KESÄ 2022

UUTISKIRJE

Kouvolan Korttelikotiyhdistyksen jäsenille ja yhteistyökumppaneille

Korttelikotiyhdistyksestä Kipinäksi
KESÄN
TAPAHTUMIA
Korttelikotiyhdistys perustettiin asukastupien pohjalta 14 vuotta sitten.
Yhdistyksen tavoitteena oli tarjota lähiöiden asukkaille paikka jonne tulla
- yhteinen olohuone. Viimevuosien aikana toiminta on kuitenkin kehittynyt
ja palvelut, joita olemme vuosien ajan tuottaneet ovat nousseet keskeiseksi
osaksi yhdistyksen toimintaa. KotiAvun ja AutoTeamin palvelut ovat
menneet ammattimaisempaan suuntaan ja ruoka-aputoiminta on hyvin

KOKOPERHEEN
KESÄJUHLAT
HAALIN PIHAPIIRISSÄ
2.8. KLO 12-15

organisoitua. Samaan aikaan kaikki korttelikodit ovat sulkeneet ovensa.
On tullut aika katsoa eteenpäin ja miettiä, mitä toimintamme on jatkossa.
Samat pehmeät ja ihmisläheiset arvot ohjaavat edelleen toimintaamme,
mutta toiminta on organisoidumpaa ja kokemus näkyy toiminnan laadussa.

KESÄTEATTERIRETKI
LAPINJÄRVELLE
NÄYTELMÄÄN
TAIVAAN TULET 17.7.

Olemme ylpeitä juuristamme, mutta haluamme myös kehittyä ja olla
moderni, aikaansaava yhdistys. Uudistumisen myötä myös yhdistyksen nimi
vaihtuu syksyn aikana. Toiminta-ajatuksemme on "Tarjoamme tukea
vähävaraisille ja syrjäytymisvaarassa oleville kouvolalaisille". Tämän

KESÄKIRPPIS
10.8. KLO 10-14

ajatuksen pohjalta lähdimme myös uutta nimeä etsimään.
Kysyimme nimiehdotuksia asiakkailta, jäseniltä ja työntekijöiltämme.

KESÄLOUNAAT

Ehdotuksia tuli lukuisia. Näiden pohjalta kevätkokous päätti, että

KAHVIKISSASSA

yhdistyksen nimi on ensi syksystä lähtien Kouvolan Kipinä ry. Nimessä on

KE-PE KLO 12-13

positiivinen klangi ja se kuvastaa yhdistyksen vaikutusta niin asiakkaisiin
kun työllistettyihinkin: meiltä saa kipinän, jonka avulla ihminen itse voi
halutessaan syttyä jollekin uudelle.
Uuden nimen myötä yhdistys saa myös uuden ilmeen ja brändäystä
lähdetään tekemään syksyllä.

KOUVOLA-KAHVILA
POINTISSA 16.8.
KLO 13
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Palvelutoimintaan uusia tuulia
Uuden nimen ja uuden brändin lisäksi uudistamme
palvelutoimintaamme. Tavoitteena on syksyn aikana
kehittää toimintaa siihen suuntaan, että vuoden
vaihteessa Kouvolan Kipinä ry:ssä toimisi yksi
palveluyksikkö, josta asiakkaat voivat tilata apua
kotona asumisen tueksi, muutto- ja kuljetuspalveluita
sekä apua pihatöihin.

Tämä tarkoittaa nykyisten AutoTeamin, KotiAvun ja
Haalin tiimin yhdistämistä. Yksi iso yksikkö pystyy
paremmin vastaamaan asiakkaiden erilaisiin
tarpeisiin.
olisi synergia etua
P H O T O Lisäksi
B Y M A R yhdistymisestä
TIN R. SMITH
toiminnan tehokkaampaan organisointiin.

Muutosta lähdetään viemään eteenpäin pienin askelin
ja työntekijöitä kuunnellen.

Muutoksen myötä ruokakassitoiminta sekä Haalin
yhteisöllinen kahvila säilyvät ennallaan.

KotiApu palvelujen kysyntä on jatkuvasti kasvussa

Kesäjuhlat Eskolanmäessä
Elokuun ensimmäisellä viikolla juhlitaan kesäjuhlien
merkeissä Haalin pihapiirissä. Juhlat on tarkoitettu
kaikenikäisille. Tarjolla on grillimakkaraa,
tanssimusiikkia sekä improvisaatioteatteriesitys.
Lapsille on luvassa kasvomaalausta ja ongintaa.
Ohjelma tarkentuu lähempänä juhlia. Juhlien aikana
kahvio palvelee normaalisti.
Juhlien järjestämiseen on saatu avustusta EHYT ry:ltä.

Ruoka-aputoiminta on yksi eniten
huomiota saanut toimintamme
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Haalin Kahvikissa kesä
Haalin yhteisöllisessä kahvilassa Kahvikissassa
järjestetään pihapelejä ja muuta ohjattua toimintaa
kesällä. Tutustu ohjelmaan facebookissa tai käy
paikanpäällä pyörähtämässä.
Haalin pihapiirissä järjestetään pihakirppis 10.8.
klo 10-14. Kirppispöydän saat varattua 5€ hinnalla
ja hävitämme tarvittaessa myymättä jääneet
tavarat. Tule myymään ja tekemään löytöjä.
Koulujen loman aikana Kahvikissassa on tarjolla
lämmin lounas ke-pe klo 12-13 edulliseen 2€
hintaan.
P H O Ttehdään
O B Y M Aomakustanteinen
RTIN R. SMITH
Haalilta
retki

Lapinjärven kesäteatteriin su 17.7. katsomaan
Taivaan tulet -näytelmää. Retken hinta 25€.
Lisätietoa retkestä ja ilmoittautumiset Kahvikissan
vastaavalta.

Kouvola-kahvila
Story sharing cafe -konsepti rantautuu syksyllä
Kouvolaan Kouvola-kahvila nimellä. Konseptin ideana
on että toisille vieraat ja erilaisista lähtökohdista
Kahvikissassa voit viettää aikaa vaikka
korttia pelaten.

tulevat ihmiset kohtaisivat toisiaan, kuulisivat
toistensa tarinoita, tutustuisivat ja löytäisivät yhteisiä
keskustelun aiheita. Kahvipöydissä, pienessä

Kierrätys kunniaan

porukassa kuunnellaan ja jaetaan tarinoita eri
puolilta maailmaa Kouvola-kahvila -ryhmän
opastamina.

Korttelikotiyhdistys suosii kierrättämistä.

Kahvilassa järjestäjinä ovat Korttelikotiyhdistyksen

Koetamme toimia mahdollisimman

lisäksi Monikulttuurikeskus Saaga, Mannerheimin

kustannustehokkaasti sekä ympäristöystävällisesti.

lastensuojeluliiton kymenpiiri, Parik säätiö ja Mikä? -

Tästä syystä kyselemme sosiaalisen median puolella

teatteri. Ensimmäinen Kouvola-kahvila järjestetään

aina tarpeen mukaan erilaisia lahjoitustavaroita.

Kohtaamispaikka Pointissa 16.8. klo 13. Kahviloita

Tällä hetkellä lahjoitustarve on mm. toimiville

järjestetään syksynaikana kerran kuukaudessa

aikuisten polkupyörille, askartelutarvikkeille,

eripuolilla Kouvolaa.

isoille kangaskasseille, munakennoille sekä
bingopalkinnoksi sopiville tuotteille/käsitöille.
Lahjoituksista voi olla yhteydessä suoraan Haalille.
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Koulutuksia Korttelikodeilla
Vuoden 2022 aikana on järjestetty henkilökunnalle
erilaisia koulutuksia. Koulutuksia on tilattu
ulkopuolisilta kouluttajilta sekä järjestetty
toimihenkilöiden kouluttamina. Koulutuksiin
osallistuneet ovat saaneet hygieniapassin ja
ensiapukortin. Lisäksi on järjestetty AVEKKI -koulutus
väkivaltaisen asiakkaan kohtaamiseen sekä
tunnetaitokoulutus Akseliryhmäläisille. Alkuvuodesta
koulutettiin myös vertaisryhmänohjaajia. Uutena
koulutuksena alkoi kesäkuussa digikoulutus, joka
järjestetään yhteistyössä Digitaidoilla osalliseksi hankkeen kanssa. Koulutus on avoin sekä
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henkilökunnalle että asiakkaille.

Koulutustoiminnan osalta yhteistyötä tehdään mm.
Edukon kanssa. Jatkossa yhdistyksen toiminnassa on
mahdollista suorittaa esimerkiksi puhtaus- ja
kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon näyttöjä.

Kohtaamispaikka Pointin
kesä

Syksyllä alkaa yhteistyössä kansalaisopiston kanssa
mm. ruokakurssi, jonka tavoitteena on oppia laittamaan
edullisesti kotiruokaa, hyödyntäen erityisesti niitä
tuotteita, joita ruokakassissa useimmiten on.

Pointin kesän ohjelmassa jatkuvat jo ikäaseman
ajalta vanhat tutut bingo, mölkky ja tietokilpailu.

Jäsenenä voit tukea toimitaa

Uusia tuuliakin puhaltaa. Tule laulamaan
karaokea tai kuulemaan runoja ja tarinoita.
Seuraa Pointtia facebookissa tai käy paikan
päällä hakemassa neljän viikon ohjelma, niin
pysyt kärryillä, mitä on ohjelmassa.
Onko sinulla ideoita Pointin ohjelman suhteen?
Tunnetko jonkun esiintyjän tai haluaisitko itse

Kiitos kaikille jäsenille, että olette mukana tukemassa
työtämme! Jos et vielä ole jäsen, voit helposti liittyä,
täyttämällä jäsenhakulomakkeen, joka löytyy
nettisivuiltamme tai toimipisteiltämme ja toimittamalla
sen mihin tahansa toimipisteeseemme.

tulla kertomaan vaikka erikoisesta
harrastuksestasi? Laita ohjelmavinkki
osoitteeseen pointtikouvola@gmail.com

Tiesitkö, että jäsenenä saat myös rahanarvoisia etuja
palveluistamme ja mahdollisuuden vaikuttaa
toimintaamme?

VASTAA ASIAKASKYSELYYN
Kehitämme yhteisöllisen kahvilamme Kahvikissan

Kyselyyn pääset tästä linkistä:

palveluja vastaamaan paremmin asiakkaiden

https://forms.office.com/r/yHRViAP0uc

tarpeisiin. Auta meitä kehitystyössä vastaamalla
asiakaskyselyyn.

Kehitysideoita ja palautetta kahvion toiminnasta voit
laittaa myös sähköpostilla osoitteeseen
riina.pasi@kouvolankorttelikodit.fi

