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Tarkoitus

Alueen palvelutoimikunnan suuntaviivoissa todetaan:

● APT laatii vuosibudjetin, joka on valmis ryhmien tarkasteltavaksi ja

kommentoitavaksi lokakuun aikana.

● Budjetti hyväksytetään vuoden viimeisessä APT:n asiakokouksessa.

● Budjetti sisältää arviot tuloista ja menoista sekä rahankäytön

prioriteettilistan.

● Ryhmiltä tulleet aloitteet tulee olla etusijalla rahankäytön

prioriteettilistalla.

Tämän suunnitelman tarkoitus on ohjata ja tukea Suomen aluetta käsittelemään tulevan vuoden

budjetti suuntaviivojen mukaisesti.

Sisältö

Suunnitelma sisältää budjetin käsittelyvaiheet kronologisesti, ohjeet kaikille asianosaisille sekä

yhteystiedot kysymyksiä, kommentteja ja tukea varten.

Aikajana

Syyskuu:

● Suunnitelma esitellään APT:n asiakokouksessa 25.9.2021.

Lokakuu:

● APT:n palvelijat ja alatoimikunnat laativat ehdotuksen omasta budjetistaan ja lähettävät

sen APT:n rahastonhoitajalle 10.10.2021 mennessä.

● APT:n rahastonhoitaja laatii budjettiluonnoksen yhdessä puheenjohtajien kanssa.

● Budjettiluonnos lähetetään ryhmien tarkasteltavaksi ja kommentoitavaksi priorisointilistan

kera (Google Forms) 15.10.2021 mennessä.



● APT järjestää aiheesta kysymys- ja vastausinfon PPE:ille, RPE:ille ja muille asiasta

kiinnostuneille 17.10 ja 31.10.2021 klo 13-15, https://us02web.zoom.us/j/9090099000

Marraskuu:

● APT kerää ryhmiltä tulleita kysymyksiä, kannanottoja ja priorisointeja 4.12.2021 kokousta

varten.  Vastaukset 28.11 mennessä.

● APT:n puheenjohtaja ja rahastonhoitaja laativat muokatun budjettiluonnoksen ryhmien

palautteen perusteella

Joulukuu:

● 4.12.2021 APT:n asiakokouksessa hyväksytään budjetti ja rahankäytön prioriteetit ryhmiltä

tulleen ohjauksen mukaan.

● 12.12.2021 Vuoden 2022 budjetti ja rahankäytön prioriteetit julkaistaan.

Ohjeet APT:n palvelijoille

● Pohdi ja kirjaa ylös, mitkä ovat (alatoimikunnan/palvelutehtävän) tavoitteet tulevalle

vuodelle.

● Laadi näiden tavoitteiden pohjalta budjettiehdotus, jossa on kirjattuna kaikki tulot ja

menot.

● Palvelusyklin toimintasuunnitelmaan perustuvat menoerät on etusijalla

● Lähetä tavoitteet ja budjetti APT:n rahastonhoitajan sähköpostiin

rahastonhoitaja@nasuomi.org 10.10.2021 mennessä.

● Saat apua ja tukea kaikkiin kohtiin APT:n puheenjohtajilta ja rahastonhoitajalta.

● Osallistu budjetti-infoon 17.10 tai 31.10.2021 klo 13-15,

https://us02web.zoom.us/j/9090099000

Ohjeet piirin palveluedustajalle

● Tutustu budjettiluonnokseen heti kun se julkaistaan 15.10.2021.

● Osallistu budjetti-infoon 17.10 tai 31.10.2021 klo 13-15,

https://us02web.zoom.us/j/9090099000

● Esittele budjettiluonnos ja sen käsitteleminen piirillesi.

● Osallistu piirisi asiakokoukseen, ja kokoa itsellesi ylös ryhmien kannanottoja budjetista.

● Ryhmillä on mahdollisuus pisteyttää priorisoinnit ja ilmaista kannanotot Google Forms

lomakkeella, jonka linkkiä jaetaan palvelurakenteen kautta 15.10.21 lähtien

● Auta levittämään piirisi ryhmille Google Forms linkkiä, jonka avulla keräämme ryhmien

budjetin priorisoinnit sekä kannanotot 28.11.2021 mennessä.
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● Osallistu budjetin hyväksymiseen ryhmien kannanottojen mukaisesti.

● Saat apua ja tukea kaikkiin kohtiin APT:n puheenjohtajilta ja rahastonhoitajalta.

Ohjeet ryhmän palveluedustajalle

● Tutustu budjettiluonnokseen heti kun se julkaistaan 15.10.2021.

● Voit myös osallistua budjetti-infoon 17.10 tai 31.10.2021 klo 13-15,

https://us02web.zoom.us/j/9090099000

● Esittele budjettiluonnos ja sen käsitteleminen ryhmällesi.

● Muodostakaa ryhmän ajatuksista selkeät kannanotot ja päättäkää, miten annatte pisteet

rahankäytön prioriteettilistaa varten.

● Priorisointi sekä kommentointi tehdään Google Formsilla, jonka linkkiä aletaan jakaa

palvelurakenteen kautta 15.10.21 mennessä. Antakaa kaikille menoerille pistemäärä 1 - 5

pisteen väliltä. 5 pistettä tarkoittaa ryhmänne mielestä tärkeää menoerää. Käyttäkää

kaikkia pistemääriä mahdollisimman monipuolisesti. Lopuksi voi lähettää kommentteja

budjettiin liittyen.

● Täyttäkää Google Forms 28.11.21 mennessä. Toimita ryhmän kannanotot ja priorisoinnit

sovitusti. https://forms.gle/giGaq3b4W9poVja57

● Saat apua ja tukea kaikkiin kohtiin APT:n puheenjohtajilta ja rahastonhoitajalta.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää, kommentteja tai muuta asiaan liittyen, voit ottaa yhteyttä oman piirisi

palveluedustajan lisäksi alueen palvelutoimikunnan puheenjohtajiin rsc-finland@nasuomi.org ja

rahastonhoitajaan rahastonhoitaja@nasuomi.org.
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