TAMPEREEN A-KILTA RY

Kuokkamaantie 2 C
33800 Tampere

Tampereen A-Kilta
ry:n jäseneksi?

Jäsenen oikeudet


Milloin mukaan ?

Vaikutusmahdollisuudet: Yhdistyksen jäsenillä
on läsnäolo ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Äänioikeus on jäsenmaksunsa
maksaneilla yhdistyksen jäsenillä.
A-killat hoitavat päihdeongelmaisten edunvalvontaa paikallisesti ja A-Kiltojen Liitto valtakunnallisesti.

Jos sinulla, läheiselläsi tai tuttavallasi on
päihteiden kanssa ongelmia, tervetuloa
mukaan toimintaamme.



Voit myös soittaa meille ja sopia ajankohdan tullaksesi tutustumaan ja kuulemaan
toiminnastamme. Autamme sinua myös
löytämään oikean tahon avuksesi, mikäli
yhdistyksemme ei voi sinua auttaa.

Jäsenillä on mahdollisuus

Kuinka jäseneksi liitytään?












Toimintaan voivat osallistua kaikki päihdeongelmaiset, heidän läheisensä ja perheet tai
muuten toiminnasta ja auttamisesta kiinnostuneet ihmiset, jotka hyväksyvät yhdistyksen
säännöt.
A-killan jäsenyys ei ole ehtona osallistumiselle, mutta jäsenyys luo kuitenkin yhteenkuuluvaisuutta ja antaa paremmat mahdollisuudet
vaikuttaa yhdistyksen toimintaan.
Säännöt on saatavilla yhdistyksen toimipisteissä, sekä alla olevassa linkissä.
Jäseneksi haluava täyttää jäsenhakemuksen ja
suorittaa jäsenmaksun.
Jäsenhakemuksia saa A-Killan toimipaikoista.
Lisätietoja järjestösihteeriltä tai toimistolta ja
muista toimipaikoista.






Jäsenkortti, -kirje ja tiedotteet





Jäsenmaksut 2015

Jäsenmaksu 10 €
Ainaisjäsenmaksu 100 €
Kannatusjäsenmaksu 100 €. Kannatusjäsenyys
on tarkoitettu toiminnasta kiinnostuneille yhdistyksille ja yrityksille.

Yhdistyksen jäsen saa jäsenkortin, joka leimataan vuosittain jäsenmaksun yhteydessä.
Jäsenet saavat tiedotteita Tampereen A-Kilta
ry:n toiminnasta postitse kotiin, niistä ilmenee
uusimmat tapahtumat ja tiedot.

Kilta-kaveri

Tampereen A-Kilta ry säännöt.pdf





Osallistua yhdityksen retkille ja tapahtumiin
edullisesti.
Osallistua A-Kiltojen Liiton ja toisten Akiltojen tapahtumiin tuetusti (tuetut hinnat
on aina ilmoitettu tapahtumailmoituksissa).
Mahdollisuus osallistua, jonkin aikaa toiminnassa oltuaan A-kiltatoiminnan peruskurssille
Osallistua muille A-Kiltojen Liiton kursseista.

Uusille jäsenille Tampereen A-Kilta lukuisine
toimipaikkoineen ja toimintoineen voi olla
outo tai tutuksi on tullut vasta muutama
paikka. Tällöin voi ottaa yhteyttä järjestösihteeri Henrik Jefferyyn, jolla on
tiedossa vapaaehtoisia A-kiltalaisia, jotka
mielellään esittelevät toimipaikkoja ja toimintoja uudelle jäsenelle.
Yhdessä Kilta-kaverin kanssa tulevat tutuksi
myös ohjaajat ja toimipaikkojen muu väki ja
kynnys lähteä yksin uusiin paikkoihin madaltuu.

Otathan yhteyttä!
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