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SANOMAT

MALMIN YHTEISÖTILA

Malmin yhteisötilan toiminta on jatkunut
vilkkaana koko syksyn. Päihdepoliklinikan muutto
Soidinkujan tiloihin lokakuussa on vilkastuttanut
etenkin aamupäivän ja kahvila porinan toimintaa.

mukaan harjoittamalla jatkossa yksityistä
soluasunto vuokraustoimintaa . Solakallion
muutoksista tiedotamme tulevissa KiltaSanomissa enemmän.

Auki olemme edelleen joka päivä: ma, ti, to,
pe 9 – 18, ke 9 – 20, la 14 – 20 ja su 10 – 16.
Toiminnansuunnittelu-ilta joka kuukauden
ensimmäinen keskiviikko klo 17. Tervetuloa
mukaan ideoimaan toimintaamme.

KAHVILA PORINA

Kahvila Porina 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.
Valmistamme tuotteita myös tilauksesta.
Lisätietoja Merviltä.
 Aamupuuro klo 9 – 10, 1 €
sis. leipä ja maito
 Keittolounas klo 11 - 13, 5 €
sis. leipä, levite ja kahvi, kasvispäivinä
myös kahvileipä

SYKSYN TOIMINTA

Syksyn retkeilykausi huipentui yön yli retkeen
Nuuksion korpeen. Retkellä yövyttiin
puolijoukkueteltassa, tehtiin ruokaa nuotiolla
ja vaellettiin niin valoisassa kuin pimeässäkin.
Mukana osallistujia myös
Keravan vankilasta, Rediksestä ja Vantaan Akillasta.

KAIKILLE AVOIN
RYHMÄTOIMINTA
SOLAKALLION ASUMISYHTEISÖ

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto teki
Solakallion asumisyhteisöä koskevan päätöksen,
että uusia maksusitoumuksia ei enää myönnetä
helsinkiläisille asunnottomille tilapäisasumista
tarvitseville miehille 15.9.14 alkaen. Yhdistys on
päättänyt ylimääräisessä jäsenkokouksessaan
jatkaa asumisyksikön toimintaa mahdollisuuksien

 Teemallinen keskusteluryhmä joka toinen
keskiviikko klo 16 – 17.30
 PA-ryhmä torstaisin klo 18 – 19.30
 Tuolijooga (maksullinen 5 €/kerta)
lauantaisin klo 12.30 -13.30
 NA-ryhmä lauantaisin klo 18 – 19.30

KILT

SANOMAT
HENKILÖSTÖASIOITA

UUTTA

 Avoryhmäyhteisön Malmin Avoryhmä
tiistaisin2.12.2014 alkaen klo 18-20
Malmin yhteisötilassa. Lisätietoja: Ilmo
Häkkinen, p. 0400-355 290 tai
ilmo.hakkinen@gmail.com
 Draamaryhmä maanantaisin 5.1.2015
alkaen klo 15-17

Solakallion asumisyhteisön tilanteesta ja
yhdistyksen tulojen merkittävästä
vähenemisestä johtuen olemme
pakotettuja henkilöstömäärän
muutokseen. Solakallion
asumisyhteisöstä yhden asumisohjaajan
työsuhde loppuu ja toinen työntekijä
siirtyy Malmin yhteisötilaan
yhteisöohjaajaksi. Myös Malmin
määräaikaisia yhteisöohjaajien
työsuhteita joudutaan päättämään.

JOULU JA MUITA TULEVIA
TAPAHTUMIA
UUSI HALLITUS
 Piparitalkoot pe 12.12.2014 klo 15
 Pikkujoulu ti 16.12.2014 klo 15
 Jouluna (aatto, joulupäivä ja
Tapaninpäivä) kilta auki klo 10 – 20
vapaaehtoisten voimin. Jouluaattona
tarjolla jouluruokaa. Jotta osaamme
arvioida ruokamäärän, ilmoittauduthan
laittamalla nimen listaan. Lista löytyy
killan infopöydältä yhteisötilasta.
Merkitse myös tarvitsetko kyydin kotiin.
Killan auto on käytettävissä kyydityksiä
varten.

Kaikista retkistä ilmoitus yhteisötilan
ilmoitustaululla n. 1-2 vk ennen
retkeä.
Sitova ilmoittautuminen, koska
paikkoja aina rajoitetusti ellei toisin
ilmoiteta.
Malmin yhteisötila
Soidinkuja 4-6 C ,00700 Helsinki
p. 09-715 400,
Kahvila Porina p 046 – 5730 897

Helsingin A-kilta ry:n sääntömääräisessä
jäsenkokouksessa valittiin yhdistykselle
hallitus kaudelle 2015-2016
Puheenjohtajana jatkaa Unto Turunen ja
varsinaisina jäseninä Juha Utter (vp)
Rale Lind sekä uusina Joel Bärlund ja Erkki
Heiskanen.
Varajäseninä jatkavat Ville-Veikko Hirsi ja
Pertti Anikari.
Helsingin A-killan hallitus ja henkilökunta
toivottaa kaikille Rauhallista Joulunaikaa!

