Vantaa A-kilta ry
Jokinimenkatu 9
01370 Vantaa

JÄSENKIRJE KESÄKUU 2016
Tervehdys arvoisa A-killan jäsen.
Viimeisestä jäsenkirjeestä on vierähtänyt jonkin aikaa ja on aika kertoa mitä kevään aikana on tapahtunut
toiminnassamme sekä mitä on jatkossa tiedossa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jäsenkysely on suoritettu ja yhteenveto tehty. Vastauksia saimme ilahduttavasti 54 kpl tuhannet kiitokset
kaikille vastanneille. Saimme arvokasta tietoa jäseniltä talon kehittämistä varten. Pääsääntöisesti killan
toimintaan oltiin tyytyväisiä. Länsi-vantaan toimintaa pidettiin tärkeänä ja kehittämisen arvoisena.
Ryhmätoiminnan tärkeys nousi odotetusti esille ja varsinkin uusien ryhmien suunnittelulle on selkeä tilaus.
Yhdistyksemme näkyvyyttä tulisi kyselyn vastausten mukaan jonkin verran lisätä. Toivottiin lisää
vapaaehtoisia toimintaan mukaan. Kaikkiin näihin kehittämiskohtiin aiomme keskittyä jatkossa ja parantaa
toimintaamme entisestään jäsenten parhaaksi. Olemme jo aloittaneet kehittämistyön ja informoimme
tuloksista ja kehityshankkeiden etenemisestä säännöllisesti kotisivuillamme ja toimipisteissämme.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Römperin remontti alkaa olla valmis. Olemme uusineet huonekalut ja maalanneet pinnat. Alakerran
asbestityöt ovat valmiit ja puuverstas odottaa vielä muutamaa uutta konetta jäsenten iloksi. Kaikki näyttää
oikein hyvältä ja toimivalta. Tervetuloa tutustumaan.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Olemme tehneet uudet esitteet kiltatoiminnasta, kuntouttavasta työtoiminnasta ja kiltakodista. A-killan
uusi uljas logokin on valmis. Kiltaesite liitteenä.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jo perinteeksi muodostuneet elojuhlat pidetään Römperissä 17.8. Rentoa menoa ja hyvää ruokaa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kumppanuusretkiä. Järjestäjinä Avosetti-projekti/THT ry, Vantaan ja Helsingin A-killat, Keravan vankila,
Redis/Krits, Villa Sture
23.8.16
Kulttuuri- ja ulkoiluretki Vartiosaareen.
6.9.16
Melontaretki. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
20.9.16
Upinniemessä ulkoilua ja saunomista sekä sotilaskodissa käynti.
2-3.11.16
Yön yli telttailua ja ulkoilua Nuuksiossa.
1.12.16
Tossupalloturnaus Tervalammella.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Seppo Flinck puh. 040 744 5635
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Luovaa luomalla. Naisten luovan toiminnan ryhmä kokoontuu Römperissä keskiviikkoisin 5 viikon ajan.
Ryhmässä käsitellään omia tunteita ja tuntemuksia mm. värien ja musiikin avulla, toisia kannustaen. Ryhmä
alkaa 14.9. klo 9.30. Ohjaajina toimivat Ulrika, Jokke ja Anette. Lisätiedot ja ilmoittautuminen puh. 050
3818775. Ryhmään otetaan max 8 henkilöä. Järjestäjänä Vantaan A-kilta ja seurakuntayhtymän päihdetyö.
Tule mukaan!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juhlimme 40-vuotiasta Vantaan A-kiltaa 16.9.2016 koko päivän. Ohjelmassa rentoa yhdessäoloa, puheita,
huomionosoituksia ja herkullista ruokaa. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita. Ohjelmasta ja
aikatauluista ilmoittelemme kotisivuilla sekä Römperissä ja Länsi-Vantaan pisteissä.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ollaan yhteyksissä ja tavataan Römperissä ja Länsi-Vantaalla.
LÄMMINTÄ JA RENTOUTTAVAA KESÄÄ KAIKILLE.

