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Kevät on uuden kasvun, valoisuuden ja ke-
sän odottamisen aikaa. Kohta tienvarsissa
kukkivat leskenlehdet, katsomme rairuo-
hon kasvua ja juhlimme vappua. Kevät on
myös täynnä tapahtumiameille talvihor-
roksesta herääville ihmisille. Tapahtumia
täynnä on myös Kouvolan Korttelikotien
kevät ja alkukesä. Pääsiäinen näkyy pieni-
muotoisesti toiminnassamme huhtikuussa
muutenkin kuin, että olemme pitkäper-
jantain ja 2. pääsiäispäivän suljettuina. Ke-
väiseen karnevaalitunnelmaan pääsemme
Korttelikotien vapulla, jota juhlitaan näyt-
tävästi vappuaattona. Toukokuuhun kuu-
luu myös äitien muistaminen
äitienpäivänä jamekin muistamme äitejä
äitienpäivän kahveilla ympäri Korttelikote-
ja. Järjestämmemyös kesäretken Vantaan
Ikeaan 29.5. sekä toivottavasti järjestämme
useita kesäisiä tapahtumia kesän aikana
Korttelikodeilla.

Kevät on myös uuden etsimistä ja sitä se
on minullekin. Lyhyt aikani Kouvolan Kort-
telikotiyhdistyksen tiedottajana on ollut
mukavaa ja antoisaa sekä hieman haasta-
vaa. Mukavinta on ollut toiminnan ja vies-
tinnän kehittäminen sekä epäsäännöllisen
säännöllinen läsnäolo esimerkiksi sosiaali-
sessamediassa. Suurin toiveeni on se, että
olen ohjannut laivaa oikeaan suuntaan ja
Korttelikotien toiminta kehittyisi entistä
paremmaksi ja kaikkia palvelevammaksi.
Olen saanut rutkasti ideoita ja kokemusta
tulevaan ja toivonkin, että pääsen hyödyn-
tämään oppimaani jossain muualla tule-
vaisuudessa. Kouvolan Korttelikodit
tarjoavat parhaimmillaan alustan kasvaa,
miettiä tulevaa ja punnita tulevaisuutta.
Haluan kiittää kaikkia työkavereitani, yh-
distyksen jäseniä ja hallitusta sekä kaikkia
muita, joiden kanssa olen päässyt toimi-
maan kuluneen puolen vuoden aikana.
Kiitos!

Teemu Niemelä
Vanhempi tiedottaja

Kouvolan Korttelikotiyhdistyksen
kesäretki

Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry on järjes-
tämässä kesäretkeä noin vuoden tauon
jälkeen. Näin aluksi kokeilemmematalam-
man kynnyksen retkeä Vantaan Ikeaan ja
Porvoon Brunbergin makeisteistehtaan-
myymälään.

Kesäretkipäiväksi valikoitui 29.5. ja hin-
naksi 20€ asiakkaille / 15€ yhdistyksen
jäsenille sekä työntekijöille. Retki toteu-
tuu mikäli 35 henkilöä osallistuu retkelle,
joten ilmoittauduhan ajoissa. Ilmoittautu-
minen on sitova jamaksu sekä ilmoittau-
tuminen suoritetaan etukäteen käteisellä
Korttelikotien tuvilla. Mikäli haluat maksaa
verkossa niin ohjeet siihen saat laittamalla
sähköpostia osoitteeseen
tiedotus@kouvolankorttelikodit.fi.

Palautamme rahat maksetuistamatkoista
vain mikäli matka ei toteudu.

Retken Aikataulu

8.00 Lähtö Matkakeskukselta
8.20 Korttelikoti Oravanpesä
8.40 Korttelikoti Viitatupa
9.00 Korttelikoti Jokitupa

10.00 Pysähtyminen Kuninkaantien ABC:lla
(n. 30min)

11.30 Vantaan Ikea (n. 2,5h)

14.30 Brunbergin Makeistehtaanmyymälä
(n. 45min)

15.45 Kuninkaantien ABC (n. 15min

Matka kotiin alkaa



Talvi on kaunistamutta samallamyöskin
pimeää aikaa. Päivien kirkastuessa ei lisä-
piriste pahaa tee jamikäs sen paremmin
lisäpiristeeksi sopisi kuin musiikki.

Tammikuusta aina helmikuun loppuun
Oravanpesällä oli Ukulelekerho. Kerhossa
ukuleleen soittoa opetti yhteisömuusikko-
opiskelija Maria Mikkola. Kurssin päät-
teeksi esiinnyttiin asiakkaille.

Duo Caldera ja Duo Vokki ovat tuttuja
muusikkoja Kouvolan Korttelikodeilla ja he
ovat taas palanneet tekemään keikkaa.

Molemmat duot esiintyvät tämän kevään
aikana korttelikotien asiakkaille eri tuvilla.

Duo Caldera esiintyy 4. huhtikuuta klo 11
Oravanpesällä ja heidän esiintymistään
onkin odotettu suurella innolla.

Duo Vokki esiintyy Jokituvalla 16.4. klo 10.

Niille jotka nauttivat akustisen kitaran ja
viulun musiikista, nämä kaksi parivaljakkoa
ovat pakkokokemus. Musiikkipäivät ovat
mukava erilainen ohjelmanumero, josta on
selkeästi tullut usean asiakkaan kestosuo-
sikki ja syystäkin.

Ari Savonen
Tiedottaja

Uudet verkkosivut löydät osoitteesta:
www.kouvolankorttelikodit.fi

Englannin- ja venäjänkieliset sivut valmistuvat
kevään aikana.

Palautetta saa lähettää sähköpostitse osoit-
teeseen:

tiedotus@kouvolankorttelikodit.fi

Kouvolan
Korttelikotiyhdistys ry
HALLITUS 2019

Puheenjohtaja
Valkeinen Katja

Varapuheenjohtaja
Ahonen Riina

Jäsenet
Järvinen Riitta
Kurri Satu
Saarinen Tuomo
Taimisto Sanna
Tulokas Teija

Varajäsenet
Eriksson Rose-Marie
Lehtilä Jaana
Pennanen Minna



Suomalais-puolalainen Duo Caldera on
lähtöisin Lahdesta ja aloitti toimintansa
vuonna 2011. Agniezka Terho ja Juha
Johansson tapasivat Lahden konservato-
rion konserttien yhteydessä. Duo Caldera
nimi tulee tulisesta entusiastisesta suh-
tautumisesta kitaran soittamiseen.

Duo Calderan musiikkia on kuvailtu temp-
peramenttiseksi ja riemukkaaksi. Parival-
jakko on soittanut aktiivisesti ympäri
Suomea ja he ovat myös tehneet hyvin
keikkaa ulkomaillakin. 2016 lokakuussa
Duo Caldera esiintyi Puolassa ja esitys sai
oikein hyvän vastaanoton hyvien arvoste-
luiden kera.

Agniezka on valmistunut Sibelius-akate-
miasta ja on toiminut mm. Raaseporin
musiikkiopiston kitaransoiton lehtorina.
Juha on osallistunut useillemestarikurs-
seille kotimaassa ja ulkomailla. Vuonna
1990 hän valmistui maisteriksi Sibelius-
akatemiasta.

Lisätietoja Duo Calderasta löytyy heidän
nettisivuiltaan:
www.duocaldera.com

Duo Vokki on persoonallinen kokoonpano,
jossa yhdistetään kitaran ja viulun soittoa
sekä joskus toinen jäsen Jouni soittaa
myös pianoa.

Musiikissa yhdistyvät Leenan viulun soitto
ja Jounin rento kitaran soitto. Duo Vokki
tunnetaan maalaisromanttisesta ja kantri-
henkisestämusiikista jamukaansa tem-
paavasta esitystavasta.

Vuonna 2008 Duo Vokki pääsi Nokian Tap-
san Tahtien Tahtirallin finaalissa viiden
parhaan esiintyjän joukkoon. Samana
vuonna Duo Vokki esiintyi Anjalankosken
Teatterin Myrskyluodon Maija -näytelmäs-
sä.

Heidän musiikkinsa on iloista, reipasta ja
humoristista. Duo Vokki soittaa lähinnä it-
setekemiään lauluja.

Lisätietoja Duo Vokista löytyy heidän net-
tisivuiltaan:



Korttelikodeilla tapahtui runsaasti viime
syksyn aikana ja alkuvuosi on alkanut vä-
hintään yhtä vauhdikkaasti. Aikaa ei ole
paljoa kulunut,mutta paljon on tapahtu-
nut, hauskoista teemapäivistä ainamoniin
iloisiin juhlapäiviin.

Tammikuun aloitti perinteiseen tapaan
Ehkäisevän päihdetyön tipaton tammikuu,
jonka jälkeen olikin kiva nautiskella rune-
bergintorttuja hiihtoloma-aikoihin. Ystä-
vänpäivänä kaikissa korttelikodeissa oli
lämmin tunnelma ja Jokituvalla sitä juhlit-
tiin mm. leivonnaisilla. Tästä pikkuhiljaa
siirryttiin laskiaistunnelmiin.

Oravanpesän Ukulelekerho esiintymässä viimeis-
tä kertaa.

Näihin väleihin on mahtunut monia hie-
noja teemapäiviämm. pizzapäivän ja elo-
kuvakerhon muodossa.
Ukulelekerho soitteli viimeistä kertaa juuri
ennen endometrioosipäivää, jolla on oma
ja hieno teemapäivä.

Korttelikodeissa on ollut tapana järjestää
kausittain mitä erikoisempaakin ohjel-
mistoa. Ukulelekerho kerkesi pyöriä pari
kuukautta ja sai positiivisen vastaanoton.

Jokituvalla ystävänpäivän tunnelmaa lämmitti
myös herkulliset leivonnaiset.

Vaihtelu virkistää ja parasta vaihtelua aina
onkin jokin sangen erikoinen massasta
poikkeava ohjelma. Perinteiset leivonnais-
ja pizzapäivät ovat aina herkullinen lisä,
mutta onneksi näiden lisäksikin kiikarissa
näkyy eksoottisimpia vaihtoehtoja.

Pizzapäivä on eri tuvilla ollut herkullinen kesto-
suosikki.



Endometrioosin keltaisen nauhan teemassa Joki-
tuvalla oli tarjolla keltaisia leivonnaisia.

Maaliskuun puolella onkin alkanut pieni-
muotoiset muutosten tuulet. Jokituvalla
on alettu pitää elokuvakerhoa, joka oikein
mukavasti täydentää heidän monimuo-
toista ohjelmistoansa, johon onkin kuulu-
nut mm. endometrioosipäivä. Teemapäiviä
pyritään jatkossakin korostamaan ja luo-
maan niiden ympärille ohjelmaa ja tietois-
kuja

Maaliskuun loppupuolella alkoi rasismin-
vastainen viikko jossa Monikulttuurikeskus
Saaga oli oikein ahkerasti mukana, aina
some-tasosta erilaisiin ohjelmiin kuten
esim. ajankohtaisen Aki Kaurismäen "Toi-
von Tuolla Puolen" elokuvanäytöksellä
NuortenPaikassa.

Erilaiset teemapäivät näkyvät voimakkaasti sosi-
aalisessamediassa ja rasisminvastainen teema

oli tietenkin yksi niistä.

Huhtikuun alussa Viitatuvalla starttaa uusi
bingovuoro, tiistaisin klo 11.

Kevät on juuri alkamassa ja kesä lähestyy.
Se tietää erilaisia piristäviä juhlia ja tee-
moja. Yksi kevään kohokohtia on tupien
kauan odotettu kesäretki,mutta ennen
sitä tuttuakin ohjelmistoa palaa kortteli-
koteihin. Duo Caldera ja Duo Vokki palaa-
vat musiikillisesti ilahduttamaan
korttelikotien asiakkaita, jostamainitsim-
mekin jo pari sivua aikaisemmin.

Pääsiäinen ja vappu tuovat mukanaan pi-
ristävää ohjelmaa, josta sitten onkin oikein
mukavaa aloittaa kesä.

29.5. koittaa korttelikotien yhteinen kesä-
retki Vantaan Ikeaan ja sieltä Porvoon

Brunbergin tehtaanmyymälään.



Tuvilla tehdään koko ajan pieniä uudistuksia,
mutta kotoisasta tunnelmasta pidetään kiinni.

Bingo on Viitatuvalla todella suosittu.

Nopeasti katsottuna uusi vuosi on alkanut
mitämainioimmin ja jatkokin vaikuttaa
varsin lupaavalta.

Oikein mukavaa kevään alkua kaikille!

Laskiaisaikaan tietenkin kuuluivat laskiaispullat.

Naistenpäivä on myös tärkeä juhlapäivä, jota
moni korttelikoti juhlisti mm. runon muodossa.

Monia sairauteen liittyviä teemapäiviä koroste-
taan ja tuetaan tietyn värisellä nauhalla. Endo-

metrioosilla se oli keltainen.



Viitatuvan
viikko-ohjelma

Maanantai
11.00 Bingo

12.00 Ruokapankki
13.00 Kouluruuan jako

Tiistai
11.00 Bingo

13.00 Kouluruuan jako

Keskiviikko
11.00 Tietovisa

13.00 Kouluruuan jako

Torstai
11.00 Bingo

13.00 Kouluruuan jako

Perjantai
12.00 Ruokapankki

13.00 Kouluruuan jako

Viitatupa
Huhtikuussa

18.4.
Pääsiäismyyjäiset
ja pääsiäisbingo

Tervetuloa viettämään
Viitatuvalle pääsiäistä.
Ohjelmistossamyyjäiset
ja bingoa teemapalkin-
non kera.

30.4.
Vappubingo

Bingo tekee paluun vap-
punakin jolloin myöskin
voittaja palkitaan teema-
palkinnolla. Tervetuloa
munkille ja simalle.

Toukokuussa
10.5.

Äitienpäiväkahvit

Äitienpäivänä perinteiset
kahvittelut. Pullakahvit
tarjotaan kaikille äideille
äitienpäivän kunniaksi.

29.5.
Retkipäivä

Pitkään odotettu yhtei-
nen retkipäivä kaikkien
korttelikotien kesken
Vantaan Ikeaan ja takai-
sin. Kaikki mukaan!

Korttelikodit
ovat avoinna
joka arkipäivä

9.30-14.30
Katso ajankohtaista tie-
toa tapahtumistamme ja
toiminnastamme uusi-
tuilta verkkosivuiltamme
sekä Facebookistamme
ja Instagramistamme!

kouvolankorttelikodit



Oravanpesä
Oravanpesän
viikko-ohjelma

Maanantai
11.30 Elokuvakerho
12.00 Ruokapankki

13.00 Kouluruuan jako

Tiistai
11.30 Elokuvakerho

13.00 Kouluruuan jako

Keskiviikko
10.00 Bingo

11.00 Pelirinki
13.00 Kouluruuan jako

Torstai
13.00 Kouluruuan jako

Perjantai
12.00 Ruokapankki

13.00 Kouluruuan jako

Huhtikuussa

4.4. klo 11
Duo Caldera

Hyvää livemusiikkia jon-
ka ohella pizzapäivä

17.4.
Puurin kanala

Ari Puuri saapuu kerto-
maan kanoista jamunista.

30.4.
Vappubrunssi

Vappuateria ja jälkiruuaksi
munkkeja siman kera.

Toukokuussa

2.5.
Pizzapäivä

9.5.
Äitienpäivä

Pullakahvit. Kaikille äi-
deillemukaan kukkanen.

29.5.
Retkipäivä

Pitkään odotettu yhtei-
nen retkipäivä kaikkien
korttelikotien kesken
Vantaan Ikeaan ja takai-
sin. Kaikki mukaan!

Korttelikodit
ovat avoinna
joka arkipäivä

9.30-14.30
Katso ajankohtaista tie-
toa tapahtumistamme ja
toiminnastamme uusi-
tuilta verkkosivuiltamme
sekä Facebookistamme
ja Instagramistamme!

kouvolankorttelikodit



Jokitupa
Jokituvan

viikko-ohjelma
Maanantai
11.00 Bingo

12.00 Ruokapankki

Tiistai
10.30 Pelipäivä

10.30 Elokuvakerho
13.30 Kouluruuan jako

Keskiviikko
12.00 Bingo

13.45 Kouluruuan jako

Torstai
12.00 Bingo

13.45 Kouluruuan jako

Perjantai
12.00 Ruokapankki

Huhtikuussa
16.4. klo 10.00

Duo Vokki

Mainiota livemusiikkia
Jokituvalla. Tuttu jamai-
nio Duo Vokki esiintyy

jälleen

18.4.
Aforismipäivä

Jokituvalla vietetään Afo-
rismipäivää. Tule ja kirjoi-
tameille runo. Paras

runo palkitaan S-ryhmän
lahjakortilla

Toukokuussa
13.5.

Kukan päivä

Jokituvalla Kukan päivän
kunniaksi 20 ensimmäis-
tä asiakasta saavat kuk-
kasen.

17.5.
Homofobianvastai-

nenpäivä

Jokitupa tarjoaa teema-
päivän kunniaksi sateen-
kaarileivonnaisia ja
tietoiskua aiheesta.
Tervetuloa!

29.5.
Retkipäivä

Pitkään odotettu yhtei-
nen retkipäivä kaikkien
korttelikotien kesken
Vantaan Ikeaan ja takai-
sin. Kaikki mukaan!

Korttelikodit
ovat avoinna
joka arkipäivä

9.30-14.30
Katso ajankohtaista tie-
toa tapahtumistamme ja
toiminnastamme uusi-
tuilta verkkosivuiltamme
sekä Facebookistamme
ja Instagramistamme!

kouvolankorttelikodit








