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TOIMINTA MALMILLA
JATKUU
Helsingin A-Kilta ry on saanut Rahaautomaattiyhdistykseltä myönteisen
päätöksen toiminta-avustuksesta ensi
vuodelle.
Avustuksen turvin voimme jatkaa sitä
toimintaa, mitä olemme aloittaneet
kolmivuotisessa, vuoden vaihteessa
päättyvässä, Polkuja päihteettömyyteen ja
hyvinvointiin -projektissa.
Toiminta-avustus on pysyväisluonteinen
avustusmuoto, jota kuitenkin haetaan
vuodeksi kerrallaan. RAY:n päätös
antaa mahdollisuuden tehdä työtä
hyvinvoinnin ja päihteettömyyden
hyväksi yhdessä toimintaamme osallistuvien,
Pohjoisen psykiatria- ja
päihdekeskuksen ja muiden
kumppaneidemme kanssa.

MALMIN YHTEISÖTILA

Vuosi lähenee loppuaan ja Joulua vietetään
Malmin yhteisötilassa Joulupuurolla
pe 16.12. klo 13
Joulupäivänä olemme avoinna 10 - 16
Lauantaiaukiolot alkavat 2017 tammikuun
ensimmäisenä lauantaina.
Nähtävissä www.helsinginakilta.fi ja
www.facebook.com/helsinginakilta.
AUKIOLOAJAT:
ma - ti klo 9 - 16
ke pidennetty Kilta-ilta klo 20 asti
to - pe klo 9 - 16
la klo 10 - 16
su klo 10 – 16

KAHVILA PORINA
Kahvila Porina lopettaa toimintansa
31.12.2016
Yhteisötilassa myynnissä kahvi, tee, kaakao,
virvokkeet ja jäätelö.
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TOIMINTAA
YHTEISÖTILASSA JA
ULKOPUOLELLA
 ma klo 13 – 14 liikuntaa (sulkapallo,
pingis, punttisali) Maunulan
liikuntahallilla,
ilmoittautumiset ennakkoon, lähtö
Killasta 12:00, sovi ohjaajan kanssa jos
tulet suoraan
 ti klo 14 – 15:30 kaikille avoin BREIKKI
ryhmä, tule sellaisena kun olet,
rentoa oleilua ja toimintaa yhdessä,
osallistujilta otetaan ideoita
 ke klo 14 -15, keilailu Helsinginkadulla,
Ilmoittautuminen + ratamaksu 2 €
etukäteen Malmin yhteisötilassa
 to klo 10 -> Toiminta Torstai; tietovisa,
bingo, askartelu, retkiä etc,
kävijöiltä otetaan ideoita vastaan

YHTEISÖTILASSA
TOIMIVAT RYHMÄT
 THT ry Tukivalmennusryhmä tiistaisin
klo 14:30 - 16
 KAKSOISPISTE, vertaistukiryhmä
samanaikaisesta mielenterveys- ja
päihdeongelmasta kärsiville sekä
riskiryhmille,
pe klo 18:00 – 19:45
 NA-ryhmä la klo 18 – 19:30
 AA-ryhmä su klo 11 – 13

SYKSYN TOIMINTA
Syksyn retkeilykausi huipentui yön yli retkeen
Nuuksion korpeen. Retkellä yövyttiin
puolijoukkueteltoissa, tehtiin ruokaa
nuotiolla ja vaellettiin niin valoisassa kuin
pimeässäkin.

Retken järjestäjänä yhteistyöliittymä
TeamSkutsi.
TeamSkutsin kokoonpano; Helsingin ja
Vantaan A-killat, Keravan vankila, KRITS Redis
vertaistukea rikosseuraamustaustaisille, THT
ry Avosetti-projekti ja Villa Sture päihteetön
kohtaamispaikka Helsingin kaupunki.
Vuoden viimeinen tapahtumamme oli
urheilullinen repäisy.
Tossupalloa ja iloista mieltä Terviksellä
Tervalammen kartanon
kuntoutuskeskuksessa oli urheilujuhlan
tuntua joulukuun ensimmäisenä päivänä kun
TeamSkutsin ja Tervalammen kartanon peliintoiset nauttivat pelaamisesta, toistensa
seurasta ja nokipannukahvista.
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Pelaajia ja kannustajia kokoontui kentälle ja
kentän reunalle ennätyksellisesti useita
kymmeniä. Ja saatiinhan se voittaja selville.
Keravan vankilan joukkue sai verkot
tötterölle useimmin kuin muut. Tervalammen
rantasaunalla pelaaminen vaihtui saunaan
– rohkeimmilla avantouintiin –
lammaskaalikeittoon ja leppoisaan
yhdessäoloon. Ei liene liioittelua sanoa, että
kaikilla oli niin mukavaa – ja miksi ei olisi
ollut!

RETKITOIMINTA 2017

Satavuotiaan Suomen kunniaksi vietetään
vuonna 2017 neljä Luonnon päivää, 4.2. 20.5.
17.6. ja 26.8 joista viimeinen on myös
liputuspäivä.
Luonnon päivät otetaan huomioon
valtakunnallisesti A-kiltatoiminnassa. Myös
Helsingin A-kilta sekä
yhteistyökumppaniretkillä TeamSkutsi
ottavat juhlavuoden huomioon omassa
toiminnassaan.
Kaikista retkistä oma ilmoitus ja
Ilmoittautuminen yhteisötilassa n. 1-2 vk ennen
retkeä.
Sitova ilmoittautuminen, koska paikkoja aina
rajoitetusti ellei toisin ilmoiteta.

Muistakaa osallistua retkillemme. Pyrimme
tarjoamaan monipuolisia elämyksiä.
Pääsylippu toimintaan ja retkille on
päihteetön päivä.

JÄSENASIAA JA
TULEVIA TAPAHTUMIA
A-kiltojen liiton järjestämiä
tapahtumia keväällä 2017 ovat;
 Umpihankifutis MM 2.2. FC A-kilta
Hyrynsalmi, Ukkohalla
 Yhdistystoiminnan peruskurssi
17 - 19.3. Nurmes
 Naisten voimavarapäivät
28. – 30.4. Kajaani
 Viestintä ja toipuminen
19. 21.5. Jämsä
 A-kiltatoiminnan peruskurssi
7. – 9.6. Alvettula
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Aluetyössä tapahtuu keväällä seuraavaa:
 A-kiltojen työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden yhteisseminaari
27.1. Tampere
 Etelän A-kiltojen Aluetapaaminen 4.3.
Helsinki (Lapinlahden Lähde)
 Etelän aluekoulutuspäivä 5.5. Kerava

UUSI HALLITUS
Helsingin A-kilta ry:n sääntömääräisessä
jäsenkokouksessa valittiin yhdistykselle uusi
hallitus kaudelle 2017 - 2018
Puheenjohtajana jatkaa Unto Turunen,

Mikäli olet jäsenmaksumme suorittanut jäsen ja
halukas osallistumaan tapahtumiin katso
tarkemman tiedot tapahtumista A-kiltojen liiton
sivuilta: http://a-kiltojenliitto.fi/aluetoiminta/
ja olethan yhteydessä ajoissa Malmin
yhteisöohjaajiin p. 09-715 400

Yhdistyksen hallituksen jäseniksi valittiin Erkki
Kukkonen, Ismael Rantala, Pekka Luukkonen, Jyri
Jauhiainen ja Marjo Soulanto.
Yhdistyksen hallituksen varajäseniksi valittiin Juha
Mattila ja Marianne Tuominen.

RAUHALLISTA
JOULUNAIKAA
JA
ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA 2017!
KOKEMUSASIANTUNTIJUUDESTA
Kokemusasiantuntijan matalan kynnyksen
vastaanotto lisänä Helsingin kaupungin
päihdetyöhön alkoi vuonna 2015 helmikuun
5. päivä Maunulan terveysasemalla.
Kokemukset kokemusasiantuntijamme Wesan
työstä ovat hyvät. Toiminnan jatkamiseen ja
kehittämiseen Helsingin Pohjoisen
terveysasemien ja Pohjoisen psykiatria- ja
päihdekeskuksen kanssa Helsingin kaupunki on
myöntänyt järjestöavustuksen myös vuodelle
2017.

Malmin yhteisötila
Soidinkuja 4-6 C , 00700 Helsinki
p. 09-715 400
Solakallio
Solakalliontie 11, 00680 Helsinki,
0400-713930
http://helsinginakilta.fi/

www.facebook.com/helsinginakilta

