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Aluetapaamisen 1-2016 yhteenveto:
Osallistujat
Mukana oltiin yhdeksästä eri A-killasta 35 osallistujan voimin. A-kiltoja oli mukana Harjavalta,
Hämeenlinna, Pori, Mänttä, Turku, Keuruu, Jämsä, Vaasa ja Tampere.

Ajankohtaiset asiat ja hallituksen kuulumiset:
Heikki Kankaanpää kertoi hallituksen järjestäytymiskokouksessa päätettyjä asioita. esim. A-Kiltojen
liiton maksamat tuet ja korvaukset eli opas ”kuka maksaa” pysyy ennallaan. Jaettiin yksi opas/Akilta. Hallitus työskenteli kokouksessaan omalta osaltaan tulevaisuustyöskentelyä eteenpäin.
Käytiin läpi viimevuoden aluetapahtumien tilastot. 12 A-kiltaa osallistui viimevuonna
aluetoimintaan ja 160 osallistujaa oli tapahtumissa. Päihteettömiä päiviä tuli osallistujille 318
kappaletta.
Tulevat tapahtumat eli tuetut lomat, koulutukset, kevätpäivät ja kevätkokous, Petäyksessä,
Hämeenlinnassa 19. -20.3.2016.

A-kiltojen esittely:
Perinteinen A-kiltojen kuulumiskierros.

Hallitusehdokkaiden valinta menettely vuonna 2016
Käytiin läpi niitä edellytyksiä mitä hallitusehdokkailla olisi hyvä olla. Sovittiin että ehdokkaat tuovat
nimet julki kesäpäiviin mennessä ja järjestökoordinaattori jakaa tiedon A-kiltoihin.
Aluetapaamisessa 2-2016 Ylöjärvellä valitaan ehdokas, tarvittaessa äänestämällä 1 ääni/A-kilta eli
vanhalla tavalla jatketaan Länsi-Suomessa.

Jämsän Jokilaakson A-killasta toipumistarina:
Isäntä killasta tuli tämän kertainen toipumistarina – Kiitos Jämsän Jokilaakson A-kilta. Vesipostia
varten otettiin muutama kuvakin kertojasta.

Vuoden teema TOIPUMISEN ILO:
Mietittiin aluekirjeen kysymyksiä ja miten niitä voi hyödyntää omassa A-killassa. Aitoa iloa pitää
olla tulokkaan vastaanottamisessa ja muussakin toiminnassa. Toipumisen

Liikuntahaaste 2016 eli Sporttivartin esittely:
Jaettiin jokaiselle varttikortti ja esiteltiin kampanjaa sekä facebook-sivuja. Kaikki A-killat jotka
olivat mukana aluetapaamisessa osallistuvat sporttivarttiin ja joku sanoi että ”tämä on kuin
minulle tehty”.
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Toiminnallista toimintaa:
Saunassa pulikointia ja takkatuvalla makkaran paistoa, karaokea. Vielä illalla ennen nukkumista
Boggia pussit sai kyytiä ja jämsäläiset näyttivät kaapin paikan tamperelaisille.

Tulossa seuraavaksi alueella:
Aluepilkki Jämsässä 12.3.2016 – kutsu tulee sähköpostissa.

Länsi-Suomen alueen A-kiltojen puheenjohtajien tapaaminen 16.4.2016 Harjavallassa.

Aluetapaaminen 2. 2016 eli alueleiri, Ylöjärvellä- Antaverkan leirikeskuksessa.
30.8. – 2.9.2016

Sunnuntaina tehtiin kaksi tuntia tulevaisuustyöskentelyä, josta tulee yhteenvetoa koko
valtakunnallisesti.
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