HELSINGIN A-KILTA RY
Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Yleistä

Helsingin A-kilta ry:n keskeisenä tavoitteena on tarjota yhdistysmuotoista päihteetöntä
vertaistukitoimintaa päihdetoipujille ja heidän omaisilleen.
A-kilta toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta ja taloudellista voittoa
tavoittelematonta.
Helsingin A-kilta ry on itsenäinen yhdistys ja A- Kiltojen Liiton jäsenyhdistys.
Raha-automaattiyhdistyksen myöntämän ”Polkuja päihteettömyyteen ja hyvinvointiin” projektiavustuksen myötä vuosille 2014-16, Helsingin A-kilta ry avasi uudet toimitilat
Malmilla keväällä -14.
Kolmivuotisen projektimme aikana tulemme luomaan ja kehittämään
kumppanuuspohjaista toiminta- ja toipumiskulttuurimallia , jonka tavoitteena on myös
mallin juurruttaminen kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden väliseksi yhteistyöksi.
Toimintamallin kehittämiselle vuonna 2015 on hyvät lähtökohdat kumppanuussopimuksen
synnyttyä syksyllä 2014, jonka tarkoituksena on tuottaa, kehittää ja mallintaa
päihteettömyyttä ja mielenterveyttä tukevia toimintamuotoja ja lisätä yhteistyössä
toteutettavan mallin tunnettuutta projektin aikana.
Kumppanuussopimuksen osapuolina ovat Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskus,
Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelujen yksiköstä Tervalammen kartanon
kuntoutuskeskus ja Hangonkadun vieroitushoito-osaston jälkivieroituspoliklinikka.
Tavoitteenamme on jatkaa yhteistyötä myös muiden kaupungin päihde - ja
mielenterveysyksiköiden, kuin myös eri yhdistysten ja järjestöjen kanssa.
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Yhdistys on ylläpitänyt myös päihteetöntä asumisyhteisöä ja tarjonnut tilapäisasumiseen
45-paikkaisen miesten asumisyhteisön palveluja Helsingin Itä-Pakilassa.
Vuoden 2015 aikana suurimmat toiminnan muutokset kohdistuvat asumispalveluumme.
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston päätöksen mukaisesti tilapäisasumista
tarjoava Solakallion asumisyhteisö nykyisellä konseptillaan alas ajetaan.
Asumispalvelun loppumisen seurauksena muutokset koskettavat laajasti koko
yhdistyksen toimintaa vuonna 2015.

Hallinto ja talous
Yhdistyksen toimintaa johtaa sääntömääräisessä syyskokouksessa valittu hallitus, joka
valitsee keskuudestaan tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu säännöllisesti, sekä
tarpeen vaatiessa.
Sääntömääräisten syys- ja kevätkokousten lisäksi järjestämme tulevalla toimikaudella
tarvittaessa jäsenkokouksia, joiden aiheita ovat yhdistystoiminnan suunnitteluun ja
käytännön toiminnan toteutukseen liittyvät asiat.
Tuemme ja luomme edellytyksiä edelleen yhdistyksen jäsenille heidän osallistumisensa
mahdollistamiseksi A- Kiltojen Liiton järjestämiin koulutuksiin ja A- Kiltojen Liiton kevät-,
kesä- ja syyspäiville.
RAY:n myöntämän projektiavustuksen turvin olemme kyenneet uudestaan aktivoimaan
yhdistys- ja jäsentoimintamme uuden Malmin päihteettömän yhteisötilan avulla.
Asumispalvelua koskevat muutokset kuitenkin vaikuttavat henkilöstöresursseihin tulevana
vuonna sekä vakituisen että määräaikaisen henkilökunnan työsuhteisiin.
Asumispalvelun muuttuessa soluhuoneiden vuokraustoimintaan, asumisohjaajien
työtehtävät loppuvat ja väistämättä johtavat myös irtisanomisiin. Suunnitelmat vuonna
2014 Malmin yhteisötilaan palkatun henkilökunnan palkkaamiseen 2015 eivät myöskään
täysin toteudu taloudellisen tilanteen heikentyessä merkittävästi.
Helsingin A-kilta hakee vuodelle 2015 Helsingin kaupungin järjestöavustusta koulutetun
kokemusasiantuntijan palkkaamiseen. Tarkoituksena ja tavoitteena on
kokemusasiantuntija -mallin luominen ja toteutuessaan se tukisi myös RAY:n Polkuja
päihteettömyyteen ja hyvinvointiin -projektin tavoitteiden saavuttamista.
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TE- keskuksen kanssa sovitun kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen Malmin
yhteisötilassa ja Kahvila Porinassa jatkuu myös vuonna 2015.
Myös Rikosseuraamuslaitoksen kautta yhdyskuntapalvelun suorittaminen sekä
Solakalliossa , Malmin yhteisötilassa ja Kahvila Porinassa on edelleen mahdollista.
Kahvila Porinan toiminnan käynnistyminen vasta heinäkuussa 2014 tuo haasteita
toiminnan jatkumiselle tulevana vuonna heikentyvän taloudellisen tilanteemme vuoksi.
Tavoitteena kahvilan toiminnalle on mahdollistaa yhden joko osa-aikaisen tai kokoaikaisen
kahvilatyöntekijän palkkaamisen ja kahvilan aukiolon arkisin.
Kahvila Porina on Helsingin A-kilta ry:n ylläpitämä ja rahoittama.

Yhdistystoiminta ja Malmin päihteettömän yhteisötilan toiminta

Malmin päihteettömän yhteisötilan vuoden 2015 tavoitteena on jatkaa toimintaan
osallistuvien päihteettömyyttä, elämänhallintaa, hyvinvointia ja terveyttä tukevan
toipumiskulttuurin luomista. Toipumiskulttuurin luomisen perustan muodostavat vertaistuki,
vapaaehtoisuus, yhteisöllisyys, yhteistoiminta ja toiminnallisuus.
Tavoitteena on jatkaa toimintamallin luomista kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden
yhteistyöstä ja luoda edellytyksiä toiminnan laajentamiseen myös muualle Helsinkiin.
Toimintamallin luomiseksi jatkamme, Polkuja päihteettömyyteen ja hyvinvointiin projektimme arviointisuunnitelman mukaisesti, arviointitiedon keräämistä sekä etsimme ja
edistämme toimintamuotoja jotka mahdollistavat osallistujien osallistumisen toiminnan
arviointiin ja suunnitteluun, mm. toiminnansuunnitteluillat, ohjausryhmä, kävijöiden
palautelaatikko sekä avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri.
Yhteisötilan toiminnan ja toimintamallin kehittämisessä arvioinnilla ja viestinnällä on
keskeinen sija. Viestinnän keskeinen tehtävä on tukea varsinaista toimintaa ja siihen
osallistumista. Vuoden -15 aikana parannamme viestinnän suunnitelmallisuutta,
vuorovaikutteisuutta ja kohdentuvuutta viestinnän eri osapuolille: osallistujat, kumppanit,
projektin ohjausryhmä, yhdistyksen hallitus, sidosryhmät, vertaisohjaajat ja työntekijät.
Helsingin kaupunki keskittää Malmille Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskuksen toiminnan
siten, että kaupungin päihdepalvelut muuttavat Soidinkujalle Helsingin Malmille lokakuun
2014 aikana.
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Samassa kiinteistössä Malmin yhteisötilan kanssa sijaitsevan keskuksen toiminnan
keskittäminen antaa mahdollisuuden tarjota Malmin yhteisötilan tarjoamaa toimintaa ja
vertaisuutta kasvavalle määrälle päihde- ja mielenterveysasiakkaita. Haasteemme on,
toimintamme periaatteita ja päämääriä kunnioittaen, kehittää toimintaamme vastaamaan
monimuotoistuvan osallistujakunnan tarpeisiin siten, että yhteisötilan voivat kokea
omakseen kaikki sen toimintaan osallistuvat.
Pyrimme edistämään vapaaehtoisuutta siten, että voimme laajentaa yhteisötilan ilta- ja
viikonloppu aukioloaikoja. Vapaaehtoisuuden avulla etsimme ratkaisua tarpeeseen lisätä
infotilaisuuksia määrää niiden tarvetta vastaavasti. Pyrimme luomaan vertaisohjaajien
ringin näihin tavoitteisiin vastataksemme. Yhteisötilan toiminnan ohella aukioloaikojen
laajentaminen ja tietoisuuden lisääminen yhteisötilan toiminnasta vastaa tavoitteeseemme
saada toimintaan mukaan lisää osallistujia.
Helsingin A-kilta ry ja Helsingin kaupungin Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskus sekä
kaupungin Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut ovat syyskuussa 2014 solmineet
yhteistoimintaa ohjaavan ja määrittävän kumppanuussopimuksen. Tavoitteemme vuodelle
2015 on täyttää tehdyn kumppanuussopimuksen määritykset.
Kumppanuussopimuksessa määritellyn kumppanuustoiminnan tarkoitus on mm. – Mieli
2009 (Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015) suunnitelman
mukaisesti – tuottaa, kehittää ja mallintaa päihteettömyyttä ja mielenterveyttä tukevia
toimintamuotoja ja lisätä yhteistyössä toteutettavan mallin tunnettuutta. Kumppanuuden
avulla yhdistetään voimavaroja ja kohdennetaan ne osallistujien tarpeisiin. Tavoitteena on
luoda pysyviä rakenteita, juurruttaa hyviä käytäntöjä ja laajentaa kumppanuuden avulla
aikaansaatuja toimintamuotoja ja käytäntöjä muualle Helsinkiin.
Yhteistoiminnassa Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskuksen kanssa tavoitteemme on
kehittää Pohjois-Helsinkiin sopiva konsepti kokemusasiantuntijuudesta. Tavoitteen
toteuttamiseksi haemme syyskuun -14 aikana järjestöavustusta Helsingin kaupungin
sosiaali- ja terveyslautakunnalta yhden kokemusasiantuntijan palkkaamiseksi.
Kokemusasiantuntijan työn tarkoitus on täydentää Pohjois-Helsingin terveysasemilla
tehtävää päihde- ja mielenterveystyötä. Se ei korvaa olemassa olevia palveluja vaan tuo
lisänä vertaisuuden ja kolmannen sektorin palvelujen paremman saavutettavuuden
terveysasemilla. Asiakas tavoittaa kokemusasiantuntijan terveysaseman
ammattihenkilöstön ohjaamana tai olemalla yhteydessä suoraan kokemusasiantuntijaan.
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Kokemusasiantuntija -mallin tarkoituksena on mm. tukea Polkuja päihteettömyyteen ja
hyvinvointiin -projektin tavoitteiden saavuttamista: luomme terveysasemien asiakkaille
polkuja päihteettömyyteen ja hyvinvointiin sekä edistämme osaltamme heidän
elämänhallintaansa ja terveyttään projektin tavoitteiden mukaisesti. Vertaisuuden
toteutuminen Pohjoisen terveysasemilla on osa Polkuja päihteettömyyteen ja hyvinvointiin
-projektin toimintakulttuuria ja -mallia.

Kahvila Porina
Kahvila Porinan tehtävä on madaltaa kynnystä tulla tutustumaan ja viihtymään Malmin
yhteisötilaan. Päihteettömän lounas-kahvilan avulla saamme yhteisötilan toiminnasta
kiinnostuneita ihmisiä käymään tiloissamme ja avattua väylän tulla mukaan varsinaiseen
toimintaamme.
Kahvila Porina toimii lounas-kahvilana ja monien tapahtumien näyttämönä, mm:
yhdistyksen hallituksen kokoukset, projektin ohjausryhmän kokoontumiset, työtiimin
palaverit, A-killan ja sidosryhmien järjestämät ryhmät, projektin toimintaan liittyvät
keskustelut jne. Tila on iltapäivisin, iltaisin ja viikonloppuisin muussa kuin lounas-kahvilan
käytössä.
Kahvila Porina tarjoaa, kaupungin kanssa tekemämme kumppanuussopimuksen
mukaisesti, erilaisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden turvin työ- ja
toimintamahdollisuuksia kuten kuntouttavaa työtoimintaa.
Nykymuotoisen kahvilatoiminnan jatkaminen edellyttää myyntitulojen lisäystä. Tulemme
tekemään toimia tietoisuuden lisäämiseksi kahvilan palveluista. Päihteettömän yhteisötilan
kahvilan palvelut on ensisijaisesti tarkoitettu yhteisötilan osallistujille, kumppaneille sekä
Helsingin pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskuksen asiakkaille ja työntekijöille.
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Yhteistoiminta
Yhteistoiminta kiinnittyy Malmin Yhteisötilan kaikkeen toimintaan joko suoraan tai
välillisesti. Toimimalla yhteistoiminnallisella periaatteella toteutamme Helsingin A-killan ja
Polkuja päihteettömyyteen -projektin tavoitteita ja periaatteita. Yhteistoiminnallinen
toimintatapa lisää yhteistyön vuorovaikutuksellisuutta ja keskinäisen vaikuttamisen
mahdollisuuksia. Kehitämme yhteistoiminnallista kulttuuria siten, että toimintatapa leimaa
kumppanien lisäksi osallistujien, projektin ohjausryhmän, yhdistyksen hallituksen,
sidosryhmien, vertaisohjaajien ja työntekijöiden sisäistä ja keskinäistä vuorovaikutusta.
Yhteistoiminnan keskiössä on Helsingin A-killan ja Helsingin kaupungin Pohjoisen
psykiatria- ja päihdekeskus sekä kaupungin Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelujen
kanssa tehtävä yhteistoiminta. Tehtävään yhteistoimintaan liittyy Polkuja
päihteettömyyteen ja hyvinvointiin -projektissa luotava malli kunnan ja kolmannen sektorin
yhteistyöstä.
Yhteistoiminnalle on keskeistä ohjausryhmätyöskentelyn tuoma kehittämisosaaminen.
Edellä mainittujen tahojen (Helsingin kaupungin yksiköt) lisäksi ohjausryhmään kuuluu
edustaja Kriminaalihuollon tukisäätiöstä ja A- Kiltojen Liitosta.
A-Kiltojen Liiton tuki, osallistuminen ohjausryhmän työhön, liiton koulutukset, tapahtumat ja
aluetoiminta tulevat olemaan tärkeä osa yhdistyksen toimintaa, toiminnan arviointia ja
kehittämistä vuonna -15.
Suuri osa yhteisötilojen ryhmä-, Green Care- ja muusta toiminnasta on toteutettu
yhteistoiminnallisesti projektin kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Sisällön
tuottaminen osallistujien päihteettömään päivään tulee jatkumaan yhteistoiminnallisesti
osallistujia ja toimintaa lähellä olevia ihmisiä ja ryhmiä aidosti kuullen.

Viestintä
Helsingin A-killan viestinnän toteuttamista ohjaa Polkuja päihteettömyyteen ja hyvinvointiin
-projektille tehty viestintäsuunnitelma. Suunnitelmassa on kuvattu yhdistyksen viestinnän
keskeiset keinot, sen tavoitteet ja kohderyhmät. Viestintä on keskeinen osa vuoden -15
toimintaa. Viestinnän tehtävänä on tukea A-kiltatoiminnan ja projektin tavoitteiden
toteutumista.
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Viestinnälle asetamme seuraavia tehtäviä tai ulottuvuuksia: informaation siirtäminen sekä
merkitysten ja yhteisöllisyyden tuottaminen. Projektin tavoitteita voidaan saavuttaa
ainoastaan osallistumisen kautta. Tässä viestinnällä on tärkeä sija. Projektin kumppaneihin
nähden viestintä on osa normaalia vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa. Rakennamme
viestinnällä luottamuksellista kumppanuutta, kerromme projektin toiminnasta ja sen
tarjoamista mahdollisuuksista. Tapahtumatiedottaminen kumppaneiden avulla laajentaa
kontaktipintaa potentiaalisiin osallistujiimme nähden. Viestintä on se kanava, jonka avulla
voimme jakaa kokemuksia projektista.
Tavoitteemme on osallistaa projektin lähimpiä kumppaneita ja yhdistyksen toimintaan
osallistuvia osallistumaan projektin viestinnän tehtäviin luoda heille keinoja tämän
tavoitteen toteuttamiseksi.

Asumispalvelu
Helsingin A-kilta ry:n ylläpitämä tilapäisasumista tarjoava Solakallion asumisyhteisö on
ollut muutospaineiden alla jo useamman vuoden ajan.
Solakallion asumisyhteisö on tarjonnut helsinkiläisille asunnottomille miehille suunnattua
asumispalvelua jo vuodesta 1968 alkaen.
Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman (PAAVO) mukaisesti, Helsingin A-kilta
ry lähti suunnittelemaan asumisyhteisön muuntamista vuonna 2008 tuetun asumisen
yksiköksi.
Kiinteistöjen muutostöihin haetun rahoituksen riittämättömyyden vuoksi jäimme kuitenkin
vuosina 2010-11 asuntoloiden muunto-ohjelman ulkopuolelle.
Solakallion asumisyhteisö on jatkanut toimintaansa pääkaupunkiseudun lähes ainoana
päihteettömänä tilapäisasumisyksikkönä käyttöasteen ollessa jatkuvasti 93%- 96% .
Käytännön kokemus päihteettömien tilapäisasumisyksiköiden tarpeellisuudesta on
ylläpitänyt toivoamme asumispalvelun mahdollisuuden jatkuvuudesta.
Yhdistys aloitti neuvottelut 2013 vuoden aikana Helsingin kaupungin sosiaali- ja
terveysviraston kanssa profiloitumisesta tilapäisasumisen tarpeeseen vastaavaksi
asumisyhteisöksi, jossa painopiste on asukkaiden palveluohjauksella, joka käytännössä
onkin suurelta osin toteutunut vuoden 2014 aikana.
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”Asunto ensin -periaate ja pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma” on esitetty
pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisen ja poistamisen ratkaisevaksi tekijäksi.
Tilapäisasumisentarpeeseen vastaavat asuntolat on samalla nähty kaupungin taholta
asunnottomuutta ylläpitävinä rakenteina ja siksi niistä on nyt tarve luopua.
Asuntoloiden muunto-ohjelma (PAAVO) on lähenemässä loppuaan ja asuntoloiden
alasajo koskee myös viimeisiä jäljellä olevia tilapäismajoituspaikkoja, kuten Solakallion
asumisyhteisöä.
Helsingin A-kilta ry sai vahvistuksen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastolta että
Solakallion asumisyhteisöön ei myönnetä enää 15.9.2014 alkaen uusia maksusitoumuksia
tilapäismajoitusta hakeville asunnottomille miehille.
A-killan hallitus ja ylimääräinen jäsenkokous pohti eri vaihtoehtoja Solakallion
tulevaisuuden suhteen ja päätyi soluhuoneiden vähitellen vapauduttua vuoden 2015
aikana, yksityiseen huonevuokraukseen.
Soluhuoneita tullaan vuokraamaan vapailla markkinoilla Helsingin A-kilta ry:n toimiessa
vuokranantajana, kuitenkin ensisijaisesti tarjoamalla vielä nykyisille maksusitoumuksella
oleville asukkailleen mahdollisuuden vuokrasopimukseen ja näin asumisen jatkumiseen
Solakalliossa.
Tulemme myös jatkamaan 2014 alkaneita neuvotteluita Y-säätiön kanssa kiinteistöjen
tulevaisuuden suhteen ja mikäli toimivaan ja mielekkääseen ratkaisuun päästään,
yhteistyön jatkuminen Y-säätiön kanssa on yhdistyksen hallituksen tahtotilan mukainen.
Solakallion asumisyhteisössä työskentelevien asumisohjaajien työtehtävät tulevat
kuitenkin loppumaan kokonaan vuoden 2015 aikana ja toiminta painottuu soluhuoneiden
vuokraukseen ja isännöintiin. Palveluohjauksesta asukkaillemme joudumme myös
luopumaan henkilökunnan vähentyessä.
Toiminnan muuttuessa myös Solakallion Yhteisötilan toiminta lopetetaan ja käytössä ollut
ryhmätila tullaan muuttamaan vuokrattavaksi asuinhuoneeksi.
Toiminnan kuitenkin jatkuessa Helsingin A-killan toimiessa vuokranantajana, tulemme
huomioimaan asukasvalinnoissa A-kilta-arvojen mukaisesti edelleen päihteettömyyden
tavoitteen. Toivomme mahdollisuuden tarjota myös jatkossa päihteettömän
asumisympäristön sitä haluaville ja tämän tavoitteen säilyvän myös vuokrasuhteisen
asumismuodon myötä.
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Lopuksi
Helsingin A-kilta ry aloittaa 49. toimintavuoden jo hyvin alkuun päässeen Malmin
Yhteisötilan toiminnan myötä kehittämään, luomaan ja juurruttamaan hyviä käytäntöjä ja
toimintatapoja sekä vahvistamaan A-kiltatoiminnan arvojen mukaista toipumiskulttuuria.
Polkuja päihteettömyyteen ja hyvinvointiin -projektin avulla olemme tavoittaneet sekä
vanhoja A-kilta toimintaan osallistuneita että uusia toiminnasta kiinnostuneita.
Yhteistyökumppanuuksien avulla aikaansaatuja toimintamuotoja tulemme
mahdollisuuksien mukaan laajentamaan myös muualle Helsinkiin.
Helsingin A-killan ylläpitämän Solakallion asumisyhteisö lopettaa toimintansa nykyisellä
konseptillaan vuoden 2015 aikana.
Sosiaaliviraston myöntämien asukasmaksujen maksusitoumusten loppuminen
asunnottomille tilapäisasumista tarvitseville miehille, merkitsee paitsi tilapäisasumismuotoa
tarvitseville miehille myös koko Helsingin A-killan toiminnalle muutosta jo heti 2015 alussa.
Helsingin A-killan kuin myös useiden asunnottomien parissa käytännön työssä
työskentelevien vahva näkemys on, että eettisesti ja moraalisesti kestävät ja toimivat
asiakaslähtöiset ratkaisut asunnottomien tilanteen parantamiseksi eivät ole tällaisin toimin
kuitenkaan toteutumassa.
Pääkaupunkiseudun asunnottomien elämäntilanteet eivät ole määriteltävissä
”yhdenlaisella asunnottomuudella” vaan asunnottomuuden syitä on lukemattomia.
Päätöksillään Helsingin kaupunki on nyt heikentämässä useiden asunnottomien jo
ennestään vaikeaa elämäntilannetta. Iso väliinputoajien joukko, joilla ei ole mahdollisuutta
päästä ns. tuetun asumisen yksiköihin, jäävät vaille tilapäisasumisen mahdollisuutta, jota
olemme osaltamme olleet tarjoamassa Solakallion asumisyhteisössä.
Muutoksiin pakotettuina asumispalvelumme osalta, tavoitteemme on kuitenkin myös
vuoden 2015 aikana mahdollistaa asumisen jatkuminen mahdollisimman monelle asuntoa
tarvitsevalle, varsinaisen asumispalvelun/muodon selkiytyessä tulevien vuosien aikana.

Helsingissä 29.9.2014
Helsingin A-kilta ry hallitus
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