Selvästi parempi

JÄSENKIRJE 4/2016

Luonnonpäivät 2017:
Suomen 100-vuotisjuhlavuotta A-kiltatoiminta juhlistaa neljänä luonnonpäivänä. Ensimmäinen Luonnonpäivä on lauantaina 4.2.2017. Kokoa A-killastasi porukka ja
lähde luontoretkelle. Tai osallistu, jonkun toisen tahon järjestämään tapahtumaan
(lähes 50 kumppania, etsi omasi). Tapahtumahaut ja tapahtumien ilmoittamiset löytyy www.luonnonpaivat.fi
Samalla voitte helposti lisätä A-kiltanne toiminnan näkyvyyttä somessa tapahtumaaikaan: #luonnonpaivat #Suomi100 #A_kilta
Twitter
@Luonnonpaiva
Facebook facebook.com/luonnonpaivat
Instagram @luonnonpaivat
Ohessa Luonnonpäivien 2017 -juliste.
Lisätiedot: Tuija Tamsi-Lehtinen, p. 040 8668 257

MIPA tutkittua:
Keitä ovat A-kiltalaiset ja mitä A-kiltatoiminta on?
A-Kiltojen Liitto ry on kumppanina mukana päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteisessä tutkimusohjelmassa (2015–2018). Ohjelmasta käytetään lyhennettä MIPA.
Ohjelman ensimmäisestä, järjestöjen toimintaedellytyksiä tutkivasta hankkeesta, on
jaettu tuloksia jo jäsenkirjeessä 2/2016. Aineisto on ollut esillä myös aluetapahtumissa, koulutuksissa ja Vesipostissa 4/2016. Myös toisesta, järjestöjen tavoittamien
ihmisten tilanteita tutkivasta hankkeesta on nyt saatu tuloksia. Tämäkin aineisto käsitellään A-Kiltojen Liitto ry:n hallituksessa, tulevissa aluetapahtumissa sekä koulutuksissa. Aineistoa tullaan julkaisemaan myös netissä.
A-killat ja A-kiltalaiset ovat osallistuneet ansiokkaasti molempiin näihin hankkeisiin
ja olemme saaneet paljon arvokasta tietoa, jota jakaa toiminnastamme myös eteenpäin!
MIPA tutkimuksista yleisesti osoitteessa http://www.a-klinikka.fi/tietopuu/jarjestotutkimusohjelma
Lisätiedot: järjestökoordinaattori Noora Nieminen, p. 0400 462 481

Jäsenjärjestöavustukset vuodelle 2017
A-Kiltojen Liitto ry on hakenut jälleen RAY:ltä rahoitusta jäsenjärjestöavustuksia varten. Mikäli avustus saadaan, niin hallitus käsittelee hakemukset maaliskuun kokouksessaan. A-killat voivat jättää jäsenjärjestöavustusta koskevan hakemuksen viimeistään 28.2.2017.
Jäsenjärjestöavustusta haetaan A-Kiltojen Liitto ry:ltä sitä varten laadittavalla lomakkeella. Hakemuksen voi täyttää myös ekstranetissä. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että A-kilta on huolehtinut erääntyneestä jäsenmaksusta ja toimittanut tilasto- ja yhteistietolomakkeen A-Kiltojen Liitto ry:lle. Jos A-killalle myönnetään jäsenjärjestöavustusta, niin sen ja A-Kiltojen Liitto ry:n välillä tehdään RAY:n edellyttämä
siirtosopimus. Jäsenjärjestöavustusta myönnetään A-killan perustehtävän mukaiseen toimintaan.
Ohessa A-kiltaan jäsenjärjestöavustuksen hakulomake sekä ohje jäsenjärjestöhakemuksen tekemiseen ja tilittämiseen.
Lisätiedot: Ville Liimatainen, p. 0403 566 586

Päihdeasiamies on A-kiltalaisten käytettävissä
Päihdeasiamies Marjo Tervo osallistui Pohjois-Suomen A-kiltojen aluetapaamiseen
19.11.Kajaanissa. Marjo muistutti, että päihdeasiamies on edelleen A-kiltalaisten
käytettävissä samaan tapaan kuin oli ennenkin, vaikka päihdeasiamiestoiminta onkin
organisoitu uudella tavalla. Liitteenä Marjon terveiset A-kiltoihin.
Lisätiedot: Ville Liimatainen, p. 0403 566 586

Tilasto- ja yhteystietolomake
Tämän kirjeen mukana tulee A-kiltaan tilasto- ja yhteystietolomake. On tärkeää,
että jokainen A-kilta täyttää sen mahdollisimman huolellisesti ja palauttaa A-Kiltojen
Liitto ry:n toimistoon. Tilasto- ja yhteystietolomakkeella perustellaan mm. rahoittajalle A-kiltatoiminnan tuloksia ja vaikutuksia. Niiden perusteella saadaan tietoa A-kiltatoiminnan tilasta ja sen kehittämistarpeista. Tilasto- ja yhteystietolomakkeen tietoja käytetään myös valtakunnalliseen tiedotustoimintaan esim. A-Kiltojen Liitto ry:n
kotisivuilla sekä Vesiposti-lehdessä. Lomakkeen voi täyttää myös ekstranetissä.
Lisätiedot: Ville Liimatainen, p. 0403 566 586 tai Anna Niemistö, p. 0400 394 869

Nyt puhuttaa: Päihteetön pikkujoulu ja
Anna lapselle raitis joulu
A-Kiltojen Liitto ry:n puheenjohtaja haastoi mielipidekirjoituksessaan (Julkaistu vko 47: Aamulehti, Ilkka, Kaleva,
Uusi Rovaniemi) työyhteisöt viettämään päihteettömiä
pikkujouluja. Sama jatkuu joulupyhien toivotuksissa.
A-Kiltojen Liitto ry on ollut vuosia mukana Raittiuden Ystävien Anna lapselle raitis joulu -kampanjassa. Hyödyntäkää valtakunnallista Anna
lapselle raitis joulu -kampanjaa ja päihteettömät pikkujoulut -mielipidekirjoituksen
luomaa mediatilaa. Ohessa Anna lapselle raitis joulu -materiaalia.
Lisätiedot: Tuija Tamsi-Lehtinen, p. 040 8668 257

A-Kiltojen Liitto ry:lle lähetettävät laskut pian postiin
Mikäli A-killoilla tai henkilöillä on A-Kiltojen Liitto ry:lle osoitettavia laskuja vuodelta
2016, niiden tulee olla A-Kiltojen Liitto ry:n toimistossa mahdollisimman pian. Näin
saapuneet laskut saadaan vuoden 2016 kuluiksi ja suoritus ehtii maksuun vuoden
loppuun mennessä. Vuoden 2017 puolella ei enää käsitellä edellisen vuoden laskuja.
Lisätiedot: Tia Helenius, p. 0400 894 602

Kysely A-kiltanaisille
A-Kiltojen Liitto ry:n naisjaoston toimeksi antamana on tehty naisille suunnattu kysely, jolla selvitetään tarvetta ja suuntaviivoja A-kiltanaisten omalle hankkeelle. Hankkeella huomioitaisiin sitä monilukuista A-kiltanaisten joukkoa, jolle harvassa A-killassa on naistoimintaa. Kysely on postitettu A-kiltoihin ja se on vastattavissa myös
A-Kiltojen Liitto ry:n nettisivuilla. Kyselylomakkeita voi pyytää lisää tai tulostaa Liiton
nettisivulta. Kyselyyn tulisi vastata 8.2.2017 mennessä.
Lisätiedot: Brita Karjalainen, p. 040 3566 592

Joulunaika keskustoimistolla
Keskustoimisto on suljettuna joulun ja uuden vuoden aikaan ajalla
21.12.2016–7.1.2017.
Kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus ja työntekijät toivottavat kaikille A-kiltalaisille hyvää ja rauhallista joulua
sekä onnea ja menestystä vuodelle 2017!

