Kumppanuustalo Viikari ry
Toimintakertomus 2020

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 yhteisesti, 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 asiakkaiden
etua ajava yhteisö.
Vuotta 2020 varjosti vahvasti korona ja tämä näkyi suoraan talon
käyttäjäluvuissa ja tuotoissa. Talo oli suljettuna kaikelta harrastustoiminnalta
maaliskuun puolesta välistä alkukesään asti. Yhdistystoimijat pitivät kesän ajan
taukoa ja toiminta alkoi varovaisesti aktivoitua taas elokuussa. Joulukuun
kokoontumisrajoitukset olivat taas voimassa ja talossa hiljaista.

Yhdistyksen toiminta
Vuoden 2020 aikana Kumppanuustalo Viikari ry:n johtokunta kokoontui kuusi kertaa,
lisäksi sihteeri antoi johtokunnalle keväällä kahteen kertaan tilannekatsauksen
sähköpostitse talon ollessa suljettuna. Kesällä pidettiin kokoustaukoa. Vuoden aikana
tapahtumia ei juurikaan järjestetty. Perinteisten myyjäisten sijaan Loistossa palveli
marras- joulukuun ajan myyjäishylly, johon myös Viikarin käyttäjien oli mahdollista
tuoda tuotteitaan myyntiin. Etäkahvit talon käyttäjille pidettiin kesä- ja marraskuussa.
Kokoukset käsittelivät normaaleita asioita, kuten 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 erityisesti
johtokuntaan kuuluvien yhdistysten tiedotusta eteenpäin toisille yhdistyksille.
Kumppanuustalo Viikari ry:n johtokunta toimii myös Kotkan
Korttelikotiyhdistys ry:n hallinnoiman Viikari Kiikaroi Tulevaisuuteen (Akavustuksella toimiva) hankkeen ohjausryhmänä seuraten hankkeen kulkua ja
ottaen kantaa talon tapahtumiin ja verkostokoordinaattorin toimintaan.

Hankkeen päätavoitteina vuonna 2020 oli:
1. Kumppanuustalo Viikarin päivittäisen toiminnan pyörittäminen,
kehittäminen ja tiedottaminen. Kävijämäärien kasvun jatkuminen.
Toimivat palvelut ja hyvä asiakaspalvelu.
2. Verkostoyhteistyön kehittäminen ja laajentaminen kansalaistoiminnan
mahdollisuuksien kehittämiseksi.
3. Hyvinvoinnin edistäminen eri ikäryhmissä osallisuuden keinoin.
Tavoitteena tarjota asiakkaille ja yhdistyksille koulutuksia yksilö ja
yhteisötasolla, mielenterveyttä edistävää toimintaa,
vaikuttamismahdollisuuksia, harrastustoiminnan mahdollisuuksia ja
verkostoja.
4. Kumppanuustalo Viikari ry:n strategia ja kehittämistyö. Viikarin
käyttäjien yhteisjärjestön potentiaali on tulla paikallisesti ns. vapaa-ajan
toimijoiden kattojärjestöksi, tarjoten tukea, apua, koulutuksia jne.
paikallisille toimijoille.
5. Työtä tehdään digitaalisen yhdenvartaisuuden toteutumiseksi.
6. Pitkäaikaistyöttömille ja harjoittelijoille etsitään mielekkäitä ja
kohdennettuja tehtäviä Kumppanuustalo Viikarissa. Heitä ohjataan
ratkaisukeskeisesti kohti tavoitteita, päämääränä avoimet työmarkkinat.

Johtokunta
Vuoden 2020 johtokunta oli:
Puheenjohtaja, Risto Hokkanen, Kotkan Oloneuvokset ry
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
Tapani Nurmiranta, Mieskuoro Kisailijat ry
Hilkka Felin, Kotkan Pelastakaa Lapset ry
Saila Piipari-Huovila, Kotkan kaupunki
Anne Heimola, Kotkan Korttelikotiyhdistys rySihteeri Hanna Pikka,
Kumppanuustalo Viikarin verkostokoordinaattori, Viikari Kiikaroi
Tulevaisuuteen -hanke (STEA)
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin kaudelle 2021 syyskokouksessa 9.11.2020
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)

Yhdistyksen jäsenyys
Kumppanuustalo Viikari ry:n jäsenyhdistyksillä ei tällä hetkellä ole
jäsenmaksuja tai toisaalta jäsenetuja. Viikarin toiminnan vaikuttavuuden,
moninaisuuden ja erityisesti Kumppanuustalo Viikari ry:n volyymin kannalta
jäsenyhdistysten määrä on yhdistykselle kuitenkin merkittävä. Vuoden 2020
aikana yhdistykseen ei liittynyt uusia jäseniä.

Koululaisten kesätoiminta Viikarilla
Koululaisten kesätoiminta jouduttiin jättämään pitämättä koronatilanteen vuoksi.
Toimintaa pyritään jatkamaan taas kesällä 2021, jos siihen vain on mahdollisuus.
Kesätoiminnan ohjaamisesta ovat vastanneet aiemmin Kotkan kaupungin
koulunkäynnin ohjaajat ja nuoret kesätyöntekijät. Kumppanuustalo on toiminut tilojen
tarjoajana, toiminnan markkinoinnissa ja koordinoinnissa.

Uudenmaan järjestöverkosto
Kumppanuustalo Viikari ry:n edustaja on osallistunut vuoden 2020 aikana
Uudenmaan Järjestöverkoston toimintaan. Järjestöverkosto koostuu useista
Uudenmaan alueen toimijoista, jotka työskentelevät samaan tapaan Viikarin kanssa
yhdistystoiminnan tukemiseksi ja tarjoavat edulliset tilat yhdistyksille. Vuoden 2020

aikana verkosto kokoontui kaksi kertaa, toinen kokoontuminen oli etänä. Verkoston
toiminnassa tullaan olemaan mukana myös vuonna 2021.

Viikarin kävijämäärät
Kävijävertailu 2018-2020
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Vuoden 2018 aikana tilastojen mukaan Viikarilla kävi 15287 asiakasta.
Vuoden 2019 aikana tilastojen mukaan Viikarilla kävi 15 962 asiakasta.
Vuoden 2020 aikana tilastojen mukaan Viikarilla kävi 9008 asiakasta.
Digituen asiakasmäärät ovat kasvaneet ja tarvetta digituelle oli erityisesti
syksyllä 2020 koronan ensimmäisen huipun jälkeen. Viikarilla digitukea
tarjoavat Kotkan Korttelikotiyhdistys ry:n työllistetyt yhdessä tietotekniikan
opettaja Harri Virtasen kanssa.
Lisäksi talossa käy Kaatumisseula-klinikan asiakkaita ja kahvilan asiakkaita,
sekä päivittäin n.15-henkinen Kotkan Korttelikotiyhdistys ry:n työntekijäkaarti.
Kävijämäärien mittaamiseen Viikarin ovelle on asennettu vuoden 2018 lopulla
laser-laskuri. Tämän laskurin kanssa saamme luotettavaa tietoa siitä, miten
monta käyntiä päivittäin Viikarissa on. Tosin vertailutietoa ei vielä ole
tarpeeksi, sillä vuosi 2020 ei ollut edelliseen verrattuna vertailukelpoinen.
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Viikarin käyttötuntimäärän raportin saa suoraan tilavarausjärjestelmästä ja sitä
voidaan pitää luotettavana.
Raportin mukaan käyttötuntimäärät ovat kasvaneet aiemmin tasaisesti. Korona
toi käyttötuntimääriin selkeän pudotuksen.
Normaalisti Viikarin käyttö on aktiivisinta arkisin erityisesti ma-to,
viikonloppuihin ja erityisesti kesäkuukausille olisi mahdollista ottaa lisää
käyttäjiä.

Talous
Kumppanuustalo Viikari ry:n talous perustuu Viikarin käyttökorvauksiin ja
kaappivuokriin. Kokonaisbudjetti vuodessa on n.15 000€ ja se kuluu
pääsääntöisesti talon päivittäisen toiminnan pyörittämiseen. 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.
Koronarajoitusten vuoksi koko Kumppanuustalo Viikari suljettiin
yhdistystoimijoilta maaliskuun puolessa välissä ja avattiin kesäkuussa. Lisäksi
koko syksyä varjosti koronan pelko, joten tilavuokrista saatu tuotto jäi
budjetoitua pienemmäksi.

Googlen avustus
Vuonna 2019 Kumppanuustalo Viikari ry:n nimissä haettiin Googlen
palvelintukikeskukselta avustusta. Avustus saatiin ja sen avulla Viikariin
asennettiin keväällä 2020 kokoustilojen ovenpieliin pienet näytöt, ala-aulaan
isompi infonäyttö sekä kokoustiloihin kaksi uutta videotykkiä sekä yksi
valkokangas. Näyttöjen tiedotuskäyttöä harjoitellaan ja järjestelmää
kehitellään yhdessä digituen kanssa.

Tiedotus
Yhdistyksen tiedotuksesta vastasi pääasiassa sihteeri. Tiedotusta tehtiin
vuonna 2020 suoraan sähköpostitse Viikarin käyttäjille, sekä talon
ilmoitustauluilla. Lisäksi tarvittavat ilmoitukset laitettiin Ankkurin
järjestöpalstalle ja myös sosiaalista mediaa ja yhdistysinfon uutiskirjettä
hyödynnettiin jonkin verran.
Koronavuoden aikana Kumppanuustalo Viikari ry pyrki tuomaan verkostoilleen
tietoa erityisesti digitaalisuudesta ja sen mahdollisuuksista kokoustamisessa.
Tiedotuksella pyrittiin vahvistamaan ja mahdollistamaan toimijoiden
omaehtoista aktiivisuutta ja tukemaan yhdistyksiä niissä asioissa, joissa tukea
pystyttiin tarjoamaan.

***
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!
2020 Johtokunta

