VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS
Yleistä
Helsingin A-kilta ry on aloittanut toimintansa rekisteröityneenä yhdistyksenä vuonna 1966.
Yhdistyksen tavoitteena on mahdollistaa vertaistukeen, vapaaehtoisuuteen,
yhteisöllisyyteen, yhteistoimintaan ja toiminnallisuuteen perustuva päihteetön toiminta ja
toipumiskulttuuri joka tukee A-kiltayhteisön toimintaan osallistuvien päihteettömyyttä,
elämänhallintaa, hyvinvointia ja terveyttä.
Helsingin A-kilta tarjoaa myös päihdetoipujien kokemusasiantuntemustietoa paikalliseen
päihdealan yhteistyöhön ja on aktiivisesti luomassa yhteistyötoimintamalleja sekä kunnan
että muiden päihdetyöntoimijoiden kanssa.
Yhdistys toimii myös kolmannen sektorin voittoa tavoittelemattomana palveluntuottajana
ylläpitämällä tilapäisasumiseen suunnattua asumisyhteisöä helsinkiläisille asunnottomille
miehille.
Helsingin A-kilta ry on itsenäinen yhdistys, joka kuuluu A-kiltojen Liittoon.
Vuoden 2014 alusta pääsimme aloittamaan RAY:n myöntämän ”Polkuja
päihteettömyyteen ja hyvinvointiin - Helsingin A-killan päihteetön yhteisö PohjoisHelsinkiin” - kolmivuotisen projektiavustuksen turvin toimintamme Malmilla.
Yhteisö- ja kahvilatilojen remontointi sujui suunnitellusti ja nopeasti ja projektityöntekijät
aloittivat yhteisöohjaajien ja kahvilatyöntekijän toimissaan maalis-huhtikuun aikana.
Viralliset Malmin yhteisötilan avajaiset päästiin viettämään 5.-6.6.14 uusissa tiloissa
Soidinkujalla.
Projektin ja toiminnan tavoitteena on ollut käynnistää Helsingin A-killan Pohjois-Helsingin
päihteettömän yhteisön toiminta yhteistyössä Helsingin kaupungin Pohjoisen psykiatrian ja päihdekeskuksen kanssa sekä vakiinnuttaa yhteisön toiminta projektin aikana. Kuluneen
vuoden aikana toiminta tavoitti lähemmäs kolmattasataa yksittäistä kävijää, päivittäisten
kirjattujen käyntien ollessa vuodenlopussa yli 4000.
Yhdistyksen ylläpitämän Kahvila Porinan toiminta käynnistettiin heinäkuussa, toiminnan
työllistäessä yhden kahvilatyöntekijän ja loppuvuodesta kaksi kuntouttavaan työtoimintaan
osallistuvaa henkilöä.
Solakallion asumisyhteisömme toiminnan ja tulevaisuuden suunnittelu oli koko vuoden
yhdistyksemme keskeisimpiä asioita ja kohteita.
Keväällä saimme viitteitä sosiaali- ja terveysviraston suunnitelmista lakkauttaa
maksusitoumusten myöntämisen tilapäisasumisyksiköihin, joka 15.9.14 vahvistui
Solakallion osalta, jonne ei enää uusia maksusitoumuksia tämän jälkeen myönnetty.

Solakallion asukasmäärän odotetun vähenemisen myötä, vuoden viimeisillä kuukausilla
yhdistys oli pakotettu taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanomaan yhden
työntekijän, yhden lomauttamaan, sekä sijaisten määrää vähentämään.
Tilanne vaati toiminnan uudelleen organisoimista niin työntekijöiden kuin koko toiminnan
osalta Malmin yhteisötilassa kuin myös Solakallion asumisyhteisössä.
Viestinnän ja tiedottamisen osalta yhdistys paransi näkyvyyttään ja ajankohtaista
tiedottamista sekä sosiaalisessa mediassa facebook – ja kotisivujen kautta sekä myös
yhteistyökumppaneille suunnattua tiedotusta kohdennetuin tapahtuma yms. tiedottein.

Yhdistystoiminta
Yhdistys piti sääntömääräisen kevätkokouksen uusissa toimitiloissamme Malmin
yhteisötilassa 15.5.14 ja syyskokouksen 13.11.14 sekä ylimääräisen jäsenkokouksen
18.9.14.
Yhdistyksestämme oli edustajia sekä A-kiltojen Liiton kevät- ja syyspäivillä, että etelän
aluetapaamisissa joita vuoden 2014 aikana järjestettiin neljä.
Yhdistyksemme jäsenmäärä pysyi melko samana verrattuna edellisvuoteen, osan
jäsenistämme jäädessä kuitenkin pois toiminnastamme ja samalla uusien jäsenten
liittyessä yhdistykseen ja mukaan toimintaamme vuoden aikana. Jäsenmäärä oli vuoden
lopulla yhteensä 94 jäsentä, joista naisia oli 35 ja miehiä 59.
Helsingin A-kilta mahdollisti myös jäsentemme osallistumisen A-kiltojen Liiton eri koulutusja kurssitapahtumiin.
Yhteisötilan avauduttua huhtikuussa jäsentemme oli myös mahdollista osallistua
toimintamme suunnitteluun kerran kuukaudessa järjestettävään toiminnansuunnitteluiltaan.
Ohjattuja vertaisryhmiä oli vuoden aikana 59, sekä toiminnalliset ryhmät kokoontuivat
yhteensä 63 kertaa.
Yhteisötilan kävijämäärän tilastoa:
Sukupuoli
Mies
Nainen
168
92

–29
13

30–39
25

Ikä
40–49
50–59
98
65

60–69
46

70–

Työmarkkina-asema
Työssä Työtön Eläkkeellä Opiskelija
0
37
75
64
6

Muu

kirjauksia
YHTEENSÄ
53
260

Helsingin A-killan toiminnasta pidimme infotilaisuuksia 30kpl , Tervalammen
kuntoutuskeskuksessa, Hangonkadun katkolla, Läntisellä A-klinikalla, Villa Sturessa sekä
Ridasjärven päihdekeskuksessa.
Yhdistys tiedotti toiminnastaan Malmin yhteisötilassa tiedotteilla, jäsenille lähetettävien
jäsentiedotteiden kautta, sekä ylläpiti ja päivitti Helsingin A-killan koti- ja facebook- sivuja.

Hallinto
Yhdistyksen hallitus vuonna 2014;
Puheenjohtaja
Unto Turunen
Varsinaiset jäsenet
Juha Utter ( varapj.), Mira Ståhl, Raoul Lind, Heikki Ranta
Varajäsenet
Leena Komujärvi, Ville-Veikko Hirsi ja Pertti Anikari
Tilintarkastajana toimi Pekka Niemi (KHT) ja varatilintarkastajana Leena Kilpelä
(HTM)
Hallitus kokoontui yhteensä 11 kertaa toimikauden aikana, sisältäen yhden
puhelinkokouksen.

Henkilökunta
Helsingin A-kilta ry:n toimipisteissä Solakallion asumisyhteisössä sekä Malmin
yhteisötilassa työskentelivät palkattuna henkilökuntana toiminnanjohtaja,
kehittämiskoordinaattori ,vastaavaa asumisohjaaja, 2 asumisohjaajaa (toinen
lähihoitajaoppisopimuksella), 2 kokoaikaista yhteisöohjaajaa 1.4.14 alkaen, 1 osa-aikainen
yhteisöohjaaja 1.3.14 alkaen sekä 3 sijaista Solakallion asumisyhteisössä asumisohjaajan
työtehtävissä.
RAY:n projektiavustuksen turvin palkkasimme yhteensä 1,5 henkilöä Malmin yhteisötilaan.
Vuoden lopulla taloudellisista ja tuotannollisista syistä yksi asumisohjaaja jouduttiin
irtisanomaan ja yksi lomauttamaan 3 vkon ajaksi.

Talous
Helsingin A-kilta ry haki vuodelle 2014 sekä RAY:n kolmivuotista projektiavustusta
”Polkuja päihteettömyyteen ja hyvinvointiin” ja Helsingin kaupungin järjestöavustusta.
RAY myönsi haetun projektiavustuksen, tosin pienemmällä avustusmäärällä haetun sijaan,
jonka vuoksi laadimme uuden projektiin liittyvän talousarvion. Helsingin kaupungin
järjestöavustusta ei myönnetty Helsingin A-killalle.
Solakallion asukastuotot pysyivät lähes loppuvuoteen odotetunlaisina, kuitenkin
asukasmäärän vähetessä sosiaali- ja terveysviraston lopettaessa maksusitoumusten
myöntämisen asumisyhteisöön 15.9.14 alkaen.
Vuoden 2014 tulos oli kuitenkin talousarviota parempi lähinnä henkilöstövähennyksistä

johtuen, jotka koskivat niin vakituista henkilökuntaamme kuin sijaisten käyttöä.
Kahvila Porinan osalta toiminnan vasta käynnistyessä heinä-elokuun aikana toiminta tuotti
odotetusti tappiota, kuitenkin tuloksen parantuessa ja asiakasmäärän kasvaessa
loppuvuotta kohden.
Yhdistyksen hallitus teki päätöksen loppuvuonna, että taloushallinnosta kirjanpito ja
palkanlaskenta siirtyy kokonaisuudessaan Admitilit Oy:lle, muun ulkoistetun
taloushallinnon jäädessä Admicom Oy:lle.

Polkuja päihteettömyyten - projekti

Malmin yhteisötilan toiminta ja yhteistyökumppanit
Helsingin A-killan Polkuja päihteettömyyteen ja hyvinvointiin -projekti (Polkuja -projekti)
aloitti toimintansa vuoden 2014 alussa Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) myöntämän
projektiavustuksen tuella. A-killan tekemä strateginen kumppanuus Helsingin kaupungin
Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskuksen kanssa mahdollisti osaltaan projektin saamisen
ja sen toiminnan aloittamisen. Kaupungin ohella A-Kiltojen Liiton tuen merkitys projektin
suunnittelussa ja sen toteutuksessa on ollut merkittävä.
Polkuja -projekti aloitti toimintansa Solakallion asumisyhteisön tiloissa vuoden -14 alussa.
Nykyisiin toimitiloihin Malmin Soidinkujalle – Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskuksen
yhteyteen – pääsimme muuttamaan tilojen valmistuttua huhtikuun puolivälissä.
Maalis – huhtikuusta-14 alkaen projektin toiminnassa oli palkattuna yksi kokoaikainen ja
yksi osa-aikainen yhteisöohjaaja, sekä 1 kahvilatoiminnasta vastaava työntekijä. A-killan
kehittämiskoordinaattori on toiminut projektin projektipäällikkönä. A-killan toiminnanjohtaja
on vastannut projektin hallinnosta ja taloudesta. Toimintaan sitoutuneet vapaaehtoiset ovat
olleet Polkuja -projektin merkittävä resurssi. Heidän avullaan olemme saavuttaneet mm.
tavoitteemme pitää Malmin yhteisötilaa avoinna myös viikonloppuisin ja juhlapyhäisin.
Polkuja -projektin ensimmäiselle toimintavuodelle on ollut keskeistä kävijöiden löytäminen
palveluihimme ja osallistuminen projektin toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja
kehittämiseen. Kaupungin päihdepoliklinikan ja päiväsairaalan muutto Malmille lokakuussa
-14 toi yhteisötilan toimintaan lisää kävijöitä ja uutta potentiaalia. Kahden Pohjoisen
psykiatria- ja päihdekeskuksen työntekijän osallistuminen yhteisötilan arjen toimintaan
kesäkuusta alkaen on ollut merkittävä resurssi. Yhteistyö kaupungin kanssa on tuonut
yhteisötilan toimintaan ammatillista osaamista, ryhmien vetäjiä, verkostoja, kävijöitä sekä
liikunta- ja kulttuuritapahtumia. Yhteistyö on pitänyt sisällään asiakkaiden neuvonnan ja
palveluohjauksen psykiatria- ja päihdekeskuksen palveluista Projektin toimintaan ja

Malmin yhteisötilasta kaupungin psykiatria- ja päihdepalveluihin. Kaupungin työntekijät
ovat olleet mukana osassa projektin retkiä, tapahtumia ja tiedotustilaisuuksia.
Polkuja -projektin käytännön toimintaa on suunniteltu ja kehitetty kaksi kertaa
kuukaudessa kokoontuvassa tiimissä, jossa mukana ovat toimintaan osallistuvat
kaupungin ja A-killan työntekijät sekä toimintaan osallistuvat harjoittelijat ja vastaavat.
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa (10.9.2014) tekemämme
kumppanuussopimuksen osapuolia ovat lisäksemme Helsingin kaupungin Pohjoisen
psykiatria- ja päihdekeskus ja Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut (mm.
Tervalammen kartano kuntoutuskeskus ja Jälkivieroituspoliklinikka).
Kumppanuussopimus määrittää osapuolten tekemää yhteistyötä. Sen tavoitteena on
edistää päihteettömyyttä ja mielenterveyttä, luoda ja juurruttaa projektin tavoitteiden
mukaista toimintaa ja rakentaa toimintamallia kumppanuudesta. Helsingin kaupungin
sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi A-killalle järjestöavustusta vuodelle -15
kokemusasiantuntijan palkkaamiseen Pohjois-Helsingin terveysasemien vertaistyöhön.
Keskeistä hankkeessa on viedä vertaiskokemusta ja -osaamista terveysasemille ja
mahdollistaa matalan kynnyksen palvelujen saaminen päihdeasioissa. Malli Pohjoisen
terveysasemille kohdentuvasta kokemusasiantuntijuudesta on osa Pohjoisen psykiatria- ja
päihdekeskuksen ja Helsingin A-kilta ry:n tekemää kumppanuustoimintaa.
Polkuja -projektin määräajoin kokoontuva ohjausryhmä konsultoi ja koordinoi Polkuja projektin toimintaa. Ohjausryhmä huomioi toiminnassaan osallistuvien ihmisten, projektin
kumppaneiden ja Helsingin A-killan tarpeita. Ohjausryhmän osaava ja monialainen
kokoonpano oli merkittävä keskustelun, arvioinnin ja kehittämisen foorumi vuonna -14. Se
sisältää kokemuksellista ja ammatillista osaamista. Kävijöiden ja Helsingin A-killan
hallituksen ja työntekijöiden edustajien lisäksi ohjausryhmään kuuluivat seuraavien tahojen
edustajat: Pohjoinen psykiatria ja päihdekeskus, Tervalammen kuntoutuskeskus,
Kriminaalihuollon tukisäätiö/ vertaistuki Redis ja A-Kiltojen Liitto.
Malmin yhteisötilassa ja sen ulkopuolella tehdystä toiminnasta suuri osa toteutettiin
yhteistyössä A-killan kumppaneiden kanssa. Verkostoituminen ja verkostoyhteistyö oli ja
on Polkuja -projektin toiminnan tavoitteena ja siinä on onnistuttu hyvin. Merkittävä osa
Etelä-Suomen A-kiltojen välisestä yhteistyöstä on toteutunut A-Kiltojen Liiton
aluetoiminnan avulla. Helsingin A-killan vapaaehtoiset ovat osallistuneet aktiivisesti
aluetoimintaan. Helsingin A-kilta järjesti aluetapaamisen Tervalammen kuntoutuskeskuksessa huhtikuussa -14.
Yhteisötilan toistuvaa ryhmätoimintaa vuonna -14 olivat mm. teemallinen keskusteluryhmä
(Pohjoinen psykiatria- ja päihdekeskus), PA -vertaistukiryhmä (TVT - Työttömien ja
velkaisten tuki ry), NA -ryhmä (Nimettömät narkomaanit), tukivalmennusryhmä
(Tukihenkilötyö yhdistys ry), luovan kirjoittamisen ryhmä (vapaaehtoinen ryhmän vetäjä),
draama -ryhmä (vapaaehtoinen ryhmän vetäjä), nikkarointipaja (A-killan
oppisopimusharjoittelija) ja jooga -ryhmä (korvausperusteinen ryhmä). Puutarharyhmä
toimi kasvukaudella A-killan palstalla Malmilla. Joulukuussa -14 uutena ryhmänä aloitti
Avoryhmäyhteisön ryhmä. Malmin yhteisötila tarjosi mahdollisuuksia vapaamuotoiseen
olemiseen ja harrastamiseen mm. kahvin, tv:n, internetin, Helsingin Sanomien, biljardin ja

erilaisten lautapelien myötävaikutuksella. Muuta keskeistä toimintaa ovat olleet kävijäillat
keskiviikkoisin ja toiminnansuunnitteluilta joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko.
Polkuja -projektin monipuolinen Green Care -toiminta rakentui yhteistyöllä ja suuntautui
luontoon ja retkeilyyn. Yhteistyössä järjestettyjä tapahtumia oli useammin kuin kerran
kuussa. Erä- ja kalastuskerhon toimintaa harjoitettiin Sininauhaliiton Vihreä Veräjä hankkeen myötävaikutuksella. Toiminnan osapuolia olivat Tukihenkilötyö yhdistyksen
Avosetti -projekti ja Vantaan A-kilta. Järjestimme Green Care -toimintaa myös yhteistyössä
Rikosseuraamuslaitoksen (Keravan vankila) ja Kriminaalihuollon tukisäätiön Juuret
vapauteen -projektin kanssa.
Helsingin A-killan työntekijä osallistui Helsingin Diakonissalaitoksen Roottori2:n
järjestämään yhteisövalmennukseen Itä-Helsingissä. Yhteisövalmennuksen tuloksena
aloitti Loistava -avoryhmä, jonka kummeina toimivat vapaaehtoisten toimijoiden lisäksi
edustajat Helsingin kaupungin Idän päihdepoliklinikalta, Vuosaaren seurakunnasta,
AA:sta, Sininauhaliitosta sekä Helsingin A-killasta. Ryhmän toiminta jatkuu edelleen.
Polkuja -projektin työntekijät ovat kehittäneet osaamistaan monin tavoin vuonna -14.
A- Kiltojen Liiton järjestämät koulutukset ovat olleet keskeisessä osassa työntekijöiden ja
vapaaehtoisten kouluttautuessa. Erilaisten seminaarien ja koulutustapahtumien lisäksi
RAY:n ja Suomen sosiaali- ja terveys ry:n koulutukset ovat antaneet tarvitsemaamme
osaamista. Green Care osaamisen täydentämisestä on huolehdittu osallistumalla Juuret
vapauteen -projektin koulutuksiin.

Solakallion asumisyhteisö
Solakallion asumisyhteisön tulevaisuudesta ja jatkuvuudesta kävimme keskusteluja
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston asumisen tuen kanssa useita kertoja
vuoden aikana. Erilaisten mahdollisuuksien kartoittaminen yhteistyössä tilakeskuksen,
ARA:n ja Y-säätiön kanssa myös käynnistyi koskien asumispalveluamme Solakalliossa.
Sosiaali- ja terveysviraston tehdessä lopullisen päätöksen 15.9.14 maksusitoumusten
lopettamisesta Solakallion asumisyhteisöön, yhdistyksemme hallitus teki ehdotuksen
ylimääräisessä jäsenkokouksessa soluhuoneiden yksityisestä vuokrauksesta
tulevaisuudessa. Jäsenkokouksen myönteisen päätöksen ja sääntömuutoksen myötä
yhdistys päätti jatkaa mahdollisuuksien mukaan nykyisten maksusitoumusasukkaiden
vähetessä toimintaa yksityisesti vuokraamalla soluhuoneita Solakalliosta.
Solakallion asumisyhteisön toiminta painottui alkuvuodesta paitsi tilapäisasumisyksikön
toiminnan jatkamiseen myös palveluohjauksen tarjoamiseen asukkaillemme
toimintasuunnitelman mukaisesti. Henkilökunnan työvuorojen muutoksilla pystyimme
vaikuttamaan siihen että asumisohjaajat kykenivät paremmin työskentelemään asukkaiden
arkeen liittyvän tuen, neuvonnan ja ohjauksen parissa.

Asukkaista maahanmuuttajataustaisia oli keskimäärin 39%.
Solakallion käyttöaste oli koko vuodelta yhteensä 88,2% asumisvuorokausien ollessa yht.
14 633 vrk. Käyttöaste laski heti lokakuusta asukkaiden muuttaessa Solakallion
asumisyhteisöstä, joulukuussa sen ollessa 73,4%.

Kahvila Porina
Malmin yhteisötilan oheen remontoitiin kahvilatoimintaan tarkoitettu oma tila joka otettiin
käyttöön heinäkuussa-14.
Sääntömääräisessä kevätkokouksessa hallitus ehdotti sääntömuutosta, joka mahdollistaa
myös yhdistyksen harjoittaman kahvilatoiminnan. Ehdotus hyväksyttiin.
Kahvila Porina aloitti toimintansa hiljakseen, toiminnan vilkastuessa pohjoisen alueen
päihdekeskusten yhdistyessä ja muuttaessa Soidinkuja 4-6 kiinteistöjen viereiseen
rappuun tuoden sieltä sekä henkilökuntaa että asiakkaita kahvilaan.
Kahvilan tarkoituksena on toimia arkipäivisin lounaskahvilana, vastata yhdistyksen
järjestämistä tarjoiluista ja toimia myös iltaisin ja viikonloppuisin kokous- ja ryhmätilana.
Kahvilan kävijät koostuvat ensisijaisesti Malmin yhteisötilan kävijöistä, henkilökunnasta,
sekä muista ulkopuolisista kävijöistä kuten Pohjoisen alueen psyk.-ja päihdekeskuksen
puolelta tulevista asiakkaista.
Kahvilassa työskenteli vuoden 2014 aikana yksi määräaikainen työntekijä ja
kumppanuussopimuksen mukaisesti tarjoten myös työ- ja toimintamahdollisuuksia
kahdelle kuntouttavassa työtoiminnassa olevalle henkilölle.
Kahvila Porina on Helsingin A-killan ylläpitämä ja rahoittama, jonka kirjanpidosta vastasi
Pinta-Ala Oy.

Viestintä
Viestinnän näkökulma on mukana projektin kaikessa toiminnassa. Viestinnän tehtävänä on
ollut tukea projektin tavoitteiden toteutumista. Tärkein viesti projektin ensimmäisen
toimintavuoden aikana on ollut kertoa Malmin yhteisötilasta ja sen toiminnasta
potentiaaliselle kohderyhmälle – osallistujille, kumppaneille ja sidosryhmille.
Projektin sisäistä tiedottamisen muotoja ovat olleet vuorovaikutustilanteiden lisäksi viisi
kertaa ilmestynyt Kiltasanomat, Facebook ja A-killan kotisivut. Näiden lisäksi tulevaa
toimintaa pidetään esillä Malmin yhteisötilan ilmoitustauluilla. Tarveperusteisesti
tiedottamista on tehty mm. muistioiden, tiedotteiden ja selvitysten avulla. A-killan logo
uudistettiin ja projektille suunniteltiin esite.
Projektin keskeisten kumppaneiden välisen viestinnän tärkein muoto on ollut tapaamiset ja
tiedotustilaisuudet heidän asiakkailleen. Malmin yhteisötilan toimintaa on tehty tunnetuksi
pitämällä tiedotustilaisuuksia yhteisötilassa ja sen ulkopuolella: mm. Tervalammen ja
Ridasjärven päihdekuntoutuslaitokset, kaupungin päihdekatkot, Keravan ja Helsingin
vankilat, eri asumisyhteisöt, Villa Sture, kohtaamispaikka Vesteri sekä projektin

kumppaneiden eri tilaisuudet. Vuoden -14 aikana esittelimme toimintaamme
päihdemessuilla ja Green Care toimintaamme Juuret vapauteen -seminaarissa.
Vuoden 2014 aikana Facebook-sivuillamme oli tykkäyksiä 262 kpl ja kotisivuillemme
kertynyt yhteensä lähes 53 000 käyntiä.

Yhteenveto
RAY:n myöntämän ja sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman projektiavustuksen
myötä kolmivuotinen projektimme ”Polkuja päihteettömyyteen ja hyvinvointiin” aloitti
toimintansa heti vuoden 2014 alusta. Toimitilojen suunnittelu ja remontointi
käyttötarpeitamme vastaaviksi alkoi ripeästi, kuten kolmen määräaikaisen työntekijän
rekrytointi.
Kaupungin kanssa solmimamme kumppanuussopimuksen myötä toimintamme Malmilla
vahvisti hyvin alkanutta yhteistyötä Pohjoisen alueen psykiatrian- ja päihdekeskuksen
sekä kaupungin Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelujen kanssa.
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston myöntämän järjestöavustuksen vuodelle
2015 turvin kokemusasiantuntijan palkkaaminen terveysasemille tuo lisämahdollisuutta
viedä vertaiskokemusta ja -osaamista terveysasemille ja mahdollistaa matalan kynnyksen
palvelujen saaminen päihdeasioissa myös siellä.
Polkuja -projektiin liittyviä merkkipaaluja olivatkin vuonna -14 tekemämme
kumppanuussopimus, saamamme myönteinen järjestöavustuspäätös vuodelle 2015 ja
asiantuntevan ohjausryhmän kokoaminen ja monimuotoinen verkostoyhteistyö.
Epävarmuutta yhdistyksen toimintaan toi Solakallion asumisyhteisön jatkuvuus ja
tulevaisuus maksusitoumusten päätyttyä 15.9.14.
Asumistuottojen vähetessä olimme pakotettuja henkilöstövähennyksiin ja työnkuvien
uudelleen organisoimiseen.
Vuotta 2014 leimasi vahvasti uuden toiminnan aloittaminen ja toisaalta osittain
pakotettuina joistakin vanhoista toiminnoista luopuminen, kuitenkin samaan aikaan
yhdistys- ja jäsentoimintamme selkeästi virkistyessä ja lisääntyessä toivottuun suuntaan.
Helsingissä 25.3.2015
Helsingin A-kilta ry:n hallitus

