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Yhteisellä asialla – toisiaan täydentäen

Yhdistysten toimintaa ohjaa niiden aate- ja arvoperusta. Nämä
yhdistävät jokaista toimintaan kiinnittyvää, mutta motiivit osallistumiselle ja roolit sen toteuttamiselle ovat erilaiset.
Jäsenyyden motiivi voi olla tarve kuulua johonkin, vapaaehtoisen motiivi on usein mielekäs tekeminen. Luottamushenkilöllä on tahtoa vaikuttaa asioihin ja vahvistaa kyseistä
aatteellista toimintaa. Yhdistysten työntekijöiden rooli ja tehtävät määritellään työsopimuksilla ja toimenkuvilla. Työtä tehdään ammatillisesti ja johdetaan esimiehen toimesta.
Erilaisista motiiveista ja rooleista huolimatta, kaikki ovat yhteisellä asialla. Riippumatta
osallistumisen syistä, on toiminnalla yhteinen tavoite.
Ammatillinen työ ja vapaaehtoistoiminta eivät ole toistensa vastakohtia, eikä kumpikaan
voi korvata toista. Parhaimmillaan ne täydentävät toisiaan ja ovat sellaisessa rakentavassa vuorovaikutuksessa, jossa kummallakin osapuolella on mahdollisuus oppia toiselta.
Vapaaehtoistoiminta on A-kiltatoiminnan perusta. Tulevaisuuskeskusteluissa on A-kiltalaisen pyyteettömän vapaaehtoistoiminnan haluttu kantavan jatkossakin. Ihmiset ovat
omasta halustaan mukana toiminnassa ja toiminta on syntynyt tarpeeseen.
A-kilta-arvoissa mahdollisen palkatun henkilöstön ei nähdä rajoittavan vapaaehtoistoimintaa A-killoissa, vaan päinvastoin; tehtävänä on luoda ja tukea vapaaehtoistoiminnan
puitteita. Toiminnan lähtökohtana on oltava keskinäinen luottamus siihen, että jokainen
antaa oman parhaan panoksensa yhteisen tavoitteen saavuttamiselle. Vapaaehtoisen ja
työntekijän osaaminen on eri tavalla hankittua, mutta sitä voidaan käyttää saman asian
edistämiseen yhdessä. Jokaista mukana olevaa tarvitaan.

Halu tehdä jotain omasta mielestä mielekästä on tärkeää sekä vapaaehtoiselle,
että ammattilaiselle, jotta työtä ylipäänsä jaksaa tehdä. Lisäksi osallisuus ja
yhteisöllisyys ovat ihmisten hyvinvoinnin peruspilareita. Ne molemmat toteutuvat,
kun ihminen saa olla mukana arvojensa mukaisessa yhdistyksessä tai työntekijänä työyhteisössä.

Mikä on A-Kiltojen Liitto ry?
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A-Kiltojen Liitto ry ole yhtä kuin sen hallitus, keskustoimisto tai henkilökunta. Yhdistyksen
muodostavat sen aatteellista tarkoitusta toteuttaakseen yhteen liittyneet jäsenet. A-Kiltojen Liitossa jäseniä ovat A-killat itsenäisinä yhdistyksinä. A-killat ovat antaneet perustamalleen liitolle tehtäväksi tukea A-kiltojen päihteetöntä yhdistysmuotoista vapaaehtoisja vertaistukitoimintaa, edistää toipumiskulttuuria A-killoissa sekä tehdä A-kiltatoimintaa
valtakunnallisesti näkyväksi. Tätä tarkoitusta varten A-killat ovat päättäneet hakea ulkopuolista rahoitusta ja rahoituksen turvin tuottaa liittona jäsenpalveluita.
Valta sääntömääräisissä yhdistysasioissa on jäsenistöllä. Kyse on niin sanotusta ”ylimmästä päätösvallasta”, joka jo nimensä mukaisesti on kaukana toiminnan päivittäisestä
johtamisesta. Vallankäytönsuhteet organisaatiossa ovatkin vuorovaikutussuhteisiin nähden erilaiset. Organisaatiokaaviossa jäsenistö ja työntekijät eivät ole suoraan kosketuksissa, mutta vuorovaikutuksessa ja toiminnan tasolla hyvinkin läheisiä. A-Kiltojen Liitto
ry:n toimintaa ohjaa liiton hallitus, jonka tulee ohjatakseen kuulla jäsenyhdistyksiä tasapuolisesti. Operatiivista toimintaa johtaa toiminnanjohtaja, työntekijöiden esimies.
Valtakunnallinen A-Kiltojen Liitto ry työllistää nykyään kahdeksan henkilöä. Työntekijöille liitto on työpaikka. Aluetyössä on neljä työsuhteista järjestökoordinaattoria, joista
kaikilla on erilainen tausta ja toisiaan täydentävä ammatillinen koulutus. Tiedotuksessa
on kahden ammattilaisen työpanos ja johtamiseen ja taloushallintoon niin ikään kahden
työntekijän resurssi. Työntekijät on palkattu tekemään ammatillista järjestötyötä A-kiltatoiminnan edistämiseksi. Työ A-Kiltojen Liitossa noudattaa A-kiltatoiminnan arvoja ja
huomioi jokaisen A-killan itse vastuullisena omasta toiminnastaan. Kaiken perustana on
tietenkin se, että vapaaehtoistoimijat ovat A-kiltojen merkittävin voimavara.
Yhdessä eteenpäin!

_______________________________

Raija Salin, A-Kiltojen Liitto ry, hallitus

__________________________________

Noora Nieminen, järjestökoordinaattori

Mitä Sinä nostaisit A-kiltatoiminnan tulevaisuuden kannalta olennaisiksi asioiksi?
Liity mukaan keskusteluun A-kiltatoiminnan tulevaisuudesta ja luomaan visiota 2022.
Seuraa ilmoittelua ja ilmoittaudu mukaan A-Kiltojen Liiton tapahtumiin.

