
UUTISKIRJE
Kouvolan Korttelikotiyhdistyksen jäsenille ja yhteistyökumppaneille

K E V Ä T  2 0 2 2

Vuosi 2021 toi monenlaisia muutoksia

Korttelikotiyhdistyksen toimintaan. Juuri kun

koronan aiheuttamista myllerryksistä alettiin

päästä voitolle, muutoksia toivat toimihenkilöissä

tapahtuneet vaihdokset sekä korttelikotien

lakkautukset. Oravanpesän toimintaa oli tarkoitus

jatkaa loppuvuoteen asti, mutta toiminta loppui

yllättäen vesivahingon seurauksena. Kouluruuan

jaolle täytyi keksiä toinen paikka. Verkkoja

heiteltiin vesille laajalla kaarella ja ruokaa

ehdittiin jakaa hyvä tovi ulkona kirjaston edessä.

Viimein saatiin loistoidea keskittää lähes koko

yhdistyksen toiminta Haalin tiloihin jolloin saatiin

paikka myös kouluruuan jakamiseen. Vuoden

lopulla KotiApu ja Ruokakassi muuttivat Haalille

ja perustettiin Haalin tiimi, jonka vastuulle tuli

toimitilasta huolehtiminen sekä yhteisökahvilan

pyörittäminen kunhan rajoitukset vaan sallivat

sen avaamisen. Alkuvuonna saatiin vielä

AutoTeamin porukka mukaan Haalille. 

Viime vuosi oli monenlaisten 
 muutosten vuosi

RUOKAKASSI 
JAETTUJA KASSEJA 22 616
ASIAKKAITA VIIKOITTAIN
KESKIMÄÄRIN 177 HENKILÖÄ

AUTOTEAM 
27 MUUTTOA 
30 TYHJENNYSTÄ
10 MUUTA KULJETUSTEHTÄVÄÄ

KOTIAPU 
1510 SIIVOUS- JA ASIOINTI-
KEIKKAA
ASIAKKAITA VIIKOITTAIN
KESKIMÄÄRIN 44

YHDISTYS TYÖLLISTI 
55  HENKILÖÄ
KUNTOUTTAVAAN
TYÖTOIMINTAAN
60 PALKKATUELLA
11 TYÖKOKEILUUN

L U K U J A  V I I M E  V U O D E L T A
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Tuomas Valtonen on ollut mukana Korttelikotiyhdistyksen

toiminnassa jo yhdistyksen perustamisvuodesta lähtien ja

toiminut toiminnanjohtajana jo vuodesta 2017 lähtien. Tuomas

vastaa yhdistyksen talouteen ja hallinnointiin liittyvistä asioista

sekä järjestöyhteistyöstä. Tuomas on järjestöalan konkari, jonka

vahvuuksiin kuuluu Excel -taulukoiden luominen. Viime vuoden

keväällä tiimiin mukaan hyppäsi Pilvi Matikkala, jonka

tehtäviin kuuluu kuntouttavasta työtoiminnasta vastaaminen

sekä kuntouttavan ryhmätoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen.

Pilvi on napakka ja käytännönläheinen tekijätyyppi. Syksyllä

tiimi täydentyi kahdella hanketyöntekijällä, jotka molemmat

olivat jo entuudestaan tuttuja. Ninni Reponen on aiemmin

toiminut toisen järjestön työllistämishankkeessa ja Korttelikotien

yhteistyökumppanina ja Riina Pasi on työskennellyt

korttelikotiyhdistyksen hankkeessa aikaisemminkin sekä

toiminut yhdistyksen hallituksessa vuodesta 2013. Ninnin

vastuualueeseen kuuluu Kotiapu ja Haalin tiimi lukuun ottamatta

kahvilaa. Ninni on idearikas innostuja, joka käyttää mielellään

työssään kulttuurilähtöisiä menetelmiä. Riinan vastuulla on

AutoTeam, Ruokakassi, kahvila ja tiedotus. Riina on idealisti,

joka haluaa työskennellä kestävän kehityksen edistämiseksi.

Uudet ja vanhat toimihenkilöt
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Toiminnanjohtaja Tuomas Valtonen

Hanketyöntekijä Riina Pasi

Hanketyöntekijä Ninni Reponen

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja

Pilvi Matikkala



P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

K E V Ä T  2 0 2 2

Haalin yhteisöllisen kahvilan avajaisia juhlittiin

ystävänpäivähengessä 14.2. Tarjolla oli

täytekakkua ja ystävänpäivä teemaista

tietokilpailua. Esittelimme uusia tiloja asiakkaille

ja yhteistyökumppaneillemme. Paikalla kävi myös

yleisradion uutiskuvaajat ja pääsimme alueuutisiin. 

Kahvio on avoinna ma-to klo 9-13. Kahvio sai

nimekseen Haalin Kahvikissa. Kissan ristiäisistä ei

ole vielä sovittu, mutta kaipa niitäkin olisi syytä

juhlia, kun juhlat ovat jääneet vähälle viimeisten

kahden vuoden aikana.

Haalin yhteisöllinen kahvila

Korttelikotiyhdistys järjestää kevätretken yhdessä

Hyvinvointijärjestöjen (YHVI) kanssa 29.4. Ma

9.5. vietetään Kouvolapäivää. Silloin Haalilla on

mahdollisuus nauttia yhteisen pöydän aamiaista

ja tutustua Pointin toimintaan Hansakeskuksessa.

Olemme myös mukana Mielipolulla 25.5.

Niivermäen luontopolulla. Kesäksi on

suunnitteilla mm. Kesäteatteriretki ja

kokoperheen juhannusjuhla Haalin piha-alueella.

Mahdollisesti on myös tulossa kirppistapahtumia. 

Syksyn ohjelmistoon kuuluu sieniretki sekä

nälkäpäiväkeräys yhteistyössä Punaisen Ristin

kanssa. Asunnottomuus verkoston kanssa

järjestetään jo perinteeksi muodostunutta

Asunnottomien yön tapahtumaa. Retkistä ja

tapahtumista saat tarkempaa tietoa seuraamalla

meitä sosiaalisessa mediassa: facebookissa tai

Instagramissa.

Tulevia tapahtumia

Korttelikotiyhdistys liittyi Kouvolan

hyvinvointiyhdistykset ry:n jäseneksi viime vuonna.

Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry (YHVI) toimii

kattojärjestönä kolmellekymmenellekahdeksalle (38)

jäsenyhdistykselle. Yhdistyksen jäseniin kuuluu

Kouvolan seudulla toimivia sosiaali- ja terveysalan

sekä muilla hyvinvointialoilla toimivia yhdistyksiä. 

Toimintaan kuuluu jäsenyhdistysten

toimintaedellytysten, yhteistyön ja kehittämisen

tukeminen. Keinoina ovat monipuolinen toiminta,

verkostoituminen, kokemustoiminta, digitaalisuus

sekä yhteiset toimitilat Kouvolan Porukkatalolla.

YHVI järjestää myös retkiä ja virkistystä jäsenilleen,

johon tietysti myös nyt Korttelikotiyhdistyksen jäsenet

ovat tervetulleita.

Hyvinvointiyhdistykset ry:n
jäseneksi

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous

järjestetään Porukkatalolla (Savonkatu 23) ma

23.5. klo 16.30. Tule mukaan ja vaikuta!

Tervetuloa
kevätkokoukseen
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Tarjoamme vuoden 2022 aikana työllistetyille erilaista

ryhmätoimintaa. Viime vuoden puolella aloitettiin

parempaan kuntoon ryhmällä, jonka tavoitteena oli

lisätä osallistujien terveellisiä elämäntapoja. Tänä

vuonna ryhmä tarjonta tulee laajentumaan.

Parhaillaan kartoitamme erilaisten ryhmien

kiinnostusta. Myös ulkopuolisille on tarjolla

ryhmätoimintaa kuten vertaisryhmä

päihderiippuvaisille.

Ryhmätoimintaa asiakkaille
sekä työllistetyille

EHDOTA YHDISTYKSELLE UUTTA NIMEÄ

Kouvolan Korttelikotiyhdistys on päättänyt vaihtaa nimeään

kevätkokouksessaan. Nykyinen nimi ei enää oikein hyvin

kuvasta muuttunutta toimintaamme. Ehdotuksia uudelle

nimelle on tällä hetkellä kaksi: Kipinä ja Tukeva. 

Kipinä kuvastaa sitä kuinka sekä asiakkaat että työllistetyt

saavat meiltä kipinän jatkaa eteenpäin, kipinän osallistua ja

tulla mukaan, kipinän uusiin mahdollisuuksiin. 

Tukeva puolestaan kertoo siitä, että yhdistyksen tarkoituksena

on olla ihmisiä arjessa tukeva yhdistys. Voit äänestää jompaa

kumpaa vaihtoehdoista tai jättää oman ehdotuksen

perusteluineen tai ilman.

Vastaa tästä linkistä:

https://forms.office.com/r/shSEPjiLGv

Ikäaseman toiminta muuttuu toukokuussa.

Toiminta jatkuu kaikenikäisille suunnattuna

kohtaamispaikka Pointtina. Korttelikotiyhdistys

vastaa Pointin päivittäisestä toiminnasta ja

mukana on eri alojen ammattilaisia kaupungilta

sekä KymSoten eri yksiköistä. Asiasta tiedotetaan

enemmän lähiaikoina.

Korttelikodit mukana
kohtaamispaikka Pointissa Käynnistämme kevään aikana vapaaehtoistoimintaa.

Tule mukaan kertaluontoisiin tai pidempiaikaisiin

vapaaehtoistehtäviin. Voit toimia ikäihmisten kotona

lievittämässä yksinäisyyttä, viedä ruokakassin sitä

tarvitsevalle tai ohjata viriketoimintaa tai tulla

mukaan suunnittelemaan retkiä tai tapahtumia.

Koulutamme vapaaehtoiset tehtäviin.

Vapaaehtoiskoulutukseen sisältyy Mielenterveyden

ensiapu® 1 -koulutus. Koulutuksen aika tarkentuu

kevään aikana, seuraa ilmoittelua.

Vapaaehtoistoiminnan
käynnistäminen


