin säässä . Esimerkiksi vuonna 1989 säät eivät helli-
neet ja ”taivaalta tuli jalkarättejä ja vettä vuoron perään” . 688 Kuvan talvena saatiin 
sen sijaan nauttia lumisesta säästä . (Kuvat: Tampereen A-Killan arkisto .)

Puhe herätti johtokunnan kokouk-
sessa vilkasta keskustelua . Häkkinen 

muistaa etenkin Urho Huovisen kommen-
tin: ”Se sai mielenkiintoisen vastaanoton 
siellä hallituksen kokouksessa. Huovisen 
Urho kimpos, että ’Tämä on sairasta panet-
telua!’ Se mua huvitti ja huvittaa vielä ny-
kyään.”680 Pöytäkirjan mukaan Huovinen 
otti asiaan historiallisen näkemyksen to-
deten: ”Samanlaisia tunteenpurkauksia on 
esiintynyt aika ajoin ennenkin killassa ja ne 
voi jättää omaan arvoonsa, Tukihenkilötoi-
mintaa on joskus aiemmin ehdotettu Klini-
kan puolesta, mutta ei silloin saanut siipiä 
alleen” . Sihteerin virkaa toimittanut Ris-
to Laiho oli Häkkisen kanssa samaa miel-
tä siitä, että ”pohtivia ryhmiä olisi tärkeätä 
saada aikaiseksi” . Myös Yrjö ”Ykä” Ikonen 
myötäili ja oli samaa mieltä tukihenkilö-
toiminnan tärkeydestä . Hän ehdotti, että 
uusille kiltalaisille järjestettäisiin alkeis-
kursseja omassa Killassa ja tiedotusta kil-
tatoiminnasta .  Raimo Viitanen puolestaan 
puolsi sitä, että tukihenkilötoiminta on 
turhaa ammattilaisten olemassaolon vuok-
si . Hänen mielestään jokaisella oli Killas-
sa mahdollisuus perustaa ryhmiä . Tarmo 
Vanha-Eskolan huolena oli, ettei ryhmis-
sä kuunneltu, vaan kaikki puhuivat yhteen 
ääneen . Aulikki Nevaluoma ja puheenjoh-
taja Koskinen olivat yhtä mieltä siitä, että 
tukihenkilötoimintaa toisten auttamisen 
muodossa oli, vaikka sitä ei ollut kirjattu 
mihinkään . Koskinen oli myös sitä mieltä, 
ettei kiltalaisia voinut vaatia ”tulemaan sin-
ne tai menemän tänne” tukihenkilötoimin-
nan takia .681

Nykyään puheen kirjoittanutta J .P . Häkkis-
tä naurattaa vanhat sutkautuksensa . Silti 
hän allekirjoittaisi kirjeen nytkin, sillä sa-
mat ongelmat nousevat esiin edelleen . Toi-
saalta jossain asioissa myös Häkkinen on 
joutunut kääntämään takkinsa . Aiemmin 
Killan tukiasuntotoimintaa vastustanut 
nuori on nyt pian eläköityvä mies, joka on 
työskennellyt Killan asuntoloissa parikym-
mentä vuotta: ”Se oli muuten vekkulijuttu, 
silloin kun kaupunki tarjos sitä Kolmionka-
dun parakkia A-Killalle ja siitä puhuttiin 
hallituksessa, niin olin ihan ehdottomasti 
sitä vastaan. Eli olin tulevaa työpaikkaani 
vastaan silloin. Ja mä väitän vieläkin, että 
olin oikeassa silloin. Mä en halunnut, että 
tänne tulee työntekijöitä. Olin aavistavina-
ni ja jälkeenpäin aavistin ihan oikein, että 
se tulee muuttaan ihan hirveän paljon asioi-
ta.”682

ONGELMAN- 
RATKONTARYHMÄ 
Häkkisen kirjeellä näyttää olleen aina-
kin se vaikutus, että se buustasi Killassa jo 
olemassa olevaa suuntaa . Esimerkiksi kir-
jelmän kanssa samana vuonna alkanut, 
mutta sittemmin kesätauolle jäänyt on-
gelmanratkontaryhmä, sai syksyn mittaan 
jatkoa .683 Ongelmanratkontaryhmä oli 
keskusteluryhmä, jossa ratkottiin nimen-
sä mukaisesti jäsenten ongelmia . Kevätko-
kouksen pöytäkirjassa kerrotaan, että Kil-
lassa oli ollut tarvetta kyseiselle ryhmälle . 
Apua ryhmän vetämiseen saatiin A-klini-
kalta . Kilta käytti ryhmän pohjana Klini-

126 127Ryhmätoiminnan kehitys 1980-luvulla – Hengailuryhmästä ongelmanratkontaan Ryhmätoiminnan kehitys 1980-luvulla – Hengailuryhmästä ongelmanratkontaan



kalla toimineen samankaltaisen ryhmän 
materiaaleja .684 Syksyllä 1988 ryhmää lähti 
vetämään Yrjö Ikosen lisäksi puheenpitäjä 
Häkkinen .685 Vuoden alussa ongelmanrat-
kontaryhmää oli pidetty ikään kuin erilli-
senä osana Kiltaa .686 Syksyllä ryhmä kui-
tenkin lähti pyörimään uusin voimin ja 
Häkkisen kirjelmän jälkeen ryhmä vakiin-
nutti asemansa osana Kiltaa . Vaikka johto-
kunnan kokouksessa näytti, ettei Häkkisen 
puheella ollut juurikaan merkitystä, toi se 
usean sellaisen asian esille, jota lähdettäi-
siin seuraavina vuosina tietoisesti paran-
tamaan . Seuraavissa luvuissa huomaam-
me, kuinka kirjaimellinen tukitoiminta 
alkaa ja esimerkiksi nuorille perustetaan 
kokonaan oma ryhmä . Toisaalta nykyinen 
A-Kilta tasapainottelee edelleen puheessa 
mainittujen ongelmien kanssa . A-Kilta on 
siitä hieno että ongelmallinen yhdistys, et-
teivät sieltä apunsa saaneet useinkaan jää 
Kiltaan . Kuten useat kiltalaiset haastatte-
luissaan sanoivat, etenkin nuoret jatkavat 
Killasta matkaa kohti elämää ja Killan tär-
kein tarkoitus on tehdä itsensä tarpeetto-
maksi näiden ihmisten elämässä .687

Antti Koskinen jätti puheenjohtajan tehtä-
vänsä kolmen vuoden jälkeen .689 Eero Kivi-
mäki (kuvassa) valittiin vuoden 1990 pu-
heenjohtajaksi .690 Kivimäki toimi Killan 
puheenjohtajana 15 vuotta .691 Kuva on otet-
tu Porin A-Killan pihassa Länsi-Suomen 
alueen pilkkikilpailuissa . Tampereen Kilta 
voitti joukkuekilpailun ja Kivimäki voitti 
sekä henkilökohtaisen että suurimman ka-
lan kilvat .692

Tampereen A-Killan 
suhde AA-liikkeeseen 
1980-luvulla

pereen Kilta ei linjauksessaan poikennut 
muista A-killoista . Myös A-Kiltojen Liit-
to halusi 1980-luvulla teroittaa A-killan ja 
AA:n eroja . Tästä kertoo hyvin kesän 1987 
tapaus, joka lähti liiton esitteestä . Esitettä 
käsiteltiin Tampereen Killan kokouksessa 
seuraavasti: ”keskusteltiin A-Kiltojen Liiton 
Suomi-Juoksussa jakamista esitteistä, jotka 
vertailivat A-Kilta toimintaa ja AA-toimin-
taa. Vilkkaan keskustelun jälkeen äänestet-
tiin em. Esitteiden käyttämisestä Tampe-
reen A-Killan toiminnassa. Äänestyksessä 
tuli 3 ääntä käytön puolesta [- -] ja 3 ääntä 
käyttöä vastaan [- -]. Koska äänet jakautui-
vat tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisi tu-
loksen, joten em. esitteitä voidaan käyttää 
Tampereen A-Killan toiminnassa.”696 

Vaikka osa Tampereen kiltalaisista on 
aina painottanut, että AA ja A-Kil-

ta eivät kilpaile keskenään, on suhteessa 
ollut myös mutkia . Esimerkiksi Tampe-
reen A-Killan pitkäaikainen puheenjohtaja 
Urho Huovinen painotti, ettei Killassa saa 
mainostaa AA:ta . Vuoden 1984 kevätkoko-
uksessa Huovinen kehotti pitämään A-kil-
lan ’lipun korkealla’ . Hänen mielestään 
A-Kilta ei saanut olla AA:n esiaste, eikä 
AA:ta saanut mainostaa Killassa .693 Johto-
kunnan mukaan myös Killan tiedotuksessa 
oli tehtävä selvä ero AA:n ja A-Killan vä-
lille .694 Keväällä 1982 puheenjohtaja Huo-
vinen oli paikallisradion haastateltavana . 
Haastattelun aiheista mainitaan johtokun-
nan pöytäkirjassa A-Killan ja AA:n ero, 
naistoiminta ja nuorisotoiminta .695 Tam-
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Killan yhteistyötahot 
1980-luvulla

sille tarvittiin kaksi ohjaajaa . Kurssin varsi-
nainen vetäjä oli A-klinikkasäätiön Rauno 
Mäkelä .704 Kansalaisen päihdekurssi alkoi 
kokeiluluontoisesti Metsossa vuoden 1991 
alussa ja sinne otettiin 15 osallistujaa ”kan-
san keskuudesta” .705 Vuoden 1991 aikana 
kurssi pyöri kahdesti .706

Koska Killassa oli totuttu siihen, että Kli-
nikka huomioi Killan tekemisissään, nos-
tettiin silloin älämölö, kun Kilta unoh-
dettiin . Esimerkiksi vuoden 1987 alussa 
Aamulehdessä käytiin päihdehuoltokes-
kustelua . Tampereen Killan kevätkoko-
uksessa jäsenet olivat kummissaan, kun 
Klinikan johtaja Vanhatalo ei ollut kirjoi-
tuksessaan maininnut A-Kiltaa: ”hän ei 
maininnut lainkaan A-kiltaa yhtenä päih-
dehuollon kysymykseen tulevana jatkohoi-
topaikkana, vaikka A-Kilta on alun perin 
A-Klinikan asiakasyhdistys. Kokous kum-
meksui asiaa ja päätti ehdottaa A-Klinikalle 
(vanhatalolle) yhteistä palaveria, jossa käsi-
teltäisiin yhteistoiminta ym asioita.”707 Ant-
ti Koskinen kävi keväällä Vanhatalon pu-
heilla: ”Eero valitteli kirjoituksensa sävyä ja 
A-killan ’unohtamista.’”708 

A-klinikka oli edelleen 1980-luvulla 
Tampereen Killan lähin yhteistyö-

kumppani . Kilta ja Klinikka olivat yhtey-
dessä niin tilojen, kuten Katiska-kuppilan 
kautta, kuin muutenkin . Esimerkiksi välit 
Klinikan johtaja Eero Vanhataloon olivat 
lämpimät ja tämä pyydettiin usein esiinty-
mään Killan tilaisuuksiin . Esimerkiksi vuo-
den 1985 pikkujouluihin hänet toivottiin 
lausumaan runojaan .700 Hyvistä väleistä ja 
A-Killan tarpeellisuudesta kertoo varmas-
ti se, että Klinikka toivoi ryhmätoiminnan 
jatkoa Klinikan tiloissa silloinkin, kun Kil-
ta oli muuttanut Papinkadulle .701 A-kilta-
laiset kävivät Klinikalla tiedotuksen tii-
moilta neljästi viikossa muuton jälkeen .702 
Myös vuosikokouksia ja muita tilaisuuk-
sia pidettiin Klinikan tiloissa . Esimerkiksi 
vuonna 1989 Killan syyskokous pidettiin 
A-klinikan sinisessä salongissa .703 Kevääs-
tä 1989 alkaen junailtiin yhdessä A-klini-
kan kanssa ”kansalaisen päihdekurssia” . 
A-klinikalta alkanutta ajatusta kehiteltiin 
yhdessä etenkin Klinikan johtokunnassa 
istuneen J .P . Häkkisen välityksellä . Kohde-
ryhmäksi valikoituituivat ”ei vielä pitkälle 
alkoholisoituneet henkilöt” . Killalta kurs-

Asian johtokunnan eteen keskusteltavaksi tuonut jäsen teki päätöksen jälkeen 
kyselyn jäsenistölle . Kyselyyn vastasi tiettävästi kuusi ihmistä ja vastaukset 
esitteestä olivat seuraavat:

”Mielipide 1. Liian raju vertailu, asiaton.

Mielipide 2. Minkä takia vertailu? Asenne väärä.

Mielipide 3. Tekstistä tulee kuva vanhojen kaunojen (henk. koht.) hiertämisestä.

Mielipide 4. Vähä ihmeellinen, kuka sitä jakaa?

Mielipide 5. Täysin asiaton, kääntyy omaa toimintaa vastaan.

Mielipide 6. Toivon oman työni puolesta tällaisen ”tiedon” jakamisen loppuvan.”697

Kyselystä huolimatta päätettiin aiempi mielipide pitää ja esitettä jaettiin vuonna 
1987 myös Tampereen Killan toimesta .698 Esite ei ole tiettävästi säilynyt ainakaan 
Tampereen Killan kokoelmissa . Muusta aineistosta voi kuitenkin päätellä sen, 
että esitteessä A-Kiltaa markkinoitiin AA:n kustannuksella .699
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Valkaman sauna säilyi kauan yhteistyön keskipisteenä ja kaikkia yhteistyötahoja 
saunotettiin siellä .721 Myös esimerkiksi Killan juhannusjuhliin osallistui toisinaan 
yhteistyötahojen asiakkaita ja työntekijöitä . 1980-luvun lopusta eteenpäin etenkin 
Risto Laiho (kuvassa) piti huolen yhteistyökumppanien saunotuksesta . (Kuva: Tam-
pereen A-Killan arkisto .)

Toinen merkittävä 1980-luvun yhteistyö-
kuvio oli päihdelaitostiedotus ja molem-
min puoliset vierailut . Esimerkiksi keväällä 
1982 kiltalaiset päättivät käydä vuorotellen 
tiedottamassa, jotta tiedotukset saatiin pi-
dettyä säännöllisesti .709 Valkaman ja sit-
temmin Vipusen tiedotuksen ohella kil-
talaiset tiedottivat esimerkiksi Lammin 
huoltolassa . Vuoden 1987 syksyllä Killas-
ta aloitettiin säännölliset tiedotusmatkat 
Lammille .710 Huoltolasta käytiin myös tu-
tustumassa Kiltaan .711 

Lammin huoltola (ent . Hämeen työlai-
tos) vierotti päihdeongelmaisia edelleen 
1980-luvulla työllä . Alun perin varavanki-
laksi rakennettu ja sittemmin huoltolakien 
alaisena työlaitoksena toimineen Lammin 
yhteyteen perustettiin vuonna 1946 alko-
holistihuoltola .712 Koska Lammille määrät-
tiin päihdeongelmaisista vain pahimmat, 
pidettiin Lammia päihteidenkäyttäjien 
keskuudessa rangaistuksena . Osa vanhim-
mista Tampereen kiltalaisista muistaa 
edelleen Lammin kaalimaalla kyykki-
mänsä päivät .713 Vuonna 1989 huoltolasta 
tuli Mainiemen kuntoutumiskeskuksena 
tunnettu laitos . Muutos liittyy laajemmin 
päihdeongelmaisten hoitoon ja lakiuudis-
tuksiin .714

Tiedotustyötä jatkettiin koko 1980-luvun 
ahkerasti Vipusella, Lammilla ja sittem-
min myös Viinikanlahden ensisuojassa .715 
Lisäksi kiltalaisia kävi puhumassa yksittäi-
sissä muissa tilaisuuksissa, kuten Mielen-
terveyskeskuksen järjestämässä tilaisuu-
dessa .716

Kolmas yhteistyötaho ja ennen kaikkea 
toiminnan mahdollistaja oli Tampereen 
kaupunki . 1980-luvun loppuun mennes-
sä kaupungin lautakunnat ja virastot sekä 
näiden työntekijät olivat tulleet kiltalaisille 
hyvin tutuiksi . Erityisesti raittiustoimiston 
kanssa oltiin tekemisissä muutenkin kuin 
raha- ja tila-asioissa . Esimerkiksi vuonna 
1987 raittiustoimisto piti Valkamassa oh-
jelmaa .717 Neljäs Killalle innokkaasti oh-
jelmaa järjestävä taho olivat opiskelijat . 
Esimerkiksi keväällä 1984 A-klinikan sai-
raanhoitajaopiskelijat halusivat vetää Kil-
lalle toimintaryhmää .718  Viidentenä yh-
teistyökumppanina on syytä mainita 
Tampereen Vuokratalosäätiö . Yhteistyö-
kuvio alkoi vuoden 1989 syksyllä, kun Kil-
ta kävi säätiön juttusilla koskien tukiasun-
tojen asukkaiden sijoittamista kaupungin 
vuokra-asuntoihin .719 Killan sihteeri Risto 
Laiho sai tehtyä sopimuksen Killan tuetus-
sa asumisessa olevien asuttamisesta sääti-
ön asuntoihin sosiaalikeskuksen kautta an-
nettavalla asukaslausunnolla .720 
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Kouluttautuminen 
ja kouluttaminen 
Killassa 1980-luvulla

sialaisia . Esimerkiksi Yrjö Ikonen kävi 
Ryhmätyö ry:n kurssilla vuonna 1989 . Tee-
mana oli yksinäisyys .727 

Aarre Isokallion jälkeen Ikonen hoiti usein 
suhteita liittoon päin . Ikonen myös valit-
tiin liiton kouluttajaksi ja Sisäpostin toi-
mittajaksi vuonna 1989 . Tampere ei ollut 
juuri esiintynyt liiton julkaisuissa, joten 
Ikonen yritti saada enemmän Tamperetta 
koskevia juttuja julkaistuksi .728 Toinen tie-
dotuksen saralla aktiivinen kiltalainen oli 
Risto Laiho . Esimerkiksi vuosien 1989–
1990 vaihteessa yliopistolla järjestettiin lu-
entosarja Tampereen sosiaalipolitiikasta . 
Yksi osa sarjasta käsitteli vapaaehtoistoi-
mintaa ja Killasta pyydettiin Laihoa luen-
noitsijaksi .729 Laihosta tuli Tampereen Kil-
lalle aikansa kasvot, sillä tämä tunsi paljon 
ihmisiä, joiden kautta sai Kiltaa esille . Kil-
ta ei tyytynyt kouluttamaan vain omaa jä-
senistöään, vaan toimintaa tehtiin tutuksi 
myös suurelle yleisölle . Tärkeässä osassa 

Koulutus kulki jatkuvana punaise-
na nauhana kiltatoiminnassa . Suu-

ressa osassa pöytäkirjoista mainitaan, että 
vähintään yksi henkilö Killasta lähti mil-
loin mihinkin koulutukseen tai seminaa-
riin . Killasta ei myöskään epäilty ilmoit-
taa yhteistyötahoille, mikäli jonkin asian 
suhteen kaivattiin lisäkoulutusta . Tampe-
reen Killasta lähti usein koulutuspyyntöjä 
etenkin A-klinikalle ja A-Kiltojen Liitolle . 
Esimerkiksi vuonna 1985 kaivattiin toimi-
henkilökoulutusta liitolta .722 Syksyllä 1981 
keskusteltiin myös tiedotuskoulutuksen 
aloittamisesta Tampereen kiltalaisille .723 
Tiedotusta opiskeltiin Sampolassa vuon-
na 1982 . Lisäksi liitto piti oman kurssin 
a-kiltatiedotuksesta .724 Myös uutta päihde-
huoltolakia opiskeltiin sosiaalikeskuksen 
kurssilla vuonna 1987 .725 Lakiopin tärke-
ys tiedettiin ja saman asian tiimoilta kävi 
myös terveyskeskuslääkäri luennoimassa 
Killassa .726 Liitto kustansi jäsenilleen kurs-
seja ja tamperelaiset olivat aktiivisia kurs-

tiedotusta ja Killan antamaa koulutusta 
olivat tulevat sosiaali- ja terveysalan am-
mattilaiset . Killasta käytiin mielellään kou-
luttamassa ja tiedottamassa etenkin opis-
kelijoille . Oppilaitoksissa oli myös aitoa 
kiinnostusta suhteellisen tuoretta päihde-
työn muotoa kohtaan ja opiskelijoita kävi 
tutustumassa myös Killassa .730 

Yksi kouluttamisen tai ehkä ennemminkin 
tuen antamisen muoto oli myös aloittele-
vien A-kiltojen ohjeistaminen . Tässä Tam-
pereen Kilta kunnostautui 1980-luvun lo-
pulta lähtien, kun lähiseudulle syntyi uusia 
A-kiltoja . Vuoden 1989 alussa tamperelai-
set auttoivat Ylöjärven Killan perustami-
sessa .731 Ylöjärvellä kiltatoiminta lähti tak-
kuisesti käyntiin . Kun Yrjö Ikonen meni 
keväällä tarkastamaan tilannetta, vain kun-
nan työntekijä tuli paikalle . Ikonen sopi 

uuden tapaamisen toukokuulle .732 Tampe-
relaisia pyydettiin toukokuussa Ylöjärvelle 
saunomaan ja tiedottamaan .733 Toukokuun 
tapaamisesta on kirjoitettu seuraavasti: 
”Ylöjärven A-Killan alkuunpanotilaisuu-
dessa 24.5. oli meiltä mukana 7 jäsentä ja 
Ylöjärven Sosiaalityöntekijöitä 3, mutta ei 
yhtään ylöjärveläistä ’alan miestä’.”734 Voi-
daan epäillä, että Ylöjärven työntekijät oli-
vat kiinnostuneempia A-kiltatoiminnasta 
kuin itse asianomaiset . Vasta vuonna 1991 
saatiin ylöjärveläisiä ”alan miehiä” paikalle . 
Kiltatoiminnasta heille tiedotti silloin Ris-
to Laiho ja Liiton Esa Mikkonen .735 Seu-
raavana vuonna 1992 toiminta ilmeisesti 
pyöri jo omillaan . Tamperelaiset kävivät 
saunomassa, puutalkoissa ja kuutamouin-
nilla ylöjärveläisten luona .736 Apua annet-
tiin myös Nokian ja Valkeakosken Killoille 
1990-luvun alussa .737 

Yrjö Ikonen, Risto Laiho ja Aarre Isokallio . (Kuva: Tampereen A-Killan arkisto .)
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1990-luvun alku 
– Lama laskee 
alkoholinkulutusta 
Suomessa

lin kokonaiskulutus laski 11 prosenttia . 
Kulutus lähti uudelleen kasvuun vuonna 
1995 . Tuolloin alkoi matkustajatuonnin 
kiintiöiden helpottaminen eli tuttavalli-
semmin Tallinnan viinaralli . Vuonna 1996 
matkustajatuontia taas hieman hankaloi-
tettiin aikarajoilla ja alkoholinkulutukseen 
saatiin pieni notkahdus . Silti kulutus pysyi 
1990-luvun puolivälistä lähtien lama-aikaa 
korkeammalla .738

Vuosi 1990 oli Suomen alkoholin ku-
lutuksen ennätysvuosi .  Tuolloin 

vaadittiin alkoholipolitiikan liberalisoi-
mista ja viinien saatavuuden parantamis-
ta . Yleinen ajatusmaailma oli, että vapau-
tumisen myötä eurooppalaiset juomatavat 
yleistyisivät, terveyteen panostettaisiin ja 
alkoholin vetovoima vähenisi . Sitten tuli 
lama ja vei huomion sekä rahavirrat pois 
viinasta . Vuoteen 1994 mennessä alkoho-

Kuva Pispalan päihdepäiviltä . Pullot kuvaavat alkoholimäärää, jonka ”alan mies” 
käyttää vuodessa . (Kuva: Tampereen A-Killan arkisto .)
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1980–1990 
-lukujen vaihde 
– Killasta tulee 
palveluntuottaja

yksityisten palvelujen tuottajista tuli näin 
samoista rahoista kilpailevia tahoja . Tämä 
hämärsi eri sektorien rajoja .739 Erityisesti 
Euroopan unionin politiikka tuki kilpai-
luvaltiokehitystä .740 Näin myös vertaistuki-
yhdistyksestä kasvatettiin palvelujen tuot-
taja . Siinä missä Tampereen A-Kilta sai 
aiemmin kaupungin apurahaa, täytyi sen 
1980-luvun lopulta lähtien paketoida val-
miita tuotteita, joita kaupunki osti . Killas-
sa alkoi puhe asukkaiden sijaan asiakkaista 
ja asuntolan sijaan asumispalveluista, joita 
tuotetaan kaupungille . Vuoden 1989 alusta 

raittiuslautakunta siirtyi ostopalvelulinjaan 
ja Killalta pyydettiin ehdotuksia ostettavis-
ta palveluista .741 Ostopalvelutarjoukset oli 
tästä eteenpäin tehtävä puolivuosittain .742 
Vuoden 1990 toimintakertomukseen on 
kirjattu ensimmäistä kertaa: ”Tampereen 
A-Kilta ry on päihdeongelmaisten vapaaeh-
toisjärjestö, joka osaltaan tuottaa myös vi-
rallisia päihdehuollon palveluja.”743 

1980–1990-lukujen vaihteessa osa kilta-
laisista pelkäsi, että yhdistyksen punainen 
lanka, vertaistuki hukataan, jos Kilta alkaa 
palvelujen tuottajaksi ja ottaa työntekijöi-
tä .744 Edelleen tänä päivänä Killassa ollaan 
huolissaan ostopalvelun ja kilpailutuksen 
tuomasta suunnasta .745 Eikä ihme, sillä 
Suomessa yhdistyksillä ja niiden toimin-
nalla on suurempi merkitys kuin missään 
muualla maailmassa .746 Yhdistysten mer-
kitys sosiaalisen pääoman kasvattamises-
sa ja kansalaisaktiivisuuden lisäämisessä 
on Suomessa suuri .747 Esimerkiksi vuonna 
2010 kolmannen sektorin asemasta kirjoi-
tetussa tutkimuksessa todetaan, että mitä 
enemmän järjestöjen kanssa tehtävä yh-
teistyö nähdään palvelusuoritteiden ja os-

topalvelusopimusten läpi, sitä uhkaavam-
pi tilanne on sekä kunnan että järjestön 
kannalta . Kun järjestöt jäävät ilman tukea, 
myös niiden luoma vapaaehtoistoimin-
ta ja yhteisöllisyys katoavat . Siihen, mikä 
tehtiin ennen ilmaiseksi yhdessä tuumin, 
tarvitaan palkattu työntekijä . Pitkällä täh-
täimellä järjestöjen avustaminen on myös 
kunnalle kustannustehokasta .748

Toinen 1980–1990-lukujen vaihteen suu-
ri muutos tuli A-kiltojen valtiolta saamiin 
rahoihin . Vuonna 1988 päihdehuollon jär-
jestöjen tukien maksu siirtyi suorasta val-
tionbudjetista Raha-automaattiyhdistyksen 
kontolle . Taustalla oli raha-automaattiase-
tuksen muutos, jossa RAY:n voittovarois-
ta kustannettujen avustusten kohdealuei-
siin lisättiin raittiustyö ja päihdehuollon 
edistäminen . Monelle järjestölle muutos 
oli helpotus, sillä VALTAVA-uudistuksen 
myötä valtion avut olivat niukentuneet .749 
Myös Tampereen A-Kilta oli muutoksessa 
voittajien puolella . RAY:stä tuli 1990-luvun 
aikana kaupungin ohella Tampereen Killan 
tärkein rahoittaja .

Näin jälkikäteen on usein kirjoitet-
tu, että Suomesta tuli kilpailuval-

tio 1980-luvun lopulla . Silloin Suomi al-
koi muiden Euroopan valtioiden mukana 
purkaa sääntelyä, keventää verotusta, yk-
sityistää ja kilpailuttaa myös niitä yhteis-
kunnan sektoreita, joissa markkinameka-
nismia ei ollut aiemmin . Palvelu ja asiakas 
-keskeisyys toi globaalin kilpailutalouden 
aikakauden . Tälle ajalle tyypillistä on, että 
julkishallinto määrittelee millaisia palvelu-
ja se tilaa ja palvelun tuottaja toteuttaa ne . 
Niin kolmannen sektorin toimijoista kuin 
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Vuosi 1994 –
Tukihenkilötoiminta 
alkaa

”1990-luvun alkupuolella kävin Killalla saunassa, ja siitä se lähti. 
Käytiin myöhemmin siinä toimipisteessä, joka oli siinä kulkutauti-
sairaalan vanhassa täisaunassa [Papinkadulla]. Tapasin siinä Em-
man [sosiaalityöntekijä Eeva Ahonen-Hakala] ja Emman kanssa 
keskusteltiin tärkeistä asioista, jotka liittyivät elämään. Kävin Kil-
lalla saunomassa kerran, kaksi viikossa. Siellä oli sellainen Rannan 
pariskunta, ne oli vapaaehtoistyöntekijöitä ja piti taloa auki iltai-
sin. Mäkisen Raimo oli ja Suutarisen Pena asui tukiasunnoissa. Nii-
den kanssa oli hauskaa ja käytiin moninaisia keskusteluja Tahme-
lan toimipisteen tiloissa. Ja siitä sitten edettiin tukihenkilöprojektiin 
ja sillä lailla. Lautsiassa kävin tulevina vuosina usein koulutus- ja 
virkistäytymistilaisuuksissa. Killassa olen aina ollut rivijäsen, mut-
ta nyt olen lähes parikymmentä vuotta ollut tukihenkilönä yhdelle 
kaverille ja kaveri on pysynyt ryhdissä, on suurin piirtein ihmisten 
kirjoissa. Ja on joitakin muitakin, keitä olen tukenut kuuntelemal-
la heidän huoliaan, ihan epävirallisesti. En ole koskaan kirjautunut 
mihinkään tukihenkilöjärjestelmään. Olen nähnyt tän sillä taval-
la, että sen täytyy olla hyvin henkilökohtainen juttu ja jos se juttu 
leviää hallitsemattomaan tilaan, tarkoitan että siinä on enemmän 
kuin yksi, kaksi tai kolme tuettavaa, niin siinä on aina se mahdolli-
suus, että soitellaan yötä päivää. Silloin se menee mielestäni häirin-
nän puolelle. Killan tiloissa se on eri asia tavata henkilöitä ja lähden 
avoimeen keskusteluun kenen kanssa hyvänsä, saatan jonkun neu-
vonkin antaa elämän eri alueilta ja ohjata ihmisiä uusien harrastus-
ten piiriin. Tämmöistä on ollut mun kiltalaisuus.” 

– Pentti Paavilaisen kertomus Kiltaan tulosta  
ja tukihenkilöksi alkamisesta .750
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A-Kiltojen Liitto aloitti tukihenkilöi-
den kouluttamisen vuonna 1994 . 

Tampere oli yksi kolmen vuoden kokeilun 
aloituspaikkakunnista . Alkuvuosien on-
gelmana oli yllättäen alkoholi . Tukihenki-
löiksi hakeutui ihmisiä, jotka olisivat itse 
kaivanneet apua . Myös liiton tukihenki-
löprojektin sihteeri tarttui kesken projek-
tin pulloon .751 Kun tukihenkilötoimintaan 
panostettiin, saatiin toiminta kuitenkin 
parempaan vauhtiin ja projekti kunnialla 
loppuun . Vertaistuki ja lisääntynyt kou-
lutus vakiintuivat projektin myötä osak-
si liiton ja kiltojen toimintaa .752 Tampe-
reen Killassa tukihenkilöitä kouluttautui 
vuosittain noin kourallinen . Esimerkiksi 
vuonna 1995 koulutettuja tukihenkilöitä 

oli 15 . Näistä seitsemän oli saanut sama-
na vuonna koulutuksen ja loput jatkoi-
vat edellisvuodesta .753 Erkki Pukero toimi 
Tampereen A-Killan yhteyshenkilönä tuki-
henkilötoiminnassa .754 

Tukihenkilön rooli ei ollut helppo, eten-
kään jos oma ongelma puski edelleen esiin . 
Esimerkiksi vuoden 1997 keväällä tuki-
henkilöistä oli pulaa .755 Alun ongelmia 
Tampereen A-Killassa olivat muun muas-
sa tukihenkilötoiminnan sivussa syntyneet 
”vääränlaiset suhteet” . Herkässä tilassa ole-
va tuettava ihastui helposti auttajaansa ja 
toisaalta tukija saattoi hyödyntää tilannetta 
omaksi edukseen . Toinen selvä ongelma oli 
tukijan liika intoutuminen auttajan roolis-
sa . Esimerkiksi eräässä tapauksessa tuki-

henkilö oli kirjannut tuettavan henkilö-
kohtaisia tietoja ylös ja alkanut toimia kuin 
ammattiauttaja . Kolmantena suurena on-
gelmana oli tukihenkilöiden jaksaminen . 
Koska tukihenkilöitä ei ollut riittävästi, 
yhdellä saattoi olla viisi tuettavaa . Tuki-
henkilöt ajoivat itsensä usein umpikujaan 
liialla tuettavien määrällä .756 Ongelmista 
huolimatta esimerkiksi toukokuussa 1997 
tukihenkilöseminaarissa oli mukana kuusi 
tamperelaista .757 Tukihenkilötoiminta puk-
sutti vielä 2000-luvun alkupuoliskolla . Sen 
kyljessä mainittiin kuitenkin aina liian vä-
häinen tukihenkilömäärä ja työn raskaus .758 

Lopulta tukihenkilötoiminta jatkui samalla 
tavalla kuin se oli alkanutkin, vanhempien 
ja uudempien kiltalaisten vapaasti luomina 
suhteina . Nykyinen toiminnanjohtaja Vesa 
Vaittinen kertoo, että nyt on pohdittu kil-
takaveria, joka vastaanottaisi uusia Kiltaan 
tulijoita . Vaittisen mielestä ajatus tukihen-
kilöstä oli aina hyvä . Toteutus kuitenkin 
ontui ja vertaistuki oli yllättävän vaikea 
asia valjastaa hyötykäyttöön: ”Luulen, että 
toi vertaistuki on vähän sellanen, että niin 
kauan, kun sitä ei lähdetä puristaan mihin-
kään muottiin ja yritetä valjastaa mihin-
kään, niin se toimii.”759

VAPAAEHTOISTEN  
HUOLTO
”Tämmösessä työssä on aina riskinsä, kun 
sydämellä tekee ja kaikkensa antaa, niin se 
takki tyhjenee ja tulee seinä vastaan. Se riski 
on olemassa.”760 – Vesa Otsamo

1990-luvun lopulla huomattiin, että Killan 
eteen työskentelevät eivät ole itsestäänsel-
vyys . Vaikka auttaja oli itse selättänyt al-

koholiongelman, oli muiden pinnalla pitä-
minen vähintään yhtä raskasta kuin oman 
ongelman selvittäminen . Myös tukihenki-
lötoiminta toi Killassa esille tarpeen huoltaa 
auttavia käsiä . Vuoden 1997 alussa järjes-
tettiin ensimmäinen varsinainen Vapaaeh-
toisten ilta . Osallistujia oli runsaasti, mikä 
kertoi varmasti jäsenistön huoltotoiminnan 
tarpeellisuudesta . Samantyyppisten iltojen 
pitämistä päätettiin jatkaa ja muita vastaa-
via mahdollisuuksia tutkia . Ensimmäis-
tä kertaa pohdittiin myös mahdollisuuksia 
virkistysmatkoihin .761 

Vuonna 1997 Killan piirissä pohdittiin 
myös vapaaehtoistoiminnan kehittämistä . 
Kiltatoiminnan laajennuttua sekä työnte-
kijöille että vapaaehtoisille oli kasaantunut 
liikaa tehtävää ja ”ihmiset väsyivät” . Asiasta 
tehdyssä raportissa todettiin, että kävijöiden 
määrä oli muutaman vuoden aikana kak-
sinkertaistunut, mutta toiminnan vetäjien 
määrä ei ollut kasvanut samassa suhteessa . 
Raportti kokosi laajan kehityslistan, johon 
kuului ennen kaikkea se, että valtavan työ-
kuorman alle jääneiltä jäsennettiin edes osa 
työtaakasta pois ja virkistystoimintaan pa-
nostettiin .762 Vuonna 1999 Killalle tarjottiin 
kesämökkiä vuokrattavaksi Kuhmalahdelta . 
Niin sanottu piilopirtti päätettiin vuokrata . 
Asiaa perusteltiin kilta-aktiivien virkisty-
misellä ja mahdollisuudella päästä arjesta 
hetkeksi irti .763 Myös muita virkistysreissuja 
alettiin järjestää . Esimerkiksi Lahden teat-
terissa aktiivijäseniä käytettiin kesällä 1999 
Killan kustannuksella .764 Ja vuonna 2002 
tukihenkilöt, aktiivit ja työntekijät pääsivät 
kymmenellä eurolla virkistysmatkalle Tal-
linnaan .765 Tallinnassa on käyty useampaan-
kin otteeseen .766 Huoli aktiivien jaksamises-
ta kulkee läpi 2000-luvun .767 

Suuri osa esimerkiksi Valkaman ylläpidosta tehtiin talkootöin . Etenkin keväisin jär-
jestettiin yleensä talkoot . (Kuvat: Tampereen A-Killan arkisto .)
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1990-luku Killassa 
– Työntekijä vai 
vapaaehtoinen?
”Laihon Ristohan oli aktiivisesti Kiltaa luomassa, laajentamassa 
toimintaa ja kasvattamassa. Kasvukipujahan siinä oli. Kaikki ei 
nähnyt sitä, että pitäiskö lähteä auttamaan niitä, joilla se päihde-
ongelma on vielä akuutti. Eli mennä asumispalveluihin ja työllistä-
mispalveluihin ja muihin. Mutta kasvukivut kuuluu asiaan minun 
mielestäni.”
 – Killan pitkäaikainen jäsen ja työntekijä Vesa Otsamo . 768

töissä .770 Töihin kuului remonttitöitä, päi-
vystämistä ja muita toimipisteiden töitä .771 
1990-luvun kuluessa Kiltaan palkattiin 
jatkuvasti enemmän ihmisiä ja moni tuli 
juuri työllistämispalvelun kautta .772 Kilta 
alkoi myös saada RAY:ltä rahaa projektei-
hin, mikä mahdollisti projektityöntekijöi-
den palkkaamisen . RAY:ltä A-killat saivat 
rahaa, mikäli kunta oli projektin takana . 
Erityisen mielellään RAY rahoitti syrjäyty-

JÄRJET-PROJEKTILLA VAPAAEHTOISIA JA 
TYÖNTEKIJÖITÄ YHTEISTYÖHÖN

kautta vapaaehtoistoimijat ja toimintamah-
dollisuudet yritettiin saada kohtaamaan .778 
Järjet-projekti päättyi maaliskuussa 2007 . 
Projektin jatkona saatiin RAY:ltä avustus 
järjestösihteeriin . Sihteerin tueksi perus-
tettiin myös järjestöjaos ja toiminta jatkui 
sitä kautta . Järjestösihteerin tehtäväksi tuli 
organisoida tapahtumia ja tilaisuuksia .779 
Järjet-projektista Killalle jäi pysyväksi toi-
meksi järjestösihteerin paikka . Vuonna 
2017 sihteerin nimike vaihtui vapaaehtois- 
ja vertaistoiminnan koordinaattoriksi .

Pienimuotoisesta asuntolatoiminnasta 
kasvoi 1990-luvun mittaan laajamuo-

toinen palveluverkosto . Toiminnan kas-
vun ja virallistumisen myötä Killasta tuli 
myös yhä suurempi työnantaja . Kolmion-
kadun asuntolassa työskentelevän kolmen 
ohjaajan oheen saatiin vuonna 1989 en-
simmäiset työvoimatoimiston palkkaamat 
työntekijät .769 Työllistämispalvelun kautta 
Killassa oli vuoden aikana viisi henkilöä 

Järjet-projekti eli Järjestö- ja vertaistuki-
toiminnan kehittämishanke aloitettiin vas-
talauseena työntekijöiden ja vapaaehtois-
ten toiminnan eriytymiseen vuonna 2004 . 
Järjet-projektin tarkoitus oli tuoda työn-
tekijöitä ja muita kilta-aktiiveja lähem-
mäs toisiaan .777 Lisäksi tarkoituksena oli 
kehittää Killan perustoimintoja; vapaaeh-
toistoimintaa, vertaistukea sekä järjestö- 
ja jäsentoimintaa . Järjetillä koitettiin myös 
aktivoida lamaantunutta vapaaehtoistoi-
mintaa . Järjet-projektiin kuului niin sa-
nottu vapaaehtoismylly tai -pankki, jonka 

misen ehkäisyyn ja nuorten huumetyöhön 
kohdistuvia projekteja .773 Tampereen Kilta 
sai yhden ensimmäisistä RAY:n A-killoil-
le suuntaamista projektiavustuksista, kun 
nuorille suunnattu Hunaja-projekti aloi-
tettiin vuonna 1996 .774 

Vapaaehtoisten vaihtuminen työntekijöiksi 
ei kaikkien mielestä ollut positiivista . Ku-
ten jo aiemmin lainattu J .P . Häkkinen tuu-
masi työntekijöiden tulo muutti asioita .775 
Kun työntekijöitä oli 1990–2000-luvuilla 

yhä enemmän, Häkkisen mielestä myös 
rajanveto vapaaehtoisen ja työntekijän vä-
lillä oli yhä selvempi: ”silloin ennen kuin oli 
työntekijöitä, niin jos me jotain haluttiin, 
niin meidän oli tehtävä se ihan itte, kukaan 
muu ei tehny sitä. Ja arvasin, että siitä tu-
lee vähän sellainen, että ’Hei sä oot töissä 
täällä, tee sää toi’.”776 1990-luvulla nousi 
ensimmäistä kertaa esiin vapaaehtoisten ja 
työntekijöiden väliin kasvava kuilu . Asiaan 
tultaisiin kuitenkin puuttumaan kunnolla 
vasta 2000-luvun puolivälissä .
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Tampereen A-Killan 
tiedotus, yhteistyö ja 
uudet toimintamuodot 
1990-luvulla

mipisteisiin .787 Myös vuonna 1991 pidettiin 
medialle tiedotustilaisuus heti tammikuus-
sa ja tilaisuus oli onnistunut . Toimittajia 
kävi ”pitkin päivää” . Yrjö Ikonen ja Laiho 
esiintyivät radioaalloilla ja lehtiin saatiin 
juttuja .788 Uusi esite lanseerasi punaisen 
omenan Killan logoksi . Aluksi omena oli 
piirrettynä jäsenkirjeessä ja esitteissä, kun-
nes syksyllä vuonna 1990 omena päätettiin 
ottaa tunnukseksi . Omena-logon ajatus on 
kirjattu pöytäkirjaan seuraavasti: ”Otetaan 
se käyttöön eräänlaisena Killan tunnuksena 
ja piirretään ja väritetään sitä vähän jokai-
seen informaatio ja ilmoituspaperiin, Jospa 
kuviosta tulisi joskus ihmisille mieleen; Aha, 
A-kilta!”789 Logosta teetettiin esitteiden li-
säksi muun muassa tarroja .790 

1990-lukua voi pitää paitsi avoimuu-
den, myös ennakkoluulottomien kokeilu-
jen aikana . Tiedotusta laajennettiin entistä 
enemmän medialle ja suuremmalle ylei-
sölle . Esimerkiksi huhtikuun lopulla 1990 
A-Kilta piti oman tiedotustilaisuuden, jo-
hon saapui viisi ”julkisen sanan edusta-
jaa” . Pöytäkirjassa mainitaan, että ”Radio 
957, Alueradio ja Radio Tampere lähettivät 

jonkin verran ohjel-
maa Killasta . Myös 
Aamulehdessä oli 
uutinen .” Samoihin 
aikoihin Kilta myös 
uudisti esitteensä 
ja jakoi sitä ympäri 
Tamperetta eri toi-

TYÖNTEKIJÖIDEN JAKO KOKEMUSOSAAJIIN  
JA TAVIKSIIN

Toinen 1990-luvulla esiin pompannut jako 
liittyi niin sanottuihin kokemusosaajiin ja 
taviksiin . Vaikka Kiltaan otettiin paljon 
uusia työntekijöitä lyhyisiin työjaksoihin, 
olivat tietyt periaatteet säilyneet . Tarkkaa 
oli esimerkiksi se, että vakituiset työnteki-
jät otetaan nimenomaan saman arvomaa-
ilman jakavista ja mielellään myös oman 
kokemuksen omaavista kiltalaisista . Vaki-
tuisista työpaikoista ilmoitettiin vain yh-
distyksen sisällä ilmoitustaululla .780 Tämä 
kuitenkin muuttui hiljalleen, kun myös 
muita tulijoita alkoi olla . Ulkopuolelta 
työllistetyt huomattiin tervetulleeksi li-
säksi, kun Kiltaan saatiin sillä tavoin uusia 
aktiiveja .781 Myös yhdyskuntapalvelusopi-
mus ja opiskelijoiden ottaminen harjoit-
teluun muuttivat Kiltaa avoimemmaksi 
yhteisöksi .782 Opiskelijoita oli muutaman 
viikon harjoitteluissa aina vuodesta 1994 

lähtien .783 Vuonna 1996 tehtiin yhdyskun-
tapalvelusopimus Kriminaalihuoltoyhdis-
tyksen kanssa . Ensimmäinen yhdyskunta-
palvelun suorittaja tuli Tahmelaan kesällä 
1996 .784 Silti edelleen vuonna 2002 henki-
löstöpolitiikan päälinjaus suosi oman ko-
kemuksen omaavia henkilöitä .785 ”Tavik-
set” eli päihdeongelmattomat saivat kulkea 
pitkän tien, ennen kuin heidät hyväksyttiin 
osaksi työyhteisöä . Esimerkiksi Raija Ku-
jansuu tuli Kiltaan ensin opiskeluun kuu-
luvan harjoittelun tiimoilta vuonna 1995 
ja jäi sitten opiskelut suoritettuaan Kiltaan 
töihin .  Kujansuu oli ensimmäinen työn-
tekijä, jolla ei ollut taustalla omaa päihde-
ongelmaa . Kujansuu muistelee, että häntä 
vieroksuttiin alkuun sen takia . Lopulta Ku-
jansuu sai hyväksynnän työskenneltyään 
pitkään Killassa .786
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UUSIA TOIMINNAN MUOTOJA – PÄIHDEPUHELIN että jotain on pahasti vialla, jos niin pienet 
asiat ovat hoitoon pääsyn esteenä . Lisäksi 
painotetaan ”juoppojen” omatoimisuutta:

”Jos henkilökunnalla ei ole aikaa, 
niin kokemuksesta tiedämme, 
että juopot ovat suureksi osaksi 
erittäin solidaarisia kohtalotove-
reilleen: on satoja kertoja kannet-
tu ruokaa ja juomaa huonompi-
kuntoisten huoneeseen, on jopa 
kannettu ruokalaan, on talutettu 
lääkkeitä hakemaan ja tupakalle. 
Jos taas pelätään asiakkaan saa-
van kramppeja tai muita koh-
tauksia, on apu katkolla saata-
vissa kuitenkin huomattavasti 
nopeammin kuin kotoa, puhelit-
tomasta ryyppykämpästä tai  
veneen alta.” 799

Kirjeessä todetaan, että ”kun asiakas ei Kat-
kolle kelvannut, neuvotaan häntä kai yleen-
sä kääntymään terveyskeskuksen puoleen 
eli annetaan vaihtoehto ja siirretään vas-

tuu asianomaiselle ja terveyskeskuksel-
le” .800 Kirjeessä kirjoitetaan hyvin tunteisiin 
vetoavasti hoitoon hakeutuvasta henkilös-
tä, joka tulee torjutuksi kaikkialla: ”AJA-
TELKAA: Vielä tunteita aistiva ihminen, 
Hatanpäällä aikaisemmin haukuttu olen-
to istuu terveyskeskuksen odotushuoneessa 
ihmisrauniona (ainakin joidenkin mieles-
tä) ihmisten keskellä.  Mieleen tulee lähinnä 
vuosisadan alun sirkukset, joissa näyteltiin 
erilaisia epämuodostuneita, lihavia, laiho-
ja, pitkiä pätkiä ihmisiä yleisön ”töllisteltä-
väksi” Kuka tunteita ja tuntemuksia kokeva 
ihminen kestää tätä nöyryytystä kymmentä 
minuuttia kauempaa? Siis tämäkään vaih-
toehto ei onnistu. Jää vielä yksi vaihtoehto: 
jatkaa juomistaan niin kauan, kunnes pää 
on tarpeeksi sekaisin ja paaripotilaana. Täl-
lainen aivoton, tuntemukseton ja tahdoton 
olio sitten kai kelpaa jonnekin, ainakin ajan 
myötä Vatialaan tai Saarikorpeen.” Kirjees-
sä myös muistutetaan päihdehuoltolaista 
ja vapaudesta valita hoitonsa: ”Päihdehuol-
tolain edellyttämä asiakkaan vallinnan va-
paus on toteutunut! Jos ihminen kokee tä-
mänkaltaisen vaihtoehdon parhaimpana 
ratkaisuna, eikö meillä kaikilla olisi ajatte-
lemisen aihetta.”801

Päihdepuhelin oli yksi Tampereen A-Kil-
lan 1990-luvun alun kokeilu . Jo vuonna 
1981 oli pohdittu uudeksi toimintamuo-
doksi ”palvelevaa puhelinta” . Ideaan pää-
tettiin kuitenkin palata myöhemmin .791 
Asia kaivettiin uudelleen esille vuonna 
1993 . Tuolloin neuvottelut käytiin raittius-
toimiston kanssa . Tällä kertaa pohdittiin, 
jos A-Kilta ottaisi vuoroja jo olemassa ole-
van päihdepuhelimen ylläpidosta .792 Syys-
kuussa vuonna 1993 päätettiin, että Kilta 
päivystää langan päässä keskiviikkoiltai-
sin raittiustoimistossa .793 Raittiustoimisto 

osti palvelua Killalta .794 Samalle syksylle 
sijoittuu myös yksittäinen A-Kiltojen Lii-
ton puhelinpäivystystapaus, joka tehtiin 
TV1:llä esitetyn alkoholismiohjelman jäl-
keen . A-Kiltojen Liiton puhelinnumero oli 
laitettu ohjelman loppuun .795 Laiho päi-
vysti liiton nimissä ja soittoja tuli illan ai-
kana neljä . Kilta jatkoi raittiustoimistossa 
päihdepuhelimen pitämistä syksyyn 1995 
asti .796 Silloin puhelimen pito siirtyi polii-
sitalolla avattuun päihde- ja sosiaalipäivys-
tykseen, Paussiin .797

A-KILLAN JA A-KLINIKAN SUHDE 1990-LUVULLA – 
KRITIIKKIÄ JA HUOLTA

Tampereen A-Killan johtokunnan jäsenet 
laativat vuosien 1989-1990 vaihteessa kir-
jelmän Tampereen A-klinikan katkaisu-
hoitoasemalle . Kirje käsitteli rappiojuopon 
oikeuksia päästä katkaisuhoitoon . Katkai-
suasemalla oli tapahtunut kirjelmän mu-
kaan koko sen toimiajan suhteellisen rank-
kakätistä asiakkaiden valikointia . Kirjeen 
mukaan ”asiakkaat ovat aika ajoin koke-
neet itsensä erittäin nöyryytetyiksi ha-

keutuessaan katkaisuhoitoon” . ”Fyysisesti 
itsensä erittäin huonoon kuntoon itsen-
sä juoneet” ovat kirjoituksen mukaan kat-
kaisuasemalle pääsyssä ”syrjäytyneistä vie-
läkin syrjäytyneempi ryhmä” .798 Kirjeessä 
ihmetellään, mitkä ovat hoitoon pääsyn 
kriteerit . Katkaisuaseman päässä torjutuik-
si tulleille syiksi on kirjeen mukaan annet-
tu esimerkiksi hoitoajanpuute ja vaaralliset 
kierreportaat . Johtokunta toteaa kirjeessä, 
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A-KLINIKAN TALOUSAHDINKO  
AJAA KILTALAISET KADULLE

tiedote, jota lähetetiin tiedotusvälineille ja 
jaettiin Klinikan edessä . Tiedote otti kan-
taa lamaan, joka uhkasi sosiaalipalvelu-
ja . Tiedotteessa todetaan, että leikkaukset 
”saattavat vaarantaa hyvin paljon ihmis-
ten sosiaalista, fyysistä, ja henkistä perus-
turvallisuutta” . Tiedotteessa myös todet-
tiin, että nyt laiminlyöty terveydenhuolto  
kasvaa myöhemmin suuremmaksi laskuk-
si .804 Heinäkuun ensimmäisellä viikolla 
kiltalaisia päivysti A-klinikan edessä . Heti 
ensimmäisenä päivystyspäivänä 1 .7 .1991 
saapui ”avuntarvitsijoita” suljetulle A-kli-
nikalle . Paikalla kävivät myös Aamulehti 
ja Radio 957 .805 Kiltalaisia oli viikon ajan 
paikalla päivittäin 3-5 ja ”avuntarvitsijoita” 
0-3 . Mielenosoituksen ja avun yhdistäneen 
tempauksen jälkeen Kilta totesi, että tilai-
suus oli ollut lisäksi erittäin hyvää pr-toi-
mintaa .806

kodilta ja Ensisuojasta .813 Vuonna 1991 
Kilta alkoi myös Naisten suojakodin jä-
seneksi .814 Myös esimerkiksi Sininauhan 
kanssa Kilta oli paljon tekemisissä ja siel-
lä käytiin myös tiedottamassa .815 Kankaan-
pään A-kodista tehtiin asiakas ja henki-
lökuntavierailuita Tampereen Kiltaan ja 
Tampereen Killasta mentiin sinne usein 
tiedottamaan . Toisinaan tiedotettiin myös 
Pitkäniemessä .816

Muuta yhteistyötä tehtiin etenkin tilojen 
osalta . Tahmelassa kävi paljon eri toimi-

joita pitämässä omia kokoontumisiaan . 
Lisäksi esimerkiksi Papinkatua alettiin an-
taa muiden käyttöön . Esimerkiksi vuonna 
2002 tila annettiin Nimettömien narko-
maanien ja Nimettömien pelureiden tu-
kiryhmien käyttöön .817 1990-luvulla oltiin 
myös erityisen paljon tekemisissä Län-
si-Suomen alueen A-kiltojen kanssa . Esi-
meriksi vuoden 1990 toimintakertomuk-
sessa mainitaan, että yhteistoimintaa oli 
lähes viikoittain ja ”henkilö- ja perhetasol-
la” solmittiin paljon uusia tuttavuuksia .818

Toinen A-klinikkaan liittyvä merkittävä ta-
pahtuma sijoittuu myös aivan 1990-luvun 
alkuun . Klinikan toimintaa varjosti tuol-
loin huono taloudellinen tilanne . Kesällä 
1991 Klinikkaa päätettiin pitää kiinni re-
surssipulan vuoksi . Myös lomautusvaroi-
tuksista puhuttiin .802 Killassa oltiin A-klini-
kan kiinnimenosta kauhuissaan . Kiltalaiset 
alkoivat pohtia, mitä tilanteelle olisi teh-
tävissä . Alkukesäisessä kokouksessa to-
dettiin: ”asiakkaiden kannalta tilanne on 
erittäin huolestuttava ja odotettavissa että 
terveydenhuolto ei pysty selviytymään asi-
akkaisen hoidosta”. Yksi ilmaan heitetyis-
tä ehdotuksista oli suljetun A-klinikan ul-
kopuolella päivystäminen . Näin päätettiin 
tehdä . Tarkoituksena oli ohjata mahdolliset 
asiakkaat terveyskeskukseen tai sosiaali-
toimistoon tilanteen mukaan .803 Tilantees-
ta ja sen aiheuttamista uhista kirjoitettiin 

YHTEISTYÖ PÄIHDELAITOSTEN  
JA MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA

Tampereen A-Kilta teki etenkin 
1980-1990-luvuilla tiivistä yhteistyötä use-
an hoitolaitoksen kanssa . Esimerkiksi Ylö-
järven Kurussa sijainneessa Palhoniemen 
huoltokodissa pidettiin tiedotusta ja sen 
asiakkaita haettiin Killan juhliin .807 Myös 
ryhmätoimintaa kiltalaiset pitivät Palho-
niemessä henkilökunnan pyynnöstä esi-
merkiksi syksyllä 1994 .808 Lisäksi palho-
niemeläisten kanssa yhteinen perinne oli 
kesäretki .809 Esimerkiksi vuonna 1997 käy-
tiin museokeskus Vapriikissa ja Tampere- 

talolla ja vuonna 1998 katsomassa Pirtua, 
pirtua -teatteriesitys .810 Mainiemessä (ent . 
Lammin huoltola) tiedotettiin ja siellä vie-
tettiin toisinaan myös muuten aikaa mai-
niemeläisten pyynnöstä .811 1980-luvulta 
lähtien Tampereen kiltalaiset olivat paitsi 
käyneet tiedottamassa eri päihdehoitolai-
toksissa, myös hakeneet säännöllisesti ta-
pahtumiinsa esimerkiksi katkaisuaseman 
asiakkaita .812 1990-luvulla haettiin asiak-
kaita Killan toimintoihin Vipusen katkai-
suaseman lisäksi esimerkiksi Naisten Suoja- 

TAMPEREEN A-KILLAN KANSAINVÄLISYYS

Tampereen Kilta oli 1990-luvulla paljon 
tekemisissä naapurimaiden kanssa . Killas-
ta käytiin mielellään tutustumassa vierus-
maiden päihdehuoltoon ja vierusmaista 
käytiin vastavuoroisesti vierailulla Tampe-
reella . Esimerkiksi kesällä 1991 tampere-
laiset lähtivät innolla Länsi-Suomen alueen 
kiltojen kanssa Ruotsin matkalle .819 Vuon-
na 1991 tamperelaiset myös ottivat kantaa 
Liiton yhteyksiin ulkomaisten järjestöjen 
kanssa .  Länsi-Suomen alueen yhteisehdo-
tuksessa luki: 

”Yhteistyön merkitys saman alan järjestö-
jen kanssa on varsin antoisaa kummalle-
kin osapuolelle. Sääntöjen mukaan liiton 
tarkoituksena on olla yhteistyössä koti- ja 
ulkomaisten alan edustajien kanssa. Yli 
20-vuotisen olemassaolon aikana ei liitto 
ole mielestämme riittävästi olut yhteistyössä 
alan ulkomaisiin järjestöihin. Vierailtuam-
me Ruotsissa ja saadessamme tietoa AL-
RO:n toiminnasta sekä keskustellessamme 
heidän kanssaan tuli esille yhteistyön mer-

kitys. Kumpikin osapuoli oli varsin kiinnos-
tunut yhteistyöstä ja mielipiteiden vaihdos-
ta.”820

Kirjeessä Länsi-Suomen alueen killat vaa-
tivat lähempää kanssakäymistä Ruotsin 
”A-Killan” eli ALRO:n kanssa .821 ALRO eli 
Alkoholproblematikers Riksorganisation 
oli vuonna 1973 alkoholistihuoltoloiden 
asiakkaiden ja heidän valvojiensa perusta-
ma yhdistys . 1970-luvulta lähtien lähinnä 
yksi Helsingin kiltalainen oli pitänyt yh-
teyksiä Tukholmaan päin . 1980–1990-lu-
vuilla yhteistyö ALRO:n kanssa hetkeksi 
tiivistyi ja vastavierailuja tehtiin puolin ja 
toisin . Ajan mittaan yhteys kuitenkin kat-
kesi .822 Kiltaa yritettiin myös viedä niin 
Ruotsin kuin Karjalan suomalaisten pariin . 
A-Killan pitkäaikainen jäsen ja työntekijä 
Raimo Mäkinen oli yksi niistä, jotka reissa-
sivat 1990-luvulla ahkeraan vierusmaissa . 
Mäkinen muistaa, etteivät Ruotsi- ja Kar-
jala-projektit ottaneet oikein tuulta alleen: 
”A-Kiltaa yritettiin viedä Ruotsiin, meidän 

150 151Tampereen A-Killan tiedotus, yhteistyö ja uudet toimintamuodot 1990-luvulla Tampereen A-Killan tiedotus, yhteistyö ja uudet toimintamuodot 1990-luvulla



siirtolaisten pariin – ei onnistunut. Karja-
laan oli tämmönen Karjala-projekti. Se ei 
ollut kun ehkä vähän reilu vuoden.”823 Kar-
jala-projekti suuntautui Pitkärantaan, joka 
on kaupunki Karjalan tasavallassa Venä-
jällä .824 Projekti ei ollut pelkästään Killan .  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos puuhasi 
projektia yhdessä Pohjois-Karjalan ja Pit-
kärannan terveysviranomaisten kanssa . 
Pääosassa oli terveyden edistäminen .825

Yksi kansainvälinen projekti kuitenkin 
näytti ainakin hetken aikaa onnistuvan . 
Tampereen kiltalaisten ehkä suurin kan-
sainvälinen kiinnostuksen kohde oli ni-
mittäin juuri itsenäistynyt Viro . Etenkin 
Tallinnassa matkattiin useaan otteeseen . 
Alkuun syynä olivat päihdehuoltosemi-
naarit, joita Tampereen päihdehuoltolai-
tosten yhteistyöryhmä järjesti sosiaalityön-
tekijöille 1990-luvun alussa Tallinnassa . 
Vuonna 1991 Viro oli itsenäistynyt ja se 
etsi päihdehuollollista suuntaa .826 Ensim-
mäinen päihdehuoltoseminaari pidettiin 
itsenäistymisvuonna 1991 . Kiltalaisista 
Aulikki Nevaluoma ja Risto Laiho olivat 
seminaarissa 29:n tamperelaisen sosiaali-
työntekijän kanssa .827

Tallinnan päässä yhteyshenkilönä toimi 
Wismarin sairaalan psykiatri Meelis Kuu-
semets . Kiltalaiset loivat päihdeseminaa-
rissa ensimmäisen yhteyden Kuusemet-
siin, jonka kanssa alkoi Tampereen Killan 
merkittävin kansainvälinen yhteistyö . 
Kuusemetsin mielestä Tallinnassa oli tar-
vetta kiltatoiminnalle . Seuraavana päih-
deseminaarivuonna 1992 Tallinnassa oli 
tamperelaisten lisäksi kourallinen A-Kilto-
jen Liiton johtoa . Kiltatoimintaa esiteltiin 
tallinnalaisille päihdetyöntekijöille . Puo-
li vuotta myöhemmin Kuusemets perusti 

Tallinnan A-killan, Eesti A-gildin .828 Kuu-
semets ja tallinnalaiset päihdetyöntekijät 
kävivät useaan otteeseen vieraana myös 
Tampereella ja erityisesti Tahmelassa – oli-
han myös liiton toimisto siellä .829  Ensim-
mäinen vierailu tapahtui heti A-gildin pe-
rustamisen jälkeen maaliskuussa 1993 .830 
1990-luvun alkupuoliskon A-gildi näytti 
toimivan . Kun Risto Laiho vuonna 1995 
nimettiin A-gildin yhteyshenkilöksi, sen 
toiminta veteli kuitenkin jo viimeisiään . 
Ilmeisesti A-gild kärsi osittain samankal-
taisista ongelmista kuin aloitteleva Tampe-
reen A-Kilta aikoinaan; hoitohenkilökun-
ta oli kiinnostuneempi asiakastoiminnasta 
kuin asiakkaat itse .831 

Kiltalaiset jatkoivat kuitenkin vielä mat-
kojaan Wismarin sairaalaan . Esimerkiksi 
vuonna 1998 Jukka Nikula, Vesa Otsamo ja 
Erkki Pukero kävivät tiedottamassa Tam-
pereen A-Killan toiminnasta ja erityisesti 
tukihenkilötoiminnasta .  Samalla he tutus-
tuivat Tallinnan katulasten päiväkeskustoi-
mintaan ja venäläisten lastenkotiin .832 Ni-
kula muistaa edelleen erityisesti päihteitä 
käyttävät lapset: ”Pahimmillaan siellä oli 
siihen aikaan huumeidenkäyttäjiä niin, että 
apteekistakin loppu liimat. Niille tuli reikiä 
nenään joka puolelle, eli se liima tuli niin-
ku ihon läpi. Ja niillä ei ollut minkäännä-
köistä hoitoa.  Me opiskeltiin ja harjoteltiin 
Virossa Wismarin päihdesairaalassa Puke-
ron Erkin kanssa. Saatiin haastatella näitä 
lääkäreitä ja potilaita. Silloinhan siellä oli 
vaan huumevierotus ja siitä ulos. Ja se joka 
halus muutoin tulla, niin piti maksaa. Että 
alkoholinkäyttäjiä siellä ei niin ollut, että ai-
noastaan huumeidenkäyttäjiä. Ja se oli raa-
inta, mitä me nähtiin, kun oli sänkyyn si-
dottuna ihmisiä, että ne pysy paikallaan.”833

Muita 1990-luvun kansainvälisiä yhteyk-
siä olivat yksittäiset vierailut, joita Kiltaan 
tehtiin . Esimerkiksi vuoden 1993 alussa 
kävi kaksi ”amerikkalaista Duluthista” tu-
tustumassa Kolmioon ja Tahmelaan . Pöy-
täkirjassa mainitaan, että ”olivat erittäin 
kiinnostuneita viemään tämäntyyppistä toi-
mintaa USA:han” . Ilmeisesti vieraat tulivat 
Kankaanpään A-kodin kautta, jonka työn-
tekijä oli samaan aikaan tutustumisreissulla 
Killassa .834 Vuoden 1995 erikoisvieraita oli-
vat irlantilaiset opiskelijat, jotka tutustuivat 
muutaman päivän ajan Kotikartanon toi-
mintaan .835 Samana vuonna myös venäläi-
siä vieraili Kotikartanolla .836 Vuonna 1997 
norjalaisia opiskelijoita kävi Tahmelassa ja 

CESA-projektilaisia illallisella . Käsiinsä nojailee A-Killan Jukka Nikula, joka toimi 
muun muassa Killan autonkuljettajana ja asumispalvelussa ohjaajana . Vieressä oi-
kealla on Erkki Pukero . (Kuva: Jukka Nikula .)

Kotikartanolla .837 Lisäksi kesällä 1997 israe-
lilainen tohtori tutustumassa Tahmelaan .838 
1990-luvun lopulla Jukka Nikula, Erkki Pu-
kero ja Vesa Otsamo edustavat Kiltaa myös 
niin sanotussa CESA-projektissa . Tarkoi-
tuksena oli kartoittaa Itämeren alueen mai-
den päihdetyötä ja vaihtaa kokemuksia 
maiden välillä . Killalle kolmikko esitti idean 
hyvänä tilaisuutena viedä Killan ”know ho-
w:ta” eteen päin .839 Tampereelta projektissa 
olivat mukana myös terveydenhuollon op-
pilaitos, sosiaalialan oppilaitos, kaupungin 
raittiustoimisto ja Turvaverkko ry .840 Tam-
pereen A-Killan kansainvälinen yhteistyö 
on jatkunut 2000-luvulla lähinnä Kiltaan 
tehtävinä vierailuina .841
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Tahmelan 
monitoimikeskus 
– Killan 
identiteettikriisi

tällä – ei Tahmelan monitoimikeskus ollut 
itsestäänselvyys . Jo syksyllä 1989 Sosiaali-
keskus oli ehdottanut pesukoneen sijoitta-
mista Killan toimipisteelle Papinkadulle . 
Näin kuka tahansa voisi pestä pyykkin-
sä, mikäli siihen ei syystä tai toisesta ollut 
muuten mahdollisuutta . Killassa keskustel-
tiin silloin ensimmäistä kertaa siitä, mihin 
kaikkeen toimintaa laajennettaisiin ja kelle 
kaikille ovet avattaisiin: ”Puhuttiin yleisis-
tä periaatteista, että haluammeko tarjota 
palveluja myös vähempi osaisille.” Tuolloin 
ajatukseen suhtauduttiin nuivalla epäile-
vyydellä .845 

Mitä ilmeisemmin vuodessa ajatukseen 
totuttiin . Kun elokuussa 1990 Sosiaalikes-
kukselta tuli ehdotus, että Kilta alkaisi pitää 
Naisten Suojakodilta vapautuvassa kiinteis-
tössä päiväkeskustoimintaa, ääni kellossa 
oli toinen . Monitoimikeskuksen toiminta-
muodoiksi sosiaalikeskus ehdotti arkisia 
apupalveluita, kuten pyykinpesumahdol-
lisuutta sekä hygienia- ja ruokailupalvelu-
ja . Toinen sosiaalikeskuksen määrittelemä 
tarkoitus oli erilaisten yhdistysten ja mui-

den toimijoiden mahdollisuus vuokrata ti-
laa . Kilta kiinnostui asiasta niillä ehdoin, 
että toimintaan saadaan ”ostopalvelusopi-
mus, joka mahdollistaa aluksi vähintään 
kahden henkilön palkkaamisen, tarpeellis-
ten palvelujen ja tarvikkeiden hankkimi-
sen sekä kattaa kiinteistön käyttökustan-
nukset” . 846 Myös RAY:ltä päätettiin hakea 
toiminta-avustusta .847 Alkuun projektis-
sa oli ongelmia kaupungin rahoituksen ja 
muun kanssa .848 Vuoden 1990 lopulla Tah-
mela-projekti oli edennyt siihen vaihee-
seen, että kiinteistölautakunnalle päätettiin 
tehdä vuokra-anomus . Myös sosiaalilauta-
kunnalle päätettiin tehdä rahoitusanomus 

seuraavaa vuotta 1991 varten .849 Vuoden 
1991 alussa sosiaalilautakunta otti myön-
teisen kannan vuokraamiseen .850 Tampe-
reen kaupungin kiinteistölautakunta päät-
ti helmikuisessa kokouksessaan vuokrata 
Tahmelan kiinteistön Killalle hintaan 1000 
markkaa kuussa . Lisäksi Killan tuli huo-
lehtia muista juoksevista kuluista, kuten 
sähköstä ja jätehuollosta .851 Kilta otti tar-
jouksen vastaan . Vuokrasopimus allekir-
joitettiin 18 .2 .1991 .852 

Kilta ei kuitenkaan aikonut käyttää Tahme-
lan kiinteistöjä vain päiväkeskuksena . Heti 
helmikuussa suunniteltiin, että Tahmelaan Killan kasvun myötä pohdittiin, mi-

hin kaikkeen toiminnan pitäi-
si ulottua . 1990-luvun alussa toimintaa ja 
sen kehittämistä mietti Killan kehittämis-
työryhmä . Ryhmän väliraportin tiimoil-
ta päätettiin perustaa toiminnanjohtajan 
virka kesän lopulla 1992 . Risto Laiho siir-
tyi asuntolaohjaajan virasta pääasiallises-
ti toiminnanjohtajan tehtäviin .842 1990-lu-
vun mittaan A-Killasta tuli myös virallinen 
osa Tampereen päihdehuoltoa . Kiltalaisia 
istui 1990-luvun alusta lähtien Tampereen 
päihdehuoltoyksiköiden yhteistyöryhmän 
(PÄHY) kokouksissa kertomassa mielipi-
teensä käsiteltävistä aiheista .843 Risto Laiho 
edusti Kiltaa myös Tampereen kaupungin-
hallituksen nimeämässä Raittius- ja päih-
deasiainneuvottelukunnassa .844 

Tahmelan monitoimikeskus niveltyy osak-
si sitä keskustelua, jota Killassa käytiin toi-
minnan paisuessa; mihin kaikkeen ryh-
dytään . Vaikka Killassa oltiin monessa 
yksittäisessä ulospäin suuntaavassa tapah-
tumassa mukana – ja yksittäiset kiltalaiset 
olivat sitäkin aktiivisempia kaupungin ken-

Tahmelan monitoimikeskuksella porukkaa Pispalan päihdepäivillä vuonna 1991 . 
(Kuvat: Tampereen A-Killan arkisto .)
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otetaan kaksi asukasta siipirakennukseen . 
Asukkaiden tehtäväksi annettiin kiinteis-
tön pihatyöt . Samaisessa kokouksessa pää-
tettiin vuokrata A-Kiltojen Liitolle huone 
Tahmelasta .853 A-Kiltojen Liiton toimiston 
vuokra-aika alkoi lokakuun alussa .854 Vuo-
den 1992 alussa myös Tampereen Killan 
toimisto muutti Papinkadulta Tahmelaan . 

Siitä lähtien Liiton ja Tampereen Killan 
toimistot sekä päihteistä toipuvat asukkaat 
elivät naapuruksina usean vuoden ajan .855 
Yhteistyö A-Kiltojen Liiton kanssa oli 
muutenkin läheistä, sillä Risto Laiho toi-
mi 1990-luvulla liiton taloudenhoitajana ja 
kouluttajana .856 Vuonna 2000 liitto muutti 
lähemmäksi keskustaa Salhojankadulle .857

TAHMELA YHTEISTYÖN KESKUKSENA

”Yhteistyö Tahmelan ja Pispalan asukkaiden kanssa on ollut hyvin 
myönteistä, mm lähiseudun eläkeläiset ovat voineet käyttää saunomis-

palveluja, mistä mahdollisuudesta ovat olleet sangen tyytyväisiä.”858

minnan vuonna 1997 .863 A-kiltojen piirissä 
Tampere oli ensimmäisten joukossa päivä-
keskustoiminnassa . Ensimmäisenä päivä-
keskustoiminta oli aloitettu Kajaanin Seu-
dun A-Killassa .864

Tahmelassa varsinainen päivätoiminta al-
koi kesän alussa vuonna 1991 .865 Saunatoi-
minta oli heti ylivoimaisesti suosituinta .866 
Vaikka Killan kevätkokouksessa Tahme-
la esiteltiin jäsenille päihdeongelmaisten 
ja heidän omaistensa päivä- ja monitoi-
mintakeskuksena, ei toiminta siellä jäänyt 
niin sulkeiseksi . Keväällä järjestettiin esi-
merkiksi aloitekilpailu A-kiltatoiminnan 
kehittämiseksi . Erityisesti haluttiin tietää, 
millaista toimintaa ihmiset kaipaavat Tah-
melaan . Myös Papinkadulle tehtiin aloi-
telaatikko, johon ihmiset saattoivat jättää 
ehdotuksia .867  Myös seudun eläkeläiset 
löysivät saunapaikan nopeasti, mikä toi 
Tahmelaan Killan ulkopuolisia kävijöitä .868 
Lisäksi sosiaalityöntekijät alkoivat päivys-
tää Tahmelassa . Tämä toi tiloihin lisää ”uu-
sia palvelujen käyttäjiä” .869 Sosiaalityönteki-
jät päivystivät ensimmäiset vuodet kerran 
kuukaudessa Tahmelassa . Sosiaalityönteki-
jöiden päivystys koettiin Killassa niin tar-
peelliseksi, että kun vuonna 1998 sosiaa-
lityöntekijät päivystivät vain kolme kertaa 
vuodessa resurssipulan vuoksi, toivoi Kilta 
säännöllistä päivystystä takaisin .870

Tahmelassa vietettiin monia vappuja aina näihin päiviin saakka . Kuvassa J .P . Häkki-
nen Napakymppi-ohjelmanumerossa . (Kuva: Tampereen A-Killan arkisto .)

Vuonna 1991 auennut Tahmelan moni-
toimikeskus muunsi osaltaan Tampereen 
A-Kiltaa avoimempaan suuntaan . Tah-
melassa aloitettiin Killan päiväkeskustoi-
minta . Monitoimikeskus oli Killan en-
simmäinen kaiken kansan huone . Kynnys 
osallistua toimintaan madaltui . Tahmela 
myötä huomattiin, että kaikelle kansalle 
avoimempi toimintamuoto toimii pienis-
tä ongelmista huolimatta . Tahmelan aja-
tus oli alusta asti hyödyttää useampia ta-
hoja kuin pelkkää A-Kiltaa . Alun perin 
idea monitoimikeskuksesta tuli sosiaali-
keskukselta ja avoimuus oli ikään kuin ta-
lon vuokrausehto .859 Tahmelan myötä Kilta 
otti harppauksen myös ongelmia ennalta 
ehkäisevään suuntaan . Kaupunki varmas-
ti tunnisti päihteettömän olohuoneen tar-
peen kaupungissa ja ajassa, jossa elettiin 
suurtyöttömyyttä ja lamaa .860 Esimerkiksi 
Juha Rajala toteaa A-Kiltojen Liiton his-
toriikissa, että ”kiltatoiminnan arvostus-
ta lisäsivät myös laman jälkeen edelleen 
kasvanut sosiaali- ja erityisesti avopalve-
lujen kysyntä sekä ehkäisevän sosiaalityön 
merkityksen korostuminen .”861 Päiväkes-
kukset olivat yksi keino syrjäytymisen en-
naltaehkäisyyn . Tampereen seudulla myös 
Sininauha avasi oman päiväkeskuksensa 
vuonna 1991 Vilusen kartanolla .862 Lisäksi 
Lempäälän A-Kilta aloitti päiväkeskustoi-
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Tahmelan ensimmäisenä kesänä Killas-
sa suunniteltiin myös ensimmäisiä Pispa-
lan päihdepäiviä . Tampereen A-Kiltaa oli 
pyydetty mukaan yhdeksi järjestäjätahok-
si .871 Tapahtuman Kilta järjesti yhteistyös-
sä sosiaali- ja terveystoimen läntisen alue-
toimiston, raittiustoimiston ja A-klinikan 
kanssa .872 Ensimmäiset Päihdepäivät jär-
jestettiin elokuun lopulla 1991 . Osallistu-
jia oli yli odotusten, noin 200 henkeä . Ta-
pahtuma tavoitti sekä alan työntekijät että 

asiakkaat .873 Päivän päätteeksi lähes 30 
henkeä pulahti veteen tapahtuman kruu-
nanneessa Kuutamouinnissa .874 Etenkin 
yhteistyötapahtumien kautta kiltatoimin-
nasta tuli 1990-luvun mittaan avoimem-
paa ja tunnetumpaa . Kolmansissa Päih-
depäivissä vuonna 1993 oli mukana myös 
päättäjiä . Kilta lobbasi siellä esimerkiksi 
uuden Kotikartano-tukikodin perustamis-
ta .875 Pispalan päihdepäiviä (nyk . Pispalan 
päihde- ja mielenterveyspäivät) on järjes-
tetty vuosittain aina näihin päiviin saakka . 

Tahmelaa myös vuokrattiin alusta asti ah-
kerasti muiden yhdistysten ja toimijoiden 
käyttöön . Esimerkiksi heti keväällä tilaa 
vuokrattiin Pispalan karnevaalille .876  Tah-
melassa pidetyistä kursseista ja muista ti-
laisuuksista koitui kuitenkin myös haitto-
ja . Esimerkiksi alkoholia käytettiin, eikä 
jälkiä aina siivottu .877 Tahmelassa 1990-lu-
vun alussa asunut ja talonmiehenä toimi-
nut Raimo Mäkinen muistaa hyvin, kuinka 
vaikeaa tila oli pitää alkoholittomana:

”Sinne yritti pispalalaiset ja 
tahmelalaiset tulla saunaan 
ja ottaa kaljaa, mut me 
pidettiin se, että kaljaa siel 
ei ota kukaan. Välillä oltiin 
nyrkit savessa, mentiin pitkin 
nurmikoita, mutta se viesti 
meni loppujen lopuksi perille, 
että sinne ei ole kellään mitään 
asiaa, jos on päihtynyt.”878

Toisaalta tila toi päihteettömiä yhdistyksiä 
lähemmäs toisiaan . Esimerkiksi AA-ryh-
mäläiset kävivät toisinaan Tahmelassa sau-
nomassa .879 Ja vuonna 1997 Nimettömien 
narkomaanien ryhmä piti kesäpäivänsä 
Tahmelassa .880 Tahmelaa voi nyt jälkeen 
päin pitää suhteellisen onnistuneena su-
latusuunina jo alussa . Myös esimerkik-

si seurakunta oli mukana alusta lähtien . 
Tahmelaa varten anottiin seurakunnilta 
kohdeavustusta irtaimistohankintoihin .881 
Seurakunnalta saatiin 10  000 markkaa 
avustusta alkuhankintoihin .882 Harjun seu-
rakunnasta käytiin myös kerran kesässä pi-
tämässä pihakirkkoa Tahmelassa 1990-lu-
vun ajan .883 

Naisten kerho askarteli syksyn 2017 mittaan Pikku-Pispalan, joka koottiin myöhem-
min Tahmelan seinälle . 

Monitoimitalon seinällä oli muistutus 
Killan ja kävijöiden arvoista, jotka oli 
koottu puun muotoon .
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TAHMELASTA KILTALAISTEN KIINNEKOHTA

Naisten Suojakotina tunnetusta talosta tuli 
kiltalaisten käsissä suoja yksinäisyyttä vas-
taan . Vuosikertomuksista voi nähdä, että 
Tahmela säilyi aina näihin päiviin saakka 
kiltalaisten ja kaupunkilaisten kiinnekoh-
tana, sillä siellä oli vuosittain eniten kävi-
jöitä suhteessa muihin Killan paikkoihin .890 
Killassa koettiin vuonna 2009 säikähdys, 
kun tilakeskus uhkasi myydä Tahmelan 
toimitilan . Myyntiaikeet kuitenkin äänes-
tettiin kumoon ja Kilta sai jatkoaikaa kol-
me vuotta .891 Nyt tämän historiikin kirjoi-
tusaikaan keväällä 2018 Tahmelan aika tuli 
täyteen . Tampereen A-Killan hallitus päätti 
toukokuisessa kokouksessaan luopua Tah-
melasta . Päivätoiminta Tahmelassa päättyi 
heti toukokuun lopussa 2018 . Kaikki toi-
minta päättyi kesän 2018 aikana .892 Tahme-
lasta luovuttiin, sillä Tampereen kaupunki 
ei enää ostanut Tahmelan päivätoiminta-
palveluja . Viimeinen ostosopimus päättyi 
maaliskuussa 2017 . Kilta pyöritti toimintaa 
omilla varoillaan yli vuoden . Viimeisenä 
liikkeenä kerättiin Monitoimitalon asiak-
kaiden nimiä vetoomukseen, jolla yritet-
tiin saada kaupunki turvaamaan Tahmelan 
Monitoimitalon tulevaisuus .893 

Vielä vuoden 2017 lopulla naisten kerho kokoontui Tahmelassa . Kuvassa kerhon pik-
kujoulut . Naiset kertoivat, että Monitoimitalolla kävi mukavaa porukkaa vauvasta 
vaariin . Ennen naisten kerhon alkua talolla oli biljardipeli käynnissä ja kerhon jäl-
keen paikalle saapui yksinäinen mies nauttimaan pikkujouluista jääneistä glögistä ja 
tortuista . Mies kyseli joulunviettopaikkaa ja hänelle luvattiin ilmoittaa, kun Killan 
joulunviettopaikka varmistuu . (Kuvat: Jemina Michelsson .)

Tahmelan talo sijaitsee aivan Pyhäjärven 
rannassa, mikä teki siitä varmasti juuri 
siksi suositun ajanviettopaikan . Talvisin 
pilkittiin ja kesällä veneiltiin . Killan pit-
käaikainen jäsen ja päihdetyöntekijä Vesa 
Otsamo muistaa, kuinka toiminnanjohtaja 
Laiho haaveili Papinkadun saunassa siitä, 
että Kilta kasvaisi niin, että saataisiin jär-
vinäköala . Ei mennyt kauaa, kun Tahmelaa 
tarjottiin Killalle . Liekö juuri järvinäköala 
houkutellut toiminnanjohtajaa ja muita 
kiltalaisia päiväkeskustoiminnan tielle .884 
Vuoden 1996 alussa nimi muutettiin Tah-
melan monitoimitaloksi, joka kuvasi kil-
talaisten mielestä paremmin talon luon-
netta .885 Tahmelaan syntyi koko joukko 
kiltaperinteitä, joista osa jatkui aina kevää-
seen 2018 saakka . Kesällä vietettiin silli- ja 
perunajuhlia ja syksyllä lettukestejä .886 Pik-
kujoulut pidettiin 1990-luvun ajan yleensä 
Tahmelassa .887 Tahmela oli auki myös juh-
lapyhinä, joten sinne saattoi mennä viet-
tämään esimerkiksi jouluaattoa .888 Myös 
uutta vuotta vietettiin Tahmelassa tanssien 
ja rakettien paukuttelun merkeissä useana 
vuonna .889 
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Vuodet 1990–1994 
– Kilta rakennuttaa 
Kotikartanon

Myös rahoituksen saamista jännitettiin va-
litusten kanssa samaan aikaan, kun kau-
pungilta anottu lainan takaus ei edennyt 
toivottuun tapaan . Kiltalaiset ryhtyivät 
tekemään tosissaan töitä Kotikartanon 
eteen . Yhteys pyrittiin luomaan kaikkiin 
päättäjiin ja puolueisiin .905 Myönteinen 
takauspäätös saatiin lopulta vuoden 1994 
alussa .906 Kiltalaisilla oli pieni pelko, että 
naapurit valittaisivat myös kaupungin lai-
nantakauksesta  .907 Näin ei kuitenkaan käy-
nyt . Reilu kolmen vuoden odotus päättyi, 
kun Kotikartanon rakentaminen alkoi pää-
siäisen jälkeen vuonna 1994 .908 Peruskiven 
muuraus -tapahtuma pidettiin 26 .5 .1994 .909 
Kivijalkaan muurattiin tukikodin perus-
kirja, Killan säännöt, toimintakertomus 
vuodelta 1993, päivän Aamulehti ja käytös-
sä olleet kolikot . Päämuurarina toimi Tam-

pereen kaupungin toimialajohtaja Vesa 
Kauppinen . Laiho kirjoitti muurauksesta 
seuraavin sankääntein: ”Muuraajia oli niin 
paljon, että olisi ollut varmaan perusteltua 
anoa rakentajilta vaikkapa urakkahinnan 
alennusta.” Peruskiven muurauspäivä oli 
sateinen, joten päättäjät ja muu juhlaväki 
värjöttelivät popliinitakeissaan ja sateen-
varjoissaan seuraamassa toimitusta .910 

Kotikartano valmistui vilkkaasti ja har-
jannostajaisia vietettiin jo elokuun lopul-
la 1994 .911 Rakentaminen oli vähän edel-
lä aikataulusta .912 Ensimmäiset asukkaat 
muuttivat sisään joulukuun 1994 alussa .913 
Keväällä laitettiin Kotikartanon piha kuo-
siin yhteisvoimin . Ohjaaja Jari Ronkaisen 
johdolla Kotikartanon asukkaat ja henki-
lökunta istuttivat pihan vehreäksi .914 Koti-

Vuosina 1990–1994 Kilta suunnit-
teli ja rakennutti ensimmäisen 

oman tukikodin . Vaikka Killan takana 
seisoi merkittäviä päättäjiä ja Kartanon-
kadun tontti oli luvattu Killalle jo vuonna 
1990, matkalla oli monta mutkaa . Kotikar-
tanon894 myötä Kilta joutui myös taistele-
maan Kolmiosta, sillä kaupunki ei nähnyt 
järkeä usean asuntolan ylläpitoon . Vuonna 
1990 uusi tukikoti oli suunnitteilla ja kau-
punki oli alustavasti luvannut tontin Kil-
lalle .895 Virallista vuokrauspäätöstä odo-
tettiin kuitenkin vuoteen 1992 .896 Vuoden 
1992 syksyllä Tampereen kaupunginval-
tuusto päätti, että Rautaharkon tontti on 
vuokrattu Tampereen A-Killalle 50 vuo-
deksi eteenpäin .897 Rakennuslupa saatiin 
marraskuussa 1992 .898 Kilta piti asuntolas-
ta tiedostustilaisuuden tontin lähellä asu-
ville syyskuussa 1991 Koivistonkylän seu-
rakuntakodissa . Tilaisuudessa oli paikalla 
noin 40 henkilöä . Jo silloin kävi ilmi, että 
osa vastusti asuntolaa ja puuhasi asiasta 
valitusta .899 Lopulta valitusprosessi oli mo-
niportainen . Lähistön asukkaat valittivat 
ensin rakennusluvasta lääninoikeuteen ja 

sitten tontin vuokrauksesta sekä lääninoi-
keuteen että korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen .900 Vuoden 1992 kohdalla Killassa aja-
teltiin valitusinnon viimein laantuneen .901  
Lopulta rakentamisen aloitusta saatiin 
kuitenkin odottaa aina vuoden 1994 ke-
vääseen saakka .902 Lääninoikeus ja lopulta 
myös hallinto-oikeus kumosivat yksitel-
len valitukset .903 Kiltalaisista moni muistaa 
Kotikartanon stressaavat vaiheet . Erityi-
sesti yksi Kartanonkadun naapuri oli Kil-
lan kimpussa:

”Kaks vuotta Kenkä-Matti 
siirsi sitä rakennushommaa, 
kun muovipullomiehiä tulee 
hänen mäkeensä asuun. Se toi 
tosin kahden vuoden päästä 
kukkia Kotikartanolle jouluks, 
että hän on ollut typerä siihen 
aikaan, kun ei tän parempia 
naapureita ookkaan. Että kyllä 
tätä vastustusta on aina ollut.” 
- Aarre Isokallio . 904

Kotikartanon peruskiven muuraustilaisuutta ei sää hellinyt, mutta tunnelma oli sitä-
kin korkeammalla, kun rakentaminen päästiin viimein aloittamaan . (Kuvat: Tampe-
reen A-Killan arkisto .)
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Kartanon vihkiäiset pidettiin 25 .6 .1995 .915 
Kotikartano oli alusta asti enemmän  
valvottua asumista kuin Valkamassa . Ko-
tikartanolle palkattiin henkilökuntaa siinä 
missä Valkamassa asukkaat huolehtivat it-
sestään ja toisistaan .916 Kotikartanon suu-
rin rahoittaja oli RAY .917 Summa kattoi 70 
prosenttia A-talon ja irtaimiston kustan-
nuksista ja 8 prosenttia B-talon kustannuk-
sista .918 Asuntorahaston lainalla kustannet-
tiin 92 prosenttia B-talosta .919 Tampereen 
kaupunki takasi miljoonan markan lainan, 
joka otettiin Tampereen Seudun osuus-
pankista .920

KOTIKARTANO VIE 
KOLMION PAIKAN
Alkukesästä 1993 kävi ilmi, ettei kaupun-
ki pysty ostamaan tukikotipalveluja sekä 
Kolmiolta että Kotikartanolta . Kiltaa käs-
kettiin luopua Kolmiosta tai kuten pöytä-
kirjassa lukee ”kaupunki laittoi A-killan 
seinää vasten” . Tampereen A-Killan halli-
tus päätti alkuun lakkauttaa Kolmionka-
dun Kotikartanon valmistuttua, sillä uusi 
tukikoti oli Killalle tärkeä askel .921 Ilmei-
sesti Kolmionkadusta oli kuitenkin tullut 
sen verran tärkeä, että lopulta siitä pää-
tettiin taistella . Syyskokouksessa vuonna 
1994 päätettiin, että Kolmionkadun toi-
mitila yritetään pitää A-Killan hallussa . 
Rahoitusta pyrittiin ”etsimään kaikin kei-
noin” kaupungin kieltäydyttyä ostamas-
ta sieltä palveluita Kotikartanon jälkeen . 
Ajatus oli, että Kolmionkadulla voitaisiin 
pitää päiväkeskustoimintaa kuten Tahme-
lassa .922 Myös tukiasuntoja pyrittiin säilyt-
tämään siinä sivussa kahdelle henkilölle, 
”jotka samalla huolehtisivat kiinteistöstä ja 
toimisivat eräänlaisina vartiomiehinä ilki-

vallan ehkäisemiseksi” .923 Kiltalaiset olivat 
ahkerasti yhteydessä päättäjiin . Lopulta 
Kolmioon saatiin kuin saatiinkin sosiaa-
li- ja terveyslautakunnalta ostopalveluna 
39  500 markkaa vuodelle 1995 .924 Vuosi 
1996 toi vielä parempia uutisia tullessaan, 
sillä kaupunki myönsi Kolmiolle 50  000 
markan määrärahan .925 Kilta oli voittanut 
erän ja Kolmiosta tuli päihdeongelmaisten 
päivätoimintapaikka .926 Toimitilaa pidet-
tiin vapaaehtoisvoimin auki viitenä päivän 
viikossa . Suuri apu tuli myös Kolmiolla 
asuvalta luottamushenkilöltä, joka piti ovia 
avoinna ja toimi juttuseurana myös muina 
päivinä .927

KOTIKARTANON  
TASA-ARVO-ONGELMA
Kotikartano oli myös siinä mielessä his-
toriallinen siirto Killalta, että sinne suun-
niteltiin myös naisten ja lasten asuttamis-
ta . Vuoden 1994 toimintasuunnitelmassa 
mainitaan: ”Tukikodissa on mahdollisuus 
myös perheiden ja naisten asuttamiseen .”928 
Suunnitelmassa oli, että päätaloon tulisi 
kolme osaa, joista yksi olisi liikuntaestei-
sille . Kolmen kaksion rivitalossa taas voisi 
asua kuusi henkilöä tai kolme pientä per-
hettä .929 Lopulta tilanne kuitenkin muuttui 
niin, että Kotikartanoon päätettiin ottaa 
”lyhyen siirtämäkauden ajaksi” vain mie-
hiä, ”koska A-killalla on miesten asuttami-
sesta usean vuoden kokemus ja tällä turva-
taan tukikodin mahdollisimman joustava 
käynnistyminen” .930 Kotikartanoon oli ha-
kenut yksi nainen, jota ei otettu tukikotiin 
asumaan . Naiselle syyksi oli annettu se, et-
tei Killalla ollut naisvalvojaa käytettävissä . 
Naiselle kuitenkin luvattiin paikka puolen 
vuoden sisällä .931 

Risto Laiho, Seppo Rantanen ja Vesa Kauppinen Kotikartanon peruskiven muuraus-
tilaisuudessa 26 .5 .1994 .

Kotikartanon vihkiäiset 25 .6 .1995 . Eturivissä Tampereen A-Killan pj . Eero Kivimä-
ki, rakennustoimikunnan pj . Eino Mäkinen, A-Kiltojen Liiton pj . Alpo Mäkitalo ja 
A-klinikan johtaja Eero Vanhatalo .
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Hylkäyksen saanut asukas vei asian tasa- 
arvovaltuutetulle . Killasta jouduttiin hel-
mikuussa 1995 selittelemään tehtyä valin-
taa . Killan perusteluina oli jo edellä mainit-
tu ”siirtymäaika”, Kolmionkadun asuntolan 
lakkauttaminen, josta siirtyi kahdeksan 
asukasta Kartanolle sekä hakijoiden mää-
rä . Hakijoita oli 35 henkeä, ja tukikodissa 
asumispaikkoja 17 . Selvityksen mukaan 
nainen ”olisi jouduttu sijoittamaan samaan 
asuntosoluun miesten kanssa, koska kaik-
ki muut hakijat olivat miespuolisia” . Lisäk-
si tapahtunutta perusteltiin sillä, että haki-
ja oli saanut paikan Naisten Suojakodilta . 
Selvityksessä myös todettiin, että siirty-
mäaikaa lyhennetään, jos naishakijoita tu-
lee enemmän . Lisäksi luvattiin varata siir-
tymäajan jälkeen naisille ja perheille yksi 
rivitalokaksio parin kuukauden ajaksi .932 
Asia korjaantui pian, sillä jo huhtikuussa 
Kotikartanolla asui myös naisia . Ensim-
mäinen pariskunta muutti Kotikartanol-
le kesäkuun alussa .933 Meni vuosi, ennen 
kuin tasa-arvovaltuutetulta saatiin vas-
taus . Vuoden 1996 alussa tulleessa kan-
nanotossa luki, että A-Killan ”päätös ot-
taa ylimenokauden aikana asukkaiksi vain 
miehiä on ristiriidassa tasa-arvolain 7 §:n 
syrjintäkiellon kanssa” . Tasa-arvovaltuutet-
tu otti kuitenkin huomioon myös sen, että 
”toiminnan vakiinnuttua asukkaiksi on va-
littu myös naisia” . Kilta pääsi tapauksesta 
lievällä nuhtelulla, eikä tasa-arvovaltuu-
tettu nähnyt tarpeelliseksi ”puuttua asiaan 
enemmälti” .934

TUKIKODIN TOIMINNAN 
VAKIINTUMINEN
Kotikartanoon perustettiin heti asukkai-
den kesken toverikunta .935 Asukkaat myös 
valitsivat keskuudestaan asukasisännän .936 
Kotikartanolla alkoi kesällä 1995 asukkai-
den toiveesta myös Mikä on A-Kilta? -ryh-
mä, jossa esiteltiin Killan toimintaa ja ryh-
miä .937 Kotikartanolle kaavailttiin alkuun 
myös muunlaista ryhmätoimintaa . Laiho 
oli kuitenkin tiukasti Kotikartanolla jär-
jestettävää ryhmätoimintaa vastaan . Lai-
hon pelko oli, että asukkaat laitostuvat, 
jos kaikki toiminta tapahtuu tukikodis-
sa .938 Valtaosa asukkaista tuli Kotikartanol-
le Vipusen katkaisuhoidosta . Muita paik-
koja oli esimerkiksi Kankaanpään A-koti, 
Naisten Suojakoti, Ensisuoja, ja Palhonie-
mi .939 Vasta reippaasti 2000-luvun puolel-
la asukkaita alkoi tulla enemmän muista-
kin hoitolaitoksista . Esimerkiksi Vuonna 
2008 Kankaanpään A-koti kipusi Vipusen 
edelle .940 Kotikartanolle on tullut asumaan 
moni nykyinen kilta-aktiivi . Esimerkiksi 
Matti Ranta kertoo Kiltaan tutustumises-
taan seuraavasti: 

”Se viinanjuonti oli tullut siihen malliin, 
että olin ruvennut ymmärtään, että täytyy 
tehdä joku elämänmuutos ja yksin en sii-
hen pysty. Olin Vipusen katkaisuasemal-
la, kun sellainen vanha kiltalainen, Aallon 
Kille, tuli tiedottaan Killasta ja mä kiinnos-
tuin toiminnallisesta ja sellasesta yhdessä 
tekemisen porukasta, mihinkä mä voisin  Matti Ranta on yksi Tampereen A-Killan nykyisistä vaikuttajista . Ranta on toiminut 

Killan puheenjohtajana ja vaikuttaa nyt hallituksen jäsenen roolissa . Lisäksi Ranta 
opiskeli A-kiltatoiminnan ja Risto Laihon innoittamana itsensä päihdetyöntekijäk-
si .942 (Kuva: Tampereen A-Killan arkisto .)

kiinnittyä.  Olin silloin seikkaillut pitkin 
Suomea eikä mulla ollut Tampereella yh-
tään raittiina elävää kaveria, näin mus-
ta ainakin tuntui silloin. Aallon Kille esit-
teli mulle Killan toimintoja ja paikkoja. Ja 
kun mulla ei ollut vakinaista asuntoa, niin 
Kille puhui silloin siitä, että Kotikartanol-
le vois käydä kysymässä ja kerto, miten se 
tapahtuu. Että mee haastatteluun sinne, ti-
laa haastatteluaika ja sitä kautta sitten sun 
on mahdollisuus päästä asuun. Niin mä 
toimin ja silloin kun pääsin haastatteluun, 
niin samalla tutustuin Kolmion päiväkes-
kukseen. Samalla reissulla ikään kuin kä-

vin kattomassa paikkoja ja aloin kiinnos-
tua entistä enemmän, että nyt mulla on 
varmaan mahdollisuus kuitenkin selviytyä. 
Mä pääsin Kartanolle asuun, ja sitten kun 
lähti asuminen käyntiin ja kiinnityin noihin 
oma-apuryhmiin tukevasti ja aloin tehdä 
työtä kaikkinaisesti sen elämänmuutoksen 
eteen. Uudet kaveripiirit alkoi kasvaa ja ne 
oli kaikki sellaisia henkilöitä, jotka teki tätä 
samaa muutostyöskentelyä. Päivisin, kun 
en ollut töissä sen kummemmin niin oli ai-
kaa viettää sitten kiltalaisten kanssa päivää 
ja usein Kolmion päiväkeskuksella viihdyin 
pitkiä aikoja.”941
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KOTIKARTANON VUODET 1995–2017 Näin jälkeen päin jo eläköitynyt Nikula muistelee lämmöllä  
työaikojaan . Toisinaan hän saa edelleen kiitosta työstään: 

”Keskeisin osa on ollut tämä asiakastyö. Mä oon saanut 
yhteydenottoja jälkeenpäin, vuosienkin jälkeen on kiitetty, 
että oli se hyvä vaan, kun olit siellä töissä, että Kartano pe-
lasti hänen elämänsä. Näitä palautteita on tullut yllättävän 
paljon.”945

seen. Ja minä kävin jopa haastattelemassa 
paikan päällä ihmisiä. Eli kävin kattomassa 
[Vipusella], että olisko se sopiva [asukkaak-
si]. Sillä saatiin joskus pidennettyä sitä ai-
kaa siellä Vipusella sosiaalitoimen kanssa 
yhteistyössä, ja pääsivät sitten suoraan siir-
tymän tänne. Ja sosiaalityöntekijät ymmär-
si kyllä heti tän, koska ne oli myöskin pistä-
nyt sen merkille. Ja siinä tuli onnistumisia 
paljon. Ero oli ihan silmiin pistävä. Ne ret-
kahdukset väheni oikeastaan nollaan. Eli ne 
[katkaisuhoidossa olevat] tiesi sitten jo, että 
ovat pääsemässä tänne. Ja me tehtiin tääl-
tä Kartanolta niin paljon yhteistyötä niiden 
sosiaalityöntekijöiden kanssa, että tunnet-
tiin toisemme tosi hyvin. Että meillähän oli 
säännölliset tapaamiset. Ei tarvinnut, kun 
äänen kuulla, niin tiesi heti, kenen kanssa 
puhui. Se toimi ihan saumattomasti.”949

Yleinen käytäntö Vipusella käyminen ei 
Kotikartanon ohjaajille kuitenkaan ollut . 
Pääasiassa edellytettiin, että paikan tarvit-
sijat kävelivät omin jaloin paikalle .950

VUOSI 1998 – HUOLI ASUNNOTTOMISTA 

1990-luvun lopussa Killassa oli huoli raitis-
tumista yrittävistä asunnottomista . Kesän 
1998 lopulla silloinen hallituksen sihtee-
ri Jukka Nikula teki aloitteen kriisiasumi-
sesta . Nikula ehdotti, että Kilta majoittaisi 
katkaisuhoidosta ja kuntoutuksesta tulevia 
siksi aikaa, kunnes he saisivat asunnon esi-
merkiksi Kotikartanolta . Nikula perusteli 
väliaikaisen asunnottomuuden olevan lii-
kaa ihmiselle, joka pyrkii päihdeongelmas-
ta eroon . Kriisiasunnoksi hän esitti Kolmi-
on päiväkeskusta .946 Hallitus ei kuitenkaan 
lämmennyt kriisiasumisajatukselle, koska 
voimavaroja ja sopivaa paikkaa ei ollut .947 
Nikula muistaa, että oli rankkaa katsoa, 
kun päihdeongelmansa kanssa töitä teh-
nyt saattoi retkahtaa päivän tai parin takia . 
Tuon katvealueen hän halusi peittää krii-
siasumisella .948 Täysin turha Nikulan aloit-
tama ajatusprosessi ei ollut, vaikka varsi-
naista kriisiasumista ei alettu järjestää:

”Täällä Kartanolla yritettiin sitten kuiten-
kin kehittää sitä sillä tavalla, että jo hyvin 
aikaisessa vaiheessa oltiin yhteydessä Vipu-

Kotikartanolta riittää juttuja . Tukikodissa 
ehti asua monen monta päihdekuntoutu-
jaa . Pitkään Kotikartanolla työskennellyt 
Jukka Nikula muistaa montakin näin jälki-
käteen hauskaa juttua vanhoista asiakkais-
taan:

”Niistä on hauskoja juttuja. Yks kaveri oli 
hyvä kitaran soittaja ja se oli aivan Andy 
McCoyn näköinen. Tykkäsin, kun se soit-
ti, vaikka en siitä kyseisestä tyylilajista niin 
digannutkaan. Mutta se alko aina soittaa 
väärään aikaan aamusta, kun muut vielä 
nukku. Ja mä kerran menin ja otin sen huo-
neesta kokonaan virrat pois. Kitaransoit-
to loppu siihen ja valot ei tullu, kun WC:-
hen. Ja sitten mä menin siihen huoneeseen 
ja sanoin, että katotaas nyt vähän näitä sun 
musiikkihommias. Niin se oli kuule pöllinyt 
jostakin rakennustyömaalta valonheittimet 
ja värjännyt niitä eri väriseksi. Niin, että 
kun se kitaralla rämpytti, niin valot loikki 
joka suuntaan. Pari päivää sen huone oli 
sähköttömänä. Olin sanonut, että nyt pide-
tään pieni tauko ja saat miettiä, että onko 
järkevää pitää koko taloo hereillä. Ja mulla 
oli aina tapana, että mä vähän yllätin niitä, 
ja tiesin, että se oli valveilla, olin silloin il-
tavuorossa. Niin pistin sitten sähköt päälle 
ja siellä sytty valot, eikä mennyt montaa se-
kuntia, kun kitara alkoi laulamaan. Mutta 
kyllä se rimputtaminen väheni ja otin pois 
siltä ne rakennustelineiden valon heittimet, 
kun ne oli vaarallisia. Se oppi sitten. Sama-
nen kaveri tosin talutti aikanaan polkupyö-
rää selässään tossa [ulkona] ja katoin ikku-

nasta, että ei herra jumala mitähän se on 
nyt touhunnut.  Se oli lukittu pyörä ja se oli 
pölliny sen jostain. Ja seurasin sen touhua 
[ikkunasta]. Se katko lukot ja spraymaalilla 
alko sotkea sitä pyörää. Sitten mä puutuin 
siihen. Mä sanoin sille, että nyt viet sen pyö-
rän samaan paikkaan, missä se oli ja odotat 
pyörän omistajaa. Se lähti pyörä selässä sit-
ten käveleen, vaikka ei se ollut enää lukittu-
nakaan, sen verran säikähti, ettei tajunnut 
ajaa sillä.”943

Nikulan kertomukset ovat hyvä esimerk-
ki siitä, että Kotikartanon ohjaajat näkivät 
kirjaimellisesti kaikenlaista, eikä yksikään 
työpäivä ollut samanlainen . Asiakkaat oli-
vat toisinaan eläneet hyvin kaukana niin 
sanotusta normaalielämästä, mistä kertoo 
hyvin Nikulan toinen asiakaskertomus:

”Sitten yksi hyvä tapaus oli täältä Karta-
nolta, kun mun kollega Häkkisen Jukalla 
oli aina tapana pistää uunissa paistumaan 
kanankoipia. Ja kerran se pisti neljä ka-
nankoipea uunin päälle odottamaan uunin 
lämpiämistä. Ja yhtäkkiä alkoi kuulua kau-
hea kiroilu. Yksi kanankoipi oli hävinnyt. Ja 
Häkkinen sitten hurjistu täysin. Siinä kävi 
sitten sillä tavalla, että huone huoneelta tar-
kistettiin, kuka sen vei. No sen vei eräs herra 
X ja se mutusteli vielä suutaan, kun Häkki-
nen meni sinne huoneeseen. Ja Häkkinen oli 
ruvennut raivoomaan, että mitä sää mun 
ruokiani menet syömään ja että syöksää 
raakana noita kanankoipia. Niin se [herra 
X] oli tokassu vaan, että no hän ihmetteli-
kin, kun oli niin sitkeää.”944
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Vuonna 1998 juhlittiin Tampereen 
A-Killan 30-vuotisjuhlia . Pitkän 

taipaleen kunniaksi järjestettiin Killassa 
logon suunnittelukilpailu .951 Ella Vähäsarja 
valittiin suunnittelijaksi . Vähäsarjan ehdo-
tuksista valittiin piirros käännetystä kupis-
ta pelastusrenkaan sisällä .952 Pelastusren-
kaalla kelluttiin aina tähän vuoteen 2018 
saakka . 

Tampereen A-Killan ja A-Kiltojen Liiton yhteinen 30-vuotisjuhla pidettiin Torpan 
kurssikeskuksessa Ylöjärvellä . Kaupunginvaltuutettu Seppo Rantanen toi Killal-
le kypärän lahjaksi . Rantanen on ilmoittautunut tarvittaessa niin vapaaehtoiseksi 
linja-autokuskiksi kuin puhunut muuten Killan puolesta .  Rantanen on Killan kun-
niajäsen ja Kotikartanon kummi . (Kuva: Tampereen A-Killan arkisto .)

Killan 30-vuotisjuhlissa jaettiin pöytäviirejä kiltatyön parissa ansioituneille . Tampe-
reen Kilta palkitsi viirillä yhteistyötahojaan, kuten Tampereen kaupungin ja Tampe-
reen A-klinikkatoimen . (Kuvat: Tampereen A-Killan arkisto .)

Anneli Kivistö, Matti Kuusela ja Ilkka Järvelä onnittelemassa 30-vuotiasta Kiltaa . 
Kaupunginvaltuutettu Kivistö on auttanut Kiltaa useaan otteeseen matkan varrella . 
Kivistö oli ammatiltaan työvoimaneuvoja . Kilta tuli tutuksi, kun hän auttoi työllistä-
mään Kolmion asukkaita .953
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KOTIKARTANO NYT VUONNA 2018

mintaa samoilla periaatteilla .957 Vuodesta 
2016 lähtien Kotikartanoa alettiin saneerata 
uuteen uskoon .958 Vuosien 2017–2018 vaih-
teessa Kotikartanosta tuli Tampereen A-Kil-
lan toiminnan tukikohta . Killan toimisto 
muutti sinne ja Kartanon päivätoiminta al-
koi keväällä 2018 . Samalla päätettiin, että 
Kotikartanosta tulee enää pelkkä Kartano, 
koska rakennus ei enää toimi kenenkään 
kotina .

Kartanolla vietettiin itsenäisyyspäiväjuhlaa joulukuussa 2017 .  
(Kuva: Jemina Michelsson .)

Tampereen A-Killan puheenjohtaja Heikki Mandelin (oikealla) piti puheen  
itsenäisyyspäiväjuhlassa vuonna 2017 . (Kuvat: Jemina Michelsson .)

Kahvittelua itsenäisyyspäiväjuhlassa . Kotikartanon kahvitila on nyt vuonna 2018 
auki joka arkipäivä .

Tukiasuminen loppui Kotikartanolla touko-
kuussa 2017 .954 Loppuvaiheessa tukikodissa 
asui yhä huonokuntoisempia ja vähemmän 
motivoituneita asiakkaita . 2010-luvulla yhä 
useampi tuli Kotikartanon asukkaaksi ka-
dulta tai omasta kotoaan ilman raittiutta 
edistäviä toimia, kuten katkaisuhoitoa .955 
Esimerkiksi vuonna 2016 vain viisi asukasta 
tuli päihdekuntoutuksesta .956 1 .6 .2017 tuki-
koti muutti Terhokujalle ja jatkoi siellä toi-
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1990-luvun 
puoliväli – 
Huumeet ja 
Hunaja-ryhmä 
tulevat

Killan piirissä lääkkeiden väärinkäyt-
tö ja niin sanottu sekakäyttö oli-

vat olleet jo kauan ongelma .960 Varsinaiset 
huumeet eivät kuitenkaan näkyneet Tam-
pereen Killassa ennen 1990-luvun puoli-
väliä . Oikeastaan vasta Hunaja-ryhmä teki 
huumeet näkyväksi Tampereen Killan pii-
rissä . Entisenä sekakäyttäjän projektin oh-
jaaja Raimo Mäkinen tunsi monet aineet 
ja tiesi, että nuorilla kasvava ongelma oli-
vat muut päihteet kuin alkoholi .961 Vuon-
na 1995 Killan työryhmä teki esityksen, 
jossa ehdotettiin toiminnan suuntaamista 
aiempaa enemmän nuorille . Katse nuoriin 
aikuisiin kaupungissa -projekti suunnattiin 
katkaisun ja kuntoutuksen jälkeen jälki-
hoidossa eläville 20–35-vuotiaille . Tarkoi-
tuksena oli löytää yhteisiä toimintamalleja, 
oli kyse sitten lääke-, huume- tai alkoho-
liongelmasta toipuvasta nuoresta . Projek-
tilla pyrittiin ehkäisemään syrjäytymistä 
tukemalla ja vahvistamalla yksilön omia 
voimavaroja . Kilta aloitti projektin yhdessä 
Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveys-
toimen sekä Tampereen A-klinikkatoimen 
kanssa . Kolmivuotiseen projektiin haettiin 
rahaa RAY:ltä .962 

Hunaja eli Huomio nuoriin -projekti oli 
syntynyt . Tarkoituksena oli paitsi ohjata 
Tampereen nuoria oikeille raiteille, myös 
luoda vapaaehtoisjärjestöille toimintamal-
leja ehkäistä päihdeongelmaisten nuorten 
aikuisten syrjäytymistä .963 RAY myönsi ra-
hoituksen kolmelle vuodelle .964 Sosiaali- 
ja terveysministeriön virallista vahvistus-
ta odotettiin kuitenkin vielä vuoden 1996 
alkuun saakka .965 Alussa projektin käy-
tännön asioita hoitivat Raimo Mäkinen ja 

Risto Laiho .966 Raimo Mäkinen palkattiin 
helmikuussa 1996 projektin vetäjäksi .967 
Hunaja-projekti aloitettiin 1 .4 .1996 . Oh-
jaajan lisäksi paikalle saapui yksi tuleva hu-
najalainen .968 Julkinen aloituspäivä pidet-
tiin 6 .6 .1996 Tahmelassa avoimien ovien 
yhteydessä .969 Medialle oli lähetetty Huna-
jasta tiedote ja paikallismedia teki Huna-
jasta useita juttuja .970 Alkuun projektin tii-
moilta pyrittiin tekemään paljon tiedotusta 
eri oppilaitoksissa ja muissa paikoissa, jois-
sa nuoret liikkuivat ja joissa heitä hoitavat 
tahot työskentelivät . Alku oli kuitenkin 
takkuinen ja nuoria oli vaikeaa saada osal-
listumaan .971 Joulunalla 1996 Hunaja-ryh-
mässä oli neljä vakituista kävijää .972 

Hunaja-ryhmä koettiin Mäkisen mukaan 
etenkin alkuun Tampereen hoitopiirissä 
enemmän kilpailijana kuin hoitomuotojen 
täydentäjänä .973 Mäkinen muistaa alkuvai-
heet hyvin rankkoina . Mäkinen teki kui-
tenkin sitkeästi töitä Hunajan eteen, siitä 
tuli elämäntehtävä: ”Alkuvaiheessa meillä 
kuoli paljon oman käden kautta tai sitten 
niitä tapettiin. Silloin mulle huomautettiin 
yhden kerran, kun sanoin että alkaa oleen 
takki ihan tyhjä, että ’jollet jaksa niin vaih-
detaan miestä.’ Silloin mä päätin, että tota 
lausetta en kuuntele toiste uudestaan.” En-
simmäisen kahden vuoden aikana neljä 
hunajalaista teki itsemurhan . Toisaalta 22 
henkilöä raitistui . Mäkinen jatkoi uuras-
tusta, kuiville päässeet loivat toivoa työ-
hön, vaikka synkkiä hetkiä oli vähintään 
yhtä paljon .974 Viiden ensimmäisen vuo-
den aikana kahdeksan teki itsemurhan .975 
Mäkisen oma kokemus kuitenkin auttoi 
jaksamaan . Hän tiesi, kuinka tärkeää oli 

”Uudet haasteet odottavat: huumeiden käyttö on 
huomattavasti lisääntynyt, sekakäyttäjiä on jo 
lähes 80 % päihdeongelmaisista, ihmisiä syrjäytyy 
yhteiskunnasta, työttömyys koskettaa jollaintapaa 
lähes jokaista suomalaista.”

– Tampereen A-Killan toimintakertomus vuodelta 1995 .959
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tarjota nuorille jotain, mihin osallistua 
katkaisuhoidon jälkeen . Itsemurhat vain 
vahvistivat avun tarpeen . Mäkinen oli itse 
palannut aina samoihin piireihin ja tullut 
vedetyksi samaan pisteeseen, mistä oli läh-
tenyt .976 Yksi Hunaja-projektin tavoitteista 
olikin katkaista nuorten laitoskierre heti 
alkuun .977 

Mäkinen sijoittaa Hunaja-ryhmän idean 
ensimmäisen synnyn niille ajoille, kun hän 
itse tuli Kiltaan . Toisen kerran ajatus nuo-
rien auttamisesta heräsi koulussa, kun Mä-
kinen opiskeli päihdetyöntekijäksi: ”Kun 
pääsin tänne Kiltaan ja asuntolaan, niin 
päätin, että jos mä pärjään, pääsen tästä, 
niin autan takana tulevia. Ja se otollinen 
aika tuli sitten. Silloin 1994 alettiin puhuun, 
että jotain [pitäisi tehdä]. Silloin huomat-
tiin, että Killassa keski-ikä on suhteellisen 
korkee. Että täytyis saada aikaisemmin 
tämmönen mini-interventio [- -]. Koulussa 
aloin miettiin, kun puhuttiin tästä mini-in-
terventiosta. Siitä tuli mulle [ajatus], että 
haluan alkaa tämmöstä nuoremmille henki-
löille. Ja sillä tavallahan tämä on uraauur-
tava, että täähän oli pilotti tämä Hunaja.”978

Hunaja-projektin pohjaksi Mäkinen oli 
haastatellut 50 ihmistä eri hoitopaikois-
sa . Näitä 50 ihmistä yhdisti se, että heidän 
kotiuttamiseensa oli alle kuukausi . Mäki-
nen kysyi heiltä, mitkä olisivat ne elemen-
tit, joilla he uskoivat pystyvänsä pysymään 
kuivilla ja ehkä lopulta raitistumaan . Vas-
taukset toimivat Hunaja-ryhmän pohja-
na .979 Mäkinen huomasi, että yksi suuri 
asia oli luottamuksen valaminen . Nuoret 
oli saatava luottamaan itseensä, tulevaisuu-
teensa ja muihin ihmisiin . Tätä luottamus-

ta elämään ja siihen, että se kantoi, alettiin 
Hunajassa rakentaa – paitsi Killasta tutulla 
toiminnallisuudella ja vertaistuella – myös 
kahdenkeskisillä keskusteluilla . Huna-
ja-ryhmä toi Kiltaan osaltaan takaisin alun 
hoidollisuutta . Tästä kaikki eivät suinkaan 
pitäneet ja Mäkinen koki kauan olevan-
sa outolintu niin Killassa kuin Tampereen 
päihdehuollon piirissä . Toisaalta esimer-
kiksi A-klinikalta saatiin jo heti alussa täy-
si tuki .980 A-klinikalta Mäkinen sai esimer-
kiksi heti työnohjausta .981

Mäkinen käytti pohjana ratkaisukeskeis-
tä terapiaa . Alusta asti hunajalaisille pai-
notettiin, että oma tulevaisuus on omis-
sa käsissä . Tärkeintä ei siis ollut se, mistä 
ongelma johtui, syyllisiä ei etsitty . Sen si-
jaan voimavarat kohdennettiin ongelman 
ratkaisuun .982 Puhumisen vastapainona 
kohennettiin terveyttä ja fyysistä kuntoa . 
Erityisesti joukkuelajit nousivat keskiöön, 
kun pyrittiin parantamaan kykyä kommu-
nikoida ilman päihteitä .983 Myös A-Kilto-
jen Liiton koulutuksiin hunajalaiset olivat 
tervetulleita pysyttyään neljä viikkoa kui-
villa .984 Vuosien 1996–2000 aikana Huna-
ja-ryhmään osallistui pidemmän aikaa 75 
henkilöä . Kolmannes näistä nuorista oli 
naisia .985 Suuri osa nuorista oli sekakäyttä-
jiä ja yleisimpiä aineita alkoholin lisäksi oli 
alkuun amfetamiini ja rauhoittavat lääk-
keet .986 Osa ryhmäläisistä oli myös asun-
nottomia, mikä toi toimintaan omat haas-
teensa .987

Hunajassa katsottiin alusta asti retkahduk-
sia suopeammin kuin esimerkiksi Killan 
asumispalveluissa .988 Mäkinen tuli nopeas-
ti tunnetuksi siitä, että hän teki kaikkensa 

2000–2010-LUVUT 
HUNAJASSA

1990-luvun ja 2000-luvun alun ongelma-
na oli se, ettei Hunajalla ollut omia toimi-
tiloja . Ryhmä kokoontui milloin missä-
kin Killan paikassa .993 Toimintaa helpotti 
huomattavasti, kun Papinkadun päivätoi-
minta lakkasi ja sen tilat saatiin Hunajan 
käyttöön vuonna 2007 .994 Nyt vuonna 
2018 Hunaja kokoontuu Kartanolla . Vuo-
situhannen vaihteessa Hunajassa kokeil-
tiin myös asuntolatoimintaa . Vuonna 2000 
päätettiin, että Valkaman asunnot siirtyvät 
asunnottomien hunajalaisten käyttöön sitä 

Aamulehteen tehtiin juttu Hunaja-projektista lehdistötilaisuuden jälkeen vuonna 
1996 . Kuvassa Raimo Mäkinen heittää kettinkiä, mikä oli yksi suosittu kisailumuoto 
A-killoissa .

ryhmän nuorten eteen . Tarvittaessa hän 
vietti yötkin kaupungilla hakien ja kuska-
ten nuoria milloin hoitoon ja milloin ko-
tiin nukkumaan .989 Toimintaa kuvaa hyvin 
optimistijolla, jota Mäkinen ja hunajalai-
set rakensivat vuonna 1997 Tahmelassa .990 
Mäkinen sanoo, että kaikki eivät usko-
neet, että normaalia suurempi vene pysyy 
pinnalla, aivan kuten eivät uskoneet Hu-
naja-ryhmäänkään . Mäkinen kuitenkin 
todisti, että molempien projektien siivet 
kantoivat ja jolla saatiin vesille .991 Kahden 
vuoden RAY-projektin jälkeen Hunaja-toi-
minta jatkui kaupungin ja RAY:n rahoituk-
sella .992 
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mukaan, kun vanhat asukkaat muuttavat 
pois .995  Valkamaan otettiin katkaisu- tai 
kuntoutushoidon käyneitä Hunaja-ryh-
mään sitoutuneita miehiä . 996 Päätös ei kui-
tenkaan pitänyt kauaa ja jo vuoden 2001 
kesällä Valkamaan otettiin taas muitakin 
miesasukkaita .997 Syynä kokeilun loppu-
miseen oli se, ”ettei ole järkevää laittaa kol-
mea samantyyppisestä ongelmasta toipuvaa 
samoihin tiloihin” .998 Toinen syy oli henki-
löresurssipula . Koska asutettu ryhmä oli 
vaativa, olisi se kaivannut enemmän val-
vontaa .999

Hunajaan ohjattiin 2000-luvun alussa lä-
hinnä K-klinikan eli korvaushoitoklinikan 
asiakkaita . Killassa opeteltiin 1990-luvun 
lopulla ja 2000-luvun alussa korvaushoito-
asiakkaiden kanssa toimimiseen . Hunajaan 
otettiin alkuun esimerkiksi Subutex-hoi-
dossa olevia .1000 Vuodesta 2001 eteenpäin 
Hunaja-ryhmä oli usein täynnä .1001 Ti-
lannetta kuvaa hyvin pöytäkirjaote tam-
mikuulta 2001: ”Mäkinen ja Pajula olivat 
K-klinikalla 14.1.2002 esittelemässä Huna-
jaa. Paikalla olivat lähes kaikki asiakkaat 
ja työntekijät. Pajula kertoi, että vastaan-
otto ja kiinnostus Hunajaa oli hyvä, onhan 
Hunajaryhmä ainoa psykososiaalinen ryh-
mä Tampereella, joka hyväksyy myös lääk-
keellisen kuntoutuksen ja ylläpitohoidon. 
Asiakkaat olivat kovin kiinnostuneita elä-
mysretkistä, sählystä ym toiminnallisesta 
puolesta.”1002 Aluksi Mäkinen kuului opi-
aattiriippuvaisten neuvottelukuntaan, jon-
ka nimi muuttui vuonna 2001 K-ryhmäk-
si (korvaus- ja ylläpitohoito) .1003 Mäkisen 
suhtautuminen korvaus- ja ylläpitohoitoi-
hin kuitenkin muuttui:

”A-Kiltahan lähtee siitä, että päihteistä va-
paa elämäntapa. Se oli ennen päihdeon-
gelmista vapaa, mutta jollei käytä päihtei-
tä niin ei ole päihdeongelmaakaan, eikö ole 
hienosti johdettu? [- -] Kun aikoinaan lin-
jattiin esimerkiksi se, voiko meillä käydä 
ihmisiä jotka ovat korvaushoidossa, oltiin 
puolesta ja vastaan. Alkuun olin itsekin sitä 
mieltä, että niin kauan kun ne on puhtaas-
ti korvaushoitolaisia ja jos niillä ei ole mi-
tään muuta käyttöä siinä ohessa, niin ne voi 
[tulla Kiltaan]. Mutta nyt on vaan niin ikä-
västi, että mopo on karannut käsistä, eikä 
nämä korvaushoitolaiset enää sitoudu sii-
hen omaan hoitoonsa eikä ne sitten pärjää 
näissä A-Killan tietyissä ryhmissä, ne ei yk-
sinkertaisesti pysy hereillä.”1004

Nykyään Mäkisen mielipide esimerkiksi 
Subutexista on kova: ”Nää järjen jättiläi-
set on päättäneet, että jos sä käytät Subua, 
niin sulla on hoitomuotona Subutex. Se on 
sama kuin holistille annetaan aamulla pul-
lo kossua vieroitusoireisiin, niin hyvinhän 
se menee ja valtio maksaa kaiken.”1005 Mä-
kisen näkemyksen mukaan korvaushoi-
doissa kyse on vain ”aineen vaihdunnasta” 
ja matka käy riippuvuudesta toiseen . Tam-
pereen Killassa sitoudutaankin nykyään 
auttamaan vain niitä, jotka tähtäävät täy-
sin päihteettömään elämään .1006 Vuon-
na 2003 Hunaja sai toisen ohjaajan ja sen 
myötä toimintaa pystyttiin laajentamaan 
ja toimintaa on enemmän .1007 2010-luvul-
la Hunajaa on työllistänyt erityisesti lasten-
suojelulliset toimenpiteet ja asiakkaiden 
oikeudenkäynnit .1008

Ruokaa, juomaa, 
puhtautta ja 
sympatiaa –  
Tuvat tulevat

työntekijöitä . Tampereen kaupungilla ei 
ollut heikon taloudellisen tilanteen vuoksi 
varaa toimintaan . 

Vuonna 1997 elettiin yhdyskuntatyön lo-
pettamisen uhassa .  Killan puolelta todet-
tiin, että parivuotinen yhdyskuntatyöko-
keilu oli ollut tärkeä ja sen lopettaminen 
tupien asiakkaiden heitteillejättö .1010 Sama-
na vuonna 1997 Tampereen kaupunki eh-
dotti, että Kilta alkaisi ylläpitää kaupungin 
yhdyskuntatyöpisteitä .1011 Killalla oli mah-
dollisuus RAY:n erillisrahoitukseen, jolla 
työ voitaisiin turvata .1012 A-Kilta suostui 
tarjoukseen niillä ehdoin, ettei se vaarantai-
si jo olemassa olevaa toimintaa .1013 RAY:l-
le tehtiin avustushakemus Yhdyskunta-
työllä yhteiskuntaan -kehittämisprojektiin 
eli tuttuvallisemmin YHDY-projektiin .1014  

Tampereelle perustettiin yhdyskun-
tatyöpisteitä vuodesta 1995 alkaen . 

Kaikki pisteet oli sijoitettu kaupungin ”on-
gelma-alueille” . Tarkoituksena oli pitää ih-
miset mahdollisimman omatoimisina ja 
nämä tuviksi kutsutut yhdyskuntatyöpis-
teet tukivat omatoimisuutta . Tuvilta asuk-
kaat saivat apua, tukea, ohjausta, vertaistu-
kea ja huolenpitoa arkeensa . Tuvat olivat ja 
ovat monelle ainoa paikka, jossa voi vaih-
taa kuulumisia ja ylläpitää ihmissuhteita . 
Tuvat olivat alusta asti päihteettömiä .1009 
Aluksi toimintaa ylläpiti Tampereen asun-
totoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi . Jo 
alun ongelma oli, että kaupunki työllisti 
puoli vuotta kerrallaan työntekijöitä, jotka 
pyörittivät toimintaa . Kun työntekijät vaih-
tuivat, ei luottamuksellista suhdetta asiak-
kaisiin syntynyt . Tuvilla kaivattiin pysyviä 
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A-klinikalla pitkään työskennellyt Mai-
lis Taskinen on ollut läheisissä yhteyksis-
sä myös A-Kiltaan . Taskisen mielestä kau-
punki toimi tupien suhteen väärin: 

”Muistan olleeni jossain vaiheessa todella 
vihainen, kun A-Killalle osoitettiin ja he otti 
nämä Yhdyskuntatuvat. He otti itselleen sen 
kaikkein rankimman, mikä pitäisi nimen-
omaan julkisten palvelujen hoitaa. Vähiten 
koulutetut, pienipalkkaiset sai sen kaikkein 
rankimman homman. [- -] Tulen vieläkin 
kananlihalla, kun muistan. 1970-luvulla 
meitä sosiaalityöntekijöitä oli kovasti kou-
lutettu ja meille oli puhuttu, että yhdys-
kuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö, sitä  
pitää tehdä. Ja sitten se meneekin ajan oloon  
markkinatalouden ja rahanäkökulman ta-
kia kolmannen sektorin asiakasjärjestölle. 
Mun mielestä se oli hirveän väärin. Se on 
kaikkein vaativinta, ainakin näiden alkoho-
liongelmaisten kohdalla.”1015

Taskinen kuvaa hyvin tupatyön rankkuut-
ta . Kilta kuitenkin otti tehtävän vastaan ja 
on hoitanut tupia aina näihin päiviin saak-
ka . Ensin kolmivuotisena projektina aloi-
tettu toiminta käynnistettiin vuonna 1998 . 
RAY:ltä saatiin avustus hankkeeseen . Toi-
minta aloitettiin Killan puolesta kolmella 
alueella, Kissanmaalla, Nekalassa ja Här-
mälässä .1016 Sittemmin toiminta laajeni 
Pappilaan vuonna 2005 .1017 Pappilan Luh-
taantupa toimi vain muutaman vuoden ja 
se lopetettiin heinäkuussa 2009 . Tuvan oh-
jaaja siirtyi helpottamaan muiden tupien 
henkilöstöpulaa .1018 Jokaiseen tupaan pal-
kattiin ohjaaja ja lisäksi kaupunki palkka-
si työllistämisvaroin 1–2 henkilöä tupaa 

kohdin . Lisäksi tuvilla auttoivat vapaaeh-
toiset ja opiskelijat . Alusta asti työmuotoja 
olivat myös kotikäynnit .1019 Ensimmäisen 
vuoden jälkeen todettiin, että projekti oli 
tullut tarpeeseen . Kun asiakaskäyntien ta-
voitteeksi oli laitettu noin 11 000 käyntiä, 
keräsi ensimmäinen vuosi yli 18 000 tupa-
käyntiä . Toinen asetettu tavoite oli työllis-
tää vähintään 10 asiakasta . Vuonna 1999 
työllistettiin 15 asiakasta .1020

Lisäksi raitistumisyritykset lisääntyivät tu-
pa-alueilla . Asukkaat hakeutuivat enem-
män katkaisuun ja kuntoutukseen ja raittiita 
jaksoja oli enemmän . Asukkaiden vammat 
ja tapaturmat vähenivät ja niiden myötä sai-
raalapäivät . Myös ilkivalta ja poliisien käyn-
nit alueilla vähenivät . Näin kodinhoitajien, 
sairaanhoidon ja viranomaisten työ helpot-
tui tupatyöntekijöiden työpanoksella .1021 
Esimerkiksi Tampereen Vuokra-asunnot 
Oy:n asuntoisännöitsijä Erkki Axén totesi 
projektin ensimmäisestä vuodesta: ”Tämä 
on huomattava apu sosiaalisen isännöinnin 
näkökulmasta. [- -] huonokuntoisia ja jopa 
menehtyneitä ei enää ole virunut asunnois-
saan.”1022 Perushuollolla oli jo itsessään suuri 
yksittäinen merkitys ihmisten arkeen . Väli-
raportissa kirjoitettiin: ”Osa tupien toimen-
kuvaa on perushuolto: ruokaa, juomaa, puh-
tautta – ja sympatiaa. Ravinnon, puhtauden 
ja sosiaalisen kanssakäymisen merkitystä 
osalle asiakkaista on mahdoton arvioida. 
Voidaan olla varmoja, että ravinto ja puh-
taus ovat edellytys sille, että asukkaat pysyvät 
terveempänä niin fyysisesti kuin psyykkisesti-
kin ja voivat joissain tapauksissa tästä syystä 
asua yksin.”1023

KISSANMAAN TUPATOIMINTA –  
HIPPOSTUPA ELI ”HIPARI”

Mielenterveyskeskuksen mielenterveys-
työntekijällä, joka piti vastaanottoa kerran 
kuussa Hippostuvalla .1032

Killan ottaessa ohjat Hippostuvalla, al-
koi siellä pyöriä Killan ryhmätoiminta .1033 
Esimerkiksi vuoden 2002 alussa Hippos-
tuvalla pidettiin kokeiluluontoisesti on-
gelmanratkontaryhmää .1034 2000-luvulla 
Hippostupaa alettiin kutsua Hipariksi .1035 
Hippostuvan varmasti tunnetuin ryhmä 
on penkkiurheiluseura Hiparin hiipijät . 
Hiparin Hiipijät on toiminut Hippostuval-
la iltaisin vuodesta 2014 lähtien . Alkuun 
Hiipijöissä oli lähinnä tupalaisia, mutta sit-
temmin toiminta laajeni koskemaan myös 
muita kiltalaisia . Hiipijät seuraavat urhei-
lukisoja television välityksellä .1036

Hippostupa . (Kuva: Tampereen A-Killan arkisto .)

Kissanmaan hipposkyläläisistä suuri osa 
on päihde- ja moniongelmaisia .  Alueella 
työttömiä oli noin 90 prosenttia, kun Kil-
ta aloitti tupatyön . Kaupunki oli perusta-
nut Kissanmaalle alkujaan niin sanotun 
Markan kuppilan vuoden 1995 alussa . Se 
sijaitsi Hippoksenkatu 12:ssa Kissanmaal-
la .1024 Kun Kilta tuli mukaan tupakuvioon 
vuonna 1998 Markan kuppilasta tuli Hip-
postupa ja se siirtyi taloon numero 14 .1025 
Sittemmin tupa siirtyi vuonna 2000 Hip-
poksenkatu 32:een Kissanmaalla .1026 Re-
montoidussa uudessa tilassa oli enemmän 
tilaa ja sinne tuli lisäpalveluna esimerkik-
si pieni kuntoilutila .1027 2000-luvun alussa 
Hippostuvalta vapautuneessa pienemmäs-
sä tilassa toimi Taidepirtti ja NA-ryhmä .1028 
Taidepirtti sai nimensä siitä, että siellä toi-
mi taideryhmä .1029 
Taidepirtin lope-
tettua vuonna 2001 
otettiin pirtti iltapäi-
väkerhon käyttöön . 
Kerhossa kävijät saat-
toivat käyttää ompe-
lukonetta, työpöy-
tiä ja tietokonetta .1030 
Taidepirtin toisek-
si nimeksi vakiintui 
tuolloin A-paja .1031 
Vuonna 2001 tupa-
toiminta täydentyi 
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NEKALAN TUPATOIMINTA –  
MUONATUVASTA YDINTUPAAN

HÄRMÄLÄTUPA JA HÄRMÄLÄN ASUMISYKSIKKÖ

että selvä, ootteko te pihalla. Ja Axén: Ei 
meillä mee kun 25 minuuttia, kun me aje-
taan sinne. Kohta tuli kaupunginjohta-
jan virka-auto siihen ja kaupunginjohta-
ja Rantanen käveli sisälle ja kätteli kaikki. 
Keskusteltiin pitkän aikaa toiminnasta, 
mentiin katsomaan sitä saunarakennus-
ta, joka oli tyhjillään, huonossa kun-
nossa. Ja sisältä siis likaisena varastona, 
mutta täysin käyttämättömänä. Lämpi-
mänä kuitenkin. Rantanen sano, että eihän  
tässä mitään, että tällainen tyhjänä, että 
saattehan te tän ilman muuta käyttöön. 
Että hän vie asian eteenpäin. Ja lähties-
sään hän tuumas sitten, että ei, se jää eri 
asteille sitten roikkumaan, että hän tekee 
sen virkapäätöksenä, niin asia etenee no-
peammin. Viikon päästä sinne tuli työllis-
tetyt maalaamaan.”

Muonatuvan sisäänkäynti . (Kuva: Tampereen A-Killan arkisto .)

Marraskuussa 1995 perustettu Muonatu-
pa sijaitsi Nekalassa Muonamiehentiel-
lä . Muonatuvan ympäristössä valvottavia 
asuntoja oli lähtötilanteessa 55 kappalet-
ta . Asukkaita oli 60, joista noin viidennes 
naisia . Alueella asui paljon päihde- ja mo-
niongelmaisia, joista suurin osa työttö-
miä . Ikäjakauma oli laaja 20 ikävuodesta 
75 vuoteen . Muonatuvan palveluja olivat 
pääasiassa ruoka, sauna ja pyykinpesu . 
Kahden vuoden aikana oli huomattu, että 
tuvan olemassaolo katkaisi laitoskiertei-
tä, ihmiset pärjäsivät omassa kodissaan ja 
poliisin käynnit vähenivät .1037 Toiminta oli 
siis arvokasta ja Kilta jatkoi sitä vuodesta 
1998 lähtien .1038 

Rauhalliseksi Muonatuvan ympäristöä ei 
silti voinut sanoa . Karpokin kävi tekemäs-
sä ohjelmaa Muonatuvalla . Tupatyönteki-
jä Vesa Otsamo kuvailee tuvan ympäristöä 
villiksi länneksi . Usein tuvalle syömään tu-
lijat olivat niin tuiterissa, ettei heitä pääs-
tetty sisälle saakka: ”Muonatupahan oli sel-
lainen alue, että Pia [Lindell] jako ruokaa 
ikkunasta, eikä päästänyt edes sisälle. Ja se 
oli ainoa paikka, jossa oli Varo humalai-
sia! -liikennemerkki. Ja eihän sinne kaikki 
uskaltanut hulluimpina vuosina edes men-

nä. Että se oli tavallaan villi länsi.”1039 Myös 
Jukka Nikula muistaa, että Muonatupa oli 
jopa työntekijöillekin pelottava paikka: 
”Kun Rönkön Minna tuli aikanaan Kiltaan 
ja halus nähdä eri paikkoja, niin aattelin 
sitten, että lähden näyttämään sille paikko-
ja ja päiväkeskuksia. [- -] Ja mä vein sen tar-
koituksella viimeseks sinne [Muonatuvalle], 
koska se oli levottomin paikka. [- -] Ja me 
ajeltiin sinne ja kun päästiin autolla siihen 
pihaan, niin Minna sano, että mä en var-
masti sitten lähde ulos tästä autosta. Siellä 
oli semmonen edesmennyt Tuuli, joka mät-
ki yhtä toista asiakasta halolla päähän siinä 
pihassa. Ja oli ihan ympäri kännissä.”1040

Nekalassa oli myös toinen tupa, jota Nais-
ten Suojakoti oli ylläpitänyt vuodesta 1998 
lähtien .1041 Ydintupa sai nimensä talojen 
alkuperästä . Parakit oli tuotu samasta pai-
kasta kuin Kolmionkadun parakit, Lovii-
san ydinvoimalatyömaalta . Vuonna 2005 
Ydintupa siirtyi A-Killalle . Muonatupa ja 
Ydintupa toimivat Nekalassa rinnan vuo-
det 2005–2008, kunnes Muonatupa lopetti 
toimintansa marraskuussa 2008 .1042 Ydintu-
pa muutti uusiin tiloihin Nekalan tie 56:een 
heinäkuussa vuonna 2013, kun Loviisan 
ydinvoimalatyömaalta tuodut parakit pu-
rettiin niin sanotusta Atomikylästä .1043

Härmälässä ei ollut kaupungin perusta-
maa tupaa . Kilta perusti vuonna 1998 en-
simmäisen tuvan 37 neliömetrin yksiöön . 
Muutaman kuukauden jälkeen tupa muutti 
Perkiönkatu 63:een, kun kaupunki oli kun-
nostanut Härmälän yleisen saunaraken-
nuksen . Entisessä saunassa toiminta jatkuu 
edelleen .1044 Killan yhdyskuntatyössä alus-
ta asti mukana ollut Härmälätuvan pitkä-
aikainen työntekijä Vesa Otsamo muistaa 
suurena juttuna sen, kun kaupunki tuli ti-
lakysymyksessä vastaan:

”Härmälässä toimittiin yhdessä yksiös-
sä aluksi. [- -] Axénin Erkki kerran soit-
ti, että moro Vesa onko tuvalla paljon 
väkeä. Ja mä sanoin, että tää on ihan täyn-
nä. Ja Axén sanoi: Hyvä, älä kerro kelle-
kään, minä tuun käymään siellä kaupun-
ginjohtaja Rantasen kanssa. Mä sanoin, 

182 183Ruokaa, juomaa, puhtautta ja sympatiaa –  Tuvat tulevat Ruokaa, juomaa, puhtautta ja sympatiaa –  Tuvat tulevat



Vuonna 2009 Kilta vuokrasi TVA:lta Här-
mälätuvan vierestä kaksi taloa, Tuomaan-
katu 9:n ja 11:n, tehostetun tuen asumisyk-
siköiksi . Tehostetun tuen asumishanke eli 
Tetu oli Tampereen kaupungin ja valtion 
yhteishanke pitkäaikaisasunnottomuuden 
vähentämisessä .1045 Kaupungin linjauksena 
oli poistaa asunnottomuus .1046 Tetu-hanke 
loppui toukokuussa 2012, mutta asumis-
toiminta jatkui nimenään Härmälän asu-
misyksikkö . Asumispalvelu kilpailutettiin 
hankkeen lopuksi ja Kilta voitti sen .1047 Yk-
sikön ohessa on myös hankkeen toimis-
to .1048 Härmälän tuettu asuminen muutti 
A-Kiltaa siinä mielessä, että yksikkö ei pyr-
kinyt lainkaan päihteettömyyteen . Härmä-
län asumisyksikkö sai etenkin paikalliset 
varpailleen: 

”Tuli hyvin raakoja kommentteja näistä 
asumispalveluista. [- -] Tuomaankadun asu-
misyksiköstä puhuttiin virheellisesti päih-
teellisenä asumisena. Muistan aina, kun 
yritin sanoa, että ei kyse ole päihteellisestä 
asumisesta, mutta siinä ei ole niitä sanktioi-
ta päihteidenkäytöstä. Että ihminen ei jou-
du suoraan kadulle, kun alkaa oireilemaan. 
Eihän sydäntautistakaan pistetä kadulle, 
kun alkaa pumppu reistaan. Ympäristöhän 
vastusti ja koki, että päihdeongelmaan liit-
tyy kaikki muukin, epäsosiaalisuus, rikolli-
suus, epärehellisyys, häiriöt. Mutta valtaosa 
päihdeongelmaisista on, vois sanoa, fiksuja, 
herttasia reppanoita, jotka on pudonnut yh-
teiskunnan rattailta.” 1049

Vuonna 2015 Härmälätupa oli jonkin ai-
kaa pois tiloistaan Perkiönkadulta, kun 
sille tehtiin peruskorjausta . Remontin yh-
teydessä tuvan yhteyteen tehtiin tukiasu-

misyksikkö . Perkiönkadun tukiasumis-
yksikön myötä tuvan kävijämäärä lähti 
remontin jälkeen jyrkkään nousuun . Ruo-
ka-annoksia meni melkein puolet enem-
män kuin ennen remonttia .1050  Myös 
Härmälätuvan eli Perkiönkadun asumis-
yksikön asukasryhmäksi vakiintui vuonna 
2015 asunnottomat päihde- ja mielenter-
veysongelmaiset, joilla päihteettömyys ei 
ole realistinen vaihtoehto .1051  

TUPATYÖN ONGELMIA 
Tupatyön ensimmäisen vuoden pahimpia 
ongelmia olivat pontikan ja kiljun velaksi 
myynti . Projektin väliraportissa mainitaan, 
että kymmenien asiakkaiden pankkikortit 
olivat päihteiden salakauppiailla .1053 Alueil-
la laittoman alkoholin valmistus ja myynti 
pitivät tarjonnan yllä täysvuorokautisesti . 
Myös huumekauppa ja sekakäyttö olivat 
ongelma .1054 Työntekijät olivat siinä mie-
lessä hankalassa välikädessä, ettei asioista 
voitu kertoa poliisille asiakkaiden luotta-
muksen säilyttämiseksi ja työturvallisuu-
den ylläpitämiseksi . Poliisi tutki tapauk-
sia kuitenkin tahollaan . Toinen merkittävä 
ongelma oli yksinäisyys, tuvat eivät tavoit-
taneet kaikkia koteihinsa sulkeutuneita . 
Kolmantena YHDY-projektin välirapor-
tissa mainitaan ennenaikaisten kuolemien 
paljous . Myös väkivaltaa ja siitä aiheutuvaa 
turvattomuutta oli paljon .1055 Esimerkiksi 
asunnottomia naisia hyväksikäytettiin, mi-
käli he kaipasivat majapaikkaa .1056 

Kuolleiden tilalle muutti jatkuvasti huo-
nokuntoisempaa ja moniongelmaisempaa 
väkeä . Tampereen kaupungin asuntopoli-
tiikka ohjasi ongelmakäyttäytyjät yhdelle 

Härmälän entisessä saunarakennuksessa toimii Härmälätupa . Vuoden 2014 lehtiju-
tussa kerrotaan uusista palveluasunnoista .1052

alueelle, eikä Kilta pystynyt vaikuttamaan 
asukasrakenteen monipuolisuuteen .1057 
Koska ongelmia oli keskittynyt niin pal-
jon tietyille asuinalueille, olivat myös häi-
riöiden määrät sen mukaisia . Esimerkiksi 
Härmälän asuinalueen keskellä oleva kou-
lu sai kärsiä ajoittaisesta rauhattomuudes-

ta .1058 Härmälätuvan ohjaaja Vesa Otsamo 
muistaa parhaiten juuri ongelmat koulun 
kanssa: ”Ympäristöstä ja koulun puolelta 
tuli ilmoituksia ja valituksia näistä erilai-
sista häiriötilanteista ja sosiaalisista ongel-
mista. Tarkoitan sitä, että jos koulun pihal-
le sammuu puolialaston ihminen tai muuta, 
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niin eihän se ole lasten pihalla kivaa. Tai sit-
ten joku humalainen menee iltakerhon ai-
kaan häiriköimään kouluun. Niin kyllähän 
siinä isännöinti otti jo hyvin kovan linjan 
aikoinaan ja se on muuttunut huomatta-
vasti rauhallisempaan suuntaan.”1059

1990-luvun ongelmat näkyivät edelleen 
vuonna 2002 Härmälätuvan naapuruston 
asenteissa: ”puskutraktorilla talot kumoon 
ja rivitaloja kunnon kansalaisille”, kuten 
Killan pöytäkirjassa kuvattiin tuvan vas-
tustajien ajatuksia .1060 Härmälätuvan alue 
rauhoittui kuitenkin hiljalleen .1061 Edellä 
mainittujen ongelmien lisäksi harmia on 
tuottanut myös se, että tupien lähistöillä 
on lähes yksinomaan puutaloja, jotka pa-
lavat helposti . Useat asukkaat tupakoivat 
sisätiloissa ja kodinhoito on muun menon 
mukaista . Esimerkiksi Hipposkylässä oli 

tulipalo 12 .6 .2001, jossa yksi asuintalo pa-
loi .1062 Myös vuonna 2005 Hipposkylässä 
paloi ja asunnoista pelastettiin kaksi liikun-
tarajoitteista ennen palokunnan tuloa .1063 
Vuoden 2001 loppupuolella Muonakylässä 
oli tulipalo, joka rauhoitti sen hetkistä ti-
lannetta, nimittäin laittomaa viinaa myy-
neen henkilön asunto tuhoutui täysin .1064 
Yhdyskuntatyön väliraportista löytyy yksi 
erityisen surullinen esimerkki siitä, että 
aina uusi mahdollisuus raitistua ei odota 
seuraavan päivän kynnyksellä . Raporttiin 
oli kerätty tupalaisten kommentteja ja ker-
rottu muutamalla sanalla siitä, miten heille  
kävi: ”’Kun tulen kuntoon, alan käymään 
A-killan paikoissa!’ – Reijo menehtyi seuraa-
vana päivän tulipalossa vuoteeseensa.”1065 

Vaikka asukkaiden omatoimisuutta ja osal-
lisuutta yhteiskuntaan ja elämään saatiin 

lisättyä, säilyi tilanne usean kohdalla muu-
ten ennallaan .1066  Tupien tärkeys onkin ol-
lut ennen kaikkea siinä, että kaikille mah-
dollistetaan ihmisarvoinen elämä . Vesa 
Otsamon sanoin: ”kun me näemme vaikka 
Hämeenkadun porttikongissa jonkun – ol-
koon tyttö, poika, mies tai nainen – siellä 
kukahtaneena, väsyneenä, alle laskeneena, 
niin meidän pitää muistaa, että siinä on 
jonkun rakas, siinä on jonkun isä tai jonkun 
äiti tai jonkun tytär tai poika. Mun mielestä 
ihmistä ei voi sulkea ulkopuolelle. Kyllä jo-
kaisella on ihmisarvo, olipa se elämäntilan-
ne mikä tahansa. Ongelmat ei missään ta-
pauksessa saa olla syy siihen, että ihmisarvo 
vähenee – sen pitäisi olla päinvastoin.”1067

TYÖLLISTÄMIS- JA 
KUNTOUTUSPROJEKTIT 
(TYK1-5)
Kun Kilta alkoi työllistää ihmisiä, olivat 
toimipaikat välillä kuin villi länsi . Killas-
sa tajuttiin pian, että työllistämiseen on 
pakko kohdentaa resursseja, jotta jolla-
kulla on aikaa käydä kaikki tulijat läpi ja 
kouluttaa heitä tehtäviinsä . TYK-projek-
tin ajatus kuntouttaa päihdeongelmaisia ja 
syrjäytyneitä työkykyisiksi ei varsinaises-
ti ollut uutta . Sen sijaan projektin tuoma 
raha antoi mahdollisuuden tehdä se pa-
remmin . Pirkanmaan työvoima- ja elinkei-
nokeskuksen rahoittama kolmivuotinen 
projekti aloitettiin vuoden 2000 alussa .1068 
Vuonna 2003 TYK-projekti sai jatkoa, kun 
TYK2 eli Työllistymis- ja toimintaedelly-
tysten kehittämishanke alkoi .  Tavoitteena 

oli päihdekuntoutujien, moniongelmais-
ten, pitkään työttömänä olleiden vaikeasti 
työllistyvien henkilöiden työvalmiuksien 
lisääminen .1069 TYK3 aloitettiin kesällä 
2006 .1070 TYK4 näki päivänvalon heinä-
kuussa 2009 .1071 TYK5 alkoi 1 .7 .2012 ja jat-
kui vuoteen 2016 saakka .1072

TUPIEN TULEVAISUUS
Nyt vuoteen 2018 asti tuvat ovat saaneet 
olla rauhassa, vaikka esimerkiksi Hippos-
kylä on ollut puru-uhan alla talojen huo-
nokuntoisuuden vuoksi .1073 Koska Hip-
poskylä on ollut purku-uhan alla pitkään, 
asutaan siellä edelleen ilman sprinkleri-
järjestelmää .1074 Nyt talojen omistaja Tam-
pereen Vuokra-asunnot Oy perusteleekin 
talojen purkamista niiden vaarallisudel-
la . Maaliskuussa 2018 toimitusjohtaja Leo 
Niemelä sanoi, että ”talot ovat vaaralli-
sia asuttavia. Niissä on ollut lukuisia tuli-
paloja, joista osassa on tullut kuolonuhre-
ja” .1075  Hipposkylä on toistaiseksi saanut 
olla rauhassa, koska Tampereen kaupun-
gin yhdyskuntalautakunta ja Pirkanmaan 
maakuntamuseo eivät ole samaa mieltä 
siitä, millainen Hipposkylän uudesta ase-
makaavasta pitäisi tulla . Kaupunki tahtoisi 
purkaa suurimman osan 14:stä kaksiker-
roksisesta puutalosta ja maakuntamuseo 
haluaisi säilyttää talot . Vastakkain ovat siis 
talous ja kulttuurihistoria . Talot ovat sotien 
jälkeen rakennettua vanhaa talokantaa ja 
alue on säilyttänyt hyvin historiallisen ul-
konäkönsä . Nyt tilalle haluttaisiin uusia ta-
loja ja niihin enemmän asukaspaikkoja .1076

Toistaiseksi tupatoiminta jatkuu niin Hippostuvalla, Härmälätuvalla kuin Ydintuval-
la . Tupien ohjelmistoon vakiintui vuonna 2015 bingo ja tietovisa, jotka järjestetään 
sankalle osallistujajoukolle joka viikko .1077 Kuvassa Härmälätuvan musiikkitietovisa 
vuonna 2018 . (Kuva: Jemina Michelsson .)
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1990-luvun loppu – 
Avo-projekti

rooli oli huomattu heti 1990-luvun alussa, 
kun asuntolatoiminta oli kunnolla pyöräh-
tänyt käyntiin . Jo tuolloin ohjaajat suorit-
tivat kotikäyntejä entisten asukkaiden luo 
ja entiset asukkaat kävivät Kolmiolla .1080 
Myös muissa toimipisteissä oli pyritty pitä-
mään jonkinlaista kontaktia entisiin asuk-
kaisiin . Esimerkiksi keväällä 1997 pidettiin 
Kotikartanon entisille ja nykyisille asuk-
kaille grilli-ilta .1081 Asuntolatoiminnassa 
ylipäätään pyrittiin siihen, että jokaisella 
poismuuttavalla oli tukenaan jokin hoito- 
tai harrastusryhmä .1082 Ja jos mennään vie-
lä kauemmaksi kiltahistoriassa, kaverista 
pidettiin huolta kotikäynnein jo 1970-lu-
vulla ennen Killan asuntolatoimintaa .1083 
Tukea ei kuitenkaan ollut riittävästi . Myös 
vuoden 1999 alussa todettiin, että Karta-
nolta lähtevät kaipaisivat edelleen enem-
män tukea . Kartanon työntekijä J .P . Häkki-
nen totesi huhtikuussa 1999, että asukkaat 
hakeutuvat liian pian töihin ja päihdeon-
gelman käsittely jää kesken .1084

Avohuolto- eli Avo-projekti aloitettiin huh-
tikuussa 1999 . Projektiohjaajana toimi 
asian esille tuonut Jari Ronkainen .1085 Pro-
jektin kohteena olivat A-Killan tukikodeis-

ta poismuuttaneet asukkaat ja heidän lä-
heisensä .1086 Ensimmäisen puolen vuoden 
aikana aloitettiin kotikäynnit . Muuta toi-
mintaa olivat muutossa avustaminen, hoi-
toonohjaus ja viranomaisyhteyksissä aut-
taminen . Ronkainen ja työllistetyt myös 
neuvoivat puhelimitse ja toimistolla .1087 
Merkittävintä Avo-projektissa oli se, että 
huomio kiinnitettiin pelkästään asukkai-
den jatkoon . RAY:n avustus mahdollisti 
avun ja kannusti laadukkaampaan työhön 
myös varsinaisen asuntola-ajan jälkeen . 
Silti ensimmäisen projektivuoden jälkeen 
huomattiin, etteivät resurssit ja voimavarat 
riitä kaikkeen . Etenkin kotikäyntien huo-
mattiin nielevän niin paljon resursseja, että 
toisena vuonna kotikäyntejä tehtiin enää 
ongelmien ilmaantuessa .1088 Myös projek-
tin ohjaaja Ronkainen sai heti ensimmäi-
sen puolen vuoden aikana huomata työn 
raskauden . Yksi tuettava kuoli ja kolme 
yritti itsemurhaa . Toisaalta ikävät tapauk-
set osoittivat, ettei projekti ollut turha .1089

Avo-projektiin kuului myös tukihenkilö-
toiminta . Tukihenkilötoiminta ei kuiten-
kaan alkanut kovin hyvin .1090 Ongelmana 
oli tuettavien määrä suhteessa tukihenki-
löihin .1091 Yksi merkittävimmistä Avo-pro-
jektin avauksista oli velkaneuvonnan aloi-
tus .1092  Killalta oli jo aiemmin kaivattu 
velkaneuvontaa .1093 Syksyllä 1999 järjestet-
tiin velkaneuvontailtapäivä, joka ”keräsi yli 
30 kuulijaa ja kysyjää” . Tilaisuudessa yleisö 
sai vastauksia asiantuntijoilta ja Avo-pro-
jektin työntekijöiltä .1094 Vuonna 2008 aloi-

tettiin myös keskusteluryhmä avotyön asi-
akkaille . Jokaisella kerralla oli eri teema ja 
ryhmä teki myös retkiä tapahtumiin ja ym-
päristökuntiin .1095 Keskusteluryhmä jatkoi 
myöhemmin 2010-luvulla viikkopalaverin 
nimellä .1096 Avotyön nimi muuttui tuetuksi 
asumiseksi vuonna 2012 .1097

KUTOVA-PROJEKTI JA 
SELVIYTYJÄT-KURSSI
Avo- ja tukitoimintaprojektin aikana Kil-
lassa oli huomattu, etteivät kaikki asiakkaat 
sopeutuneet tukikotien yhteisöasumiseen, 
mutta selvisivät itsenäisessä asumisessa 
riittävällä tuella . Avotyön jatkona toteu-
tettiin niin sanottu KUTOVA-projekti eli 
Kuntoutussuunnitelmien ja toimintavaih-
toehtojen kehittämisprojekti.1098 Ajatus KU-
TOVA:sta syntyi syksyllä 2001 .1099 Projek-
ti alkoi huhtikuussa 2002 ohjaajana Jari 
Ronkainen .1100 Ennen KUTOVA:n aloit-
tamista solmittiin TVA:n kanssa sopimus 
asunnoista, joita asukkaiden olisi projektin 
kautta mahdollista saada .  Näin asukkaat 
opettelivat elämänhallintaa ja päihteettö-
myyttä omassa asunnossa, mutta saivat 
myös tukea . Osa projektin kautta asute-
tuista asuivat jonkin aikaa myös tukikodis-
sa . Kolmen vuoden projektissa kehitettiin 
myös nelivaiheinen kuntoutumissuunni-
telma, jonka hyödyntämistä jatkettiin avo-
työssä (sittemmin tuetussa asumisessa) .1101 
KUTOVA-projekti päättyi helmikuussa 
2007 .1102

1990-luvulta alkoi projektien aikakau-
si, mistä lähtien Killassa on aktiivisesti ke-
hitetty ja puututtu useisiin Tampereen ja 
Killan ongelmiin . Kotikartanon ohjaaja 
Jari Ronkainen toi Killan hallituksen eteen 
elokuussa 1996 huolestuttavan ongelman . 
Kotikartanolta ”runsaan vuoden aikana 
pois muuttaneiden asukkaiden tilanne on 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
hälyttävän huono” . Asukkaat jäivät kirjel-
män mukaan tukiasunnosta lähdettyään 
”heitteille” . Kirjelmässä todetaan: ”Koke-
musten mukaan asukkaiden voimavarat, 
tiedot eikä taidot riitä hakeutumaan pal-
veluiden piiriin. Asukkaiden odotukset ovat 
liian korkealla muuton jälkeen, ja siitä seu-
raa pettymykset, juominen alkaa uudelleen, 
taloudelliset vaikeudet, asunnon menetys 
ja ollaan taas alkutilanteessa.” Kirjelmässä 
Ronkainen kysyi, miksi käyttää niin paljon 
rahaa kuntoutukseen ja heittää sitten kaik-
ki hukkaan . Kirjelmässä Ronkainen eh-
dotti projektia tilanteen korjaamiseksi .1078 
Hallitus kannatti ehdotusta .1079 

Ronkainen ei ollut ensimmäinen, joka huo-
masi asukkaiden jälkihuollon tärkeyden . 
Esimerkiksi Kolmionkadulla jälkihuollon 
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Osana KUTOVA-projektia toteutettiin 
myös Selviytyjät-kurssi . Koska päihdeon-
gelmaisilla oli moni asia elämässä yleensä 
rempallaan, eikä siirtyminen tuetusta asu-
misesta itsenäiseen arkeen yleensä suju-
nut kovin mutkattomaksi, päätettiin asial-
le tehdä jotain . Selviytyjät-projekti oli osa 
KUTOVA-projektissa luotua nelivaiheis-
ta kuntoutumissuunnitelmaa .1103 Projektin 
arvioinnissa sen toteutusta kuvattiin seu-
raavasti: ”Ajatuksena on, että kouluttajat 
tuovat omakohtaisia esimerkkejä koulutet-
tavasta aiheesta. Kouluttajat ovat valikoi-
tuneet myös sen mukaan, mikä aihepiiri on 
heille tutumpaa. Opetusmuotona ovat luen-
nointi, keskustelu ja pienryhmätyöt sekä tu-
tustumiskäynnit. Kurssilaiset saavat myös 
kansiollisen esitteitä kurssin aikana. Yhtenä 
punaisena lankana kurssilla ovat ennakko-
tehtävät, joissa seikkaillee Pirkko ja Paavo 
Paukku.”1104

Selviytyjät-elämänhallintakurssi toteutet-
tiin ensin KUTOVA:n koordinoimana pi-

lottihankkeena syksyllä 2003 .1105 Aluksi 
Selviytyjät-kurssi suunniteltiin A-Killan 
tukiasunnoissa asuville .1106 Kurssin tarkoi-
tuksena oli auttaa päihdeongelmaisia niil-
lä elämänalueilla, joilla suurimmalla osalla 
oli ongelmia . Kurssin teemoja oli terveys, 
asunto, kodinhoito, työelämä, vuorovaiku-
tus ja ihmissuhteet, vapaa-aika ja koko muu 
arjen kirjo . Tavallinen elämä oli se haaste, 
johon monen päihdeongelmaisen raitis-
tuminen tyssäsi . Päinvastoin kuin Killassa 
yleensä, keskityttiin nyt ryhmätoiminnan 
sijaan tukemaan kurssilaisten itsenäisyyt-
tä .1107 Selviytyjät-projektin myötä Killassa 
alettiin keskittyä entistä enemmän päihde-
kuntoutujan itsenäisyyden ja oman aloite-
kyvyn kehittämiseen . Sinä missä aiemmis-
sa projekteissa tukihenkilöt ja muut olivat 
toimineet nojapuina, yritettiin nyt saada 
päihdekuntoutujat seisomaan omilla tol-
pillaan . Kurssia järjestettiin vuoteen 2006 
saakka kaksi kertaa vuodessa . Yhteensä 
seitsemän kertaa .1108 

1990–2000-lukujen 
vaihde – Nettiä nääs, 
tietoa tuville eli Nätti

Marraskuussa 2001 saatiin rahoitus Nettiä 
nääs, tietoa tuville -projektiin . Tuttavalli-
semmin Nätti-projektin tarkoituksena oli 
tietotekniikan perusasioiden opettaminen 
muun muassa tupien asiakkaille . Projektil-
la pyrittiin alusta asti ehkäisemään syrjäy-
tymisen syvenemistä . Tietokoneen käyt-
tö ja perusasioiden hoito verkossa nähtiin 
välttämättömiksi taidoiksi .1112 Ensimmäi-
sen vuoden aikana opetukseen osallistui 
37 henkilöä . Osallistujille opetettiin kä-
destä pitäen tietokoneen peruskäyttöä .1113 
Nätti-projektin myötä myös esimerkiksi 
Kolmion päiväkeskukseen saatiin tietoko-
ne alkuvuodesta 2002 .1114 Myös Nätti-pro-
jektin jälkeen pyrittiin siihen, että tupien 
asiakkaat saisivat tukea tietoteknisissä on-
gelmissa . Esimerkiksi vuonna 2007 kau-
pungin avustus mahdollisti työntekijän 
palkkaamisen kahdeksaksi kuukaudeksi . 
Työntekijä neuvoi ja koulutti tupien asuk-
kaita ja tarvittaessa asensi laitteita asiak-
kaiden koteihin .1115 Myös myöhemmin 
2010-luvulla atk-koulutustoimintaan saa-
tiin joinain vuosina kaupungilta rahaa .1116

Voidaan sanoa, että Tampereen 
A-Kilta pysyi suhteellisen hyvin 

ajanhermolla mitä tulee tietokoneisiin . 
Kiltaan hankittiin aina ajanmukaiset va-
rusteet . Myös käyttökoulutuksesta pyrit-
tiin pitämään huolta . Esimerkiksi vuonna 
1997 henkilöstöä ja vapaaehtoisia koulu-
tettiin Tampereen ammatillisen aikuis-
koulutuskeskuksen atk-kurssilla .1109 Myös 
nettiin mentiin heti, kun päästiin . Killan 
ensimmäiset verkkosivut aukesivat vuonna 
1998 .1110 Vuonna 1999 saatiin internet-yh-
teys Tahmelan asiakaskoneelle ja vuoden 
2001 alussa yhdyskuntatuville hankittiin 
tietokoneet ja internet-yhteydet . Silloin to-
dettiin, että asukkaiden ohjaaminen tieto-
koneiden ”hyötykäyttöön on suuri haaste” . 
Killassa myös epäiltiin, ettei mikään muu 
taho muistaisi, että tupa-alueiden asukkai-
ta pitäisi linkittää osaksi tietoyhteiskuntaa . 
Tuolloin päätettiin ottaa yhteyttä e-Tam-
pere hankkeeseen ja tehtiin suunnitel-
ma projektiin, jolla pyrittiin ehkäisemään 
päihdeongelmaisten syrjäytymistä tietoyh-
teiskunnasta .1111 
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2000-luvun 
alku – Alkoholin 
hintaromahdus  
tappaa suurkuluttajia

Vuonna 2004 väkevien alkoholijuo-
mien kulutus lisääntyi huomat-

tavasti, kun niiden verotusta kevennet-
tiin .1117 Erityisesti väkevien kulutus kasvoi 
niillä, jotka olivat jo valmiiksi olleet suur-
kuluttajia .1118 Kulutuksen lisääntymisen 
taustalla oli alkoholin tuontimäärärajoi-
tusten poistuminen EU-maista ja Viron 
liittyminen Euroopan unioniin . Suomella 
oli pelko siitä, että ihmiset hakisivat vii-
nansa Virosta ja harmaat markkinat laa-
jenisivat Suomessa . Koska viinan hintaero 
oli suurin ja siihen kohdistui kaikista suu-
rin matkustajatuonnin kasvupaine, edus-
kunta laski väkevien juomien alkoholive-
roa 44 prosenttia . Myös oluen vero laski 
32 prosenttia, viinin 10 prosenttia, long 
drink -juomien 37 prosenttia ja siiderei-
den 23 prosenttia .1119 Verotuksen keven-
nyksestä huolimatta alkoholin matkus-
tajatuonti kaksinkertaistui vuoden 2004 
aikana, sillä halvimpien viinojen hin-
nat olivat yhä kolmannes Suomen viino-
jen hinnoista . Myös muita alkoholijuo-
mia tuotiin enemmän .1120 Vuosien välillä 
2003–2005 suomalaisten alkoholinkulu-

tus kasvoi 9,4 litrasta 10,6 litraan per hen-
kilö .1121 

Veronalennuksen ja matkustajatuonnin 
helpottumisen seurauksena alkoholiin liit-
tyvät kuolemat lisääntyivät . Niin sanotut 
alkoholiin liittyvät äkkikuolemat eli esi-
merkiksi alkoholimyrkytykset, tapatur-
maiset kuolemat ja itsemurhat lisääntyivät 
ensimmäisen vuoden aikana 17 prosenttia . 
Vuonna 2004 kuoli siis 420 ihmistä enem-
män kuin aiempana vuonna . Äkkikuo-
lemat olivat kuitenkin vain vajaa 10 pro-
senttia kaikista alkoholin aiheuttamista 
kuolemista . Loput reilu 90 prosenttia alko-
holikuolemista liittyvät alkoholin tuomiin 
muihin sairauksiin, joiden lisääntymistä 
oli vaikea mitata .1122 Selvää on kuitenkin 
se, että 2000-luvun alussa alkoholiperäiset 
taudit ja tapaturmaiset alkoholimyrkytyk-
set nousivat työikäisten miesten ja naisten 
yleisimmäksi kuolinsyyksi . Alkoholi niitti 
erityisesti vanhempaa työikäistä väestöä . 
Vuosien 2004–2007 välillä alkoholiin kuol-
leista 80 prosenttia oli 50–69-vuotiaita . 
Suurin osa työikäisistä kuolleista oli työ- ja 
perhe-elämästä syrjäytyneitä .1123 
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2000-luku  
Tampereen A-Killassa

paaehtoisia ja erilaisissa työkokeiluissa ja 
harjoitteluissa olevia .1129 Laajenemista ja 
uusia avauksia suunniteltiin usealle eri ta-
holle . Esimerkiksi Hervanta oli 1990-lop-
puun mennessä kasvanut yhdeksi Tam-
pereen ongelmakeskittymäksi . Killasta oli 
useaan otteeseen ehdotettu ja pohdittu toi-
minnan laajentamista Hervantaan . Kesällä 
1999 Hervannassa toimimiseen tuli pyyn-
tö myös raittiustoimistosta . Risto Laiho ja 
Raimo Mäkinen neuvottelivat yhdessä po-
liisin ja raittiustoimen edustajien kanssa 
Hunaja-projektin mahdollisuuksista Her-
vannassa . Hervannassa oli paljon nimen-
omaan nuoria päihdeongelmaisia . Neu-
vottelussa esiin tulivat myös niin sanotut 
metsäläiset eli Hervannan metsissä asuvat 
päihdeongelmaiset . Kilta käsitteli tilannet-
ta hallituksen kokouksessa ja päätti, että 
Killan varapuheenjohtaja Jukka Nieminen 
ja seurakunnan diakoniatyöntekijä kartoit-
tavat tilannetta kaksi kertaa viikossa Her-
vannan metsissä .1130 Kilta ei kuitenkaan 
koskaan perustanut tupaa tai muuta toimi-
pistettä Hervantaan .

1990-luvun puolivälistä eteenpäin 
A-Kilta toimi kolmessa sektorissa: vapaa-
ehtoistoiminnan parissa, päihdehuollon 
myyntipalvelujen parissa ja projektitoi-
minnassa .1127 Voidaan sanoa, että A-Kilta 
oli vuosituhannen vaihteessa hyvin mu-
kana kaikessa, mitä kaupungissa tapahtui . 
2000-luvun ensimmäisinä vuosina kau-
punki painotti samoja asioita kuin Kilta: 
varhaista hoitoonohjausta, akuuttiin tar-
peeseen vastaamista, pitkäaikaista sosiaa-
lista tukea, kuntoutuksen jälkeistä asumista 
ja huumehoitopalveluja . 2000-luvun alku-
vuosina tajuttiin, että päihteiden ongelma-
käyttäjät pitäisi tavoittaa mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa . A-klinikkasäätiö ke-
hitteli tuolloin matalan kynnyksen hoito-
pisteen perustamista . Säätiön aluejohtaja 
Erkki Tukeva pyysi myös A-Killan mukaan 
projektin seurantaryhmään .1128 

Vuosituhannen vaihtuessa Tampereen 
A-Killalla oli yhdeksän toimipistettä ym-
päri Tamperetta ja 10 päätoimista työn-
tekijää . Lisäksi sillä oli suuri joukko va-

Killassa osattiin odottaa ongelmien lisään-
tymistä verouudistuksen myötä .1124 Ainoa 
hyvä puoli uudistuksessa oli se, että laitto-
man viinan myynti kävi yhä kannattamat-

tomammaksi . Näin korvikealkoholikuo-
lemat vähenivät tupien ympäristössä .1125 
Kuolemilta ei kuitenkaan vältytty . 

Esimerkiksi Härmälätuvan työntekijä Vesa Otsamo muistaa,  
että tupien ympäristössä kuoli ennätysmäärä ihmisiä: 

”Yhdyskuntatyössä meillä kuoli tupa-alueelta noin 10% vä-
estöstä, kun halpaa viinaa oli myyty vuosi. Se poisti hurjan 
joukon niitä, joilla oli pitkälle kehittynyt riippuvuus. Ongel-
mana oli myös se, että tuli lisää suurkuluttajia, joista sitten 
osa alkoholisoitui tosi pahasti. Että se tavallaan ruokkii li-
sää [alkoholismia]. Sellaista kuolemapiikkiä ei ole tullut sen 
jälkeen. Käsittääkseni niin rajua muutosta ei ole tehty koko 
kiltahistorian aikana kuin tämä alkoholiveron lasku. Ja sii-
nä sitten myöskin trokarit tavallaan menetti markkinoita, 
koska ihmisillä riitti enemmän rahaa ostaa halvempaa vii-
naa. Näin korvikekuolemat poistu. Se oli niin tuntuva se 
alkoholin hinnanlasku silloin. Vielä 1990-luvulla käytettiin 
korvikkeita elikkä tenua ja niin poispäin.”1126
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Vuohenojan palvelu- 
talo – A-Kilta mukaan 
kilpailutukseen

Tupien alueilla asuvien vanhusten oli vai-
kea saada kotiapua ja päästä hoitoon, sillä 
hoitohenkilökunta ajatteli usein, että asu-
kas selviäsi arkiaskareista, kunhan jättäi-
si päihteet pois .  Tupien työntekijät teki-
vät hoitohenkilökunnan puutteessa usein 
enemmän kuin heille olisi kuulunut . Yh-
dyskuntatyön raportissa kerrotaan esimer-
kiksi Pentistä, joka ei saanut päihtyneenä 
loukkaamaansa lonkkaan hoitoa sairaalas-
ta, joten tupatyöntekijät tekivät parhaansa 
asian eteen: ”Naapurin ilmoitettua asias-
ta, tuvan henkilökunta tarkisti Pentin tilan-
teen; Pentti pystyi liikkumaan ainoastaan 
lattiaa pitkin raahautuen ja vessassa käyn-
tikin oli tuskallista. Seuraavan viikon ajan 
Penttiä kävivät auttamassa tuvan henkilö-
kunta tuomalla ruokaa ja keskustelemalla 
Pentin voinnista ja mahdollisesta tarpeesta 
kuitenkin saada sairaalahoitoa. Pentin naa-
puri puolestaan tyhjensi aamuisin Pentin 
virtsaämpärin vuoteen vierestä ja kävi kat-
somassa häntä myös iltaisin. Viikon päästä 
Pentti sitten opetteli kävelemään rollaatto-
rilla, mikä tuvan henkilökunta hänelle oli 
järjestänyt.”1134

Tupa-alueiden vanhuksilla mielenterveys-
ongelmat ovat yleisiä, eikä päihdeongelma 
siksi ole ainut asukkaita normaalielämästä 
pois rajaava tekijä .1135  Myös syksyllä 1999 
pidetyillä Tampereen A-Killan kehittämis-
päivillä nousi esille tarve ”veteraani juop-
pojen palvelutalolle” .1136 Alkoholisoitu-
neiden vanhusten asumis- ja palvelutaloa 

alettiin suunnitella keväällä 1999 . Asiasta 
puhuttiin tuolloin esimerkiksi TVA:n asu-
kasisännöitsijän ja RAY:n kanssa .1137 Han-
ke sai heti kannatusta ja RAY:ltä vastattiin, 
että he olivat odottaneet kyseistä keskus-
telunavausta .1138  Kevään ja kesän 1999 
mittaan asia eteni Tampereen kaupungin 
virkaportaissa ja asiasta innostui myös 
kaupunki .1139 Asiaa valmisteltiin taustal-
la myös vuonna 2000 .1140 Alkuun projekti 
kulki nimellä Veteraani päihdeongelmais-
ten palvelutalo .1141 Palvelutalo päätettiin 
rakentaa alusta alkaen .  Hanke toteutettiin 
yhdessä Yrjö ja Hanna -säätiön ja A-klinik-
kasäätiön kanssa .1142 Aluksi palvelutalolle 
tarjottiin tonttia Pispalasta Ratakadulta, 
mutta se ei soveltunut palvelutalon tarpei-
siin .1143 Lopulta sopiva tontti löytyi Aakku-
lasta, Messukylän ja Vuohenojan välistä .

Vuohenojan alueen asukkaille pidet-
tiin kaksi tiedotustilaisuutta maaliskuus-
sa 2001 .1144 Alkuun näytti, että vastaanot-
to oli hyvä . Esimerkiksi kun Risto Laiho 
kertoi palvelutalosta Messukylän työvä-
entalolla Aakkulan Omakotiyhdistyksen 
vuosikokouksessa, oli tunnelma kiinnos-
tunut . Asukkaiden suurin kysymys oli, sai-
sivatko he esimerkiksi omalääkäripalvelu-
ja talosta .1145 Kesän alussa 2001 Aakkulan 
asukkaat kuitenkin kertoivat valittavansa 
hankkeesta korkeimmalle mahdolliselle 
taholle . Suunnittelutoimikunta päätti ottaa 
vastustajien edustajat mukaan seuraavaan 
kokoukseen . Toimikunta pohti, että ehkä 

”Kun tulin toiminnanjohtajaksi, me oltiin 
ensimmäisessä kilpailutuksessa mukana koskaan. Se 
oli sellainen suuri muutos, kun tämä koko kaupungin 
strategiasysteemi muuttui. Ja siitä alkoi tällainen aika 
silmitönkin kilpailuttaminen, josta Tampere on kyllä 
saanut mainetta ihan ympäri Suomea.”

– Tampereen A-Killan toiminnanjohtaja Vesa Vaittinen .1131

Killassa herättiin ikääntyvien päih-
deongelmaisten asemaan 1990-lu-

vun lopulla . Ensimmäisen kerran päih-
deongelmaisten vanhusten huonot olot 
huomattiin kunnolla yhdyskuntatyö-
pisteiden tultua Killan hoitoon vuonna 
1998 .1132 Tuvilla kiltalaiset näkivät, mil-
lainen oli päihdeongelmaisen vanhuk-
sen osa: ”Vanhuuden, sairauden, onnetto-
muuksien tai pitkään jatkuneen runsaan 
päihteidenkäytön seurauksena syntynyt 
liikuntarajoitteisuus on yleinen jokaisella 
kohdealueella. [- -] Liikuntarajoite ja päih-

deongelma yhdessä tuovat entistä suurem-
man loukkaantumisriskin. Liikuntarajoit-
teiset turvautuvatkin usein naapureiden 
apuun ja naapurit puolestaan informoivat 
tupien henkilökuntaa asukkaan tilantees-
ta. Varjopuolena naapuriavusta voidaan 
mainita se, että käyttäessään alueella kier-
tolaisina majailevia ”juoksupoikia” he voi-
vat joutua putsatuksi tai maksavat koh-
tuuttoman hinnan kauppareissusta. Koska 
he eivät pääse neljän seinän sisältä pois, he 
aukaisevat ovensa kenelle tahansa saadak-
seen seuraa tai apua.”1133
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oikea tieto kumoaisi mahdolliset pelot .1146 
Asukkaat kutsuttiin suunnitelmien mu-
kaan kokoukseen . Kokouksessa kävi ilmi, 
että mielipidevaikuttajat olivat tehneet työ-
tään ja viestintuojan mukaan Aakkulan 
asuinalueella oli nyt sataprosenttinen vas-
tustus . Perusteluina hän mainitsi palvelu-
talon liian suuren asukasmäärän ja asuk-
kaiden mahdollisen epäsosiaalisuuden . 
Hän myös ihmetteli, miksi palvelutalo piti 
sijoittaa keskelle omakotitaloaluetta ja sa-
noi, että lapsiperheet pelkäävät ulkoiluttaa 
lapsiaan, jos hanke toteutuu . Kokouksessa 
selvisi, että asukkaat olivat keränneet kan-
salasiadressin, jossa vastustettiin hanketta . 
Asukkaat antoivat ymmärtää, että kaikki 
muutkin keinot tullaan käyttämään . Lä-
hialueen asukkaat toivoivat alueelle mie-
luummin palveluja . Kioski, pankkiau-
tomaatti ja vapaarahoitteiset vanhusten 
asunnot kelpasivat, mutta ”epäsosiaaliset” 
vanhukset olivat epätoivottuja naapurei-
ta .1147

Ympäristölautakunta antoi rakennusluvan 
heinäkuun lopussa vuonna 2002 . Lähiym-
päristö valitti luvasta ensin Hämeenlinnan 
hallinto-oikeuteen ja sitten korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen .1148 Valitukset hylättiin . 
Loppuvuodesta 2005 kaupunki päätti os-
taa palveluja palvelutalolta ja rakentamista 
valmisteltiin toden teolla .1149 Vuohenojaa 
varten perustettiin Kiinteistö Oy Vuoheno-
jan palvelutalo, jossa osakkaina olivat Yrjö 

ja Hanna Säätiö, Tampereen A-Kilta ry ja 
A-Klinikkasäätiö .1150 Vuohenojaa päästiin 
viimein rakentamaan vuonna 2006 . Perus-
kivi muurattiin 21 .9 .2006 .1151 Harjannosta-
jaisia vietettiin Messukylän työväentalolla 
9 .2 .2007 .1152 Palvelutalo saatiin käyttöön 
16 .7 .2007 . 

Vuohenoja osui siihen väliin, että sitä kos-
kivat EU:n kilpailuttamissäännöt . Vuonna 
2001 tiedettiin jo, että palvelutalossa järjes-
tettävät palvelut tullaan kilpailuttamaan eri 
palveluntarjoajien kesken . Tuolloin Tampe-
reella oli juuri alkanut ensimmäinen pilot-
tihanke, Kaukajärven palvelutalohanke ja 
sitä seurattiin A-Killassa silmä tarkkana .1153 
Killassa Vuohenojan palvelutaloa varten oli 
jo suunniteltu niin sanottu Vuohi-projek-
ti Vuohenojan asumistoiminnan käynnis-
tämistä varten .1154 Projektiin ei kuitenkaan 
saatu rahaa RAY:ltä .1155 Tampereen kiltahis-
torian yksi ikävimmistä ja monia harmitta-
vimmista asioista tapahtui, kun Kilta hävi-
si Vuohenojan kilpailutuksen toukokuussa 
2007 .1156 Palveluntuottajaksi taloon valittiin 
lopulta kilpailutuksen voittanut Medivi-
re Hoiva Oy (nykyisin Mainio Vire Oy1157) . 
Asukkaat Vuohenojan palvelutaloon valitsi 
Tampereen kaupungin päihdeasiakasohjaus 
Loisto .1158 Kilta oli jo aiemmin sopinut, että 
se hoiti kaikkien muiden asuntojen paitsi 
Hanna & Yrjö -säätiön tavallisten vuokra- 
asuntojen vuokrauksen . Näin Killalle jäi 
vuokranantajan rooli .1159

Killassa tarkistettiin Mediviren tarjouspa-
peri ja siitä löydettiin yksi selvä puute . Me-
divire ilmoitti tarjoavansa palveluita vain 
mielenterveyskuntoutujille . Päihde-sana ei 
käynyt tarjouksesta ilmi . Kilta aikoi ensin 
viedä asiaa eteenpäin ja valituksen kannat-
tavuutta puntaroitiin lakimiehen kanssa . 
Hallitus päätyi kuitenkin siihen, ettei Kil-
lalla ollut varaa tapella oikeudessa asiasta . 
Killan hallituksessa pelättiin, että vuokra-
ustoiminta vaarantuisi ja ilman vuokra-
tuottoja yhdistys olisi ollut vaikeuksissa .1160 
Vuoden 2007 toimintakertomus kertoo 
hyvin Killan tuntemukset Vuohenojan jäl-
keen:  ”Tampereen kaupungin siirtyminen 
tilaaja-tuottaja-malliin näyttää voimista-
van uhkakuvaa myös yhdistyksemme joutu-
misesta mukaan kilpailutuksen maailmaan. 
Tästä oli osoituksena Vuohenojan palvelu-
talon kilpailutus ja myös kilpailutuksen tu-
los: kolmannen sektorin voittoa tavoittele-
maton yhdistys on haasteellisessa asemassa 
suurten yritysten rinnalla. Vuoden 2007 ai-
kana on ryhdytty tarkkailemaan tilanteen 
kehittymistä entistäkin tarkemmin eten-
kin kun Avotyön osalta saimme kaupungil-
ta vaatimuksen tuotteistaa Avotyö vuodelle 
2008.”1161

Medivire Oy tuotti Vuohenojan palvelut 
sovittuun vuoteen 2011 saakka . Toinen kil-
pailutus järjestettiin alkukesästä 2011 . Kil-
ta osallistui siihen alihankkijan roolissa 
Yrjö & Hanna Oy:n tehdessä tarjouksen . 

Kilta sai osavoiton kilpailutuksessa, kun 
palveluntuotanto meni Yrjö & Hannalle . 
Alihankintasopimus kuitenkin purettiin 
heti vuoden 2011 lopulla, sillä osapuolet ei-
vät päässeet yksimielisyyteen alihankkijan 
roolista .1162 Vuonna 2017 palvelut kilpailu-
tettiin kolmannen kerran ja Yrjö & Hanna 
Oy tuottaa edelleen palveluja talossa .

2000-LUVUN MUUT 
ASUMISPALVELUT 
Vuoden 2000 lopulla Killalle tarjoutui ti-
laisuus vuokrata entisen ensisuojan tuki-
asunnot Pispalan valtatie 52:sta .1163 Ke-
väällä 2001 kirjotettiin vuokrasopimus 
Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n kanssa . 
Ensimmäinen asukas muutti heti huhti-
kuussa . Tukikodista alettiin puhua Selkeen 
tukikotina, sillä se sijaitsi Selkeenkujal-
la . Keväällä 2001 nimi päätettiin virallis-
taa  .1164 Tukikoti oli pieni omakotitalo .1165 
Sosiaaliterapeutti Päivi Rantanen kuvaa 
tukikodin ryhmähuonetta ”kodikkaaksi, 
pieneksi ja ahtaaksi” .1166  Talossa oli kaksi 
kaksiota, joita vuokrattiin pareille ja kimp-
pa-asunnoiksi .1167 Vuonna 2002 tukikodin 
yhteyteen muutti Avo- ja tukitoimintatyön 
sekä Kutova-projektin toimistot . Selkeel-
lä jäi silloin enää kaksi asumispaikkaa .1168 
Selkeen tukikodista luovuttiin kesäkuussa 
2008, koska kiinteistö oli päässyt huonoon 
kuntoon . Myös talon rakenne oli ongelma 
tukiasumisessa .1169  Selkeen tilalle vuokrat-
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tiin Hippoksen tukiasunnot, joissa on nel-
jä asukaspaikkaa .1170 Osoitteeksi tuli Hip-
poksenkatu 36 .1171 Hippoksen tukiasunnot 
tarkoitettiin suhteellisen omatoimisille ja 
yksityisyyttä haluaville henkilöille . Perus-
palvelut, kuten pyykinpesu hoitui vierei-
sellä Hippostuvalla .1172  

Hippoksen tukiasuntojen lisäksi Kilta yl-
läpiti vuodesta 2006 lähtien tukiasuntoja 
Takahuhdissa Ali-huikkaantiellä .1173 Ti-
laa tukiasunnoissa oli 8–10 asukkaalle .1174 
Vuonna 2014 Kilta luopui Hippoksen tu-

kiasunnoista ja Ali-Huikkaan tukiasunnot 
muutettiin yksiöiksi, niin että sinne mah-
tui enää kuusi asukasta .1175 Myös Tahme-
lassa oli vielä 2000-luvulla pari asukaspaik-
kaa . Lisäksi vuosina 2012–2015 Killalla oli 
tuettu asumista myös Pispalassa Rimmin-
kadulla neljän asukaspaikan turvin ja vä-
liaikaisasumista Nekalassa .1176 Vuonna 
2015 tuettu asumispalvelu kilpailutettiin ja 
A-Killan asumistoiminta Rimmin, Tahme-
lan, Ali-Huikkaan sekä Nekalantien asun-
noissa loppui .1177

2000-luku –  
Kilta ottaa kantaa

nottomuuteen .1180 Toinen samalle vuodelle 
sijoittuva tapahtuma oli Asunnottomien 
yö .1181 Kilta piti siellä tukiasumispalvelujen 
telttaa . Asunnottomien yön jälkeen pää-
tettiin, että Killasta pyritään viemään val-
tuustolle adressi ja vetoomus asunnotto-
muuden poistamiseksi . Kolme kiltalaista 
oli mukana viemässä muiden järjestäjien 
kanssa adressia ja teesejä .1182

2000-luvun ensimmäisellä vuosikym-
menellä Kilta otti ahkerasti osaa erilaisiin 
yhteistyöryhmiin ja toimikuntiin . Esimer-
kiksi toiminnanjohtaja Risto Laiho oli jä-
senenä A-klinikkasäätiön hoito- ja tutki-
museettisessä toimikunnassa kuin myös 
valtakunnallisessa päihdeasiamiehen taus-
taryhmässä . A-klinikkasäätiön Tampereen 
yksikön matalan kynnyksen hoitopisteen 
ohjaus- ja arviointiryhmässä edusti Kil-
taa silloinen sihteeri Vesa Vaittinen .1178 
Yksi Tampereen kaupungin 2000-luvun 
ensimmäisten vuosien kantava teema oli 
asunnottomuus ja myös Kilta puhui asun-
nottomuuden poistamisen puolesta . Vuon-
na 2006 kaupunginjohtajan nimeämässä 
asunnottomuuden vähentämistyöryhmäs-
sä oli jäsenenä Killan päihdetyöntekijä Jari 
Ronkainen .1179 Asunnottomuuteen kiinni-
tettiin myös suuren yleisön huomio erilai-
sin tempauksin . Esimerkiksi vuonna 2000 
pidettiin keskustorilla mellakkapäivä, jo-
hon Kilta osallistui . Tarkoituksena oli kiin-
nittää huomiota heikompiosaisten asun-

Mielenosoitusta asunnottomien puolesta 
2000-luvun alusta . Kuvassa Pentti Vesa-
lainen . (Tampereen A-Killan arkisto .)
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Kiltalaisista päihde- 
alan ammattilaisia

nä] Suomessa päihdetyön ammatillisen tut-
kinnon 14.5.2001 Erkki Pukero toisena noin 
½ tuntia myöhemmin.”1183 Nikula, Pukero 
ja Otsamo näyttivät tietä monille muille 
Tampereen kiltalaisille . Auttamisesta tuli 
näin elämäntavan lisäksi työ . 2000-luvulla 
Kilta alkoi myös vastaanottaa lähihoitajien 
ja päihdetyöntekijöiden näyttöjä .1184 

Kiusaus erämaassa 
– Ryhmätoiminta 
2000–2010-luvuilla

2011 Kiltaan perustettiin ensimmäinen 
nuorten ryhmä . Toiminta kuitenkin hii-
pui heti seuraavana vuonna 2012 .1190 Tou-
kokuussa 2015 Killassa aloitti pitkästä ai-
kaa bändiryhmä, josta kutoutui hiljalleen 
Selvä päivä -bändi . Yhtye harjoittelee Art-
telin bänditilassa . Vuoden 2015 musiikki-
toimintaa oli myös Tahmelan yhteislau-
lusessiot ja karaoke .1191 Musiikkitoiminta 
veti puoleensa myös nuorempia . Liikuntaa 
Killassa on harrastettu monessa muodossa 
myös 2000-luvuilla . Vuonna 2011 Killas-
sa aloitettiin lisäksi painonhallinta . Pun-
keroiset-painonhallintaryhmä kokoontui 
14 kertaa kevään aikana, mutta toiminta 
tyrehtyi pian .1192 Pidempiaikaisia liikunta-
ryhmiä ovat olleet esimerkiksi ulkoilu- ja 
karttakero eli UKK ja erilaiset lentopallo-
kokoonpanot .1193 Ulkoilu- ja karttakerho 
on tehnyt pitkiä vaelluksia esimerkiksi La-
pissa . Hurjimmalta reissulta yksi jäsen tuli 
helikopterilla pois saatuaan vatsataudin .1194 
Korvessa on kohdattu myös yllättäviä koet-
telemuksia . 

Tampereen kiltalaisia ajoi auttami-
sen halu myös koulun penkille . Kun 

Suomeen perustettiin ensimmäinen päih-
detyön ammattitutkinto, lähti Tampereen 
Killasta heti kolme innokasta oppilasta 
kuluttamaan koulun penkkiä . Hallituksen 
kokouspöytäkirjassa 28 .5 .2001 on haus-
kasti todettu kiltalaisten valmistuminen: 
”Jukka Nikula suorittanut 1. [ensimmäise-

Vuonna 2001 kolme kiltalaista teki historiaa . Vesa Otsamo, Erkki Pukero ja Jukka 
Nikula suorittivat ensimmäisten joukossa päihdetyön ammattitutkinnon . 1185 Kuvas-
sa ensimmäisiä virallisia päihdetyöntekijöitä onnittelee Tampereen A-Killan toimin-
nanjohtaja Risto Laiho . (Kuva: Tampereen A-Killan arkisto .)

2000-luvun alussa ryhmätoiminta oli 
hyvin monimuotoista . Esimerkiksi digi-
kuvauskerho ja lettupannuryhmä olivat 
puhtaasti toiminnallisia ryhmiä . Yhdes-
sä ne tekivät myös retkiä, jolloin nimi oli 
Makkaranpurijat . Myös vuonna 2008 Kil-
lan 40-vuotisjuhlaa varten henkiin herä-
telty näytelmäkerho edusti täyttä toimin-
nallisuutta .1186 Näytelmäkerhoa kuvataan 
vuosikertomuksessa 2008 seuraavasti: 
”Tampereen A-killan 40-vuotisjuhlaa var-
ten perustettiin näytelmäkerho, joka ko-
koontui 1-2 kertaa viikossa ja jonka kir-
joittama n.½ h näytelmä ”A-killan kautta 
takaisin elämään” sai suunnattoman suo-
sion ja näyteltiin 40v-juhlien lisäksi Palho-
niemen hoitokodissa.”1187 

Enemmän keskusteluun pohjautuvia ryh-
miä olivat Kolmionkadun Perjantai-ryh-
mä ja Tahmelan Vertis-ryhmä .1188 Myö-
hemmin Perjantai-ryhmä lopetti ja tilalla 
alkoi Mahdollisuus muutokseen -ryhmä . 
MM-ryhmä pyörii edelleen .1189 Vuonna 
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Esimerkiksi eräs vaellus osoittautui raittiustestiksi:

”Se oli vissiin se Pallas–Ylläs-vaellus, kun mentiin 
yhdelle autiotuvalle. Ei se kyllä autio ollut, väkeä 
oli kuin markkinoilla. Mentiin sitten siihen tuvan 
eteen ja kun näin viinapullon siinä, niin aattelin, 
että jaha. Siellä oli toinen seurue, jossa oli meil-
le tuntematonta väkee, mutta jotka olivat siellä 
yöpymässä. Ne laulo siellä päissään keskellä yötä 
keskellä jänkää. Ja kyllähän tää tietysti herätti 
keskustelua, kun palautu tavallaan mieleen, että 
mikä ihme on, kun ihmiset ei voi edes erämaata 
jättää rauhaan. Et sinnekin pitää tulla niiden vii-
nojen kanssa. Ja kun meilläkin on periaatteena se, 
että mennään omalla porukalla ja tietysti välte-
tään erityisesti tällasta. Se oli jotenkin tyrmäävää, 
että missään et pääse pakoon.”

Tampereen A-Killan toiminnanjohtaja Vesa Vaittinen .1195

Ulkoilu- ja karttakerhoon kuuluu esimerkiksi Killan toiminnan-
johtaja Vesa Vaittinen . (Kuva: Satu Niemelä)
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Vuosi 2007 – 
Muutosten aika 

Vuonna 2007 Killan toimisto muutti 
Tahmelasta Nekalaan .1196 2000-lu-

vun alussa Tahmelan ahtaus oli käynyt 
hiljalleen sietämättömäksi .1197 Nekalas-
sa Kuokkamaantiellä toimisto sijaitsi aina 
vuoden 2017 loppuun saakka, jolloin toi-
misto muutti Kartanonkadulle . Vuonna 
2007 tapahtui myös toinen suuri muutos . 
Silloin 15 vuotta puheenjohtajana toimi-
nut Eero Kivimäki antoi tilaa uusille tulok-
kaille . Myös toiminnanjohtaja Risto Laiho 
ilmoitti jäävänsä eläkkeelle ja hänen tilal-
leen valittiin Vesa Vaittinen .1198  Näin jäl-
kikäteen kiltalaiset muistelevat, että Vuo-
henojan menetys oli nyt jo edesmenneelle 
Laiholle erittäin rankkaa . Pitkään haaveiltu 
ja valmisteltu palvelukoti oli ollut Laihon 
kymmenvuotinen projekti . Nykyinen toi-
minnanjohtaja Vesa Vaittinen sanoo, että 
ilman Laihon sinnikkyyttä Vuohenojaa ei 
välttämättä olisi .1199 Myös J .P . Häkkinen 
alleviivaa, että ilman Laihoa Tampereen 
A-Killassa ei välttämättä olisi palveluntuo-
tantoa lainkaan, ainakaan nykyisessä mit-
takaavassa .1200

2010-luku – Kilta 
aloittaa päihdetyön 
ulkopuolisen 
sosiaalityön

Nykyinen toiminnanjohtaja Vesa Vaitti-
nen valittiin tehtäväänsä vuonna 2007 . 
Kuva on vuodelta 2018 sosiaalisen sir-
kuksen avajaisista, joissa Vaittinen poh-
ti, onko A-kiltatoiminta yhtä sirkusta . 
(Kuva: Jemina Michelsson .)

Vuosina 2014–2015 Kilta eli jännit-
täviä aikoja . Sote-uudistus oli kaik-

kien huulilla ja hankintalakiin oli tulossa 
muutoksia . Tampereen seutuun vaikut-
ti suuresti se, että kaupunki päätti siirtää 
vuonna 2015 osan A-klinikkasäätiön pal-
veluista itselleen . Kaupunki ei juuri vies-
tinyt tilanteen kehittymisestä, mikä ai-
heutti levottomuutta Killassa . Kilta pyrki 
olemaan mukana kaikessa, mitä tapahtui, 
jotta yhdistys pysyisi mukana kaupungin 
touhussa ja voisi vaikuttaa asioihin .1201 
Osa A-klinikan palveluista siirrettiin odo-
tetusti kaupungille vuonna 2015 . Kilta 
alkoi tiedottaa ensin Kaupin sairaalassa, 
jossa psykiatria- ja päihdekeskuksen en-
siohjaus Ensio väliaikaisesti majaili . Kun 
Hatanpään sairaalan läheisyydessä sijait-
sevat Sarviksen tilat valmistuivat, Ensio 
muutti sinne .1202 

Vuosi 2015 toi muutoksia päihdeongel-
maisten hoitoon, kun laitoskuntoutuksen 
saaminen vaikeutui . Laitoskuntoutuksen 
määrää vähennettiin ja tilalle tuli asumis-
palveluissa tukeminen sekä avo- ja kotikat-
kot . Katkaisuhoitoa alkoholiongelmaisille 
oli tarjolla lähinnä enää Palhoniemessä .1203 
Kiltalaiset pitävät vuoden 2015 linjauksia 
viimeisenä naulana päihdeongelmaisten 
arkkuun . Karkeistettuna kaupunki on tar-
jonnut vuodesta 2015 lähtien päihdeongel-
maisille kodin, jossa ryypätä, muttei apua 
itse ongelmaan . Tämä niin sanottu asunto 
ensin -periaate saa edelleen kritiikkiä kil-
talaisilta . Vuoden 2015 linjaus näkyi Kil-
lassa heti esimerkiksi niin, että asumispal-
veluun ohjautui vain vähän kuntoutuksen 
käyneitä . Asiakkaat olivat siis entistä huo-
nokuntoisempia .1204 Monet Killassa näke-
vät päihdehuollon ottaneen takapakkia nyt 
2010-luvulla .1205
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Tampereen A-Kilta on 2010-luvulla jatka-
nut päihdetyötä erityisesti tekemällä yh-
teistyötä muiden Pirkanmaan järjestöjen 
ja hankkeiden kanssa . Keväällä 2010 pe-
rustettiin Pirkanmaan päihdepalvelujär-
jestöt ry ja Kilta oli perustamisessa aktii-
visesti mukana .  Killan toiminnanjohtaja 

Vesa Vaittinen oli yhdistyksen sihteerinä 
vuonna 2011 .1206 Lisäksi Vaittinen on ollut 
kaupungin raittius- ja päihdeasiain neu-
vottelukunnan korvanneessa mielenterve-
ys- ja päihdetyön asiantuntijaryhmässä .1207 
Vuonna 2011 alkoi myös päihde- ja mie-
lenterveysjärjestöjen yhteishanke Kirkas-

mieli . Killan toiminnanjohtaja oli osana 
hankkeen kehitys- ja ohjausryhmää . Kir-
kasmieli-hankkeen jälkeen kesällä 2013 
syntyi Kumppanuustalo Artteli ry, jon-
ka hallituksessa Vaittinen istuu .1208 Järjes-
tö ylläpitää Tammelassa kaikille avointa 
kohtaamispaikkaa, kumppanuustalo Art-
telia .1209 Arttelissa kokoontuu nyt vuon-
na 2018 esimerkiksi Killan MM-ryhmä eli 
Mahdollisuus muutokseen -ryhmä, jossa 
puidaan alkoholiongelmaa eri vinkkeleis-
tä . MM-ryhmä korvaa aiempaa Perjan-
tai-ryhmää, jolla oli pitkät perinteet Killan 
keskusteluryhmänä .1210  Lisäksi nykyinen 
toiminnanjohtaja on ollut mukana Pitkä- 
aikaisasunnottomuuden vähentämisen aie- 
sopimuksen toteutuksen ohjaus- ja seuran-
tatyöryhmässä (PAAVO II) .

Vuodesta 2014 lähtien Tampereen A-Kil-
ta on tehnyt myös etsivää naistyötä Tam-
pereella .1211 Työtä tehdään yhteistyössä 
Etsivä työ Suomessa ry:n (AMET) kans-
sa .1212 ETNA eli etsivä naistyö oli aiemmin 
Naisten Suojakodin ylläpitämää toimintaa 
Tampereella .1213  ETNA:n kohderyhmänä 
ovat eri-ikäiset tamperelaiset naiset, jotka 
ovat syrjäytymisvaarassa, asunnottomia tai 
joiden asuminen on hankaloitunut ongel-
mien kasautuessa .1214 Vuoden 2015 loppu-

puolella Killan hallitus päätti hakea Etsivä 
työ Suomessa ry:n jäsenyyttä ja hyväksyi 
Miika Joenperän asettumisen puheenjoh-
tajaksi AMET:iin Tampereen A-Kilta ry:n 
edustajana .1215 ETNA sai tilat Salhojanka-
dulta Tammelasta, kun Kumppanuustalo 
Artteli ry vuokrasi tilat sille .1216 ETNA:n 
myötä Kilta kiinnittyi entistäkin tiukem-
min kiinni Tampereen sosiaalityöhön . ET-
NA:n asiakkaiden ongelmat ovat hyvin 
moninaisia . Päihdeongelma on vain yksi 
monista syistä, joiden takia ETNA:aan ha-
keudutaan . Esimerkiksi vuonna 2014 vain 
19:llä prosentilla syynä oli päihdeongelma . 
Suurin syy olivat erilaiset asumis- ja ta-
lousongelmat .1217 

ETNA:n lisäksi Tampereen A-Kilta vaikut-
taa nyt Tampereen huumehoidon avopal-
velu Jeesissä . Tampereen A-Kilta ry tuottaa 
yhteistyössä A-klinikka Oy:n ja Silta-Val-
mennusyhdistyksen kanssa huumehoidon 
avopalveluita . Konsortiota johtaa A-Kli-
nikka Oy . Jeesi on yhteisöllistä toimintaa, 
jossa asiakkaat osallistuvat päätöksente-
koon . Jeesi ei ole sitoutunut päihteettömyy-
teen, vaan se tarjoaa kuntoutumisen mah-
dollisuuksia myös asiakkaille, jotka eivät 
lopeta päihteiden käyttöä . Killalla on pal-
velussa palkattuna yksi työntekijä .”1218

Killan hallitus Tahmelan terassilla marraskuussa 2010 . Vasemmalla Heikki Mande-
lin, joka toimii nyt vuonna 2018 Killan puheenjohtajana . (Kuva: Meeri Laamanen .)
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2010-luvun projektit 

sen voimin .1223 Vuonna 2013 päästiin jopa 
12 kuukauden tukisuhteeseen .1224 Vuodet 
2014–2015 neuvonta toimi Kolmiolla kah-
den neuvoja voimin .1225 Vuonna 2015 Kol-
mion taloustietopisteessä oli myös mah-
dollisuus tutustua kirjalliseen materiaaliin 
talouden hoidosta . Kolmion toiminta kui-
tenkin päättyi lokakuussa 2015 .1226 Vuosi-
na 2016–2017 Killassa toimi kaksi neuvo-
jaa .1227 

Toinen 2010-luvun tärkeä projekti on ollut 
Kannus-ryhmä . Kannus alkoi vuonna 2013 
ja se on niin sanottua kuntouttavaa ryhmä-
toimintaa, jonka tarkoituksena oli tarjo-
ta osallistujille sosiaalista kuntoutusta .1228 
Kannus-ryhmä oli osa Tampereen kaupun-
gin panostusta ryhmämuotoiseen kuntou-
tukseen . Kilta oli yksi taho, jolta kaupunki 
osti ryhmätoimintapalveluita . Killan tuot-
tama ryhmä oli päihde-erityisryhmä .1229 
Ryhmässä käsiteltiin ensimmäisenä vuon-
na esimerkiksi säännöllistä päivärytmiä ja 
oman hyvinvoinnin edistämistä kuin toi-
saalta järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa ja 
työmaailmaa .1230 Kilta jatkoi Kannus-ryh-
mää myös vuosina 2014–2016 .1231 Esimer-
kiksi vuonna 2015 asiakkaat olivat ryh-
mässä neljä tuntia kerran viikossa kolmen 
kuukauden ajan .1232

Kuten jo esimerkiksi Avohuolto-pro-
jektia käsittelevässä luvussa kävi 

selväksi, on monien päihdeongelmaisten 
vaikea päästä kiinni arkeen juuri kimu-
ranttien raha-asioiden takia . Vuonna 2008 
alkoi talous- ja velkaneuvonta -projekti 
A-Kiltojen Liitossa . Liitto koulutti vapaa-
ehtoisia vertaistalousneuvojiksi .1219 Taus-
talla oli Omille jaloille -projekti, jota tehtiin 
yhdessä Takuu-säätiön, Kriminaalihuollon 
tukisäätiön, Sininauhaliiton, Mielenterve-
yden Keskusliiton, Suomen Mielenterveys-
seuran ja Suomen Setlementtiliiton kanssa . 
Projektin tarkoitus oli auttaa talous- ja vel-
kaongelmista kärsiviä, jotka tippuivat hel-
posti julkisen neuvonnan ulkopuolelle .1220

Tampereen Killalla talousneuvontaa oli 
tarjolla Tahmelassa, Kolmiolla ja Hippos-
tuvalla . Takuusäätiön projektityöntekijä 
toimi neljän vapaaehtoisen vertaistalous-
neuvojan tukena . Yhteensä tuettavia oli 
30 ensimmäisen vuoden aikana . Tukisuh-
teet kestivät yhden kerran tapaamisista 
jopa kolmen kuukauteen .1221 Projekti jatkui 
myös vuonna 2009 viiden vertaistalous-
neuvojan turvin . Pisin tukisuhde kesti sil-
loin viisi kuukautta .1222 Vertaistalousneu-
vontaa jatkettiin myös vuosina 2010–2013 
Tahmelassa ja Kolmiolla 2–4 vapaaehtoi-

Kolmiota purettiin vuoden 2017 alussa . (Kuva: Heikki Mandelin .)
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Tupakkalaki kiristyy, 
mutta Kilta ei luovu 
tupakasta

”Savusauna” oli suosittu paikka, koska siel-
lä sai käryttää niin paljon kuin sielu sieti . 

Kilta ei vielä 1960–1970-luvuilla ollut ainut 
savuinen paikka . Esimerkiksi A-klinikalla 
oli vielä 1960-luvulla asiakastupakkabud-
jetti . Kun tupakointi kiellettiin A-klini-
kalla, Killan tiloissa sai edelleen polttaa . 
Esimerkiksi eräässä 1970-luvun lopun 
opinnäytteessä Tampereen A-Killan ti-
laa kuvaillaan seuraavin sanakääntein: ”Se 
oli hyvin kolkon ja epäviihtyisän näköinen 
paikka, jota aina peitti paksu, harmaa sa-
vuverho. Huone oli nimittäin klinikan ainoa 
sallittu tupakointipaikka. Tilanpuute huo-
neessa oli huutava. Kaikille ei riittänyt edes 
istumapaikkaa.”1236 Moni kiltalainen muis-
taa, että myöhemmin myös Katiskakuppi-
laan tie vei juuri siksi, että se oli A-klinikan 
ainut paikka, jossa sai tupakoida . Klini-
kan muissa tiloissa tupakointi kiellettiin il-
meisesti 1970-luvun lopun lakikiristysten 

Tupakka on kiistämättä yksi Tampe-
reen A-Killan historian tärkeä ele-

mentti . On mielenkiintoista, kuinka päih- 
detoipujajärjestö ei näe tupakkaa päih-
teenä – ainakaan siinä määrin, että siitä  
olisi koskaan pyritty eroon . Tupakan tär-
keydestä kertoo hyvin se, kun monet työ-
paikat tähtäsivät 1990-luvusta eteenpäin 
savuttomuuteen, Kilta rakensi vielä vuon-
na 2007 tupakkahuonetta Kolmiolle .1233 
Vuonna 2009 oli sentään päästy jo ulko-
tiloihin, mutta Ali-Huikkaalle kunnostet-
tiin edelleen tupakkikatosta .1234 Kiltahisto-
riassa tupakkapaikkoja olivat Papinkadulle 
saakka kaikki mahdolliset paikat . Kevääl-
lä 1988 johtokunnan kokouksessa päädyt-
tiin siihen, että kokousten aikana ei saa 
enää tupakoida ryhmähuoneessa . Tupa-
koimattomuus voitti äänin 4–2 ja kerran 
tunnissa päätettiin pitää tupakkatauko .1235 
Tupakointi siirtyi Papinkadun saunaan . 

Vuoden 1979 vuosikokouksessa käry kävi . Paikka Tampereen A-klinikka . (Kuva: 
Tampereen A-Killan arkisto .)

Monelle kiltalaiselle tupakka on ollut tärkeä osa toipumista . Killan päihdetyönteki-
jöille tupakka on toiminut yhteyden luojana asiakkaisiin . (Kuva: Tampereen A-Killan 
arkisto .)
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myötä .1237 Parhaimmillaan tupakka oli siis 
se tekijä, joka toi ihmisiä Kiltaan . Kuten 
jo aiemmin kävi ilmi, esimerkiksi Raimo 
Mäkisen Kiltaan tutustutti juuri tupakka: 
"Katiska-kuppilaa piti A-Kilta ja se oli ai-
noa paikka mihin pääsi tupakalle. Niin sitä 
kautta mä oon niinku kiltalaisuutta alkanut 
kuuleen ja näkeen.”1238 

Ehkä hurjinta tupakan polttaminen on ol-
lut siellä, missä viinasta on yritetty irti . Esi-
merkiksi Pyynikin katkaisuasemaa ja hoi-
tokotia 1970-luvulla pyörittänyt ja siellä 
perheineen asunut Maija Niukkanen ver-
taa puutaloa krematorioon: ”Jälkeenpäin 
olen ajatellut noita tupakkahommiakin, 
kun hoitokoteja on palanut, että kyllä me 
poikien kanssa sellaisessa krematoriossa nu-
kuttiin.”1239

Kiinnostavaa on myös se, kuinka tupakal-
la on luotu luottamusta ja hiottu suhtei-
ta . Esimerkiksi jo aiemmin lainattu Jukka 
Nikula kertoi, kuinka tupakalla hoidettiin 
järjestön sisäisiä suhteita: ”Meillä tuli jos-
kus riitaa keskenään, jos oltiin eri mieltä. 
Laiho sano sitten, että mennäänhän Niku-
la käymään nortilla. Se tarjos nortin ja ol-

tiin nurkan takana tupakilla. Ja aina, kun 
me tulimma pois sieltä, niin olimme samaa 
mieltä.”1240 Työntekijöiden sisäisten suh-
teiden lisäksi tupakalla on luotu yhteyksiä 
asiakkaisiin . Nikula muistaa, kuinka eräs 
Kotikartanon asukaskandidaatti ei mei-
nannut millään myöntää alkoholiongel-
maansa: 

”Se tuli haastatteluun aikoinaan ja sano 
mulle, että en minä juo viinaa. Ja olin, että 
mitenkäs alkoholinkäytön kanssa on. Ja tää 
oli, että en juo ollenkaan. Olin sitten, että 
mitä sä sitten siellä [Viinikanlahden ensi-
suojassa] asut. Ja tämä oli, että asunpahan 
vaan, kun ei oo asuntoo. Mä olin, että no 
joo, okei, mutta ei tuo kyllä ihan voi pitää 
paikkansa, että on asunut noin kauan siel-
lä. Ja sanoin, että mennään sauhuille välil-
lä. No me mentiin sauhuille ja mä yks kaks 
heitin siinä sille pommin. Mä sanoin sille, 
että minkä hemmetin takia sä menit sitä te-
nua juomaan siellä – tää oli ihan mun oma 
ajatus, en mä tiennyt sitä – se oli sitten, että 
no perkele, kun ei sitä voinu selvin päin kat-
tella niitä ihmisiä. Mä olin sitten, että sä sait 
juuri asunnon täältä.”1241

Mikä on Tampereen 
A-Killan merkitys?

Esimerkiksi Jukka Nikula muistaa monet 
unettomat yöt: ”Minä ja Rami [Raimo Mä-
kinen] oltiin sellaisia, että me lähettiin vaik-
ka yöllä auttamaan. [- -] Lähdettiin aina 
kun pyydettin. Ja Ramihan tekee sitä tänä-
kin päivänä.”1243 Raimo Mäkinen muistelee 
Kiltaan tuloaan niin suurena oivalluksena, 
että hänestä tuli kiltasanan julistaja: ”Mä-
hän sain sellaisen raittiushumalan päälle-
ni. Menin alkuun tuolla Hämeenkadulla 
kapakat läpi. Siihen aikaan mut tunnettiin 
siellä, eikä mua siksi suoraan kielletty, niin 
mähän jaoin A-Killan esitteitä siellä ja pu-
huin raittiuden ilosanomaa ja näin. Kai ne 
kaikki ajatteli, että nyt se sekosi ihan lopulli-
sesti. Se oli ihme sikäli, että mua ei missään 
tyrmätty. Mutta kai siinä oli sekin, että olin 
niin monta vuotta kantanut rahaa niihin 
kapakoihin.”1244

Kun kiltalaisilta ja heidän kanssaan 
työskennelleiltä kysyy Killan merki-

tystä, on vastaus selvä . Ilman Kiltaa moni 
ei olisi selvinnyt päihdeongelmansa kans-
sa . Esimerkiksi A-klinikalla kauan työs-
kennellyt Mailis Taskinen kuvaa kiltatyö-
tä seuraavasti: ”A-kiltatyö voi olla mukana 
asiakkaiden elämässä ajallisesti enemmän 
ja konkreettisemmin kuin ammatillinen 
päihdetyö, jossa tavataan asiakasta vain ra-
joitettujen aikojen puitteissa. [- -] A-killassa 
on mahdollisuus viettää aikaa, tavata ihmi-
siä ja toimia aktiivisesti. Ammattilaisilla ei 
ole mahdollisuuksia samanlaiseen.”1242

Kuten jo mainittu täydellä sydämellä teh-
ty työ on usein myös uuvuttavaa . Moni 
kiltalaisista on elänyt niin sanotun pelas-
taja-vaiheen, jossa oman ongelman selvit-
tyä tarve auttaa muita on lähtenyt käsistä . 
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Toisaalta täydellä sydämellä tehty työ on 
monen kiltalaisen mielestä ainut oikea 
tapa auttaa . Esimerkiksi Vesa Otsamo tiesi 
omasta kokemuksesta kuinka tärkeää tuki 
on: ”Sitten, kun olin ohjannut asiakkaan 
esimerkiksi hoitoon, niin menin aina itse 
katsomaan asiakasta. Kävin säännöllisesti 
katkolla ja kuntoutuksessa, eli se kontakti 
pysy ja motivoin heitä. Tiedän, että mielia-
la vaihtelee silloin, kun ollaan irti ja vieroi-
tusoireet iskee. Se ei ihan yksinkertainen 
prosessi ole. Aluksi ollaan kuivilla ja sitten 
on pitkä, pitkä prosessi raitistumiseen.”1245 
Myös Raimo Mäkinen sanoo suoraa, ettei 
olisi selvinnyt ilman Killan tukea: 

”Kilta on mahdollistanut kaiken sen, että 
mä oon hengissä. A-Kilta on antanut mul-
le uuden mahdollisuuden. Mä oon saanut 
uuden työpaikan, ammatin ja elämän ko-
konaisuutena. Mä oon saanut uudenlaisen 
näkökulman elämään ja pystyin poistaan 
ittestäni kitkeryyden, katkeruuden, kaunan 
ja kateuden. Ja se, että noin pääsin elämään 
kiinni sillain täysjäsenenä. Mä oon saanu 
tyttäreeni suhteen. Mullahan oli kymmenen 
vuotta, että mä en tavannut häntä ollen-
kaan. En edes tiennyt missä hän kulkee. Ja 
se aiheutti silloin aikoinaan paljon sitä, että 
joi siihen unohdukseen. Mä tiesin, että se oli 
jossain, mutta mä en tiennyt missä se on. Ja 
mullahan kävi sillain, että [- -] hän lähetti 
mulle kortin, että tona päivänä tää osoite, 
ota yhteys, jos haluat, tyttäresi. Olin luullut, 

että olin kova ja että oon jo nähnyt kaiken, 
mutta voin sanoo, että polvet notkahti sii-
nä kohtaa. Margit sen [kortin] mulle anto, 
se tuli Tahmelan konttorille [- -]. Niin kyllä 
semmoinen kiltalaisuus tuli siinä, kun hän 
oli tukemassa, että totta kai sää meet ja otat 
yhteyttä.”1246

Mäkiselle kiltalaisuus on koko elämä: ”Kil-
talaisuus on sitä, että sä aina puhut pystys-
sä päin, omalla nimelläsi. Ei pelkkä etu- tai 
sukunimi, vaan koko nimi. Jos sitä on voi-
nut juopotella omalla nimellään, niin mik-
sei sitä voi selvin päin olla ja firman titteliä 
kantaa pystyssä päin?”1247 Mäkisen mieleen 
on jäänyt erityisesti yksi suuri käänne, jol-
loin hän päätti muuttaa elämänsä suuntaa: 
”Kun muutin Tahmelan monitoimitaloon 
ja olin ollut siellä suurin pirtein muutaman 
viikon, niin silloin Laihon Risto ja Mikkosen 
Esa lähti kesäpäiville ja mä tiesin, että siel-
lä talossa oli yli 100  000 rahaa. Mikkosen 
Esa löi mulle talon avaimet kaikkiin paik-
koihin. Ja se sano, että he lähtee, hoida sää 
pulju. Kaks kertaa mietin siinä, että nyt se 
löi kaikki avaimet mulle. Olisin voinut läh-
tee rillutteleen. Silloin päätin, että tätä en 
mokaa. 

Eli kun sain sen luottamuksen, 
niin siinä oli se taitekohta, kun 
muhun edes yks ihminen luotti 
elämässä. Se oli se, joka jatko 
mun elämää eteenpäin.”1248

Hallitukselta: Mitä 
on ehtinyt tapahtua 
10 vuodessa?

simään uusia rahoitusmuotoja ja toimin-
takeinoja . Tässä historiikin päätösluvussa 
tarkastellaan Tampereen A-Killan viimeis-
tä vuosikymmentä ja kurkistetaan tulevai-
suutta kohti . Luku on kirjoitettu hallituk-
sen ja toiminnanjohtajan näkökulmasta ja 
kuvastaa yhdistyksemme hallinnon koke-
musta viimeisen vuosikymmenen osalta .

Yhdistyksemme viimeinen vuo-
sikymmen on ollut voimakkaan 

murroksen aikakautta . Samalla, kun yh-
distyksemme on saatu edistettyä omaa pe-
rustoimintaansa, yhteiskunta on muuttu-
nut ja yhdistyksemme toimintaedellytykset 
ovat heikentyneet monin tavoin . Heiken-
nykset pakottavat nyt yhdistyksemme et-

TOIMINTA UUDISTUU JA  
PUHEENJOHTAJAT VAIHTUVAT

Yhdistyksemme eli ennen vuosia 2007–
2008 pitkän seesteisen kauden . 1990-lu-
vun ja 2000-luvun alun kivijalkoja olivat 
toiminnanjohtaja Risto Laiho ja puheen-
johtaja Eero Kivimäki . Risto Laiho jäi yh-
distyksen toiminnasta eläkkeelle tervey-
dellistä syistä vuonna 2007 . Yhdistyksen 
ensimmäisen toiminnanjohtajan ja vah-

van vaikuttajan Risto Laihon poistuminen 
A-Killan johdosta näkyi vahvasti yhdistyk-
semme toimintatavoissa ja vaikuttamis-
työssä . Laihon aikana Tampereen A-Killan 
toiminta ja vaikuttaminen perustui pitkäl-
ti Riston vahvoihin näkemyksiin ja hänen 
henkilökohtaisiin yhteyksiin päättäjien 
kanssa . Riston tekemä lobbaustyö loi tär-
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keän pohjan nykyiselle Killalle . Eero Kivi-
mäki ehti toimia puheenjohtajana 16 vuot-
ta, ennen kuin sai siirtyä syyskokouksen 
päätöksellä tehtävästään eläkkeelle . Pu-
heenjohtajan pallille siirtyi tuolloin vuon-
na 2008 tuore kiltalainen Timo Pekkola . 
Pekkola kuoli saman vuoden aikana ja pu-
heenjohtajaksi tuli Matti Ranta syyskoko-
uksessa 2008 .

Vuonna 2012 oltiin poikkeuksellisessa ti-
lanteessa, jossa työntekijät saapuivat po-
rukalla syyskokoukseen ja äänestivät Kil-
lan puheenjohtajaksi Mikko Putajan . Hän 
siirtyi kuitenkin kesken kauden A-Kiltojen 
Liitolle töihin ja irtisanoutui puheenjohta-
jan tehtävästään . Vuoden 2013 syksystä lu-
kien puheenjohtajana on toiminut Heikki 
Mandelin . Puheenjohtajien nopea vaihtu-
vuus havaittiin myös virkamiesten toimes-
ta, jotka tiedustelivat tuolloin toiminnan-
johtajalta, mistä on kyse .

YHTEISTYÖ KAUPUNGIN 
KANSSA MUUTTUU
Vuosina 2007–2008 tapahtui myös mer-
kittäviä muutoksia kaupungin hallinto-
rakenteessa ja monia virkamiehiä, jotka 
tunsivat A-Killan historiaa, jäi pois neu-
vottelupöydistä ja tilalle tuli uusia, joilla 
ei ollut ymmärrystä A-Killan toiminnasta . 
Tämä puolestaan vaikeutti neuvotteluase-
maa, eikä aiempi luottamukseen perustu-

va vuoropuhelu ollut enää mahdollista . Sa-
maan aikaan tilaaja-tuottajamallia vietiin 
eteenpäin valtakunnassa . Tampere oli yksi 
kaupunki, joka otti asiakseen kilpailuttaa 
kaikkea mahdollista ja tämä huomattiin 
myös muualla Suomessa . Kilpailuttaminen 
on koskettanut yhdistystämme monella ta-
paa . Yhdistyksen ensikosketus kilpailut-
tamiseen alkoi jo vuonna 2007 . Tuolloin 
Risto Laihon alkuun saattama suunnitel-
ma Vuohenohjan palvelutalosta ”Juop-
pojen vanhainkotina” toteutui . Kaikki ei 
kuitenkaan mennyt yhdistyksemme suun-
nitelmien mukaan . Talosta piti tulla kohde, 
jossa omistajat olisivat tuottaneet palvelut 
ja jossa yhteisöllisyys olisi ollut keskeises-
sä roolissa . Toisin kävi . Talo kilpailutettiin 
ja vastavalmistuneessa talossa palveluja al-
koi tuottaa Medivire Hoiva Oy . Tampereen 
A-Killan tarjous yhdessä A-klinikkasää-
tiön kanssa tuli toiseksi . Tämä oli karvas 
tappio arvopohjaiselle yhdistyksellemme, 
joka ei uskonut, että talo kilpailutettaisiin . 
Mukaan oli kuitenkin mentävä tai jäätävä 
kokonaan pois kyydistä .

Vuohenojan kilpailutuksen jälkeen A-Kil-
lan pitkään tuottamat asumispalvelut 
muuttuivat avustuspohjaisesta toiminnas-
ta palvelujen tuotteistamiseen ja edelleen 
myöhemmin vuoden 2012 kilpailutta-
misen kautta ostopalveluina tuotettavik-
si palveluiksi . Asumispalveluissa tapahtui 
muitakin uusia muutoksia . Paavo 1 asun-

nottomuuden vähentämishankkeessa yh-
distyksen Härmälän asumisyksikkö eli 
”TeTu” (Tehostetun tuen asumisyksikkö 
2009–2011) sai valtakunnallisestikin huo-
miota päihteellisen yksikön toiminnastaan . 
Julkisuutta lisäsi asiasta tehty Tampereen 
teknisen yliopiston tutkimus toiminnan 
taloudellisista vaikutuksista sekä Markku 
Salon ja Susanna Hyvärisen tekemä tutki-
mus Kokemalla kohdattu, tutkimalla tulkit-
tu toi esille kokemustutkijoiden roolin osa-
na tutkimusta .

Yhdistyksessä keskusteltiin siitä, sopiiko 
päihteellisen palveluyksikön palveluntuot-
taminen A-Kiltaan . Päihdeongelmaisten 
auttaminen katsottiin kuitenkin tärkeäk-
si vaikuttimeksi ja näin hankkeeseen läh-
dettiin mukaan . Arvopohjaiseksi koettu 
hanke päättyi ja toiminnan jatko alistet-
tiin kilpailutukseen . Kilpailutusta odotel-
taessa toiminnanjohtajalle annettiin tilaa-
jan suunnasta ymmärtää, että tarjousta ei 
voitu tehdä aiemman hankkeen mukaisella 
henkilöstöllä vaan sitä tuli supistaa . Tämä 
toimintatapa vei kaupungin kanssa tehtä-
vää yhteistyötä haastavampaan suuntaan, 
vaikka palvelua tuotetaan edelleen myös 
toisen vuonna 2017 toteutetun kilpailu-
tuskierroksen jälkeen . Palvelutoiminnan 
muuttuminen avustuspohjaisesta toimin-
nasta kilpailutettuun toimintaan sekä kau-
punkiyhteistyössä tapahtunut keskinäisen 
luottamuksen vähentyminen ovat olleet 

omiaan viemää vuosikymmenten työtä 
taaksepäin . Valitettavasti tuo näkyy eniten 
asiakkaiden päihdepalveluissa saaman pal-
velun heikentymisenä .

ASENTEET KOVENTUVAT
Yhdistyksemme perustehtävä on päih-
deasiakkaiden ja -toipujien sekä heidän 
läheistensä auttaminen ja tukeminen . Yh-
teiskunnassamme päihdeongelmaiset ovat 
yhtenä marginaaliryhmänä saaneet kohda-
ta koventuneen asenteet . Päihdeasiakkaita 
velvoitetaan hoitamaan itsenäisesti asioita, 
joita he eivät vain yksikertaisesti päihdeon-
gelmansa takia kykene hoitamaan . Päihde-
ongelman hoitaminen vaatisi usein hoitoa 
tai kuntoutusta, mutta jos päihdeasiakas ei 
osoita motivoitumista, niin hän ei pääse 
hoitoon . Näin päihdeongelmaisen tilanne 
ei voi parantua . Tampereen päättäjät ovat 
kiristyneen taloustilanteen myötä myös 
tehneet päätöksiä, joissa päihdehoidosta 
on säästetty . Tämä näkyy toisaalta vähen-
tyneinä laitoskatkaisu- ja kuntoushoitoi-
na ja toisaalta lisääntyneenä lääkkeellisenä 
hoitona . Erityisesti korvaushoitoa on läh-
detty lisäämään Tampereella . 

Poliittiset intressit näkyvät myös järjestö-
jen saamissa avustuksissa kaupungilta tai 
kunnilta ja Tampere ei ole tehnyt poik-
keusta tässä . Viimeisten viiden vuoden 
aikana avustuksia ei ole korotettu ja ensi 
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vuodelle on suunnitelmissa 10:n prosentin 
leikkaus kumppanuusavustuksiin . Miten 
asenteiden muuttuminen sitten vaikuttaa 
Tampereen A-Killassa, onkin monimut-
kainen kysymys . Yksi vastaus on se, että 
yhdistyksemme toimintaa täytyy entistä 
enemmän perustella . Tämän myötä päih-

deongelmaisten auttaminen ja erityisesti 
juoppojen puolesta puhuminen on vaikeu-
tunut . Surullinen ilmiö kertoo siitä, että 
olemme palanneet vanhaa ajattelutapaan, 
joko korostaa yksilön omaan velvollisuutta 
silloinkin, kun siihen ei ole realistisia edel-
lytyksiä .

ongelmaisia .  Vipusen kuntoutukseen on 
ohjautunut oikeastaan vain muiden kunti-
en asiakkaita . Vuoden 2015–2017 linjauksia 
seuratessamme totesimme, että laitoskatko-
jen käyttö on Tampereella ollut toissijainen 
ratkaisu ja ensisijaisesti on käytetty avokat-
koa . Avokatkaisuhoidossa asiakas ei pääse 
työstämään päihdeongelmaansa edes sen 
vertaa mitä laitoskatkaisussa . 

Myös nyt vuonna 2018 laitoskuntoutuk-
seen pääseminen on todella vaikeaa . Sa-
maan muutoslinjaan voimme vielä liittää 
asumispalveluissa tapahtuneet muutokset . 

Asumispalveluissa 1 .10 .2017 alkaneessa 
1A palvelun sopimuksessa todetaan: ”Tuet-
tu asuminen tukiasunnossa, jossa tuetaan 
päihteiden käytön vähentämisessä ja lopet-
tamisessa, mutta sallitaan retkahdukset.” 
Yhdellä lauseella voidaan todeta, että päih-
dehoito on ajettu kymmenessä vuodessa 
alas ja sen seurauksena myös päihdeongel-
matonta elämää tavoittelevia on entistä vä-
hemmän ja sitä myöten myös päihteettö-
mään toimintaan on vähemmän tulijoita . 
Tämä näkyy yhdistyksemme asiakasprofii-
lissa ja myös jossakin määrin jäsenistössä; 
täysin raittiita on vähemmän .

MISSÄ OVAT PÄIHTEETTÖMÄÄN ELÄMÄÄN 
JOHTAVAT HOITOPOLUT VUONNA 2018?

Yhdistyksemme saatua vuodesta 2007 lu-
kien vakituisen työntekijä vapaaehtois- ja 
vertaistoiminnan koordinointiin, ajatte-
limme, että nyt asioille on oikealaiset re-
surssit . Kuitenkin kymmenen vuotta on 
osoittanut, että toisaalta resursseja on lei-
kattu ja esimerkiksi se jälkituellinen mer-
kitys, mikä yhdistyksellä on ollut aikoina, 
kun asiakkaat ovat kuntoutushoidon jäl-
keen tarvinneet päihteetöntä yhteisöä, on 
häviämässä . Nyt vuonna 2018 ei ole juuri-
kaan päihteettömyyteen johtavia hoitopol-
kuja . Näin yhdistyksemme etsii uusia tapo-
ja saada päihdeongelmaiset osallistumaan, 
mutta haasteeksi jää se, että vapaaehtois-
voimin ei voida lähteä ihmisiä kuntoutta-
maan .

A-Killan toimintaan kiinnittyneistä a-kil-
talaisista suurin osa on ollut ennen yhdis-
tykseen tuloaan mukana jossakin päihde-
palvelussa . Päihdepalveluissa annettava 

tieto ja ohjaus kohti A-Kiltaa oli kauan 
merkittävä tienviitta ihmiselle, joka kaipa-
si vertaistukea . Viimeisen kymmenen vuo-
den aikana päihdepalvelut ovat kuitenkin 
muuttuneet päihdeongelmaisten ja samal-
la A-Killan toiminnan kannalta huonoon 
suuntaan . Tampereen kaupunki avasi tou-
kokuussa 2009 oman selviämis- ja katkai-
suasemansa Hatanpäällä . Tällä Selviksellä 
oli jatkoa ajatellen se merkitys, että kau-
punki vähensi A-klinikan palvelujen ostoa 
merkittävästi . Samalla alkoi myös päihde-
palvelujen osalta tapahtua muutosta yhä 
enemmän avohoitopainotteiseen suun-
taan . 

Vuoden 2015 aikana kaupungin A-klini-
kalta ostamat palvelut vähenivät merkittä-
västi ja Tampereen kaupunki otti A-klini-
kan peruspalvelun omaksi toiminnakseen . 
Vipusenkadun katkaisuasemalle on ohjat-
tu viime vuosina vain muita kuin alkoholi- 

Tampereen A-Killassa on 2010-luvulla lähdetty ennakkoluulottomasti erilaisiin 
hankkeisiin ja projekteihin mukaan . Tänä vuonna 2018 on aloitettu esimerkiksi  
sosiaalisen sirkuksen projekti . (Kuvat: Jemina Michelsson .)
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Ihmiset, jotka A-Kiltatoiminnasta eniten 
hyötyisivät eivät löydä A-Kiltaa ja sen toi-
mintaa niin helposti kuin aiemmin, jol-
loin päihteettömyyteen johtavaa hoitopol-
kua pidettiin tärkeänä .  Asia on haastava 
ja vaikka A-Killan vertaistoiminta on vii-
me vuosina vahvistunut ja laajentunut niin 

yhdistyksemme huoli uusista a-kiltalaisis-
ta on aiheellinen . Juhlavuotenamme konk-
reettisesti aloitettu kokemusasiantuntija-
toiminta on yksi väylä saada uusia ihmisiä 
mukaan toimintaamme . Kokemusasian-
tuntijaksi ei kuitenkaan voi ryhtyä päihtei-
den käyttäjänä . 

LOPUKSI JA UUDEN ALUKSI

tyksemme mukana olo valtakunnallisesti 
ja alueellisesti A-kiltatoiminnassa on ol-
lut viimeisten vuosien aikana merkittävää . 
Kaikkiaan tekeminen ja uusien toimin-
tamuotojen etsiminen ovat tärkeitä lähi-
vuosien kehityksellemme yhdistyksenä . 

Sirkus Fokuksen tirehtööri Kaisa Kortesoja puhui hankkeen avajaisissa ilon tuomi-
sen tärkeydestä . Sirkus Fokus opettaa aikuisia pitämään hauskaa ilman päihteitä . 
(Kuvat: Jemina Michelsson .)

Sirkus Fokus on kolmivuotinen kehittämishanke, jonka rahoittajana toimii STEA . 

Yhdistyksemme hallitus näkee vaikeudet 
haasteina, jotka myös ohjaavat meitä ha-
kemaan uudistuksia toimintaamme . Esi-
merkiksi Sosiaalisen Sirkuksen hankkeen 
toteutuminen vuodesta 2018 on ollut pi-
ristävä ruiske koko yhdistykselle . Yhdis-
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50-vuotisjuhlavuotta juhliessamme on ti-
lanne huolestuttava niin päihdeongelmais-
ten kuin myös yhdistyksemme toiminnan 
tulevaisuuden kannalta; ilman a-kiltalaisia 
ei ole A-Kiltaa . Yhdistyksemme heiken-
tynyt taloustilanne vuoden 2016 jälkeen 
aiheuttaa huolta niin yhdistyksen asiak-
kaissa, jäsenissä, työntekijöissä kuin hal-
linnossakin .  Hallituksemme joutuukin 
juhlavuoden keskellä miettimään kaikkia 
mahdollisia toimenpiteitä, joilla yhdistyk-
sen talous saadaan tasapainotettua seuraa-
vien vuosien aikana .
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kokouksesta 16 .11 .1987, 2 .

645 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 4 .1 .1988, 3 .

646 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 1 .2 .1988, 3 .

647 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 5 .4 .1988, 3 .

648 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 6 .4 .1988, 2 .

649 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 2 .5 .1988, 2 .

650 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 6 .6 .1988, 2 .

651 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 4 .7 .1988, 2 .

652 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 4 .7 .1988, 3 .

653 Pöytäkirjat Tampereen A-Kilta ry:n johtokun-
nan kokouksesta 1 .7 .1985, 2 ja syyskokouksesta 
3 .11 .1985, 2 .

654 Pöytäkirjat Tampereen A-Kilta ry:n sääntömääräi-
sestä syyskokouksesta 16 .11 .1986, 2 ja johtokunnan 
kokouksesta 10 .12 .1986 .

655 Esim . Vesa Vaittisen haastattelu 15 .11 .2017, 2 .

656 Jukka Nikulan haastattelu 22 .2 .2018, 14–15 .
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657 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 3 .10 .1988, 3 .

658 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 3 .1 .1989, 3 .

659 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 3 .4 .1989, 5: liite: Väliraportti Kolmion-
kadun tukiasuntojen toiminnasta 1 .1 .–31 .3 .1989 .

660 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 3 .4 .1989, 5: liite: Väliraportti Kolmion-
kadun tukiasuntojen toiminnasta 1 .1 .–31 .3 .1989 .

661 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 6 .11 .1989: liite Kolmionkadun tuki-
asuntojaoksen pöytäkirja 16 .10 .1989, 1 .

662 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 6 .11 .1989: liite Kolmionkadun tuki-
asuntojaoksen pöytäkirja 16 .10 .1989, 2 .

663 Esim . Vesiposti 3/1988, 12 .

664 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 4 .9 .1989, 5; liite: Väliraportti Kolmion-
kadulta johtokunnalle .

665 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n kevätkokouk-
sesta 14 .2 .1987, 2 .

666 J .P . Häkkisen haastattelu 13 .2 .2018, 2 .

667 J .P . Häkkisen korjaukset historiikkiin 18 .6 .2018 .

668 Raimo Mäkisen haastattelu 6 .2 .2018, 4 .

669 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 2 .5 .1988, 2 .

670 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 5 .9 .1988, 2 .

671 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 7 .12 .1988, 2 .

672 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 18 .7 .1988, 2 .

673 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 5 .9 .1988, 2 .

674 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 19 .9 .1988, 2 .

675 Pöytäkirjat Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksista 5 .3 .1984, 2 ja 25 .6 .1984, 3 .

676 J .P . Häkkisen haastattelu 13 .2 .2018, 3 .

697 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 3 .8 .1987, 4 .

698 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 3 .8 .1987, 2 .

699 Esim . Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokun-
nan kokouksesta 3 .8 .1987 .

700 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 2 .12 .1985, 2 .

701 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 5 .5 .1986, 3 .

702 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 7 .7 .1986, 2 .

703 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 2 .10 .1989, 4 .

704 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 2 .5 .1989, 2 .

705 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 1 .10 .1990, 2 .

706 Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus vuodelta 
1991, 5 .

707 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n kevätkokouk-
sesta 14 .2 .1987, 2 .

708 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 2 .3 .1987, 3 .

709 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 25 .3 .1982, 3 .

710 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 2 .11 .1987, 2 .

711 Esim . Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokun-
nan kokouksesta 1 .12 .1981, 3 .

712 Häme-Wiki .fi 2018 ja Mainiemi .net 2018 .

713 Esim . Juhlatoimikunnan kokous 17 .4 .2018; Matti 
Rannan puheenvuoro .

714 Häme-Wiki .fi 2018 ja Mainiemi .net 2018 .

715 Esim . Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokun-
nan kokouksesta 6 .2 .1989, 3 .

716 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 8 .3 .1989, 3 .

677 Rajala 2008, 96 .

678 J .P . Häkkisen haastattelu 13 .2 .2018, 3 .

679 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 1 .8 .1988, Kirjeliite s .5–6 .

680 J .P . Häkkisen haastattelu 13 .2 .2018, 5 . Alleviivauk-
set lisätty .

681 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 1 .8 .1988, 3 .

682 J .P . Häkkisen haastattelu 13 .2 .2018, 6 .

683 Pöytäkirjat Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksista 4 .1 .1988, 2 ja 3 .10 .1988, 3 .

684 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n kevätkoko-
uksesta 14 .2 .1988, 3 ja Vesa Otsamon haastattelu 
8 .3 .2018, 12 .

685 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 3 .10 .1988, 3 .

686 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 3 .1 .1989, 2 .

687 Esim . Raimo Mäkisen haastattelu 6 .2 .2018, 11 .

688 Pöytäkirjat Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksista 3 .1 .1989, 3 ja 6 .2 .1989, 2 .

689 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 4 .12 .1989, 4 .

690 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n syyskokouksesta 
5 .11 .1989, 3 .

691 Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus vuodelta 
2007, 3 .

692 Jukka Nikulan haastattelu 22 .2 .2018 ja Pöytäkirja 
Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan kokouksesta 
5 .3 .1990 .

693 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n kevätkokouk-
sesta 5 .2 .1984, 3 .

694 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 7 .7 .1986, 2 .

695 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 26 .5 .1982, 3 .

696 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 6 .7 .1987, 3 .

717 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 6 .7 .1987, 2 .

718 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 15 .2 .1984, 2-3 .

719 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 7 .8 .1989, 3 .

720 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 4 .9 .1989, 5: liite: Väliraportti Kolmion-
kadulta johtokunnalle .

721 Esim . Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokun-
nan kokouksesta 3 .8 .1987, 3 .

722 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 2 .9 .1985 ja 7 .10 .1985 .

723 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 9 .10 .1981, 2 .

724 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 23 .10 .1981, 3 .

725 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 5 .10 .1987, 3 .

726 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 7 .12 .1987, 2 .

727 Pöytäkirjat Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksista 8 .3 .1989, 3 ja 3 .4 .1989, 2 .

728 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n kevätkokouk-
sesta 5 .2 .1989, 2 .

729 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 7 .8 .1989, 2 .

730 Esim . Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokun-
nan kokouksesta 6 .11 .1989, 2 .

731 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 3 .1 .1989, 2 .

732 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 3 .4 .1989, 2 .

733 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 2 .5 .1989, 2 .

734 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 5 .6 .1989, 2 .

735 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 4 .11 .1991, 1 .
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736 Pöytäkirjat Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksista 2 .3 .1992, 1 ja 3 .8 .1992; liite tapahtu-
mista .

737 Pöytäkirjat Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 2 .11 .1992 . 4 ja hallituksen kokouksesta 
5 .4 .1993, 1 .

738 Karlsson 2009, 14 .  

739 Palukka & Auvinen & Tiilikka 2017; Alasuutari 
1996, 200 ja Flynn 1996; Means & al . 2002 . ja Aalto-
nen & al . 2009; Kröger 2009 .

740 Pihlaja 2010, 12 .

741 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 5 .9 .1988, 2 .

742 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n syyskokouksesta 
6 .11 .1988, 4 .

743 Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus vuodelta 
1990, 1 .

744 Esim . J .P . Häkkisen haastattelut 26 .3 .2013 ja 
13 .2 .2018 ja Vesa Otsamon haastattelu 8 .3 .2018 .

745 Esim . Vesa Vaittisen haastattelu 15 .11 .2017, 2–3 .

746 Pihlaja 2010, 12; Siisiäinen & Kankainen 2009 .

747 Pihlaja 2010, 14; Kankainen ym . 2009 .

748 Pihlaja 2010, 66; Järjestöbarometri 2008 .

749 Ahonen 2005, 248; Asetus raha-automaattiasetuk-
sen 29 §:n muuttamisesta (249/1988) .

750 Pentti Paavilaisen haastattelu 2013, 1 .

751 Rajala 2008, 128; Sinervo & Ekman 1998, 6–7 ja 
A-Kiltojen Liiton hallituksen pöytäkirja 27 .1 .1996§ 
9 .1; 23 .3 .1996 § 30 .1; 1 .6 .1996 §45 .1; 16 .11 .1996 § 
82 .1 .

752 Rajala 2008, 129; A-Kiltojen Liiton hallituksen 
pöytäkirja 13 .–14 .3 .1999 § 32 ja A-Kiltojen Liiton 
hallituksen pöytäkirja 18 .1 .1997 § 8 .2 .; Sinervo & 
Ekman 1998, 27–28; Auvinen 2004, 19,22; Risto 
Laihon haastattelu 11 .7 .2007 .

753 Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus vuodelta 
1995, 3 .

754 Esim . Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituk-
sen kokouksesta 9 .6 .1997, 3 .

774 Esim . Rajala 2008, 148 .

775 J .P . Häkkisen haastattelu 13 .2 .2018, 6 .

776 J .P . Häkkisen haastattelu 13 .2 .2018, 6 .

777 Tampereen A-Kilta ry:n toimintasuunnitelma vuo-
delle 2005, 5 .

778 Järjet-projektin esite vuodelta 2004 .

779 Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus vuodelta 
2007, 8 .

780 Esim . Pöytäkirjat Tampereen A-Kilta ry:n johto-
kunnan kokouksesta 3 .10 .1988 ja hallituksen koko-
uksesta 4 .8 .1994, 3–4 .

781 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 19 .8 .1990, 1 .

782 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 7 .3 .1994, liite nro .4 .

783 Esim . Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituk-
sen kokouksesta 10 .4 .1995, 4 .

784 Pöytäkirjat Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksista 3 .6 .1996, 3 ja 1 .7 .1996, 3 .

785 Pöytäkirja Tampereen A-Killan hallituksen kokouk-
sesta 22 .4 .2002, 2 .

786 Raija Kujansuun haastattelu 25 .3 .2013, 1–2 .

787 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 7 .5 .1990, 2 .

788 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 4 .2 .1991, 4 .

789 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 3 .9 .1990, 5 .

790 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 6 .5 .1991, 4 .

791 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 8 .3 .1981, 3 .

792 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 5 .7 .1993, 3 .

793 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 13 .9 .1993, 4 .

794 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 11 .10 .1993, 2 .

795 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 1 .11 .1993, 1 .

796 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 5 .6 .1995; liite nro 2 .

797 Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus vuodelta 
1995, 4 .

798 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 8 .1 .1990; liite kirje Tampereen A-klini-
kan katkaisuhoitoasemalle, 1 .

799 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 8 .1 .1990; liite kirje Tampereen A-klini-
kan katkaisuhoitoasemalle, 1 .

800 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 8 .1 .1990; liite kirje Tampereen A-klini-
kan katkaisuhoitoasemalle, 1 .

801 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 8 .1 .1990; liite kirje Tampereen A-klini-
kan katkaisuhoitoasemalle, 1–2 .

802 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 3 .6 .1991, 1 .

803 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 3 .6 .1991, 4 .

804 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 3 .6 .1991; liitteenä tiedote .

805 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 1 .7 .1991, 2 .

806 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 5 .8 .1991, 2 .

807 Esim . Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituk-
sen kokouksesta 11 .10 .1993, 2 .

808 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 3 .9 .1994, 3 .

809 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 7 .4 .1997, 2 .

810 Pöytäkirjat Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksista 9 .6 .1997, 1 ja 5 .8 .1998, 1 .

811 Esim . Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituk-
sen kokouksesta 11 .10 .1993, 2 .

812 Esim . Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokun-
nan kokouksesta 4 .7 .1988, 2 .

755 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen ko-
kouksesta 9 .6 .1997, 3 .

756 Esim . Vesa Vaittisen haastattelu 15 .11 .2017, 14 .

757 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen ko-
kouksesta 7 .4 .1997, 3 .

758 Esim . Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus 
vuodelta 2003, 8 .

759 Vesa Vaittisen haastattelu 15 .11 .2017, 14 .

760 Vesa Otsamon haastattelu 8 .3 .2018, 12 .

761 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 7 .4 .1997, 2 .

762 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n syyskokouksesta 
2 .11 .1997; liite nro 7: Raportti ja toimenpide-ehdo-
tus Tampereen A-Kilta ry:n vapaaehtoistoiminnasta 
ja tiedottamisesta .

763 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 27 .4 .1999, 4 ja pöytäkirjan liite nro 7: 
Selvitys kesämökin vuokrauksesta .

764 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 15 .6 .1999, 2 .

765 Henkilöstön virkistysmatkan mainos 2002 .

766 Esim . Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituk-
sen kokouksesta 31 .3 .2008, 2 .

767 Esim . Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituk-
sen kokouksesta 15 .1 .2002, 4 .

768 Vesa Otsamon haastattelu 8 .3 .2018, 1 .

769 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 3 .4 .1989, 2 .

770 Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus vuodelta 
1989, 1 .

771 Pöytäkirjat Tampereen A-Kilta ry:n syyskokouk-
sesta 5 .11 .1989, 3 ja johtokunnan kokouksesta 
6 .11 .1989: liite Kolmionkadun tukiasuntojaoksen 
pöytäkirja 16 .10 .1989, 2 .

772 Pöytäkirjat Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksista 4 .6 .1990, 3 ja 19 .8 .1990, 2 ja 3 .12 .1990, 
3 ja 19 .8 .1990, 2 ja 3 .8 .1992, 2 .

773 Esim . Rajala 2008, 148; A-Kiltojen Liiton hallituk-
sen pöytäkirja 22 .3 .1997 26 .3 .1; kevätkokouksen 
pöytäkirja 23 .3 .1997 § 5 .
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813 Esim . Pöytäkirjat Tampereen A-Kilta ry:n hallituk-
sen kokouksista 11 .10 .1993, 2 ja 3 .7 .1995, 2 .

814 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 1 .4 .1991, 4 .

815 Pöytäkirjat Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksista 8 .1 .1990 ja 7 .10 .1991, 2 ja 8 .1 .1990, 2 .

816 Esim . Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituk-
sen kokouksesta 15 .12 .1997, 2 .

817 Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus vuodelta 
2002, 5 .

818 Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus vuodelta 
1990; liite Länsi-Suomen alueen A-Kiltojen yhteis-
toiminta 1990 .

819 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 3 .6 .1991, 2 .

820 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 5 .8 .1991; kirjeliite .

821 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 5 .8 .1991; kirjeliite .

822 Rajala 2008, 115–116 .

823 Raimo Mäkisen haastattelu 6 .2 .2018, 17 .

824 Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus vuodelta 
1999, 3 .

825 Esim . Rajala 2008, 153 ja Kytömäki 2014 .

826 Pöytäkirjat Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksista 7 .10 .1991, 1 ja 2 .11 .1992, 4 ja Rajala 
2008, 116 ja Jukka Nikulan haastattelu 22 .2 .2018 .

827 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 7 .10 .1991, 1 .

828 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 5 .4 .1993, 1 ja Rajala 2008, 116 .

829 Esim . Pöytäkirjat Tampereen A-Kilta ry:n halli-
tuksen kokouksista 7 .6 .1993, 1 ja 4 .7 .1994, 1 ja 
4 .8 .1994, 1 ja 3 .9 .1994, 1 .

830 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 5 .4 .1993, 1 .

831 Rajala 2008, 116–117 .

832 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 12 .10 .1998, 2 .

853 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 7 .2 .1991, 2 .

854 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 3 .6 .1991, 4 .

855 Esim . Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituk-
sen kokouksesta 8 .2 .1992, 3 .

856 Esim . Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus 
vuodelta 1993, 6 .

857 Rajala 2008, 124; A-Kiltojen Liiton hallituksen pöy-
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1993, 9 .

859 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
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863 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen ko-
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täkirja 9 .6 .1990 § 4 .4 .

865 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 6 .5 .1991, 5 .

866 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 5 .8 .1991, 4 .

867 Pöytäkirjat Tampereen A-Kilta ry:n johtokun-
nan kokouksesta 1 .4 .1991, 5 ja kevätkokouksesta 
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868 Esim . Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus 
vuodelta 1993, 9 .

869 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
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834 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 5 .4 .1993, 2 .

835 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 3 .7 .1995, 3 .

836 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 9 .10 .1995, 3 .

837 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 9 .6 .1997, 3 .

838 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 7 .7 .1997, 3 .

839 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen ko-
kouksesta 23 .2 .1999; liite nro 3: projektin kuvaus .

840 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen ko-
kouksesta 23 .2 .1999; liite nro 3: projektin kuvaus .

841 Esim . Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n Kotikarta-
nojaoksen kokouksesta 16 .3 .2001, 1 .

842 Pöytäkirjat Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
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843 Esim . Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus 
vuodelta 1993, 6 .
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kokouksesta 1 .10 .1990, 2 .

849 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n syyskokouksesta 
5 .11 .1990, 4 .

850 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 4 .2 .1991, 2 .

851 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 7 .2 .1991, 2 .
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kokouksesta 2 .9 .1991, 3 .
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876 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
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878 Raimo Mäkisen haastattelu 19 .3 .2013, 2 .

879 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 5 .8 .1991, 4 .

880 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen ko-
kouksesta 9 .6 .1997, 3 .

881 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 4 .3 .1991, 3 .

882 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 1 .7 .1991, 2 .

883 Esim . Pöytäkirjat Tampereen A-Kilta ry:n hallituk-
sen kokouksista 4 .7 .1994, 2 ja 5 .6 .1995, 1 .
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kunnan kokouksista 4 .11 .1991, 1 ja 3 .8 .1992, 2 ja 
5 .10 .1992, 2 ja hallituksen kokouksesta 5 .8 .1996, 3 .
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889 Pöytäkirjat Tampereen A-Kilta ry:n johtokun-
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244 245Viitteet Viitteet



892 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
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906 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
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kokouksesta 7 .2 .1994, 3 .

908 Pöytäkirjat Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksista 4 .4 .1994, 4 ja 6 .6 .1994; liite Tampereen 
A-Kilta ry:n Koti-kartano-tukikodin peruskirja .
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931 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 5 .2 .1996; liite nro 3 .

932 Pöytäkirjat Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen ko-
kouksista 6 .2 .1995, 3 ja 22 .2 .1995; liite nro 9, 1–2 .

933 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n tukiasuntojaok-
sen kokouksesta 1 .6 .1995; liite: Yhteenveto Kotikar-
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934 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 5 .2 .1996; liite nro 3 .

935 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 6 .2 .1995, 3 .

936 Esim . Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n tukiasun-
tojaoksen kokouksesta 1 .6 .1995, 2 .

937 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n tukiasuntojaok-
sen kokouksesta 1 .6 .1995, 2 .

938 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 5 .6 .1995, 2 .

939 Esim . Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomuk-
set vuodelta 1996, 7 ja vuodelta 1997, 7 ja vuodelta 
1998, 7 ja vuodelta 2000, 6 .

940 Tampereen A-Kilta ry:n vuosikertomus 2008, 12 .

941 Matti Rannan haastattelu 14 .3 .2013, 1 .

942 Matti Rannan haastattelu 14 .3 .2013, 1 .

943 Jukka Nikulan haastattelu 22 .2 .2018, 8–9 .

944 Jukka Nikulan haastattelu 22 .2 .2018, 12 .

945 Jukka Nikulan haastattelu 22 .2 .2018, 14 .

946 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 14 .7 .1998; liite Nikulan ehdotus halli-
tukselle .

947 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 14 .7 .1998, 3 .

909 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 2 .5 .1994, 4 .

910 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen ko-
kouksesta 6 .6 .1994; liite Tampereen A-Killan tuki-
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911 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 4 .8 .1994, 4 .

912 Tiedote Tampereen A-Killan jäsenille syksy 1994, 2 .

913 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 5 .12 .1994, 3 .

914 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n tukiasuntojaok-
sen kokouksesta 1 .6 .1995, 1 .

915 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 5 .6 .1995, 2 .

916 Esim . Ronkainen & Vaittinen 2001, 17 . 

917 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen ko-
kouksesta 6 .6 .1994; liite Tampereen A-Kilta ry:n 
Koti-kartano-tukikodin peruskirja .

918 Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus vuodelta 
1994, 8 .

919 Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus vuodelta 
1994, 8 .

920 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen ko-
kouksesta 13 .6 .1993; liite: Pöytäkirja Tampereen 
A-Kilta ry:n hallituksen kokouksesta 6 .6 .1994; lii-
te: Tampereen A-Kilta ry:n Koti-kartano-tukikodin 
peruskirja .

921 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 13 .6 .1993, 1–2 .

922 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n syyskokouksesta 
5 .11 .1994, 3 .

923 Kolmiokadun toiminnan suunnitelma vuosi 1995 .

924 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 3 .7 .1995, 2 .

925 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 11 .12 .1995, 2 .

926 Esim . Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus 
vuodelta 1998, 8 .

927 Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus vuodelta 
1998, 8 .

948 Jukka Nikulan haastattelu 22 .2 .2018, 11 .

949 Jukka Nikulan haastattelu 22 .2 .2018, 12 .

950 J .P . Häkkisen korjaukset historiikkiin 18 .6 .2018 .

951 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 12 .5 .1997, 3 .

952 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 7 .4 .1998, 3 .

953 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokunnan 
kokouksesta 2 .12 .1991, 3 .

954 Tampereen A-Kilta ry:n vuosikertomus 2017, 17 ja 
19 .

955 Esim . Tampereen A-Kilta ry:n vuosikertomukset 
2014, 21 ja 2015, 21 .

956 Tampereen A-Kilta ry:n vuosikertomus 2016, 16 .

957 Tampereen A-Kilta ry:n vuosikertomus 2017, 17 .

958 Tampereen A-Kilta ry:n vuosikertomus 2016, 21 .

959 Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus vuodelta 
1995, 8 .

960 Esim . Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n johtokun-
nan kokouksesta 25 .3 .1980, 2 .

961 Raimo Mäkisen haastattelu 6 .2 .2018 .

962 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 2 .9 .1995, 3 ja liite nro 3 .

963 Mäkinen & Viitanen 1998, 1 .

964 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 11 .12 .1995, 2 .

965 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 4 .3 .1996, 2 .

966 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 8 .1 .1996, 3 .

967 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 5 .2 .1996, 3 .

968 Mäkinen & Viitanen 1998, 7 .

969 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 6 .5 .1996, 3 .

970 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 6 .5 .1996, 3 .
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971 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 17 .9 .1996; liite nro 6 .

972 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 16 .12 .1996, 3 .

973 Mäkinen & Viitanen 1998, 19 .

974 Mäkinen & Viitanen 1998, 17 .

975 Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus vuodelta 
2001, 7 .

976 Raimo Mäkisen haastattelu 6 .2 .2018, 5-6 .

977 Mäkinen & Vaittinen 2000, 4 .

978 Raimo Mäkisen haastattelu 6 .2 .2018, 6 .

979 Raimo Mäkisen haastattelu 6 .2 .2018, 5–6 .

980 Raimo Mäkisen haastattelu 6 .2 .2018 ja Pöytäkirja 
Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen kokouksesta 
17 .9 .1996; liite nro 6 .

981 Mäkinen & Viitanen 1998, 16 .

982 Mäkinen & Viitanen 1998, 12 .

983 Mäkinen & Viitanen 1998, 13 .

984 Mäkinen & Viitanen 1998, 16 .

985 Mäkinen & Vaittinen 2000, 6 .

986 Mäkinen & Viitanen 1998, 8 .

987 Hunajan tapahtumia kevät–syyskausi 1999 .

988 Mäkinen & Vaittinen 2000, 7 .

989 Esim . Jukka Nikulan haastattelu 22 .2 .2018, 5 .

990 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 7 .4 .1997, 3 .

991 Raimo Mäkisen haastattelu 7 .2 .2018, 13 .

992 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 5 .5 .1998, 2 .

993 Hunajan tapahtumia kevät–syyskausi 1999 .

994 Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus vuodelta 
2007, 12 .

995 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 25 .9 .2000, 2–3 .

1017 Tampereen A-Kilta ry:n toimintasuunnitelma vuo-
delle 2005, 5 .

1018 Tampereen A-Kilta ry:n vuosikertomus 2009, 11 .

1019 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen ko-
kouksesta 12 .10 .1998; liite 2 ja Otsamo & Pukero 
1998, 8–9 .

1020 YHDY-projektin 2 .väliraportti, 3 .

1021 Väliraportti YHDY-projektista 1999, 1–3 .

1022 YHDY-projektin 2 .väliraportti; liite: Tampereen 
asuntotoimen seloste 11 .10 .1999 .

1023 YHDY-projektin 2 .väliraportti, 2 .

1024 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen ko-
kouksesta 15 .9 .1997; liite: Keskustelun pohjaksi yh-
dyskuntatyöpisteistä, 1–2 ja Historiikkitoimikun-
nan kokous 8 .5 .2018; Matti Rannan puheenvuoro .

1025 Historiikkitoimikunnan kokous 8 .5 .2018; Matti 
Ranta .

1026 Historiikkitoimikunnan kokous 8 .5 .2018; Matti 
Ranta ja Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus 
vuodelta 2000, 7 .

1027 Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus vuodelta 
2000, 7 .

1028 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen ko-
kouksesta 12 .12 .2000; liite nro 1: Neuvottelumuis-
tio TVA:n ja A-Kilta ry:n kokouksesta 27 .11 .2000 ja 
Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen ko-
kouksesta 27 .3 .2001, 2 .

1029 Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus vuodelta 
2000, 5 .

1030 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen ko-
kouksesta 19 .4 .2001, 4 ja liite nro 4: Vapaamuotoi-
nen esitys taidepirtin tilojen jatkokäyttöön .

1031 Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus vuodelta 
2002, 1 .

1032 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen ko-
kouksesta 16 .10 .2001, 4 ja Tampereen A-Kilta ry:n 
toimintakertomus vuodelta 2001, 8 .

1033 Esim . Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n henkilös-
töpalaverista 2 .10 .2003, 1 .

1034 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen ko-
kouksesta 22 .4 .2002; liite nro 7: Raportti Hippos-
tuvalla pidetystä ongelmanratkontaryhmästä 7 .2 .–
11 .4 .2002 .

1035 Esim . Tampereen A-Kilta ry:n vuosikertomus 2009, 
14 .

1036 Esim . Tampereen A-Kilta ry:n vuosikertomus 2016, 
5 .

1037 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen ko-
kouksesta 15 .9 .1997; liite: Keskustelun pohjaksi yh-
dyskuntatyöpisteistä, 1 .

1038 Lindell ym . 2000, 6 .

1039 Vesa Otsamon haastattelu 8 .3 .2018, 9 .

1040 Jukka Nikulan haastattelu 22 .2 .2018, 10 .

1041 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 21 .9 .1998, 1 .

1042 Tampereen A-Kilta ry:n vuosikertomus 2008, 3 .

1043 Tampereen A-Kilta ry:n vuosikertomus 2013, 19 .

1044 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 12 .1 .1999, 5 ja Lindell ym . 2000, 22 .

1045 Tampereen A-Kilta ry:n vuosikertomus 2009, 16 .

1046 Esim . J .P . Häkkisen haastattelu 13 .2 .2018, 7 .

1047 Tampereen A-Kilta ry:n vuosikertomus 2012, 22 .

1048 Tampereen A-Kilta ry:n vuosikertomus 2009, 1 .

1049 Vesa Otsamon haastattelu 8 .3 .2018, 1 .

1050 Tampereen A-Kilta ry:n vuosikertomus 2015, 17 .

1051 Esim . Tampereen A-Kilta ry:n vuosikertomus 2015, 
20 ja 22 .

1052 Kotihetkiä 1/2014, 6 .

1053 YHDY-projektin 2 .väliraportti, 2 .

1054 YHDY-projektin 2 .väliraportti, 5 .

1055 Väliraportti YHDY-projektista 1999, 4 .

1056 YHDY-projektin 2 .väliraportti, 5 .

1057 Väliraportti YHDY-projektista 1999, 4 .

996 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 19 .4 .2001, 3 .

997 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 28 .5 .2001, 3 .

998 Ronkainen & Vaittinen 2001, 19 .

999 Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus vuodelta 
2001, 5 .

1000 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 27 .3 .2001, 3–4 .

1001 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 19 .4 .2001, 3 .

1002 Pöytäkirja Tampereen A-Kilta ry:n hallituksen  
kokouksesta 15 .1 .2002, 5 .

1003 Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus vuodelta 
2001, 4 .

1004 Raimo Mäkisen haastattelu 6 .2 .2018, 8 .

1005 Raimo Mäkisen haastattelu 6 .2 .2018, 8 .

1006 Raimo Mäkisen haastattelu 6 .2 .2018 .

1007 Tampereen A-Kilta ry:n toimintakertomus vuodelta 
2003, 6 .

1008 Tampereen A-Kilta ry:n vuosikertomus 2015, 14 .
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Miten päihdetyön kokemusasiantuntijuus syntyi Tampereella?  
Miksi oli niin tärkeää, että päihdeongelmaiset saivat äänensä kuuluville?  

Mikä on Tampereen A-Kilta?  

Tampereen A-Killan 50-vuotishistoriikki kertoo yhdistyksen kehityksestä 
1960-luvulta vuoteen 2018. Tampereen A-klinikan asiakkaiden 

kokoonpanona alkanut toiminta on laajentunut reilussa puolessa 
vuosisadassa suureksi organisaatioksi. Teos kuvaa, kuinka päihdeongelmaiset 

ottivat ohjat käsiinsä, ja miten Tampereen A-Kilta ry saavutti paikkansa 
osana Tampereen kaupungin päihdehuoltoa. 

VERTAISTERAPIAA  
MANSELAISEEN MALLIIN

Tampereen A-Kilta 50 vuotta

ISBN 978-951-98544-4-1 (nid.)
ISBN 978-951-98544-5-8 (PDF) 


	Historiikin kirjoittajalta
	Lyhyesti A-kilta-toiminnasta
	1950–1960-lukujen päihdehuoltoSuomessa 
	1950–1960-luvut: A-klinikka tuo muutoksia päihdehuoltoon 
	Tampere 1950-luvulla: A-klinikka avaa ovensa
	Vuosi 1963 – Tampereen A-klinikan asiakkaat aktivoituvat ja A-klinikkatoimikunta syntyy
	Vuodet 1964–1965 – Asiakkaat perustavat oman ryhmän ja tiedottavat alkoholismista 
	Vuodet 1964–1968 – A-klinikan asiakkaiden yhteisestä kokouksesta liittoon
	Vuodet 1966–1967 Tampereen A-toimikunnassa 
	Keskiolutlaki – Vuodet 1968–1969 Suomen alkoholipolitiikassa 
	Tampereen A-klinikan Asiakkaat ry:n perustamisvuosi 1968 
	1960–1970-lukujen taite – Tampereen A-Killan haasteena talous
	1970-luku – Alkoholiongelma räjähtää käsiin 
	1970-luku – Päihdetyön kenttä laajenee 
	Asunnottoman alkoholistin Tampere 1960–1970-luvuilla 
	1970-luvun alku Tampereen A-Killassa
	1970-luku – Tampereen A-Kilta raitistuu 
	Vuodet 1973–1975 – Tampereen A-Killan toiminta aktivoituu
	Vuodet 1976–1979 – Tampereen A-kiltatoiminta laajenee
	1970-luku – Päihdetyön kokemus-asiantuntijuus syntyy
	1980-luku – Uusi päihdehuolto- lainsäädäntö Suomeen
	1980-luvun alku – Tampereen A-Killan perhe-ryhmäkokeilu
	Naisten asema A-killoissa
	Vuosi 1981 – Teemaillat alkavat ja kiltakunto kohoaa
	Vuosi 1982 – Killan asuntolatoiminta alkaa Valkamassa
	Vuosi 1986 – Killalle oma toimitila Papinkadulta
	Vuosi 1988 – Kolmionkadun asuntola
	Ryhmätoiminnan kehitys 1980-luvulla – Hengailuryhmästä ongelman ratkontaan
	Tampereen A-Killan suhde AA-liikkeeseen 1980-luvulla
	Killan yhteistyötahot 1980-luvulla
	Kouluttautuminen ja kouluttaminen Killassa 1980-luvulla
	1990-luvun alku – Lama laskee alkoholinkulutusta Suomessa
	1980–1990-lukujen vaihde – Killasta tulee palveluntuottaja
	Vuosi 1994 –Tukihenkilötoiminta alkaa
	1990-luku Killassa – Työntekijä vai vapaaehtoinen?
	Tampereen A-Killan tiedotus, yhteistyö ja uudet toimintamuodot 1990-luvulla
	Tahmelan monitoimikeskus – Killan identiteettikriisi
	Vuodet 1990–1994 – Kilta rakennuttaa Kotikartanon
	1990-luvun puoliväli – Huumeet ja Hunaja-ryhmä tulevat
	Ruokaa, juomaa, puhtautta ja sympatiaa – Tuvat tulevat
	1990-luvun loppu – Avo-projekti
	1990–2000-lukujen vaihde – Nettiä nääs, tietoa tuville eli Nätti
	2000-luvun alku – Alkoholin hintaromahdus tappaa suurkuluttajia
	2000-luku Tampereen A-Killassa
	Vuohenojan palvelu-talo – A-Kilta mukaan kilpailutukseen
	2000-luku – Kilta ottaa kantaa
	Kiltalaisista päihde-alan ammattilaisia
	Kiusaus erämaassa – Ryhmätoiminta 2000–2010-luvuilla
	Vuosi 2007 – Muutosten aika 
	2010-luku – Kilta aloittaa päihdetyön ulkopuolisen sosiaalityön
	2010-luvun projektit 
	Tupakkalaki kiristyy, mutta Kilta ei luovu tupakasta
	Mikä on Tampereen A-Killan merkitys?
	Hallitukselta: Mitä on ehtinyt tapahtua 10 vuodessa?
	Viitteet
	Lähteet



