Selvästi parempi

JÄSENKIRJE 1/2018
Kevätkokous 25.3.
A-Kiltojen Liitto ry:n kevätkokous pidetään 25.3. klo 9.30 Ilkossa. Kutsu kokoukseen
on lähetetty jäsenyhdistyksille jo aiemmin. Kokouksessa käsitellään mm. vuoden
2017 tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2017. Kokousaineisto on tämä jäsenkirjeen liitteenä.
Kevätkokouksen pöytäkirja tulee heti sen tarkistamisen ja allekirjoittamisen jälkeen
nähtäväksi A-Kiltojen Liitto ry:n verkkosivun ekstranet-osioon.
Lisätiedot: toiminnanjohtaja Ville Liimatainen, puh. 0403 566 586

STEAn uudet avustukset
Sosiaali- ja terveysalan järjestöille on avattu valtionavustusten erillishaku kolmeen
avustusohjelmaan ja järjestöjen pienavustuksille helmikuussa. Haku on auki STEAn
verkkoasioinnissa (asiointi.stea.fi) 5.2–3.4.2018. Avustusohjelmista
Paikka auki II - osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma 2018–
2021 saattaisi sopia myös joidenkin A-kiltojen haettavaksi. Avustusohjelman tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä tarjoamalla työpaikkoja sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Ohjelmassa on kaksi kohderyhmää,
työelämän ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset ja osatyökykyiset (ilman ikärajausta). Tukea hakevalta järjestöltä edellytetään, että sillä tulee olla kokemusta työnantajana toimimisesta.
Järjestöjen pienavustus ei ole avustusehtojen vuoksi A-kiltojen haettavissa, koska
liiton jäseninä olevilla A-killoilla on mahdollisuus hakea A-Kiltojen Liitto ry:n jäsenjärjestöavustusta.
Lisätiedot: STEAn verkkosivut ja järjestökoordinaattori Mikko Putaja, p. 040 5664
841

MIPA
MIPA-tutkimusohjelman neljäs ja samalla viimeinen toimintavuosi on käynnistynyt.
Tutkimuksellisen yhteistoiminnan jatkolle on kuitenkin vahvaa kannatusta ja valmisteluja tehty. A-Kiltojen Liitto ry on ollut aktiivinen hankekumppani.
Syksyllä 2017 toteutettujen kyselyiden tuloksia päästään kuulemaan MIPA Järjestötyöpajassa 11.4. Diakonia-ammattikorkeakoululla (Kyläsaarenkuja 2, Helsinki). Työpajan teemana on tällä kertaa vapaaehtoisten, vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden järjestötyössä jaksamiseen liittyvät tekijät. Työpaja on osallistujille maksuton.
Ilmoittautuminen on alkanut, ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät www.a-kiltojenliitto.fi ajankohtaisissa.
Myös vuoden 2015–2016 kyselyiden tulokset ja tuotokset ovat edelleen erinomaista aineistoa A-kiltatoiminnan kehittämiseen sekä sen vaikutusten ja toimintaympäristön kuvaamiseen. MIPA tutkittua tietoa hakemusten perusteissa arvostavat myös A-kiltatoiminnan rahoittajat. Aineistoa kannattaa hyödyntää monipuolisesti ja se löytyy kootusti Tietopuusta https://keskuststo.a-klinikka.fi/tietopuu/jarjestotutkimusohjelma.
Lisätiedot: järjestökoordinaattori Noora Nieminen, p. 0400 462 481

Tietosuoja-asetus uudistuu
Koko EU-aluetta koskeva tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Asetuksen
myötä A-kiltojenkin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota henkilötietojen keruun tarkoituksenmukaisuuteen ja olemassa olevien henkilörekistereiden (mm. jäsenluettelo) käsittelyyn. Asetuksen vaikutuksia A-kiltatoimintaan käydään läpi mm.
aluetapaamisissa ja koulutuksissa.
Lisätiedot: järjestökoordinaattori Aulikki Otranen, p. 040 3566 592

Yhdistysviestinnän koulutus 16.–18.5.2018
Aiemmin ilmoitetusta poiketen Yhdistysviestinnän koulutus järjestetään Rantalan
leirikeskuksessa Paimiossa. Tieto uudesta kohteesta löytyy www.a-kiltojenliitto.fi
kalenterista ja A-kiltoihin maaliskuussa lähetettävästä tapahtumakutsusta.
Lisätiedot: tiedottaja Tuija Tamsi-Lehtinen, p. 040 8668 257

Yhdenvertaisuuden edistäminen
A-Kiltojen Liitto ry:n koulutusjaosto on valmistellut liiton koulutuspalvelua koskevan yhdenvertaisuuden edistämissuunnitelman. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan
samanarvoisuutta eri ihmisryhmien ja A-kiltayhteisöjen välillä. Suunnitelmaan on
kirjattu koulutusten suunnittelua, toteutusta ja arviointia koskevia kriteereitä, joilla
yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä otetaan huomioon ja edistetään. Esimerkiksi
koulutuspaikkojen valinnassa huomioidaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen esteettömyys. Koulutuksissa kunnioitetaan yksilön loukkaamattomuutta sekä toipujien ja heidän läheistensä moninaisuutta. Loukkaavaan ja häiritsevään käyttäytymiseen tullaan tarvittaessa puuttumaan.
A-kiltojen keskinäistä yhdenvertaisuutta edistetään vuosittain päätöksillä, joissa
keskiössä ovat jäsenistön yhdenvertaisuus, strategiset, taloudelliset ja maantieteelliset tekijät.
Lisätiedot: koulutusjaosto

