Hallitusehdokkaat esittäytyvät
A-Kiltojen Liitto ry:n syyskokouksessa 14.11.2020 valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä jäseniä ja varajäseniä erovuoroisten tilalle. Puheenjohtajaehdokkaat, Hannu Gustafsson, Matti
Moilanen ja Satu Peippo, ovat esittäytyneet Vesiposti-lehden numerossa 3/ 2020. Erovuorossa
on kolme hallitusjäsentä ja kolme varajäsentä. Nyt esittäytyvät kymmenen ehdokasta hallituksen jäseniksi tai varajäseniksi. Kaikille esitettiin kolme kysymystä:
1.
2.
3.

Kuinka kauan olet ollut mukana A-kiltatoiminnassa?
Oletko ollut luottamustehtävissä omassa A-killassasi?
Oletko osallistunut A-kiltojen Liiton aluetapaamisiin/koulutuksiin tai liiton valtakunnallisiin tapahtumiin?

Ehdokkaiden vastaukset satunnaisessa järjestyksessä:
Matti Ranta
1. Olen ollut kiltatoiminnassa mukana 22,5v.
2. Tampereen A-killan hallituksessa 22v, ja puheenjohtajana 7v. varapuheenjohtajana n.10v. Tampereen killan yhteistyötahojen hallituksissa n.12v.
3. Olen osallistunut aktiivisesti Länsi-Suomen aluetyöhön vuodesta 2001, samoin aluetapaamisiin ja
koulutuksiin. Valtakunnallisiin kokouksiin ja koulutuksiin aktiivisesti vuodesta 1998.
Matti Itkonen
1. Olen ollut mukana A-kiltatoiminnassa yhtäjaksoisesti vuodesta 2006.
2. Luottamustehtävissä Tampereen A-killan hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä sekä työsuojelutoimikunnassa ym.
3. Olen osallistunut aktiivisesti A-kiltojen Liiton aluetapaamisiin ja koulutuksiin sekä liiton valtakunnallisiin tapahtumiin.
Veli-Pekka Taponen
1. Olen ollut A-kiltatoiminnassa mukana viisi vuotta, joista noin kolme vuotta olen toiminut Oulun
A-killan hallituksessa ja vuoden verran yhdistyksen varapuheenjohtajana. Lisäksi olen ollut mukana
A-Kiltojen Liiton viestintäjaostossa tammikuusta 2019 lähtien.
2. Olen käynyt A-Kiltojen Liiton järjestämiä päiväkoulutuksia vuosien varrella ainakin kaksi kertaa,
joista toinen liittyi viestintään ja toinen yhdistystoimintaan.
3. Aluetapaamisissa olen ollut mukana pariin otteeseen, vuorotyöstä johtuen olen kuitenkin päässyt
mukaan vain Oulun lähiseudun aluetapaamisiin.
Raija Salin
1. 20 vuotta.
2. Olen ollut: Taloudenhoitajana kymmenisen vuotta, puheenjohtajan neljä vuotta. Kirkkonummen
A-Killan hallituksessa lähes koko ajan.
3. Kyllä olen noihin kaikkiin lukemattomin kerroin.

Jari Mark
1. Olen Jari Mark, 53-vuotias sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijä. Imatran A-kilta ry:n hallituksen jäsenenä kiinnostukseni on lisääntynyt Kiltojenliiton hallinnollisia tehtäviä kohtaan. Koronavuosi
2020 on asettanut täysin uudenlaisia haasteita kaikkien A-kiltojen toiminnalle ja jatkuvuudelle. Koen
pystyväni vaikuttamaan paremmin Kiltojenliiton hallituksen jäsenenä alkavan vuosikymmenen haasteisiin.
2. Liityin Imatran A-Kiltaan syksyllä 2018 aloittaessani kuntouttavan työtoiminnan ohjaajana Eksoten
palveluksessa. Siitä lähtien A-kiltatoiminta on ollut osana arkielämääni, niin henkilökohtaisen avustajan työni kuin perhe-elämänikin ohella. Imatran A-Kilta ry:n hallituksen jäsenenä olen toiminut
vuosina 2019 ja 2020.
3. A-Kiltojen Liiton koulutuksen aloitin Imatralla v. 2019 osallistumalla A-kilta tutuksi koulutukseen.
Nuuksiossa v. 2020 suoritin Kiltakoutsin koulutuksen, hienon kansallispuiston maisemissa. Olen
osallistunut A-Kiltojen Liiton aluetapaamisiin Lappeenranta v. 2019 sekä Imatra ja Kiuruvesi v. 2020.
A-Kiltojen Liiton valtakunnallisista tapahtumista olen edustanut Imatran A-Kiltaa syyskokouksessa
Nurmes v. 2019 sekä kevätkokouksessa Iitti v. 2020.
Markko Hakkarainen
1. Helsingin A-kiltaan tutustuin vuonna 2015 ja jäin melkein heti toimintaan mukaan lähinnä kävijänä.
2. A-killoissa joissa olen jäsenenä (10 kpl) en ole luottamustehtävissä mutta Wertsi ryn hallituksessa
olen ja onhan minua kysytty yhden A-killan hallitukseen varajäseneksi, johon vastasin myönteisesti.
3. Olen osallistunut aluetapaamisiin, Kevätpäiviin, Kesäpäiviin ja Syyspäiviin. Koulutuksiin esim. Kiltakoutsi talvispesiaali.
Harri Turkulainen
1. Olen ollut mukana A-kiltatoiminnassa (Kajaanin A-kilta) huhtikuusta 2018 lähtien.
2. En ole ollut oman kiltani luottamustehtävissä. Pääsyy tähän on, että muutin Kajaanista Kokkolaan
marraskuussa 2018 ja kun Kokkolassa ei ole A-kiltatoimintaa, niin olen jatkanut toimintaani Kajaanin
killassa. Vaikka osallistun killan järjestämiin tapahtumiin aktiivisesti, niin luottamustoimen hoito
etänä olisi hankalaa.
3. Olen osallistunut pohjoisen aluetapaamisiin keväästä 2018 lähtien. Tähän mennessä olen osallistunut virallisiin aluetapaamisiin viisi kertaa sekä tapahtumiin kuten esim. Pyhäjärven A-killan tapaaminen lokakuun alussa 2020 (5-6 eri kiltaa läsnä) ja Kajaanin A-killan kainuulaisten kiltojen leiri syksyllä
2019. Olen osallistunut liiton syyspäiville 2019 Nurmeksessa.
Viljo Pehkonen
1. 22 vuotta.
2. Puheenjohtajana, sihteerinä ja hallituksessa 22 vuotta.
3. Ihan kaikkiin ja useasti. Itä-Suomen hallitusedustaja nyt ja edustus alkoi 2004 varajäsenenä.
Pasi Heikkinen
1. Noin 10 vuotta
2. Sihteerinä 5 vuotta ja hallituksessa 6 vuotta.
3. Aluetapaamisissa idässä ja pohjoisessa. Yhdistystoiminnan koulutusta, toipujatapaamisessa ym. ja syyspäivillä
useasti.

Raimo Parviainen
1. 14 vuotta.
2. 8 vuotta hallituksessa josta puheenjohtajana 3 vuotta.
3. Joka vuosi vähintään pariin kolmeen.

