
 

 

Ilmajoen Kotien Puolesta ry 

Toimintakertomus vuodelta 2017: 

Yleistä: 

Tavoitteena on ollut lähimmäistemme ja jäsentemme hyvinvoinnin lisääminen. Olemme keskittyneet 

työssämme kyläyhteisön vahvistamiseen meillä olevilla resursseilla. Olemme vierailleet ikäihmisten 

kodeissa ja palvelutaloissa. Perheyhteyttä olemme pyrkineet luomaan yhteisillä lounailla ja 

lapsiperheille järjestetyillä lomilla. Yhdistyksen jäsenet ovat säännöllisesti osallistuneet seurakunnan 

vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistyön tulokset näkyvät niin auttajan kuin autettavankin hyvänolon 

ja ilon tunteena. 

Varsinainen toiminta: 

Olemme osallistuneet Suomi 100-vuotta tapahtumiin ja vauvasukka kampanjaan, sukat luovutettiin 

synnytysosastolle. Palvelutaloihin olemme tehneet vierailuja kerran kuukaudessa. Olemme vierailleet 

Ilmajoella Kotokartanossa ja Hopiaradissa sekä Koskenkorvalla Tuulikellossa esittämässä ohjelmaa, 

laulamme, leikimme, pelaamme bingoa ja tarjoamme kahvit. Kesän grillijuhlaa vietimme Hopiaradissa, 

jossa oli paljon tyytyväisiä ja iloisia asukkaita paikalla. Ilmajoen musiikkijuhlat/päätösjumalanpalvelus 

kuuluu meillä perinteiseen osallistumiseen. Yhdistys on tehnyt myös retkiä  museoihin, Vaasan 

saaristoon ja teatteriesityksiin Jalasjärvelle Suorapuheisten sukujuhlaan sekä Ilmajoelle Käpyhovi 

esitykseen. Keskusliiton toiminnanjohtaja Riikka Kauhanen luennoi toukokuussa vapaaehtoistyöstä ja 

uusista haasteista Kotien Puolesta kentällä. Seurakuntatalolla toukokuussa järjestetty lounas kokosi 

paikalle 160 ruokailijaa. Syksyn keittolounas ruokailua vietettiin Kotien päivän merkeissä. Yhdistyksen 

joulujuhlaa vietettiin Jussin Kestikartanossa.  

Yhdistyksen jäseniä muistettu kukkatervehdyksin ja yhdistyksiä lahjakortein heidän juhlavuosinaan. 

Olemme avustaneet perheitä ja yksittäisiä henkilöitä joulun ruokapaketeilla sekä vakavien sairauksien 

kohdatessa. 

Seinäjoen kerhossa on ollut eri alojen asiantuntijoita luennoimassa mm. kuulonhuollosta, 

sydänyhdistyksestä, muistiyhdistyksestä ja ikäkeskuksen palveluista. Olemme askarrelleet, pelanneet 

bingoa ja muita pelejä, tuolijumpattu, käyty mielikuvitusmatkalla rentoutuen ja laulettu harmonikan 



säestyksellä. Eduskuntataloon teimme matkan Seinäjoen työväen yhdistyksen mukana, olimme Harry 

Wallinin vieraina. Kerhon puurojuhlaa vietimme marraskuussa. 

Kerhon kassaa kartutamme kahvi- ja arpajaistuloilla sekä yhdistyksen avustuksella. Kertyneet varat 

käytämme virkistystoimintaan. Kerho on kokoontunut 18 kertaa. 

Kokoukset ja edustukset: 

Edustajakokoukseen yhdistyksestä osallistuivat Anna-Leena Hautaniemi ja Marja-Leena Vaitovaara. 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 22.2.2017 Koskenkorvan Seurakuntatalolla. 

Syyskokous pidettiin 12.10.2017 Salme Hautalan luona Koskenkorvalla. 

Jäsenistö: Yhdistyksessä on jäseniä yhteensä 124, joista 87 on naisia ja 37 miehiä. 

Johtokunta: 

Johtokunta on kokoontunut 10 kertaa. 

Puheenjohtaja Salme Hautala,  varapuheenjohtaja Marja-Leena Vaitovaara, sihteeri Marja-Leena 

Vaitovaara, taloudenhoitaja Liisa Virtanen/Tili-Liisa, toiminnantarkastajat Markku ja Anna-Maija 

Koskela, varatilintarkastajat Markku Vuorinen ja Veijo Kannisto. 

Johtokunnan jäsenet: Helvi Hyyppä, Liisa Pihlajaniemi, Salme Mäkelä, Maire Vuorinen, Kaija Halonen, 

Anna-Leena Hautaniemi, Henry Hautala, Satu Långfors ja varajäsen Liisa Lipasti. 

Lomatoiminta:  

Järjestimme yhden perheloman Porin Yyterissä Hyvinvointilomien kautta 33 henkilölle. 

Lomavastaavana oli Mikko Vuorinen. 

Lähimmäispalvelu: 

Lähimmäis- ja vapaaehtoistyöhön on osallistunut 30 henkilöä. Lähimmäistyötunteja kertyi 15699 ja 

vapaaehtoistyötunteja 2934. 

Taloudellinen toiminta: 

Keskusliiton toiminta-avustusta myönnettiin 395 €, lisäksi lounasruokailun lipputulot, arpajaiset, 

lahjoitukset ja jäsenmaksut. 

Tiedotustoiminta: 

Tiedotamme tapahtumista jäsenkirjeellä Ilmajoki-lehdessä, Ilkka lehdessä sekä puhelimen ja  

sähköpostin kautta. 



 

Hyväksytty vuosikokouksessa 21.2. 2018 

 


