
 

Hyvinkään Kotien Puolesta ry 
  
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on 

• suorittaa ohjaus- ja valistustyötä perhekasvatukseen ja kodinhoitoon liittyvissä 
kysymyksissä 

• edistää ja kehittää lähimmäispalvelua eli kotiavun ja virkistystoiminnan järjestämistä 
lapsiperheille ja vanhuksille 

• kehittää loma- ja vapaa-aikatoimintaa 
 
Yhdistys on  rekisteröity vuonna 1966 ja perustettu vuonna 1962 (rekisterinumero 91.686). 
 
Yhdistyksen toiminta  noudatti toimintavuodelle 2017 laadittua toimintasuunnitelmaa. 
Toimintavuosi oli edellisten vuosien tapaan vilkas ja jäsenistö osallistui aktiivisesti ja 
pyyteettömästi lähimmäispalveluun ja muuhun vapaaehtoiseen toimintaan.  Iltapäiväkerho 
kokoontui säännöllisesti. Lisäksi toimintaan on sisältynyt harrastekerhoja, joissa on harjoiteltu 
käytännössä tietokoneen monipuolista käyttöä, tehty käsitöitä ja ylläpidetty kuntoa 
vesijumppaamalla. On tehty retkiä ja vietetty erilaisia juhlia. Yhteistyötä muiden yhdistysten 
kanssa on lisätty ja kerhon kuukausitapaamisiin ovat voineet osallistua myös Veteraanitalon 
asukkaat ja muut asiasta kiinnostuneet. 
 
JÄSENISTÖ 
Yhdistyksellä oli  59 maksavaa jäsentä, joista naisia oli  50 ja yhteisöjäseniä 1 (Jokelan 
eläkkeensaajat ). Jäsenmaksu oli 10 euroa/vuosi. 
 
VARSINAINEN TOIMINTA 
Yhdistyksellä on ollut säännöllistä toimintaa 11 kuukautena. Kerhoja on pidetty 7,  joihin 
osallistui yhteensä 185 henkilöä ( keskimäärin 26  henkilö per kerho) 
 
Lomatoiminta/tuetut lomat 
Yhdistys on yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa järjestänyt 21- 26.8.2017 Yyterin 
Kylpylässä tuetun viiden (5) vuorokauden loman. Loman omavastuu oli 125 euroa/osanottaja. 
Lomahakemukset toimitettiin lomavastaava Marja Suokas-Wahlstenille, joka toimitti hakemukset 
edelleen tarkistuksen jälkeen Hyvinvointilomat ry:lle . Hakijoita oli  34 lomalle valittiin 29-1 
henkilöä. Yhteiskuljetukseen osallistui 19 henkilöä. 
 
Kerhot, kokoukset ja juhlat 
Iltapäiväkerhot kokoontuivat  kerran kuussa torstaisin klo 14.00 - 16.00 Veteraanitalossa. 
Kerhon rutiineihin kuului ”voittajaiset”, jossa arpoja ostamalla jokainen sai yhden voiton. 
Voittajaiset ovat olleet hauska tapa koota rahaa kattamaan Veteraanitalon perimää vuokraa 
kokoustilasta. Yhteinen kahvitteluhetki kuului myös ohjelmaan joka kerhotapaamisessa. 
Kerhotapaamisiin oli sovittu  tärkeäksi ja mielenkiintoiseksi koettu teema, josta kertomaan oli 
pyydetty eri alojen asiantuntijoita, lisäksi kerholaiset esittivät omaa ohjelmaa. Kaikki ulkopuoliset  
asiantuntijat esiintyivät korvauksetta. 
 
26.1. Ensimmäisen kokouksen  teemana oli ”Eduskunnan kuulumisia”. Vieraaksemme saimme 
kansanedustaja Antti Lindtmannin eduskunta-avustajan Viljami Kammosen, joka  kertoi 
viimeisimmät ja ajankohtaisimmat kuulumiset eduskunnasta. Ajankohtaiset asiat virittivät 
vilkkaan keskustelun ja jäsenet lähettivät eduskuntaan terveisiä edustajan mukana.  Osanottajia 
oli 30 henkilöä. 
 
23 .2 Pidettiin sääntömääräinen kevätkokous. Osanottajia oli 17 henkilöä. 
 



 

23.3 Lihaskunnon ylläpitäminen oli tämän kerhon teemana. Asiantuntijana oli opettaja Johanna 
Taruma Hyvinkään Opistosta. Saimme oivallista tietoa lihaskunnon ylläpitämisen  vaikutuksesta 
ihmisen hyvinvointiin Läsnä oli 22 henkilöä 

 
6.4 Teemana oli pääsiäinen. Vierailijoina olivat kirkon diakoniatyön edustajat Tuija Mattila ja 
Nana Lindholm.Läsnä oli 25 henkilöä 
 
4.5. Vietettiin perinteinen ”vapun rääppiäistilaisuus” , jossa trubaduurimme Seppo Lammi 
esiintyi kitaroineen ja myös laulatti kerholaisia. Söimme herkulliset keittiön valmistamat munkit ja 
nautimme simaa. Kerhon omat taitajat esittivät runonlausuntaa ja lukivat hauskoja tarinoita. 
 Mukana oli 28 henkilöä. 
 
7.9. Kerhon teemana oli erittäin ajankohtainen ”Hyvinkää 100- vuotta”. Kerhossa alustajana oli 
kaupugin kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Raatikainen. Trubaduuri Seppo Lammi oli myös 
viihdyttämässä. Mukana oli 26 henkilöä. 
 
29.9.”Hyvät, pahat ja hyvinkääläiset” - oli professori Anu Lahtisen kaupungin tilauksesta 
kirjoittama historiikki satavuotisen Hyvinkään juhlavuoden kunniaksi. Anu Lahtinen esitteli teosta  
yhdistyksemme ja Vaje ry:n yhteisesti järjestämässä tilaisuudessa. Tilaisuus herätti runsaasti 
huomiota myös lehdistössä ja keräsi suuren joukon kiinnostuneita kuulijoita. Erinomaisen 
alustuksen jälkeen heräsi erittäin vilkas keskustelu.Mukana oli n. 60 henkilöä. 
 
12.10. Syyskokous Onnensillassa. Kokouksessa hyväksyttiin uudet säännöt yhdistykselle liiton 
hyväksymien mallisääntöjen mukaisesti. Mukana oli yhteensä 21 henkilöä. 
 
2.11 ”Vanhusneuvoston tehtävät” oli kerhon teemana. Alustajana oli kerhon oma jäsen ja 
samalla vanhusneuvoston edustaja Seija Hellström. Aihe viritti vilkkaan keskustelun, joka laajeni 
kaupungin tarjoamiin asumispalveluihin. Päätettiin ottaa vuonna 2018 asumispalvelut jonkin 
kerhon teemaksi. Mukana oli 20 henkilöä. 
 
Matkat ja retket 
Kauden aikana tehtiin yhteensä kolme retkeä. 
 
10.5 Lahden seutu oli yhdistyksemme kevätretken kohde. Retki tehtiin yhdessä Hyvinkään 
Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kanssa. Yhteensä matkalla oli 50 osallistujaa.Kävimme 
koleassa kevätsäässä mm. Hollolan kauniissa keskiaikaisessa kivikirkossa ja tutustuimme 
Lahden kaupunkiin sekä pistäydyimme Luhdan tehtaanmyymälässä ja Kotipiirin 
maatilamyymälässä. Lahdessa nautittiin maistuva lounas.Retki maksoi 35 euroa. 
 
13.6. Perinteinen retki Hyvinkään Invalidit ry:n kesäkotiin Usmiin. Kaunis ilma, keitto ja kahvit   
kuuluivat ohjelmaan samoin kuin sauna ja  uiminen Usmijärvessä. Mukana oli 10 henkilöä. 
 
10.11 Vierailu eduskuntaan, jossa emäntänämme toimi kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta, joka 
esitteli remontoidun talon ja kertoi eduskunnan kuulumisia.Talo oli upeasti restauroitu ja arvokas 
rakennus. Lopuksi olimme kuuntelemassa eduskunnan täysistuntoa. Mukana oli yhteensä 16 
jäsentämme. 
 
Juhlat 
4.5 Vapun rääppiäiset, jossa mukana 28 henkilöä. 
30.11. Pikkujoulujuhlat , jossa mukana 23 henkilöä. Samalla kertaa juhlittiin kaikkia vuoden 
syntymäpäiväsankareita. 
 
Harrasteryhmät 
Aiemmin perustetut harrasteryhmät jatkoivat toimintaansa. 
 



 

ATK- kerho kokoontui Onnensillassa 11 kertaa ja osallistujia oli yhteensä 51, keskimäärin oli 
kerralla mukana  4- 5 henkilöä Opettajana oli Sami Uusheimo, joka on jo vuosia opettanut 
jäseniämme tietotekniikan saloihin ja ratkaissut omissa koneissamme olleita ongelmia. 
 
Käsityökerho kokoontui käsityögurumme Ritva Thurmanin johdolla 7 kertaa ja osanottajia oli 
keskimäärin 5 henkilöä /tapaamiskerta. 
 
Vesijumppa jatkoi tiistaisin Veteraanitalon uima-altaassa Maija Oinosen johdolla 10.1- 25.4 (159   
uimaria) ja 5.9.-5.12.2017 (149 uimaria) yhteensä 30 kertaa.Osanottajia oli  keskimäärin 10 
henkilöä/kerta. 
 
Saturinki. Yhdistyksen jäsenistä 3 henkilöä on käynyt 10 kertaa vuoden aikana Kruununpuiston 
ja Anttilan päiväkodeissa lukemassa lapsille satuja sekä opettamassa heitä tunnistamaan 
yleisempiä lintujamme. Lapset ovat piirtäneet ja askarrelleet lintuaiheisia töitä. Lapsia on ollut 
paikalla 2 tai 3 ryhmää kerrallaan, yhteensä vuoden aikana noin 250 lasta. 
 
Koulutus 
Yhdistyksen jäsenet Maarit Hievanen, Marja-Riitta Päivärinta ja Kristiina Urtamo osallistuivat 
Kotien Puolesta Keskusliiton järjestämään jäsenyhdistysten koulutusmatkaan Viron 
Laulasmaahan 9-11.10. Matka oli omakustanteinen.Matka oli samalla keskusliiton 55-
vuotisjuhlamatka. Koulutukseen osallistui noin 60 eri yhdistysten jäsentä. 
 
Lähimmäispalvelu ja muu vapaaehtoistoiminta 
Yksityisiin henkilöihin tai perheisiin kohdistettua lähimmäis- ja ystäväpalvelua on tehty entiseen 
tahtiin. Yhdistys ei ole tehnyt vapaaehtoistyösopimuksia, koska sillä ei ole resursseja järjestää 
eri lakien (esim. työturvallisuuslaki 738/2002) mukaisia toimintoja (koulutus, työnohjaus, riskien 
arviointi, kehityskeskustelut yms.). Jäsenistö on suorittanut omatoimisesti lähimmäispalvelua, 
joka kohdistuu lähinnä perheisiin ja vanhuksiin. Monet jäsenet ovat vastikkeetta hoitaneet, 
kuljettaneet kouluun tai päiväkotiin omia lapsenlapsiaan sekä tuttavien tai naapurien lapsia. 
Naapuriapua on annettu yksinäisille vanhuksille (siivous, vaatehuolto, asioilla käynti, 
ruuanlaittoapu, korjausapu, peseytymisapu, saattaminen esim. terveyskeskukseen, kahvittelu, 
kirjoitusapu ym. apu) , Sahanmäen vanhainkodissa on ulkoilutettu vanhuksia kerran viikossa. 
Laitoksissa on myös käyty syöttämässä vanhuksia sekä lukemassa heille sekä yleisesti 
juttelemassa ja seurustelemassa heidän kanssaan. Lähimmäispalvelutunteja kerti yhteensä 
3954 tuntia ja niihin osallistui 16 jäsentämme. 
Vapaaehtoistöinä mainittakoon esimerkiksi se, että  jäsenet ovat  ohjanneet  lukuisia 
jumpparyhmiä samoin on käyty pitämässä satutunteja sekä  järjestetty juhlia ja esiinnytty niissä 
sekä järjestetty retkiä ja käyty eduskunnassa.  Yhdistyksen johtokunnan jäsenet ja 
toiminnantarkastajat hoitavat ilman palkkiota kaikki hallinnolliset ja muut yhdistystoimintaan 
kuuluvat tehtävät.  Monet jäsenet ovat myös aktiivisesti mukana kunnallisissa tai muissa 
luottamustehtävissä. Vapaaehtoistyötunteja kertyi 1352 tuntia. 
 
VUOSIKOKOUKSET 
Yhdistyksellä oli kaksi sääntöjen mukaista yleistä kokousta, helmikuussa ja lokakuussa. 
 
JOHTOKUNTA 
Puheenjohtajana toimi Jussi Kukkola ja varapuheenjohtajana Marja-Riitta Päivärinta. Sihteerinä 
oli Maarit Hievanen ja rahastonhoitajana sekä jäsenasianhoitajana Marja Suokas- Wahlsten. 
Muut johtokunnan jäsenet  olivat Seija Hellstöm, Maija Oinonen,Eine Saarenmaa ja Ritva 
Thurman. Arpajaisvastaavana oli Eine Saarenmaa, myyjäisvastaavana Tuula Matikainen, 
liikuntavastaavana Maija Oinonen ja lomavastaavana Marja Suokas- Wahlsten. Johtokunta piti 
toimikauden aikana 7 kokousta. 
Yhdistys lähetti vuoden 2017 aikana kaksi jäsenkirjettä. 
 
 
 



 

 
 
TALOUS 
Yhdistys sai Eskolan rahastosta (Hyvinkään kaupungin sosiaalilautakunnan päätös) avustusta  
855 euroa, jolla katettiin vesijumpan allasvuokria. Pienistä resursseista huolimatta talous on 
pysynyt vakaana.Tilikauden tulos oli  - 715,27 euroa. euroa. 
 
 
YHTEISTOIMINTA 
Hyvinkään Kotien Puolesta ry on toiminut yhteistyössä seuraavien yhteisöjen ja järjestöjen 
kanssa: Hyvinkään eläkkeensaajat ry, Hyvinkään Seudun Omaishoitajat ja läheiset ry, 
Hyvinkään työkyvyttömyyseläkeläiset ry, Hyvinkään Invalidit ry, Vaje ry ja Hyvinkään seurakunta. 
Järjestökeskus Onnensillassa on yhdistyksemme esitemateriaalia. Onnensillan kaikille avoimet 
tilaisuudet ja kahvio ovat olleet jäsentemme käytössä. Yhdistyksemme jäsenet ovat voineet 
osallistua Onnensillan ja Vaje ry:n retkiin ja tapahtumiin. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


