Yhteenveto Länsi-Suomen aluetapaamisesta 18.11 – 19.11.2016.
- Kolmas aluetapaaminen järjestettiin Silokallion kurssikeskuksessa, Ulvilassa.
Paikka sijaitsee Joutsijärven rannalla, olevalla kalliolla. Näköalat olivat upeat.
Perjantai:
Majoittuminen tilaviin huoneisiin ja päivälliseksi kermaista lohikeittoa. Naisten
tapaaminen järjestettiin ruokailun jälkeen, takkatuvalla. Naiset täyttivät naisjaoston
naistoiminnankyselyn. Porin A-kilta oli järjestänyt iltaohjelman saunatuvalle. Saunaa,
musiikkia, laulua, tietovisailuja ja tietenkin makkaran paistoa sekä iltapalaa.
Mukavaa yhdessä oloa niin kuin joku oli palautteeseen kirjoittanut. Kiitos Porin Akilta!
Lauantai:

Luontopolku:
Tukevan aamupalan jälkeen luontopolku, jonka oli vetämässä paikallinen
asiantuntija ja n. 2 km mentiin hiljalleen, haistellen luonnon tuoksuja.

Aluetapaaminen:
Paikalla: 36 hlö 7 A-killasta
Hallitusterveiset kertoi Heikki Kankaanpää ja sitä täydensi Matti Itkonen. Tärkeää
muistaa, että alueen hallitusedustajien (@a-kiltojenliitto.fi) sähköpostiosoitteet
lopetetaan 31.12.2016.
Heidät tavoittaa tulevaisuudessa:
Matti Itkonen >> matti.itkonen@elisanet.fi
Heikki Kankaanpää >> heikkikankaanpaa@gmail.com

Koulutuskalenteri 2017:
Käytiin koulutuskalenterista kevään koulutukset läpi ja tuetut lomat. Käytiin
keskustelua koulutuksen tärkeydestä ja A-kiltalaiset kannustivat toisia niihin
osallistumaan. Tuettujen lomien voimaannuttavasta merkityksestä oli kokemusta.

Jäsenjärjestöavustus 2017:
Hakemuskaavakkeet tulevat postissa joulukuussa. Minä olen käytettävissä
hakemusten valmistelussa, olkaa rohkeasti yhteydessä: mikko.putaja@akiltojenliitto.fi tai 0405664841

Alueen toimintakalenteri: tulee päivitettynä A-Kiltojen Liiton koti-sivuille
- 27.1.2017 pe Alueellinen koulutus- Tampere (Luottamushenkilöt ja
työntekijät)
- 25.2. -26.2. Aluetapaaminen 1-2017 Turku, Heinänokan leirikeskus
- Aluepilkki >> Mäntän Seudun A-kilta ry (odotetaan varmistusta, Perttu)
maaliskuu
- Aluepetankki >> Porin A-kilta ry
- Rantaonginta >> Jämsän jokilaakson A-kilta ry
- Alueleiri ja aluetapaaminen 2-2017 - ei ole vielä paikkaa varattu
- Aluetapaaminen 3-2017 - ei ole vielä paikkaa varattu

Suomen luonnonpäivät 2017 - esittely hankkeesta
A-killat voivat järjestää omia tapahtumia tai osallistua muiden järjestämiin
tapahtumiin. Rohkeasti toimimaan!
-

4.2. sukella talveen!
20.5. Villiinny keväästä!
17.6. Rakastu kesäyöhön!
26.8. Juhli Suomen luontoa!

Tapahtumien järjestämisohjeet, materiaalia ym. löytyy kotisivuilta:
https://www.luonnonpaivat.fi/

Vuoden 2017 teema –

Erilaiset & samanlaiset
toipujat
- Vertaistukea kaikille sisään tuleville
- A-killoissa ollaan samanvertaisia, kunhan ollaan selvin päin
- Käytetyllä päihteellä ei väliä
- Onko A-killoissa syrjiviä käytäntöjä? Näitä kannattaa miettiä…… nyt ei
noussut asioita esiin.
- Jatkakaa keskustelua A-killoissa teemasta
Toipumistarina:
Loppuun kuultiin Porin A-kiltalaisen tarina toipumisesta ja A-kiltaan kiinnittymisestä.
Koskettava tarina koko elämän polusta.
Sitten kotia kohti taas hiukan vertaiskokemuksia rikkaampana!
Ystävällisin terveisin, Mikko Putaja

