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Avustushakemus: Kohdennettu toiminta-avustus
Nimenkirjoittaja

RIIKKALIISA KAUHANEN

Järjestön nimi

KOTIEN PUOLESTA KESKUSLIITTO RY

Järjestönumero

164

Käyttötarkoitus

Avustusta haetaan Kumppanuustalo Hilman toiminnan juurruttamiseen, koordinointiin,
kehittämiseen sekä kolmannen sektorin toimintaedellytysten parantamiseen niin, että
Kumppanuustalo Hilma on jatkossakin entistä enemmän Tunnettu, Toimiva ja Tarpeellinen
kohtaamispaikka kaikille.

Haettu avustus

111 500 €

Perustiedot
Käyttötarkoitus
Avustusta haetaan Kumppanuustalo Hilman toiminnan juurruttamiseen,
koordinointiin, kehittämiseen sekä kolmannen sektorin toimintaedellytysten
parantamiseen niin, että Kumppanuustalo Hilma on jatkossakin entistä
enemmän Tunnettu, Toimiva ja Tarpeellinen kohtaamispaikka kaikille.

Toiminnan tai hankkeen nimi
Kumppanuustalo Hilma haminalaisten hyvinvointia edistämässä ja
kansalaistoiminnan tukena

Toiminnan tai hankkeen alkamisajankohta
01-2017

Toiminnan tai hankkeen
päättymisajankohta

Toiminnan maantieteellinen alue
Alueellinen
Hamina
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Tekeekö avustuksen saaja muutakin kuin
RAY-rahoitteista toimintaa?
Avustuksen saaja tekee vain RAY-rahoitteista toimintaa

Tilojen käyttö
- Vuokratilat
Kuvaus tiloista:
Kumppanuustalo vuokraa tilat edelleen Haminan kaupungilta. Haminan
kaupungin hyvinvointipalvelut on käynnistänyt kumppanuuskeskustelut
yhteisten tilojen ja tiiviimmän yhteistoiminnan mahdollistamiseksi syksystä 2016
alkaen.
Tavoitteena on, että kaupungin vuokraamissa poliisi- ja oikeustalon tiloissa
toimivat TE-toimisto, Työvoiman palvelukeskus, Haminan kaupungin aikuisten
sosiaalipalvelut, työllisyysyksikkö, KELAn asiakasvastaanotto, Kehittyvä
Hamina ry, Kumppanuustalo Hilma ja hyvinvointipalvelujen hallinto.

Toiminta ja sisältö
Toiminnan tarve ja miten tarve on
selvitetty?
Yksillä Purjeilla – kumppanuushanke (2013-2016) avasi 1.9.2014 Haminassa
yhdistystoimijoiden käyttöön suunnatun kumppanuustalo Hilman yhteistyössä
Haminan kaupungin kanssa. Kumppanuustalon tarpeesta tehtiin paikallisille
yhdistyksille kysely, missä kartoitettiin toimijoiden tarpeita ja odotuksia.
Vastauksia saatiin 81:ltä toimijalta. Saatujen tulosten mukaan rakennettiin
Hilmaan eri toimintoja, toiveita hyödynnetään edelleen toiminnan
kehittämisessä.
Hilma on vakiinnuttanut asemaansa yhdistysten parissa ja toimii nyt tarpeiden
mukaan haminalaisten yhdistysten kokoontumispaikkana ja arkistona.
Kumppanuustalo Hilmassa kokoontuu tällä hetkellä säännöllisesti 52 eri
käyttäjäyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 4500 henkilöä. Talo
on avoinna kaikille haminalaisille, jotka tiloja tarvitsevat. Vuoden 2015 aikana
oli noin 4000 asiakaskäyntiä.
Hilman käyttöaste on kasvanut tasaisesti alusta alkaen, ja uusia toimijoita on
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tullut mukaan Hilman tunnettuuden kasvaessa. Hilmassa kokoontuvat
säännöllisesti niin yhdistysten hallitukset kuin vertaistuki- ja potilasryhmät,
erilaiset harrastekerhot sekä siellä järjestetään kaikille kansalaisille avoimia
tilaisuuksia ja tapahtumia mm. terveyden ja hyvinvoinnin ympärillä.
Käyttäjäyhdistykset pitävät Kumppanuustaloa erittäin merkittävä toiminnan
mahdollistajana ja toiminnan toivotaan jatkuvan.
Hilma sai vuonna 2014 Googlelta merkittävän avustuksen
teknologiahankintoihin. Kriteerinä oli teknologisen kahtiajaon yhteen
kurominen, mitä työtä Hilmassa tehdään mm. vertaistukeen perustuvissa
atk-kerhoissa (3 krt/vko). Erityisesti senioriväestö on löytänyt Hilman hyvin atkopastusta ja -tukea tarjoavana paikkana.
Hilman toimintaa koordinoiva Yksillä Purjeilla -hanke päättyy vuoden 2016
lopussa. Koska kumppanuustalo on vakiinnuttanut jo asemansa kansalaisten
kohtaamispaikkana, on vahva tarve juurruttaa kumppanuustalo kansalaisten
toimintakeskukseksi.
Toimintaan halutaan mukaan entistä enemmän yhdistyksiä, jotta yhdistysten
välistä yhteistyötä voidaan hyödyntää parhaiten. Patentti- ja rekisterihallituksen
mukaan Haminassa oli toukokuun lopulla yhteensä 372 eri rekisteröitynyttä
yhdistystä, joten potentiaalia on. Haminassa ei ole vastaavaa
kumppanuustaloa tai muita kilpailevia tahoja. Hilma on Haminan ainoa kaikkien
järjestöjen ja kansalaisten keskus, jonka toimintaan Haminan kaupunki on
tiiviisti sitoutunut.
Hilma on muuttamassa syksyllä 2016 isompiin tiloihin Haminan keskustaan.
Uusissa tiloissa kumppaneina tulevat toimimaan erilaiset organisaatiot: TEpalvelut, Kotka-Hamina seudun työvoiman palvelukeskus Väylä, Kela ja
kunnan sosiaalityön hallinto. Yhdessä kunnan ja valtion palveluiden kanssa
voidaan samalla toteuttaa uudenlaista kumppanuutta eri toimijoiden kesken,
hyödyntäen toistemme osaamista.

Toiminnan tavoitteet
1. Kansalaistoiminnan keskus
Luoda toimintaedellytyksiä yhdistystoiminnalle tarjoamalla
käyttökustannuksilta edullisia, ajanmukaisia ja riittäviä tiloja.
2. Lieventää yksinäisyyttä sekä edistää hyvinvointia ja osallisuutta
tarjoamalla esteettömissä tiloissa matalan kynnyksen olohuone toimintaa kaikille kansalaisille.
3. Kannustaa kumppanuuteen
Tavoitteena on edistää ja kehittää järjestöjen kansalaistoimintaa sekä
järjestöjen, yritysten, oppilaitosten ja julkishallinnon välistä yhteistyötä ja
verkostoja.
4. Parannetaan haminalaisten tietotekniikkaosaamista. Tavoitteena on
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kuroa umpeen digitaalista kahtiajakoa tarjoamalla kansalaisille sekä
yhdistystoimijoille omaehtoista sekä ohjattua atk-opastusta.
5. Edistetään kolmannen sektorin toimintaa toimimalla yhtenä keskuksena
vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä yhteistyössä muiden paikallisten
toimijoiden kanssa. Jatkossa vapaaehtoistoiminnan koordinointia tullaan
kehittämään eteenpäin erityisesti Hilman käyttäjäyhdistysten tarpeet
huomioiden.
6. Levittää hyviä käytänteitä alueellisesti ja valtakunnallisesti muille
Kumppanuustalo- ja yhdistystoimijoille. Erityisesti lähellä olevien
kumppanuustalojen (Loviisan Kumppanuustalo Kulman ja Kotkan
Kumppanuustalo Viikarin) keskinäiseen yhteistyöhön panostetaan.
7. Ehkäistä pitkäaikaistyöttömien ja erityisesti nuorten syrjäytymistä
8. Luoda organisaatio/järjestö, mikä ottaa vastuun Hilman hallinnoinnista
vuodesta 2021 alkaen

Toiminnan kohderyhmät
Kohderyhmänä ovat kaikki haminalaiset ja erityisesti alueen yhdistykset
jäsenistöineen, paikallisyhdistysten kattojärjestöt sekä muut toiminta- ja
harrasteryhmät. Hilma toimii yksittäisille henkilöille matalan kynnyksen
kohtaamispaikkana.
Hamina on noin 21 000 asukkaan kaupunki Kaakkois-Suomessa,
Suomenlahden rannalla. Tällä hetkellä Hilmalla on 52 säännöllisesti
kokoontuvaa käyttäjäyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 4500
henkilöä. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan Haminassa oli toukokuun
lopulla yhteensä 377 eri rekisteröitynyttä yhdistystä.
Kumppanuustoiminnassa kohderyhmänä ovat lisäksi yritykset, oppilaitokset
sekä julkishallinto.

Toiminnan sisältö ja toteutus
Kansalaistoiminnan keskus
Kumppanuustalossa on kokoontumistiloja, mitä yhdistykset voivat varata oman
tarpeen mukaan. Omia, vakiokokoontumistiloja ei ole, näin pystytään
palvelemaan laajaa yhdistysjoukkoa. Hilma on jatkossakin avoinna 10-14,
jolloin asiakaspalvelua saa aulavastaavalta. Toiminnan kasvaessa
aukioloaikoja pidennetään yhdistysten tarpeiden mukaisesti. Jäsenyhdistyksillä
ja käyttäjillä on avaimet tiloihin, jolloin he voivat käyttää tiloja joustavasti klo 723 välillä. Yhdistyksillä on myös mahdollisuus säilyttää yhdistysten omia
tavaroita ja papereita omassa lukitussa kaapissa. Kaapin vuokranneet
yhdistykset pääsevät myös mukaan Hilman toiminnan yhteiseen kehittämiseen
käyttäjien kokouksissa.
Hilman uusissa tiloissa on huomioitu hyvät liikenneyhteydet, keskustan

Avustushakemus

5 (18)

Valmis

284159/2016:1

KOTIEN PUOLESTA KESKUSLIITTO RY / RIIKKALIISA KAUHANEN31.05.2016
Julkinen

läheisyys ja esteettömyys. Tilojen muutostyöt aloitetaan syksyllä 2016, jonka
jälkeen muuttoaikataulu tarkentuu. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan
Hilman tilat laajenevat kolmanneksella. Tilojen suunnittelussa on huomioitu
yhdistysten erilaiset tarpeet. Uusi tila tarjoaa käyttäjilleen erikokoisia
kokoustiloja pienryhmätiloista kokoussaliin, ruoanvalmistusmahdollisuuden
sekä atk-laitteiston ja nykyaikaisen kokoustekniikan. Jatkossa Haminan
kaupunki tukee Hilman toimintaa maksamalla osan kumppanuustalon
vuokrasta.
Hilman toiminta on aktiivista ja siellä on kaikille avointa terveyttä ja hyvinvointia
edistävää harrastus- ja koulutustoimintaa. Kaikki ikäryhmät ja toimialat
huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Hilmassa järjestetään säännöllisesti
maksuttomia luentoja mm. terveyteen, hyvinvointiin, kulttuuriin tai liikuntaan
liittyen. Yhdistykset tuottavat luentojen sisällön ja verkostokutojan tiedottaa
tapahtumista haminalaisille.
Hilman iltatee on joka toinen kuukausi järjestettävä iltatapaaminen, jossa
Hilman käyttäjät kehittävät talon toimintaa. Tapaamiset suunnitellaan, niiden
tulokset kirjataan ja ne ohjaavat tulevaa toimintaa. Vuosisuunnitteluun
panostetaan entistä enemmän, jotta myös harvemmin kokoontuvat yhdistykset
ehtivät reagoida ja osallistua tapahtumiin.
Yhteistyökumppaneiksi valitaan monenlaisia yhdistyksiä ja eri ikäryhmiä.
Kansalliset teemapäivät ja kaupungissa jo olevat tapahtumat huomioidaan
erityisesti Kumppanuustalon keskeisen sijainnin vuoksi. (Yhteistyötahona mm.
Kehittyvä Hamina ry, Pelastakaa Lapset Haminan Osasto ry) Hilmassa
järjestetään Avointen Ovien päiviä kaksi kertaa vuodessa, joihin kutsutaan
haminalaisia ja erityisesti potentiaalisia uusia käyttäjäyhdistyksiä, sekä muita
tapahtumia kuten valtakunnallinen Siivouspäivä.
Hilman toiminnan kehittämistyössä käytetään hyväksi mahdollisimman paljon
Yksillä Purjeilla -hankkeen aikana saatua tietoa ja osaamista. Tavoitteena on
poimia parhaat käytänteet ja soveltaa niitä Hilman toiminnassa.
Matalan kynnyksen olohuone
Hilman Olohuone on tila, johon ei tarvitse erillistä varausta vaan siellä kuka
tahansa voi nauttia vaikka kupin kahvia ja keskustella toisten vierailijoiden tai
aulavastaavan kanssa. Uusissa toimitiloissa olohuone tulee samalla toimimaan
kiinteistössä olevien julkisten palveluiden (Kela, Väylä, TE-keskus)
odotustilana.
Hilma kannustaa kumppanuuteen
Hilman edustajat osallistuvat tiiviisti Haminan kaupungin kumppanuusohjelman
laatimiseen ja toteutukseen. Kumppanuusohjelman tavoitteena on muodostaa
selkeästi etenevä suunnitelma kumppanuuden toteuttamiseen konkreettisista
toimenpiteistä toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Ohjelman tavoitteena on lisätä
kuntalaisten hyvinvointia sekä osallisuutta kansalaisaktiivisuuden
näkökulmasta. Kumppanuusohjelma valmistuu vuoden 2016 aikana, toteutus
alkaa vuonna 2017. Hilman verkostokutoja ja yhdistysedustajat osallistuvat
kumppanuusohjelman ohjaus- sekä työryhmiin.
Monialaisen kumppanuuden mahdollistaa ”Kumppanuuskahvit”, johon
kutsutaan ensisijaisesti talon yhteistyökumppanit, mutta myös muita
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kiinnostuneita. Kumppanuuskahvilla kerran kuukaudessa suunnitellaan tulevaa
toimintaa sekä muita yhteistyöprojekteja.
Hilmassa parannetaan tietotekniikan taitoja
Hilmassa saa atk-koulutusta ja laitetukea jatkossa päivittäin (yhteistyötahona
mm. Haminan Seudun Oloneuvokset ry). Internetin käyttöön liittyviä
koulutuksia, esimerkiksi sosiaalisen median opastusta, on toivottu, ja sitä
tullaan toteuttamaan koulutusten sarjana alkaen vuodesta 2017. Koulutuksia
järjestetään myös yhdistysten tarpeita tukien ja toiveiden mukaisesti.
Hilma sai vuonna 2014 Googlelta merkittävän avustuksen
teknologiahankintoihin. Avustuksen kriteerinä oli teknologisen kahtiajaon
yhteen kurominen ja työtä Hilmassa tehdään mm. vertaistukeen perustuvissa
atk-kerhoissa (3 krt/vk) sekä tällä hetkellä saman katon alla toimivat
Ravimäkiyhdistyksen työpalvelun tarjoaman atk-opastuksen myötä. Erityisesti
senioriväestö on löytänyt Hilman hyvin atk -opastusta ja -tukea tarjoavana
paikkana. Huhtikuussa 2016 haettiin Googlelta uudelleen laiteavustusta
tietotekniikkaopastuksen laajentamiseen sekä ajanmukaisten kokous- ja
koulutusvälineiden päivitykseen. Päätös laiteavustuksen myöntämisestä tulee
syksyllä 2016.
Vapaaehtoistoiminnan välittäjä ja koordinoija
Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Hilmassa on vapaaehtoisten ohjaamia
kaikille avoimia erilaisia kerhoja ja ryhmiä viikoittain. Hilman kautta on jatkossa
mahdollisuus saada myös itselleen apua ja tarjota omaa apuaan sitä
tarvitseville.
Hilmaa kehitetään vapaaehtoistyön saralla yhdeksi toimijaksi muiden rinnalle
(Seurakunta, Haminan kaupunki, lähimmäispalvelu jne.). Hilmassa on
mahdollista tutustua vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoisia koulutetaan,
ohjataan ja heidän jaksamiseen kiinnitetään suunnitelmallisesti huomiota
(yhteistyötahona mm. SPR Haminan Osasto ry ja Kaakonkulman
vapaaehtoisverkosto KaVa) Yhdistysinfo.fi -alusta otetaan käyttöön
vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin välineenä ja sitä tarjotaan paikallisten
yhdistysten tarpeisiin.
Tulevaisuuden visiossa Hilma on aktiivinen toimintakeskus ja yhdistystalo, josta
löytyy päivittäin jokaiselle jotakin. Toiminnan toteuttamisesta vastaavat yhä
enemmän vapaaehtoiset sekä työllistetyt henkilöt.
Hilmassa jaetaan hyviä käytäntöjä
Hilma jakaa hyviä käytäntöjä alueellisesti ja valtakunnallisesti kaikille
kumppanuustalotoiminnasta kiinnostuneille. Loviisan ja Kotkan
Kumppanuustalojen kanssa jatketaan yhteistyötä ja tuotetaan materiaalia
kumppanuustalotoiminnan käytänteistä. Kumppanuustalot tukevat toisiaan
vaihtamalla kokemuksia ja jakamalla tietoa keskenään mm. tiimipalavereissa ja
kehittämispäivillä. Valtakunnallisesti ollaan mukana ohjaamassa uusien
kumppanuustalojen perustamista. Hilman verkostokutoja osallistuu aktiivisesti
valtakunnallisiin yhdistys- ja kumppanuustalotoimintakoulutuksiin ja
verkostoituu muiden kumppanuustalojen kanssa.
Hilma markkinoi ja kehittää yhdistystoimijoille suunniteltua tietopankkia ja
työvälinettä toimeksi.fi –alustan yhdistysinfo.fi -sivustoa. Sivustolla on paljon
tietoa yhdistystoiminnasta, joka saadaan koulutusten avulla paremmin
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yhdistysten tietoisuuteen.
Hilmassa ehkäistään pitkäaikaistyöttömien ja erityisesti nuorten syrjäytymistä
Yhdistykset ovat tuoneet esille, että yleisesti ottaen yhdistysten jäsenistöstä
puuttuu nuoria, jotka takaisivat yhdistysten elinvoimaisuuden tulevaisuudessa.
Kumppanuustalo on kaikille haminalaisille avoin toimintakeskus, jolloin jatkossa
on tarkoituksen mukaista panostaa nuorten osallistamiseen Hilman
toiminnassa. Erityisesti kiinnitetään huomiota syrjäytymisvaarassa oleviin
nuoriin. Hilma on mahdollisuus olla osana yhdistystoimintaa esimerkiksi
työttömyysjakson aikana. Mielekkäällä tekemisellä voidaan ehkäistä
syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuuksia liittyä erilaisiin yhdistyksiin. Tätä
toteutetaan esimerkiksi TE-palveluiden ja Haminan Väylän kanssa, jotka ovat
tulevaisuudessa yhteisissä tiloissa Hilman kanssa. Yhteistyötahojen kanssa
kokoonnutaan kuukausittain ja suunnitellaan yhteistä toimintaa aktiivisesti.
Nuorille ominaisin sosiaalisen median kanava Instagram otetaan käyttöön
uutena tiedotuksen välineenä.
Hilmalla on merkittävä asema alueen pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä,
sillä Ravimäkiyhdistys ry:n Työpalvelun asiakkaat pyörittävät Hilman arkea.
Hilma työllistää tällä hetkellä n. 6 osa-aikaista rajallisen työkyvyn omaavaa
henkilöä mm. aulavastaavan, talonmiehen ja vahtimestarin tehtäviin. Lisäksi
siivous, kokousastioiden kattaminen ja tiskihuolto ovat työllistettyjen tehtäviä.
Palkkatuella työllistetty henkilö vastaa vuoden 2016 loppuun asti Hilman
toimistotehtävistä sekä kehittää Hilman ns. matalan kynnyksen tai
kohtaamispaikkatoimintaa, jota ei vielä ole saatu käyntiin. Yhteistyötä
Ravimäkiyhdistyksen kanssa jatketaan, jatkossakin Hilma tarjoaa
pitkäaikaistyöttömille mielekkäitä työtehtäviä.
Hilmaan luodaan organisaatio/järjestö, mikä ottaa vastuun hallinnoinnista
vuodesta 2021 alkaen.
Ravimäkiyhdistys ry:n hallinnoima Yksillä purjeilla -hanke päättyy vuoden 2016
lopussa. Koska Ravimäkiyhdistys ei koe kumppanuustalotoimintaa
ydintoiminnakseen, on haettu vaihtoehtoisia ratkaisuja kumppanuustalojen
toimintojen jatkumiseksi. Halukkuutta Hilman kokonaisvastuun ottamisesta ei
käyttäjäyhdistyksillä ollut, mutta yhteistyöhön on sitoutunut moni järjestö.
Päädyttiin ratkaisuun: Kotien Puolesta Keskusliitto hakee kumppanuustalolle
kohdennettua toiminta-avustusta (ak) vuosille 2017-2020. Keskusliiton
paikallisyhdistys Vehkalahden-Haminan Kotien Puolesta ry on suuri ja
aktiivinen toimija Haminassa ja pystyy olemaan verkostokutojan tukena
operatiivisessa toiminnassa.
Neljälle vuodelle haettavan toiminta-avustuksen aikana synnytetään
organisaatio tai yhdistys, mikä jatkossa hallinnoi Hilman toimintaa. (esim.
Hilman Käyttäjät ry, Kumppanuustalo Hilma ry, Haminan Järjestöt ry).
Kumppanuustaloon palkataan verkostokutoja, jonka tehtävä vastata
kumppanuustalon tavoitteiden mukaisesta toiminnasta, koordinoida, kehittää ja
raportoida operatiivista toimintaa rahoittajan sekä Kotien Puolesta Keskusliiton
ohjeiden mukaisesti.
Verkostokutojan esimiehenä toimii Kotien Puolesta Keskusliiton
toiminnanjohtaja
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Tulokset ja vaikutukset
Tuotos: kansalaistoimintaa palveleva keskus - kumppanuustalo Hilma
Tulokset ja vaikutukset:
1. Kansalaistoiminnan keskus
Hilma järjestöjen toiminta- ja kohtauspaikkana parantaa järjestöjen
toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä. Yhdistykset ovat elinvoimaisempia, kun
kumppanuustalon toimintoja hyödyntäen saavat lisäresursseja ja yhteistyöllä
uusia aktiivisia henkilöitä mukaan toimintaansa.
Kumppanuustalotoiminta elävöittää Haminan kaupunkikulttuuria ja kaupungin
keskustassa on Kumppanuustalon ansiosta enemmän tapahtumia ja toimintaa
kaikille asukkaille.
2. Matalan kynnyksen olohuone
Kumppanuustalolla järjestöt voivat keskittää voimavaransa suoraan
kansalaistoimintaa, mikä tuo kansalaisille hyvinvointia ja elämänlaatua sekä
mahdollistaa osallistumisen ja ennaltaehkäisee syrjäytymistä.
Hilmalla vierailleilla yksinäisyyden kokemukset lievenevät. Kumppanuustalo
tarjoaa paljon mielekkään tekemisen mahdollisuuksia ja lisää sisältöä
haminalaisten elämään.
3. Hilma kannustaa kumppanuuteen
Yhdessä järjestettävät tapahtumat projektit säästävät yhdistysten aktiivien
voimia ja vapauttavat niitä muuhun järjestötoimintaan.
Järjestöjen toiminnan kehittäminen mm. koulutusten avulla edesauttaa
vaikutusten saavuttamista ja tehostaa resurssien hyödyntämistä. Järjestöjen,
yritysten ja julkishallinnon hyväksi havaitut yhteistyömallit toimivat etenkin
kansalaisten, mutta myös toimijoiden itsensä tukena. Yhteistyöllä saadaan
aikaan asioita, joita ei kukaan yksin voisi toteuttaa.
4. Hilmassa parannetaan tietotekniikan osaamista
Yhdistykset saavat Hilmalta toiveidensa mukaan tukea ja koulutusta. Siten ne
pystyvät hyödyntämään tietotekniikkaa sekä internetiä enemmän
toiminnassaan. Yksittäiset kansalaiset pystyvät hyödyntämään paremmin
internetiä arjessa. (Sähköiset palvelut, uutiset yms.)
5. Vapaaehtoistoiminnan välittäjä ja koordinoija
Vapaaehtoistoiminnan välitys tuo piilevät voimavarat käyttöön yhteiskunnan
hyväksi ja tuottaa elämänlaatua tekijöille itselle.
6. Hilmassa jaetaan hyviä käytäntöjä
Kumppanuustaloja on helpompi perustaa uusille paikkakunnille, kun vastaavia
on jo kehitetty, niistä jaetaan avoimesti tietoa ja kokemuksia. Seutukunnallinen
yhteistyö vahvistuu tulevaisuudessa ja kumppanuustalo Hilma on mukana
yhteistyön kehittämisessä. Etelä-Kymenlaakson kumppanuusverkostot toimivat
yhteistyössä, jakavat kokemuksia ja oppivat toisiltaan.
7. Hilmassa ehkäistään pitkäaikaistyöttömien ja erityisesti nuorten syrjäytymistä
Vaihtelevassa työllisyystilanteessa Hilman tarjoama toiminta ehkäisee erityisesti
nuorten syrjäytymistä yhteiskunnassa ja siten luo heille parempia
mahdollisuuksia tulevaisuudessa oman elämän hallintaan.
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8. Hilmasta luodaan organisaatio/järjestö, mikä ottaa vastuun hallinnoinnista
vuodesta 2021 alkaen. Paikallisten toimijoiden sitoutuminen perustettavan
organisaation/järjestön toimintaan takaa Hilmalle elinvoimaisemman
tulevaisuuden.

Seurannan ja arvioinnin toteutus
Palautteita kerätään vakituisesta toiminnasta sekä yksittäisten tapahtumien
yhteydessä. Palautekanavina toimivat anonyymit paperilomakkeet ja etenkin
verkkopalaute.
Kaikille Haminan yhdistyksille tehdään vuosittain tammikuussa Webropolpalautekysely. Kyselyssä selvitetään mm. vastaako Kumppanuustalo
yhdistysten tarpeisiin, mitä kehitettävää on, mitä toimintaa toivotaan, missä
toiminnassa yhdistykset haluaisivat olla mukana osana ”Hilma-yhteisöä”.
Tapahtumista, koulutuksista jne. tehdään paperiset palautelomakkeet. Kaikista
palautteista tehdään yhteenveto verkostokutojan toimesta, ja ne käsitellään
Hilman iltatee -tapaamisissa, jossa sovitaan myös jatkotoimenpiteistä.
Palautteen saaminen on kehittämisen alku, eikä itse tarkoitus.
Toimintaa seuraa ja ohjaa aktiivitoimijoista ja muista toiminnan kehittämisestä
kiinnostuneista koostuva ohjausryhmä. Kumppanuustalon toimijat raportoivat
ohjausryhmälle säännöllisesti, lisäksi ajantasainen käyttö- ja muu tieto on
jatkuvasti saatavilla jaetun verkkoresurssin kautta.
Tavoitteita seurataan kuukausittain ja toiminnasta laaditaan vuosikellot, johon
on kirjattu kaikkien tehtävien lisäksi tavoitteiden tarkistaminen sekä
arviointiajankohdat. Arvioinnissa käytetään esimerkiksi ARTSI itsearviointimenetelmää oman toiminnan arviointiin ja seurantaan.

Viestinnän toteutus
Viestintä koostuu ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Kumppanuustalon
viestintä tehostaa yhdistysten tiedotusta sekä tiedon saantia eri
viestintäkanavien avulla.
Ulkoinen viestintä perustuu kahteen peruspilariin: paikallisiin medioihin ja
verkkoviestintään. Paikalliset mediat julkaisevat mielellään tapahtumiin ja
toimijoihin liittyviä artikkeleita, kunhan niitä tarjotaan valmiiksi työstettyinä.
Nämä uutisoinnit toimivat sekä toiminnasta kertovina, että houkuttelevat uusia
käyttäjiä osallistumaan tapahtumiin. Verkkoviestintää tehdään sekä
internetsivujen että ennen kaikkea sosiaalisen median kautta.
Verkkoviestinnässä käytetään Yksillä Purjeilla-hankkeen aikana kehitettyjä
verkkopalveluita, etenkin yhdistysverkostoa. Järjestökentän sisäiseen
viestintään käytetään suljettuja keskusteluryhmiä ja uutiskirjeitä.
Kumppanuustalon käyttäjäyhdistystavoite on vuoden 2019 loppuun mennessä
100 käyttäjäyhdistystä (tällä hetkellä 52 käyttäjäyhteisöä).
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Hilman markkinointiin ja yhdistyskentän laajentamiseen keskitytään mainonnan
ja tiedottamisen keinoin. Mainontaa toteutetaan sähköpostitse Haminan kaikille
yhdistyksille, paikallislehdissä, sosiaalisessa mediassa, kotisivuilla sekä
yhteistyössä kaupungin sisäisiä ja julkisia kanavia käyttäen. Markkinoinnissa
hyödynnetään aktiivisesti myös yhdistysinfo.fi –sivustoa.
Kaikille Haminan yhdistyksille lähetettävässä kuukausitiedotteessa on kerrottu
Hilman toiminnasta, mahdollisuuksista yhdistyksille, sekä ajankohtaisista
asioista. Sosiaalista mediaa ja kotisivuja päivitetään aktiivisesti verkostokutojan
ja aulavastaavan toimesta. Lehdissä julkaistaan Hilman tapahtumiin liittyviä
ilmoituksia ja toiminnasta tiedotetaan paikallisille medioille kerran
kuukaudessa.
Hilman hyvää ilmapiiriä ja toimijoiden iloista, aktiivista asennetta tuodaan esille
suunnitelmallisesti niin, että tekemisen ilo tarttuu, Hilmalle on mukava tulla ja
toimintaan helppo liittyä. Tämä näkyy ulospäin viestinnän sävyssä, Hilman
tapahtumissa sekä esimerkiksi lehtiartikkeleissa. Näin luodaan matalampaa
kynnystä liittyä toimintaan mukaan.
Hilman verkostokutoja kehittää ja markkinoi yhdistysten sähköistä
verkkopalvelua, Yhdistysinfo.fi -sivustoa Haminan alueella kumppaneinaan
Toimeksi 2 -hankkeen (2016-2018, rahoittajana Pohjois-Pohjanmaan sosiaalija terveysturvayhdistys ry), Socomin sekä Loviisan ja Kotkan
kumppanuustalojen kanssa tiiviissä yhteistyössä.
Hilma on tarjonnut yhdistyksille maksuttomia koulutuksia viestintätaitojen
kehittämiseksi. Viestintä on yhdistysten keskuudessa tunnistettu haaste ja sen
eteen tullaan tekemään kehittämistyötä jatkossakin. Hyviä viestinnän kanavia
ovat kehitteillä oleva yhdistysinfo-alusta, Kumppanuustalo Hilman kotisivut ja
facebook (www.kumppanuustalohilma.fi,
https://www.facebook.com/KumppanuustaloHilma). Myös atk-tuen tarjoamiseen
tullaan keskittymään jatkossakin, jotta mm. iäkkäiden toimijoiden keskuudessa
vallitsevaa teknologiapelkoa saadaan lievennettyä. Opastusta tekevät
yhteistyössä toimivat työllistetyt ja paikalliset toimijat, kuten Haminan Seudun
Oloneuvokset ry, joka on jo vuosia kokoontunut säännöllisesti vertaistukea
antavaan atk-kerhoon.

Riskit ja niiden hallinta
Käytännön työ on osoittanut, ettei toiminnallisia riskejä ollenkaan. Riskejä
voidaan ennakoida olevan kolmenlaisia: rahoitukseen, tiloihin ja henkilöstöön
liittyviä. Rahoitusriski on suurin. Toiminta ei ole tällä hetkellä mahdollista pelkin
vapaaehtoisvoimin, joten tarvitaan palkattua työvoimaa toimintaa ohjaamaan,
koordinoimaan ja kehittämään.
Käyttömaksuilla ei voida kattaa kuin juuri ja juuri suorat käyttökulut. Haminan
kaupunki on sitoutunut vastaamaan osittain Hilman vuokrakuluista, muihin
kustannuksiin haetaan RAY-rahoitusta. Molemmat rahoitukset ovat elintärkeitä
toiminnan turvaamiseksi. Käyttäjämääriä on kasvatettava, jotta juokseviin
kuluihin riittää rahaa ja Kumppanuustalo toimii siltä osin omavaraisesti.
Tilariski on pieni, sillä Haminan kaupunki on sitoutunut tilan vuokramaksuihin ja
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tilat ovat toiminnalle olemassa. Kumppanuustalon toiminnan pyörittäminen
vaatii aktiivisia henkilöitä ja yhdistystoimijoita, joiden löytäminen voi olla
haasteellista. Kun toimitaan hyvin pienellä henkilöstömäärällä, on aina riski
esimerkiksi sairastumisten suhteen. Vaikka lyhytaikainen työvoimavaje voidaan
paikata vapaaehtoisvoimin, on tärkeää panostaa työntekijöiden hyvinvointiin.
Yhteisöllisyys, hyvä yhteishenki ja yhteiset projektit sekä esimerkiksi
virkistystapahtumat motivoivat käyttäjiä osallistumaan enemmän ja
puhaltamaan yhteen hiileen.

Arvio kilpailuvaikutuksista
Vastaavaa kilpailevaa toimintaa ei ole. Yhdistysten ja yhteisöjen
Kumppanuustalo Hilma on ainoa laatuaan Haminassa, jota kaupunki vahvasti
tukee.

Arvio toiminnan suhteesta julkisen sektorin
tehtäviin
Kumppanuustalo täydentää julkisen sektorin tarjoamia hyvinvointipalveluita.
Haminan kaupunki on tunnustanut Kumppanuustalon merkityksen
alueellemme.
Haminan kaupunki laatii kumppanuusohjelman yhdessä Kumppanuustalo
Hilman verkostokutojan sekä sen keskeisten käyttäjäyhdistysten kanssa.
Kumppanuusohjelma tulee olemaan yhteinen toimintamalli monialaisen
kumppanuuden toteuttamiseen Haminassa.

Yhteistyökumppanit
Yhteistyökumppanit

Yksittäinen kumppani: Haminan kaupunki
Yhteistyömuoto: Taloudellinen yhteistyö, tilojen käyttö korvauksetta
Kuvaus tehtävästä: Haminan kaupungin hyvinvointipalvelut vuokraa
Poliisi- ja oikeustalon tilat, mistä on tarkoituksena muodostaa hyvinvoinnin
keskus kuntalaisille. Kaupunki vuokraa kumppanuustalolle tilat keskuksesta.
Kaupunki tukee kumppanuustaloa vuokrassa, mutta osa vuokrasta
maksetaan itse. Kumppanuustalo sekä Kotien Puolesta -paikallisyhdistys
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ovat yhteistyössä laatimassa kaupungin kumppanuussuunnitelmaa.
Aie-/ja yhteistyösopimus tai lausunto: Lausunto Haminan kaupunki.pdf

Yksittäinen kumppani: Kehittyvä Hamina ry
Yhteistyömuoto: Muu asiantuntijaosaamisen vaihto
Kuvaus tehtävästä: Kumppanuustalossa toimivien toimijoiden välille on
tehty aiesopimus yhteistyöstä. Päätavoitteena on yhdessä Haminan
kaupungin kanssa juurruttaa toiminta osaksi kansalaistoimintaa, löytää
aktiivisia kansalaistoimijoita ja taata kumppanuustalon jatko
tulevaisuudessa.
Aie-/ja yhteistyösopimus tai lausunto: SCAN0041.PDF

Yksittäinen kumppani: Haminan Pelastakaa Lapset ry
Yhteistyömuoto: Muu asiantuntijaosaamisen vaihto
Kuvaus tehtävästä: Kumppanuustalossa toimivien toimijoiden välille on
tehty aiesopimus yhteistyöstä. Päätavoitteena on yhdessä Haminan
kaupungin kanssa juurruttaa toiminta osaksi kansalaistoimintaa, löytää
aktiivisia kansalaistoimijoita ja taata kumppanuustalon jatko
tulevaisuudessa.
Aie-/ja yhteistyösopimus tai lausunto: SCAN0042.PDF

Yksittäinen kumppani: Haminan Seudun Hengitysyhdistys ry
Yhteistyömuoto: Muu asiantuntijaosaamisen vaihto
Kuvaus tehtävästä: Kumppanuustalossa toimivien toimijoiden välille on
tehty aiesopimus yhteistyöstä. Päätavoitteena on yhdessä Haminan
kaupungin kanssa juurruttaa toiminta osaksi kansalaistoimintaa, löytää
aktiivisia kansalaistoimijoita ja taata kumppanuustalon jatko
tulevaisuudessa.
Aie-/ja yhteistyösopimus tai lausunto: SCAN0043.PDF
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Yksittäinen kumppani: Leader Sepra
Yhteistyömuoto: Muu asiantuntijaosaamisen vaihto
Kuvaus tehtävästä: Kumppanuustalossa toimivien toimijoiden välille on
tehty aiesopimus yhteistyöstä. Päätavoitteena on yhdessä Haminan
kaupungin kanssa juurruttaa toiminta osaksi kansalaistoimintaa, löytää
aktiivisia kansalaistoimijoita ja taata kumppanuustalon jatko
tulevaisuudessa.
Aie-/ja yhteistyösopimus tai lausunto: SCAN0044.PDF

Yksittäinen kumppani: Kaakkois-Kymen Diabetesyhdistys ry
Yhteistyömuoto: Muu asiantuntijaosaamisen vaihto
Kuvaus tehtävästä: Kumppanuustalossa toimivien toimijoiden välille on
tehty aiesopimus yhteistyöstä. Päätavoitteena on yhdessä Haminan
kaupungin kanssa juurruttaa toiminta osaksi kansalaistoimintaa, löytää
aktiivisia kansalaistoimijoita ja taata kumppanuustalon jatko
tulevaisuudessa.
Aie-/ja yhteistyösopimus tai lausunto: SCAN0045.PDF

Yksittäinen kumppani: Haminanseudun Oloneuvokset ry
Yhteistyömuoto: Muu asiantuntijaosaamisen vaihto
Kuvaus tehtävästä: Kumppanuustalossa toimivien toimijoiden välille on
tehty aiesopimus yhteistyöstä. Päätavoitteena on yhdessä Haminan
kaupungin kanssa juurruttaa toiminta osaksi kansalaistoimintaa, löytää
aktiivisia kansalaistoimijoita ja taata kumppanuustalon jatko
tulevaisuudessa.
Aie-/ja yhteistyösopimus tai lausunto: SCAN0046.PDF
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Yksittäinen kumppani: Haminan Seudun Reumayhdistys ry
Yhteistyömuoto: Muu asiantuntijaosaamisen vaihto
Kuvaus tehtävästä: Kumppanuustalossa toimivien toimijoiden välille on
tehty aiesopimus yhteistyöstä. Päätavoitteena on yhdessä Haminan
kaupungin kanssa juurruttaa toiminta osaksi kansalaistoimintaa, löytää
aktiivisia kansalaistoimijoita ja taata kumppanuustalon jatko
tulevaisuudessa.
Aie-/ja yhteistyösopimus tai lausunto: SCAN0047.PDF

Yksittäinen kumppani: SPR Haminan osasto
Yhteistyömuoto: Muu asiantuntijaosaamisen vaihto
Kuvaus tehtävästä: Kumppanuustalossa toimivien toimijoiden välille on
tehty aiesopimus yhteistyöstä. Päätavoitteena on yhdessä Haminan
kaupungin kanssa juurruttaa toiminta osaksi kansalaistoimintaa, löytää
aktiivisia kansalaistoimijoita ja taata kumppanuustalon jatko
tulevaisuudessa.
Aie-/ja yhteistyösopimus tai lausunto: SCAN0048.PDF

Yksittäinen kumppani: Kaakkois-Suomen Demarinaiset ry, Riitta Hyvönen
Yhteistyömuoto: Muu asiantuntijaosaamisen vaihto
Kuvaus tehtävästä: Kumppanuustalossa toimivien toimijoiden välille on
tehty aiesopimus yhteistyöstä. Päätavoitteena on yhdessä Haminan
kaupungin kanssa juurruttaa toiminta osaksi kansalaistoimintaa, löytää
aktiivisia kansalaistoimijoita ja taata kumppanuustalon jatko
tulevaisuudessa.
Aie-/ja yhteistyösopimus tai lausunto: SCAN0049.PDF

Yksittäinen kumppani: Haminan Kaupunki
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Yhteistyömuoto: Muu asiantuntijaosaamisen vaihto
Kuvaus tehtävästä: Kumppanuustalossa toimivien toimijoiden välille on
tehty aiesopimus yhteistyöstä. Päätavoitteena on yhdessä Haminan
kaupungin kanssa juurruttaa toiminta osaksi kansalaistoimintaa, löytää
aktiivisia kansalaistoimijoita ja taata kumppanuustalon jatko
tulevaisuudessa.
Aie-/ja yhteistyösopimus tai lausunto: SCAN0050.PDF

Yksittäinen kumppani: Ravimäkiyhdistys ry
Yhteistyömuoto: Muu asiantuntijaosaamisen vaihto
Kuvaus tehtävästä: Kumppanuustalossa toimivien toimijoiden välille on
tehty aiesopimus yhteistyöstä. Päätavoitteena on yhdessä Haminan
kaupungin kanssa juurruttaa toiminta osaksi kansalaistoimintaa, löytää
aktiivisia kansalaistoimijoita ja taata kumppanuustalon jatko
tulevaisuudessa.
Aie-/ja yhteistyösopimus tai lausunto: SCAN0051.PDF

Yksittäinen kumppani: Kumppanuustalot Viikari ja Kulma
Yhteistyömuoto: Muu asiantuntijaosaamisen vaihto
Kuvaus tehtävästä: Kumppanuustoiminnan käytänteiden vaihtaminen ja
kehittäminen "sisarusten" kanssa
Aie-/ja yhteistyösopimus tai lausunto: Sisarkumppanuus.pdf

Ulkopuolelta ostetut palvelut ja hankinnat
Erittely ulkopuolelta ostettavista palveluista
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ja hankinnoista

Kuvaus palvelusta tai hankinnasta: Taloushallinto ja AUP-raportti
Palveluntuottaja jos tiedossa:
Hinta-arvio: 3 600 €
Kulutili: Taloushallintopalvelut
Perustelu ostolle: Taloushallinto suoritetaan ostopalveluna Kotien
Puolesta Keskusliiton käyttämältä tilitoimistolta TiliSoila Oy tai
paikalliselta toimijalta..
Kilpailutettava hankinta: Ei

Kuvaus palvelusta tai hankinnasta: Puhelin- ja ICT hankinnat
Palveluntuottaja jos tiedossa:
Hinta-arvio: 2 000 €
Kulutili: Puhelin- ja ICT hankinnat
Perustelu ostolle: Yksillä Purjeilla -hankkeen alussa ostetut atk-laitteet
ovat jo ikääntyneitä. Varaus uusien laitteiden (tietokone, puhelin ja ipad)
hankintaan.
Kilpailutettava hankinta: Ei

Kuvaus palvelusta tai hankinnasta: Monitoimitulostimen leasing
Palveluntuottaja jos tiedossa:
Hinta-arvio: 1 000 €
Kulutili: Kone- ja laitevuokrat & leasing maksut
Perustelu ostolle: Nykyisissä kumppanuustalon tiloissa on käytetty
Ravimäkiyhdistyksen monitoimitulostinta. Uuden kumppanuustalon
tiloihin hankitaan leasing -sopimuksella monitoimitulostin kaikkien
toimijoiden käyttöön.
Kilpailutettava hankinta: Ei

Kuvaus palvelusta tai hankinnasta: ATK-tuki
Palveluntuottaja jos tiedossa:
Hinta-arvio: 2 000 €
Kulutili: Ulkopuoliset palvelut
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Perustelu ostolle: Hilman ainoa työntekijä on verkostokutoja. ATK tukipalveluja ostetaan tarvittaessa paikalliselta toimijalta.
Kilpailutettava hankinta: Ei

Kuvaus palvelusta tai hankinnasta: Asiantuntijapalvelu
Palveluntuottaja jos tiedossa:
Hinta-arvio: 1 000 €
Kulutili: Ulkopuoliset palvelut
Perustelu ostolle: Vapaaehtoisten ja henkilökunnan koulutuksiin
ostettava asiantuntijapalvelu / luennoija.
Kilpailutettava hankinta: Ei

Kuvaus palvelusta tai hankinnasta: Siivouspalvelu
Palveluntuottaja jos tiedossa:
Hinta-arvio: 6 000 €
Kulutili: Ulkopuoliset palvelut
Perustelu ostolle: Lähtökohtaisesti Hilman uusissa tiloissa jatketaan
yhteistyötä Ravimäkiyhdistyksen kanssa. Mikäli jostakin syystä Hilman
tilojen siivouspalvelu joudutaan ulkoistamaan, ostetaan palvelu Haminan
kaupungilta, joka hoitaa kiinteistössä muiden tilojen puhtaanapidon.
Kilpailutettava hankinta: Ei

Ulkopuolelta ostettavat palvelut ja hankinnat
yhteensä
15 600 €

Miten kilpailutus hoidetaan?

Ei kilpailutettavia palveluita. Kaikista hankinnoista ja ostopalveluista pyydetään
kuitenkin vähintään kolme tarjousta.

Lähipiirihankintojen käyttö
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Avustuskohteeseen ei liity lähipiirihankintoja

Ohjelmat
Toiminnan liittyminen ohjelmaan tai
teemaan
Toiminta ei liity avustusohjelmaan tai teemaan

Sisällöstä vastaava yhteyshenkilö
Nimi
Riikka Kauhanen

Sähköpostiosoite
riikka.kauhanen@kotienpuolesta.fi

Puhelin
+358505699655

Taloudesta vastaava henkilö
Nimi
Riikka Kauhanen

Sähköpostiosoite
riikka.kauhanen@kotienpuolesta.fi

Puhelin
+358505699655

