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Aluetapaaminen 26.-27.8.2017
Vesalan leirikeskus, Vesanka
Ennen varsinaisen asiaosuuden alkamista
A-kiltalaiset pääsivät jälleen vaikuttamaan
tiedolla MIPA-kyselyn kautta. Tällä kertaa
painopisteenä oli hyvinvointivaikutukset.
Tutkimuksiin liittyvään materiaaliin voi
halutessaan tutustua A-Kiltojen Liitto ry:n
kotisivujen aineistopankissa tai osoitteessa:
https://keskuststo.a-klinikka.fi/tietopuu/jarjestotutkimusohjelma/jarjestojen_hanke .
Huomioimme myös Suomen Luonnon päivän ja kohotimme kirkkaasti kuplivat
Vichymaljat Suomen lipun juurella. Sadekin sopivasti taukosi juuri siksi aikaa.
ALUEEN A-KILTOJEN KUULUMISET
Aluetapaamisessa oli paikalla 3 A-kiltaa 15 osallistujan voimin. Poissaoleva
Pieksämäki oli lähettänyt terveiset.
IISALMI: Tapaavat säännöllisesti kerran viikossa, ei varsinaista
ryhmätoimintaa. Tulossa jäsenjärjestöavustuksella toteutettava leiri,
yhteistyössä mm. Rautavaara. Vuoden viimeinen aluetapaaminen Kiuruvedellä,
Iisalmi pohtii ”pikkujouluista” ohjelmaa. Tilattiin Laukaan Tiernapojat
esiintymään.
JYVÄSKYLÄ: Mukavasti menee. A-kilta on tarvittaessa auki iltaan asti. Kesä oli
hieman rauhallisempaa aikaa, nyt taas 30-50 kävijää päivässä. Kesällä tehty
mm. retki Tuuriin ja kesäteatteriin, osallistuttu jäsenjärjestöavustuksella
toteutettuun alueleiriin Pieksämäen ja Laukaan kanssa. Naisten ryhmä pitkästä
aikaa vireytymässä. Katkolla käydään kerran kuukaudessa pitämässä infoa.
Kanat voi hyvin ja osaltaan laskevat ympäristön kynnystä tulla tutustumaan,
mm. päiväkotiryhmät käyvät katselemassa kanoja. Lännen kalakisoissa oltu
mukana. Henkilöstövaihdoksia tullut kesän aikana, Ali vuorotteluvapaalla.
LAUKAA: A-kilta on hiipumaan päin: vaikka tarjotaan tilaisuuksia osallistua,
ei tulijoita ole. Mahdollisesti lepotilaan 2018 kun nykyisen puheenjohtajan kausi
päättyy?
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PIEKSÄMÄKI: Pieksämäki lähetti Aulikin kautta terveisiä. Eivät päässeet
paikalle puheenjohtajan muuton takia. A-kilta luopuu Päiväkeskuksen
kokoontumisista toistaiseksi. Kari on luvannut hoitaa kautensa loppuun, tai
ainakin siihen saakka kun jatkaja löytyy. Kokoukset pidetään, mutta muuta
toimintaa harkitaan ja Facebookin kautta tiedotetaan asioiden etenemisestä.
HALLITUKSEN JA JAOSTOJEN KUULUMISET
HALLITUS: Pekka Vintturi käytti hallitusedustajan puheenvuoron ja kävi läpi
edellisen kokouksen asioita.
JAOSTOT: Aulikki kertoi naisjaoston kokoontuneen ja pohtineen mm. tulevia
naisten voimavarapäiviä. Jyväskylästä tuli ehdotus esimerkiksi voimauttavan
valokuvauksen hyödyntämisestä päivillä. Lisäksi suunnitellaan naistoiminnan
hanketta, mahdollisesti yhteistyössä esim. Naistenkartanon kanssa.
Muiden jaostojen kokoukset tulossa.
AJANKOHTAISIA ASIOITA
KESÄLLÄ TAPAHTUNUTTA:
SporttiVartti oli menestys. Itä-Suomesta osallistui 8 A-kiltaa keräten mukaan
53 eri liikkujaa ja 7 560 rastia! Yhteensä mukana oli 35 A-kiltaa, 348 liikkujaa
ja 39 533 rastia. Mikäli A-killoissa syttyi kipinä liikuntaan enemmänkin,
syyskuu on
Kesäpäivillä syntyi yhteinen kannanotto päihdehuoltolain uudistamisen (ja
erillislakina säilyttämisen) puolesta. Kannanoton voi lukea vaikkapa www.akiltojenliitto.fi.
Puheenjohtaja Hannu Gustafssonin blogikirjoituksen voi lukea osoitteessa
selvatiparempi.blogspot.fi. Muutoinkin blogia kannattaa seurata, kirjoitukset
ovat ”ajassa liikkuvia” ja korvaavat siis aluekirjeet.
MIPA-kysely tulee vielä vuoden viimeiseen aluetyöryhmään
täydennyskierrokselle niille, jotka nyt eivät päässeet vastaamaan. Lisäksi
tulossa on yhdistyksille suunnattu kyselykierros.
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Tietomestaruuskisat kisaillaan jälleen 20.9. Ilmoittautua voi 10.9. asti
kolmehenkisin joukkuein. Kilpailu käydään WhatsApp –sovelluksen kautta.
Lisätietoja saa Putajan Mikolta.
Käytiin läpi syksyn koulutustarjonta ja kerrattiin uudistunut
ilmoittautumiskäytäntö. Varasijamenettely on osoittautunut oikein toimivaksi!
Voimaa vertaisuudesta –loman ilmoittautumisaika päättyy 21.9., joten
kannattaa hakea viimeistään nyt!
ALUETAPAAMISET 2018
Järjestökoordinaattori kertasi viimeisimmän aluetapaamisen palautteen, joka oli
kyllä hyvää, vaikkakin väkeä oli kovin vähän.
Käytiin keskustelua siitä, millä mallilla aluetapaamisia järjestetään vuonna
2018. Todettiin, että nykyisessä mallissa on jotain, mikä ei houkuttele A-kiltoja
liikkeelle.
Päätettiin koittaa ensi vuonna sellaista mallia, jossa yksi tapaaminen viedään
alueen ”yläpäähän” ja yksi selkeämmin ”alareunalle”. Nämä tapaamiset
toteutettaisiin yksipäiväisinä. Yksi laajempi, leirimäinen tapaaminen
toteutetaan alueen keskivaiheilla, paikassa, johon on suunnilleen yhtä paljon
matkaa alueen eri reunoilta. Mahdollisesti jossain Mikkelin suunnalla, Aulikki
setvii paikkoja.
Keskusteltiin siitä, miten saataisiin väki liikkumaan. A-killat lupasivat
haastaa toisiaan osallistumaan ja ”kaveri kutsutaan mukaan”. A-killat myös
toivovat selkeästi ”isäntämallia”, jossa paikallinen A-kilta järjestäisi hieman
ohjelmaa ja vaikkapa arpajaiset. Pohdittiin myös osallistumattomuuden
vaikutusta ajan tasalla pysymiseen, hallitusedustaja-asetteluun sekä tiedon
tuottamiseen ja vaikuttamiseen.
Samalla päätettiin, että vuonna 2018 järjestetään puheenjohtajatapaaminen ja
paikalla olleet puheenjohtajat jo lupautuivat mukaan.
Alustavasti aikatauluksi päätettiin: 3.3.2018 yksipäiväinen aluetapaaminen
Jyväskylän A-killassa. Pidemmältä tulevat voivat tarvittaessa sopia
majoituksesta Jyväskylän kanssa. 24.-28.8.2018 Alueleiri ja –tapaaminen,
Selvästi
paikka
vielä parempi
auki. Kolmas aluetapaaminen sovitaan erikseen.
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Puheenjohtajatapaaminen pidetään 15.6.2018 Jyväskylän A-killan kesäpaikka
Leponiemessä.
Aulikki kiitti kaikkia hyvästä pohdinnasta ja lupautumisesta talkoisiin
aluetoiminnan virkistämiseksi.
Aluetapaamisen lopuksi kuultiin Pekan toipumistarina, kiitos jakamisesta!
SEURAAVA ALUETAPAAMINEN: 2.-3.12.2017 KIURUVEDELLÄ!!! Muista
haastaa kaveri, naapuri A-kilta ja ennen kaikkea itsesi mukaan matkaan!
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