
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Haminan kaupungin                                               
kuukauden kumppani esittelyssä - osa 1: 

 
 
 
 
 
Kumppanuustalo Hilma on kaikille avoin yhteisöllinen kan-
salaistoiminnan keskus, kohtaamispaikka ja yhdistysten ko-
koontumispaikka. Kumppanuustalo Hilmalta löytyy mo-
nenlaisia edullisia tiloja kokouksiin, tapahtumiin, kerhoihin 
ja kohtaamisiin. Langaton nettiyhteys, keittiö astioineen ja 
ajanmukaiset kokouslaitteet vastaavat hyvin erilaisten yh-
distysten tarpeisiin. Kumppanuustalon toimintaa hallinnoi 
Hilman Järjestöt ry, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustus-
keskuksen (STEA) myöntämällä toiminta-avustuksella. 
 
Hilma järjestää koulutuksia, 
tapahtumia, teemapäiviä, lu-
entotilaisuuksia ja säännöllistä 
kaikille avointa Iloa Arkeen -
toimintaa. Iloa Arkeen -toi-
minnan tunnistat punaisesta 
Iloa Arkeen -merkistä ja se on suunnattu kaiken ikäisille. 
Esimerkiksi perhekahvilassa kokoontuvat lapsiperheet, kun 
taas digineuvonta tavoittaa enemmän ikäihmisiä. Iloa Ar-
keen -toiminta järjestetään yhteistyössä paikallisen yhdis-
tysten, seurakunnan ja kaupungin kanssa. Hilman olohuone 
toimii kohtaamispaikkana aukioloaikoina. Olohuoneessa 
voit esimerkiksi lukea päivän lehdet ja käyttää asiakastieto-
konetta. Lisätietoja Iloa Arkeen -toiminnasta löydät netti- 
ja FB-sivuilta. 
 
Hilma toimii aktiivisesti haminalaisten hyvinvoinnin edistä-
miseksi yhdistyksien toimintaa tukien ja yhteistyötä kehit-
täen. Hilmassa järjestetään esimerkiksi yhdistyskahveja, 
joissa keskustellaan yhdistyksille ajankohtaisista asioista. 
Seuraavien 5.2. olevien yhdistyskahvien aiheena on erilaiset 
hankerahat ja avustukset, joita yhdistyksillä on mahdolli-
suus hakea. Hankkeista tulee kertomaan Leader Sepran 

Marja Sorvo ja Haminan 
kaupungilta Rita Maasilta, 
Ilkka Muurman kulttuurin 
puolelta, Kirsi Forsell lii-
kunnan puolta sekä Liisa 
Koski-Lukkari.  
 
Seuraava suurempi ta-
pahtuma on Vapaaeh-
toistreffit 25.1. Simeon-
salissa. Treffeillä saadaan 
tietoa vapaaehtoistehtä-
vistä, kuullaan muiden 
kokemuksia, opitaan elämän ja vapaaehtoisuuden merki-
tyksellisyydestä ja tavataan muita yhdistystoimijoita. Tref-
feille rakennetaan Vapaaehtoistyön puu, jonka lehdet muo-
dostuvat erilaisista vapaaehtoistehtävistä. Näitä lehtiä voi 
poimia mukaansa oman kiinnostuksen mukaan. Tapahtu-
man jälkeen puu on tarkoitus siirtää kirjastolle, jolloin va-
paaehtoistehtäviä pystytään jatkossakin täydentämään ja 
sieltä poimimaan. Treffit järjestetään yhdessä Kaakonkul-
man Vapaaehtoistyön yhteistyöverkoston kanssa. 
 
Hilmalla on laajat verkostot! Esimerkiksi 24.3. RUK:n Ma-
neesilla järjestetään Jari Sinkkosen luentotilaisuus yhdessä 
Yhteisten Ympyröiden kanssa ja huhtikuussa Ekamilla Se-
niorimessut yhdessä monen toimijan kanssa. Maakunnalli-
sesti Hilma on aktiivisesti mukana Järjestö 2.0:n projekti-
ryhmässä kehittämässä yhdistystoimintaa ja alueellisesti 
esimerkiksi työllisyydenseurantatyöryhmässä sekä nuoret 
ja päihteet ohjausryhmässä.  
 
Lisätietoja toiminnasta saat toiminnanjohtaja Minna Mänt-
täriltä puh. 040 7517 955,  
minna.manttari@kumppanuustalohilma.fi ja  
järjestösuunnittelija Marjut Lauroselta  
jarjestosuunnittelija@kumppanuustalohilma.fi.  


