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Ammattilainen ja vapaaehtoinen eri taustat, yhteinen päämäärä
A-killoissa työskentelee kymmeniä vapaaehtoisia, ja joissakin A-killoissa on myös työsuhteessa olevia työntekijöitä. A-Kiltojen Liitossa työntekijöitä on kahdeksan. Kaikki
me työntekijät ja A-kiltojen vapaaehtoiset työskentelemme
helpottaaksemme
A-killoissa
mukana
olevien
päihdetoipujien ja heidän läheistensä elämää.
Vapaaehtoistyö ja ammatillinen työ eivät kuitenkaan ole
sama asia. Ne poikkeavat toisistaan joissakin asioissa, ja
joissakin asioissa niillä on paljonkin yhteistä. – Parhaimmillaan ne täydentävät toisiaan!
Taustalla oma kokemus tai koulutus
Vapaaehtoistoimintaa toteutetaan niin sanotun tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Vapaaehtoisen erityisosaamista kannattaa hyödyntää siten, että hänelle löydetään hänen tietojaan, taitojaan ja mielenkiintoaan vastaavia tehtäviä A-killassa.
Työntekijät puolestaan ovat suorittaneet jonkun tietyn koulutuksen omaan ammattiinsa ja
hankkineet oman alansa perustietoa sekä teorian että käytännön näkökulmasta. Koulutuksen
jälkeen ammatillinen kehittyminen jatkuu työssä oppimisena sekä erilaisina jatko- ja täydennyskoulutuksina.
Vapaaehtoisen ja työntekijän osaaminen on eri tavalla hankittua, mutta sitä voidaan käyttää saman
asian edistämiseen. Vapaaehtoistoiminta tähtääkin ammattiavun tapaan avun antamiseen
ja ongelmien ratkaisemiseen.

Palkitseminen
Vapaaehtoistyöhön liittyy nimensä mukaisesti vapaaehtoisuus, ja siihen liittyy myös palkattomuus. Juuri palkattomuus selkeimmin erottaa vapaaehtoistyön ammatillisesta työstä, mutta
moni kokee, että vapaaehtoistyö itsessään palkitsee tekijänsä.
Työsuhteesta puolestaan laaditaan työsopimus, jota sääntelevät ja määräävät monet lait ja
säännöt. Työsopimuksessa sovitaan muun muassa työajasta ja palkasta sekä muista työhön
liittyvistä korvauksista ja eduista – sekä tietysti myös velvoitteista.
Kumpikaan ei voi korvata toista
Ammatillinen työ ja vapaaehtoistoiminta eivät ole toistensa vastakohtia, eikä kumpikaan voi
korvata toista. Ammatillisen työn ja vapaaehtoistyön rajapinta voi kuitenkin joskus olla epäselvä. Kun tehtävien sisällöistä, vastuunjaosta, rooleista ja rajoista sovitaan etukäteen, kaikkien osapuolten on helpompi toimia.
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Näiden kollega-Kirsin antamien ajatusten siivittämänä on hyvä pohtia myös sitä, mitä tämä
tarkoittaa esimerkiksi omassa A-killassa tai A-killan ja A-Kiltojen Liiton välisessä toiminnassa?
Ajankohtaisia asioita
-

-

Käytän tässä tilaisuuden hyväkseni ja toivotan oikein hyvää vuoden jatkoa ihan jokaiselle! Asiasta on toki jo monessakin yhteydessä ollut puhetta, mutta jään näiden sanojen myötä perhevapaille, palatakseni toki jo ensi vuonna takaisin. Tarkkaa päivää en
vielä tiedä, mutta kesän korvalla. Sijaisuuttani hoitamaan tuleva henkilö valitaan toukokuussa ja päässee aloittamaan kesäkuussa, siihen asti voi olla yhteyksissä muihin AKiltojen Liiton työntekijöihin.
Varatkaa kalenteriin jo 13.-14.8. Silloin on vuoden toinen aluetapaaminen, paikkana
Kesäkoti Hakala Imatralla. Kutsu tulee A-kiltoihin kesäkuussa.
Muistakaahan, että elokuun aluetapaamisessa pitäisi nimetä alueen hallitusedustajat,
sekä varsinainen, että vara, syyskokoukselle esitettäväksi. Itä-Kaakko alueelta tämä
tarkoittaa yhteensä neljää nimeä. Ilmoittakaa kiinnostuksenne sijaiselleni kesäpäiviin
mennessä!

Kesän lämpöä kaikille!
Järjestökoordinaattori

Hallitusedustaja Anneli Leskisen tervehdys
Kevättervehdys teille kaikille Itä-Suomen A-kiltalaiset. Alkuvuodesta oli jo puhetta, että hallitusedustaja kirjoittaisi mietteitään aluekirjeeseen, joten otin kopin asiasta ja ei kun tuumasta toimeen.
Olen ollut Liiton hallituksessa n.13v, olen tuntenut mielenkiintoa asiaan ja olen myös sillä vakavuudella ja parhaani yrittäen, pyrkinyt ajattelemaan koko suomea ja kaikkia kiltalaisia. Olen nähnyt
monta pientä ja suurta muutosvaihetta näinä vuosina. Kaikkia en aina ole pitänyt ”jippii” asiana,
mutta kun päätös on tehty, sen kanssa olen elänyt, hyväksyen tehdyn päätöksen.
Yksi suurimmista muutoksista on aluejaon muutokset ja aluetapaamiskäytännöt. Aluetapaamiset on
tällä käytännöllä saavuttanut enemmän kiltalaisia, hyvä näin. Kolikon toinen puoli on vähentyneet
tapaamiskerrat ja paikkojen löytyminen tapaamisille. Aluejaosta puhuttiin moneen suuntaan ja joitakin on vähän heitelty puolelta toiselle. Toivon kuitenkin, että kiltalaiset eivät missään vaiheessa nousisi toisiaan vastaan, vaan alueet ja koko suomi säilyisi sovussa ja kunnioittaisi toinen toistaan. Tarkkasilmäiset huomasikin tervehdyksestäni, että Itä-Suomen kiltalaiset. Tämä pienenä johdatuksena
tähän aluejako asiaan, täällä itärajalla. Pyytäisin miettimään killoissa, voisimmeko ryhtyä puhumaan
Itä- Suomen alueesta. Mielestäni yhden mukaisuus ja väärin ymmärtämisen mahdollisuus vähenisi,
kun kaikki tämän alueen a-killat käyttäisivät samaa nimimuotoa. Suomessahan on Etelä-, Länsi-, Pohjois-, sekä Itä- ja Kaakkois-Suomen alueet. Suomi on jaettu neljään alueeseen koordinaattori henkilöluvun mukaan. Keskustellaan seuraavassa tapaamisessa mitkä ovat mietteet ja tämä siksi, että
voimme alueelta esittää asiaa eteenpäin. Olisi monta muuta asiaa joista voisi kirjoittaa, mutta palataan asioihin myöhemmin. Kiitos vielä kerran kaikille hyvästä ja avoimesta keskustelusta Savonlinnassa.
Toivotan teille kaikille kauniita alkukesän päiviä ja halataan kun tavataan.
Anneli Leskinen, Kuopiosta

