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Vuosi 2019 on alkanut todella talvisena
kaikkine lumikinoksineen ja paukkupakkasineen. Kouvolan Korttelikotiyhdistyksen
toiminta on jatkunut vuoden vaihteen jälkeen perinteiseen malliin. Vietimme poikkeuksellisesti ensimmäisen kerran
yhdistyksen historiassa joulun välipäivät
lomaa. Vuoden loppu oli taas yhtä odottamista, kun jännitimme, jatkuuko yhdistyksen saama työllisyyspoliittisen avustuksen
rahoitus. Rahoituspäätös tuli joulukuun
puolivälissä ja saimme lähes viime vuoden
tasoisen päätöksen. Tämä tarkoittaa siis sitä, että Korttelikotien toiminnalle erittäin
tärkeä rahoituspohja turvaa toiminnan
myös tänä vuotena. Valitettavasti päätökset ovat nykyisin vain vuodeksi kerrallaan,
joten tämä luo oman haasteensa toiminnan tulevaisuuden kehittämiselle.
Yhdistyksen yli kymmenen vuoden toiminta on kuitenkin osoittanut, että toiminnallemme on olemassa jatkuva tarve.
Työllistämistyö on tärkein osa yhdistyksemme toimintaa, joka mahdollistaa muun
toimintamme kotiaputyöstä ruokapankkitoimintaan sekä matalan kynnyksen kohtauspaikoista kuljetustyöhön.
Työllistämme eri tukimuodoin nykyisellään
noin 60 henkilöä kerrallaan kuuteen eri
yksikköömme ja vuoden aikana kaikkiaan
lähes 100 henkilöä.
Viime huhtikuussa viettämämme kymmenvuotisjuhlan aikaan Kouvolan Sanomat tekivät yhdistyksemme toiminnasta
jutun, jossa etenkin ruokapankkitoimintamme nostettiin esille. Ruokapankin toiminta on osoittautunut jo heti toimintansa
alusta alkaen tärkeäksi. Viime vuoden aikana yhtenäistimme ruokapankkitoimintamme niin, että nyt ruokapankkipäivät
ovat kaikissa kolmessa korttelikodissamme
maanantaisin ja perjantaisin. Ruokapankin
osalta olemme tehneet yhteistyötä Kymijoen Tukipuun kanssa ja viime kesästä alkaen Kuusaalla toimivan Toivon tuvan
kanssa. Ruokapankin toimintaa pyrimme
kehittämään myös alkaneen vuoden aikana sekä löytämään kaikkia osapuolia parhaiten palveleva toimintamalli. Ruokapankin lisäksi koulujen ylijäämäruuan jakaminen on auttanut kasvanutta tarvetta

asiakkaille. Viime vuonna jaoimme ruokapankissa ja ylijäämäruuanjaossa yhteensä
reilut 30.000 avustusta.
Tämän vuoden aikana tavoitteenamme on
tuoda korttelikodeille vielä enemmän virikkeellistä toimintaa eri muodoissa. Myös
kesäiset piha- tai kyläjuhlat ovat suunnitelmissa tulevalle kesälle tai alkusyksyyn.
Muutamaan viime vuoteen emme ole tehneet yhteisretkiä, mutta tänä vuonna tavoitteenamme olisi järjestää yksi tai
mahdollisesti jopa kaksi retkeä. Retkistä ja
tapahtumista tulemme tiedottamaan tarkemmin, kun asiat varmistuvat. Tämän takia kannattaa lukea jäsentiedotteitamme
sekä käydä tutustumassa uusittuihin yhdistyksen nettisivuihin, joissa tiedotamme
aina tulevista tapahtumistamme, samoin
kun Facebook-sivuiltamme.
Hyvää alkanutta vuotta kaikille!
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Vuosi 2019 on tuonut tullessaan niin uudenlaiset jäsentiedotteet, mutta myös täysin uudenmalliset verkkosivut.
Verkkosivuprojektimme sai alkunsa kansainvälisen kaupan opiskelijan harjoittelupaikan puutteesta ja me yhdessä
Pohjois-Kymen Kasvun kanssa halusimme auttaa poloista hädässä ja tarjota hänelle harjoittelupaikkaa. Hän oli
oma-aloitteisesti rakentanut testisivut ja
lähestynyt meitä sähköpostitse juuri samaan aikaan, kun suunnittelimme verkkosivujen päivitystä uuteen uskoon. ”Kaksi
kärpästä yhdellä iskulla” -ajattelin ja lähestyin projektipäällikköämme Tuomasta
mahdollisuudesta ja lopulta työurasuunnittelijamme Sanna ehdotti yhteistyötä
Pohjois-Kymen kasvun kanssa. Vuoden
alussa saimme harjoittelijan toimistollemme lainaan kahdeksi viikoksi, enkä minä
kerennyt sanomaan edes simsalabimiä,
kun uudet sivut olivat pystyssä.
Vanhat sivut olivat ihan toimivat, mutta
henkilökohtaisesti en veisi niitä enää
uusille treffeille tavattuani uudet kotisivumme.
Tarinan opetus lienee siinä, että uskalla lähestyä paikallisiakin yrityksiä ja yhdistyksiä
sillä koskaan et tiedä milloin olet juuri oikea henkilö heidän tarpeisiinsa. Yhdessä
pystymme myös tarjoamaan niin parempia mahdollisuuksia kuin esimerkiksi palveluita paikallisesti. Yhdessä olemme
enemmän.

Teemu Niemelä
Tiedottaja

Uudet verkkosivut löydät osoitteesta:
www.kouvolankorttelikodit.fi
Englannin- ja venäjänkieliset sivut valmistuvat
helmikuussa.
Palautetta saa lähettää sähköpostitse osoitteeseen tiedotus@kouvolankorttelikodit.fi

Korttelikodeilla tapahtui runsaasti kuluneen syksyn aikana. Viikoittaisten bingojen, muiden peliryhmien ja kerhojen
lisäksi järjestimme useita teematapahtumia. Teematapahtumat rikkovat mukavasti niin asiakkaiden kuin työntekijöiden
arkea.
Syksy aloitettiin Roosa-nauha -teemaisilla
päivillä jokaisella tuvalla syömällä pinkkejä
leivonnaisia ja lisäämällä rintasyöpätietoutta. Samoihin aikoihin vietettiin myös
Asunnottomien Yötä, johon keräsimme
runsaasti lämpimiä vaatteita paikallisille
asunnottomille. Lahjoitukset jaettiin Kotkan Kauppatorilla 17.10.

Kouvolan Kansainvälinen Kohtauspaikka ry:n puheenjohtaja Satu Kurri pitämässä luentoa "Kaikki
ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisnia" Porukkatalolla Kouvolan Korttelikotien
henkilökunnalle.

Korttelikodit juhlivat Halloweenia näyttävästi tuvilla. Jokituvalla sekä Oravanpesällä
Halloweenia vietettiin teemapäivänä ja
Viitatuvalla järjestettiin Halloweendisco
lapsille.

Osa Asunnottomien Yöhön lahjoitetuista lämpimistä vaatteista.

Korttelikodin henkilökunta kävi kouluttautumassa Satu Kurrin ”Kaikki ihmiset
syntyvät vapaina ja tasavertaisina” luennolla, joka käsitteli mm. ihmisoikeuksia ja
ihmisten välistä tasa-arvoa. Keskustelimme myös vihapuheesta, monikulttuurisuudesta ja yhdenvertaisuudesta ja
jaoimme henkilökohtaisia kokemuksia
luentoon liittyen.

Jokituvan Halloweeniin kuului mm.
ongintaa.

Viitatuvan lasten Halloweendiscoon kuului
musiikkia, herkkuja ja askartelua.

Marraskuussa Jokituvalla juhlittiin Isejä
Isänpäivän kakkukahvien muodossa. Samoihin aikoihin Jokituvalla kävi esiintymässä klassinen kitaraduo Duo Caldera,
jonka esitystä pidettiin mitä mainioimpana.
Kouvolan Korttelikodit järjestivät ”Positiivisuus ja ihmisläheinen toiminta” -seminaarin, jossa yhdistyksen puheenjohtaja
Katja Valkeinen sekä Toimintavoiman
Piia Kleimola luennoivat työssä jaksamisesta ja eri persoonallisuustyypeistä sekä
miten eri persoonallisuustyypit tulevat
toimeen keskenään.

Oravanpesän askartelukerhon joulukortteja. Osa
joulukorteista päätyi Kouvolan kaupungin joulukorttikampanjaan ilahduttamaan mm.
yksinäisiä vanhuksia

Joulukuu oli Korttelikodeilla toiminnantäyteinen. Korttelikodeilla askarreltiin joulukortteja. Osa niistä päätyi Kouvolan
kaupungin joulukorttikampanjaan, jossa
kerättiin joulukortteja mm. yksinäisille
vanhuksille sekä niille, jotka joutuvat viettämään joulunsa vuodepotilaana.
Joulukuussa vietettiin tuvilla myös pikkujouluja. Tuvilla oli tarjolla riisipuuroa ja
muuta jouluista syötävää sekä juotavaa.
Osalla tuvista oli myös mahdollisuus osallistua arpajaisiin tai ostaa myyjäisistä
tuotteita. Huhun mukaan Jokituvalla koristeltiin yhdessä Kuusankosken komeimpia pipareita.

Klassinen kitaraduo Duo Caldera esiintymässä
Jokituvalla.
Lisätietoa Duo Calderasta osoitteesta:
https://www.duocaldera.com/

Juuri ennen Korttelikotien joululomaa
vietimme henkilökunnan virkistyspäivää
Brankkarilla yhdessä tietovisan, jouluisen
musiikin ja ruoan merkeissä. Henkilökunta
pääsi tutustumaan paremmin toisiinsa
erityisesti eri toimipisteiden välillä.

Oravanpesän pikkujouluissa oli tarjolla herkullisia
kinkkuleipiä.

Oravanpesä panosti täysillä oman pöytänsä koristeluun. Jouluisessa Muumitalossa oli toimivat
jouluisat valot!

Jokituvan joulumyyjäisissä oli myynnissä monenlaista pukinkonttiin sekä suussa
sulavia jouluherkkuja.

Kouvolan Korttelikotiyhdistyksen väki toivotti yhteiskuvalla kaikille antoisaa joulua 2018 ja tuotteliasta uutta vuotta .

Pikkujouluilijat saivat Jokituvalta pienet joululahjat, jotka sisälsivät pienet yllätykset.

Viitatupa
Helmikuussa
5.2.

Maaliskuussa
5.3. klo 11.00

Tuo runo Viitatuvalle 5.2.
mennessä. Arvomme
kaikkien kilpailuun osallistuvien kesken 10€ Sryhmän lahjakortin.

Viitatuvalla on myynnissä
herkullisia laskiaispullia.
Laskiaistiistain pulkkamäkeen kannattaa verrytellä keppijumpalla

14.2. klo 11.00

8.3.

J.L. Runebergin
päivä

Ystävänpäiväbingo
Viitatupa juhlistaa ystävänpäivää ystävänpäivän
bingolla. Bingossa on ylimääräisiä kierroksia ja
palkintoja.

Laskiainen ja
Keppijumppa

Naistenpäivän
kahvit
Viitatupa tarjoaa kaikille
naisille naistenpäivänä
maukkaat kahvit. Tervetuloa!

Viitatuvan
viikko-ohjelma
Maanantai
11.00 Bingo
12.00 Ruokapankki
13.00 Kouluruan jako
Tiistai
13.00 Kouluruan jako
Keskiviikko
11.00 Tietovisa
13.00 Kouluruan jako
Torstai
11.00 Bingo
13.00 Kouluruan jako
Perjantai
12.00 Ruokapankki
13.00 Kouluruan jako

Korttelikodit
ovat avoinna
joka arkipäivä
9.30-14.30
Katso ajankohtaista tietoa tapahtumistamme ja
toiminnastamme uusituilta verkkosivuiltamme
sekä Facebookistamme
ja Instagramistamme!

kouvolankorttelikodit

Oravanpesä
Helmikuussa

Maaliskuussa

14.2.

8.3.

Ystävänpäiväkahvit
Oravanpesä tarjoaa
asiakkaillensa kahvit ystävänpäivän kunniaksi.
Tervetuloa kupposelle!

28.2.

Hernekeitto ja
pannukakkupäivä
Torstain kunniaksi Oravanpesällä tehdään hernekeittoa ja pannukakkua.

Naistenpäivän
kahvit
Oravanpesä tarjoaa
kaikille naisille naistenpäivänä maukkaat kahvit. Tervetuloa!

Oravanpesän
viikko-ohjelma
Maanantai
11.30 Elokuvakerho
12.00 Ruokapankki
13.00 Kouluruan jako
Tiistai
11.30 Elokuvakerho
13.00 Kouluruan jako
Keskiviikko
10.00 Bingo
11.00 Pelirinki
13.00 Kouluruan jako
Torstai
11.00-11.45 Ukulele-kerho
13.00 Kouluruan jako
Perjantai
12.00 Ruokapankki
13.00 Kouluruan jako

Korttelikodit
ovat avoinna
joka arkipäivä
9.30-14.30
Katso ajankohtaista tietoa tapahtumistamme ja
toiminnastamme uusituilta verkkosivuiltamme
sekä Facebookistamme
ja Instagramistamme!
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Jokitupa
Helmikuussa
5.2.
J.L. Runebergin
päivä

Jokitupa juhlii Suomen
kansallisrunoilijan päivää
Runebergin tortuin ja aiheeseen liittyvin ohjelmin. Tervetuloa!

14.2. klo 11.00

Ystävänpäiväbingo
Jokitupa juhlistaa ystävänpäivää ystävänpäivän
bingolla ja ystävänpäiväisillä tarjottavilla.

Maaliskuussa
5.3.
Laskiaistiistai

Jokituvalla on myynnissä
herkullisia laskiaispullia.

8.3.

Naistenpäivän
kahvit
Jokitupa tarjoaa kaikille
naisille naistenpäivänä
maukkaat kahvit. Tervetuloa!

Jokituvan
viikko-ohjelma
Maanantai
11.00 Bingo
12.00 Ruokapankki
Tiistai
10.30 Pelipäivä
13.45 Kouluruan jako
Keskiviikko
12.00 Bingo
13.45 Kouluruan jako
Torstai
12.00 Bingo
13.45 Kouluruan jako
Perjantai
12.00 Ruokapankki

Korttelikodit
ovat avoinna
joka arkipäivä
9.30-14.30
Katso ajankohtaista tietoa tapahtumistamme ja
toiminnastamme uusituilta verkkosivuiltamme
sekä Facebookistamme
ja Instagramistamme!

kouvolankorttelikodit

