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MALMIN YHTEISÖTILAN AVAJAISET

MALMIN KUULUMISET

Helsingin A-killan uuden yhteisötilan
avajaisia juhlittiin virallisesti 5.-6.6.
hernerokan ja kakun voimin. Tunnelma
oli lämmin ja leppoisa. Torstaina
vieraita viihdytti Helsingin A-killan
graafisen ilmeen suunnitelleen
moniosaaja Pertti ”OlliBull” Anikarin
bluessävytteinen musisointi.

Jo ennen avajaisia toiminta on pyörähtänyt
vauhdikkaasti käyntiin. Yhteisötilan ovet ovat
avoinna henkilökunnan voimin ma-pe klo 9 – 18,
keskiviikkoisin klo 20 saakka sekä lauantaisin klo
14 – 20 vapaaehtoisvoimin. Lisää vapaaehtoisia
kaivataan mukaan sekä päivystysrinkiin, että
muuhun toimintaan. Rohkeasti mukaan!

Molempina päivinä paikalle saapui
runsain joukoin sekä
yhteistyökumppaneita, että muita
kiltatoiminnasta kiinnostuneita.
Ilahduttavaa oli miten paljon uusi
yhteisötila kiitosta. Juhlien jättämä
hieno fiilis ja kauniit viherkasvit
ilahduttavat meitä vielä pitkään.

Yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa on
käytännössäkin alkanut, mikä näkyy erityisesti
päivätoiminnassa siten, että Maunulan Mestan
työntekijät Sonja ja Merja tuovat toimintaamme
osan työpanoksestaan.

Kiitämme lämpimästi kaikkia
juhlajärjestelyihin osallistuneita, niin
vapaaehtoisia kuin henkilökuntaakin,
sekä juhlavieraita. Teitte
avajaisistamme ainutlaatuiset!

TOIMINTAA MALMILLA
Ensimmäisessä kävijäillassa 7.5. päätimme
yhdessä kilta-illan siirtämisestä
keskiviikkoiltaan. Kävijöitä kilta-illoissa on ollut
keskimäärin 15 - 25 kävijää/ilta, joten päätös on
osoittautunut toimivaksi. Joka kuukauden
ensimmäinen keskiviikko pidämme ns. kävijäillan
klo 17 - 18, missä suunnittelemme tulevaa ja
vaihdamme kuulumisia ja ideoita toiminnan
tiimoilta.
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Kävijäillan tuloksena on syntynyt jo teemallinen
keskusteluryhmä, joka kokoontuu joka toinen
keskiviikko klo 16 -17.30 vaihtuvin teemoin ja
alustuksin. Mukana ryhmässä on Malmin
päihdepoliklinikan sosiaaliterapeutti Leena
Komujärvi, joka toimii yhtenä alustajista.
Seuraava kokoontuminen on 25.6. klo 16,
teemana tunteiden sääntely ja itsehallintakeinot.
Toinen yhteisen ideoinnin tulos on
ulkoiluiltapäivä joka torstai. Lähtö Soidinkujalta
klo 14 Karviaispolun palstalle, jossa kasvimaan
hoidon ohessa pelaamme ulkopelejä ja nautimme
kesästä.

Tiloissamme kokoontuu myös
PA-ryhmä torstaisin klo 16 17.30 ja NA-ryhmä lauantaisin
klo 18 - 19.30

 Kahvila Poria aukeaa yhteisötilan
yhteyteen heinäkuun alkupuolella.
Aamupuuroa myynnissä jo 16.6.
alkaen ma, ke, pe klo 9-10. Puuro 50
senttiä, puuro, leipä ja maito 1€.
SOLAKALLION KUULUMISET
Solakallion Yhteisötila on myös kesän ajan
auki arkisin klo 10-16.
Ryhmähuone on kävijöiden käytössä
kahvitteluun, lehden lukuun ja internetin
käyttöön. Myös piha-alueen grilli on
kävijöiden käytössä!
Kaikki ryhmät kokoontuvat kuitenkin Malmin
Yhteisötilassa.
Solakallion asumisyhteisön tulevaisuus
tilapäisasumispaikkoja tarjoavana yksikkönä
on tällä hetkellä vakaalaudalla. Helsingin
kaupunki on ilmoittanut, että se lopettaa
tilapäisasumispaikkojen ostamisen kokonaan
ja suuntaa palvelujen ostamisen tuettujen
asumisyksiköiden, että kriisiasuntopaikkoja
tarjoaville asumispalveluntuottajille.

TULEVIA TAPAHTUMIA
 Melontaretki Nummi-Pusulaan 17.6.
(täysi)
 Juhannuksen grillijuhlat palstalla 20.6.
lähtö killasta klo 15. Talo tarjoaa
grillattavat, hyvä mieli mukaan.
Tervetuloa viettämään selvästi
parempaa juhannusta 
 Kaikille avoimet grillijuhlat Solakallion
asumisyhteisön pihamaalla 26.6. klo
11

Olemme käynnistäneet neuvottelut Helsingin
kaupungin, RAY:n, ARA;n ja Y-säätiön kanssa
ja kartoitamme tällä hetkellä erilaisia
rahoitus- ja toimintamahdollisuuksia
asumispalvelumme jatkuvuuden
turvaamiseksi.
Tiedotamme heti kun tiedämme enemmän
Solakallion tilanteesta ja tulevaisuudesta.
Isompien päätösten edessä kutsumme
ylimääräisen yhdistyksen jäsenkokouksen
päättämään asumispalvelua koskevista
asioista.

