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MALMIN YHTEISÖTILA
Malmin yhteisötilassa kesä on sujunut joutuisasti
laajenevan toiminnan merkeissä. Yhteistyö
Helsingin kaupungin kanssa on käynnistynyt, mikä
on tuonut yhteisötilaan lisää päivätoimintaa.
Ilolla olemme toivottaneet tervetulleeksi tiimiin
Sonja Hartikaisen ja Merja Rouvisen, entisen
Maunulan Mestan työntekijät.
Aukioloajat ovat laajentuneet kesän kuluessa
siten, että malmin yhteisötila on nyt avoinna joka
päivä: ma, ti, to, pe 9 – 18, ke 9 – 20, la 14 – 20 ja
su 10 – 16. Suuri kiitos mukaan tulleille
vapaaehtoisille, jotka mahdollistavat viikonlopun
aukiolon. Lisää toimijoita mahtuu kuitenkin
mukaan sekä aukiolo-rinkiin että mukaan katkoinfoihin. Lisätietoja yhteisöohjaajilta.

KAHVILA PORINA

Kahvila Porina on avannut ovensa elokuun
alussa. Kahvila avoinna ma-pe klo 9-14. Tarjolla
on aamupuuron ja keittolounaan lisäksi suolaisia
ja makeita leivonnaisia, sämpylöitä ja eväsleipiä
sekä makeisia, jäätelöä ja virvokkeita. Kaikki
tuotteet on ostettavissa myös mukaan. Valikoima
vaihtelee päivittäin ja laajenee kysynnän mukaan.
Mervin lisäksi kahvilassa työskentelee Pauli, joka
aloitti kuntouttavassa työtoiminnassa elokuun
puolessa välissä ja lisää käsipareja on myös
tulevaisuudessa luvassa. Kahvilan tuotoilla
rahoitetaan yhteisötilan toimintaa.
 Aamupuuro klo 9 – 10, 1 €
o sis. leipä ja maito
 Keittolounas klo 11 - 13, 5 €
o sis. leipä, levite ja kahvi,
kasvispäivinä myös kahvileipä

KESÄN TOIMINTA

Kesän aikana on järjestetty useita retkiä ja
osallistuttu moniin tapahtumiin. Melontaretkeä kiusasi kova tuuli, mutta muuten retki
onnistui loistavasti. Kalaretket ovat
suuntautuneet kesän aikana
Vanhankaupungin lahdelle, Ruoholahteen ja
viimeksi 22.8. Mustikkamaalle. Lisää retkiä
luvassa syksyn mittaan.
Juhannusta vietettiin isolla porukalla
Malmilla sisätiloissa kaatosateen takia, mutta
se ei tunnelmaa häirinnyt. Kiitos vielä kerran
kaikille mukavasta juhannuksen startista.
Solakalliossa on grillattu sekä paistettu lettuja
Mestan, killan ja Soliksen porukalla pariinkin
otteeseen. Yhdessä on myös jännätty niin
jalkapallon MM-kisoja kuin yleisurheiluakin
Malmin kisakatsomossa ja Karvisen
kesäolympialaisissa kiltalaiset kahmivat
mainetta ja kunniaa sateisesta säästä
huolimatta.
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KAIKILLE AVOIN
RYHMÄTOIMINTA

 Teemallinen keskusteluryhmä joka toinen
keskiviikko klo 16 – 17.30
o 27.8. Pelot, alustajana Sonja
Hartikainen
o 10.9. ylisukupolvisuus, Leena
Komujärvi
o 24.9. aihe vielä avoin
 PA-ryhmä torstaisin klo 16 – 17.30
 NA-ryhmä lauantaisin klo 18 – 19.30

 10.10. Sieniä Sipoon korvesta,
kalliokiipeilyä
 17.10. Syyskalastusta
 Varsinainen sääntömääräinen syyskokous
tullaan pitämään Malmin Yhteisötilassa
13.11.2014 klo 18.
Kutsu kokoukseen seuraavassa KiltaSanomissa.
Kaikista retkistä ilmoitus yhteisötilan
ilmoitustaululla n. 1-2 vk ennen retkeä.
Sitova ilmoittautuminen, koska paikkoja
aina rajoitetusti ellei toisin ilmoiteta.

UUTTA

 Tukivalmennusryhmä raittiuden alkuun
päässeille (3 kk -) päihdetoipujille. Joka
toinen tiistai (parilliset viikot) klo 15 – 17.
Mukaan pääsee haastattelun kautta.
Tiedustelut, ilmoittautumiset ja
haastattelut: Ilmo Häkkinen, p. 0400355 290 tai ilmo.hakkinen@gmail.com

TULEVIA TAPAHTUMIA
 Toiminnansuunnittelu-ilta 3.9. klo 17.
Lähiöliikuttajaprojektista Elina
Sorakunnas kertoo liikuntaan liittyvästä
yhteistyöstä. Lisäksi suunnitellaan syksyn
toimintaa, tervetuloa!
 8.9. Puolijoukkueteltan pystytystreenit ja
grillausta Solakalliossa. Erillinen ilmoitus
killassa lähempänä, kun aikataulu on
selvillä.
 19.9. syyskalastusta
 20. -21.9. Syysretki Tervapirtille. Yhdessä
oloa, ulkoilua, kalastusta yms.

KOKOUSKUTSU

Helsingin A-kilta ry:n ylimääräiseen
jäsenkokoukseen
Ylimääräinen jäsenkokous järjestetään
Malmin Yhteisötilassa, Soidinkuja 4-6-,
00700, C-rappu
18.9.2014 klo 18.00
Kokouksessa käsitellään Solakallion
asumisyhteisöön liittyviä toiminnan
muutoksia ja sääntömuutosehdotusta.
HALLITUS

