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Polkuja päihteettömyyteen ja hyvinvointiin

Helsingin A-Kilta ry jatkaa toimintansa kehittämistä
aloittamalla päihteettömän A-kiltayhteisön toiminnan
Pohjois-Helsingissä Malmilla maalis-huhtikuussa 2014!
Malmin A-kiltayhteisön toiminta aloitetaan käynnistämisja kehittämisprojektina. Kiltayhteisön toiminta on
mahdollista aloittaa Raha-automaattiyhdistyksen
myöntämän ja Sosiaali- ja terveysministeriön 7.2.14
vahvistaman projektiavustuksen turvin.

Aloitamme toiminnan
Malmilla työntekijöiden
suhteen neljän hengen
tiimillä. Kolmen
Yhteisöohjaajan lisäksi
Killan
kehittämiskoordinaattori
Jouni Hotti siirtyy
vastaamaan Malmin Akiltayhteisön toiminnan
kokonaisuudesta.

MATKALLA MALMILLE
Malmin Yhteisötilan avautuu osoitteessa Soidinkuja 4-6, C
rappu . Killan käyttöön tuleva tila on maanpinnan tasolla.
Neliöitä käytössämme on noin 150. Tila on aiemmin ollut
toimistokäytössä, joten ennen muuttoa siellä tehdään vielä
melkoisesti muutostöitä.

Remontin jälkeen käytössämme on suuri olohuone josta on
yhteys killan ylläpitämään kahvilaan ja siihen liittyvään
keittiöön. Tarvittaessa olohuone ja kahvila voidaan erottaa
toisistaan paljeovella. Tämä on kätevää esimerkiksi silloin kun
tiloissamme on kaksi toimintaa menossa samaan aikaan –
vaikkapa naisten kiekkoilta ja miesten himmeliryhmä.
Iltasin kiltalaisia palvelee minikeittiö jossa on kahvinkeitin
mukaan lukien kaikki välttämätön. Tiloissamme on myös
mukavasti varastotilaa, kaksi wc:tä ja toimistohuone. Isompia
romppeita varten käytössämme on vielä erillinen lämmitetty
varastohuone.

Malmin yhteisön
muodostavat sen
toimintaan kiinnittyvät
ihmiset: kiltalaiset, killan
työntekijät, Pohjoisen
psykiatria- ja
päihdekeskuksen asiakkaat
ja työntekijät, yhteisön
tiloissa kävijät ja ylipäätään
ihmiset jotka tuntevat
kiltatoiminnan ja sen arvot
omikseen.
Kunhan saamme Malmilla
ovet auki, on meillä tarjolla
paljon vapaaehtoistehtäviä
yhteisön käytäntöjen,
toiminnan suunnittelun ja
päivittäisen tekemisen
suhteen.

Laajan aukiolon turvataksemme tarvitsemme
vapaaehtoisringin, joka vastaa yhteisön
toiminnasta työntekijöiden työaikojen
ulkopuolella – iltaisin, viikonloppuisin ja
pyhisin.
Tärkein osa yhteisöä ovat sen toimintaan
osallistuvat ihmiset. Voimme kaikki killan
toiminnassa mukana olevat osaltamme
vaikuttaa siihen, että Malmin yhteisön
olemassaolo ja sen toiminta tulee laajasti
tutuksi ja jokainen yhteisötiloihimme tuleva
kokee itsensä tervetulleeksi.

Olet tervetullut mukaan Malmin Akiltayhteisön toimintaan!

SYYSKOKOUS VALITSI HALLITUKSEN
VUODELLE 2014!
Varsinaiset jäsenet
Unto Turunen, Puheenjohtaja
Juha Utter, varapuheenjohtaja
Timo Lepistö
Katariina Mäkeläinen
Mira Ståhl
Varajäsenet
Rale Lind
Heikki Ranta
Helsingin A-kilta ry kiittää Timppaa hyvästä
yhdistyksemme luotsauksesta
puheenjohtajana varsin haasteellisten
vuosien aikana!

SOLAKALLION TOIMINTA
Solakallion asumisyhteisö jatkaa
toimintaansa tarjoten edelleen
tilapäisasumista helsinkiläisille asunnottomille
miehille. Tulemme kuluvana vuonna
kehittämään erityisesti palveluohjauksen
mallia asumisyhteisössämme tarjoten apua ja
ohjausta asukkaillemme asumiseen,
talouteen, velka-asioiden yms. asioiden
hoidossa ja selvittämisessä.
Solakallion Yhteisötila on jatkossa paitsi
henkilökuntamme ja asukkaidemme
käytössä, myös A-killan jäsenten käytössä
hieman muuttunein aukioloajoin.
Ryhmähuone tarjoaa edelleen
mahdollisuuden tulla kahville, lukemaan
päivän lehden tai tilanteen mukaan
tapaamaan toisia kiltalaisia.
Huom! Kaikki muut ryhmät, paitsi KILTAILTA, jäävät kuitenkin tauolle maaliskuun
alusta ja jatkavat toimintaansa Malmilla heti
kun saamme ovet siellä auki ja toiminnan
käyntiin! Torstain KILTA-ILTA siirtyy myös
Malmille jatkossa mutta jatkaa toimintaansa
Solakalliossa kunnes toisin ilmoitamme!
Solakalliossa;
Aamupuuro MA, KE JA PE klo 10-11
(0,20€)
KILTA-ILTA Torstaisin klo 16-21

VIRKISTÄVÄÄ JA TOIMINNALLISTA
VUOTTA 2014 KAIKILLE TOIVOTTAEN
HELSINGIN A-KILLAN HALLITUS JA
HENKILÖKUNTA!

Helsingin A-kilta ry
Solakalliontie 11, 00680 Helsinki
p. 0400-713930
Malmin Yhteisötila
Soidinkuja 4-6, 00700 Helsinki
p. 09-715400
Kehittämiskoordinaattori Jouni Hotti
p.0503781002
Toiminnanohjaaja Leni Palenius
p. 0504132840

solakallio@helsinginakilta.fi
Käy katsomassa ajankohtaiset tapahtumat
kotisivuiltamme;
www.helsinginakilta.fi
Olemme myös facebookissa!

