TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
Satakunnan Kotien Puolesta ry kuuluu Kotien Puolesta Keskusliiton alaisuuteen, joka on yleishyödyllinen,
valtakunnallinen vapaaehtoistyö- ja lähimmäispalvelujärjestö ja jäsenyhdistyksiä on 16 eri puolilla
maatamme. Toimintavuosi 2017 oli yhdistyksen 51. ja Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi.
Hallinto
Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 9 jäsentä. Yhdistyksen ja
hallituksen puheenjohtajana toimi Raija Lammi, varapuheenjohtajana Laila Laakso, taloudenhoitajana Raija
Hautaoja, sihteerinä Katriina Kavenius. Muut hallituksen jäsenet ovat Taina Valli, Ritva Ahokas, Raija Laine,
Anneli Huhta, Oili Westerlund ja Marjatta Bragge.
Yhdistyksen toiminnantarkastajina vuonna 2017 toimivat Eira Tuomi ja Marja Peltola, varalla Kaija Siirtonen
ja Raili Peltomaa.
Toimintavuonna pidettiin 8 hallituksen kokousta, vuoden 2017 järjestäytymiskokous ja 2 sääntömääräistä
kokousta, vuosikokous 20.2.2017 ja syyskokous 30.10.2017. Molemmat sääntömääräiset kokoukset
pidettiin Seurakuntakeskuksessa. Syyskokouksessa hyväksyttiin Kotien Puolesta uudet mallisäännöt. Lisäksi
yhdistyksen asioita hoidettiin runsaasti puhelimitse ja sähköpostilla.
Yhdistystämme Kotien Puolesta Keskusliiton liittohallituksessa edusti varapuheenjohtajana ja varsinaisena
jäsenenä Raija Lammi Edustakokoukseen saakka. Edustajakokous valitsi 4.4.2017 liittohallituksen
varsinaiseksi jäseneksi seuraavalle toimikaudelle Katriina Kaveniuksen ja Raija Lammin varalle.
Edustajakokous hyväksyi Kotien Puolesta Keskusliiton ja jäsenyhdistysten uudet mallisäännöt.
Edustajakokous järjestetään uusien sääntöjen mukaan joka vuosi mutta henkilövalinnat tehdään kolmen
vuoden välein.
3.10.2017 Raija Lammi ja Katriina Kavenius osallistuivat Ikä- ja muistiystävällinen yhteiskunta – seminaariin
Helsingissä. Keskusliiton koulutuspäiville, Laulasmaa Spa, 9. – 11.10.2017 osallistuivat Raija Lammi ja
Katriina Kavenius.
Toimintavuoden lopussa jäsenmäärä oli 330, 1 yhteisöjäsen. Yhdistyksen jäsenten keski-ikä n. 71 vuotta.
Varainhankinta
Toimintavuoden jäsenmaksu oli 10 €/jäsen/vuosi, yhteisöjäsenilta 12 €/vuosi. Kerhotapaamisten
yhteydessä järjestetyillä kahvitarjoiluilla ja arpajaisten myyntituloilla kartutettiin varoja. Jäsenet ovat
lahjoittaneet kiitettävästi arpajaispalkintoja iltapäiväkerhoihin toimintavuoden aikana.
Tiedotustoiminta
Jäsenille postitettiin 3 jäsenkirjettä toimintavuonna. Jäsenkirjeissä ilmoitettiin kevät-, kesä- ja syyskauden
toiminnasta. Iltapäiväkerhoista ilmoitettiin Uuden Ajan yhdistys- ja SK Menoinfo -palstoilla.
Sääntömääräisistä kokouksista ilmoitettiin myös Uuden Ajan yhdistyspalstalla.

VARSINAINEN TOIMINTA
Liikunta Training Studio Aquan tiloissa ohjaajan johdolla
• Vesijumppa ma- ja pe-ryhmissä kokoontui kevään ja syksyn aikana 15 + 15 kertaa.
• Kuntosali-ryhmä kokoontui keskiviikkoisin kevään ja syksyn aika 15 + 15 kertaa.
• Tuolijumppa-ryhmä kokoontui torstaisin kevään ja syksyn aikana 15 + 15 kertaa.
Toimintavuoden aikana osallistuminen ohjattuun liikunnalliseen toimintaan oli runsasta ja yhdistys
”sponsoroi” näistä perittyjä maksuja tuntuvasti.
Vapaaehtoistoiminta
Palvelukoti Himmelin asukkaiden kanssa jäsenet ulkoilivat kevään ja kesän aikana tututtuun tapaan.
Mukana 10 -15 vapaaehtoisen joukko.
Iltapäiväkerhotoiminta Porissa
Iltapäiväkerho kokoontui parittoman viikon tiistaina klo 13.00 Seurakuntakeskuksessa, Itäpuisto 14, 2 krs.
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Ravitsemusterapeutti, HVL hakukaavakkeet, 95 hlö
Vinkkejä arkimeikkaukseen / Marita Huhtala, 79 hlö
Hoitotarvike Karpalopiste, 62 hlö
Mobiililääkäri Mia Vierinen, 95 hlö
Jäteneuvoja Anne Silver, 52 hlö
Luennoitsija sairastui, keskustelukerho, 55 hlö
Porin Asuntomessu 2018 /Projektipäällikkö Kari-Matti Haapala, 41 hlö
Taiteilija Tuija Piepponen, 142 hlö
Retki Huittisten maisemiin, 93 hlö
Tyrniviljelijä Reijo Koivu, 74 hlö
Porilaisnaisten kohtaloita / Intendentti Tuulikki Kiilo, 83 hlö
Hoitotarvike Karpalopiste ja Me and I –vaatteet, 65 hlö
Seurakunnan edustajat, 56 hlö
Palveluohjaaja Hanna-Liisa Kotsalo/Länsi-Suomen Diakonialaitos, 51 hlö
Lääkkeiden turvallinen käyttö / Apteekkari Leena Astala, 80 hlö
Ruusujuhla, 91 hlö

Matkat ja teatterit
18.-19.1.2017 Viking Grace -risteily. Yhteisretki liikealan eläkeläisten kanssa. Mukavaa yhdessäoloa ja UIT
100 lasissa –revyyesitys kuului matkan hintaan. Jussi Lampi, Laura Lepistö, Sari Siikander mm. vauhdissa.
Jean S hoiti musiikkipuolen. Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapojat Oy. 47 hlö
15.-16.2.2017 Matkapoikien Tallinnan risteily uusitulla Silja Europalla. Risteilyllä tutustuttiin uudistettuun
laivaan ja aamulla oli mahdollisuus käydä Tallinnassa ostoksilla ennen paluumatkaa. Meno-paluu Helsinkiin
Matkapoikien kyydillä. 10 hlö
Tuomas messuun osallistuttiin toimijoina 19.3.2017. Yhdistyksen vapaaehtoiset suorittivat ristin kannon,
lukivat esirukouksia, avustivat ehtoollisella, kokosivat kolehdin mm. Messun jälkeen tarjosimme teetä.
Kolehtituotto luovutettiin Satakunnan Vanhusneuvosto ry:lle. 10 hlö

11.3.2018 Suomen itsenäisyyden 100 -vuotisjuhlavuoden Tuntematon Sotilas Porin Oluttehtaan
tilapäisessä katsomossa. Kaikille tuttu teos esitettiin teatterin väistötiloissa. Pauketta ja meteliä ilmassa,
väliajalla ”hylsyjä” kerättiin lattialta. Hyvin toimiva lavastus. Mieleenpainuva esitys. 30 hlö
20.4.2017 Johanna Oraksen taiteilijakoti. Ensin matkattiin Nautelan kartanon Lietoon lounaalle. Kartanon
esittely. Sen jälkeen siirryttiin Koskelle Johanna ja Reijo Oraksen taitelijakotiin. Johanna ja Reijo Oras
kertoivat talon historiasta ja Johanna esitteli muutamia maalauksia vuosien varrelta. Ateljeen yhteydessä oli
myynnissä taidekuvia, vuosilautasia ja grafiikka. Johannan äiti tarjoili kahvia ja aamulla leivottuja pullia.
Tutustumme myös kappeliin ja alttaritauluun. Kotimatkalla pysähdymme Loviisan Aittassa Ruskossa,
viimeisessä kohteessa kaunista sisustustavaraa esillä. Matka kiinnosti niin paljon että ensi vuonna tehdään
uusi matka. 53 hlö
23.5.2017 Kevään viimeinen iltapäiväkerhopäivänä matkattiin ensin Huittisten Vanhaan Pappilaan
lounaalle, ostoksilla käytiin Kivikylän Hullulenkissä ja kahvit juotiin Sastamalassa Pyymäen leipomoissa.
Matkattiin kahdella bussilla. 93 hlö
14.6.2017 Umpimähkä suuntautui tänä vuonna Vesilahdelle Laukon kartanoon. Aluksi lounastettiin
kartanon ravintolassa ”fantastista ruokaa”. Lounaan jälkeen oli vuorossa kartanon rouvan Liisa Lagerstamin
johdolla 1,5 h opastettu kierros kartanon mailla. Kuultiin ja nähtiin kartanon historiaa menneiltä ajoilta.
Kierroksen lopuksi oli mahdollisuus tehdä ostoksia rouvan puodista. Esillä oli asusteita, puutarhatarvikkeita
ja Laukko-tuotteita mm. 56 hlö
26.7.2017 Sillanpää oopperaa käytiin kuuntelemassa/katsomassa Myllykolun Kesäteatterissa. Opastettu
kierros Hämeenkyrön maisemissa kuului matkan hintaan ennen esitystä. Retkikahvit nautittiin ”luonnon
helmassa”. Nobeltietä ajettiin kohti kesäteatteria. Taata Sillanpään elämästä kertovassa esityksessä
pääosissa olivat Waltteri Torikka, Helena Juntunen ja Sauli Tiilikainen mm. Kaikki esitykset olivat
loppuunmyytyjä. Suomen itsenäisyyden 100 -vuotisjuhlavuoden tapahtuma. 30 hlö
8.8.2017 Hämeenlinnan Uusi Kesäteatteri. Suklaasydän -musikaali. Musiikillinen tarina 60-luvun hengessä.
Mukana mm. Anna Hanski, Sani Aartela, Annika Eklund ja Juhani Laitala. Esityksen aikana kuultiin lukuisia
tuttuja iskelmiä 60-luvulta. Mukaansatempaava esitys. 50 hlö
14.10.2017 Viulunsoittaja katolla -suurmusikaali TTT:ssä. Viulunsoittaja katolla, aina suosittu
suurmusikaali uskosta, toivosta ja rakkaudesta nähtiin ja koettiin TTT:n suurella näyttämöllä. Esityksen
jälkeen, ennen kotimatkaa ruokailtiin ravintola Aistissa. 50 hlö
14.11.2017 Ostosmatka uusittuun Keskisen kyläkauppaan. Keskisen kyläkauppaa sopi taas ihailla ja kiertää
jalat kipeiksi saakka ostoksia tehden. Paluumatka totuttuun tapaan Jalasjärven Juustoportin myymälöiden
kautta. Juotiin ja nautittiin matkan hintaan kuuluva kahvi + leipäjuusto/lakkahillo annos. 47 hlö
15.11.2017 käytiin ”kylässä” Harjavallan ala-osaston vieraina. Yhteislaulua ja seurustelua iltapäiväkerhon
ohjelmassa. 34 henkilöä Porista päin vierailulla.
25.11.2017 Kotien Puolesta keskusliiton 55-vuotisjuhla Helsinginssä peruttiin liian vähäisen kiinnostuksen
vuoksi.

3.12.2017 Jouluruokailu Suontaustan museolla Eurassa. Perinteistä satakuntalaista jouluruokaa nautittiin
erittäin kauniisti katetusta joulupöydästä. Arpajaisten pääpalkinnon, Johanna Oraksen lahjoittaman
taidetyön sai Marjatta Bragge Harjavallasta. Jäsenet lahjoittivat myös suuren määrän arpajaispalkintoja.
Euraan matkattiin kahdella bussilla. 94 hlö
Yhdistyksen retkille jäseniä tulvallisesti kuljettivat Lyttylän Liikenne Oy tai Matka-Salonen Oy.
Hyvinvointilomien tuettu täysihoitoloma 2017
Välivuosien jälkeen yhdistys sai 50 paikkaa (aikuisille) Kylpylähotelli Päiväkumpuun Karjalohjalle 5.6. –
10.6.2017. Matkat tehtiin yhdistyksen järjestämällä yhteiskuljetuksella. Päiväkumpu oli paikkana kaunis ja
kylpylätoiminnot hyvät. Päiväkummun lomaohjaaja oli ammattitaitoinen ja motivoitunut. Paljon aktiivista
ohjelmaa. Osa lomalaisista sairastui ikävään vatsatautiin lomallaan. Tästä syystä kotimatkakin oli
”jännittävä”. Onnellisesti kuitenkin päästiin omaan kotiin.
Muuta
Yhdistyksen jäsenet tekevät kiitettävää vapaaehtoistoimintaa auttamalla ystäviä, naapureita, omaisia
seurustellen, ostoksilla käyden, lääkäriin vieden ja monella muulla tavalla. Näitä vapaaehtoistoiminnan
parissa vietettyjä tuntimääriä kerätään tilastoitavaksi vuosittain.
Kiitos jäsenille siitä että aktiivisesti osallistutte yhdistyksen järjestämiin iltapäiväkerhoihin, teatteri- ja
muille virkistysmatkoille runsaslukuisesti.
Vuosi 2017 oli monipuolista toimintaa täynnä.
Hallitus

