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Aluetapaamisen/alueleirin 2-2016 yhteenveto:
Mukana oltiin aluetapaamisessa vaikuttamassa yhdeksästä eri A-killasta 58 osallistujan voimin.
A-kiltoja oli mukana Harjavalta, Pori, Mänttä, Turku, Nokia, Jämsä, Laitila, Salo ja Tampere.
Alueleirillä kävi yhteensä 63 A-kiltalaista, joista yli 40 oli yötä.

Ajankohtaiset asiat ja hallituksen kuulumiset:
Heikki Kankaanpää vuorostaan kertoi hallituksen terveisiä. Hallitus työsti viime kokouksessa
strategiaa sekä visiota ja syykokouksessa sitten sen pitäisi olla valmis hyväksyttäväksi.
Kesäpäivillä tehtyyn kannanottoon saatiin kiitosta kyseiseltä lainvalmistelijalta.
Uusi A-kilta aloittaa Länsi-Suomen alueella, Teuvalla ja Pohjois-Suomessa, Kuhmossa. Seuraavassa
A-Kiltojen Liiton hallituksen kokouksessa käsitellään heidän hakemuksensa A-Kiltojen Liiton
jäseneksi (23.9.).
Käytiin syksyn tulevat koulutukset läpi ja tuetut lomat.
Keskusteltiin maakunta uudistuksesta ja sen mahdollisesta vaikutuksesta A-kiltatoimintaan.
Keskustelussa A-kiltoja kehotettiin ottamaan paikallistasolla kuntaan yhteyttä, miten jatkossa
pystytään tukemaan A-kiltatoimintaa.
Matti Itkonen kertoi hallitusedustajana työskentelystä A-Kiltojen Liitossa:
Ollaan edustamassa kaikkia A-kiltoja eikä vaan oman alueen A-kiltoja. Edustajalla pitää olla laaja
tietämys A-kiltatoiminnasta ja asioista mitä siellä käsitellään. Pitää olla sitoutunut
luottamustoimeen. Pitää olla aktiivinen alueen A-kiltoihin, yhteistyökumppaneihin ja alan
toimijoihin sekä päättäjiin. Osallistuminen alueen omiin sekä valtakunnallisiin tapahtumiin.
Kannustaa muita osallistumaan Liiton tapahtumiin.
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Hallitusehdokkaiden valinta menettely vuonna 2016 aluetapaamisessa 2/2017
Aluetapaaminen ehdottaa Heikki Kankaanpäätä Porin A-killasta varsinaiseksi jäseneksi ja Tapio
Koivistoa Turun A-killasta varajäseneksi. Molemmista paikoista äänestettiin.

Toipumistarina:
A-kiltalaisen naisen toipumistarina oli tällä kertaa Jämsänjokilaakson A-killasta. Kiitos!

MIPA-ohjelman kysely:
MIPA 2.2 - Tutkimus järjestöjen toimintaan osallistuvien terveyttä ja hyvinvointia edistävistä
tekijöistä. Kysely sisälsi 8 sivua kysymyksiä. Aikaa meni 10 - 30 minuuttia.
Vastauksia tuli 47 kpl.
MIPA-hankkeen verkkosivut: https://keskuststo.a-klinikka.fi/tietopuu/jarjestotutkimusohjelma

Vertaistukiryhmät alueleirillä:
Vertaistuki-keskusteluryhmä kokoontui kodalla keskiviikkona klo 22:00 -23:00
NAISTENTAPAAMINEN kokoontui kodalle torstai iltana klo 18:00. Satu Peippo uutena naisjaoston
edustajana vetovastuussa ja heti alkoi erillisen naisten tapaamisen suunnittelu sekä naistenrunokirjaa kaavailtiin.

Jämsänjokilaakson A-kilta ry 11 liikkujaa 1386 rastia
Harjavallan A-kilta ry 15 liikkujaa 1204 rastia
Laitilan A-kilta ry 14 liikkujaa 699 rastia
Turun A-kilta ry 24 liikkujaa 3772 rastia
Tampereen A-kilta ry 23 liikkujaa 3843 rastia
Mäntän Seudun A-kilta ry 8 liikkujaa 1245 rastia
Nokian A-kilta ry 20 liikkujaa 414 rastia
Porin A-kilta ry 14 liikkujaa 2210 rastia
Vaasan A-kilta ry 10 liikkujaa 1234 rastia
*********************************
Länsi-Suomi yhteensä liikkujia 139
Länsi-Suomi yhteensä rasteja 16007
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Toiminnallista toimintaa:
Omituiset olympialaiset kisailtiin viidessä eri lajissa. Nännikuminheitto, suurennettu-fortuna,
ketjunheitto, tikka ja kuulatikka.
Ykkönen oli taas Jämsänjokilaakson A-Kilta ry - ONNEA JÄMSÄÄN!

Suuri kiitos Tampereen A-killalle isäntänä toimisesta ja keittiön!
Tulossa seuraavaksi alueella 2017:
Aluetapaaminen 3. Länsi-Suomi
Vähäjärven Lomakoti, Alvettula (Lautsian lomakotia vastapäätä Hauholla).
1. – 2. 12. 2016

Tulossa 2018:
•

Aluetapaaminen 1/2018 – yhden yön tapahtuma (Teuva tai lähiseutu?)

•

Aluepilkki – järjestäjää etsitään?

•

Puheenjohtajien tapaaminen 2018- Turku

•

Aluepetankki – Turku (viime vuoden voittajana järjestää tapahtuman)

•

Alueen rantaonginta-kisa – järjestäjä -Tampere

•

Alueleiri ja aluetapaaminen 2/2018 – järjestäjää etsitään

•

Aluetapaaminen 3/2018

•

Aluekoulutus – ehdotuksia esille nousi, yhdistyksen varainhankinta, avustusten
hakeminen, talouden hoito yhdistyksessä.
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