
Luonnos alueen palvelutoimikunnan
budjetista vuodelle 2022
Nimettömät Narkomaanit, Suomen alue, 18.10.2021 (päivitetty)

Tämä dokumentti on luonnos alueen palvelutoimikunnan (APT) vuosibudjetista. Luonnos on
tarkoitettu siihen, että ryhmät arvioivat ja priorisoivat sitä tarpeidensa mukaan. Arviointien
pohjalta budjetti ja rahankäytön prioriteetit hyväksytään APT:n asiakokouksessa 4.12.2021.

APT järjestää infon asiaan liittyen 17.10 sekä 31.10. Klo 13-15 Zoom-etäkokouksena. Meeting
ID: 909 009 9000 Linkki: https://us02web.zoom.us/j/9090099000

Alatoimikuntien ja palvelijoiden menot eriteltynä

Alueen palvelutoimikunnan asiakokoukset

Alueen palvelutoimikunta kokoontuu viisi kertaa vuodessa, joista kolme järjestetään etänä ja
kaksi kertaa fyysisesti. Kokoukset järjestetään lähtökohtaisesti parittomien kuukausien
viimeisenä lauantaina (paitsi maaliskuussa, jolloin on palvelukonferenssi).
APT:n asiakokousten matkakuluihin on varattu 750€, joka perustuu edellisten vuosien
arvioihin. Näitä kuluja ei kannata jakaa palvelijakohtaisesti, koska niiden toteutuminen riippuu
paljolti tulevien palvelijoiden asuinpaikkakunnasta.

● Matkakulut APT asiakokouksiin yhteensä 750€

Tila vuokra
APT vuokraa toimistotilaa Pasilasta kirjallisuuden varastointiin ja jakeluun. APT
myös kokoontuu halutessaan kokoustilassa, jonka varaaminen sisältyy vuokrasopimukseen.

● Kirjallisuusvarasto 140€/kk = 1 680€
● Lisä kulkuluvat 60€ kpl x 2 = 120€

Yhteensä 1800€

APT järjestelytoimikunta
Budjetoidaan 300€ helpottamaan akuuttien hankintojen tekemistä, ilman erillistä päätöstä.
Tällaisia hankintoja saattaisi olla esimerkiksi: Kokoustilan vuokraaminen, zoom-huoneen
laajentaminen tai konferenssikaiutin  Rahan käytöstä päättää APT puheenjohtaja.

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


● Käyttövaroja 300€

Yhteensä: 2850€

Alueen palvelukonferenssi
Vuosittainen palvelukonferenssi järjestetään Kalliolatalolla, jos yleinen tilanne sen sallii. Viime
vuoden jatkopaikka (800€) maksettiin, mutta ei käytetty. Saamme siis jatkopaikan (Kieku,
Hämeentie 13) ilman maksua käyttöömme. Varaamme rahaa myös varattomien ryhmien
tukemiseen matkakuluissa.

● Kalliolatalon vuokra 800€
● Varattomat ryhmät 600€
● Ruoka ym. 500€
● Jatkojen tarjoilu 300€

Yhteensä 2 200€

Alueen palveluedustajien matkat
European Delegates Meeting
(EDM) -palveluelimen kokouksiin
Suomen alue on edustettuna kahden palveluedustajansa voimin kaksi kertaa vuodessa
kokoontuvassa Euroopan vyöhykkeen palveluelimen asiakokouksessa. Kokoukset ovat
tulevana vuonna Roomassa (helmikuu) ja Kairossa (syyskuu). Suomen alue on tyypillisesti
kustantanut palvelijoille matkakulut, majoituksen ja päivärahan.

Talvi EDM (Rooma 17-20.2.2022) 1424€
● APE 712€

○ Majoitus 282 € (Neljä yötä ja sis. turistiveron)
○ Lento 220 €
○ Per diem 160 €
○ Bussi/taksi 50 €

● VAPE 712€
○ Majoitus 282 € (Neljä yötä ja sis. turistiveron)
○ Lento 220 €
○ Per diem 160 €
○ Bussi/taksi 50 €

Kesä EDM (Kairo 8-11.9.2022) 1620€
● APE 810€

○ Majoitus 200 € (Neljä yötä ja sis. turistiveron)
○ Lento 400 €
○ Per diem 160 €



○ Bussi/taksi 50 €
● VAPE 810€

○ Majoitus 200 € (Neljä yötä ja sis. turistiveron)
○ Lento 400 €
○ Per diem 160 €
○ Bussi/taksi 50 €

Yhteensä 3044 €

Kirjallisuustoimikunta
Helsingissä.Kirjallisuustoimikunta myy ja postittaa NA-kirjallisuutta viikoittain.
Palvelysyklintoimintasuunnitelmassa päätettiin aloittaa raakakäännösten julkaiseminen. Tilataan
kerralla 100 kpl painos.

● Kirjallisuustilaukset Brysselistä 12 000€
● Postituskulut 4 800€
● Toimistotarvikkeet 250€
● Tietokone 450€
● Matkakulut (postitus ja asiakokous) 300€
● Kirjallisuuden julkaiseminen (raakakäännökset) 600€

Yhteensä 18 400€

Käännöstoimikunta
Käännöstoimikunnalla järjestää kolme asiakokousta vuodessa sekä oppimispäivät.
Toimikunnalla on ensi vuonna yksi työryhmä, mutta varoja budjetoidaan mahdolliseen
työryhmään.

Käännöstoimikunnan livenä järjestettävät oppimispäivät 300€
● Matkakulut 250€
● Tarjoilut 50€

Living Clean –työryhmän kulut 100 €
● Hybridikokousten matkakulut ja tarjoilut 100€

Liikkumavaraa mahdollisia uusia työryhmiä varten 100 €
● Matkakulut, tarjoilut, tarvikkeet 100€

Yhteensä 500 €



Julkinen suhdetoiminta (JS): Julkinen tiedottaminen ja Sairaalat &
laitokset
Julkisen suhdetoiminnan toimikuntaa johtaa alueen JT- ja S&L-koordinaattorit. He tekevät
infomatkoja paikkakunnille, joissa ei ole omaa S&L- tai JT-toimintaa. Sen lisäksi he toteuttavat
maanlaajuisia projekteja, joita ideoidaan ja toteutetaan JS-toimikunnassa. JS-toimikuntaan
kuuluu näiden koordinaattoreiden lisäksi kaikkien Suomen alueen piirien S&L- ja JT-toimikuntien
Puheenjohtajat.

Infomatkoja
Vuoden 2022 tavoitteena on tehdä kaksi tavallista SL-infoa ja viisi vankilainfoa. Vankilat ovat
toivoneet infoja.

● SL info 7x 80€
● JT info 4x 80€

Yhteensä  880€

Julkisen suhdetoiminnan toimikunnan kokoukset vuodelle 2022
Julkisen tiedottamisen ja sairaalat & laitokset -koordinaattoreiden sekä niiden varajäsenten
matkakulut fyysiseen JS-toimikunnan kokoukseen ovat 80€/hlö. Sen lisäksi kokoustilan vuokra
ja virvokkeet maksavat. Haluamme myös budjetoida piirien palvelijoiden matkakuluihin hieman.

● Koordinaattorien matkakulut 4x 80€
● Tilat ja virvokkeet 30€
● Varattomien piirien JS edustajien osallistuminen toimikunnan kokoukseen 120€

Yhteensä 470€

JT infoilla/messuilla jaettavan materiaalin keräys, 2000 valmista pakettia (taskujen tilaus,
jäsenkyselyn ja NA-tietopaketin painatus.

● 500kpl jäsenkysely (140€)
● 1000kpl NA-tietopaketti (280€)
● 500kpl sinisiä taskuja (350€)
● Käyntikortit ruiskupusseihin (160t. kpl 1791,80€)

Yhteensä  2561,80€

Messut / Festarit
● Päihdepäivät 2022 / 600€
● Mielenterveysmessut 2022/ 600€

Yhteensä 1200€
Vaihtoehtona messuille mietitty osallistumista esim. joillekin / jollekin festarille. Festari
järjestäjien kanssa voisi sopia festarialueen ulkopuolella pidettävästä teltasta.

● Kirjallisuus 100€



JT/SL koordinaattori voi oman harkinnan mukaan käyttää 100€ edestä kirjallisuutta JS tarpeisiin
Alueen kirjallisuus varastosta. 100€ ylittyessä koordinaattori tuo kirjallisuus tarpeensa
piirinpalveluedustajien hyväksytettäväksi.

Koko JS-toimikunnan budjetti yhteensä 5372 €

Puhelin- ja internettoimikunnan(PIT) budjettiesitys vuodelle 2022

Internetpäivystys ja palvelimet

Kotisivujen kulut koostuvat palvelimesta, verkkotunnuksesta ja sähköpostipalvelusta.
Sähköpostipalvelu on suomalaiselta Telia Inmics-Nebula -yritykseltä ja kaikki data sijaitsee
suomalaisella palvelimella.

● Sähköpostipalvelun vuosikustannus 250 €.

Puhelinpäivystys ja liittymät

Toimikunnan laitteet on päivitettävä, jotta voimme käynnistää
palvelysyklintoimintasuunnitelmassa hyväksytyn infoWhatsApp-palvelun. Tarvitsemme
puhelimet yhdeksälle päivystäjälle sekä koordinaattoreille eli yhteensä 11 laitetta.

Liittymät on myös syytä päivittää, sillä uutena ominaisuutena puheajan lisäksi tarvitsemme
jonkinlaisen datapaketin. Laitteista ja liittymistä on saatu tarjous viikolla 41.

● 11 laitetta kertamaksulla 69,90 € = 770 €
● Takaisinsoitto-toiminnon käyttöönotto, muokkaaminen ja asennus 165 €/h = 165 €
● 11 liittymää 1710 €
● Postikulut 30 x 5,90 € = 177 €

Yhteensä 2822€

Matkakulut

Toimikunta kokoontuu pääsääntöisesti etänä, mutta kerran vuodessa haluamme kokoontua
samaan paikkaan. Haluamme tarjota kaikille Suomen addikteille mahdollisuuden osallistua
toimikunnan palveluun. Lisäksi toimikuntamme jäsenet osallistuvat palvelutapahtumiin ja
tarvittaessa esimerkiksi Julkisen suhdetoiminnan kokouksiin.

● Matkakulut 600 €

Yhteensä 3672 €

Annamme mielellämme tarkennuksia ja otamme vastaan kehitysehdotuksia.



Palveluopasprojekti
Alueella on käynnissä projekti, jonka tarkoituksena on saattaa NA:n palveluoppaat helposti
kaikkien saataville. Tulevana vuonna tarkoituksena on printata käännettyjä palveluoppaita
siisteiksi vihkoiksi. Sen lisäksi APT:n suuntaviivoja printataan taas lisää.

● Palveluoppaiden ym. tulostaminen 1000€

NA ry

Yhdistyksen kirjanpitoon ja sen rakennemuutoksiin (esim. puheenjohtajan vaihtuminen) patentti-
ja rekisterihallitukseen menee vuosittain rahaa. Kulut on n. 1000€ vuodessa.

● Kirjanpitokulut vuodelle 1000€

Zoom-tili
Lisääntyneen etäkokoustamisen vuoksi alue on tarjonnut ryhmille etäkokouspalvelua, jonka
avulla ne ovat voineet kokoontua ilman omaa Zoom-tiliä. Siksi olemme budjetoineet tähän
edellistä vuotta (510€) enemmän rahaa.

● Zoom-käyttäjä 5 x 170€ = 850€

Yhteenveto menoista

● APT:n kokoukset 750€
● Tilan vuokra ja tilan kulut 1 800€
● Palvelukonferenssi 2 200€
● EDM-matkat 3 044€
● Kirjallisuustoimikunta 18 400€
● Käännöstoimikunta 500€
● Julkinen suhdetoiminta 5 372€
● PIT 3672€
● Oppaiden tulostaminen 1 000€
● NA ry 1 000€
● Zoom-tili 850€
● Muut käyttövarat 300€

Yhteensä 38 888€



Alueen palvelutoimikunnan arvioidut tulot

Alueen palvelutoimikunnan suurin tulonlähde on kirjallisuusmyynnin varainkeruuosuus. Sen
lisäksi APT saa lahjoituksia piireiltä, ryhmiltä ja yksittäisiltä jäseniltä. Palvelukonferenssin
ohessa järjestettävä varainkeruutapahtuma on yksi mahdollinen tulonlähde alueelle.

● Kirjallisuusmyynti 22 000€
● Lahjoitukset 3 000€
● Varainkeruutapahtuma 1 800€

Yhteensä 26 800€

Budjettiluonnos on - 12 088€ alijäämäinen.

Rahankäytön priorisointi
“Yksi tapa soveltaa yhdettätoista käsitettä on määritellä selkeä tärkeysjärjestys varojen käytölle
ja arvioida jokaista ehdotettua kulua tämän listan avulla. Monilla ryhmillä ja palvelutoimikunnilla
on näissä listoissaan enemmän kohtia kuin mihin heidän budjettinsa riittää. Sellaisissa
tapauksissa voidaan rahoittaa vain tärkeysjärjestyksessä ensimmäiset.”

– Yhdestoista käsite NA-palvelulle

Alueen palvelutoimikunnan tulot eivät riitä kaikkien menojen kattamiseen, joten niitä pitää
priorisoida. Ryhmillä on vastuu ja valta tähän. Jokaisella ryhmällä, joka haluaa osallistua APT:n
rahankäytön priorisointiin, on käytössään kolme pistettä, jotka voi antaa haluamilleen
menoerille. Piirien palveluedustajat antavat menoerille pisteet ryhmien pisteytyksen perusteella
budjetin hyväksynnän yhteydessä.

Alla olevaan listaan on koottu kaikki erilliset palvelut, jotka ovat tulo-meno-suhteeltaan
tappiollisia. Kirjallisuusmyynti ei ole listassa, koska se on yksittäinen palvelu, joka jää rahallisesti
voitolliseksi. Varainkeruuhun, jota tehdään mm. kirjallisuusmyynnillä, liittyviä kysymyksiä
käsitellään erikseen alueen palvelukonferenssissa maaliskuun lopussa. Kaikki fyysiset
asiakokoukset on yhdistetty yhdeksi menoeräksi, koska emme halua vastuuttaa ryhmiä siitä,
mitkä alatoimikunnat kokoontuvat fyysisesti ja mitkä etänä.

Ohjeet priorisointiin

Tutustukaa ryhmänä budjettiin. Pohtikaa, mitkä budjetissa esitetyistä palveluista on ryhmänne
mielestä tärkeimpiä. Antakaa sen perusteella näille menoerille pisteet.
https://forms.gle/giGaq3b4W9poVja57 Voitte myös kommentoida budjettia vapaasti
kirjallisessa muodossa. Vastatkaa 28.11. mennessä! Piirinne palveluedustaja sekä APT:n
puheenjohtaja ja rahastonhoitaja auttavat teitä parhaansa mukaan.

PJ:n yhteystiedot: rsc.finland@nasuomi.org

https://forms.gle/giGaq3b4W9poVja57
mailto:rsc.finland@nasuomi.org


1. Fyysinen palvelukonferenssi (jatkojen tulot huomioitu) - 400€
2. Suomen edustaminen EDM:ssä - 3 044€
3. Käännöstyöryhmät - 200€
4. Käännöstoimikunnan oppimispäivät - 300€
5. JS-toimikunnan infomatkat - 880€
6. JT-materiaalit (ei käyntikortit) - 770€
7. Käyntikortit ruiskupusseihin - 1 800€
8. JT messuilla ja tapahtumissa - 1 200€
9. Nebula-sähköpostipalvelu - 250€
10. Puhelinpäivystyspalvelu - 2052€
11. WhatsApp päivystyspalvelu - 770€
12. Oppaiden ja suuntaviivojen tulostus - 1 000€
13. NA ry:n kirjanpito ja ylläpito - 1 000€
14. Zoom-käyttäjät tmk:lle ja ryhmille - 850€
15. Kaikki fyysiset asiakokoukset* - 2 420€

*Sisältää APT:n fyysiset asiakokoukset - 750€, Käännöstmk. asiakokoukset - 300€, Kirjallisuus
300€, JS-toimikunnan asiakokoukset - 470€ ja PIT:n asiakokoukset - 600€


