JÄSENYHDISTYKSEN
YHTEYSTIEDOT

Tukien myöntämisen
edellytyksenä on, että
A-kilta on huolehtinut
jäsenmaksunsa sekä
toimittanut tilastotiedot
edellisen vuoden
toiminnastaan ja yhdistyksen
voimassa olevat
yhteystiedot.

Yhteystiedot voi täyttää helposti myös ekstranetissä.
Yhteystiedot tulee päivittää aina kun niissä tapahtuu muutoksia.
A-Kiltojen Liitto ry, Itsenäisyydenkatu 17 B, 33500 TAMPERE
anna.niemisto@a-kiltojenliitto.fi

Huom! Palautus 15.1.2023 mennessä

A-kilta ry

Jäsenyhdistys

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

A-killan puhelinnumero

Puhelin

Sähköpostiosoite

www-sivun osoite

Postitusosoite (jos eri kuin A-killan osoite)
Osoite

A-kilta löytyy

Postinumero ja -toimipaikka

Facebookista

Twitteristä

Puheenjohtaja:

Sähköpostiosoite

Puhelin

Sihteeri:

Sähköpostiosoite

Puhelin

Vastuutyöntekijä:

Sähköpostiosoite

Puhelin

Viestintävastaava:

Sähköpostiosoite

Puhelin

Instagramista

JÄSENYHDISTYKSEN
SEURANTATIEDOT

Tukien myöntämisen
edellytyksenä on, että
A-kilta on huolehtinut
jäsenmaksunsa sekä
toimittanut tilastotiedot
edellisen vuoden
toiminnastaan ja yhdistyksen
voimassa olevat
yhteystiedot.

Seurantatiedot voi täyttää helposti myös ekstranetissä.
Huom! Palautus 15.1.2023 mennessä

A-kilta ry
1. A-killan jäsenmäärä 31.12.2022 (jäsenmaksun suorittaneita jäseniä, myös ainais- ja kunniajäsenet)
yhteensä

, jäsenistä naisia

hlöä, miehiä

hlöä ja muita

2. Monenako päivänä A-kilta oli auki, kokoontui tai järjesti toimintaa?
(A-killan aukiolopäivät, retkipäivät, ryhmäpäivät, kiltaillat yms.)

l

päivänä/ 365 päivästä.

3. A-killan toimintaan osallistumiskerrat yhteensä v. 2022
kertaa.
(Esim. Matti ja Maija kävivät vuonna 2022 A-killassa joka maanantai ja osallistuvat A-killan järjestämälle kahdelle
retkelle. Lasketaan näin: 104 A-kiltakäyntiä + 4 retkiosallistumista =108 kertaa).
Tarvittaessa ota yhteyttä järjestökoordinaattoriin.
4. Kuvaus oman A-kiltanne toimintamuodoista (rastita toteutunut toimintamuoto)
Keskusteluryhmät verkossa (Teams, WhatsApp tms.)

Vertaistalousneuvonta

Keskusteluryhmät kasvotusten paikan päällä

Talkootoiminta

Toiminnalliset ryhmät (liikunta-, kokkaus-,
käsityöryhmät yms.)

Kuntouttava työtoiminta

Päiväkeskus tai vastaava yhteisötila

Mahdollisuus suorittaa yhdyskuntaseuraamusta/
koevapautta

Naisille suunnattu toiminta

Mahdollisuus opintoihin liittyvään harjoitteluun

A-kilta-, yhteisö-, jäsenillat

Tuki sähköiseen asiointiin

Penkkiurheilu/ kisastudiot

Opastusta palveluiden käyttöön

Luontoretket ja leirit

A-kiltainfot ja tiedotuskäynnit yhteensä

Kulttuuriretket

Muu, mikä

krt/v

Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvä toiminta
Edullinen ruoka jäsenistölle
Peseytymis- tai saunomismahdollisuus
Yhteistoiminta toisten A-kiltojen kanssa
Tukihenkilötoiminta
5. Yhdistyksen sääntömäiset kokoukset pidetty
Kyllä
Ei

Mistä syystä johtuen? _________________________________________________________________

6. A-killassa on ollut työsuhteessa

hlöä

7. A-killalla on

kpl yhteistyötahoja

hyvinvointialue

kunta

seurakunta

muu järjestö tai yhdistys

Joku muu, mikä/ mitkä ___________________________________________

8. A-killasta muualla kuin Vesipostissa julkaistut jutut (lehti, verkkojulkaisu, radio, tv, jne.)

kpl

9. A-killan
ilmapiiri

on hyvä

vaatii kehittämistä

yhdistysosaaminen

on hyvää

vaatii kehittämistä

tunnettuus paikkakunnalla

on hyvää

vaatii kehittämistä

toiminnallisuus

on monipuolista

vaatii kehittämistä

kävijöiden osallistuminen toimintaan

on aktiivista

vaatii kehittämistä

vapaaehtoisten jaksaminen

on hyvää

vaatii kehittämistä

10. A-kiltanne terveiset ja kehittämisehdotukset A-Kiltojen Liitolle

Päiväys ja allekirjoitus

________/_______ 2023

Paikka

Aika

Yhdistyksen nimenkirjoittaja, asema

Yhdistyksen nimenkirjoittaja, asema

Yhteystieto- ja seurantatietolomake tulee palauttaa 15.1.2023 mennessä (A-Kiltojen Liitossa):
A-Kiltojen Liitto ry, Itsenäisyydenkatu 17 B, 33500 TAMPERE
www.a.kiltojenliitto.fi käyttäen ekstranet -tunnuksia
Lisätietoja anna.niemisto@a-kiltojenliitto.fi, p. 0400 394 869

Kiitos vastauksestanne!

Ekstranet –tunnukset
Ekstranet-osio on selattavissa vain sisään kirjautuneille. Sieltä löydät muun muassa sähköiset
ilmoittautumislomakkeet koulutuksiin, kevät-, kesä- ja syyspäiville, yhteys- ja seurantalomakkeet,
jäsenjärjestöavustuslomakkeet, sisäistä tiedotusta sekä paljon ladattavaa materiaalia.

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

________ /_________ .20_____

Päiväys

A-kiltamme nimenkirjoittaja jolle käyttäjätunnus lähetetään

__________________________________
Nimenkirjoittaja

_________________________________
Sähköpostiosoite

*Käyttäjätunnus antaa A-killalle mahdollisuuden ilmoittautua sähköisesti ekstranetin kautta A-Kiltojen Liiton järjestämiin koulutuksiin sekä
valtakunnallisille kevät-, kesä- ja syypäiville. Myös vuosittain A-Kiltojen Liittoon toimitettavat yhteys- ja tilastotiedot voi täyttää ekstranetissä.
Ekstranetin kautta A-killat voivat hyödyntää myös A-Kiltojen Liiton viestintämateriaalia. Käyttäjätunnus toimii allekirjoituksena.

