KILTA-SANOMAT
maaliskuun 2014 extranumero

Malmin Yhteisötilaa koskevat suunnitelmat,
neuvottelut ja sopimukset ovat edenneet
hyvää vauhtia eteenpäin ja siksi tiedotamme
Malmin Yhteisötilan toimintaa koskevista
asioista maaliskuun extra- tiedotteella!
Tilavuokrasopimukset on nyt tehty ja toimitilat
avautuvat käyttöömme Malmilla huhtikuun
puolenvälin aikoihin!

Malmin Yhteisötilan avautumisen ja toiminnan
uudelleen aktivoitumisen myötä Helsingin Akilta on uudistanut myös logonsa!
Toimintamme tavoitteena on luoda polkuja
päihteettömyyteen, elämänhallintaan ja
hyvinvointiin, joihin uusi logommekin viittaa.
Kahvilamme näyttää vielä nyt tältä…

Tilat odottavat kävijöitään eli meitä kaikkia,
jotka haluamme olla mukana luomassa
toimintakulttuuria joka rakentuu A-kilta
arvoille eli vapaaehtoisuudesta,
päihteettömyydestä, osallisuudesta,
kokemuksellisuudesta, yhteistoiminnasta ja
toiminnallisuudesta! Päihteetön päivä on
pääsylippu toimintaamme!
Osallistumismahdollisuuksia on monia. Voit
poiketa kahvilassamme, istahtaa alas
olkkarissamme, vaihtaa päivän kuulumiset,
osallistua ryhmiin tai vaikkapa lähteä
luontoretkelle kalastus- ja eräkerhon kanssa.
Käytössämme tulee olemaan myös netti, tv,
päivän Hesari ja tietysti biljardi!

..ja remontin jälkeen siltä puuttuu hetken
paitsi kalusteet, myös NIMI!
Keksi hyvä nimi Kahvilallemme ja lähetä
ehdotuksesi sähköpostitse
katariina.makelainen@helsinginakilta.fi tai
soita Yhteisötilamme numeroon 09-715400

Malmin Yhteisötilan Avajaiset
tulee olemaan kesäkuun alussa
5.-6.6.2014!
Tulemme lähettämään vielä avajaiskutsut
Kesän Kilta-Sanomien yhteydessä, mutta
merkkaa jo valmiiksi päivät muistiin!
Malmilla aloittaa kevään aikana kolme uutta
työntekijää Yhteisöohjaajina. Monille tuttuna
A-kiltalaisena aloitti työt 1.3.14 hallituksemme
sihteerinä toiminut Katariina Mäkeläinen.
1.4.14 aloittavat yhteisöohjaajan pestissä
vertaisohjaajana ja kokemusasiantuntijana
toiminut Vesa Karsikas ja Tervalammella
vertaisohjaajana työskennellyt Mervi
Lujalahti.

Ja jotta uudistukset eivät ihan tähän loppuisi..
Olemme Facebookissa tiedottamassa myös
uusilla avoimilla sivuilla toiminnastamme.

Kevät tulee vauhdilla myös ja on taas
Kevätkokouksen aika!
Kutsu Helsingin A-kilta ry:n
sääntömääräiseen Kevätkokoukseen
Yhdistyksen kevätkokous järjestetään
Malmin Yhteisötilassa 29.4.14 klo 18.00
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen 12§ määräämät asiat,
kahden (2) varajäsenen valinta,
yhdistyksen sääntöjen 2§ ja 3§
sääntömuutosehdotusta, koskien
varojen hankintaa kahvilatoiminnalla,
sekä jäsenten vähintään
kolmekymmentä (30) päivää ennen
kevätkokousta kirjallisesti esittämät
asiat.
Tervetuloa osallistumaan, olemaan,
vaikuttamaan ja viettämään
päihteetöntä päivää kanssamme!

”Vanhat” Helsingin A-killan facebook-sivut
jäävät edelleen voimaan, mutta vaativat
kirjautumisen ja painottuvat mahdollisuudelle
syvemmälle ajatustenvaihdolle.

Yhteystietomme ovat tässä;

Helsingin A-kilta ry
Solakallion Yhteisötila ja asumisyhteisö
Solakalliontie 11, 00680 Helsinki
p. 0400-713930

solakallio@helsinginakilta.fi
Malmin Yhteisötila
Soidinkuja 4-6, 00700 Helsinki
p. 09-715400, 0504090344

malmi@helsinginakilta.fi
Kehittämiskoordinaattori Jouni Hotti
p.0503781002
Toiminnanjohtaja Leni Palenius
p. 0504132840

Käy katsomassa ajankohtaiset tapahtumat
ja tiedotteet myös kotisivuiltamme:
www.helsinginakilta.fi

