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KOTIEN PUOLESTA KESKUSLIITTO RY  
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 
 
58. toimintavuosi  
 
 
1. KESKUSLIITON TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN  
 
Kotien Puolesta -toiminta on voittoa tavoittelematonta, yleishyödyllistä toimintaa tavallisen 
ihmisen parhaaksi vapaaehtoistoiminnan ja lähimmäispalvelun keinoin. Kotien Puolesta 
Keskusliitto ry perustettiin vuonna 1962 vaikuttamaan yhteiskunnassa perheiden ja ikääntyneiden 
hyvinvoinnin puolesta. Nämä ovat edelleen keskusliiton toiminnan kohderyhmiä. Kotien Puolesta 
– järjestö toimii heikommin toimeentulevien auttamiseksi ja lisää vapaaehtois- ja 
lähimmäispalvelutoiminnan avulla kohderyhmiensä hyvinvointia. 
 
Paikallisyhdistysten toiminnan tavoitteena on ihmisten elämänlaadun parantaminen ja 
yksinäisyyden lieventäminen aktiivisen kansalaistoiminnan avulla. Yhteisöllisyyttä vahvistetaan 
erilaisissa kerhoissa, retkillä ja tapahtumissa sekä tuetuilla lomilla, joita järjestetään yhteistyössä 
Hyvinvointilomat ry:n kanssa. Keskusliitto tukee, kouluttaa, opastaa ja neuvoo paikallisyhdistyksiä 
sekä tiedottaa ajankohtaisista asioista.  
 
 
2. VUODESTA 2020  
 
Vuoden 2020 maaliskuussa alkoi uutisointi maailmanlaajuisesti leviävästä korona -pandemiasta.  
Maaliskuusta syyskuuhun suurin osa yhdistysten toiminnoista oli katkolla. Voimassa olleita 
koronarajoituksia purettiin asteittain elokuussa. Kesän ajaksi suunniteltuja tuettuja lomia ja retkiä 
jouduttiin perumaan tai siirtämään syksymmälle. Suuri osa ikäihmisistä kuitenkin jatkoi 
omaehtoisesti suositeltua karanteenia, eivätkä näin ollen uskaltautuneet kerhoihin, retkille tai 
muihin tapaamisiin kuten aiempina vuosina. 
 
Toimintavuotena jatkettiin aikaisemmin aloitettua hallinnon saamista ajan tasalle ja toimivaksi. 
Voimavaroja heikensivät keskusliiton hakemiin avustuksiin tulleet kielteiset avustuspäätökset.  
 
Liitto joutui sopeuttamaan menojaan, jonka vuoksi liitolla ei ollut koko vuotena kokoaikaista 
toiminnanjohtajaa. Toiminnanjohtaja toimi kokoaikaisesti 2 kuukautta, jota ennen hän oli 
tuntiperusteisella työsopimuksella. Kesäkuusta 2020 alkaen toiminnanjohtaja toimi osa-aikaisesti 
18h / viikko.  
 
Vuonna 2020 Keskusliitolla oli vielä raportointivelvollisuuksia Kumppanuustalo Hilma – projektista, 
joka siirtyi hallinnollisesti Haminaan perustetun Hilman Järjestöt ry:n hoidettavaksi elokuun 2019 
alusta. Liiton raportointivelvollisuudet hoidettiin päätökseen 5/2020 yhdessä uuden Hilman 
projektihallinnon kanssa.   
 
Liitto avusti toimintavuoden aikana perusyhdistystensä toimintaa sekä kokosi tarvittavat 
selvitykset rahoituspäätöksien raportointia varten.  
 
Keskusliiton liittohallitus perusti toimintakautensa alussa, keväällä 2020, valiokuntia edistämään 
keskusliiton toimintaa. Sääntöjen mukaan hallitus voi asettaa avukseen erikoiskysymysten 
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hoitamista varten valiokuntia, jotka voivat kutsua asiantuntijoita myös keskusliiton ulkopuolelta 
(§10).  

 
Valiokuntien asettamisessa huomioitiin SOSTEN suositus, jonka mukaan hallitus ei voi siirtää 
päätösvaltaansa valiokunnalle, vaan sen rooli on ainoastaan valmisteleva tai avustava. 
Valiokuntien kokoonpanosta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, että valiokunnan 
käytössä on mahdollisimman hyvä ja laaja asiantuntemus. 
 
Perustetut valiokunnat olivat:  
 

Viestintävaliokunta (Aarno Turunen, Johanna Värmälä, Katriina Kavenius, Kati Nikola sekä 
Marko Asunto, joka kutsutaan valiokuntaan keskusliiton ulkopuolelta)  
Talousvaliokunta (Johanna Värmälä, Arja Hurme, Helena Vuori, Kati Nikola) 
Paikallisen toiminnan kehittämisen valiokunta (Arja Hurme, Ritva Peuhkuri, Lisa Koskinen, 
Antero Rautiainen ja Kati Nikola) 
Sääntömuutosvaliokunta (Johanna Värmälä, Arja Hurme, Helena Vuori, Kati Nikola) 
 

Sääntövaliokuntaan valittiin 7.10.2020 Johanna Värmälän tilalle Katriina Kavenius.  
 
Valiokunnissa käsiteltiin muun muassa seuraavia asioita:  

- Taloustilanne 
- Avustukset 
- Viestintäsuunnitelma 
- Yhdistysten keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä 

 
 
3. KOULUTUS JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN  
 
Kotien Puolesta Keskusliiton jäsenyhdistysten edustajia kokoontui Jussi Särkelän luotsaamaan 
Strategiapäivään Helsinkiin Hotelli Arthuriin 25. tammikuuta 2020. Paikalla oli 26 jäsenyhdistysten 
edustajaa. Yhdistyksille oli lähetetty ennakkoon kyselylomake koskien liiton toiminnan jatkoa. 
Lomakkeen palautti kahdeksan yhdistystä ja lisäksi 19 yksittäistä jäsentä vastasi lomakkeen 
kysymyksiin. Vastauksien ja päivän aikana käytyjen keskustelujen pohjalta syntyi strategiapäivän 
päätteeksi yksimieliset päätökset, että liiton halutaan jatkavan toimintaansa yhdistysten tukena ja 
neuvoa antavana elimenä nykyisellä tavalla sekä liiton ”uudestaan” luomista kehittämällä 
toimintoja ja yhteistyötä muiden kanssa. 
 
Vuoden aikana sekä liitossa, että yhdistyksissä tehtiin digiloikka. Kokouksiin ja muuhun 
yhteydenpitoon osallistumista harjoiteltiin ja opiskeltiin mm TEAMS - etäyhteydellä ja 
ryhmäpuheluita sekä puhelinrinkejä WhatsApp -ryhmä- ja videopuheluilla. 
 
Liitto järjesti 7.11.2020 yhdistyskoulutuksen, päivän aikana käsiteltiin Hyvinvointilomien kanssa 

tehtävää yhteistyötä, yhdistysaktiivien toiminnassa 
tarvittavia järjestötietoja ja Työväen Sivistysliiton (TSL) 
opintotukia sekä sen tarjoamia mahdollisuuksia. Lisäksi 
yhdistysaktiiveille kohdennetussa koulutuksessa 
kerrottiin keskusliiton liittohallituksen perustaman 
paikallisen toiminnan kehittämisen valiokunnan 
toiminnasta. Koulutuspäivään osallistui liittohallituksen 
ja toiminnanjohtajan lisäksi 25 yhdistysaktiivia.  
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Koulutus pidettiin koronan vuoksi hybridinä eli osa osallistujista paikan päällä Hotel Arthurissa 
Helsingissä ja osa osallistui etäyhteydellä.  
  
Työväen Sivistysliitto vahvisti liitolle ja paikallisyhdistyksille opintotukea vuodelle 2020 yhteensä 
200:sta opetustunnista 5200 euroa perustuen liiton sekä paikallisyhdistysten suunnittelemiin 
kursseihin ja opetukseen. 

Liitto kanavoi Työväen Sivistysliiton rahoitusta 3600 euroa paikallisyhdistyksille erilaisiin 
opintotunteihin ja koulutuksiin. 

 
4. TIEDOTUSTOIMINTA  
 
Sisäinen tiedottaminen  
 
Yhdistyskirjeet: Yhdistyskirjeitä puheenjohtajille, sihteereille ja taloudenhoitajille sekä 
liittohallituksen varsinaisille ja varajäsenille lähetettiin sähköisesti vuoden 2020 aikana kuusi 
kertaa.  Yhdistyskirjeissä kerrottiin ajankohtaisista asioista.  
 
Liittohallituksen jäsenet ja valiokunnat ovat käyttäneet sähköpostin lisäksi WhatsApp –ryhmiä sekä 
TEAMS- kokouksia viestintään.  
 
Paikallistoiminnan kehittämisvaliokunnan aloitteesta yhdistykset päättivät järjestää tapahtumia, 
joihin muutkin yhdistykset pääsivät osallistumaan. ”Tavataan ja tullaan tutuiksi” -teemalla. 
Vierailuilla käytiinkin, Keski-Suomen Kotien Puolesta ry järjesti saunapäivän sunnuntaina 12.7. 
Kiviniemessä Tuomiojärven rannalla. Ohjelmassa oli makkaranpaistoa ja saunomista. 
Vehkalahti-Haminan Kotien Puolesta ry kutsui kaikki Kotien Puolesta yhdistykset Haminaan 1.9 
viettämään ”Päivää yhdessä” Vimpasaareen Paperiliiton kesäpaikkaan. Ohjelmassa oli ruokailua, 
pelejä ja arvontaa. Kumppanuustalo Hilman esittely ja Haminan kierros kruunasivat päivän.  
 
Toiminnanjohtaja vieraili:  
Espoon Kotien Puolesta kokouksessa helmikuussa vierailulla mukana liittohallituksen 
puheenjohtaja Säde Tahvanainen. 
Etelä-Hämeen, Satakunnan ja Vallilan -yhdistyksissä. Tapaamisissa käytiin läpi mm liiton ja 
yhdistysten rahoitus- ja koulutusmahdollisuuksia.  
Lisäksi toiminnanjohtaja osallistui Joensuun yhdistyksen järjestämään virkistys- ja 
koulutusviikonloppuun terveyteen ja liikuntaan liittyen Tanhuvaarassa. Liikunnanohjaajat pitivät 
luentoja terveellisestä ravinnosta, liikunnasta ja kehonhuollosta. Ohjatusti päästiin kokeilemaan 
erilaisia liikuntamuotoja mm. seinäkiipeilyä, erilaisia pallopelejä, kaupunkitaistelua ja 
polkuautoilua. Ohjelmaan mahtui myös vapaata seurustelua ja sosiaalisten suhteiden solmimista. 
Vehkalahti-Haminan yhdistyksen järjestämään ”Päivä yhdessä” -tapahtumaan Haminassa. 
 
Ulkoinen viestintä  
 
Keskusliitto viesti aktiivisesti Facebook-sivullansa, joita uudistettiin vuoden 2020 aikana. Edellisen 
kerran sivuja uudistettiin kesällä 2016. Työ on edelleen kesken.  
 
Kävijämääriä kotisivuilla:  

 

Vuosi   Kävijöitä kuukaudessa   Kävijöitä vuodessa  
2018   1413   60 139 
2019  1791   60 524 
2020  1930   36 015 

https://www.kotienpuolesta.fi/wp/wp-admin/admin.php?page=wps_hits_page&hitdays=365
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5. KAMPANJAPÄIVÄ VUONNA 2020   
 
Vuoden 2020 Kotien päivä huomioitiin keskusliitossa ja sen paikallisyhdistyksissä.  
Keskusliitto julkaisi Kotien Päivän tiedotteen kotisivuillansa. Tiedotteessa muistutettiin perheiden 
tukemisen merkityksestä sekä yhteydenpidosta läheisiin.  
 
Kotien päivänä 30.9. yhdistykset kehottivat jäseniään viettämään hetken läheistensä parissa 
muistelemalla menneitä ja suunnitellen tulevaa. Koronan vuoksi myös Kotien Päiväksi 
suunniteltuja toimintoja jouduttiin karsimaan. 
 
 
6. SOSIAALINEN LOMATOIMINTA  
 
Lomajärjestöt päättivät keskeyttää tuetut lomat koronavirusepidemian hillitsemiseksi keväällä 
2020. Hyvinvointilomat ja muut lomajärjestöt käynnistivät tuetun lomatoiminnan tauon jälkeen 
28.6. alkaen. Yli 70-vuotiaiden tuettuja lomia ei kuitenkaan järjestetty kesälomakaudella. Tähän 
ikäluokkaan lukeutuu suurin osa yhdistysten jäsenistöstä, joten useat tuetut lomat jouduttiin joko 
perumaan tai siirtämään suurimmalta osalta yhdistyksiä. Tämä myös osaltaan karsi osallistujia. 
Päätös noudatti viranomaisten linjauksia. Näillä toimilla pyrittiin turvaamaan asiakkaita ja 
yhteistyökumppaneita sekä heidän lähipiirejään koronavirukselta. 
 

Paikallisyhdistykset saivat koronasta huolimatta järjestettyä kuitenkin 3 kpl tuettuja lomajaksoja 
yhteistyössä Hyvinvointilomat Ry:n kanssa. Peruuntuneita lomia oli 3.  

 

Kotien Puolesta -paikallisyhdistysten järjestämät tuetut lomat vuonna 2020: 

Etelä-Hämeen Kotien Puolesta ry järjesti kaksi lomajaksoa: 
Lautsian Kartanossa 5 vrk:n lapsiperheloman 11:lle perheelle 13.-18.7.2020, mukana oli 13 naista, 
2 miestä ja 20 lasta. Lapset alle 16v maksutta. 
 

Kesäkoti Kallioniemessä 5 vrk:n loma teemalla ”Wanhat Weikot ja Wenlat” syrjäytyneille ja 
syrjäytymisvaarassa oleville elämän kaltoin kohtelemille yli 50v yksinasuville ihmisille. Osallistujia 
oli 12 miestä. 
 
Satakunnan Kotien Puolesta ry:n tuettu aikuisten ryhmäloma piti olla toukokuussa Urheiluopisto 
Kisakeskuksessa Raaseporissa. Hyvinvointilomat ry perui kevään loman koronan vuoksi. Siirretty 
ajankohta oli 28.9. – 3.10.2020. Koronan vaikutuksesta peruutuksia tuli runsaasti. Yhdistys järjesti 
lomalaisille meno/paluu kuljetuksen. Osallistujia oli 18 henkilöä. 
 
 
7. TALOUS 
 
Liiton talous oli vuonna 2020 yhteensä 22 159,73 euroa alijäämäinen.  
 
Yhdistys haki aktiivisesti avustuksia eri säätiöistä sekä STEAlta. Kansan Sivistysrahasto myönsi  
1 000 euroa avustusta yhdistysten kotisivujen sisällön tuottamisen ja päivittämisen opastamiseen. 
Hakemuksiin (7 kpl) tuli kielteinen päätös.  
Liittohallitus päätti myös loppuvuodesta, että STEAlta haetaan hankeavustusta vuodelle 2021, 
jonka tavoitteena on järjestön toimintaedellytyksien vahvistaminen.  
 



6 
 
KOTIEN  PUOLESTA  KESKUSLIITTO  RY     

      
TULOSLASKELMA   1.1. - 31.12.2020     1.1. - 31.12.2019  

      
VARSINAINEN  TOIMINTA      

      
Resurssikeskus      
  Tuotot      
     Avustukset 0,00    14 558,59 

  Kulut      
    Henkilöstökulut 0,00   -10 945,76  
    Muut kulut 0,00 0,00  -3 612,83 -14 558,59 

Resurssikeskus yhteensä  0,00   0,00 

      
Kumppanuustalo Hilma      
  Tuotot      
     Avustukset 0,00   84 920,43  
    Muut tuotot 0,00 0,00  5 640,54 90 560,97 

  Kulut      
    Henkilöstökulut 0,00   -44 600,06  
    Muut kulut 0,00 0,00  -45 960,91 -90 560,97 

Kumppanuustalo Hilma yhteensä  0,00   0,00 

      
Vapaaehtois- ja 
lähimmäispalvelutoiminta      
  Tuotot      
     STEA Ak-avustus 26 158,65   28 395,43  
    Muut avustukset 7 696,00   5 748,00  
    Muut tuotot 100,00 33 954,65  296,53 34 439,96 

  Kulut      
     Koulutus, valistus, tiedotus -4 568,05   -308,60  
     Avustukset perusjärjestöille -4 950,00   -6 450,00  
     Henkilöstökulut -31 705,48   -14 887,23  
     Huoneistokulut -2 400,00   -2 712,00  
     Muut toimintakulut -12 745,86 -56 369,39  -10 082,13 -34 439,96 

Vapaaehtois- ja lähimmäispalvelutoiminta yht. -22 414,74   0,00 

      
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ  -22 414,74   0,00 

      
VARAINHANKINTA      

      
  Tuotot 1 676,75   957,25  
  Kulut -3 441,81 -1 765,06  -1 604,99 -647,74 

      
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ  -24 179,80   -647,74 

      
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA      
           
   Tuotot                               2 067,75   1 954,05  
    Kulut -35,40 2 032,35  -35,40 1 918,65 

      
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ  -22 147,45   1 270,91 

      
   Korkokulut  -5,28   0,00 

      
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  -22 152,73   1 270,91 
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Keskusliitto päivitti joulukuun kokouksessaan sääntövaliokunnan valmistelemien ehdotuksien 
perusteella johto- ja taloussäännöt, jotka korvasivat 9.4.2014 päätetyt säännöt.   
 
Keskusliitto omistaa Elisan Oyj:n A-osakkeita 627 kpl ja Huhtamäki Oyj:n 1020 kpl, kirjanpitoarvo 
on yhteensä 3 023,75 euroa. Lisäksi Keskusliitto on HOK – Elannon jäsen (jäsenyyden arvo on 
35,00 euroa). 
 
Vuodelta 2019 siirtyi vuodelle 2020 käytettäväksi STEAn avustusta 26 158,65 euroa, jonka käytöstä 
raportoidaan STEAlle 31.5.2021 mennessä.  
 
 
8. Keskusliiton tuki vapaaehtois- ja lähimmäispalvelutoimintaan 
 
Avustukset perusjärjestöille ovat pienentyneet neljässä vuodessa yli 28 %, mikä ei ole toivottava 
kehityssuunta.    
 
   2017 2018 2019 2020 
Toiminta-avustukset  4.760,00 4.375,00 4.130,00 1.350,00  
 
Keskusliitto sai Microsoftilta non-profit ohjelmistoja yhdistysten käyttöön 25 kappaletta. Vuoden 
alussa liittohallituksessa tehdyn päätöksen mukaisesti ohjelmistot annettiin käyttöön 
liittohallituksen jäsenille sekä halukkaille yhdistysten hallitusten jäsenille.  
 
 
 
9. LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO  
 
Edustajakokous kokoontui XXII kerran 25.4.2020.  

Kotien Puolesta XXII Edustajakokous järjestettiin ensimmäistä kertaa hybridi -kokouksena. 

Koronaviruspandemiasta johtuva poikkeustilanne aiheutti muutoksen myös Kotien Puolesta 

edustajakokouksen järjestelyihin ja pakotti liittohallituksen keksimään luovia ratkaisuja kokouksen 

järjestämiseksi. Vuosittainen edustajakokous oli määrä pitää 25.4. Helsingissä Hotel Arthurissa 

mutta se jouduttiin peruuttamaan koronavirustilanteen aiheuttamien kokoontumisrajoitusten 

johdosta. Liitto päätti järjestää kokouksen 

etäkokouksena. Edustajien teknisiä taitoja testattiin jo 

ennen varsinaista kokousta sähköisten äänestyslinkkien 

käytössä. Kaikki sujui kuitenkin mallikkaasti 

ensijännityksestä huolimatta.  

Kokouksessa valittiin uusi puheenjohtaja sekä 

liittohallitus. Puheenjohtajana kaudella 2020 - 2022 

toimii Johanna Värmälä. Uusi liittohallitus piti 

järjestäytymiskokouksensa 7.5.2020. 
 Edustajakokous järjestettiin hybridi -kokouksena 
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Liittohallitus 2020 - 2022 

Puheenjohtaja Johanna Värmälä 

Varapuheenjohtaja Arja Hurme, Etelä-Hämeen Kotien Puolesta ry 

Sihteeri Helena Vuori, Joensuun Kotien Puolesta ry 

Toiminnanjohtaja Kati Nikola 

Varsinainen jäsen                                         Henkilökohtainen varajäsen 

Hurme Arja, Etelä-Hämeen Kp                       Kilpiäinen Arja, Etelä-Hämeen Kp 

Kavenius Katriina, Satakunnan Kp                 Lahtinen Arja, Satakunnan Kp 

Koskinen Lisa, Vallilan Kp                                Kaskimies Marke, Vallilan Kp 

Peuhkuri Ritva, Vehkalahden-Haminan Kp  Malmi Anne, Vehkalahden-Haminan Kp 

Rautiainen Antero, Keski-Suomen Kp           Koskinen Tiina, Etelä-Hämeen Kp 

Turunen Aarno, Espoon Kp                             Mustonen Mirjam, Espoon Kp 

Vuori Helena, Joensuun Kp                             Pulkkinen Anneli, Joensuun Kp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
Toimintavuoden 2020 aikana liittohallitus kokoontui järjestäytymiskokouksen lisäksi 12 kertaa.  
 
Edustajakokouksen valitsemat tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat liittokokouskaudelle 2020 
Tilintarkastajaa ei valittu vuoden 2020 edustajakokouksessa.  
Toiminnantarkastajiksi valittiin Jussi Kukkola ja Kaisa Koskinen. 
Varatoiminnantarkastajiksi Säde Tahvanainen ja Mari Sipola. 
 
10. TOIMISTO JA HALLINTO 
 
Toiminnanjohtajan tehtävänä on valmistella liittohallitukselle esiteltävät asiat ja hoitaa päätösten 
täytäntöönpano sekä pitää yhteyttä yhdistyksiin, rahoittajaan ja kaikkiin sidosryhmiin. Hän vastaa 
liiton taloudenhoidosta, hallinnosta ja koulutusten järjestämisestä sekä tukee ja opastaa 
paikallisyhdistysten toimihenkilöitä.  
 
Keskusliiton toimisto sijaitsee Vanhus - ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n tiloissa. Toimistotila 
muutettiin taloustilanteen vuoksi pienempään, joka myös vähensi vuokrakuluja.  

Arja Hurme 
Liittohallituksen varapj 
Etelä-Hämeen yhdistys 

Helena Vuori  
Liittohallituksen sihteeri   
Joensuun yhdistys 

Johanna Värmälä 
Liittohallituksen puheenjohtaja 



9 
 
 
 
11. JÄSENJÄRJESTÖT / KOTIEN PUOLESTA YHDISTYKSET v 2020 
 
Espoon Kotien Puolesta ry   Pohjois-Haagan Kotien Puolesta ry 
Etelä-Hämeen Kotien Puolesta ry  Satakunnan Kotien Puolesta ry 
Helsingin Kotien Puolesta ry  Turun Seudun Kotien Puolesta ry 
Ilmajoen Kotien Puolesta ry  Vallilan Kotien Puolesta ry 
Joensuun Kotien Puolesta ry  Varkauden Seudun Kotien Puolesta ry  
Keski-Suomen Kotien Puolesta ry Vehkalahti - Haminan Kotien Puolesta ry 
   
 
 
 
 
12. YHTEISTYÖJÄRJESTÖT 
 
Yhteistyötä tehtiin etenkin Hyvinvointilomat ry:n, Valli ry:n sekä Hilman järjestöt ry:n kanssa. 
Lisäksi keskusliitto oli yhteydessä muun muassa STEA:n ja SOSTE ry:een.  
 
Liittoa edustivat:  
Ehyt ry:n kokoukset Arja Hurme  
Hyvinvointilomat ry:n kevät- ja syyskokous Lisa Koskinen 
Hyvinvointilomat ry:n hallitus Jussi Kukkola, syyskokoukseen asti. 
Hyvinvointilomat ry lomatoiminnan kehittämistyöryhmä (LOKS) Arja Hurme 
Lasten kesä ry:n vuosikokous Lisa Koskinen, kevätkokous peruttiin koronan vuoksi. 
Lasten ja Nuorten puolesta -rahasto (KSR) Arja Hurme 
SOSTE yhteyshenkilö Kati Nikola 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, yhteyshenkilöt Johanna Värmälä ja Kati Nikola 
Työväen Sivistysliitto, TSL Helena Vuori 
Mieli Suomen Mielenterveysseura ry, Johanna Värmälä 
 
Kotien Puolesta Keskusliitto on kuulunut jäsenenä seuraaviin järjestöihin ja yhteisöihin: 
Ehyt ry  
Hyvinvointilomat ry  
HALI ry 
Lasten Kesä ry  
Lasten ja Nuorten Puolesta -rahasto (KSR)  
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA 
SOSTE ry  
Suomen Kuluttajaliitto ry  
Suomen Mielenterveysseura ry 
Työväen Sivistysliitto TSL ry 
Vailla Vakinaista Asuntoa ry 
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13. KESKUSLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTA 
 

Jäsenyhdistykset (9/12), joilta on saatu tieto 
ovat tehneet vuoden 2020 aikana yhteensä 
281 590 tuntia lähimmäispalvelu- ja 
vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyöhön kuuluu 
kerhoissa ja tapahtumissa avustaminen, 
lomatoiminta, retkien järjestäminen sekä 
yhdistysten hallinnointi. 
Lähimmäispalvelutyötä ovat olleet mm 
palkaton omais- ja lastenhoito, 
ystävätoiminta, naapuriapu, eläinten hoitoa ja 
talkooapua.  
Uusia jäseniä yhdistyksiin liittyi yhteensä 52, 
yhteisjäsenmäärän ollessa yhdeksässä 
yhdistyksessä yhteensä 1219. 
 

 
Tässä muutama poiminta yhdistysten vuosikertomuksista ja vapaaehtoistoiminnasta, jota 
paikallisyhdistykset tekevät:  
 
 
Espoon Kotien Puolesta yhdistys:  
Espoon yhdistyksen toiminta on ollut korona -pandemian vuoksi vähäistä. Alkuvuodesta ehdittiin 
muutama kerta kokoontua iltapäiväkerhon merkeissä.  
Kerhotilojen puuttuminen vaikeutti myös toimintaa. Puhelinrinkejä on pidetty yllä ja soiteltu sekä 
jäsenistölle, että muille ikäihmisille ja yksinäisille. 
 
Etelä-Hämeen Kotien Puolesta yhdistys:  
Kuluneena vuonna yhdistys on varsinaisen oman kokous- ja järjestötoimintansa lisäksi avustanut 
seudun autottomia lähimmäisiä asioiden hoitamisessa. Jäsenet ovat kuljettaneet kyydin 
tarvitsijoita mm sairaalan poliklinikalle, lääkäriin, 
kauppaan, Kelaan ym. tarpeellisiin paikkoihin. 
Opastusta ja neuvontaa on annettu ja hankittu sitä 
pyytäneille mm virastoasioissa sekä muissakin elämän 
eri tilanteissa. Joulukuussa pidettiin arpajaiset ja 
myyjäiset Parolan K-supermarketin aulassa. 
Kertyneillä tuloilla hankittiin 20 kappaletta K-kaupan 
20:n euron lahjakorttia Hattulan sosiaalitoimen 
kautta jaettavaksi yksinäisille vähävaraisille 
joulunviettäjille. 
Yhdistys järjesti kaksi tuettua lomajaksoa  Etelä-Hämeen kokous helmikuussa 2020 
Hyvinvointilomat ry:n kanssa.   
 
Ilmajoen Kotien Puolesta yhdistys:  
Korona-vuodesta huolimatta, on Ilmajoen Kotien Puolesta yhdistyksen vapaaehtoistoimintaan 
osallistunut 25 yhdistyksen jäsentä. Vapaaehtoisten toimesta on avustettu seurakunnan diakonia -
työtä, lahjoitettu ruoka-apua paketteina vähävaraisille sekä järjestetty soittorinkejä yksinäisille ja 
ikäihmisille. Retkiäkin ehdittiin järjestämään mm Ilmajoen teatteriin, laavulle makkaranpaistoon, 
nautittiin kesäpäivästä puutarhassa ja syksyllä käytiin Jussin Kestikartanossa ruokailemassa. 
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Joensuun Kotien Puolesta yhdistys:  
Teksti Helena Vuori yhdistyksen puheenjohtaja 
Jäsenet ovat osallistuneet vapaaehtoistyöhön ja kunnostautuneet monin tavoin 
lähimmäistyössään. Vapaaehtoisille tarjottiin virkistykseksi mahdollisuus osallistua ”Kätkäläisen 
vanhat päivät – tarina mustasta koirasta” esitykseen Joensuun kaupungin teatterissa, 52 
vapaaehtoista noudattikin kutsua – koronan säikäyttämänä 15 heistä perui osallistumisensa viime 
tipassa.  
Yhdistys järjesti myös erilaisia luentotyyppisiä tilaisuuksia; Jätehuolto ja kotitalouksien rooli 
kierrätyksessä, Sosiaalisten suhteiden ylläpito ja merkitys poikkeusoloissa, tutustuivat Joensuun 

Kukkataloon, jossa kuultiin toiminnan kuvausta, puutarhojen ja 
kasvien hoidosta ja  
merkityksestä ympäristölle ja ihmisille sekä Utran 
lähiretkeilyalueeseen, jossa patikointia, kalastusta sekä 
mahdollisuus kodassa ruokailuun. Tanhuvaaraan yhdistys järjesti 
jo perinteiseksi muodostuneen koko perheen viikonlopun, jossa 
mahdollisuus mm kokeilla kalliolaskeutumista. Tukeakseen 
lapsiperheiden mahdollisuutta olla mukana, yhdistys on tarjonnut 
lapsille lähes kaikkiin tapahtumiin ilmaisen mukaanpääsyn, vain 
Tanhuvaaranretkestä peritään pieni omavastuu. Hyvinvointilomat 
peruuttivat yhdistyksen tuetun loman Tanhuvaarassa 
koronarajoitusten vuoksi. 
 
Tanhuvaarassa päästiin kokeilemaan kalliolaskeutumista 

 
 

Keski-Suomen Kotien Puolesta yhdistys: Teksti Seija Puttonen, yhdistyksen sihteeri 
Keski-Suomen Kotien Puolesta ry:n tavoitteena on edistää eri ikäryhmien terveyttä, 
virkistäytymistä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sosiaalisten suhteiden syntymistä pyritään 
edistämään monimuotoisilla tapahtumilla. Järjestämme erityisryhmille Viitasaaren ja Pihtiputaan 
alueilla karaoketansseja sekä -laulutilaisuuksia. Karaoketilaisuuksia ei voitu koronan vuoksi 
järjestää vuonna 2020. Nämä tilaisuudet ovat olleet erityisen suosittuja. Ystävätoimintaa on myös 
ollut jonkun verran, on vierailtu esim. vanhusten luona juttelemassa tai käytetty asioilla kaupassa, 
pankissa tms.  
Keilailu on kuulunut myös jäsenien virkistämiseen, valitettavasti keilailuakaan ei voitu toteuttaa 
vuonna 2020. Teatteriretki tehtiin Kartano Kievariin heinäkuussa. Heinäkuussa oli myös jäsenille 
virkistyspäivä Jyväskylässä Kiviniemessä. Kiviniemeen oli kutsuttu myös muiden yhdistysten väkeä. 
Etelä-Hämeen yhdistyksestä vierailijoita saapuikin usea autolastillinen.  
Joulukuun alussa oli pikkujoulut Viitasaarella Lummeniemen leirikeskuksessa ja joulun aikaan 
lahjoitimme viisi 25€:n arvoista avustuskassia vähävaraisille lapsiperheille diakoniatoimen kautta. 
Muihinkin tapahtumiin oli yhdistyksellämme tarkoitus osallistua vuoden 2020 aikana, esim. 
Puutarhamessut, Wilma markkinat ja Joulutori, mutta valitettavasti korona esti näiden 
järjestämisen. Toivottavasti tänä vuonna edes jotakin voidaan järjestää edellä mainituista 
tapahtumista. Keski-Suomen Kotien Puolesta ry viettää 60-vuotisjuhlaa vuonna 2021, 
suunnitelmissa on pitää juhlatilaisuus, mikäli koronatilanne helpottaa. 
 
Pohjois-Haagan Kotien Puolesta yhdistys:  
Pohjois-Haagan yhdistyksessä on eletty hiljaiseloa korona -vuonna. Yhdistyksen toiminta oli 
hiipumassa kokonaisuudessaan, kun ei meinattu löytää hallitukseen jäseniä. Onneksi Heli 
Tynkynniemi otti ohjat käsiinsä sihteerin ominaisuudessa ja sai yhdistyksen toiminnan jatkumaan. 
Koronan vuoksi kerhoja, matkoja ja retkiä ei voitu järjestää. Hallitus on päässyt kokoontumaan 
muutaman kerran. Suunniteltu tuettu loma peruuntui myös. 
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Satakunnan Kotien Puolesta yhdistys: teksti Katriina Kavenius, yhdistyksen sihteeri: 
Koranavuosi (ensimmäinen) yhdistystoiminnassa. Toimintavuosi lähti käyntiin normaalilla tavalla  
tammikuussa.  Ilmoittautumispäivänä saimme jäseniltä miltei 500 osallistumisilmoitusta kevään ja 
kesän tapahtumiin. 12.3.2020 alkaen kaikki muuttui ”yhdessä yössä”. Koronarajoitukset tulivat 
voimaan.  Hallitukselle tuli uusi tehtävä, suunnitellun toiminnan peruutukset ja niiden järjestelyt. 
Tästä alkoi soittorumba, viikko kerrallaan katsottiin tilannetta ja lopulta kaikki kevään ja kesän 
tapahtumat peruttiin. Lehdissä ja facebookissa kerrottiin peruutuksista.  Kesällä tuli sitten eteen 
se, miten syksyllä toimitaan, lähetetäänkö jäsenkirje, koska aloitetaan kerhotoiminta, uskaltaako 
kukaan tulla mukaan? Jäsenkirje saatiin kuitenkin laadittua ja muutama tapahtuma kasaan. Syksyn 
matkat ja iltapäiväkerhot saatiin onnekkaasti pidettyä.  Iltapäiväkerhoissa kokoontumiset 

koranavälein, maskeja käyttäen ja käsidesin 
avulla. Sitten tuli joulukuu ja tiukennetut 
kokoontumisrajoitukset. Jouluruokailu päätettiin 
siirtää seuraavaan vuoteen. Hallituksella on ollut 
toimintavuonna paljon ajateltavaa, 
suunniteltavaa ja mietittävää. Mutta periksi ei 
anneta. Jaksetaan jatkaa.  
Satakunnassa kokoonnuttiin koronavälit huomioiden 

 
 
Vallilan Kotien Puolesta yhdistys: Teksti Tarja Järviö yhdistyksen puheenjohtaja 
Elämysmatka Villa Kokkoseen 30.9.2020 
Tällä kerralla matkamme kohteena oli taiteilijakoti Villa Kokkonen, joka sijaitsee Tuusulanjärven 
rannalla. Matkaan lähdettiin iloisin ja odottavin mielin. Onneksi pääsimme matkaan, sillä korona 
taas nostaa päätään ja matkustusrajoituksia on uhkaavasti annettu. Eriksson meitä taas kuljettaa, 
ja kuskina tuttu turvallinen Kari. Bussi starttasi Kiasman edestä ja niin sitä huristeltiin kohti 
Järvenpäätä. Aikoinaan akateemikko ja säveltäjä Joonas Kokkonen rakennutti Tuusulanjärven 
länsipuolelle taiteilijakodin, jonka on suunnitellut kukapas muukaan kuin tunnettu arkkitehtimme 
Alvar Aalto. Tämä taiteilijakoti on ainutkertainen laatuaan sillä 
Aalto ei tiettävästi ole suunnitellut muita taiteilijakoteja. Järven 
vastarannalla sijaitsee Halosenniemi ja muut taiteilijakodit, 
joten Tuusulajärven rantamat ovat katsomisen arvoinen paikka.  
Perillä meidät otettiin sydämellisesti vastaan. Nykyinen 
isäntäpari on Antti Pesonen ja hänen vaimonsa Elina Viitaila. 
Antti on oopperalaulaja, äänialaltaan baritoni ja Elina on 
konserttipianisti ja myös säveltää ja sovittaa kappaleita.  
Antti toimi ensin oppaanamme ja kertoi talon historiaa ja voi 
sitä tarinan paljoutta mitä kuulimme, tuntui kuin siitä ei olisi 
loppua meinannut tulla, niin oli isäntämme perehtynyt asioihin.  
Talo seisoo mäen päällä upealla paikalla, josta on hienot 
näkymät Tuusulanjärvelle.  
Sisällä meidät ohjattiin konserttisaliin, jossa oli jokaiselle 
varattu paikka pienellä turvavälillä kuten ajan henki vaatii. 
Elinan säestyksellä Antti lauloi täysin palkein ja vain meille, 
huikea kokemus, iho oli aivan viillokilla niin sanoakseni. Kyllä oli upean kuulosta yksityiskonsertti, 
harvoin pääsee näin intiimiin konsertti tapahtumaan. Konsertin jälkeen meidät ohjattiin 
ruokapöytiin ja saimme nauttia Elinan maukkaita pataruokia. Listalla oli kanapataa, papupataa, 
valkosipulisilakoita, silliä, perunoita ja salaattia... kyllä maistui, oli herkullista. Jälkiruuaksi oli 
kahvia ja suklaakakkua ja halukkaille myös tämä syksyn viimeisistä raparpereista tehtyä piirakkaa. 
Ruokailun jälkeen kiitimme laululla ”Paljon kiitoksia” matkailijoiden toivomuksesta.  

Villa Kokkonen sijaitsee upealla paikalla 
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Villa Kokkosessa on myös pieni putiikki, josta halukkaat saivat ostaa erilaisia talon tuotteita. 
Emännän kutomat tossut ovat kuulemma suuressa suosiossa ulkomaisten turistien keskuudessa. 
En ihmettele ollenkaan, kauniita olivat, kaikkeen se Elina kerkiääkin. Me kaikki haluamme toivotta 
kaikkea hyvää ja kohtuullisen verran kävijöitä. Saimme tämän matkan aikana kuulla, että koronan 
vuoksi on matkailijamäärä ollut tosi alhainen, kesäkuussa oli vain 6 henkilöä, meitä oli 26. Olemme 
ahkeria matkailijoita aina kun on mahdollisuus niin eiköhän matkata. Ymmärsimme nyt sen 
valtavan puhetulvan ja ryöpyn johon aluksi jouduimme. Yritetään mekin selvitä tästä koronasta ja 
selviämme hän me tsemppiä kaikille ja kiitos ihanasta matkasta.  
 
Varkauden Seudun Kotien Puolesta  
Varkauden Seudun iltapäiväkerho on päässyt kokoontumaan 11 kertaa, mukaan on osallistuttu 
yhteensä 205 kertaa. Kerhopäivinä on ollut teemana mm ”Tuo runo mukanasi”, oli ihana 
runotuokio, useampi lausuja. mm nallet mukana, kirjastosta lainattiin myös kerhoon 
kuntovälineitä kokeiltavaksi. Vesijumppakin ehti kokoontua 11 kertaa ennen koronarajoituksia. 
Helmikuussa päästiin retkelle Vesileppikseen Leppävirralle Muumimaa näyttelyyn tutustumaan, 
osallistujia oli 29. Joulukortteja toimitettiin Käpykankaan palvelukeskukseen sekä entisille jäsenille. 
Yhdistyksellä on ollut vuoden aikana säännöllistä toimintaa 12 kk, jäseniä 108 ja uusia jäseniä 
liittynyt 6! 
Korona-aika sai kuitenkin puhelimet pirisemään entistä enemmän, kun pidettiin yhteyttä 
jäsenistöön sekä ikäihmisiin. 
Kiitos ystävät, kun olette osallistuneet kerhomme toimintaan!  
 
Vehkalahti-Haminan Kotien Puolesta yhdistys: Teksti Ritva Peuhkuri, yhdistyksen sihteeri 
Vuosi 2020 on tuonut toimintaan paljon haasteita.  Alkuvuodesta alkanut maailmanlaajuinen 
koronavirus pandemia, on aiheuttanut paljon muutoksia toimintaan. 
Olemme joutuneet perumaan, lähes kaikki suunnitellun toiminnan. Kokouksia, kerhoja, matkoja, 
retkiä sekä ohjatun vesijumpan ajoittain. 
v. 2020 on ollut yhdistyksemme hallitukselle, opettelua tietotekniikan kanssa. Paljon on vielä 
opittavaa. 
Alkuvuodesta ja syksyllä olemme jotain toimintaa voineet järjestää. 
Ohjattu vesijumppa keväällä 10 kertaa. Syksyllä 13 kertaa. Osallistujamäärät on olleet pieniä. 
Päivä yhdessä-tapahtuma 1.9. Saimme vieraita 
pääkaupunkiseudulta ja Etelä-Hämeestä. Myös 
toiminnanjohtaja Kati Nikolan saimme vieraaksi. 
Paikalla oli 72 henkilöä. 
Vietimme päivää pelaillen ja jutustellen, lounaan ja 
kahvittelun lomassa. Vieraat saivat tutustua 
Kumppanuustalo Hilmaan ja opastetulle Haminan 
kaupunki kierrokselle. 
Koronan vuoksi jouduimme perumaan Tallinnan matkan 
sekä Kaunissaaren risteilyn. 
Myös pikkujoulu, vesijumppa vuoroja ja kerhoja on 
jouduttu perumaan. Vimpasaaren Paperiliiton huvila 
Kumppanuustalo Hilman henkilökunnalta, olemme saaneet paljon apua ja neuvoja, tänä 
haasteellisena aikana. Kiitos jäsenille ymmärryksestä. Odotamme, että jatkossa pääsemme 
toimimaan suunnitelmien mukaan. Pidetään yhteyttä ja toisistamme huolta. 
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