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Aluetapaamisen 2-2016 yhteenveto:
Osallistujat:
Mukana oltiin yhdeksästä eri A-killasta 50 osallistujan voimin. A-kiltoja oli mukana Harjavalta, Pori,
Mänttä, Turku, Keuruu, Nokia, Jämsä, Vaasa ja Tampere. Alueleirillä oli yhteensä 61 A-kiltalaista.

Ajankohtaiset asiat ja hallituksen kuulumiset:
Matti Itkonen vuorostaan kertoi hallituksen terveisiä. Itkonen kertoi hallituksen puheenjohtajan
vaaleista. Keskusteltiin ehdokkaista ja mitä heiltä edellytetään. Molempien ehdokkaiden puolesta
puheenvuoroja kuultiin ja todettiin että jokainen A-kilta tekee itsenäisesti päätöksensä tässä
asiassa.
Uusi A-kilta perustettu Rovaniemelle ja hyväksytty A-Kiltojen Liiton jäseneksi.
MIPA mielenterveys- ja päihdejärjestöjen tutkimusohjelman tuloksia avattiin ja Aulikki Otrasen
selvitystä A-kiltojen päiväkeskuksista.
Ehkäisevä päihdetyön viikko 2016. Teemana puheeksiotto.
Länsi-Suomi oli erittäin aktiivisesti mukana sporttivartissa ja oli alueena eniten kerännyt
liikuntasuorituksia (yht: 16744 viisitoista minuuttista). Kampanja liikutti lännen alueella 128 Akiltalaista.

A-kiltojen esittely:
Perinteinen A-kiltojen kuulumiskierros. Osaan A-killoista tullut uusia jäseniä, mikä kuulostaa kyllä
hyvältä. Mikko alkaa kasata Länsi-Suomen A-killoista tietopakettia, mihin tulee aukiolon ajat,
toiminta ym. ja sitä tietoa jaetaan Länsi-Suomen A-kiltoihin.

Hallitusehdokkaiden valinta menettely vuonna 2016
Aluetapaaminen ehdottaa Matti Itkosta varsinaiseksi jäseneksi ja Matti Rantaa varajäseneksi.
Molemmista paikoista äänestettiin.

Toipumistarina:
Isäntä killasta tuli koskettava tarina toipumisesta. Kiitos siitä Tonille! Palautetta tuli heti A-kiltojen
vapaaehtoistyölle. ”kiva nähdä, että meidän vapaaehtoistyö tuottaa tänne uusia toipujia
joukkoomme”.

Vertaistukiryhmät alueleirillä:
TOIPUMISEN ILO keskusteluryhmä kokoontui kodalla keskiviikkona klo 22:00
NAISTENTAPAAMINEN kokoontui kodalle torstai iltana
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Toiminnallista toimintaa:
Tiistai iltana talkoiltiin yhdessä petankkikentät kuntoon. Ensin haravoitiin alue ja vähän tasoiteltiin
kuoppia. Mittailtiin kentät ja laitettiin reunanarut kenttiin. Tuli neljä mahtavaa pelikenttää. Siinä
oli yhteisen tekemisen meininki!
Alueen petankkikisat kisailtiin keskiviikkona. Osallistujia oli 12 joukkuetta eli 36 pelaajaa. Kisa
pelattiin kahdessa lohkossa, joista kaksi joukkuetta pääsi jatkoon. Toinen välieräpari oli Porin 1.
joukkue vastaan A-Kiltojen Liiton joukkue. Toinen pari oli Jämsän ykkös- ja kakkosjoukkueen välien
selvittely. Mitalisijat tasaisten pelien jälkeen olivat:

1. Porin A-kilta ry 1. joukkue
Heikki Kankaanpää, Seppo Kauraoja ja Taisto Suojanen
2. Jämsän Jokilaakson A-kilta ry
Jokinen Jarmo, Kujansivu Olavi ja Meskanen Juha
3. A-kiltojen Liitto ry
Matti Itkonen, Hannu Silvennoinen ja Mikko Putaja
Omituiset olympialaiset kisailtiin neljässä eri lajissa. Hurjan suosion A-killoissa saavuttanut
nännikuminheitto oli yksi laji. Toinen suosittu laji oli Tampereen A-killan valmistama suurennettufortuna. Sitten oli vielä ketjunheitto ja frisbeenputtaus. Selvästi ollaan Keski-Suomessa treenattu
kisoja varten, kun useamman lajin voitto tai muut palkintosijat menivät Jämsä-Keuruu akselille.
2003 vuodesta asti kiertänyt kiertopalkinto meni nyt tällä kertaa uuteen osoitteeseen ja nyt A-

killan nimensä siihen saa kaivertaa Jämsän Jokilaakson A-Kilta ry >> ONNEA
JÄMSÄÄN!
Suuri kiitos Tampereen A-killalle isäntänä toimisesta ja ruokahuollosta!
Tulossa seuraavaksi alueella:
Aluetapaaminen 3. Länsi-Suomi – Silokallion
18. – 19.11.2016

T: Mikko Putaja

