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Esteettömyys
Stadin asukastalo Hanna ei ole
esteetön. Pääsisäänkäynti sijaitsee
korotetun sisäpihan sivussa, portaiden
päässä. Talossa on mahdollisuus
tuolihissin käyttöön, mutta
suosittelemme soittamaan etukäteen
puh. 09 310 73933, jos tuolihissin
käyttöön on tarvetta.

TERVETULOA!

Hannan sosiaaliohjaaja
Jaana Turpeinen
jaana.turpeinen@hel.fi

Kuvat: Soile Karhu

Kulkuneuvot
Ratikat: poikkeusreitillä toistaiseksi
Bussit: 23, 51, 70, 500, 510 (50, 59)

Hanna netissä
www.alppila.net
www.hel.fi/hanna
Hanna facebookissa
Stadin asukastalo Hanna

Stadin asukastalot – mahdollisuuksien talot
Stadin asukastalo Hanna
Stadin asukastalo Betania
Stadin asukastalo Malmi
Stadin asukastalo Pihlajamäki
Stadin asukastalo Saunabaari
Stadin asukastalo Oulunkylän Seurahuone
Stadin asukastalo Kontula
Stadin asukastalo Mylläri
Stadin asukastalo Vuosaari

Stadin asukastalot netissä
www.hel.fi/stadinasukastalot
www.hel.fi/asukastalojen-tapahtumat
www.hel.fi/invanarhus
www.hel.fi/communitycentres
Asukastalot facebookissa
@StadinAsukastalot

Stadin asukastalo Hanna
Avoinna ma-pe 9-16
Sturenkatu 12
2021

Helsingin kaupungin ylläpitämät
asukastalot ovat kaikille avoimia harrastus- ja kohtaamispaikkoja. Asukastalo
Hanna on yksi Helsingin kaupungin
yhdeksästä asukastalosta.
Hanna on avoinna kaikille helsinkiläisille
ja toiminta on kävijöille maksutonta tai
omakustanteista. Upea, vehreä piha on
kuin keidas keskellä Alppilaa.
Hannatalon omistaa Helsingin kaupunki.
Hannan kumppaneina ovat Helsingin
asukkaat, järjestöt, oppilaitokset ja
viranomaiset.

Retket ja tapahtumat

Puffetti ja lounas

Järjestämme rattoisia retkiä, kursseja ja
teemapäiviä ympäri vuoden. Tapahtumat
ja retket ovat pääsymaksuttomia, matkat
omakustanteiset. Seuraa Hannan viikkoohjelmaa, FB-sivuja ja ilmoitustaulua ja
ilmoittaudu mukaan.

Puffetista myydään käteisellä teetä ja
kahvia sekä suolaista ja makeaa.
Puffetissa voi myös ilmoittautua ryhmiin,
retkille ja tapahtumiin.

Ompelupaja

Tilavuokraus

Ompelupajassa on ompelukoneita ja
saumureita sekä ompelu- ja käsityötarvikkeita. Koneita voi turvallisuussyistä
käyttää vain ohjaajan ollessa paikalla.

Maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin keitämme edullisen aamupuuron.
Tiistaisin ja torstaisin tarjoamme edullisen
lämpimän lounaan. Myös kasvisvaihtoehto. Käytämme lounaan raaka-aineina
osittain hävikkiruokaa.
Viljelypalsta

Digituki ja nettipiste

Asukastalo Hanna on päihteetön
talo.

Asukkaat ja järjestöt voivat vuokrata
Stadin asukastalo Hannan tiloja tietyin
ehdoin. Tiloja annetaan maksuttomille
vakiovuoroille arki-iltaisin. Viikonloppuisin
tiloja vuokrataan yksittäistapahtumiin ja
yksityishenkilöille. Hannan tiloja voi
tiedustella hanna.kumppanuustalo@hel.fi.

Tietotekniikkaan liittyvää neuvontaa ja
opastusta, myös sähköiseen asiointiin ja
kännyköiden, tablettien ja läppäreiden
säätöihin. Käytössä on viisi Windows 10 konetta, skanneri, tulostin ja ilmainen wi-fi.

Hannan yhteisöllinen viljelypalsta sijaitsee
meren äärellä Lapinlahdessa. Viljely on
luonnonmukaista. Toimintaa seuraa sekä
opastaa Pro Lapinlahti ry, jolta Hannan
palsta on vuokrattu. Palstatoiminnassa
ovat mukana vapaaehtoiset sekä Hannan
puutarha-apulaiset ja ohjaaja.

Vapaaehtoistoiminta

Ryhmiä ja kerhoja

Teematorstait

Hävikkiruokajakelu

Talossa kävijät voivat kehittää toimintaa
perustamalla uusia ryhmiä yhteistyössä
talon muiden toimijoiden kanssa. Toimintaan voi tulla tiettyyn projektiin tai pidemmäksi aikaa voimavarojen ja kiinnostuksen mukaan. Jos sinulla on taito, jonka
haluaisit neuvoa muillekin tai haluaisit
kokoontua muiden saman henkisten
kanssa, kerro siitä meille!

Liikuntaryhmiä mm. video-ohjattu Asahi,
Pilates, Kehonhuoltoa monipuolisesti,
Hyvinvointiryhmä, Jooga.

Etelän aikuissosiaalityö järjestää kuukauden ensimmäisenä torstaina vaihtuvateemaisia info- ja keskustelutilaisuuksia.

Hävikkiruuan jakelu kahdesti viikossa
saantivarauksella.

Muita ryhmiä mm. lukupiiri, taidetyöpaja, käsitöitä, askartelua ja muita
kädentaitoja vaihtuvin teemoin, kukkasidontaa, bingo.

Asumisneuvonta

Talo on rakennettu 1913–1914. Rakennus
ja piha julkisivuineen ovat Kaupunginmuseon suojeluksessa. Asukastalotoiminta käynnistyi rakennuksessa 2005.

Iltaryhmät
Iltaryhmiin ilmoittaudutaan erikseen. Jos
haluat osallistua iltatoimintaan, ota
yhteyttä hanna.kumppanuustalo@hel.fi.
Iltaryhmiä 2021: päihdekuntoutujien
bändiryhmä, kuoro, Martat.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen asumisneuvojat opastavat
asumisen haasteissa. Saat tarvittaessa
yksilöllistä palvelua.
Näyttelyt
Kuukausittain vaihtuvia taidenäyttelyjä
Leijasalissa. Jos haluaisit pitää oman
näyttelyn, tiedustele vapaita aikoja.

