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TOIMINTAKALENTERI
Kevät 2022

Yhteystiedot
Toimiston aukioloajat
ma-pe klo 9:00-15:00
Tilavaraukset,
ilmoittautumiset,
laskutus ja neuvonta
Porukkatalon 1. kerros
Savonkatu 23
45100 KOUVOLA
Puh. 044 311 4210
toimisto@yhvi.fi

Toiminnanjohtaja
Katja Valkeinen
040 744 9439
katja.valkeinen@yhvi.fi

Tiedotus
Puh. 045 7875 6067
tiedotus@yhvi.fi

Hankevastaava
Minna Marttila
045 783 39744
minna.marttila@yhvi.fi

Puheenjohtajan terveiset
Hyvät ystävät!
Erittäin hyvää alkavaa kevättä kaikille!
Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry:n perustamisesta
tulee ensi vuonna kuluneeksi jo kaksikymmentä vuotta.
Teillä on käsissänne yhdistyksen toimintakalenteri, joka
käsittää tulevan kevään ohjelman. Toivomme, että jäsenet
löytävät ohjelmasta itselleen sopivaa toimintaa. Toivomme, että pääsemme pikkuhiljaa koronarajoituksista eroon,
niin että voisimme kokoontua myös livenä Porukkatalossa. Näin me pääsisimme jatkamaan erittäin tärkeätä
yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaa.
Syksyn vuosikokouksessa YHVI:n hallitusta evästettiin
niin, että pitäisimme tilaisuuksia, luentoja jne muuallakin
kuin Porukkatalolla tai Kouvolan keskustan alueella.
Meillä on tarkoitus levittäytyä koko Kouvolan alueelle.
Samassa vuosikokouksessa jäsenet päättivät, että hallitukseen valitaan kahdeksan varsinaista jäsentä ja kolme
varajäsentä. Jonkun verran mukaan tuli uusia henkilöitä
hallitukseen. Se on hyvä asia, että tapahtuu vaihtelua.
Koska meidän uudet säännöt mahdollistavat
jäsenkunnan laajentamisen, toivonkin, että hyvinvointia
edistävät yhdistykset löytävät meidät.
Toivotan kaikki jäsenyhdistykset tervetulleiksi
Porukkatalolle jatkamaan toimintaa. YHVI:llä on
monipuolisia matalan kynnyksen aktiviteetteja,
jotka ovat avoinna kaikille kuntalaisille.
YHVI = Yhdessä hyviä, niinhän me olemme.
Keijo Kaskiaho, puheenjohtaja
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Vuoden 2022 toiminnan painopisteet
YHVI:n huolehtii jäsenyhdistysten aktiivitoimijoiden
hyvinvoinnista ja osaamisesta
niin, että aktiiveilla on edelleen mahdollisuus huolehtia
oman jäsenyhdistyksensä jäsenistä, toiminnasta, tiedottamisesta, hyvinvoinnista sekä
virkistäytymisestä.

Koulutus
Yhdistyskoulutuksen osiot I, II,
III, IV on rakennettu monipuolisiksi ja kiinnostaviksi.
Koulutukset tukevat
yhdistyksissä toimivia
vapaaehtoisia ja antavat riittävästi tietoa vahvista-

maan yhdistysten
toimintaedellytyksiä ja kehittymistä.

Tiedottaminen
Panostetaan kokemustoiminnan ja kokemustiedon tiedottamiseen ja näkyväksi tekemiseen. Parannetaan YHVI:n
ja jäsenyhdistysten toiminnan
tunnettavuutta.

Virkistäytyminen
Huolehditaan, että vapaaehtoisille on riittävässä määrin
mahdollisuuksia tavata toisiaan ja saada vertaistukea.
Muistetaan kiittää ja arvostaa
vapaaehtoistoimijoita.

Työryhmien esittely
Kehittämistyöryhmä

Taloustyöryhmä

Arviointityöryhmä

Kehittämistyöryhmän tehtävänä on suunnitella ja valmistella toimintakalenterin sisältöä kevät – ja syykausille.
Työryhmä kehittää toiminnan
sisältöä, ja käy läpi kuukausittain tapahtumia, joita yhdistys
järjestää.

Taloustyöryhmän tarkoituksena on seurata yhdistyksen
talouden kehittymistä, seurata
talousarvioita ja tarkastella
toiminnan taloudellista
tasapainoa. Työryhmä voi
ottaa tarvittaessa kantaa
yhdistyksen hakemuksiin ja
raportteihin talouden osalta.
Työryhmän tärkeä tehtävä on
seurata toimintaympäristön
muutoksia ja samalla pohtia
uusia tulo- ja rahoitusmahdollisuuksia.

Arviointityöryhmän tehtävä on
tarkastella ja arvioida toiminnan tuloksia ja vaikuttavuutta
niin rahoittajan tarpeisiin kuin
oman toiminnan kehittämiseksi. Työryhmä toimii toiminnanjohtajan tukena toiminnan
tuloksellisuuden raportoimisessa. Arviointityöryhmä pohtii myös tapoja, joilla arviointia
tehdään ja kehittää toimintaa.

Kehittämistyöryhmän jäsenet
myös osallistuvat tapahtumiin ja niiden järjestämiseen
sekä palautteen antamiseen.

Markkinointityöryhmä
Työryhmä pohtii yhdistyksen
näkyvyyttä, markkinoinnin
tarvetta ja sitä, miten
toiminnasta, tapahtumista ja
koulutuksista viestitään
jäsenille ja suuremmalle
yleisölle. Tämä työryhmä
pohtii ennakkoluulottomasti
tapoja, joilla yhdistyksen
toiminta tehdään näkyväksi ja
tunnetuksi.
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Kiinnostuitko työryhmistä?
Ota yhteyttä Katjaan!

Matalan kynnyksen toiminta
Neulekahvila

Troppi

Neulekahvilaa järjestetään
porukkatalolla parillisten
viikkojen tiistai-iltapäivisin klo
12:00-15:00. Neulekahvila on
vertaistukitoimintaa
aidoimmillaan!

Kevään aikana 2022 Kouvolassa käynnistyy troppi-ryhmätoiminta, jonka tarkoituksena
on innostaa alueen ikääntyviä
etsimään ja kokeilemaan erilaisia lääkkeettömiä keinoja eli
”troppeja” oman hyvinvointinsa
edistämiseksi. Troppi-toimintaa on kehitetty Reumaliiton
Reumatroppi-hankkeessa
(2020-2022) ja nyt toimintaa
on tarkoitus jalkauttaa myös
muihin sosiaali- ja terveysalan
järjestöihin. Troppi-toimintaa
kokeilleista ryhmäläisistä 92 %
suosittelisi vastaavaa ryhmätoimintaa muillekin.

Pääset tapaamaan
ihmisiä, keskustelemaan ja
viihtymään mukavassa
seurassa. Voit ottaa mukaan
oman käsityön tai tulla ilman
tekemään yhdessä.
Jutellaan, juodaan kahvia ja
parannetaan maailmaa.
Neulekahvilan vetäjänä
toimii YHVI:n vapaaehtoinen
Marjaleena Weissmann.

YHVI-klubi
Yhvi-klubi on uusi aktiviteettikerho, joka järjestetään joka
pariton maanantai
klo 16:30- 18:30.
Kerhon vetäjinä toimivat YHVI:n
vapaaehtoiset ja kerho onkin
suunnattu kaikille mukavaa
harrastustoimintaa etsiville henkilöille. Kaikki rohkeasti osallistumaan mukaansa tempaavaan
matalan kynnyksen toimintaan!
Nähdään YHVI-klubilla!

YHVI:n luontoretket
Upeita luontokohteita on
lähellämme joka puolella,
tunnetko sinä oman alueesi
luontopolut ja viheralueet?
Kevään kuluessa teemme eri
yhdistysten voimin
luontoretkiä useisiin
luontokohteisiin Kouvolan
alueella. YHVI järjestää retken
helmikuussa, Kouvolan Kuulo
maaliskuussa, Kouvolan
Korttelikotiyhdistys
huhtikuussa ja Kouvolan
Reumayhdistys toukokuussa.
Järjestävä yhdistys tarjoaa
kahvit, muuten omin eväin.
Tule mukaan
retkeilemään ja tutustumaan
sekä luontoon että uusiin
ihmisiin. Retket suunnataan
mahdollisimman esteettömiin
kohteisiin. Löydä kotiseutusi
luonto yhteisten retkien
avulla.
Ilmoittautumiset YHVI:n
toimistoon
p. 044 311 4210 tai
toimisto@yhvi.fi.
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Troppi-toiminnan keskeisiä
teemoja ovat luonto, liikunta
ja kulttuuri. Troppilaiset kokoontuvat viikoittain yhteen eri
teemojen ympärille ja tekevät
viikon aikana itsenäisesti hauskoja tehtäviä, joita jakavat ryhmän Whatsappiin. Toiminnassa
tärkeää on yhdessä seikkailu ja
yhteisöllisyys.
Tule mukaan seikkailemaan
iloiseen Troppi-porukkaan ja
saamaan lisää energiaa arkeen! Toimintarajoitteet eivät
ole este osallistumiselle, vaan
kaikenkuntoiset ovat toimintaan tervetulleita!
Lisätietoja ja yhteydenotot
044 311 4210 tai
toimisto@yhvi.fi.

Digineuvonta

Tarvitsit sitten apua

tietokoneen, tabletin tai
kännykän kanssa,
digineuvonta auttaa sinua!
Voit varata digineuvontaa
ja opastusta toimistolta
ti-pe klo 9:00-15:00
Puh. 044 311 4210.
tai tulemalla paikan päälle
osoitteeseen:
Savonkatu 23
45100 KOUVOLA
(Porukkatalon 1. kerros)

Muu toiminta
Runorohto

Apuvälinemessut

(Kouvolan Mielenterveysseura ry)

Apuvälinemessut on
ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua
apuvälineiden laajaan kirjoon. Esillä on
kattavasti liikkumisen, kommunikoinnin ja
arjen apuvälineet, nostimet ja työergonomian ratkaisut, kuntoutuslaitteet ja -välineet, esteettömän asumisen tuotteet ja
palvelut sekä alan uusimmat teknologian
ratkaisut. Hyödynnä messut tehokkaana
koulutuspäivänä – tervetuloa mukaan!

Runorohto on helppoa yhdessä lukemista.
Lukupiiri, johon ei tarvitse valmistautua.
Luemme kullakin kerralla yhden tai kaksi
novellia ja niihin linkittyvät runot.
Juttelemme teksteistä rennosti.
Teksteistä ei ole oikeaa tai väärää tulkintaa.
Runorohto järjestetään
Porukkatalon 2. kerroksessa
Rento-huoneessa.
Ohjaajana toimii
kirjallisuusterapia-ohjaaja Raija Hasu
27.1.
24.2.
31.3.
27.4.

ke-pe 11.-13.5.2022
Helsingin Messukeskuksessa.

klo 10:00-11:30
klo 10:00-11:30
klo 10:00-11:30
klo 10:00-11:30

Tarkka päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin! YHVI tarjoaa bussikuljetuksen paikan
päälle.
Ilmoittautumiset YHVI:n
toimistoon 4.5. mennessä,
p. 044 311 4210 tai
toimisto@yhvi.fi.
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Koulutukset
Yhdistystoimijoiden
ruosteenestokurssit
Järjestämme alkuvuodesta
yhdistysten aktiivitoimijoille ja
sellaisiksi aikoville koulutusta
ja perehdytystä.
Tavoitteena on käydä läpi
vanhat opit ja perehdyttää uusiin tuulin yhdistystoiminnan
joskus kivikkoisellakin saralla.
Koulutusten aikana käydään
läpi yhdistystoiminnan perusteet, sipaistaan siivu yhdistyslaista ja sen velvoitteista,
käytetään aikaa käytännön
harjoituksiin ja ideoiden jakoon
toisten kesken. Vertaistuellinen anti tulee koulutuksen ja
oppimisen ohella. Koulutusjaksojen jälkeen, osallistujat ovat
saaneet opillista varmuutta
yhdistystensä toiminnan
kehittämiseen ja monipuolistamiseen sekä osaamista ja
vahvuuksia omaan työskentelyynsä yhdistyksessä.
Koulutukseen on suunniteltu
seuraavat osiot Yhdistystoiminnan perusteet, joka sopii
ihan kaikille.
Puheenjohtajiston ja sihteerin
työnkuvat, josta nykyiset puheenjohtajat ja sihteerit saavat varmuutta ja osaamista,
sopii myös heille, jotka havittelevat kyseisiä tehtäviä.
Sitten vielä Yhdistyksen talous, joka kohdentuu erityisesti rahastonhoitajille, mutta
valistusta saavat halutessaan
myös puheenjohtajat sekä
muut talousasioista kiinnostuneet.
Ilmoittautumiset YHVI:n
toimistoon, p. 044 311 4210
tai toimisto@yhvi.fi.

Yhdistykset digiajassa
Osallistava digi- ja somekoulutus. Koulutuksen tavoitteena on madaltaa yhdistysten
kynnystä toteuttaa tapahtumia digi- & someajassa, heille
sopivia alustoja hyödyntäen.
Koulutuksen aikana tuotetaan
pieni tapahtuma/mainos /
tapahtuma-aktivointi, someaktivointi tms., joka tehdään
koulutuskertojen aikana valmiiksi yhdessä kouluttajan
kanssa.
Kouluttajana toimii Tanja Rautavirta / Kaiken maailman tuotannot ja koulutus järjestetään
Kouvolan Hyvinvointiyhdistys
ry:n tiloissa Porukkatalolla
(Savonkatu 23, Kouvola).
Koulutus järjestetään
kolmena iltana: ke 6.4., ke 13.4.,
ja ke 20.4. klo 16:30-18:30.
Ilmoittautumiset YHVI:n toimistoon 1.4. mennessä,
p. 044 311 4210 tai
toimisto@yhvi.fi.

Vapaaehtoiset
yhdistyksessä
Lähdetäänpä yhdessä parantamaan ja tehostamaan yhdistysten vapaaehtoistoimintaa.
Järjestämme asiasta koulutusta helmikuussa 3.2.2022.
Koulutuksessa paneudutaan
vapaehtoisuuden
pelisääntöihin, vapaaehtoisten
kouluttamiseen, huomioimiseen ja jaksamiseen.
Ilmoittautumiset YHVI:n
toimistoon p. 044 311 4210
tai toimisto@yhvi.fi.
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Mielenterveyden
ensiapu 1 -koulutus
(MTEA1)
Mielenterveys elämäntaitona
- Mielenterveyden ensiapu®1
-koulutus
(14h) keskittyy mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Se on
Suomen Mielenterveysseuran
kehittämä koulutus, joka soveltuu kaikille, jotka
haluavat vahvistaa omaa tai
läheistensä mielenterveyttä.
Koulutuksessa osallistuja:
- Saa tietoa mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista
tekijöistä, kuten tunnetaidosta, stressinsäätelystä ja vuorovaikutustaidoista
- Rohkaistuu huolehtimaan
omasta ja läheisten mielenterveydestä.
- Saa taitoja selvitä elämään
kuuluvista vastoinkäymisistä.
Kurssille otetaan maksimissaan 12 osallistujaa ja
kurssi pidetään Porukkatalon
1. kerroksessa. YHVI:n jäsenille
kurssi on ilmainen. YHVI:n
ulkopuolisille kurssi maksaa
40€. Hinta sisältää kirjan ja
muun jaettavan materiaalin
sekä kahvin/teen kanssa
pientä purtavaa.
Koulutus järjestetään neljänä
iltana: ti 15.3, to 17.3, ti 22.3 ja
ti 29.3 klo 16.30-20.30.
Ilmoittautumiset YHVI:n
toimistoon 25.2. mennessä,
p. 044 311 4210 tai
toimisto@yhvi.fi.

Virkistystoiminta
Action Park

Yhteisöilta

Kesäretki

Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry järjestää erityislapsille
ja -nuorille sekä heidän
sisaruksilleen mukavan
aamupäivän Tykkimäki
Actionparkissa hiihtolomaviikon perjantaina 4.3.2022
klo 9-11. Lasten ja nuorten
ranneke maksaa vain 5€
(normaali hinta 12€, järjestäjä sponsoroi 7€). Maksu vain
käteisellä. Yksi erityislapsen
tai –nuoren avustaja pääsee
maksutta.

YHVI kutsuu jokaisesta
jäsenyhdistyksestä kaksi (2)
henkilöä edustamaan
yhdistystään. YHVI on
perinteisesti järjestänyt
yhdistyksille yhteisöillan syksyisin. Nyt järjestämme
yhteisöillan myös keväällä.
Illan teemana on yhdistystoimijoiden jaksaminen, rentoutuminen ja virkistyminen.

Kesäretki järjestetään
ma 20.6.2022.
Heinolan kesäteatterin 2022
esitys on Flirttikurssi 55+ ja
esityksen ohjaa Sari Siikander.
Flirttikurssi 55+ on lämminhenkinen ja elämänmakuinen
komedia, jossa ryhmä
kuusikymppisiä miehiä ja
naisia ilmoittautuu
kansalaisopiston
flirttikurssille.

Ilmoittautumiset YHVI:n
toimistoon 25.2. mennessä,
p. 044 311 4210 tai
toimisto@yhvi.fi.

Tervetuloa virkistäytymään
Porukkatalolle 7.4. klo 17-20
ennen kevään viimeisiä ponnistuksia!
Ilmoittautumiset YHVI:n
toimistoon 31.3. mennessä,
p. 044 311 4210 tai
toimisto@yhvi.fi.
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Hinta jäsenyhdistyksen jäseniltä 55€/hlö, avustajat 25€/
hlö, ulkopuolisilta 60€/hlö.
Hintaan sisältyy kuljetus, ruokailu ja teatterilippu.
Ilmoittautumiset YHVI:n
toimistoon p. 044 311 4210
tai toimisto@yhvi.fi.

TAMMIKUU
11.1. Neulekahvila
Klo 12:00-15:00
24.1. Yhdistystoiminnan
perusteet
Klo 17:00-19:00
25.1. Neulekahvila
Klo 12:00-15:00
27.1. Runorohto
Klo 10:00-11:30
Porukkatalo, 2. kerros
Rento
27.1. Puheenjohtajiston
ja sihteerin työnkuvat
Koulutus
Klo 17:00-19:00
31.1. Yhdistyksen talous
Koulutus
Klo 17:00-19:00
Marjaleena Weissmann
Rento

HELMIKUU
3.2. Vapaaehtoiset
yhdistyksessä
Koulutus
Klo 17:00-19:00
8.2. Neulekahvila
Klo 12:00-15:00
14.2. YHVI-klubi
Bingo
Klo 16:30-18:30
22.2. Neulekahvila
Klo 12:00-15:00
24.2. Runorohto
Klo 10:00-11:30
25.2. YHVI:n luontoretket
Klo 12:00-14:00
Järjestäjänä: YHVI
28.2. YHVI-klubi
Tietovisat
Klo 16:30-18:30

31.1. YHVI-klubi
Elokuvat
Klo 16:30-18:30

MAALISKUU
4.3. Action Park
Klo 9:00-11:00
8.3. Neulekahvila
Klo 12:00-15:00
8.3. Vertaisohjaajien
tapaaminen
Klo 16:30-18:00
14.3. YHVI-klubi
Elokuvat
Klo 16:30-18:30
15.3. MTEA1-kurssi
Koulutus
Klo 16:30-20:30
Katja Hirvonen
17.3. MTEA1-kurssi
Koulutus
Klo 16:30-20:30
Katja Hirvonen
22.3. Neulekahvila
Klo 12:00-15:00
22.3. MTEA1-kurssi
Koulutus
Klo 16:30-20:30
Katja Hirvonen
25.3. YHVI:n luontoretket
Klo 12:00-14:00
Järjestäjänä:
Kouvolan Kuulo ry
29.3. MTEA1-kurssi
Koulutus
Klo 16:30-20:30
Porukkatalon 1. kerroksessa
31.3. Runorohto
Klo 10:00-11:30
Porukkatalo, 2. kerros
Rento
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HUHTIKUU

TOUKOKUU

KESÄKUU

5.4. Neulekahvila
Klo 12:00-15:00

3.5. Neulekahvila
Klo 12:00-15:00

14.6. Neulekahvila
Klo 12:00-15:00

6.4. Yhdistykset Digiajassa
Klo 16:30-18:30
Tanja Rautavirta

9.5. YHVI-klubi
Elokuvat
Klo 16:30-18:30

20.6. Kesäretki Heinolaan

7.4. Yhteisöilta
Klo 17:00-20:00
Porukkatalo

11.-13.5. Apuvälinemessut

11.4. YHVI-klubi
Lautapelit
Klo 16:30-18:30
13.4. Yhdistykset Digiajassa
Klo 16:30-18:30
Tanja Rautavirta
19.4. Neulekahvila
Klo 12:00-15:00
20.4. Yhdistykset Digiajassa
Klo 16:30-18:30
Tanja Rautavirta

17.5. Neulekahvila
Klo 12:00-15:00
19.5. Esteettömyyspäivä
20.5. YHVI:n luontoretket
Klo 12:00-14:00
Järjestäjänä:
Kouvolan Reumayhdistys
23.5. YHVI-klubi
Tietovisat
Klo 16:30-18:30
31.5. Neulekahvila
Klo 12:00-15:00

25.4. YHVI-klubi
Bingo
Klo 16:30-18:30
27.4. Runorohto
Klo 10:00-11:30
Porukkatalo, 2. kerros
Rento
29.4. YHVI:n luontoretket
Klo 12:00-14:00
Järjestäjänä: Kouvolan
Korttelikotiyhdistys

Huom!
Muutokset ohjelmaan
ovat mahdollisia ja
seuraamme
koronarajoituksia
ja suosituksia.
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Yhdistyksen strategia

Yhdistyksen hallitus 2022
Kaskiaho Keijo
Weissmann Marjaleena
Löytty Hannele
Määttänen Yrjö
Iivonen Tomi
Kejonen Minna
Piirala Jouni
Jokinen Kari
Rämä Timo
Naumanen Maritta
Sarlo Hanna
Huopainen Hanna
Valtonen Tuomas
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Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen

Kokemustoiminta
Koulutamme joka toinen
vuosi uusia kokemustoimijoita, jotka tulevat mielellään
kertomaan oman tarinansa ja
näin jakamaan tietoja ja
ymmärrystä vaikeista
elämänkokemuksista ja
sairauksista. Yhdistyksellä on
tällä hetkellä noin 30 aktiivista koulutettua kokemustoimijaa. Kokemustoiminnasta vastaa Katja Valkeinen,
040 744 9439 tai
katja.valkeinen@yhvi.fi.

Kokemustieto

Elävä Kirjasto

Kokemustieto, jota kouluttajat
jakavat, on heidän omaa tai
läheistensä kokemusta sairauden tai vamman kanssa
elämisestä. Tämä arjen asiantuntijuus tarjoaa opiskelijoille
mahdollisuuden peilata muun
opetuksen kautta saatua
näkökulmaa sairauksiin ja
vammoihin.

Elävä Kirjasto on yhdenvertaisuutta edistävä, toiminnallinen menetelmä oppia uutta.
Elävän Kirjaston tarkoituksena
on erilaisten ihmisten välinen
kohtaaminen ja vuoropuhelun
kautta edistää moninaisuuden,
ihmisoikeuksien ja ihmisarvon
kunnioittamista. Elävä Kirjasto toimii kuten tavallinenkin
kirjasto, mutta paperisten
kirjojen sijaan Elävästä Kirjastosta lainataan oikeita ihmisiä
keskustelua varten.

Kokemustoimija on pitkäaikaissairas, vammainen tai heidän läheisensä, joka on saanut
perusvalmiudet toimia kouluttajana mm. sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa.
Kokemustoimijat
pitävät kokemustietoonsa
pohjaavia puheenvuoroja tai
osallistuvat muulla tavoin
tulevien ammattilaisten
opetukseen. Kokemustoimija
avaa tarinallaan toisenlaisen, erittäin henkilökohtaisen
näkökulman omaan arkeen ja
elämäntilanteisiin vamman
tai sairauden kanssa. Kunkin
kokemustoimijaksi ryhtyvän
on kuitenkin täytettävä tietyt

Ota yhteyttä YHVI:n toimistoon, mikäli olet kiinnostunut
Elävä Kirjasto - toiminnasta.
Järjestämme Elävän Kirjaston
kysynnän mukaan ja käyttäjinä ovat olleet pääsääntöisesti
opiskelijat. Kerromme mielellämme lisää toiminnasta ja
yhteistyömahdollisuuksista!
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soveltuvuuskriteerit. Niistä
tärkein on, että oman elämäntilanteensa kanssa on sinut.

Kaikilla kokemustoimijoilla on
oma tarina kerrottavanaan.

Tavoite
Kokemustoiminnan päämäärä
on kuulijoiden parantuneiden kohtaamistaitojen avulla
muuttaa/vähentää stereotyyppistä asennoitumista ja
edistää sairaiden, vammaisten
ja heidän läheistensä
elämänlaatua.

Kokemustieto auttaa
jäsentämään ja soveltamaan
teoreettista tietoa.
Lisätietoja antaa
Katja Valkeinen,
040 744 9439 tai
katja.valkeinen@yhvi.fi.

Vertaistukitoiminta
Yhvi järjestää jäsenyhdistysten vertaisohjaajille yhteisen
tapaamisen, jossa vertaisohjaajat pääsevät tapaamaan
toisiaan.
Vertaisohjaajatapaaminen
pidetään 8.3. 2022.
Ilmoittautumiset YHVI:n
toimistoon 4.3. mennessä,
p. 044 311 4210 tai
toimisto@yhvi.fi.
Vertaistukitoiminta on kokemustietoon perustuvaa tukea,
joka pohjautuu jakamiseen
ja kuuntelemiseen. Vertaistukitoiminta on tärkeä tuen

muoto, jossa toisilta samassa
elämäntilanteessa olevilta ihmisiltä saatu tuki on keskiössä. Vertaistuki eroaa muista
tuenmuodoista siinä, että
se pohjautuu ihmisten omiin
kokemuksiin ja oppeihin, joita
jaetaan. Samanlainen elämäntilanne mahdollistaa toisen
ymmärtämisen.
Läheisille, kuten myös sairastuneelle, on tarjolla omaa
vertaistukea. Vertaistuki on
monimuotoista, ja jokainen
voi etsiä itselleen sopivan
muodon itselleen sopivassa vaiheessa. Vertaistuki voi

olla organisoitua toimintaa
tai spontaaneja kohtaamisia.
Organisoidussa vertaistukitoiminnassa vertaistukija
jakaa samanlaisen kokemuksen, mutta on jo pidemmällä
omassa prosessissaan.
Yleensä vertaistukija on vapaaehtoinen, tehtävään koulutettu ja vaitiolovelvollinen.
Vertaistukijärjestöjä löytyy
esimerkiksi mielenterveyspotilaiden läheisille, omaishoitajille sekä syöpää ja muistisairautta sairastavien läheisille.

Maakunnallinen yhteistyö ja verkostotyö
Kymenlaakson sote-järjestökenttä oli vielä vuoden 2021
alussa hajanainen. Tästä syystä järjestöille muodostettiin
verkostot, jotta järjestökenttä
olisi tavoitettavissa ja selkeästi organisoitunut. Järjestöille
perustettiin maakunnalliset
alakohtaiset järjestöverkostot
helmikuussa -21.
Järjestöverkostojen
tavoitteena on järjestöjen
soteen (tulevaisuuden
sote-keskus ja hyvinvointialue) ja kuntien rakenteisiin
kiinnittymisen lisäksi järjestöjen keskinäisen yhteistyön
vahvistaminen, järjestöjen
toiminnan näkyväksi tekeminen sekä järjestöjen toimintojen saavutettavuuden vahvistaminen. Lisäksi järjestöjen
substanssiasiantuntijuus on
hankittavissa verkostojen
kautta myös sote-valmistelun
näkökulmasta.

Järjestöverkostoille on nimetty yhteyshenkilöt, jotka
ovat vastuussa verkostonsa
toiminnasta. Yhteyshenkilöt
myös muodostavat rakenteen
tulevalle maakunnalliselle
järjestöjen neuvottelukunnalle
(v. 2022 alusta), eli yhteyshenkilöt edustavat verkostojaan
tulevassa neuvottelukunnassa.
Tarkoituksena on, että yhteyshenkilön rooli on kiertävä, eli
yhteyshenkilö vaihtuu neuvottelukunnassa kausittain ja
verkosto itse valitsee seuraavan yhteyshenkilön.
Potilas- ja vammajärjestöjen
verkosto,
Katja Valkeinen YHVI ry
(katja.valkeinen@yhvi.fi)
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen verkosto,
Miia Kurttila Kakspy ry
(miia.kurttila@kakspy.com)
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Maahanmuuttajajärjestöjen
verkosto, Johanna Hasu
Monikulttuurisuuskeskus
Mylly (johanna.hasu@mylly.
me)
Lapsi- ja perhejärjestöjen
verkosto, Tiina Palviainen
Kletu ry (tiina.palviainen@
kletu.fi)
Työllisyysjärjestöjen
verkosto, Tuomas Valtonen
Kouvolan korttelikodit ry (tuomas.valtonen@kouvolankorttelikodit.fi)
Ikääntyneiden parissa toimivien järjestöjen verkosto,
Tarja Levonen Kouvolan seudun muisti ry (tarja.levonen@
kouvolanseudunmuisti.fi)
Kumppanuustalojen verkosto, Minna Mänttäri Kumppanuustalo Hilma (minna.manttari@kumppanuustalohilma.fi)
Valmiuden ja varautumisen
järjestöverkosto, Eila Siira
SPR Kaakkois-Suomen piiri
(eila.siira@redcross.fi)

Osaksi työhön -hanke
Hanke
Osaksi työhön - hanke on
1.1.2020 aloittanut TYPO (työllisyyspoliittinen) hanke, jota
Kouvolan Hyvinvointi
Yhdistykset ry hallinnoi.
Hanketoiminta täydentää
viranomaispalveluja.
Hankkeen kohderyhmänä ovat
TE- toimiston työttömät
nuoret (18-30v.) ja osatyökykyiset henkilöt.
Hankkeen tavoitteena on
työkokeilujen avulla kehittää ja
parantaa hankkeeseen osallistuvien henkilöiden osaamista,
työelämäntaitoja ja työmarkkinavalmiuksia. Tavoitteena
hankkeeseen osallistuvien
henkilöiden työllistymistä
koskevien suunnitelmien ja
tavoitteiden selkeyttäminen,
vahvuuksien löytäminen,
mahdollisuuksien ja esteiden
kartoittaminen sekä työllistymisen edistäminen. Alkuun
kaikkien työkokeilijoiden
kanssa kirjoitetaan kuukauden
työkokeilusopimus. Työkokeilu
toteutetaan Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry:n toimitiloissa Porukkatalolla.

Osaksi työhön –
hankkeen aikana
Arvioidaan asiakkaiden
tarve yksilöllisesti. Jokaiselle
työkokeilijalle räätälöidään
oma työkokeilusuunnitelma,
hänen omien vahvuuksien ja
kehittämistarpeiden mukaan.
Hankevastaava ja hankeohjaaja tukevat työkokeilijaa ja
pohtivat yhdessä työkokeilijan
kanssa realistisia
jatkotavoitteita.

Työkokeilu työtehtäviä ovat
mm: erilaiset toimisto ja asiakaspalvelutehtävät ja työllistymistä edistävät työtehtävät.
Paikallinen vaikuttamistoiminta hankkeessa; hanketoimijoille, viranomaisille, yrityksille ja
yhdistyksille: Hanke tekee osatyökykyisten työllistymisen
edistämiseksi myös ohjaus-,
neuvonta- ja vaikuttamistyötä
eri yhteistyötahojen kanssa,
paikallisen esteettömyyden
parantamiseksi tiedottamalla
ja ohjaamalla esim. kokemustoiminnan avulla.
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Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry
Keitä me olemme?

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan
Kouvolan seudulla
hyväksyä hakemuksesta
toimivien sosiaali-,
alueella toimiva sosiaali-,
terveys- ja muulla
terveys-, ja muulla hyvinhyvinvointialalla toimivien vointialalla toimiva rekisyhdistysten
teröity yhdistys tai muualkattojärjestö.
le rekisteröidyn
yhdistyksen paikallisToimimme jäsenyhdistys- osasto tai kerho, joka
ten toimintaedellytysten, hyväksyy yhdistyksen
yhteistyön ja kehittämisen säännöt ja tarkoituksen.
tukemiseksi.
Kannattajajäseniksi
Keinoina monipuolinen
voidaan hyväksyä
toiminta, verkostoitumioikeuskelpoinen yhteisö
nen, kokemustoiminta,
tai yksityishenkilö, joka
digitaalisuuden
haluaa tukea yhdistyksen
huomioiminen sekä
tarkoitusta ja toimintaa.
yhteiset toimitilat
Varsinaiset jäsenet ja
Kouvolan Porukkatalon 1. kannattajajäsenet
kerroksessa.
hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus.
Hallinnoimme myös
työllisyyspoliittista
Osaksi työhön -hanketta.
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Jäseninä saatte:
- Neuvontaa ja ohjausta
- Matalan kynnyksen
toimintaa
- Tilat niin säilytykseen
kuin tapaamisiinkin
- Vertaistukea
- Monipuolista järjestökoulutusta
- Edunvalvontaa
- Tiedottaminen
- Verkostoituminen
- Vaikuttaminen
- Kopiopalveluita
- Työllistämisen tuki

Uudet jäsenyhdistykset
Suomen Ehlers-Danlos yhdistys ry Sedy
Sedy on valtakunnallinen pieni
yhdistys. EDS ja HSD/hms ovat
joukko perinnöllisiä, monimuotoisia sairauksia, joille on ominaista sidekudoksen rakennevika ja hauraus eri kudoksissa.
Halusimme liittyä YHVI:in,
koska Kymenlaakson alueella
on suhteellisen useita EDS ja
HSD/hms ihmisiä ja meillä on
Kouvolassa aktiivinen vertaistukiryhmä. Kuuluminen pienenä suurempaan paikalliseen
kattojärjestöön antaa meille
paremmat mahdollisuudet
toimia juuri tämän alueen vertaistukiryhmämme hyväksi.
Odotamme yhteistyömme YHVI:n toisten jäsenyhdistysten
kanssa käynnistyvän ja tuovan
yhteistä vaikutusmahdollisuutta myös pienille yhdistyksille. Tämän lisäksi toivomme,
että jäsenemme pystyisivät
hyödyntämään YHVI:n kattavaa tarjontaa mm. tukitoimissa
ja koulutuksissa.

Toivotamme
uudet
jäsenyhdistykset
lämpimästi
tervetulleiksi!

Kouvolan
Korttelikotiyhdistys
Kouvolan Korttelikotiyhdistys
on vuodesta 2008 asti
toiminut kouvolalainen
järjestö, jonka tehtäväkenttä
muodostuu pitkäaikaistyöttömien ja vaikeassa työllisyysasemassa olevien työllistämisestä sekä matalan
kynnyksen
sosiaalipalveluiden
toteuttamisesta.

Korttelikotiyhdistyksen
liittyminen YHVI:n
jäsenjärjestöksi tuli
ajankohtaiseksi, kun YHVI:n
nimenvaihdos tapahtui.
Kouvolalaisten vähävaraisten ja syrjäytymisvaarassa
olevien tukeminen arjessa on
hyvinvoinnin edistämistä ja
yhdessä Kouvolan
Hyvinvointiyhdistykset ry:n
kanssa toteutettavaa työtä.
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Jäsenyyden myötä toivomme
entistä enemmän koulutus- ja
tapahtumayhteistyön
toteuttamista kouvolalaisten
hyvinvoinnin edistämiseksi.

Jäsenyhdistykset
Anjalankosken Reumayhdistys ry
IBD ja muut suolistosairaudet ry /Kymenlaakso
Kouvolan Diabetesyhdistys ry
Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry
Kouvolan Kuulo ry
Kouvolan Kuurot ry
Kouvolan Mielenterveysseura ry
Kouvolan Nivelpiiri / Suomen Nivelyhdistys ry
Kouvolan Reumayhdistys ry
Kouvolan Seudun CP-yhdistys ry
Kouvolan Seudun Invalidit ry
Kouvolan Seudun Kehitysvammaisten tuki ry
Kuusaan Kuuloset ry
Kymenlaakson Aivovammayhdistys ry
Kymenlaakson Autismiyhdistys ry
Kymenlaakson AVH-yhdistys ry
Kymenlaakson Kilpirauhasyhdistys ry
Kymenlaakson Lihastautiyhdistys ry
Kymenlaakson munuais- ja maksayhdistys ry
Kymenlaakson neuroyhdistys ry
Kymenlaakson Selkäyhdistys ry
Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry /Kouvolan osasto
MIELI vuoroveto Mielenterveys ry
Nepsytic ry
Pohjois-Kymen Allergia- ja Astmayhdistys ry
Pohjois-Kymen Epilepsiayhdistys ry
Pohjois-Kymen Hengitysyhdistys ry
Pohjois-Kymen Näkövammaiset ry
Pohjois-Kymen Parkinson-yhdistys ry
Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys ry
Päijät-Hämeen mielenterveysomaiset FinFami ry
SEDY ry – Suomen Ehlers-Danlos -yhdistys ry 		
/ Kouvolan vertaisryhmä
Siput ry mielenterveysyhdistys /Kouvola
Suomen Kuurosokeat ry
Suomen Migreeniyhdistys ry – Kouvolan vertaiset -ryhmä
Suur-Kouvolan Omaishoitajat ja Läheiset ry
Valkealan Reumayhdistys ry

