
 

 

 

 

 

 

KUMPPANUUSTALO HILMAN TIEDOTE 27.8.2020 

 

Kumppanuustalo Hilman syyskausi on käynnistynyt aika normaaliin tapaan. Paljon 

on kesän aikana tehty suunnittelua ja nyt päästäneen toimintoja toteuttamaan. 

Tiloja varattaessa kannattaa huomioida, että nettisivuilla näkyvät tilojen maksimi-

määrät ovat normaalin mitoituksen mukaisia. Tällä hetkellä suosittelemme ko-

koontumisissa huomioimaan turvavälit, jolloin tilojen kapasiteetti putoaa huone-

kohtaisesti, noin puoleen normaalimäärästä. Tiloissa on tarjolla käsidesiä ja suo-

simme kertakäyttöastioita tällä hetkellä. Henkilökunta ei kättele asiakkaita. Tulet-

han meille ainoastaan terveenä!  

Hilmalla työskentelevät totuttuun tapaan toiminnanjohtaja Minna Mänttäri ja jär-

jestösuunnittelija Marjut Lauronen. Aulavastaavaa ei Hilmalla tällä hetkellä ole. 

Huomioittehan, että työhömme kuuluu paljon yhteistyöpalavereja sekä tapahtu-

mia Hilman ulkopuolella. Tämä tarkoittaa sitä, että Hilmalla ei ole aina henkilö-

kuntaa paikalla.  

 

Kaipaatko Iloa Arkeen? 

Iloa Arkeen -toiminnot alkavat jälleen pyöriä syyskuun alusta alkaen. Tarjolla on 

muun muassa kaikille avointa digineuvontaa, lapsille sekä aikuisille ohjattua ja 

teemoitettua askartelua yhteistyössä Haminan museon kanssa, yhteisöllistä taitei-

lua Taideseuran taidekahvilassa sekä mahdollisuus historian elävöittämiseen Ha-

minan Keskiaikaisten seurassa. Kamalat äidit -vertaistukiryhmä teinien äideille, 

käynnistyy myös syyskuun puolivälissä ja ilmoittautuminen on parhaillaan käyn-

nissä. Perheille on lisäksi tarjolla ulkoilutapahtumia kerran kuussa yhdessä yhteis-

työkumppaneiden kanssa. Ensimmäinen perheilta järjestetään 10.9. Tarmolassa. 

Satuviikolle (vko 42) on suunniteltu yhdessä museon kanssa ”kummittelu” -tapah-

tumaa lapsille. Tästä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin (koronan vaikutuksen 

huomioiden).  

 



 

Yhdistyksille vahvempaa digiosaamista digitutor-koulutuksesta 

Digitutor-hanke tarjoaa ilmaisen, Haminassa järjestettävän kuuden kerran Digitu-

tor-koulutuksen. Koulutuksessa osallistuja saa valmiuden opastaa muita digiasi-

oissa sekä opimme rutkasti uusia digitaitoja hyvällä porukalla. Yhdistykselle sel-

keänä etuna on, että yhdistyksen jäsen päivittää digitaitojaan meidän kanssamme 

ja tämän jälkeen hän pystyy auttamaan yhdistystäänkin digiasioissa toki myös 

meidän tuella. Koulutuksen jälkeen järjestämme digitutoreille vapaaehtoisia ryh-

mätapaamisia, joissa digitutorit tapaavat toisiaan ja saavat lisäkoulutusta. Olkaa 

minuun pian yhteydessä, jos haluatte mukaan ensi maanantaina alkavaan koulu-

tukseen: Digikoordinaattori Elina Sakkara, p. 050 592 2821 tai elina.sak-

kara@korttelikoti.fi. 

 

Tärkeää tietoa muistiasioista 

Kumppanuustalo Hilmalla on tänä syksynä Muistiluotsin järjestämänä tarjolla: 

- Vertaistukiryhmiä muistisairaille ja läheisille.  

- Valmennus muistisairauteen sairastuneiden läheisille.  

- Koulutus muistivapaaehtoistoiminnassa mukana oleville ja siitä kiinnostu-

neille. 

Kymenlaakson Muistiluotsi tarjoaa tietoa, tukea ja toimintaa muistiasioista kiin-

nostuneille, muistisairauteen sairastuneille ja heidän läheisilleen. Onko teillä hyvä 

porukka ja haluaisitte kuulla lisää muistiasioista? Muistiluotsista voit kysyä mak-

sutonta yhteistyömuistikahvilaa tilaisuuteesi, aiheella: Muisti muuttuu – entäs sit-

ten? Muistiasioista sekä toiminnasta voit kysyä lisää muistiluotsi Sannalta p. 045 

270 4003 tai sanna.hellsten@kouvolanseudunmuisti.fi. 

 

Muutokset todennäköisiä? 

Iloa Arkeen-toiminnasta, perheilloista, koulutuksista sekä muistiryhmistä saat lisä-

tietoa erillisistä liitteistä. Seniorimessuja ei tänä vuonna järjestetä. Messutyöryhmä 

kokoontuu seuraavan kerran joulukuussa arvioimaan tilannetta kevään 2021 

osalta. Jari Sinkkosen -luentotilaisuus siirrettiin syksyyn 2021. Syksyyn on lisäksi 

suunnitteilla kaikille avoin, mutta osallistujamäärältään rajoitettu, hygieniapassi-

koulutus. Koronapandemian johdosta muutoksen ovat mahdollisia. Seuraamme ja 

toimimme valtioneuvoston, AVI:n sekä THL:n ohjeistusten mukaisesti. 

 

Syysterveisin,  

Minna ja Marjut  
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KUMPPANUUSTALO HILMAN YHTEYSTIEDOT: 

 

Toiminnanjohtaja 
Minna Mänttäri 
040 751 7955  
minna.manttari@kumppanuustalohilma.fi 
 
 
Järjestösuunnittelija 
Marjut Lauronen 
050 5377044 
jarjestosuunnittelija@kumppanuustalohilma.fi 
 
 
Tilavaraukset: 
044 712 9210 
kumppanuustalo.hilma@gmail.com 
 
 
 
 

TERVETULOA HILMALLE! 

Kumppanuustalo Hilma 
Kadettikoulunkatu 3 

49400 Hamina 
ma-to klo 8-16 

pe klo 8-14 
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