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KOTIEN PUOLESTA KESKUSLIITTO RY
VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2018
56. 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 strategian mukaisia kohderyhmiä. Kotien
Puolesta –järjestö toimii heikommin toimeentulevien auttamiseksi ja lisää vapaaehtois- ja
lähimmäispalvelutoiminnan avulla kohderyhmiensä hyvinvointia.
Liittomme kuudentoista 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. YLEISTÄ VUODESTA 2018
Toimintavuosi oli liiton oman toiminnan kannalta rakenteellisesti hyvin samantyyppinen kuin
aiemminkin. Liitto hoiti jäsenjärjestöjensä välistä verkostoyhteistyötä ja toteutti voimavarojensa
puitteissa tapahtumia. Hallinto vei kuitenkin normaalia paljon enemmän aikaa.
Erityisesti alkuvuosi 2018 oli liiton toiminnan kannalta haasteellinen. Keskusliiton hallinnolliset
tehtävät jouduttiin uudelleen järjestelemään poikkeuksellinen henkilöstötilanteen vuoksi. Liiton
johto ja liittohallitus havaitsivat, että liiton asioita oli hoitamatta valtava määrä. Tämän johdosta
liittohallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri selvittivät keskusliiton asioita noin
200 tunnin työtä vastaavan määrän. Lisäksi palkattiin vt. toiminnanjohtaja loppukeväästä työhön.
Tätä ennen hanketyöntekijä hoiti oman työnsä ohella myös liiton juoksevia asioita. Liitto sai
kuitenkin selvitettyä asiat kesään mennessä ja myös STEA –raportoinnit ajallaan tehtyä.
Syyskaudella tilanne normalisoitui vt. toiminnanjohtajan ja järjestöassistentin työpanoksen kautta.
Toimintavuoden aikana Kotien Puolesta Keskusliitto ry ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli
ry ovat jatkaneet STEA:n rahoittamaa Resurssikeskus –projektia. Yhdessä rakennettujen matalan
kynnyksen kohtaamispaikkojen, Iloa Arkeen –pysäkkien, toiminnan vakiinnuttamista jatkettiin.
Tämä hanke päättyi alkuvuodesta 2019. Lisäksi keskusliitolla oli Hilma –hankkeen
koordinointivastuu, joka jatkuu liiton vastuulla vuoden 2019 loppuun.
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3. KOULUTUS JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Liitto järjesti koulutusta edustajakokouksen yhteydessä 21.4.2018 järjestöasioista ja
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Edustajakokouksen yhteydessä pääsimme tutustumaan
peruskorjattuun eduskuntataloon, jota meille esitteli palvelu- ja hallintopäällikkö Leila Vasama.

Edustajakokous 21.4.
Edustajakokous 21.4.2018
Syksyn koulutus järjestettiin 9.-10.11.2018. lomakeskus Lautsiassa Hämeenlinnassa.
Lautsian koulutuksessa käytiin läpi mm Senioriverkon Verkkoyhteisökehittäjien Satu Veltheimin ja
Minna Piispasen opastamana sosiaalista mediaa ja WhatsApp -ryhmien perustamista.
TSL-opintojärjestelyistä oli kertomassa Sanna Viljakainen Työväen Sivistysliitosta.
Iloa Arkeen –ideoita ja Kumppanuuden hyödyistä esitteli Aulikki Viippola Valli ry:stä.
Ideapaja tietosuojasta Hilman malliin + Ideoita vapaaehtoisten aktivointiin Minna Mänttäri
Kumppanuustalo Hilmasta.
Toisena koulutuspäivänä Sippe hyvinvointikutsuista oli kertomassa Turun Lähimmäispalvelu ry:n
Tiiu Uusaho.
Lautsian koulutukseen osallistui yhteensä 61 yhdistysten jäsentä.

TSL:n Sanna Viljakainen kertoi koulutustoiminnan kriteereistä ja kurssien raportoinnista.
Palautteita päivien annista saimme yhteensä 50 kpl, arvioitte koulutuksen onnistumisen
keskiarvolla n 3,7 (asteikolla 1-4), koulutuksen sisällöistä kiinnosti eniten WhatsApp, Facebook ja
muut somepalvelut.
Muutamia kommentteja palautteista: Koulutus oli mielenkiintoinen, ajankohtaiset aiheet.
Paljon mielenkiintoista tietoa, hyviä kohtaamisia. Ruoka oli hyvää, KOKKI mainio, uima-allas siisti,
puitteet ulkona hyvät, kumpa olisi myös ulko-ohjelmaa! Useammin mukaan rivijäseniä.
Yhdistykset ovatkin jo sopineet tapaamisia ja jatkokoulutuksia päivien tiimoilta.

Iloa Arkeen –ideoita esitteli Aulikki Valli ry:stä Taukojumppaa Minnan ohjaamana
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Liitto kanavoi jäsenyhdistyksille Työväen Sivistysliiton myöntämää kurssitukea 4200,00 euroa.
Kurssitukea hakeneiden yhdistysten koulutustilaisuudet:
Joensuun Kotien Puolesta
22.2.2018

Suun hygienia - Suuhygienisti Sirkka Hartikainen

15 henkeä

22.3.2018

Tietoa SOTEsta - Heli Aalto

14 henkeä

21.4.2018

"Rento" - kurssi Hukanhaudan vanhalla koululla

25 henkeä

9.6.2018

Luontokurssi/patikkaretki Petkeljärvi Ilomantsi

30 henkeä

18.8.2018

"Kotiseutu tutuksi" - kurssi – Pyhäselän kierros - Rääkkylä

45 henkeä

30.8.2018

Botania – esittely

12 henkeä

8.9.2018

Hallituksen toiminnansuunnittelu "seminaari"

13.9.2018

Tietoa Diabeteksesta - Hillevi Invenius

20 henkeä

6.10.2018

Muistista - Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitosta

32 henkeä

22.11.2018 Ankkurin esittely

9 henkeä

20 henkeä

Satakunnan Kotien Puolesta
8.1.-3.5.

Tuolijumppa

17 henkeä

17.1.-25.4.

Ohjattu kuntosaliharjoittelu

9 henkeä

15.1.-7.5. ja Vesijumppa maanantai -ryhmä

15 henkeä

19.1.-4.5.

Vesijumppa perjantai -ryhmä

17 henkeä

27.8.-3.12.

Vesijumppa maanantai -ryhmä

17 henkeä

31.8.-7.12.

Vesijumppa perjantai -ryhmä

19 henkeä

29.8.-5.12.

Ohjattu kuntosaliharjoittelu

16 henkeä

24.4.2018

Kunnossa kaiken ikää

10 henkeä

6.9.2018

Opastettu retki Kuninkaantien ja Haminan historia

40 henkeä

Vallilan KP

Vehkalahti-Haminan Kotien Puolesta
Tammi-toukokuu ja syys-joulukuu

Ikäihmisten vesijumppa

26 henkeä

4. TIEDOTUSTOIMINTA
Sisäinen tiedottaminen
Yhdistyskirjeet: Postitettavia yhdistyskirjeitä lähetettiin 2 kpl (25.5. ja 2.10. kutsun yhteydessä
Lautsian koulutuspäiville) puheenjohtajille, sihteereille ja taloudenhoitajille sekä liittohallituksen
varsinaisille ja varajäsenille. Kyseessä on kooste liiton lähiajan tapahtumista ja tiedote keskeisistä
huomioitavista asioista. Muuta yhdistysten tarvitsemaa tietoa (lomakkeita, tietoa koulutuksista ja
muista ajankohtaisista asioista) kerätään ensisijaisesti keskusliiton kotisivuille. Kiireellisimmissä
asioissa käytettiin viestintäkanavana kuitenkin sähköpostia. Liittohallituksen jäsenet ovat
käyttäneet yhteistä WhatsApp –ryhmää viestintään, joka on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi
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toimia liiton kriisitilanteessa. Sähköistä järjestelmää (Skype-yhteys) on myös käytetty
liittohallituksen kokouksiin osallistumisessa.
Kotien Puolesta Keskusliitolla on Facebookissa ”KP:n Hertat ja herttuat” – sisäinen verkosto- ja
vertaistukiryhmä. Vapaamuotoista viestintää, ajatusten vaihtoa ja vertaistukea paikallisyhdistysten
aktiivitoimijoille tarjoava sisäinen ryhmä, mikä tarjoaa oivan alustan vapaamuotoiseen
keskusteluun yhdistysasioista.

Ulkoinen viestintä
Ulkoisen viestinnän liitto on hoitanut sosiaalisen median kautta. Vuosi 2018 oli ulkoisen viestinnän
osalta edellisvuotta vaatimattomampi johtuen liiton toimiston tilanteen kriisiytymisestä.
Voimavarat jouduttiin keskittämään akuuttien hallinnon asioiden hoitoon.
Vuonna 2018 liitto on käyttänyt aiemmin tuotettua mainos- ja markkinointimateriaalia
tilaisuuksissaan (esite, Roll Upit sekä mainospohjat, mainoskyniä ja heijastimia).
Kotisivut ja sosiaalinen media: Kotien Puolesta keskusliiton kotisivujen tarkoituksena on jakaa
kaikille tietoa Kotien Puolesta - yhdistysten sekä keskusliiton toiminnasta. Sivut palvelevat myös
paikallisyhdistyksiä sekä niiden jäseniä tiedotuskanavana. Keskusliiton kotisivut uudistettiin kesällä
2016. Samalla kaikille paikallisyhdistyksille avattiin oman alasivut, mille voidaan linkittää tietoa
paikallisyhdistysten toiminnasta. Kotisivuilla esitellään paikallisyhdistysten ja järjestön toimintaa
sekä hankkeita. Sivujen ajan tasalla pitäminen vaatii aktiivista työtä sekä liiton keskustoimistolta
että paikallisjärjestöiltä.
Kotisivulle on päivitetty jäsenilmoituslomake, jonka voi täyttää suoraan netissä, palautuu e-mailosoitteeseen toimisto@kotienpuolesta.fi, josta ilmoitus ohjataan paikallisyhdistykselle. Pdf muotoisen lomakkeen voi myös tulostaa. http://www.kotienpuolesta.fi/wp/mukaan_toimintaan/

Kävijämääriä kotisivuilla:
Vuosi
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Kävijöitä kuukaudessa
555
784
1136
1488
15008
1413

Kävijöitä vuodessa
6660
9413
13632
17891
74160
60 139
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5. KANNANOTTO
Kuluttajaparlamentti kokoontui täysistuntoon ja vaati täysistunnossaan 20.11.2018:
”Sähköinen tunnistautuminen tulee tehdä helppokäyttöiseksi ja saavutettavaksi”
Kotien Puolesta keskusliitto oli vuonna 2018 mukana Kuluttajaparlamentin kannanotossa, jossa
vaaditaan sähköisten tunnistautumisvälineiden kehittämistä helppokäyttöiseksi ja saavutettavaksi.
Sitaatit Kotien Puolesta liittohallituksen puheenjohtaja Säde Tahvanainen.
”Ikään ja kuntoon katsomatta on voitava käyttää sähköisiä palveluja”
”Sormenjälki -vanhan ajan tapa vahvistaa henkilöllisyys -sopisi erinomaisesti digiajan
palvelutunnistautumiseen.”
Täysistunnossa eduskunnan Pikkuparlamentissa kannanotot luovutettiin kaikkien
eduskuntapuolueiden edustajille. Kannanotto löytyy kokonaisuudessaan Kotien Puolesta
kotisivulta.
6. KAMPANJAPÄIVÄT VUONNA 2018
Yhdistyksissä huomioitiin yhteisesti nämä kampanjapäivät järjestämällä teeman mukaista
toimintaa:
Kukanpäivän aikaan toukokuussa on yhdistyksissä järjestetty mm yhteisiä ruokailuja seurakuntien
kanssa, ulkoilua, grillausta ja kakkukahveja.
Kotien Päivä 30.9. on edustajakokouksen päätösten mukaisesti perhearvojen ja ihmissuhteiden
nimikkopäivä. Päivä huomioitiin mm Oulussa yhteisellä päivällisellä Aila Heikkisen luona ja
Ilmajoella järjestettiin syksyn keittolounas, joka keräsi paikalle 130 henkeä. Useimmat yhdistykset
kehottivat jäseniään viettämään hetken läheistensä parissa muistelemalla menneitä ja
suunnitellen tulevaa.
Valtakunnallisella vanhustenviikolla lokakuussa useimmat yhdistykset kävivät palvelutaloissa
ulkoiluttamassa asukkaita.

7. SOSIAALINEN LOMATOIMINTA
VUOSI 2018: Paikallisyhdistykset järjestivät 12 tuettua lomajaksoa yhteistyössä Hyvinvointilomat
Ry:n kanssa. Yhdistysten lomajaksoilla oli aina mukana vapaaehtoistyöntekijä auttamassa
käytännön järjestelyissä. Monet yhdistykset järjestivät yhteiskuljetuksen lomakohteeseen
mahdollistaen siten liikuntarajoitteistenkin osallistumisen lomalle.
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Kotien Puolesta -paikallisyhdistysten järjestämät tuetut lomat vuonna 2018:
Espoon KP

20–25.8.

Yyterin kylpylä 31 henkeä

Etelä-Hämeen KP

2.-7.7.

Lautsian Kartano 26 henkeä (13 aik. + 13 lasta)

23.7.–28.7. Salonsaaren lomakylä 27 henkeä (13 aik. + 14 lasta)
13.8.–18.8. Kesäkoti Kallioniemi 10 henkeä
Hyvinkään KP

3.-8.6.

Imatran kylpylä 24 henkeä (18 aik. +6 lasta)

Ilmajoen KP

2.-7.7.

Ikaalisten kylpylä 23 henkeä (15 aik. +8 lasta)

Joensuun KP

16. – 21.7.

Tanhuvaaran Urheiluopisto 34 henkeä (16 aik. +18 lasta)

Keski-Suomen KP

25. – 30.6.

Ikaalisten kylpylä 15 henkeä (12 aik. +3 lasta)

Oulun seudun KP

8.-13.7.

Spa hotel Sani 27 henkeä (15 aik. +12 lasta)

Satakunnan KP

20.-28.8

Härmän Kuntokeskus 43 henkeä

Turun seudun KP

2.-6.7.

Lomakoti Tammilehto 22 henkeä

Vallilan KP

6.-11.8.

Yyterin kylpylä 32 henkeä

Vehkalahti-Haminan KP

4.-9.6.

Urheiluopisto Pajulahti 38 henkeä (14 aik. +24 lasta)

8. RESURSSIKESKUS LÄHELLÄ SINUA - ILOA ARKEEN –PYSÄKIT
Iloa Arkeen -pysäkit (2016-2018):
Projektia on toteutettu yhdessä Vallin kuuden jäsenyhteisön ja Kotien Puolesta Keskusliiton
jäsenjärjestöjen kanssa. Projektissa työskenteli kaksi projektisuunnittelijaa, joista toinen Vallin ja
toinen Kotien Puolesta Keskusliiton työntekijä (80%).
Vallin jäsenyhteisöistä mukana omina pilottihankkeinaan olivat Koivupirtin Säätiö, Käpyrinne ry,
Lahden Lähimmäispalvelu, Oulun Seudun Mäntykoti ry, Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry sekä
Marjatta-Säätiö sr (ent Vanhusten Kotiapusäätiö). Kotien Puolesta yhdistyksistä aktiivisemmin
olivat mukana Vallilan, Vehkalahti-Haminan, Etelä-Hämeen sekä Oulun paikallisyhdistykset. Uusia
Pysäkkejä avattiin Saloon, Tampereelle ja Kumppanuustalo Hilmaan Haminaan.
Vuosi 2018 oli projektin viimeinen varsinainen toimintavuosi ja päätavoitteena oli lisätä Iloa
Arkeen -pysäkkien tunnettuutta, jonka edistämiseksi tehtiin nk. RoadShow eli Iloa Arkeen-kiertue
kahdeksalla Pysäkkipaikkakunnalla. Kiertueen toteutukseen osallistuivat kaikki Pysäkit
yhteistyökumppaneineen sekä kaikki Vallin hankkeet ja toiminnot.
Kotien Puolesta esitteitä ja toimintaa oli esillä kaikilla paikkakunnilla ja fyysisesti kiertueelle
osallistuivat Haminassa Vehkalahti-Haminan ja Vallilan sekä Tampereelle Etelä-Hämeen
yhdistykset. Hyvinvointilomat esittelivät toimintaansa kaikilla paikkakunnilla. Kiertue tavoitti n.
1300 kävijää- ikäihmisiä, yhteistyökumppaneita, opiskelijoita ja kuntapäättäjiä.
Kotien Puolesta paikallisyhdistysten jäsenille järjestettiin hanketoiminnan koulutuspäivät
marraskuussa, jonka tuloksena mm yhteistyö Turun Lähimmäispalveluyhdistyksen SIPPEtoiminnan kanssa vahvistui.
Iloa Arkeen –pysäkkitoiminnasta erillinen esite, loppuraportti ei ole vielä julkinen.
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9. KUMPPANUUSTALO HILMA
Kumppanuustalo Hilma on Haminassa sijaitseva kansalaistoiminnan keskus, kohtaamispaikka ja
yhdistysten koti. Kumppanuustalo Hilman toiminta on yleishyödyllistä ja voittoa
tavoittelematonta.
Hilman hallinnoinnista vastaa Kotien Puolesta Keskusliitto ry, joka on saanut STEA:lta
kohdennettua toiminta -avustusta vuosille 2017 -2019. Kotien Puolesta Keskusliitto ry vastaa
Hilman taloudesta ja operatiivisessa työnjohdossa on tiiviisti mukana keskusliiton paikallisyhdistys
Vehkalahden -Haminan Kotien Puolesta ry. Kumppanuustalo Hilman hallinnointi on tarkoitus
siirtää Haminaan paikallisten järjestötoimijoiden kattojärjestö, Hilman Järjestöt ry:lle, vuoden
2020 alusta.
Hilmalla työskentelee ja toiminnan toteuttamista koordinoi Kumppanuuskoordinaattori Minna
Mänttäri. Vuonna 2018 kumppanuustalo muutti uusiin tiloihin, lähemmäs keskustaa sijaitsevan
entisen varuskuntakerhon tiloihin. Kumppanuustalo Hilmassa on yhdistysten käytössä keittiö sekä
kuusi erikokoista kokoustilaa. Hilman tiloista löytyy myös kaksi avointa työpistettä, jotka ovat
kaikkien kuntalaisten käytössä.
Hilmalle avattiin Iloa Arkeen-pysäkki ja sen kautta kumppanuustalolle saatiin vuonna 2018
aiempaa enemmän kaikille avointa toimintaa, kuten perhekahvila ja digineuvontaa.
Hilmassa kokoontui vuoden 2018 aikana noin 110 erilaista yhdistystä tai yhteisöä ja Hilman tiloja
käytti 2000 henkilöä enemmän kuin vuonna 2017.
Hilman toimintakertomus on erillisenä liitteenä.

10. TALOUS
Yleistä taloudesta
Keskusliiton rahoitus koostuu pääosin STEAn avustuksesta. STEA myönsi vuodelle 2018 toiminta avustusta 75.000,00 euroa. Hankkeiden rahoitus on kulkenut myös keskusliiton tilien ja
kirjanpidon kautta.
KOTIEN PUOLESTA KESKUSLIITTO RY
1.1. 31.12.2018

TULOSLASKELMA

1.1. 31.12.2017

VARSINAINEN TOIMINTA
Resurssikeskus
Tuotot
Avustukset
Muut tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Resurssikeskus yhteensä
Kumppanuustalo Hilma
Tuotot
Avustukset

58 816,96
425,44

-39 76,76
-19 62,56

116 88,22

49 385,42
59 242,40

-59 339,32
-96,92

-34 022,75
-15 362,67

104 50,39

-49 385,42
0,00
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Muut tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kumppanuustalo Hilma yhteensä

15 499,10
-61 34,07
-70 53,25

Vapaaehtois- ja
lähimmäispalvelutoiminta
Tuotot
STEA Ak-avustus
60 445,92
Muut avustukset
4 844,00
Muut tuotot
11 263,56
Osallistumismaksut
2 002,00
Kulut
Koulutus, valistus, tiedotus
-4 364,99
Avustukset perusjärjestöille
-8 105,00
Henkilöstökulut
-32 62,94
Hyväntekeväisyystoiminta
-10 07,52
Huoneistokulut
-4 320,00
Muut toimintakulut
-18 95,03
Vapaaehtois- ja lähimmäispalvelutoiminta yht.
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ

131 987,32

-131 987,32
0,00

78 555,48

-78 555,48
0,00

6 104,80
-63 746,78
-47 308,41

75 000,00
5 000,00
4 600,00
7 963,00
-12 003,48
-4 760,00
-48 899,74
-4 948,95
-4 320,00
-22 086,12

-96,92

111 055,19

-111 055,19
0,00

92 563,00

-97 018,29
-4 455,29
-4 455,29

VARAINHANKINTA
Tuotot
Kulut

2 624,50
611,58

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ

3 236,08

4 092,10
-2 134,50

3 139,16

1 957,60
-2 497,69

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Kulut
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ
Korkokulut
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

1 850,85
-35,40

1 815,45

1 726,61
-35,40

1 691,21

4 954,61

-806,48

-605,33

-306,08

4 349,28

-1 112,56

Keskusliiton käytössä on 9.4.2014 hyväksytyt hallinto- ja talousohjesäännöt.
Keskusliitto omistaa Elisan Oyj:n A-osakkeita 627 kpl ja Huhtamäki Oyj:n 1020 kpl, kirjanpitoarvo
on yhteensä 3.023,75 euroa. Lisäksi omistusosuus HOK – Elannosta, 35,00 euroa.

10
Keskusliiton oma toiminta/ vapaaehtois- ja lähimmäispalvelutoiminta
Liiton talous oli vuonna 2018 yhteensä 4.349,28 euroa ylijäämäinen.
Edellisten vuosien alijäämät 1.112,56, 10.485,12 € ja 7.552,00 €.
Avustukset perusjärjestöille ovat pienentyneet yli 50 %, mikä ei ole toivottava kehityssuunta.

Toiminta-avustukset

2016
11.530,00

2017
4.760,00

2018
4.375,00

Resurssikeskus –hanke
Vuodelle 2018 maksettu STEA – avustus oli 26 500,00 (via Vanhus- ja lähimmäispalveluyhdistys ry)
Edelliseltä kaudelta siirtynyt avustus 32 316,96 muut tuotot (kela) 425,44.
Tulot yhteensä

59 242,40 €

Kulut
Palkat ja palkkiot sivukuluineen
33 842,12 €
Muut toimintakulut
25 497,20 €
Tilikauden alijäämä
- 96,92 €
Resurssikeskus -hankkeen rahoitus on myönnetty Valli ry:lle. Kotien Puolesta Keskusliiton osuus on
siirretty eteenpäin siirrettävänä avustuksena.
Kotien Puolesta Keskusliiton Resurssikeskus -toiminnan rahoittaa STEA Veikkauksen tuella.

11. LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

Liittohallitus 2017 -2020
Liittokokouksessa 4.4.2017 valittu liittohallitus jatkoi työtään.
Säde Tahvanainen
Puheenjohtaja
Arja Hurme
Varapuheenjohtaja Etelä –Hämeen Kotien Puolesta ry
Helena Vuori
Sihteeri
Joensuun Kotien Puolesta ry
Muut liittohallituksen jäsenet:
Mervi Paananen
Mirja Kolsi
Jussi Kukkola
Lisa Koskinen
Katriina Kavenius
Aila Heikkinen

Keski-Suomen Kotien Puolesta ry
Vehkalahti-Hamina Kotien Puolesta ry
Hyvinkään Kotien Puolesta ry
Vallilan Kotien Puolesta ry
Satakunnan Kotien Puolesta ry
Oulun Seudun Kotien Puolesta ry

Varajäsenet:
Pirkko Luojola
Arja Kilpiäinen

Turun Kotien Puolesta ry
Etelä-Hämeen Kotien Puolesta ry
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Marja -Riitta Päivärinta
Leena Halonen
Marke Kaskimies
Tuula Valjus
Raija Lammi
Marja -Leena Vaitovaara

Hyvinkään Kotien Puolesta ry
Joensuun Kotien Puolesta ry
Pohjois-Haagan Kotien Puolesta ry
Kotkan Kotien Puolesta ry
Satakunnan Kotien Puolesta ry
Ilmajoen Kotien Puolesta ry

Toimintavuoden 2018 aikana liittohallitus kokoontui kuusi kertaa ja piti kolme sähköpostikokousta.
Toimiston henkilöstö on valmistellut liittohallitukselle esiteltävät asiat ja hoitanut päätösten
toimeenpanon, pitänyt yhteyttä yhdistyksiin, rahoittajaan ja kaikkiin sidosryhmiin.
Liittokokouksen valitsemat tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat liittokokouskaudelle 2017 2019:
Varsinainen tilintarkastaja
Varatilintarkastaja
Toiminnantarkastaja
Varatoiminnantarkastaja

Lotta Kauppila KHT, Tilintarkastusrengas Oy
Tilintarkastusrengas Oy
Marjatta Hellgren, Vallilan Kotien Puolesta ry
Leena Karhu -Westman, Helsingin Kotien Puolesta ry

12. 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 toimintavuoden 2018 käynnistyessä toiminnanjohtajana työskenteli Riikka Kauhanen,
Resurssikeskus -hankkeessa projektisuunnittelija Kati Nikola sekä Hilma -projektissa
kumppanuustalokoordinaattori Minna Mänttäri. Toiminnanjohtaja Kauhasen työsuhde päättyi
31.5.2018. Määräaikaisena vt. toiminnanjohtajana aloitti Kati Nikola (huhti- joulukuu) 20%
työajalla. Lisäksi keskusliiton toimistolla työskenteli määräaikaisesti 60% työajalla
järjestöassistentti Seija Kinaret (kesä –joulukuu).
Keskusliiton toimisto sijaitsee Valli ry:n, Vanhus - ja lähimmäispalvelun liitto ry:n tiloissa.
Liiton toimiston työ kriisiytyi tammikuun lopussa 2018. Liiton luottamushenkilöjohto joutui
ottamaan tehtävät vastuulleen ja selvittämään valtavan määrän hoitamattomia asioita. Tämä
vaikeutti varsinaista toimintaa ja paikallisyhdistysten toiminnan tukemista edesauttavien asioiden
hoitoa. Tilanne vaikutti liiton talouteen ja henkilöstöjärjestelyihin. Liitto joutui myös muuttamaan
käyttösuunnitelmaa STEA Ak4 –rahoituksen osalta ja olemaan yhteyksissä muutoksista
virkamiehiin. Tämä aiheutti lisätöitä liiton luottamushenkilöille ja vt. toiminnanjohtajalle.

Toiminnanjohtajan tehtäviä on loppuvuoden 2018 hoitanut toiminnanjohtajan sijainen 20%
työpanoksella, järjestöassistentti 60% työajalla, sekä Kotien Puolesta liittohallituksen
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä sihteeri vapaaehtoisina.

12

Liiton vt. toiminnanjohtajan toimenkuvaan kuuluivat vuonna 2018:
• Vuodelta 2017 jääneet selvittämättömät talousasiat
• Vuosiselvitykset (Ak4 ja Ak 3031) vuodelta 2017
• Toimintasuunnitelmat v 2019-2021 (Ak 4 ja Ak 3031)
• Ennakkomateriaalit ja valmistelut STEAn tarkistuskäynnille
• Henkilöstöhallinto
• Laskuasiat
• Liitto- ja edustajakokousvalmistelut
• Yhteydenpito paikallisyhdistyksiin
Järjestöassistentin toimenkuva (kesä-joulukuu 2018)
• Ak4 ja Ak3031 kustannuspaikkojen kuittitiliöinnit tilitoimistolle
• Paikallisyhdistysten vuosiselvitykset ja koosteet
• Paikallisyhdistysten TSL (Työväen sivistysliitto) raportointi.
• Postitukset paikallisyhdistyksille; tarvittavat tulostettavat lomakkeet, tilatut postimerkit,
kirjekuoret, adressit jne.
• Yleiset toimistotyöt
• Vahvistetaan verkostoitumista ja yhteistyötä
• Sisäinen viestintä
• Ulkoinen viestintä

13. JÄSENJÄRJESTÖT / KOTIEN PUOLESTA YHDISTYKSET
Espoon Kotien Puolesta ry
Etelä-Hämeen Kotien Puolesta ry
Helsingin Kotien Puolesta ry
Hyvinkään Kotien Puolesta ry
Ilmajoen Kotien Puolesta ry
Joensuun Kotien Puolesta ry
Keski-Suomen Kotien Puolesta ry
Kotkan Kotien Puolesta ry

Oulun Seudun Kotien Puolesta ry
Pohjois-Haagan Kotien Puolesta ry
Satakunnan Kotien Puolesta ry
Tapanilan Kotien Puolesta ry
Turun Seudun Kotien Puolesta ry
Vallilan Kotien Puolesta ry
Varkauden Seudun Kotien Puolesta ry
Vehkalahden - Haminan Kotien Puolesta ry

14. JÄSENYYDET
Kotien Puolesta Keskusliitto on kuulunut jäsenenä seuraaviin järjestöihin ja yhteisöihin:
Ehyt ry
Hyvinvointilomat ry
Lasten ja Nuorten Puolesta -rahasto (KSR)
Lasten Kesä ry
HOK -Elanto
Raha -automaattiyhdistys ry
SOSTE ry Suomen Kuluttajaliitto ry
Suomen Mielenterveysseura ry
Työväen Sivistysliitto TSL ry
Vailla Vakinaista Asuntoa ry
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15. JÄRJESTÖYHTEISTYÖ JA EDUSTUKSET
Aktiivista ja jatkuvaa yhteistyötä läpi toimintavuoden tehtiin ja tehdään etupäässä
Hyvinvointilomat ry:n, Valli ry:n sekä Hilman järjestöt ry:n kanssa.
• Hyvinvointilomat ry, edustajana kehittämistyöryhmässä kevät- ja syyskokouksissa sekä
hallituksessa. Tiivis yhteistyö sosiaalisen tuetun lomatoiminnan osalta (Tiedottaminen, etsivä työ,
hakemusten täyttöapu)
• Valli ry:n kanssa Iloa Arkeen –pysäkit valtakunnallisen projektin koordinaatio, erityisesti
vapaaehtoistoiminnan uusien tuulien kehittäminen. Ohjausryhmän jäsen. Yhteys Kotien Puolesta
liiton paikallisyhdistyksiin.
• Hilman Järjestöt ry, mukana luomassa Hilman järjestöt ry:n sääntöjä ja tukemassa yhdistyksen
perustamista ja toiminnan suunnittelua. Muiden selvityksessä mainittujen kumppaneiden kanssa
tehtiin/jatkettiin yhteistyökuvioiden kuten koulutusten ja tapahtumien kehittämistä, suunnittelua
ja toteuttamista.
Järjestöä edustivat:
Hyvinvointilomat ry:n kevät- ja syyskokous Lisa Koskinen
Hyvinvointilomat ry:n hallitus Riikka Kauhanen
Kuluttajaliiton valtakunnallinen Kuluttajaparlamentti Riikka Kauhanen
Lasten kesä ry:n vuosikokous
SOSTEn kokoukseen ei lähetetty edustajaa
Ehyt ry:n kokoukset edustajakokous

16. KESKUSLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTA
Vuoden 2019 toimintaa varten liitto laati toimintasuunnitelman vakiintuneiden toimintamuotojen
sekä jo käynnissä olevien hankkeiden jatkamisen pohjalta. Liitto on pyrkinyt tukemaan niin
koulutuksellisesti kuin taloudellisesti jäsenyhdistyksiä tiukoissakin taloudellisissa olosuhteissa.
Jäsenyhdistykset, joilta on saatu tieto, ovat
tehneet vuoden 2018 aikana yhteensä
184 928 tuntia lähimmäispalvelutyötä, joka
sisältää omaishoitotyötä ilman oh-tukea,
lastenhoitotyötä, ystävätoimintaa ja
naapuriapua. Lisäksi jäsenyhdistykset ovat
tehneet vapaaehtoistyötä yhteensä 29 540
tuntia. Vapaaehtoistyöhön kuuluu
kerhoissa ja tapahtumissa avustaminen,
lomatoiminta, retkien järjestäminen sekä
yhdistysten hallinnointi. Uusia jäseniä liittyi
seitsemään paikallisyhdistykseen yhteensä
40. Joensuu sai 10 uutta jäsentä, Oulu
kuusi, Pohjois-Haaga kolme, Tapanila
yhdeksän, Vallila 12, Varkaus kaksi ja
Vehkalahti-Hamina seitsemän.
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Jäsenyhdistykset ovat järjestäneet monipuolisesti erilaisia tilaisuuksia, kuten syntymäpäiväjuhlia
jäsenilleen, puurojuhlia, joululounaita ja äitienpäiväjuhlia 38 kertaa.
Lisäksi jäsenyhdistysten toimintaan kuuluu oleellisena osana iltapäiväkerhot, joissa käytiin vuoden
2018 aikana yhteensä 6993 kertaa.
Erilaisista asioista, kuten terveyteen tai kulttuuriin liittyvät luennot ja opintokerhot, olivat myös
osa yhdistysten toimintaa. Luentoja järjestettiin vuoden aikana yhteensä 27 kappaletta.
Luentoaiheet käsittelivät niin sotea, diabetesta kuin muistiakin. Luentoja järjestettiin yhteistyössä
esimerkiksi Muisti- ja Kuuloliiton kanssa. Lisäksi paikallisyhdistyksissä harrastettiin liikuntaa, kuten
vesijumppaa ja tuolijumppaa sekä mukavia ulkopelejä, kuten mölkkyä ja ulko-bocciaa.
Paikallisyhdistykset tekivät myös tervehdyskäyntejä esimerkiksi päiväkoteihin. Tervehdyskäyntejä
kertyi vuoden aikana 151 kappaletta.
Paikallisyhdistykset virkistäytyvät tekemällä retkiä. Yhdistykset retkeilivät 81 kertaa vuonna 2018
muun muassa teattereihin, museoihin, näyttelyihin ja Euroopan eri kaupunkeihin asti.
Tässä muutama poiminta yhdistysten vuosikertomuksista ja vapaaehtoistoiminnasta, jota
paikallisyhdistykset tekevät.
Brother Christmasin leiriavustus: Hyväntekeväisyysyhdistys Brother Christmas lahjoitti
joulukuussa 2017 Kotien Puolesta Keskusliitolle 10480 euroa vuoden 2018 kesällä toteutettavaan
aikuinen – lapsi kesäleiriä varten.
Liiton toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja sekä sihteeri laativat alustavan suunnitelman sekä
pyysivät tarjouksen kesäleiripaikasta, 7.-10.6.2018, Tanhuvaarasta. Suunnittelu jatkui keväällä
2018. Leirille ei kuitenkaan tullut ilmoittautumisia, vaikka määräaikaa jatkettiin. Siksi leiriä
päätettiin siirtää elokuussa pidettäväksi Lautsiassa. Liiton varapuheenjohtaja Arja Hurme hoiti
leirijärjestelyt yhdessä Lautsian vapaa-ajanohjaajien kanssa. Leirille 5.-8.8.2018 osallistui 9 nuori –
aikuinen -paria, yhteensä 18 henkeä. Leiriä pidettiin onnistuneena. Rahoitusta jäi vielä
myöhemmin toteutettavalle seurantaleirille.

Espoon Kotien Puolesta yhdistyksen viideskymmeneskolmas toimintavuosi oli tapahtumia täynnä.
Yhdistyksen jäsenet tekivät monipuolisesti erilaisia retkiä lähiseuduille ja vähän kauemmaksikin,
kuten sokkoretken Humppilaan ja konserttimatkan Helsingin Malmille. Retkien lisäksi yhdistyksen
toimintaan kuuluu olennaisena osana iltapäiväkerhot, jotka kokoontuivat joka tiistai. Erityisesti
kerhojen toimintaa kiiteltiin, koska sen koettiin lievittävän yksinäisyyttä ja tarjoavan alustan
ystävyyssuhteiden syntymistä varten. Lisäksi yhdistys juhli yhteisiä juhlia, kuten äitienpäivää,
isänpäivää ja yhteisiä syntymäpäiväjuhlia runsaan osallistujamäärän voimin.

Etelä-Hämeen Kotien Puolesta yhdistys retkeili katsomaan ”Tahtien sota” -teatteriesitystä
Hämeenlinnaan. Yhdistys teki myös helavalkeat-teemaisen retken maaseudun rauhaan, eväitä
nauttimaan. Muinaissuomalaiset polttivat ennen helavalkeita kevään kunniaksi ja pahojen henkien
poisajamiseksi. Tämä tapa tunnetaan edelleen muun muassa Hämeessä. Lisäksi yhdistys kokoontui
kuuden kerran ajan luovan kirjoittamisen merkeissä. Yhdistys on myös järjestänyt myyjäisiä,
arpajaisia ja keräyksiä, joilla rahoitettiin vähävaraisille jouluna annetut joulumuistajaiset,
lahjakortit ja lomalaisten kuljetuskustannukset lomapaikkaan.
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Hyvinkään Kotien Puolesta yhdistyksen toimintaan kuului merkittävänä osana iltapäiväkerhot,
mutta yhdistyksen jäsenet kokoontuivat myös tuoli- ja vesijumpan merkeissä. Lisäksi erilaiset
harrastekerhot, kuten käsityökerhot ovat osa yhdistyksen toimintaa. Retket ja juhlat olivat tärkeää
toimintaa yhdistykselle. Jokaisessa kerhotapaamisessa oli jokin erityinen teema, kuten Kaverikoiratoiminnan esittely tai tietoisku kierrätyksestä. Yhteisen ajanvieton lisäksi yhdistys panosti myös
sukupolvien väliseen kohtaamiseen saturingin avulla, missä kolmen mummon ja yhden papan
voimin kerrottiin satuja alueen päiväkodeissa.

Ilmajoen Kotien Puolesta yhdistyksen jäsenet vierailivat vuoden aikana säännöllisesti
palvelutaloissa. Vierailuissa esitettiin ohjelmaa, kuten laulua, tarjottiin kahvit ja pelattiin bingoa.
Vanhusten viikolla yhdistyksen jäsenet ulkoilivat yhdessä vanhusten kanssa. Myös yhteisruokailut
kuuluivat yhdistyksen vuoden ohjelmaan tärkeänä osana, kuten 170 henkilöä Ilmajoen
seurakuntatalolle kerännyt toukokuinen tapahtuma todistaa. Yhdistys teki myös virkistys- ja
kokousmatkan Tallinnaan sekä teatteri- ja museoretkiä lähiseuduille.

Joensuun Kotien Puolesta yhdistykselle toimintavuosi oli viideskymmeneskuudes. Yhdistys
panostaa vapaaehtoisten hyvinvointiin ja jaksamiseen. Tänä vuonna Joensuun vapaaehtoiset
pääsivät katsomaan elokuvan ”Oma maa”. Suomalaista sielunmaisemaa koskettavasti kuvaava
ohjaaja Markku Pölösen ohjaama elokuva on tarina periksiantamattomuudesta ja ennen kaikkea
rakkaudesta.
Toiminta Joensuussa kohdistuu kaikenikäisiin. Retkille ja teatterimatkoille osallistuu matkalaisia
kaikista ikäryhmistä ja näin mahdollistuu eri sukupolvien kohtaaminen vauvasta vaariin.
Tukeakseen lapsiperheiden mahdollisuutta olla mukana, yhdistys on tarjonnut lapsille lähes
kaikkiin tapahtumiin ilmaisen mukaanpääsyn.

Keski-Suomen Kotien Puolesta yhdistys järjesti lokakuussa 2018 yhdeksännen kerran
kehitysvammaisten karaokekilpailut Pihtiputaalla. Tapahtumassa esiintyi 22 kilpailijaa ja sitä
seurasi lähes satapäinen yleisö. Naisten sarjan voitti Susanna B kappaleella Valkeaa unelmaa ja
miesten sarjan voiton saavutti Mika P. kappaleilla Sinä ansaitset kultaa ja Mökkitie.
Juontajana toimi Mervi Paananen.

Oulun Seudun Kotien Puolesta yhdistyksen toimintaan kuului laulukerho, joka sai kehuja niin, että
kerhon tapaamisia odotettiin aina etukäteen. Yhdistys järjesti myös yhden päiväretken perheille
Rokuan kylpylään, mikä oli oikein onnistunut retki paluumatkan iloisesta puheensorinasta
päätellen. Keväällä yhdistys osallistui Liikuta minua -päivään ulkoilemalla yhdessä palvelutalon
asukkaiden kanssa, tarjoamalla heille omenapiirakkaa ja mehua ja antamalla ruusut kaikille
osanottajille.

Pohjois-Haagan Kotien Puolesta yhdistys juhli 50-vuotisjuhlaansa vuoden 2018 aikana. Yhdistys
virkisti jäseniään teatterimatkoilla esimerkiksi Tapanilan työväenteatterin esitystä katsomaan,
jouluisella puurojuhlalla ja matkalla ToilaSpaHotel kylpylään Viroon. Erilaiset teemailtapäiväkerhot
olivat yhdistyksen ydintoimintaa. Iltapäiväkerhoissa pelattiin esimerkiksi bingoa. Yhdistys
kokoontui kerhotapaamisissaan uusissa tiloissa Betesda-säätiöllä.
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Satakunnan Kotien Puolesta yhdistys toimitti sukkia ja myssyjä Satasairaalaan.
Yhdistykseltä oli pyydettynä lahjoituksena sukkia ja myssyjä Satasairaalan vastasyntyneiden tehoja tarkkailuosastolle. Pyyntö välitettiin iltapäiväkerhoissa syksyn aikana. Ahkerat kutojat
lahjoittivat reilu 160 paria pieniä sukkia ja myssyjä sairaalalle. Lahjoitukset toimitti joulukuussa
perille sairaanhoitaja Sonja Lahtinen. Toimittaja Heli Kokko teki jutun Uuteen Aikaan aiheesta.
Suuret kiitokset ahkerille kutojille Poriin ja Harjavallan alajaostoon. Tämä on sitä arjen
vapaaehtoistoimintaa!

Tapanilan Kotien Puolesta yhdistys juhlisti sekin 50-vuotista taivaltaan vuoden 2018 aikana. 50vuotisjuhlissa nautiskeltiin kakkukahveista ja trubaduurin musiikista. Kerhot olivat osa Tapanilan
yhdistyksen toimintaa. Kesäkerhoissa pelattiin yhdessä mukavia ulkopelejä, kuten mölkkyä ja ulkobocciaa. Myös jutustelu ja kahvittelu kuuluivat kerhojen ohjelmaan. Lisäksi yhdistyksellä oli
muitakin harrastusryhmiä, kuten tuolijumppakerho ja tanssiliikuntaryhmä Lavis.

Vallilan Kotien Puolesta yhdistys kokoontui kaksi kertaa kuussa iltapäiväkerhojen merkeissä.
Kerhoissa oli erilaisia alustuksia ja tietoiskuja kiinnostavista aiheista, kuten Aleksis Kiven elämästä,
suuhygieniasta ja arkipäivän turvallisuudesta. Vallilalaiset tekivät myös retkiä esimerkiksi
museoihin, kuten Hakasalmen Huvilaan Helsingissä. Lisäksi he tekivät vierailuja muihin yhteisöihin,
kuten Tyrnitytöt-nimiseen kerhoon sekä Kumppanuustalo Hilman avajaisiin Haminaan. Juhlat
kuuluivat myös vuoden ohjelmaan, sillä Vallilan Kotien Puolesta yhdistyksessä juhlittiin niin
äitienpäivää kuin jäsenien merkkipäiviäkin.

Varkauden Seudun Kotien Puolesta yhdistyksessä harrastettiin yhdessä vesijumppaa.
Yhdistyksessä juhlittiin monipuolisesti erilaisia juhlia: vappua, äitienpäivää, syntymäpäiviä ja
pikkujouluja. Varkauden Seudun Kotien Puolesta yhdistys retkeili myös innokkaasti: matkoja kertyi
niin teatteri Kuntorantaan, Pärnuun, Laukaan Tupaswillaan kuin Pieksämäen Partaharjullekin.
Kaksi jälkimmäistä olivat sokkomatkoja, eli osallistujat eivät retkelle lähtiessään tienneet, mihin
olivat matkalla. Lisäksi Varkaudessa kävi luennoitsijoita kertomassa monipuolisesti eri aiheista,
kuten jalkojen ja kasvojen hoidosta sekä lähetystyöstä Afrikassa.

Vehkalahti-Haminan Kotien Puolesta yhdistyksen jäsenet pääsivät kuuntelemaan luentoja eri
aiheista, kuten sotesta ja senioriasumisesta. He ottivat myös osaa vähävaraisten joulukeräykseen,
järjestivät pipo- ja lapastalkoot ja olivat mukana Kumppanuustalo Hilman Valojen yö tapahtumassa. Sen lisäksi yhdistyksen jäsenet retkeilivät muun muassa Seppälän lammastilalle,
Tepposen puutarhalle ja Purhon teatteriin katsomaan näytelmää Poikamiespankki. Joulun aikaan
vietettiin hartaushetki ja yhteisiä syntymäpäiviä juhlittiin suuren osallistujamäärän kesken.
Kaikki paikallisyhdistykset tarjoavat myös muille kuin jäsenilleen mahdollisuuden osallistua
tapahtumiin, retkiin ja toimintaan sekä tuntea onnistumisen ja yhteenkuuluvuuden iloa.
Kerhotapaamisten yhteydessä järjestetyillä kahvitarjoiluilla ja arpajaisten myyntituloilla
kartutettiin varoja toiminnan ylläpitämiseen useimmissa yhdistyksissä.
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Muistamiset
Kotien Puolesta Keskusliitto myönsi ansiokkaasta toiminnasta kunniakirjan ja hopeisen
ansiomerkin Oulun yhdistyksen Aila Heikkiselle ja Vallilan yhdistyksen Marjatta Hellgrenille.
Kunniakirjan tuloksellisesta ja pitkäaikaisesta toiminnastaan saivat Joensuun yhdistyksestä Alli
Tahvanainen ja Helena Vuori, Vehkalahti-Haminan yhdistyksestä Mirja Kolsi ja Kaarina Liljander,
Satakunnasta Raija Lammi sekä Vallilan yhdistyksestä Lisa Koskinen.

Alli Tahvanainen

Helena Vuori

Kati Nikola, Arja Hurme ja Mirja Kolsi Kaarina Liljander

Monipuolisen ja virikkeellisen toiminnan takaamiseksi jokaisen jäsenen panos on
ollut arvokas, siitä kiitokset kaikille mukana olleille!
Helena Vuori, liittohallituksen sihteeri
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Kotien Puolesta Keskusliitto ry
c/o Valli ry
Hämeentie 58-60 A 52
00500 Helsinki
toimisto@kotienpuolesta.fi
www.kotienpuolesta.fi

