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Re: Yhteistyö - Alpha Aid & Travel Ry
Lähettäjä Hopeyhdistys Kajaani <kajaani@hopeyhdistys.fi>
Vastaanottaja Tero Mäkinen <tero.makinen@alphaaidandtravel.fi>
Päiväys 28.10.2020 14:13

Hei Tero!

Tässä sinulle kooste käytetyistä varoista. :)

Kajaanin Hopelle lahjoitettu 1500 € on käytetty syksyn 2020 aikana lasten harrastus tukiin seuraavasti:

Tyttö, 10 v, pianonsoitto, 100 €
Tyttö, 13 v telinevoimistelu, 150 €
Tyttö, 15 v, lentopallo, 150 € 
Poika, 17 v, jalkapallo, 100 €
Poika, 12 v, salibandy, 100 €
Poika, 14 v, salibandy, 100 €
Tyttö, 10 v, viulunsoitto, 100 €
Tyttö, 6 v, uimakoulu, 138 €
Tyttö, 14 v, aerobic, 185 €
Tyttö, 15 v, lentopallo, 150 €   
Tyttö, 12 v, tanssi, 125 €
Poika, 13 v, rumputunnit, 100 €

Yhteensä 1498 €, minkä lisäksi Kajaanin Hope on maksanut lukuisten muiden lasten harrastusmaksuja.

Kiitos sinulle vielä tästä yhteistyöstä ja paljon tsemppiä tulevaan!

Ystävällisin terveisin,
Jenna Väyrynen
Kajaanin Hopen vapaaehtoinen, tiiminvetäjä

Ei viruksia. www.avast.com

ke 28. lokak. 2020 klo 11.19 Tero Mäkinen (tero.makinen@alphaaidandtravel.fi) kirjoitti:

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
mailto:tero.makinen@alphaaidandtravel.fi
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Hopeyhdistys Kajaani kirjoitti 22.10.2020 19:07:
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Moi Tero!
 
Joulukiireet jo hieman puskee päälle, joten pahoittelut vastauksen viivästymisestä. 
 
Laitamme sinulle koosteen ensi viikon aikana. :) 
 
Ystävällisin terveisin,
Jenna
Kajaanin Hopen vapaaehtoinen, tiiminvetäjä

to 22. lokak. 2020 klo 13.48 Tero Mäkinen (tero.makinen@alphaaidandtravel.fi) kirjoitti:

mailto:tero.makinen@alphaaidandtravel.fi
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Hopeyhdistys Kajaani kirjoitti 16.09.2020 22:26:
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Moikka!
 
Kuitteja emme valitettavasti voi toimittaa. 
 
Kävisikö jos tehdään sinulle lista, jossa arvio kunkin harrastuksen ns hinnasta ja millä aikavälillä se tullaan maksamaan? 😊 Voidaan siihen esim eritellä että
tyttö 8v harrastaa tanssia ja sitä kustannetaan summalla x.
 
Ystävällisin terveisin, 
Jenna Väyrynen 
Kajaanin Hopen vapaaehtoinen, tiiminvetäjä 

ke 30. lokak. 2019 klo 10.55 <tero.makinen@alphaaidandtravel.fi> kirjoitti:

mailto:tero.makinen@alphaaidandtravel.fi
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Terve!

Tiedustelen mahdollisuutta yhteistyöhön kanssanne.

Alpha Aid & Travel Ry on vuonna 2016 perustettu marginaalinen
ruohonjuuritason yhdistys, minkä toiminnan keskiössä ovat matkailu,
kehitysyhteistyö ja hyväntekeväisyys. Yhdistyksen perustehtävänä on
toteuttaa matkailua sen kaikessa monipuolisuudessaan, innostaa ihmisiä
matkailemaan, antaa informaatiota matkailusta sekä ennen kaikkea, tehdä
hyvää matkailun ohella ja sen aikana, eli jättää ainakin jokin
positiivinen impakti matkan varrelle. Idea yhdistyksestä lähti alunperin
siitä, kun totesin itselleni, että jos joka tapauksessa matkustan
elämäntavakseni, niin miksipä en siinä samalla yrittäisi tehdä jotain
hyvää. Yhdistyksellä on takanaan nyt kolme prokkista, mitkä ovat
tapahtuneet Mosambikissa, Zimbabwessa sekä nyt viimeisimpänä
Palestiinassa.

Seuraava pitkä reissuni tulee sijoittumaan Suomeen. Huhtikuussa lähden
matkaamaan läpi Suomen, kävellen. Tarkoituksena siis kävellä Hangosta
Nuorgamiin. Ja koska seuraava pidempi reissu kohdistuu Suomeen, niin
myös seuraava avustusprokkis. Kun aloin muutama viikko sitten koluamaan
sopivia toimijoita yhteistyöhön yhdistykseni kanssa, niin Hope Ry ja
varsinkin Kajaanin osasto tulivat jossain jotenkin vastaan. Matkani
tulee kulkemaan Kainuun halki, joten tästä syystä nimenomaan Kajaanin
osasto.

Yhteistyön raamit ovat ja olisivat omasta näkökulmastani varsin
simppelit, mutta muutamasta perusperiaatteesta yhdistys haluaa pitää
kiinni, koska niiden periaatteiden varaan myös koko avustustoiminta
perustuu. Yhdistyksen rahalliset resurssit avustukseen liikkuvat jossain
2-3 tuhannen euron välissä. Avustuskohteen tai -kohteiden tulisi olla
mahdollisimman konkreettisia ja läpinäkyviä. Tarkoittaa sitä, että
lahjoitetulle rahalle pitäisi olla aina mahdollisimman suora ja
konkreetinen kohde ja tarkoitus. Alpha Aid & Travel ei tue tai anna
rahaa vain jollekin toimijoille käytettäväksi, vaan ennemminkin pyrkii
löytämään sellaisen kumppanin, minkä kautta voi kanavoida lahjoituksen
kyseisen toimijan asiakkaille/kohderyhmälle yms. Teidän toimintaa
lukiessa sain vaikutelman, ja toisaalta siitä myös kuulleensa, että
teillä nimenomaan olisi varsin konkreettisia toimintamalleja mm.
erilaisten materiaalilahjoitusten muodossa.

Pyrkimyksenäni on löytää sellainen kumppani, jonka oma kohderyhmä olisi
vähävaraiset lapsiperheet ja -nuoret, mielenterveyskuntoutujat ja
ylipäänsä erityisen haavoittuvassa tilanteessa olevat ihmiset. Reissuni
tulee kulkemaan Hangosta Itä-Suomen kautta Nuorgamiin ja toivon
löytäväni muutaman sopivan kohteen ja/tai prokkiksen matkan varrelta.
Mahdollisuuksien mukaan toivon myös itse pääseväni mukaan tutustumaan
yhteistyökumppanin toimintaan ja kohtaamaan niitä ihmisiä, joiden kanssa
kyseinen toimija toimii.

Tässä pieni avaus Alpha Aid & Travel Ry:stä, sen toiminnasta ja
lähtökohdista. Verkkosivuilta www.alphaaidandtravel.fi löytyy kattavasti
lisää infoa yhdistyksestä, kuten myös sosiaalisesta mediasta
facebookista ja instagramista yhdistyksen nimellä. Toivottavasti pääsen
avaamaan toimintaa ja tarkoitusta lisää ja pääsemme neuvottelemaan
mahdollisuuksista yhteistyöhön.

Kiitos!

Tällaisin ajatuksin ja terveisin,

Tero Mäkinen
puheenjohtaja
Alpha Aid & Travel Ry
tero.makinen@alphaaidandtravel.fi
0407613153

Moikka Jenna!

Olisiko tämä ns. tarkempi listaus mahdollista saada vielä vaikka lokakuun aikana?

Mukavaa syksyn jatkoa sinne!

--
Terveisin,

Tero Mäkinen

http://www.alphaaidandtravel.fi/
mailto:tero.makinen@alphaaidandtravel.fi
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puheenjohtaja
Alpha Aid & Travel Ry
tero.makinen@alphaaidandtravel.fi
0407613153

 
--
Vapaaehtoistyöntekijät
Hope - Yhdessä & Yhteisesti Kajaani
 
Kirkkokatu 20, 87100 Kajaani
kajaani@hopeyhdistys.fi
www.hopeyhdistys.fi
Facebook: Hope - Yhdessä ja Yhteisesti Kajaani
Instagram: hopekajaani
 

Kääk...joulukiirettä jo!! Tsemppiä siihen!

Joo, sopii. Suuret kiitokset.

--
Terveisin,

Tero Mäkinen
puheenjohtaja
Alpha Aid & Travel Ry
tero.makinen@alphaaidandtravel.fi
0407613153

--
Vapaaehtoistyöntekijät
Hope - Yhdessä & Yhteisesti Kajaani

Kirkkokatu 20, 87100 Kajaani
kajaani@hopeyhdistys.fi
www.hopeyhdistys.fi
Facebook: Hope - Yhdessä ja Yhteisesti Kajaani
Instagram: hopekajaani
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