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Yhdistyksen tarkoituksena on yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen 

Kumppanuustalo Viikarin toimijoiden kesken. 

 

 
 
 
 



Johdanto 
 

Kumppanuustalo Viikarilla toimii vuosittain lähes kaksisataa erilaista toimijaa ja yhdistystä. 

Talossa on toimintaa aamusta iltaan ja käyttö hoidetaan yhteisöllisellä periaatteella, kaikki 

huolehtivat yhdessä, että tilat pysyvät kunnossa ja kaikki sujuu.  

Päivittäin 8-18 välillä Viikarilla työskentelee parhaimmillaan viisitoistahenkinen Kotkan 

Korttelikotiyhdistys ry:n työllistämä henkilökunta aulavastaavien, digituen ja siivoustiimin 

tehtävissä. Lisäksi yhdistysväkeä palvelee Kohtaamispaikka Loisto ja sen kahvila. 

Kumppanuustalo Viikari ry:n rooli talossa on tärkeä niin tiedotuksen, kannanottojen kuin 

toiminnan kehittämisenkin kannalta. Johtokuntalaiset pohtivat ajankohtaisia asioita, ottavat 

kantaa ja vievät toimintaa eteenpäin yhdistystoimijoita huomioiden. He ovat talon 

asiantuntijaraati ja kaikkien asiakkaiden etua ajava yhteisö. 

Vuotta 2021 varjosti edellisen vuoden tapaan vahvasti korona ja tämä näkyi suoraan talon 

käyttäjäluvuissa ja tuotoissa. Talo oli suljettuna keväällä 2021 noin kuuden viikon ajan.  

 

Yhdistyksen toiminta ja painopisteet 2021 
 
Vuoden 2021 aikana Kumppanuustalo Viikari ry:n johtokunta kokoontui kahdeksan kertaa. Kesällä 
pidettiin kokoustaukoa. Kokoukset käsittelivät taloutta, talon tulevia toimintoja ja tapahtumia, sekä 
johtokuntalaisten kuulumisia. Kumppanuustalo Viikari ry:n johtokunnan rooli tiedonkulussa on 
erittäin tärkeä. Sitä kautta saadaan Viikarin asioita edelleen yhdistyksille, mutta myös johtokuntaan 
kuuluvien yhdistysten tiedotusta eteenpäin toisille yhdistyksille.  
 
Kumppanuustalo Viikari ry:n toiminnan painopisteet vuodelle 2021 olivat: 

1. Kumppanuustalo Viikari ry:n toimintastrategian luominen 

2. Kaikille avoimen toiminnan aloittaminen Viikarilla 

Kumppanuustalo Viikari ry:n johtokunta toimii Kotkan Korttelikotiyhdistys ry:n hallinnoiman 
Viikari kiikaroi tulevaisuuteen (Ak-avustuksella toimiva) hankkeen ohjausryhmänä seuraten 
hankkeen kulkua ja ottaen kantaa talon tapahtumiin ja verkostokoordinaattorin toimintaan.  

STEA-hankkeen päätavoitteina vuonna 2021 oli:  

1. Kumppanuustalo Viikarin päivittäisen toiminnan pyörittäminen, kehittäminen ja 
tiedottaminen. 
2. Verkostoyhteistyön kehittäminen ja laajentaminen kansalaistoiminnan 
mahdollisuuksien kehittämiseksi. 
3. Kumppanuustalo Viikari ry:n toiminnan tavoitteen kirkastaminen ja strategian ylös 
kirjaaminen. 
4. Hankehallinnon siirtämisen suunnittelu ja toteutus hankekauden lopulla 
Kumppanuustalo Viikari ry:n nimiin. 
5. Työtä tehdään digitaalisen yhdenvartaisuuden toteutumiseksi. 
6. Hyvinvoinnin edistäminen eri ikäryhmissä osallisuuden keinoin. 

 
 



Strategiatyö  
 
Vuoden 2021 aikana toteutettiin Kumppanuustalo Viikari ry:n strategiaprosessi. Prosessista 
vastuussa oli erillinen johtokunnasta valittu strategiatyöryhmä, jonka kokoonkutsujana toimi 
yhdistyksen sihteeri. Strategiaa työstettiin erikseen viisi kertaa, joista kaksi kertaa oli 
palvelumuotoilutyöskentelyä, loput kokoontumiset toteutettiin perinteisemmin kokoustamalla. 
Strategiatyötä käsiteltiin johtokunnan kokouksissa tilannekatsauksina ja keskusteluiden pohjalta 
strategiaan tehtiin täydennyksiä.  
 
Vuoden 2021 aikana päivitettiin yhdistyksen toiminnan tarkoitus, arvot ja tulevaisuuden visio. 
Strategiset toimenpide-ehdotukset valmistuivat loppuvuonna 2021. Viimeisessä johtokunnan 
kokouksessa päätettiin myös siitä, että strategiatyöryhmää laajennetaan. Prosessi jatkuu työryhmän 
ja johtokunnan kanssa vuoden 2022 alkupuolella. Strategiatyön tulokset menevät ensin 
johtokunnan käsittelyyn ja siitä jäsenkokoukseen.  
 

Avoin toiminta 
Kumppanuustalo Viikari ry:n avoin kerhotoiminta aloitettiin huhtikuussa 2021 ja sitä oli 

kuluneen vuoden aikana 7 kertaa. Ohjelmassa kokeiltiin monenlaisia toimintamuotoja eri 

ikäryhmiä huomioiden. Osallistujia oli koko vuoden aikana yhteensä 46.  

 

Johtokunta 
 

Syyskokouksessa 2020 yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin kaudelle 2021 Risto Hokkanen, 

Kotkan Oloneuvokset ry. 

Johtokunta 2021 on: 

Martti Asikainen, Kotkan Postimerkkikerho ry 

Eija Kiviharju, Kotkan Eläkeläiset ry 

Tuula Valjus, Kymenlaakson Merieläkeläiset ry, 

Seija Piiparinen, Karhulan Sos.Dem Työväenyhdistys ry, Kaakkois-Suomen Demarinaiset ry, 

Elina Tirronen, Kotkan Vammaisten Yhteisjärjestö VYT ry 

Raija Jäntti, Kotkan Oloneuvokset ry 

Jorma Korpela, MIELI Kotkan seudun mielenterveys ry 

Elina Sakkara, Kotkan Nuorkauppakamari ry 

Saila Piipari-Huovila, Kotkan kaupunki 

Anne Heimola, Kotkan Korttelikotiyhdistys ry 

Sihteeriksi valittiin Hanna Pikka, Kumppanuustalo Viikarin verkostokoordinaattori, Viikari Kiikaroi 

Tulevaisuuteen -hanke (STEA) 

 

Syyskokouksessa 2021 yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin kaudelle 2022 Jorma 
Korpela, MIELI Kotkan seudun mielenterveys ry. 
 
Johtokunta 2022 on: 
 



Martti Asikainen, Kotkan Postimerkkikerho ry 
Eija Kiviharju, Kotkan Eläkeläiset ry 
Tuula Valjus, Kymenlaakson Merieläkeläiset ry, 
Elina Tirronen, Kotkan Vammaisten Yhteisjärjestö VYT ry 
Raija Jäntti, Kotkan Oloneuvokset ry 
Risto Hokkanen, Kotkan Oloneuvokset ry 
Elina Sakkara, Kotkan Nuorkauppakamari ry 
Timo Domander, Kotkan Kunnalliset Eläkeläiset ry, Kelo ry 
Saila Piipari-Huovila, Kotkan kaupunki 
Anne Heimola, Kotkan Korttelikotiyhdistys ry 
 
Sihteeriksi valittiin Hanna Pikka, Kumppanuustalo Viikarin verkostokoordinaattori. 
 

Tilastot 
 

 

*Suljettuna 6 viikkoa 

**Suljettuna 9 viikkoa 

 

Vuoden 2021 aikana tilastojen mukaan Viikarilla kävi n. 8500 yhdistysasiakasta. Lisäksi 

talossa käy Kaatumisseula-klinikan asiakkaita, digituen käyttäjiä ja Kohtaamispaikka 

Loiston kahvilan asiakkaita, sekä päivittäin n.15-henkinen Kotkan Korttelikotiyhdistys ry:n 

työntekijäkaarti. Kävijämäärä on ollut laskeva viimeiset kaksi vuotta ja puolittunut siitä, mitä 

se oli vuonna 2019.  
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Viikarin käyttötuntimäärän raportin saa suoraan tilavarausjärjestelmästä ja sitä voidaan 

pitää luotettavana. Käyttötuntimäärä on puolittunut kahden vuoden takaisesta.  

 
Talous 
 

Kumppanuustalo Viikari ry:n talous perustuu Viikarin käyttökorvauksiin. Kokonaisbudjetti 

oli talousarviossa 11 240€. Kuluja ovat mm. siivous, materiaalit, taloushallinto ja erilaiset 

päivittäiset hankinnat, kuten piuhat, liittimet, patterit jne. Lisäksi Kumppanuustalo Viikari ry 

tilaa Viikariin sanomalehden ja vastaa osasta Enkora -varausjärjestelmän kuluista.  

Tulot perustuvat talon käyttökorvauksiin ja kaappivuokriin. Muuta varainkeruuta ei ole tehty 

tai avustuksia saatu.  

Talousarvio oli jokseenkin optimistinen ja tulos jäi heikommaksi. Käyttöasteen 

kasvattaminen korona-aikana ei onnistu, joten kuluista karsittiin vuoden 2021 aikana ja 

rahaa käytettiin vain välttämättömään.  

 
Tiedotus 
 

Yhdistyksen tiedotuksesta vastasi pääasiassa sihteeri. Tiedotusta tehtiin suoraan 

sähköpostitse Viikarin käyttäjille, sekä talon ilmoitustauluilla ja ala-aulan infonäytöllä. 

Lisäksi tarvittavat ilmoitukset laitettiin Ankkurin järjestöpalstalle ja myös sosiaalista mediaa 

hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan.  

Yhdistyksen asioista tiedotettiin tarvittaessa myös Kumppanuustalo Viikarin yleisessä 

uutiskirjeessä, joka ilmestyi seitsemän kertaa vuoden 2021 aikana.   
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Toiminnan arviointi 

Vuotta 2021 varjosti korona ja se näkyi mm. Viikarin käyttäjämäärissä ja sitä myötä myös 

taloudessa. Kumppanuustalo Viikari ry harjoitteli ns. hybridikokoustamista, joka mahdollisti 

myös etänä osallistumisen kokouksiin. Tämä koettiin tarpeellisena ja imagon kannalta 

esimerkillisenä toimintana.  

Vuoden 2021 painopisteet Kumppanuustalo Viikari ry:n toiminnalle olivat strategiatyö sekä 

avoimen toiminnan aloittaminen.  

Strategiatyöskentely saatiin toteutettua niin, että yhdistyksen arvot, missio ja visio 

valmistuivat vuoden loppuun mennessä. Seuraavana on vuoden 2022 alussa johtokunnan 

kanssa päätettävä, millaisin painopistein toimintaa käydään viemään eteenpäin.  

Avointa toimintaa aloitettiin keväällä 2021, kun koronasulku päättyi. Kerho kokoontui 

seitsemän kertaa ja tavoitti yhteensä 46 osallistujaa. Toimintaa jatketaan vuonna 2022 ja 

sisältöjä kehitetään edelleen.  

 

 

*** 

 

Yhdistys haluaa kiittää lämpimästi kaikkia toiminnassa mukana olleita ja erityisesti 

jäseniään. Yhdessä me saamme enemmän aikaan ja toiminta kehittyy juuri meidän 

tarpeitamme vastaavaan suuntaan! 

 

Kiitos! 

2021 Johtokunta 


