JÄSENKIRJE SYYSKUU 2016
Heissan arvoisa A-killan jäsen.
Kesä alkaa olla lopuillaan ja alamme valmistautua yhdistyksen kannalta kiireiseen syksyyn. Syksyn aikana on
tarkoitus entistä rohkeammin kehittää yhdistyksen toimintaa jäsenten ja yhteistyökumppaneidenmme
toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Kehittämishanke etenee aikataulussa ja tuloksista pääsemme tarkemmin raportoimaan keväällä 2017.
Jäsenkyselyn pohjalta nousi 5 selkeää kehittämiskohdetta, joihin kehittämishankkeen työryhmä keskittyy.
1. Killan tunnetuksi tekeminen
2. Länsi-Vantaa vuonna 2017
3. Yhteistyökumppanit
4. Ryhmätoiminta
5. Jäsentoiminta/tilat
Kirjeen mukana lähetämme kyselylomakkeen ja palautuskuoren. Kehittämishankkeen työryhmä toivoo
lomakkeen runsaslukuista täyttämistä ja palauttamista, jotta voimme kehittää toimintaamme teidän
toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi. KIITOS JO ETUKÄTEEN KYSELYYN VASTAAMISESTA.

Elojuhlat olivat menestys kävijämäärässä ja talon tunnetuksi tekemisessä. Päivän aikana kävijöitä oli runsaat
100 henkilöä. Aiomme jatkossa lisätä tämän tyylisiä ”tempauksia” joilla teemme killan toimintaa tutuksi niin
omaisille, uusille jäsenille ja yhteistyökummppaneille. Uudet kävijät olivat hyvin otettuja tiloistamme,
kiltahengestämme, yställisyydestämme ja toiminnastamme.

Juhlimme 40-vuotiasta ainutlaatuista kiltaamme 16.9.2016 klo.12.00 alkaen Römperissä. Olette kaikki
lämpimästi tervetulleita.

Yhdistyksen sääntö määräinen syyskokous pidetään 12.11.2016 klo.14.00 alkaen Römperissä. Tulethan
paikalle vaikuttamaan asioihin.

Ryhmät jotka jatkavat edelleen.
- kala- ja erä askarteluryhmä Römperissä alkaen 22.9. klo.18.00 keskiviikkoisin

-

bingo keskiviikkoisin Römperissä klo.12.00
pelipäivä. pelejä ulkona ja sisällä keskiviikkoisin Römperissä klo. 13.00
liikuntaryhmä keskiviikkoisin Römperissä klo. 17.00
keskusteluryhmä päihdekuntoutujille maanataisin Römperissä klo.10.00
naisten ryhmä luovaa luomalla keskiviikkoisin Römperissä 14.9. klo. 9.30.
bändiryhmä keskiviikkoisin Römperissä klo. 14.00

Jäsenmäärämme on kääntynyt nousuun. Olemme onnistuneet pysäyttämään pyöröovi efektin jossa ovi
pyöri vain ulospäin. Jäseniä killallamme on tällä hetkellä 224. Tavoitteeksi voisi ottaa
vuodenvaihteeseen mennessä 26 uutta jäsentä jolloin jäseniä olisi yhteensä 250.

Römperin puu-verstaan koneet on viritetty huippukuntoon. Verstaalla voi tehdä erilaisia puutöitä
turvallisilla koneilla. Kannattaa tulla tutustumaan ja puuhastelemaan.

VANTAAN A-KILLAN ARVOT
PÄIHTEETTÖMYYS
VAPAAEHTOISUUS
KOKEMUKSELLISUUS
YHTEISÖLLISYYS
TOIMINNALLISUUS
YSTÄVÄLLISYYS
Nämä arvot, kun muistamme niin olemme yhdessä vahvoja ja voimme tukea toinen
toistamme.

Oikein kaunista syksyn odotusta kaikille teille. Nautitaan kuulaista aamuista ja kauniista ruskasta.

