Opas A-killoille
A-Kiltojen Liitto ry:n maksamista tuista ja korvauksista
Tukien myöntämisen edellytyksenä on, että A-kilta on huolehtinut
jäsenmaksunsa sekä toimittanut tilastotiedot edellisen vuoden
toiminnastaan ja yhdistyksen voimassa olevat yhteystiedot.

Tuki A-Kiltojen Liitto ry:n
valtakunnallisiin
tapahtumiin
Matkatuki koulutuksiin
A-Kiltojen Liitto ry tukee omiin valtakunnallisiin koulutuksiinsa osallistumista
hyvittämällä matkakuluja A-killan ja koulutuspaikkakunnan väliseltä matkalta.
Matkatukea ei makseta rahana, vaan hyvitys vähennetään A-killalle lähetettävän
kurssilaskun loppusummasta. Tukea voi saada korkeintaan kurssin hinnan verran.
Määrä:
 0,16 €/km /osallistuja kulkutavasta riippumatta
 enintään neljän henkilön osalta/ A-kilta /kurssi.

Vähävarainen A-kilta voi hakea


yhtä maksutonta paikkaa enintään kahteen koulutukseen
kalenterivuoden aikana,
 yhdelle jäsenelleen matkatukea kevät- ja syyskokouksiin julkisten
kulkuneuvojen taksan mukaan.
Tuki on haettava etukäteen ennen koulutusta, kevät- tai syyskokousta ja
hakemukset tulee toimittaa A-Kiltojen Liitto ry:n toiminnanjohtajalle.
Hakemukseen tulee liittää A-killan viimeisin vahvistettu tilinpäätös sekä ajan
tasalla oleva tiliote. Näissä erityistapauksissa matkatuki maksetaan rahana
A-killalle.

Tuettuun lomaan ei makseta matkatukea.

Tuki hoitopaikkatiedottamiseen
Matkatuki


Korvataan ennalta sovitusta A-kiltatoiminnan tiedottamismatkasta syntyneet
kulut seuraaviin hoitopaikkoihin: A-klinikkasäätiön päihdesairaala, Kankaanpään A-koti, Ridasjärven kuntoutumiskeskus, Tervalammen kartanon kuntoutumiskeskus ja Tuustaipaleen kuntoutumiskeskus.
 Tukea voi saada myös muuhun hoitopaikkaan kohdistuvaan tiedotusmatkaan,
jos tiedottamisesta on etukäteen sovittu A-Kiltojen Liitto ry:n toiminnanjohtajan kanssa.
 A-kilta raportoi tilaisuudesta tiedotusmatkalaskulla.
 Kilometrikorvaus (41 senttiä/km) A-kiltapaikkakunnan ja hoitopaikan välillä
yhden ajoneuvon osalta, joka maksetaan A-killalle.

Tuki aluetoimintaan
Matkatuen kustannus määräytyy A-kiltapaikkakunnan ja aluetapaamis- tai tapahtumapaikan välisen matkan perusteella. Matkatuki on 21 senttiä/kilometri, mikäli
matka ylittää 20 km. Tuki maksetaan A-killalle.

Matkatuki aluetapaamiseen
A-Kiltojen Liitto ry:n järjestämien aluetapaamisten tuki maksetaan A-killalle jokaista alkavaa neljää osanottajaa kohti 16 osallistujaan asti:





1 x 21 senttiä 1–4 osallistujaa A-killasta,
2 x 21 senttiä 5–8 osallistujaa A-killasta,
3 x 21 senttiä 9–12 osallistujaa A-killasta,
4 x 21 senttiä 13–16 osallistujaa A-killasta.

Matkatuki määräytyy osallistujalistan mukaan. Yhteisistä kimppakyydeistä A-killat
sopivat keskenään.

Matkatuki aluetyön muihin tapahtumiin
Aluetyönä järjestettävien alueellisten koulutusten, puheenjohtajien vertaistukitapaamisten ja muiden aluetapaamisten tuki on osallistujamäärästä riippumatta 21
senttiä kilometriltä/ A-kilta.

Aluetoiminnan muut kustannukset
Järjestökoordinaattorilla on käytössään vuosittainen määräraha, jolla voidaan maksaa aluetyön tapahtumista aiheutuvia kustannuksia, kuten ruokailu-, kahvitus- ja
vuokrakustannuksia.

Tuki A-kiltatoimintaan
Hakemukset A-kiltatoiminnan tukimuodoista osoitetaan A-Kiltojen Liitto ry:n
hallitukselle.

Jäsenmaksuvapautus


Vähävarainen A-kilta voi hakea vapautusta A-Kiltojen Liitto ry:n jäsenmaksusta.
Hakemukseen tulee liittää A-killan viimeisin vahvistettu tilinpäätös sekä ajan tasalla oleva tiliote. Vapautusta on haettava viimeistään jäsenmaksulaskun eräpäivään mennessä.

Uusi A-kilta voi hakea




250 € käynnistämisavustusta,
tukea Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröintimaksuun,
jäsenmaksuvapautusta ensimmäisenä jäsenvuotena.

A-killalla on yksi vapaa paikka käytettävissä A-killan rekisteröintipäivää seuraavilla
A-kiltatoiminnan ja yhdistystoiminnan peruskursseilla. Maksuttomasta paikasta on
mainittava koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Näistä osallistujista matkatuki maksetaan rahana A-killalle.

Uudelleen käynnistettävä A-kilta voi hakea



tukea toiminnan uudelleen käynnistämiseen enintään 250 €,
jäsenmaksuvapautusta käynnistämisvuodelta.

Jäsenjärjestöavustus



RAY-avustus, jota haetaan A-Kiltojen Liitto ry:ltä.
Myönnetään ensisijaisesti A-killan perustehtävän mukaiseen toimintaan sekä
toissijaisesti A-kiltojen tarvikehankintoihin.
 Kertaluonteisena avustuksena enintään vuodeksi kerrallaan.
 Voidaan perustellusta syystä myöntää samaan toimintaan peräkkäisinä vuosina.
Mahdollisen tuen saaminen edellyttää, että edellisen vuoden jäsenjärjestöavustus on tilitetty A-Kiltojen Liitto ry:lle.
Ks. Jäsenjärjestöavustuksen myöntämisen periaatteet ja tilittäminen -ohje. Haettaessa ja tilitettäessä on käytettävä tätä tarkoitusta varten olevia lomakkeita.

2/2017

