JÄSENYHDISTYKSEN
YHTEYSTIEDOT 2017
Yhteystiedot voi täyttää helposti myös ekstranetissä.

A-kilta ry
Jäsenyhdistys

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

A-killan puhelinnumero

gsm -numero

Sähköpostiosoite

www-sivun osoite

Postitusosoite (jos eri kuin A-killan osoite)

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

A-kilta löytyy facebookista

Puheenjohtaja:

Sähköpostiosoite

Puhelin

Sihteeri:

Sähköpostiosoite

Puhelin

Vastuutyöntekijä:

Sähköpostiosoite

Puhelin

Viestintävastaava:

Sähköpostiosoite

Puhelin

JÄSENYHDISTYKSEN
TILASTOTIEDOT VUODELTA 2016
Tilastotiedot voi täyttää helposti myös ekstranetissä.
A-kilta ry

1. A-kiltanne jäsenmäärä 31.12.2016 (Jäsenmaksun suorittaneita jäseniä, myös ainaisjäsenet)
yhteensä

,

joista naisia

henkilöä

ja miehiä

henkilöä.

2. Käyntikerrat A-killassa yhteensä vuonna 2016

käyntiä.

3. A-killan toimintaan osallistunut (jos tiedossa)
eri henkilöä

,

joista naisia

henkilöä

ja miehiä

henkilöä.

4. Monenako päivänä A-killassa oli toimintaa yhteensä v.2016?

5. Ohjattuja vertaistukiryhmiä (keskusteluryhmät)

päivänä.

6. Ohjattuja toiminnallisia ryhmiä

naisille

ryhmätapaamista/v

naisille

ryhmätapaamista/v

miehille

ryhmätapaamista/v

miehille

ryhmätapaamista/v

yhteisiä

ryhmätapaamista/v

yhteisiä

ryhmätapaamista/v

7. Kuvaus A-kiltanne toimintamuodoista
vuodelta 2016 (Rastita toteutunut toimintamuoto)

8. A-killassa on toimintaa
joka päivä

A-kilta-illat

joka arkipäivä

Jäsenillat

3–4 kertaa viikossa

Luontoretket ja leirit

1–2 kertaa viikossa

Kulttuuriretket

harvemmin

Liikkumiseen ja terveyteen liittyvää toimintaa
Edullinen ruoka jäsenistölle

9. A-killassa on ollut henkilö/ henkilöitä 2016

Peseytymis- tai saunomismahdollisuus
Yhteistoiminta toisten A-kiltojen kanssa

yhdyskuntaseuraamusta suorittamassa

Tukihenkilötoimintaa

opintoihin liittyvää harjoittelua suorittamassa

A-kiltainfoja ja tiedotuskäyntejä yhteensä
Vertaistalousneuvonta/ PA-ryhmä
Talkootoiminta
Muuta, mitä

krt/v

kuntouttavassa työtoiminnassa
muissa ei-työsuhteisissa tehtävissä

10. A-killan yhteistyökumppanit 2016

kpl

11. A-killasta muualla kuin Vesipostissa julkaistut jutut 2016 (lehti, nettilehti, radio, tv, jne.)

kpl

12. A-kiltanne työsuhteessa olevat työntekijät vuoden 2016 aikana?
Työntekijä A-killan palkkaamana

______ henkilöä

Erilaisin tukitoimin työllistettyä työntekijää

______ henkilöä

Päiväys ja allekirjoitus

________/_______ 2017
Paikka

Aika

Yhdistyksen nimenkirjoittaja, asema

Yhdistyksen nimenkirjoittaja, asema

Yhteystieto- ja tilastotietolomake tulee palauttaa 31.1.2017 mennessä:
A-Kiltojen Liitto ry, Itsenäisyydenkatu 17 B, 33500 TAMPERE
www.a.kiltojenliitto.fi käyttäen ekstranet -tunnuksia
Lisätietoja: Noora Nieminen, p. 0400 462 481, noora.nieminen@a-kiltojenliitto.fi
Kiitos vastauksestanne!

Ekstranet -tunnusten tilaaminen/ muuttaminen
Kyllä, haluamme A-killallemme kirjautumistunnuksen (yksi tunnus/A-kilta) A-Kiltojen Liiton www-sivujen
ekstranettiin. Käyttäjätunnus on kiltakohtainen ja lähetetään henkilökohtaisesti A-killan ilmoittaman
nimenkirjoittajan omaan, henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen.
Tunnus on tarkoitettu vain A-killan molempien nimenkirjoittajien käyttöön.*
Ekstranet -tunnusten muuttaminen (A-killan nimenkirjoittaja vaihtunut)

A-kiltamme nimenkirjoittaja jolle käyttäjätunnus lähetetään

__________________________________

_________________________________

Nimenkirjoittaja

Sähköpostiosoite

* Käyttäjätunnus antaa A-killalle esim. mahdollisuuden ilmoittautua koulutuksiin sähköisesti ekstranetin kautta. Käyttäjätunnus toimii
allekirjoituksena.

