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Kiitos – Vapaaehtoinen!
A-kiltojen suurin voimavara ovat vapaaehtoiset. Onko tämä voimavara
hupenemassa, vai emmekö vain aina huomaa siinä arjessa sitä vieressä
touhuavaa tuttua A-kiltalaista. Hän antaa aikaa, tekee, ottaa vastuuta
ja tukee heikoilla olevaa. Kiitos sinulle vapaaehtoinen, sinä olet Akiltojen perusta.
A-killoissa on monia toimijoita. On vapaaehtoisia, työntekijöitä,
palkkatukityöntekijöitä, harjoittelijoita, kuntouttavassa työtoiminnassa
olevia, yhdyskuntapalvelua suorittavia, ja näiden lisäksi paljon
muitakin. Miten vapaaehtoisten asema ja tila A-kiltatoiminnalle löytyy
sieltä?
Töitä vapaaehtoisella on laidasta laitaan A-killoissa. Hallituksen jäsen
toimii vapaaehtoisesti ja on sitoutunut koko kaudeksi siihen
vastuuasemaansa. Tämäkään työ ei välttämättä aina näy ulospäin,
mutta tärkeäää ja vastuullista työtä he tekevät. Vertaistukiryhmässä
vetäjänä toimiva mm. sitoutuu ryhmän kokoontumisiin, avaat ovet,
tiedotta ryhmän toiminnasta, kantaa vastuuta ryhmästä ja kuuntelee sekä antaa tukensa ryhmäläisille.
Erilaisia vastuita löytyy ja kuten olemme kuulleet usein, kuinka vastuun ottaminen tukee kuntoutuvaa
päihdeongelmaista ja se että pitkästä aikaa joku luottaa tuntuu hyvältä. Eli vapaaehtoistyö ja sen
mahdollistaminen on kuntoutumisen tukipilareita A-kiloissa. Pienikin vapaaehtoistyö voi olla joillekin
tärkeää ja se pitäisi huomioida kanssa.

 Vapaaehtoisesti, tavallisen ihmisen
taidoin ja tiedoin
 Luotettavuus ja sitoutuminen
toimintaan niin silloin onnistutaan
 Palkattomuus, mutta silti
luottamuksellisuus ja
vaitiolovelvollisuus pitävät
 Tehdään tasa-arvoisesti ja
suvaitsevasti, erityisesti uusien
tulijoiden kohtaamisessa
 Vapaaehtoistoiminta on henkisten
palkintojen tavoittelua, josta ei synny
välitöntä taloudellista hyötyä. Se on
itsensä toteuttamista, itsensä
ymmärtämistä ja yhteenkuulumista
yhdessä muiden kanssa.
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Vapaaehtoisia kiitetään monin eri tavoin. Työn arvostus ja A-killan tuki palkitsevat vapaaehtoisia usein
enemmän kuin muut palkitsemisen muodot. Kohtuullista on kuitenkin tarjota useamman tunnin
toimintarupeamasta ruokaa ja kahvia. Mutta jo toiminnan suunnittelu vaiheessa kannattaa ottaa huomioon
että vapaaehtoistyön tarkoitus ei ole se ruokapalkka, vaan sitä tehdään usein muita auttaakseen. Varsinkin
A-killoissa kun itse on saanut apua, tulee tarve sitä kanssa antaa.
Vapaaehtoisia voi lähettää ilman veroseuraamuksia esim. A-Kiltojen Liiton koulutuksiin, aluetapaamisiin ja
seminaareihin mistä he hyötyvät ja saavat voimavaroja vapaaehtoistyöhönsä. Tätä kannattaa hyödyntää ja
tästä annan neuvoja mielelläni.

Tästä pohdintaan muutamia kysymysiä A-kiltoihin ja niiden
jäseniltoihin:
-

3.12 vietetään vapaahetoisten päivää. Miten tämä päivä
huomioidaan A-killassa?
Olisiko tarvetta järjestää Länsi-Suomen alueella vapaaehtoisten
vertaistukitapaaminen?
Miten meidän A-killassa palkitseminen ja huomioiminen
tehdään?
Onko vapaaehtoistyö oikeasti vapaaehtoista?
Riittääkö tekijöitä ja jaetaanko vastuita riittävästi?
Tuetaanko vapaaehtoisten jaksamista ja miten se tapahtuu?
Tarvitaanko meillä A-killassa työnohjausta vapaaehtoisille?

Kiltaterveisin, Mikko Putaja

Hallitusedustajana terveisiä aluekirjeessä ja vuorossa Heikki Kankaanpää
Hei!

Liiton hallitus kokoontui 24.9 2016 Tampereella ilmoitusasioita läpi käytiin ja täytyy todeta, että
johtoryhmä on ollut ahkerasti liikkeellä liittoa edustamassa ja tietoa hankkimassa.
Käsiteltiin osavuosiraportti a ja täytyy antaa kehuja talouden hallinnasta, kyllä niin tarkasti mennään
taloussuunnitelman mukaisesti eli kiitoksia sinne säästöpossun vartijoille.
Käytiin läpi ensivuoden talousarviota ja toimintasuunnitelmaa jotka lopullisesti hyväksytään
syyskokouksessa. Pikku fiilausta jäi ja valtuutettiin toiminnanjohtaja sekä taloudenhoitaja ne tekemään.
Järjestöavustusta on jälleen haussa eli mietintämyssyä päähän mihin oma kilta sitä tarvitsisi.
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A-Kiltoihin on tullut paperiversio talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta eli jäsenet vaatikaa tietoa siitä ja
sitten syyskokoukseen mukaan vaikuttamaan. Nythän on vaalivuosi puheenjohtaja vaihtuu. Ehdokkaina
Matti Moilanen ja Hannu Gustafsson paras valittakoon.
Alueen hallitusedustaja ehdokkaaksi valittiin Matti Itkonen ja varalle Matti Ranta jotka syyskokous sitten
vielä hyväksyy toisena hallitusedustajana "länneltä" jatkaa Heikki Kankaanpää.
Aluetyö on tullut koko ajan tärkeämmäksi toimintamuodoksi ja on paljon mennytkin eteenpäin takavuosien
kokoontumisiin verrattuna. Nythän olemmekin aluetapahtumissa joissa on toimintaa monenlaista, liittokin
tukee aluetyötä merkittävästi ja on yksi kärkihankkeista.
Eli jokaisella killalla on taloudellisesti mahdollista osallistua ja olisi syytäkin kaikkien aktivoitua ja tulla ulos
kuorestaan osallistumaan aluetoimintaan "sakki se on kun salavaa ”sanottiin ennen vanhaan.
Vapaaehtoisessa työssä "sakin" merkitys näkyy, kun jokainen tekee vähän, kenenkään ei tarvitse tehdä
paljon. Meillä Porissahan kaikki tehdään vapaaehtoistyönä ja A-killoissa joissa on työntekijöitä, kyllä
sielläkin vapaaehtoisia tarvitaan. Rohkeasti mukaan jokainen osaa jotain se on varmaa ja lisää voi opetella.
Seuraava aluetapaaminen onkin Silokalliolla 18.11-19.11. Putajan Mikko laittaa kutsut tulemaan, jos
jollakulla killalla on halua tutustua Porin A-kiltaan ennen Silokalliolle menoa niin ilmoituksia vaan että
tiedetään olla kotona. Tämä tapaaminen toimii kenraaliharjoituksena liiton kevätkokousta 2017 varten
sehän on Silokalliolla keväällä.

Ystävällisin terveisin Heikki Kankaanpää A-Kiltojen Liitto ry:n hallituksen jäsen sekä

