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vuodelta 2019 

1. Helsingin A-Kilta ry:n 53. toimintavuosi: Johdanto 

Helsingin A-Kilta ry jatkoi yleishyödyllisenä yhdistyksenä edistäen mahdollisuuksia 
päihdetoipumiseen, palveluohjaukseen, vertaistuelliseen yhteisöllisyyteen ja 
kokemusasiantuntijan palveluihin. Yhdistys ylläpiti matalan kynnyksen päihteetöntä 
kohtaamispaikkaa Malmilla sekä kokemusasiantuntijan vastaanottoa Maunulan 
terveysasemalla. Yhdistys tavoitti työllään satoja kohderyhmäänsä kuuluvia ihmisiä.

Yhdistys kuului valtakunnalliseen A-Kiltojen Liittoon ja toimi yhteistyössä kaupungin 
Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskuksen sekä lukuisten muiden pääkaupunkiseudun 
päihde- ja mielenterveystoimijoiden kanssa.

2. Malmin yhteisötila – polkuja päihteettömyyteen ja 
hyvinvointiin Matalan kynnyksen kohtaamispaikassa 

Malmin yhteisötilaa ylläpitämällä yhdistys mahdollisti päihde- ja 
mielenterveysongelmista kärsivien keskinäisen vertaistuen ja päihteettömän 
yhteisöllisyyden. Toimintaa on rahoittanut STEA. Muun muassa lähellä sijaitsevan 



Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskuksen asiakkaita saapui ennen tai jälkeen hoidon 
viettämään yhteisötilassa päihteetöntä aikaa. Korvaushoidossa olevat olivat tervetulleita 
mukaan toimintaan. Toiminta oli kävijöiden turvallisuuden varmistamiseksi anonyymiä.

Yhteisötila pidettiin auki arkisin klo 9–16, ja lisäksi järjestettiin ilta- ja 
viikonlopputoimintaa ja retkiä. Sunnuntaisin klo 11–16 päihteetöntä toimintaa järjesti 
vapaaehtoinen. Yhteisötila oli avoinna yksinäisille myös itsenäisyyspäivänä, jouluaattona 
ja joulupäivänä.

2.1. Muutto ja remontti

Toimintaa hidasti alkuvuoden aikana muutto osoitteesta Soidinkuja 4–6 C osoitteeseen 
Hietakummuntie 19 B. Muutto oli välttämätön Merimieseläkekassan irtisanottua syksyllä 
2018 vanhan vuokrasopimuksen remonttisyistä. Uuden tilan Malmin Postitalosta vuokrasi 
yhdistykselle Sponda.

Muutto ja uuden tilan remontti suoritettiin vapaaehtoistyönä. Uudessa tilassa ei ollut 
tarvikevarastoa, ja lisäksi keittiö oli ahdas ja epäkäytännöllisesti piilossa. Vanhasta 
keittiöstä tehtiin siksi varasto ja suurempaan huoneeseen rakennettiin avokeittiö, josta 
käsin on helppo valvoa tilaa. Uudesta tilasta puuttui ryhmähuone, joten se rakennettiin 
kokonaan alusta. Myös lattiaa jouduttiin remontoimaan.

Uusi sijainti vilkkaan Ala-Malmin torin laidalla edellytti turvallisuuden parantamista, ja 
Palmian kanssa tehtiin sopimus vartijakutsupalvelusta.

2.2. Malmin yhteisötilan perustoiminta

Muuton ja remontin takia uusi yhteisötila 
jouduttiin pitämään vuoden alussa kävijöiltä 
suljettuna noin kuukauden lukuun ottamatta 
vapaaehtoista talkooporukkaa. Perustoiminta 
yhteisötilassa väheni remontin vuoksi kaikkiaan 
muutaman kuukauden ajaksi, mutta ehti 
kuitenkin vilkastua syksyyn mennessä 
entiselleen, ja ilmassa oli jopa uudenlaista 
innostusta.

Perustoiminnan alettua kävijöillä oli jälleen 
mahdollisuus osallistua vapaaseen 
päihteettömään seurusteluun ja ryhmiin. 
Palveluohjausta annettiin runsaasti liittyen muun 
muassa Kela- ja asuntoasioihin.

Keväällä 2019 Jussi Niemi-Pynttäri ja Kati 
Sinivuori (oik. Jussin vierellä) luovuttivat ”kapulan” 
pitkän hyvän yhteistyön jälkeen tuleville 
kumppaniedustajille. Kuvassa myös muuta 
kaupungin päihdetyön johtoa. 



2.3. Yhteistyö, liikkuva työ

Kumppanuustyö Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskuksen kanssa mahdollisti edelleen 
asiakasohjauksen ja kohderyhmän tavoittamisen. Vuoden 2019 alussa yhdistys tosin 
menetti kaupungin organisaatiouudistuksen myötä kumppanuustyön pitkäaikaiset 
yhteyshenkilöt Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskuksesta, ylilääkäri Jussi Niemi-
Pynttärin, ylihoitaja Kati Sinivuoren, päihdeohjaaja Ilpo Haapasen ja yhteisötilan kävijöille 
aktivoivaa toimintaa järjestäneen Emilia Nevän.

Kaupungin organisaatiouudistuksen jälkeen kumppanuustyötä rakennettiin uudelleen 
tapaamalla kaupungin päihdetyön johtoa ja eri työntekijöitä Pohjoisen alueelta. Keväästä 
alkaen kaupungin pohjoisen alueen uusi päihdetyön yksikkö Jelppi oli läsnä yhteisötilassa 
torstaisin, ja Jelpin työntekijä piti kävijöille myös korva-akupunktioryhmää. Polin 
ylilääkäriltä, osastonhoitajalta ja muilta työntekijöiltä saatiin tietoa ammatillisesta 
päihdehoidosta, ja yhdessä edistettiin turvallisuutta.

Toipumista tukevaa päihteetöntä ryhmätarjontaa rikastettiin kutsumalla Malmin 
yhteisötilaan muitakin päihteetöntä elämäntapaa ja mielenterveystoipumista edistäviä 
tahoja: AA, NA, Mielenterveyskuntoutujien Ogelikerho, Tukihenkilötyö Yhdistys ry ja 
kaupungin Aikuisten sosiaalityö.

Yhdistys vei infoa päihdesairaaloihin sekä kaupungin Starttiryhmiin ja muihin päihdetyön 
yksiköihin. Helsingin A-Kilta ry koordinoi Helsingissä toimivien vertaisten ja 
ammattilaisten Vety-verkoston tapaamisia ja Yhteisellä asialla, samalla viivalla 
-seminaarin suunnittelua, kutsui koolle naiserityistä työtä tekevien tahojen Bling-
verkoston, osallistui No Labels – No Walls -verkoston tapaamisiin ja järjesti verkoston 
festivaalissa työpajan sekä osallistui A-Kiltojen 
Liiton naisjaoston toimintaan ja järjesti eteläisten 
A-kiltojen yhteistoimintaa yhdessä Espoon A-
Killan kanssa.

2.4. Tilastoa Malmin yhteisötilasta

Käyntikertoja kertyi
9572 vuonna 2018
8200 vuonna 2019.

Kävijöitä päivässä oli keskimäärin
38 vuonna 2018
33 vuonna 2019.

Eri kävijöitä oli noin
500 vuonna 2018
550 vuonna 2019.

Pääsiäisaskartelua naisten päihteettömässä 
illassa. Naisten illoissa jaettiin kokemuksia ja 
tehtiin toipumista tukevia harjoitteita.



Naisia / miehiä oli
205 / 295 vuonna 2018
231 / 319 vuonna 2019.
Lisäksi muita 1–2 hlöä

Ikäryhmät 2018 / 2019:
18–29-vuotiaita 68 / 72
30–62 vuotiaita 351 / 385
63–79-vuotiaita 81 / 93
Lisäksi muutamia lapsia

Päivittäisten käyntikertojen lasku johtunee muutosta ja remontista. Remontin jälkeen 
ryhmätoiminnan vilkastuminen nosti kuitenkin erillisten kävijöiden kokonaismäärää.

Naisille oli vuosina 2018–2019 oma ryhmänsä, jossa kävi myös henkilöitä, jotka eivät 
muuten juurikaan osallistuneet yhteisötilan toimintaan. Kyselyiden ja haastattelujen 
mukaan naiset pitivät tärkeänä heille erikseen suunnattua vertaistoimintaa.

Myös miehille suunnattiin viikoittain omia tapahtumia.

Korvaushoidossa olevia ei hyväksytä kaikkiin päihdetoimintapaikkoihin, mutta Helsingin 
A-Kilta ry on vuosina 2018–2019 tietoisesti työskennellyt eri päihdetoipujaryhmien välisen 
kuilun madaltamiseksi. Korvaushoidossa olevat osallistuivatkin vuoden 2019 mittaan 
aktiivisesti niin yhdistyksen tarjoamaan vapaaseen toimintaan kuin vapaaehtoistyöhön, 
kuntouttavaan työtoimintaan ja työkokeiluun.

Vuoden 2019 toimintaa koskevan kyselyyn vastasi 37 kävijää. Heistä

95 % kertoi saaneensa yhteisötilassa vertaistukea  
84 % kertoi osallistuneensa yhteisötilassa vertaistuen antamiseen toiselle kävijälle
95 % kertoi saaneensa tukea yhteisötilan työntekijältä.

2.5. Toimintamuotoja Malmin yhteisötilassa

Säännöllisesti kokoontuneita ryhmiä ja toimintamuotoja vuonna 2019
• Biljardiporukka lähes päivittäin. Kävijätoimintaa, toisinaan työntekijä mukana.
• Yatzy-peliporukka lähes päivittäin. Kävijätoimintaa, toisinaan työntekijä mukana.
• Aamupuuro tai brunssi muutaman kerran viikossa
• Naisten ilta ma klo 16.30–18.30, kevät- ja syyskausi. A-Killan vertaisryhmä, työntekijä 

mukana.
• Itsetutkisteluryhmä joka toinen ti klo 14, kevät- ja syyskausi. Tukihenkilötyö Yhdistys ry.
• NA Nokka ti klo 18, syyskausi, itsenäinen ryhmä



• Äijäilta ke klo 16.30-18.30, kevät- ja syyskausi. A-Killan vertaistoimintaa, työntekijä 
mukana.

• Kesäinen kiltailta ke 16.30–18.30, kesä-elokuu. A-Killan vertaistoimintaa, työntekijä 
mukana.

• Jelpin päihdetyöntekijä läsnä keskustelupöydässä to noin klo 11–12.30, maalis-joulukuu
• Relax-tuokio / viiden pisteen korva-akupunktio to klo 14, maalis-joulukuu. Kaupungin 

päihdepalvelut / Jelppi.
• Mielenterveyskuntoutujien Ogelikerho joka toinen to klo 17–19.30, kevät- ja syyskausi, 

itsenäinen toiminnallinen vertaisryhmä
• Wertsu Evo -ryhmä to 7.11–5.12. klo 9–12. Kaupungin Aikuisten sosiaalityö.
• AA Nova pe klo 19–21, itsenäinen ryhmä
• Rempparyhmä joka toinen to klo 17 maalis-kesäkuu. Aiheita esim. riippuvuus ja 

arjenhallinta. Itsenäinen ryhmä.
• Kristillinen päihteetön sinkkuilta la klo 17, 5 krt, marras-joulukuu, itsenäinen ryhmä
• Kiltasunnuntai ja lounas klo 11–16 (lyhyt kesätauko). Vapaaehtoisen vastuulla.
• AA Ryhtiryhmä la klo 11–13 (maalis-toukokuu) ja su klo 18 (syys-joulukuu). Itsenäinen 

ryhmä.
• Lisäksi yhteisökokouksia kevät- ja syyskaudella

 Päihteettömiä juhlia ja erityistapahtumia 2019
• Kävijän raittiusvuosipäiväjuhla (4 v.) pe 27.9.
• Avoimet ovet ja glögit (tupaantuliaiset kävijöille, jäsenille ja yhteistyökumppaneille) ma 

2.12. klo 12–15.30
• Päihteetön itsenäisyyspäivä 6.12. klo 11–16
• Jouluinen kiitosateria kävijöille, vapaaehtoisille ja työntekijöille ke 18.12. klo 15–18
• Avoin päihteetön joulunvietto ti 24.12. ja joulupäivä ke 25.12.

Saunavesien laittoa Kuusiluodon-retkellä 18.6.2019.



2.6. Luonto- ja kulttuuriretkiä 2019

• Kasvimaaryhmä pari kertaa viikossa kesä-elokuu, työntekijä ja vapaaehtoiset
• Juhannusretki Kuusiluotoon ti 18.6. klo 11–15
• Risteilyretki Vanhaan Porvooseen ti 13.8. klo 8.30–16
• ”Maailman ympäri 80 päivässä”, musiikkiteatteri Kapsäkki ti 1.10. klo 18.30
• Syysretki Sipoonkorpeen pe 18.10. klo 10

2.7. Yhteistyötilaisuuksia 2019 (mm.)

• Ukkojen kokoontumisajot Malmin yhteisötilassa la 25.5., yhteistyössä eteläisten A-
kiltojen kanssa

• No Labels, No Walls -verkoston tapaamiset Malmilla ja Helsingin A-Killan työpaja 
”Sydämesi väri – Colour of Your Heart” Oodissa ma 23.9. klo 10–12. Yhteistyössä 
Strinberg-laboratorio ja muut tahot.

• Helsingin terveys- ja hyvinvointikeskusten kokemusasiantuntijaverkoston 
kehittämisryhmä – työpajoissa työstettiin käytäntöjä asiakaskokemuksen, palvelujen 
saatavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi.

• Pihapeliturnaus ti 10.9. klo 13–15.30 Vantaan A-Killassa
• Yhteisellä asialla, samalla viivalla -seminaari Auroran sairaalassa vertaisille ja 

ammattilaisille pe 5.4. klo 12–15.30. Suunnittelu ja toteutus yhdessä seuraavien tahojen 
kanssa: A-klinikkasäätiö / KokeNet, Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimiala, 
Kriminaalihuollon tukisäätiö, Pro-Tukipiste ry, Sininauhakoti, Tukikohta ry sekä Ensi- ja 
Turvakotien Liitto. Lisäksi Vety-verkoston vapaamuotoiset tapaamiset noin joka toinen 
kuukausi, kevät- syyskausi.

• Jouluinen juhla eteläisten A-kiltojen naisille Malmin yhteisötilassa ma 16.12. klo 16.30–
19, yhteistyössä Espoon A-Killan kanssa.

• Bling-verkoston tapaaminen Malmilla 11.9., Koko-Teatterissa 8.11. ja Pro-Tukipisteessä 
25.11. Yhteistyötä mm. Pro-Tukipisteen, Kipinä ry:n ja Osis-hankkeen kanssa.

• A-Kiltojen Liiton Naisjaosto: tapaamiset Malmin yhteisötilassa ja Tampereella.

A-Kiltojen Liiton naisjaostolaiset Minna, 
Maisa, Sinikka ja Aulikki Malmin 
yhteisötilassa 10.5.2019. Keskellä A-
Kiltojen Liiton eteläinen aluekoordinaattori 
Anja Sauvolainen.



3. Kokemusasiantuntijuutta Pohiois-Helsingin   
mielenterveys- ja päihdetyöhön 

Kokemusasiantuntijan vastaanotolla tarjottiin vertaistukea ja palveluohjausta 
helsinkiläisille, joita mietitytti oma tai läheisen päihteidenkäyttö, mielenterveys ja 
arjenhallinta. Yhdistys on vuodesta 2015 tuonut kokemusasiantuntijuuden voimavaraksi 
Pohjois-Helsingin päihde- ja mielenterveystyöhön. Toimintaa on rahoittanut Helsingin 
kaupunki. Vastaanotolle voi saapua anonyymisti, kirjautumatta terveyskeskukseen.

Kokemusasiantuntija palveli Maunulan terveysasemalla kolmena arkipäivänä viikossa klo 
8–16. Lisäksi hän tapasi Suursuon sairaalan asiakkaita kahden kesken ja 
keskusteluryhmissä torstaisin.

Vuonna 2019 Maunulan terveysasemalla kertyi 135 käyntikertaa (v. 2018: 100 
käyntikertaa). Heistä oli miehiä 100 ja naisia 35.

Yhdistys toteutti myös Maunulan terveysasemalla keskustelumuotoisen minityöpajan 
”Kokemusasiantuntija- ja vertaistyö: Mikä ilmiössä mietityttää?” ke 9.10. klo 13.30–15.30. 
Mukana oli terveysaseman ylilääkäri ja hoitajia sekä edustajia Helsingin A-Killasta, A-
Kiltojen Liitosta, Sininauhasäätiöltä ja Vailla vakinaista asuntoa ry:stä.

Kokemusasiantuntija kertoi työstään kaupungin järjestämässä tilaisuudessa Kallion 
virastotalossa 22.11. klo 14–16 ja osallistui Tapatuunaus-toimintaan. 
Kokemusasiantuntijuutta vietiin myös kaupungin päihdetyön sairaaloihin ja Startti-
ryhmiin (ks. 2.3. Yhteistyö, liikkuva työ & 2.7. Yhteistyötilaisuuksia 2019).

4. Yhdistyksen jäsenistö, jäsenkokoukset ja jäsenmaksu 

Vuonna 2019 yhdistyksellä oli 122 jäsentä, joista 49 oli naisia ja 73 miehiä. Suurin osa (97) 
oli helsinkiläisiä. Jäsenet saivat osallistua Malmin yhteisötilan toimintaan ja A-Kiltojen 
Liiton valtakunnalliseen ja alueelliseen virkistys- ja koulutustoimintaan.

Jäseniä Helsingin A-Killassa oli
105 vuonna 2017
118 vuonna 2018
122 vuonna 2019.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 26.4.2019 klo 17. Syyskokous pidettiin 12.11.2019 klo 
16. Molempien kokousten paikkana oli Malmin yhteisötila. Toiminnantarkastaja oli Pekka 
Niemi.

Yhdistyksen jäsenmaksu oli 15 euroa.



5.  Hallitus ja yhdistyksen talous 

Vuoden 2019 hallitukseen kuuluivat Unto Turunen (pj), Christa Heikkilä, Erkki Kukkonen, 
Jari Kuusela, Reijo Lehtonen ja Pekka Luukkonen. Varajäsen oli Jouko Väisänen. Hallitus 
kokoontui 7 kertaa ja käsitteli lisäksi kiireisimpiä asioita sähköpostilistallaan.

Hallitus huolehti ilmapiiristä ja turvallisuudesta sekä varmisti seurannallaan, että 
yhdistyksen toimintaa toteutettiin toipumiskeskeisesti, monipuolisesti, kehittävällä 
työotteella sekä arvot ja tavoitteet huomioiden. Valtakunnallisen A-kiltatoiminnan arvoja 
ovat päihteettömyys, vapaaehtoisuus, kokemuksellisuus, yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja 
yhteistoiminta.

Hallitus piti huolta taloudesta, joka oli vuosia jatkuneen huonon tilanteen jälkeen saatu 
vakaantumaan aktiivisilla korjaustoimenpiteillä vuonna 2018, kun tappiollinen 
asumistoiminta lopetettiin. Yhdistys järjesti Malmin yhteisötilan toimintaa STEAn Ak-
avustuksella ja haki sitä myös vuodelle 2020. Lisäksi haettiin ensimmäistä kertaa STEAlta 
Paikka auki II -rahoitusta osatyökykyisen palkkaamiseksi vuonna 2020. 
Kokemusasiantuntijatoimintaa harjoitettiin Helsingin kaupungin avustuksella ja 
toiminnalle haettiin jatkoa myös vuodelle 2020.

Yhdistys hankki taloushallinto-ohjelman sekä kirjanpito- ja palkanmaksupalvelut edelleen 
Admicom Oy:lta ja Adminetiltä.

6. Palkatut ja vapaaehtoiset työntekijät sekä muut     
yhteisössä avustavat henkilöt 

6.1. Yhdistyksen palkkaamat työntekijät

Yhdistyksen vakituisesti palkkaamista henkilöistä kaksi työskenteli STEAn tukemassa Ak-
toiminnassa järjestäen ja kehittäen Malmin yhteisötilan toimintaa ja liikkuvaa työtä. 
Eripituisissa tehtävissä työskenteli lisäksi kuusi tuntiapulaista, jotka mahdollistivat 
resursoinnin mm. loma- ja ruuhkasijaisuuksiin sekä liikkuvaan ja naiserityiseen työhön.

Helsingin kaupungin avustuksen turvin työskenteli kokemusasiantuntija Maunulan 
terveysasemalla ja Suursuon sairaalassa kolmena päivänä viikossa.

6.2. Vapaaehtoiset Malmin yhteisötilassa

Malmin yhteisötilassa toimi vuoden mittaan 20 vapaaehtoista, joista vähintään 12 teki 
useampaa kuin yhtä vapaaehtoistehtävää. Vapaaehtoisten lukumäärä 20 ei sisällä 
hallituksen jäseniä. Vapaaehtoisten lukumäärä moninkertaistuu edelleen, jos otetaan 
huomioon yksittäiset vertaistukihetket, kahvinkeitto ja ovenavausapu.



Toistuvia vapaaehtoistehtäviä olivat muun muassa viikoittainen sunnuntaitoiminnnan 
ohjaus, vertaistuki ja palveluohjaus, avustavana vertaisohjaajana toimiminen, yhteisötilan 
viherkasvien, kirpputorin ja kasvimaan hoitaminen, muuttoapu, remontointi ja siivous, 
ompelu- ja keittiöapu sekä info uudelle tulijalle. Vaativin vapaaehtoisrooli oli sunnuntain 
aukioloajoista itsenäisesti vastanneella vapaaehtoisella.

Malmin yhteisötilan toiminnassa oli vapaaehtoisia
18 vuonna 2018
20 vuonna 2019.

6.3. Muut Malmin yhteisötilassa avustaneet

Kumppanuustyön puitteissa Malmin yhteisötilassa oli läsnä viikoittain Pohjoisen Jelpin 
kaksi työntekijää. Ryhmiä järjestivät sekä kaupungin että järjestöjen työntekijät.

Yhdistys tuki kohderyhmäänsä kuuluvia henkilöitä heidän kuntoutumispoluillaan 
ottamalla heidän keskuudestaan vuoden mittaan kolme henkilöä kuntouttavaan 
työtoimintaan ja yhden työkokeilijan. Myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijat toivat 
yhteisöön läsnäolollaan nuorekasta energiaa ja ideoita ja veivät mukanaan yhteiskuntaan 
havaintonsa vertaisyhteisön merkityksestä päihdetoipumisessa.

Talkootyöllä rakennetussa avokeittiössä valmistetaan brunssit, iltaryhmien välipalat ja 
päihteettömien juhlien tarjoilut. Uusi yhteisötila sijaitsee Malmin Postitalossa Ala-Malmin torin 
laidalla, rautatieaseman, bussiasemien, kauppakeskus Novan ja kaupungin pohjoisten 
päihdepalvelujen tuntumassa.



6.4. Vastuuhenkilöiden tuki

Sekä palkatuilla että vastuullista työtä tekevillä vapaaehtoisilla työntekijöillä oli 
mahdollisuus osallistua työnohjaukseen sekä A-Kiltojen Liiton virkistys- ja 
koulutustoimintaan. Vapaaehtoiset kutsuttiin jouluiselle aterialle ja retkille virkistymään. 
Lisäksi toimintaa suunniteltiin ja kehitettiin yhteisökokouksissa ja eri tiimien tapaamisissa.

7. Viestintä 

Toipumista tukevaa viestintää toteutettiin päivittäin Malmin yhteisötilan 
vertaistoiminnassa ja kokemusasiantuntijatoiminnassa. Infoa jaettiin yhdistyksen 
nettisivuilla www.helsinginakilta.fi ja sekä Helsingin A-Kilta ry:n että muiden alan 
toimijoiden Facebook-foorumeilla.

Yhdistyksen jäsenet, hallitus, työntekijät ja vapaaehtoiset tiedottivat ja keskustelivat 
yhdistyksen oman toiminnan lisäksi erilaisissa päihde- ja mielenterveysalan yksiköissä ja 
tapahtumissa. Helsingin A-Killassa toimiva jäsen ja vapaaehtoinen kirjoitti 
toipumispolkunsa A-Kiltojen Liiton Vesiposti-lehteen.

Tiedotteita toiminnasta päivitettiin aktiivisesti Malmin yhteisötilassa, Maunulan 
terveysasemalla ja Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskuksessa. Yhdistys julkaisi päivitetyn 
yleisesitteen, julisteen ja naisille suunnatun itsetuntoteemaisen kortin.

Jouluista juhlatunnelmaa 18.12.2019 Malmin yhteisötilassa. Jäsenille, kävijöille, vapaaehtoisille ja 
yhteistyökumppaneille tarjottiin glögit ja perinteiset jouluherkut, ja lisäksi yhteisötila pidettiin auki 
jouluaattona ja joulupäivänä.



8. Yhteenveto JA KIITOKSET 

Yhdistys täytti tavoitteensa järjestää vuonna 2019 vertaistukea, palveluohjausta, 
päihteetöntä yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia päihde- ja 
mielenterveysongelmista kärsiville Pohjois-Helsingissä. Malmin yhteisötilassa ja 
kokemusasiantuntijan vastaanotolla kävi yhteensä satoja eritaustaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä 
saamassa vertaistukea ja palveluohjausta.

Vuonna 2019 toiminta oli vaihtelevaa ja vilkasta.
Päihteetöntä ja turvallista ilmapiiriä edistettiin vuoden 
mittaan aktiivisesti, ja syyskokouksessa päätettiin ottaa 
vuoden 2020 teemaksi ”toipumisrauha”. Samalla 
yhteisötilaan tilattiin Syrjinnästä vapaa alue -kyltit.

Helsingin A-Kilta ry:n hallitus kiittää kaikkia työntekijöitä, 
avustajia ja vapaaehtoisia sekä toiminnan mahdollistavia 
rahoittajia. Erityisesti kiitämme sunnuntaivapaaehtoista: 
ilman ihanaa ”Pirtsiä” Malmin yhteisötila ei olisi ollut 
avoinna sunnuntaisin. Kiitos kuuluu myös 
yhteistyökumppaneille ja itsenäisille ryhmille, jotka 
laajensivat pienen paikallisyhdistyksemme palvelua 
kohderyhmälle siten, että Malmin yhteisötilasta saattoi etsiä 
ja löytää itselleen omaa toipumista tukevan 
toimintamuodon.

”Tuen määrä on ollut positiivisesti yllättävää. Kiitos."

"Kiitos myötäelämisestä ja kaikesta avusta ja tuesta mitä olen saanut.”

”– – toiminta on parantanut elämän laatuani erittäin paljon ja olen positiivisesti 
yllättynyt tuen ja tiedon määrästä.”

"Aina tuntee itsensä tervetulleeksi.”

 "Tasa-arvoinen, suvaitsevainen. Kivoja ihmisiä tapaa. Aina saa apua, tukea, jos 
tarvitsee. Kuin kotiin tulisi, olohuoneeseen.”

"Päihteetön paikka, turvallinen.”

"A-kilta on tosi kiva vertaistuen kannalta.”

"Hyvä mesta tapailla samoista ongelmista kärsiviä.”

– Sitaattien lähde: vuoden 2019 Malmin yhteisötilan toimintaa koskeva 
kysely. 
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