Helsingin A-Kilta ry
TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2018
52. toimintakausi: Muutoksia, yhteistyötä,
mukavaa päihteetöntä toimintaa

Voimaannuttavaa naiserityisten kokemusten jakamista ja hemmottelua
luomukasvinaamioilla naisten illassa 8.10.2018.

1. JOHDANTO
Helsingin A-Kilta ry jatkoi vuonna 2018 päihde- ja mielenterveystoipujien sekä
heidän läheistensä hyvinvointia tukevaa työtä tavoittaen satoja kohderyhmäänsä kuuluvia ihmisiä. Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus Stea
tuki matalan kynnyksen vertaistuellista toimintaa Malmin yhteisötilassa.
Helsingin kaupunki tuki kokemusasiantuntijan vastaanottoa Maunulan
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terveysasemalla. Kolmannen sektorin toimijana täydensimme julkisen sektorin
palveluja ja loimme omalta osaltamme helsinkiläisille tärkeän osan palveluketjua
– paikan vertaistuelliseen yhteisöllisyyteen. Kumppanuustoiminta kaupungin
kanssa mahdollisti asiakkaan aseman vahvistamisen.
Yhdistys edisti yhteistyön ja toiminnan moninaisuutta. Viestinnässä painotettiin
avoimuutta ja erilaisista taustoista tulevien eri-ikäisten toipujien tasavertaista
osallisuutta yhteisössä (esim. naiserityiset, korvaushoidossa olevat, eri-ikäiset
aikuiset).
Tervehdyttääkseen pitkään huolta aiheuttaneen taloutensa yhdistys myi
osoitteessa Solakalliontie 11 omistamansa rakennuksen Oranssi Asunnot Oy:lle
ja lopetti täten Solakallion asumispalvelut.

Helsingin A-Kilta perusti Solakallion ”toipilaskodin”
4.4.1968. Vuoden 2018 syksyllä Oranssi Asunnot alkoi
järjestää alueella nuorille asuntoja killan toivomalla
tavalla: sosiaalisin perustein.

Pienempään, mutta silti merkittävään muutokseen jouduttiin valmistautumaan,
kun Merimieseläkekassa irtisanoi 31.10. Malmin yhteisötilan vuokrasopimuksen
osoitteessa Soidinkuja 4–6 C. Loppukautta sävytti huoli siitä, mistä saataisiin
kohtuullisella vuokralla riittävän tilava yhteisötila, jonne kumppanin, Pohjoisen
psykiatria- ja päihdekeskuksen, asiakkaiden olisi edelleen helppo tulla. Uusi tila
löytyi onneksi Ala-Malmin torilla sijaitsevasta Postitalosta, jonne on vain
muutaman minuutin kävelymatka niin Malmin rautatieasemalta kuin
Sodinkujalla sijaitsevasta psykiatria- ja päihdekeskuksestakin. Vuokrasopimus
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allekirjoitettiin 16.12., mutta silti ehdittiin viettää päihteetön joulun aika
nostalgisissa tunnelmissa Soidinkujalla.
A-kiltatoiminnan arvot:
Yhdistys teki työtään valtakunnallisen A-kiltatoiminnan arvojen pohjalta
korostaen päihteettömyyttä, kokemuksellisuutta, toiminnallisuutta,
vapaaehtoisuutta, yhteisöllisyyttä ja yhteistoimintaa.

2. POLKUJA PÄIHTEETTÖMYYTEEN JA HYVINVOINTIIN
2.1. Malmin yhteisötila
Malmin yhteisötila on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jonka ylläpitämisen
tarkoituksena on mahdollistaa mielenterveys- ja päihdetoipujien sekä läheisten
keskinäinen vertaistuki ja päihteetön vapaaehtoinen yhteisöllisyys. Vuosina
2014–2016 Raha-automaattiyhdistyksen tuella toteutettu Polkuja
päihteettömyyteen -projekti oli mahdollistanut uudenlaisen, julkisen ja
kolmannen sektorin rajat ylittävän yhteistyön päihdetyössä. Yhdistys jatkoi
kumppanuustyötä vuosina 2017 ja 2018 Stean tukemalla Ak-hankkeella, joka
myönnettiin ”päihteettömän vertais- ja vapaaehtoistoiminnan ja matalakynnyksisen kohtaamispaikkatoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen”.
Malmin yhteisötila sijaitsi vuosina 2014–2018 osoitteessa Soidinkuja 4–6 C,
aivan Helsingin pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskuksen naapurissa, minkä
ansiosta keskuksen asiakkaat saattoivat tulla arkisin hoidon yhteydessä A-Kiltaan
viettämään päihteetöntä päivää. Vuokrasopimuksen päättyessä hallitus löysi
uuden tilan osoitteesta Ala-Malmin tori / Hietakummuntie 19.
Hallitus näki, että uuteen yhteisötilaan pitäisi rakentaa isompi keittiö ja
kokonaan puuttuva ryhmähuone, mutta mistä rahat? – Erityiseksi ilonaiheeksi
tuli tieto siitä, että ryhmähuoneen materiaalit ja työ luvattiin lahjoittaa A-killalle
ja että muutto- ja remonttitalkoisiin ilmoittautui muutenkin iso joukko
vapaaehtoisia.

HELSINGIN A-KILTA RY

VUOSIKERTOMUS 2018

!3

Hallituslaisia ihmettelemässä 22.11.2018, voisiko uuden
yhteisötilan perustaa Malmin Postitalon toiseen
kerrokseen.

Kohderyhmä ja käyntikerrat:
Toiminnan kohderyhmään kuului päihde- ja mielenterveystoipujia sekä läheisiä.
Korvaushoidossa olevat olivat tervetulleita, eikä toiminnassa muutenkaan tehty
eroa eritaustaisten päihde- ja mielenterveystoipujien välillä. Pääsyvaatimuksena
Malmin yhteisötilaan oli yksi päihteetön päivä. Kynnyksen piti matalana myös
luottamuksellisuuden kunnioittaminen: kävijöiltä ei vaadittu asiakastietoja. Jotta
toiminnan toteutuminen voitaisiin osoittaa rahoittajalle numeraalisesti, kävijöitä
pyydettiin kuitenkin merkitsemään etunimensä tai nimimerkkinsä kävijävihkoon.
– Yksittäisiä kävijöitä noin 500
– Miehiä 60 %, naisia 37 %, muita / en halua kertoa 3 %
– Tutustumiskäyntejä 368
– Yhteisötila avoinna arkisin klo 9–16 sekä sunnuntaisin klo 10–16 ja lokamarraskuussa myös lauantaisin 10–16
– Aukiolopäiviä 316
– Palveluohjauskertoja: noin 142
Käyntikertoja kaikkiaan vuonna 2016 / 2017/ 2018:
8733 / 9293 / 9572
Arkiaamuisin tarjottiin kävijöille puuroa ja sunnuntaisin keittoa. Kahvia ja teetä
oli tarjolla aina. Vapaan päihteettömän ja vertaistuellisen yhdessäolon lisäksi
ammennettiin hyvinvointia ja tukea toipumiseen ryhmistä, tapahtumista ja
retkistä.
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Malmin yhteisötilassa toimineita ryhmiä vuonna 2018 (”uutuudet”
korostettu):
AA-ryhmä (”Ryhtiryhmä”) sunnuntaisin
Biljardiporukka lähes päivittäin
Emilian teematunti keskiviikkoisin kesä-heinäkuussa: retkiä, rentoutumista ja
liikuntaa (Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskus)
Erityisten naisten ilta maanantaisin kevät- ja syyskaudella
Jatsipeliporukka
Kaksoispiste kaksoisdiagnoosin omaaville perjantaisin kevätkaudella
Kasvimaan hoitajat kevät- ja kesäkaudella
Keittolounas ja keskusteluryhmä sunnuntaisin
Kiltaillat maanantaisin kesäkaudella
Kiltalauantait loka-marraskuussa
Liikuntaryhmä Maunulan liikuntahallilla kevät- ja syykaudella (pohjoisen
psykiatria- ja päihdekeskus)
Mielenterveysteemaiset luennot ja ryhmät joka toinen torstai-ilta kevät- ja
syyskaudella (Ogelikerho)
Nuorten miesten Päihteetön päivä -ryhmä kevätkaudella tiistaisin ja
syyskaudella keskiviikkoisin (yhteistyössä Pohjoisen nuorten
sosiaalityö)
Relax-rentoutustuokiot tiistaisin (Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskus)
Tukivalmennusryhmä joka toinen tiistai kevät- ja syyskaudella
(Tukihenkilötyöyhdistys)
Wertsu-ryhmä torstaisin marras-joulukuussa (Lännen aikuissosiaalityö)
Äijäilta tiistaisin kevät- ja syyskaudella
Muita ryhmiä:
Askartelijat
Joken ja kavereitten musatuokio (syyskausi)
Kevät- ja syystalkoot
Kisastudio
Kohotuokio – vertaisryhmä korvaushoidossa oleville (yhteistyössä Tukikohta ry)
Ruokaryhmä
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Aina ei ehditä kasvimaalle saakka grillaamaan – Rale
valmistaa äijäsapuskaa äijäiltaan Soidinkujan parkkipaikalla
8.5.2018. Jokke vierellä avustaa.

Hullunhauskoja retkiä:
Retkitoimintaa suunniteltiin kävijäkokouksissa, minkä tuloksena ohjelmaan
otettiin rankkojen eräilytyyppisten retkien sijaan kevyet päiväretket, joihin voi
osallistua kunnosta riippumatta. Esimerkkejä:
Hullunhauska retki Lapinlahden entiseen mielisairaalaan 27.2.
Iloinen kesäretki Talvipuutarhaan 29.5.
Saariretki Kallioniemeen 4.6. (yhteistyössä kaupungin päiväkeskus Villa Elfvik)
Pihapeliturnaus Sillanpirtissä 19.6. (yhteistyössä Koisonrannan
asumispalvelukeskus / Arvikoti, THT, Suojapirtti ja Vantaan A-kilta ry /
Kiltakoti ja Korttelikaverit-hanke)
Kesäinen kulttuuriretki Fiskarsiin 7.8.
Retki Tervalammen kartanon kuntoutuskeskukseen 7.9.
Maailmanlopun revyy -teatteriretki 24.10. (yhteistyössä Ogelikerho)
Kasvimaata hoidettiin Malmin yhteisötilan ”kesäolohuoneessa” osoitteessa
Karviaismäentie 9. Palsta sijaitsee Longinojan varrella, ja vapaaehtoisten
kasvimaan hoitajien lisäksi myös muut kävijät tekivät sinne retkiä.
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Muita mieleenpainuvia tapahtumia Malmin yhteisötilassa:
– Helsingin A-Killan ja Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskuksen yhteinen
vappuinen kevätfoorumi 24.4. Teemana ”Limuviinat kaupoissa – lisääntyykö
arjen onnellisuus? Tupa täynnä kiinnostuneita keskustelemassa ylilääkäri JussiNiemi-Pynttärin sekä professori Timo Airaksinen ja Pekka Puskan kanssa.
– Esimerkkejä päihteettömistä juhlista: Juhannusjuhla yhdistyksen kasvimaalla
21.6., erityisten naisten iltoja juhlistava taidepainotteinen päivä 18.11.,
jouluinen juhla-ateria ja joululaulut 18.12., päihteetön jouluaatto ja joulupäivä
juhlaruokineen 24.–25.12.

Ylilääkäri Jussi Niemi-Pynttäri sekä professorit Timo
Airaksinen ja Pekka Puska alustivat keskustelua alkoholipolitiikasta 24.4.2018 ”vanhassa” Malmin yhteisötilassa,

2.5. Yhteistyö / Liikkuva työ
Arjen työn mahdollisti avustusten ohella vastavuoroinen kumppanuus Helsingin
kaupungin Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskuksen kanssa. Keskusteluapua,
koulutusta ja virkistystä tarjosi A-Kiltojen Liitto.
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Kokemustietoa A-kiltatoiminnasta vietiin esimerkiksi kaupungin itäisen alueen
starttiryhmään, Kalasataman hyvinvointi- ja terveyskeskuksen starttiryhmään,
Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskuksen Muutos-ryhmään, Järvenpään
päihdesairaalaan ja Sörnäisten vankilaan.
Helsingin A-Killalla oli edustus Raittilan ohjausryhmässä. Syksyllä Helsingin AKilta sai koordinaatiovastuuvuoron Helsingin kaupungin mielenterveys- ja
päihdetyön sekä alueella toimivien alan järjestöjen Vety-verkoston yhteistyöstä.
A-Kilta kutsui myös koolle Vety-verkoston vuonna 2019 järjestettävän Yhteisellä
asialla, samalla viivalla -seminaarin suunnitteluryhmän.
Muita yhteistyötahoja (Malmin yhteisötilassa usein toimineet tahot korostettu):
AA (Ryhtiryhmä)
A-killat / eteläinen ja valtakunnallinen yhteistyö (mm. Espoon, Järvenpään ja
Vantaan A-killat)
A-klinikkasäätiö / Järvenpään päihdesairaala
Amiedu
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Helsingin Diakonissalaitos
Helsingin kaupunki (Idän psykiatria- ja päihdekeskus; Kalasataman hyvinvointija terveyskeskus; Maunulan terveysasema; Lännen aikuissosiaalityö /
Kuntoutusohjaus; Pohjoisen nuorten sosiaalityö; Psykiatrian ja
päihdehuollon erityispalvelut; Suursuon sairaala; Villa Sture;
Tervalammen kartanon kuntoutuskeskus)
Kriminaalihuollon tukisäätiö / Vertaistuki Redis ja Raittila
Laurea ammattikorkeakoulu
Metropolia ammattikorkeakoulu
Mielenterveyskuntoutujien Ogelikerho
Raittiudet ystävät ry
Ridasjärven päihdehoitolaitos
Rikosseuraamuslaitos, Sörnäisten vankilan ”Sörkka-yhteisö”
Sillanpirtti / Suoja-pirtti ry, Korttelikaverit
Suojatie ry
Tukihenkilötyöyhdistys ry
Tukikohta ry
Tukiyhdistys Karvinen ry
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Vety-verkosto (erityisesti A-Klinikkasäätiö / Kokenet; Helsingin kaupungin
mielenterveys- ja päihdepalvelut; Kriminaalihuollon tukisäätiö; ProTukipiste ry; Sininauhakoti Oy, Tukikohta ry)
Vantaan kaupunki / Koisonrannan asumispalvelukeskus / Arvikoti

3. KOKEMUSASIANTUNTIJATOIMINTA
Yhdistys sai Helsingin kaupungin järjestöavustusta kokemusasiantuntijan
palkkaamiseen. Vuonna 2015 aloitetussa työssä kokemusasiantuntijuus on tuotu
voimavaraksi päihde- ja mielenterveystyöhön Pohjois-Helsingissä ja laajemminkin kaupungin alueella. Helsingin A-Kilta järjesti kokemusasiantuntijan
Maunulan terveysasemalle ja sen naapurissa sijaitsevaan Suursuon sairaalaan
kolmena päivänä viikossa.
Kokemusasiantuntija otti vastaan kävijöitä, joita mietitytti oma tai läheisen
päihteidenkäyttö, sekä keskusteli heidän kanssaan puhelimitse. Luottamuksellisuuden varmistamiseksi vastaanotolla ei vaadittu asiakastietoja.
Käyntikertoja Maunulan terveysasemalla noin 100
Lisäksi tapaamisiin verrattavia luottamuksellisia puheluita
Suursuon sairaalassa kymmeniä asiakastapaamisia
Kokemusasiantuntija työskenteli myös kahtena päivänä viikossa Malmin
yhteisötilassa sekä vieraili kaupungin henkilökunnan tapaamisissa ja muiden
yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa kertomassa palvelusta. Kokemusasiantuntija osallistui muun muassa valtakunnallisiin sosiaalityöntekijöiden
seminaariin ja kokemusasiantuntijaseminaariin.

4. SOLAKALLION VUOKRATOIMINNAN PÄÄTTYMINEN
Helsingin A-Kilta ylläpiti ”Solista” eli Solakallion asumisyhteisöä vuodesta 1968
aina kesäkuulle 2018. Yhdistys tarjosi yksinäisille miehille päihteettömän kodin
ja palveluohjausta osoitteessa Solakalliontie 11. Vuoden 2016 lopussa Helsingin
kaupunki lopetti maksusitoumukset, joiden avulla Soliksen toimintaa oli pystytty
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ylläpitämään. Muutoksen seurauksena Helsingin A-Kilta joutui vuokraamaan
Soliksen asunnot vuonna 2017 vapailla vuokramarkkinoilla. Vuokratoiminnan
tappiollisuutta lisäsi vuosien mittaan rakennuksiin kertynyt korjausvelka.
Vuoden 2017 kevätkokouksessa yhdistys oli päättänyt luopua vuokratoiminnasta taloudellisen kannattamattomuuden ja tästä yhdistykselle
aiheutuvien haittojen vuoksi. Helsingin A-Kilta ry ja Oranssi Asunnot Oy
allekirjoittivat 12.1.2018 kauppakirjan, joka siirsi Helsingin A-Killan omistaman
Solakallion rakennuksen omistusoikeuden ja maanvuokraoikeuden Oranssi
Asunnot Oy:lle. Ehtona oli, että Oranssi Asunnot ryhtyy järjestämään alueella
asumistoimintaa sosiaalisin perustein. Asukkaiden vuokrasopimukset oli irtisanottu vuoden 2017 lopulla, ja kevätkaudella 2018 Solakallion asumisohjaaja
auttoi asukkaita löytämään uudet kodit ja alasajoi toiminnan yhteistyössä
hallituksen kanssa.

5. YHDISTYKSEN JÄSENET, HALLITUS JA SÄÄNTÖMÄÄRÄISET
KOKOUKSET
Vuonna 2018 yhdistyksellä oli 118 jäsentä, joista naisia 50 ja miehiä 68 (v. 2017
jäsenmäärä: 105). Jäsenmaksu oli 15 euroa.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Malmin yhteisötilassa
keskiviikkona 25.4. klo 17 ja syyskokous samassa paikassa 7.11. klo 17.
Toiminnantarkastaja oli Pekka Niemi.
Vuoden 2017 syyskokouksen valitseman hallituksen kokoonpano vuonna 2018:
puheenjohtaja Unto Turunen, varapuheenjohtaja Ismael Rantala,
jäsenhankintavastaava Pekka Luukkonen, talousvastaava Erkki Kukkonen,
remonttivastaava Reijo Lehtonen. (Varajäsenet: Wesa Karsikas ja Marjo
Soulanto). Hallitus kokoontui 9 kertaa ja käytti lisäksi päätöksenteossa
sähköpostilistaa. Päätöksenteollaan hallitus pyrki talouden tervehdyttämisen
lisäksi varmistamaaan yhdistyksen työn monipuolisuuden ja kehittävän otteen
sekä lisäämään ilmapiirin myönteisyyttä ja toiminnan avoimuutta.
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6. YHDISTYKSEN MUUT VASTUUHENKILÖT
6.1. Yhdistyksen palkkaamat työntekijät
Yhdistyksellä oli palkattuina työntekijöinään Stean tuella kehittämiskoordinaattori-toiminnanjohtaja sekä ohjaaja, joka vastasi Malmin yhteisötilan
aukiolosta arkisin. Lisäksi palkattiin lyhyempiin projekteihin ja sijaisuuksiin aika
ajoin muita työntekijöitä. Helsingin kaupungin tuella palkattiin
kokemusasiantuntija. Solakallion asumisohjaaja työskenteli tammikuulta
kesäkuulle osin palkkatuella ja osin yhdistyksen omalla rahalla. Henkilötyövuosia
kertyi yhteensä 4.
6.2. Vapaaehtoiset
Vapaaehtoista kävijöiden keskinäistä vertaistukea toteutettiin yhteisötilan
jokaisena aukiolon päivänä. Sunnuntaisin ja lauantaisin yhteisötilan
aukipitämisestä vastasi vuonna 2018 pääosin kaksi vapaaehtoista. Myös naisten
illoissa oli syyskaudella vapaaehtoinen. Lisäksi lukuisat kävijät toimivat vuoden
mittaan erilaisissa pienemmissä vapaaehtoistehtävissä, muun muassa: tiedotus,
kahvinkeitto, ruuanlaitto, kahvikassasta huolehtiminen, somistus, viherkasvien
hoitaminen, tanssi, soitto ja laulu, äänentoistolaitteiden roudaus ja miksaus,
toiminnan suunnittelu, kasvimaan hoitaminen, kyyditys, kevät- ja syystalkoot,
remontin suunnittelu, muuttotalkoot.
Vuonna 2016 vapaaehtoisia: 12
Vuonna 2017 vapaaehtoisia: 17
Vuonna 2018 laskettuja vapaaehtoisia: 18 (– lukumäärä ei sisällä päivittäisiä
vertaistuen antajia eikä hallituksen jäseniä, jotka tekivät yhteisötilan hyväksi
runsaasti vapaaehtoistyötä myös varsinaisen hallitustyöskentelyn lisäksi)

6.3. Yhteistyötahojen työntekijät
Edellä mainittujen lisäksi yhteisötilassa työskenteli viikoittain muitakin
vastuuhenkilöitä, kuten psykiatria- ja päihdekeskuksen työntekijä, useita
kaupungin sosiaalityöntekijöitä, Tukihenkilötyöyhdistyksen työntekijä sekä
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kuntouttavassa työtoiminnassa olevia, työkokeilijoita ja harjoittelijoita. He kaikki
monipuolistivat ja täydensivät hienosti pienen yhdistyksen työtä ja tarjontaa.
6.4. Vastuuhenkilöiden tuki
Sekä palkatuilla että vastuullista työtä tekevillä vapaaehtoisilla työntekijöillä oli
mahdollisuus osallistua työnohjaukseen ja hyvinvointipäivään. He pääsivät
osallistumaan myös A-Kiltojen Liiton virkistys- ja koulutustoimintaan.
Vapaaehtoiset kutsuttiin jouluiselle aterialle ja retkille virkistymään maksutta.
Lisäksi järjestettiin todistukseen oikeuttava kaksipäiväinen Mielenterveyden
ensiapu 1 -kurssi ja itsetutkisteluaiheinen miniseminaari sekä osallistuttiin
koulutuksellisiin seminaareihin ja tapahtumiin myös yhteisötilan ulkopuolella.

7. TALOUS
Kehittävän ja uusia toimintamenetelmiä luovan työn sekä sen vakauden ja
jatkuvuuden mahdollistivat Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskuksen
(Stea) myöntämä Ak-hankeavustus ja Helsingin kaupungin järjestöavustus.
Yhdistyksen talous oli toimintakauden 2018 päättyessä kohtuullisen hyvällä
tolalla talouden tervehdyttämistoimien vuoksi. Solakallion myyntituloilla
yhdistys maksoi lukuisten peräkkäisten tappiollisten vuosien aikana kertyneet
velat.
Tulos vuonna 2017: - 41 296, 29€
Tulos vuonna 2018: 22 830, 37 €
Yhdistys hankki taloushallinto-ohjelman sekä kirjanpito- ja palkanmaksupalvelut
edelleen Admicom Oy:lta ja Adminetiltä.

8. VIESTINTÄ
Vertaistuen ytimessä on viestintä: toipumista tukevan kulttuurin huomioiminen
arjen keskusteluissa, toivoa luovat kokemustarinat ja kuulluksi tuleminen. Tietoa
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päihdetoipumista tukevasta vertaistuesta hyvinvointierojen kaventamiseksi vietiin
eteenpäin yhdistyksen kaikessa toiminnassa ja yhdistyksen toimintaperiaatteista
kerrottiin yhteistyöfoorumeilla, verkossa ja sosiaalisesa mediassa. Yhdistyksen
jäsenet, työntekijät ja vapaaehtoiset tiedottivat ja keskustelivat yhdistyksen oman
toiminnan lisäksi erilaisissa päihde- ja mielenterveysalan tapahtumissa ja
sosiaalisessa mediassa.

Vapaaehtoisen kokin valmistama Pavlova-herkku
päihteettömässä juhannusjuhlassa Helsingin A-Killan
kasvimaalla 21.6.2018.

Naisten unelmakartta-askartelua 1.10.2018.
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10. LOPUKSI
Verrattuna taloudellisesti hyvin vaikeisiin edeltäviin vuosiin toimintakausi 2018
sisälsi jo paljon luottamusta ja hyvää tunnelmaa sekä ahkeraa kehittämistyötä.
Suurin Solakallion asumispalvelujen lopettamiseen liittyvä surutyö oli tehty jo
vuonna 2017, ja vuonna 2018 syntyi jo enemmän tilaa uudelle innostukselle ja
luovuudelle. Sääntöjemme mukaan tarkoituksenamme onkin ”– – etsiä uusia
toimintamuotoja päihdeongelmien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.”
Kiitämme vuoden 2018 vastuullisia työntekijöitä ja yhteisötilan moninaista
apuväkeä, vapaaehtoisia, yhteistyökumppaneita, taloudellisia tukijoita sekä
ennen kaikkea jäseniä ja kävijöitä – kaikkia teitä hyviä ihmisiä, jotka ylläpiditte
myönteistä yhteishenkeä ja teitte rohkaisevalla esimerkillänne yhdistyksen työstä
merkityksellisen.
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