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Kiitos sinulle vapaaehtoinen!
Vapaaehtoinen antaa jotain itsestään
Vapaaehtoisuus on yksi A-kiltatoiminnan kuudesta arvosta, ja vapaaehtoiset ovatkin A-kiltojen
suurin voimavara. Jokainen A-killan vapaaehtoinen antaa mitään pyytämättä jotain itsestään:
aikaansa, osaamistaan, läsnäoloaan. Töitä vapaaehtoisella on laidasta laitaan. Vapaaehtoinen
kuuntelee ja myötäelää toisen elämän iloja ja suruja. Hän toimii luottamushenkilönä A-killan
hallituksessa ja sitoutuu vastuulliseen tehtäväänsä. Hän huolehtii A-killan ovet auki ja kiinni,
tiedottaa A-killan toiminnasta, huolehtii yhdistyksen raha-asioista, pitää kokousasiakirjat tallessa ja
jäsenluettelon ajan tasalla, keittää kahvit ja teet. Erilaisia töitä löytyy ja kuten olemme kuulleet
usein, vastuun ottaminen sekä tuen ja luottamuksen saaminen tukevat kuntoutuvaa päihdetoipujaa.
Hän ei saa työstään palkkaa, eikä sitä odotakaan, mutta sillä on merkitystä, että hänen työnsä
huomataan. Kiitos sinulle vapaaehtoinen, olet A-kiltojen perusta!

Kiittäminen on pieniä sanoja ja tekoja
Kiittäminen ei ole vaikeaa, vaikka se joskus voi siltä tuntua. Kiittäminen ei vaadi paljon rahaa, jos
ollenkaan, eikä suuria eleitä. Kiittäminen voi nimittäin olla ihan pieniä tekoja tai pienenpieniä
sanoja. Tärkeää on tunne siitä, että toiminta on merkityksellistä, omien arvojen mukaista ja että se
tuottaa jotain hyvää.

Tapahtumista voimavaroja
Huomioimista on myös se, että A-kilta lähettää vapaaehtoisensa osallistumaan A-Kiltojen Liitto
ry:n järjestämiin koulutuksiin, aluetapaamisiin ja muihin tapahtumiin. Koulutuksissa ja
aluetapaamisissa osallistujat saavat voimavaroja itselleen ja tekemäänsä vapaaehtoistyöhön, mikä
hyödyttää parhaassa tapauksessa koko A-kiltaa. – Siispä tervetuloa vuoden 2017 koulutuksiin ja
tapahtumiin!

Selvästi parempi

Pohdittavaa A-kiltoihin ja niiden jäseniltoihin
Torstaina 20.10. vietetään Suomessa ensimmäistä
kertaa kansainvälistä vertaistuen

päivää. Lisää tietoa ja materiaalia
www.kansalaisareena.fi/avitakaveria/vertaistuenpaiva
Lisäksi lauantaina 3.12. Suomessa vietetään

vapaaehtoisten päivää. Päivän teemana on
tänä vuonna: ”Kun tukea tarvitaan, on
vapaaehtoinen lähellä.” Lisää tietoa
www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoistenpaiva


Halutaanko näitä päiviä huomioida A-killoissa?



Riittääkö tekijöitä ja jaetaanko vastuita tarpeeksi?



Löytyykö vapaaehtoisille sopivan kokoisia ja erilaisia tehtäviä?



Tarvitaanko meillä A-killassa työnohjausta vapaaehtoisille?



Miten A-killoissa muistetaan vertais- ja vapaaehtoistoimijoita?

Syksyiset terveiset Britalta!
Brita Karjalainen
järjestökoordinaattori
brita.karjalainen@a-kiltojenliitto.fi
puh. 040 3566 592

Selvästi parempi

