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Selvästi parempi -blogi
Ystävänpäivänä 14.2. ilmestyi ensimmäinen Selvästi parempi -blogi. Se tulee ilmestymään säännöllisesti, kuusi kertaa vuodessa eri kirjoittajien toimesta. Selvästi parempi blogissa käsitellään A-kiltatoiminnan ja päihdetoipumisen ajankohtaisasioita, mutta
myös A-kiltatoiminnan lähtökohdat ja tavoitteet ovat esillä, tuoreesti ja uusista näkökulmista.
Tavoitteena on, että blogi herättäisi keskustelua A-killoissa ja antaisi tietoa A-kiltatoimintaa seuraaville. Selvästi parempi -blogi tulee korvaamaan järjestökoordinaattoreiden neljä kertaa vuodessa A-kiltoihin postittamat aluekirjeet. Blogia pääsee lukemaan
mukavasti A-Kiltojen Liitto ry:n verkkosivuilta.
Lisätiedot: tiedottaja Tuija Tamsi-Lehtinen, p. 040 8668 257

LIIKUNTAHAASTE Sporttivartti 2017
A-Kiltojen Liitto ry haastaa kaikki A-kiltalaiset osallistumaan ja liikkumaan
1.4.–31.5.2017 (2 kk) välisenä aikana. Viimevuotiseen tapaan Sporttivartteja kerätään
siihen tarkoitettuun korttiin viidentoista minuutin liikunnallisilla suorituksilla, enintään
neljä rastia/päivä. A-killan tulee ilmoittaa Mikko Putajalle 20.3. mennessä kuinka paljon Sporttivartti-kortteja tarvitsevat. Lisätilauksia on mahdollista tehdä tarvittaessa.
Sporttivartin infotilaisuus pidetään 1.4 A-Kiltojen Liitto ry:n kevätpäivillä, sinne osallistuvilla on myös mahdollista kerätä ensimmäiset rastit erilaisissa liikuntapisteissä. LIIKUNTAHAASTE Sporttivartti 2017 löytyy myös Facebookista lähempänä keräysaikaa.
Sporttivartti -juliste ohessa.
Lisätiedot ja korttitilaukset: toimintajaoston sihteeri Mikko Putaja, p. 040 5664 841,
mikko.putaja@a-kiltojenliitto.fi

Kevätpäivillä visioidaan
Millaista haluamme A-kiltatoiminnan olevan vuonna 2022? Jos jotain haluamme luvata
tulevaisuuden A-kiltatoiminnasta, mitä se olisi? Varmasti lupauksen pitäisi olla meitä
innostavaa ja haluttu – visio entistäkin paremmasta A-kiltatoiminnasta. Tahtotilasta,
johon olemme viiden vuoden kuluttua päässeet. Kevätkokous tulee 2.4. päättämään
tästä tahtotilasta, visiosta. Käytyjen keskustelujen pohjalta on hahmoteltu kolme vaihtoehtoista visiota. Tutustukaa niihin A-killassa ja valitkaa visioista se, joka teitä eniten
haastaa kehittämään A-kiltatoimintaa. Oman näkemyksenne voitte tuoda esiin etukäteen sähköpostilla tai vielä mieluummin – paikan päällä kevätpäivillä. Visioehdotukset
ovat jäsenkirjeen liitteenä.
Lisätiedot: toiminnanjohtaja Ville Liimatainen, p. 0403 566 586,
järjestökoordinaattori Noora Nieminen, p. 0400 462 481

Luontoon yhdessä neljänä Luonnon päivänä
A-Kiltojen Liitto ry on mukana neljässä Metsähallituksen koordinoimassa Luonnon päivässä. Ensimmäinen Luonnon päivä 4.2 sai yli 30 000 ihmistä liikkeelle ja mediahuomiota ennen ja jälkeen tapahtuman. A-killat innostuivat myös järjestämään tapahtumia ja
tempauksia. Näistä lisää vuoden ensimmäisessä Vesipostissa.
Seuraava Luonnon päivä on lauantaina 20.5. Tapahtumia kannattaa jo nyt suunnitella
ja laittaa kartalle: www.luonnonpaivat.fi ja ilmoittaa tiedottajalle, joka mielellään on
avuksi asiassa. A-Kiltojen Liitto ry:n viestintäkoulutus järjestetään 19.–21.5.2017 ja
siellä yhtenä koulutuksen osiona on keväinen Luonnon päivä 20.5. Tapahtumistanne
kannattaa viestiä sosiaalisessa mediassa #luonnonpäivä #suomi100 #A_kiltatoiminta ja
haastaa mukaan mahdollisia uusia A-kiltalaisia. Valmista tiedotusmateriaalia löytyy:
https://www.luonnonpaivat.fi/info/medialle/
Lisätiedot: tiedottaja Tuija Tamsi-Lehtinen, p. 040 8668 257

Suomi 100-avustusohjelmat
Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt ylimääräisen avustushaun kolmeen uuteen avustusohjelmaan itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi. Ylimääräinen avustushaku on auki 20.2.–31.3.2017 ja siinä haetaan avustusta vuodelle 2017. Avustusohjelmat ovat:
1. Kaikille eväät elämään -avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi
2. Toimintakyky kuntoon -avustusohjelma työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi
3. Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä
Avustusohjelmien rahoitusta voivat hakea STEA-avustuskelpoiset sosiaali- ja terveysalan järjestöt sekä säätiöt. Avustusta haetaan verkossa asiointi.stea.fi. Niiden A-kiltojen, jotka suunnittelevat hakemusta avustusohjelmasta, toivotaan olevan yhteydessä
toiminnanjohtaja Ville Liimataiseen tai järjestökoordinaattori Noora Niemiseen.
Lisätiedot: toiminnanjohtaja Ville Liimatainen, p. 0403 566 586

A-Kiltojen Liitto ry:n jaostoissa henkilömuutoksia
A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus myönsi tammikuussa Ilmo Nevalaiselle eron toimintajaoston jäsenyydestä ja täydensi toimintajaostoa Arto Pasasella (Pohjois-Lapin A-kilta ry) ja
Sami Koskisella (Hyvinkään A-kilta ry). Samassa kokouksessa hallitus myönsi Jaana Kähköselle eron naisjaoston jäsenyydestä ja täydensi sitä Minna Hämäläisellä (Espoon
A-kilta Hykaa ry).

Vesiposti maksutta yhteistyökumppaneille
Vesipostin toimitus muistuttaa maksuttomasta Vesiposti-lehdestä, jonka A-killat voivat
osoittaa neljälle yhteistyökumppanilleen. Yhteistyökumppaneiden yhteystiedot voi toimittaa joko sähköpostilla vesiposti@a-kiltojenliitto.fi tai oheisella lomakkeella A-Kiltojen Liitto ry:n toimistoon.
Lisätiedot: toimisto- ja viestintäsihteeri Anna Niemistö, p. 0400 394 869

Kuka maksaa?
Ohessa on päivitetty Kuka maksaa? -opas, josta selviävät A-Kiltojen Liitto ry:n hallituksen vahvistamat maksettavat korvaukset A-killoille. Huomioikaa, että oikeus tukiin on
vain A-Kiltojen Liiton jäsenmaksun maksaneilla tai jäsenmaksuvapautuksen saaneilla
A-killoilla.
Lisätiedot: toiminnanjohtaja Ville Liimatainen, p. 0403 566 586

Vaikuttakaa: kuntavaalit huhtikuussa
Huhtikuussa käytävissä kuntavaaleissa valitaan viimeistä kertaa valtuusto nykyisen kaltaiselle kunnalle. Käynnissä oleva sote-ja maakuntauudistus puolittaa kuntien tehtävät,
kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät perustettaviin maakuntiin. Neljän vuoden kuluttua pudotetaan kaksi äänestyslippua, sillä samalla kertaa valitaan erilliset kunta- ja
maakuntavaltuustot. Huhtikuun kuntavaaleilla saattaa olla merkitystä myös A-kiltatoiminnan kannalta. Miten uudistuvat kunnat tulevat suhtautumaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustamiseen, vieläkö A-killat voivat luottaa siihen, että toiminta voi jatkua
kunnan omistamissa tiloissa? Näistä asioista on syytä keskustella kuntavaalien yhteydessä. A-kiltalaisten kannattaa myös virittää omissa kunnissaan keskustelua asiasta.
Kättä pitempää vaikuttamiseen antaa A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivillä annettu julkilausuma: A-killat tarvitsevat myös tulevaisuudessa vahvaa paikallista kumppanuutta toipumispolkujen mahdollistamiseen. Se löytyy A-Kiltojen Liitto ry:n verkkosivujen aineistopankista. Myös SOSTE ry;n ja EHYT ry:n verkkosivuilta löytyy kiinnostavaa aineistoa
kuntavaalivaikuttamiseen.
Lisätiedot: toiminnanjohtaja Ville Liimatainen, p. 0403 566 586

Itä-Suomen alueen järjestökoordinaattori
Järjestökoordinaattori Brita Karjalaisen sijaisuus on päättymässä 10.3.2017. Aulikki
Otranen palaa järjestökoordinaattorin tehtävään toukokuun alussa. Väliaikana, ennen
Aulikin työhön paluuta alueen A-killat voivat olla yhteydessä Ville Liimataiseen tarvitessaan järjestökoordinaattorin palveluita.
Lisätiedot: Ville Liimatainen, puh. 0403 566 586

