Puheenjohtajaehdokkaat

P

uheenjohtajaehdokkaaksi on asetettu tähän mennessä kolme henkilöä. Vesipostilehden toimitus lähetti jokaiselle heistä kysymyksiä joihin vastata:
1. Millaisena näet puheenjohtajan roolin valtakunnallisessa päihdetoipujajärjestössä?
2. Mitkä ovat järjestömme kolme keskeisintä lähitulevaisuuden haastetta ja kolme keskeisintä vahvuutta?
3. Miten huolehdit omasta jaksamisestasi?
A-kiltayhdistykset äänestävät tulevasta puheenjohtajasta A-Kiltojen Liitto ry:n syyskokouksessa lauantaina 14.11.2020 Nurmijärvellä. Syyskokouksessa A-kiltayhdistykset
voivat myös asettaa uusia ehdokkaita näiden kolmen lisäksi.

Matti Moilanen

1. Puheenjohtajan sääntömääräiset tehtävät:
• toimii puheenjohtajana hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa, ei kuitenkaan niissä asioissa, joissa hän on
yhdistyslain mukaan esteellinen
valvoo sääntöjen ja yhdistyksen päätösten sekä liiton hallituksen antamien ohjeiden noudattamista
• valvoo yhdistyksen toimihenkilöiden tehtävien hoitamista
• kutsuu hallituksen koolle
• edustaa yhdistystä
• toimii yhdistyksen nimenkirjoittajana yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.
Sääntömääräisten tehtävien lisäksi puheenjohtaja kuuntelee jäsenistön esittämiä asioita ja vie niitä eteenpäin käsiteltäväksi. Verkostoituminen yhteistyötahojen kanssa on
tärkeää kuten myös järjestömaailmassa tapahtuvien uudistusten seuraaminen.  On myös tärkeää olla mukana järjestökentän kehittämistyössä, niin että A-kiltatoiminta tulee tunnetuksi myös päättäjille, rahoittajille sekä yhteistyökumppaneille.
Puheenjohtajana toimin puolueettomasti koko Suomen
A-kiltojen etujen ajajana. Omat kokemukset jaostotyöskentelystä viestintä- ja toimintajaostoissa sekä hallitustyöskentely varapuheenjohtajana antavat hyvän pohjan
kehittää järjestön toimintaa jäsenistön haluamaan suuntaan ja valmiudet tehdä yhdessä hallituksen kanssa oikeat
päätökset asioista.

velujen käyttöönotolla. Toimintaympäristön muutoksessa
on hyvä pysyä tietoisena esimerkiksi rahoittajan vaatimien
muutosten vuoksi.
2. Lähitulevaisuuden haasteena koen koronakriisin Stealle
aiheuttaman rahoitusvajeen vaikutuksen järjestöjen saamiin avustuksiin. Toinen haaste on mahdollisen Sote-uudistuksen tuomat muutokset A-kiltojen toimintamahdollisuuksiin tilojen osalta, joihin monilla on sopimukset kuntien kanssa. Kolmas haaste on kiltatoiminnassa erilaisten
päihdetaustojen vuoksi syntyvien ennakkoluulojen poistaminen tai vähentäminen, joilla voidaan saada uusia jäseniä mukaan.
Ykkösvahvuutena koen, että meillä on yhteiset arvot, joiden määrityksiä päivitettiin viimeksi vuonna 2018. Toisena vahvuutena pidän, että A-Kiltojen Liitto ry:llä on pitkä
kokemuksen tuoma osaaminen ja monipuolinen jäsenistö.
Kolmas vahvuus on vahva verkostoitumisen osaaminen ja
osallistuminen mm. Mipa-hankkeeseen, joka toi järjestölle uutta tietoa toimintamme laadusta edesauttaen tulevan
suunnittelussa ja jälkiraportoinnissa.
3. Luonnossa liikkumisesta saatavan henkisen ja fyysisen voimavaran hankkiminen sekä läheisten tuki auttavat jaksamaan. Kodin kunnostustyöt vievät helposti ajatukset arjesta ja samalla voi käyttää hyödyksi elämän aikana hankittua
rakennuspuolen osaamista. Myös vertaistuellista keskustelua tarvitaan välillä.

Ajanhengessä pysyminen kouluttautumalla ja ottamalla
vastaan uusia tapoja toimia esimerkiksi digitaalisten pal-
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Hannu Gustafsson

1. Puheenjohtaja huolehtii ja vastaa siitä, että toiminnan tarkoitus on sääntöjen mukainen. Muistetaan strategiset painoalueet, toteuttamisen keinot sekä visio 2022. Yhteistyötä toisten järjestöjen kanssa tarvitaan, osaamista ja erityisulottuvuutta. Tärkeimpiä julkilausumia ja kannanottoja
voidaan myös laatia ja esittää yhdessä. Käydään myös yhteistyökumppaneiden tapahtumissa, Päihdepäivät ja muut
messutapahtumat ovat hyviä tutustumispaikkoja.
2. Järjestöjen rahoitus on merkittävän uhan alla. Nyt tarvitaan oman toimintamme hyvää esiin tuomista.
Huoli päihdetyön alasajosta, laitoshoitoa vähennetään ja
toisaalta avohoitoon ei kuitenkaan panosteta enempää
voimia.

A-kiltatoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, vapaaehtoisuus on toiminnan mahdollisuus. On huolehdittava vapaaehtoisten jaksamisesta ja hyvinvoinnista, kuunnellaan ja
huomioidaan heidän toiveitaan A-Kiltojen Liiton toimissa
ja tapahtumissa.

Satu Peippo

1. Puheenjohtajan on pidettävä "langat" käsissään kaik kiin
yhteistyökumppaneihin ja oltava avoin uusiin haasteisiin.
Tuotava esille entistä enemmän päihdetoipujajärjestönä
A-Kiltojen Liittoa. Hän edustaa koko Suomen A-kiltoja.
2. Valmistautumista Sote-uudistuksen mukanaan tuomiin vaikutuksiin liitto tasolla. Pitää jäsenistö kasassa, ettei ne ala
ns. "jalkautua". Sopeutua tähän yhteiskunnassa tapahtuvaan kaikkinaiseen myllerrykseen.
A-Kiltojen Liitto ry:n vahvuuksia: tekee tunnetuksi A-kiltoimintaa kaikin mahdollisin keinoin. Antaa jäsenyhdistyksilleen mahdollisuuden monipuoliseen koulutukseen jäsenistön toiveiden ja tarpeiden mukaan. Antaa osaamista
pulmatilanteiden hoitamiseen.

Aate! A-kilta-aate on suomalainen innovaatio, jossa vertaistuki toteutuu yhteisöllisesti, toiminnallisesti ja yhdistysmuotoisesti.
A-kiltalainen toipumiskulttuuri ja arvot: päihteettömyys,
vapaaehtoisuus, kokemuksellisuus, yhteisöllisyys, toiminnallisuus, yhteistoiminta. Antamisen ja saamisen vaikutuspiiri.
A-Kiltojen Liiton pitkä historia sekä ammattitaitoiset ja
osaavat työntekijät ja heidän järjestämänsä koulutus- ja
virkistystapahtumat sekä tiedotusasiat ovat vahvuus. Kokonaisvaltaisemman kuvan toiminnasta, arjesta ja juhlasta
saa lukemalla Vesiposti-lehteä.
3. Läheiset, ystävät, sauna sekä A-kiltojen ja A-Kiltojen Liiton
järjestämät retket sekä tapahtumat auttavat jaksamaan.
Unohtamatta kunnon yöunia.

3. Liikun paljon luonnossa, se kuuntelee minua. Luen, koska
sinne tarinaan voi vain "paeta".  Kirjoitan, siellä voin purkaa sisintäni. Kudon, se helpottaa/rentouttaa. Jos "kudos"
voisikin vain kertoa...
Toimitus
Kuva: Anna Niemistö

3/2020

Vesiposti_3_2020.indd 19

19
8.9.2020
TP

12.21.48

