Kotien Puolesta Keskusliitto ry
Vuosikertomus 2019

1

2
KOTIEN PUOLESTA KESKUSLIITTO RY
VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2019
57. 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.
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 2019
Keskusliiton toimintavuosi keskittyi edelleen hyvin paljon hallinnon asioiden ajantasaisuuden ja
toimivuuden varmistamiseen. Edellisen vuoden kriisi ja STEA -rahoituksen leikkaus vaikuttivat
keskustoimiston voimavarojen suuntaamiseen. Varsinaiseen kehittämistyöhön ei jäänyt
voimavaroja. Vuoden 2019 aikana STEA -rahoitus lähes puolittui ja vuodelle 2020 STEA ilmoitti
katkaisevansa liiton saaman yleisavustuksen kokonaan.
Liitto joutui sopeuttamaan menojaan, käytännössä kokoaikaisesta toiminnanjohtajan tehtävästä
luovuttiin ja siirryttiin tuntiperusteiseen työsopimukseen vt. toiminnanjohtajan tehtävää
hoitaneen työntekijän kanssa. Vastuuta valmistelusta on myös siirtynyt liittohallituksen
puheenjohtajistolle ja sihteerille.
Liiton erillisprojektien hallinnointi päättyi vuoden 2019 aikana. STEA –rahoitteinen Iloa Arkeen
Pysäkit –hankerahoitus päättyi ja liitto raportoi oman osuutensa siitä rahoittajalle. Toinen STEA –
rahoitteinen Kumppanuustalo Hilma –projekti siirtyi hallinnollisesti Haminaan perustetun Hilman
Järjestöt ry:n hoidettavaksi elokuun alusta. Liiton raportointivelvollisuudet hoidetaan päätökseen
5/2020 yhdessä uuden Hilman projektihallinnon kanssa.
Liitto on toimintavuoden aikana avustanut perusyhdistystensä toimintaa sekä koonnut tarvittavat
selvitykset rahoituspäätöksien raportointia varten. Syyskaudella liittohallitus myös päätti ryhtyä
valmistelemaan strategiaseminaaria liiton tulevaisuuskeskustelun käynnistämiseksi vuonna 2020.
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3. KOULUTUS JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Liitto järjesti 5.4.2019 edustajakokouksen yhteydessä Tikkurilan Työväen yhdistyksen
kokoustilassa luennon: Yhdistysten asiakirjat ja arkistointi. Työväen Arkiston erikoistutkija Mikko
Kosunen ja tutkija Petri Marjeta esittelivät toimintaa, ohjeistivat minne ja kuinka yhdistysten
historia arkistoidaan, minne materiaalit voi toimittaa ja kuinka tiedot löytyvät jatkossa.
Liitto haki Työväen Sivistysliitolta kurssitukea 300:lle tunnille, perustuen liiton sekä
paikallisyhdistysten suunnittelemiin kursseihin ja opetukseen.
Työväen Sivistysliitto vahvisti liitolle ja paikallisyhdistyksille kurssitukea vuodelle 2019 yhteensä
246:sta opetustunnista 6.396,00 euroa.
Liitto kanavoi Työväen Sivistysliiton rahoitusta 3.600,00 euroa perusyhdistyksille seuraaviin
koulutuksiin ja tapahtumiin:
Hyvinkään Kotien Puolesta:
24.1.2019

Rakentava Hyvinkää

41 henkeä

15.1.-14.5.

Vesivoimistelu

18x14 henkeä

28.3.2019

Pikkukoululaisten koulunkäynti ennen ja nyt

28 henkeä

16.5.2019

Kotiseutu- ja kulttuuriretki, Fiskars ja Lohjanharju

37 henkeä

Joensuun Kotien Puolesta:
9.2.2019

Boulderointi-kiipeilyä aloittelijoille

25 henkeä

23.3.2019

Rento Päivä Hukanhaudan puukoululla

29 henkeä

14.2.2019

Taiteista tunteisiin -polku

16 henkeä

11.4.2019

Tietoa ikääntyvän nukkumisesta, unesta ja unettomuudesta

18 henkeä

8.6.2019

Perheretki Patvinsuolle

36 henkeä

17.8.2019

Kotiseutu tutuksi, Kerimäki, Savonlinna, Punkaharju

34 henkeä

12.9.2019

Keskustelua kuulonhuollosta

10 henkeä

10.10.2019

Fysioterapeutin luento

10 henkeä

7.11. 2019

Tutustuminen ohjatusti Joensuun kirjastoon

11 henkeä

13.11.2019

Tutustuminen Torikievariin, ikääntyville tarjottavaa toimintaa

8 henkeä

16.11.2019

Teatteriretki Tampereelle

29 henkeä

Satakunnan Kotien Puolesta:
1.-3.2019

Kuntosaliharjoittelu ohjaajan opastuksella

11 henkeä

1.-3.2019

Vesijumppa, maanantai- ja perjantai ryhmät

35 henkeä

26.3.2019

Seikkaillen turvallisesti tietotekniikan maailmassa

75 henkeä

20.8.2019

Älypuhelin + tabletti -koulutus

14 henkeä

5.11.2019

Ikäihmisten näkö

88 henkeä

kevät – syksy 2019 Tuolijumppa

19 henkeä

4.-12.2019

Vesijumppa, maanantai- ja perjantai ryhmät

35 henkeä

4.-12.2019

Kuntosaliharjoittelu ohjaajan opastuksella

15 henkeä
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Vallilan Kotien Puolesta:
2.4.2019

Hyvä vanhuus, terveystietoa hyvästä vanhuudesta

30 henkeä

9.5.2019

Eino Leinoa sanoin ja sävelin

29 henkeä

9.10.2019

Halosenniemen ja Lotta-museon historia

24 henkeä

4. TIEDOTUSTOIMINTA
Sisäinen tiedottaminen
Yhdistyskirjeet: Postitettavia yhdistyskirjeitä lähetettiin kolme (21.1., 29.5. ja 30.10.2019)
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 toimia.
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. Tilanne jatkui vuonna
2019 yhä aikaisempia vuosi vaatimattomampana samoista syistä johtuen.

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/
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Kävijämääriä kotisivuilla:
Vuosi
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Kävijöitä kuukaudessa
555
784
1136
1488
15008
1413
1791

Kävijöitä vuodessa
6660
9413
13632
17891
74160
60 139
60 524

5. KANNANOTTO
Kotien Puolesta Keskusliitto ry
Edustajakokous 5.4.2019
KANNANOTTO: Uuden hallituksen on puututtava lapsiperheköyhyyteen.
Lapsiperheköyhyys on lisääntynyt huomattavasti kuluneella vaalikaudella Suomessa. Se haittaa nyt
jo lähes 14 % kaikista perheistä. Alhaisimmillaan tämä ilmiö oli 1980-luvulla (4,5 %). Lama toi
maahamme lisää köyhyyttä, joka kuitenkin alkoi 2010-luvulla taittua. Viime hallituksen tekemät
voimakkaat säästöt ja leikkaukset mm. sosiaaliturvaan näkyvät erityisesti yksinhuoltajien
taloudellisen aseman heikentymisenä.
Kotien Puolesta Keskusliitto ja sen 16 paikallisyhdistystä ovat edustajakokouksessaan 5.4.2019
käsitelleet Suomen lapsiperheköyhyyden lisääntyvää tilaa ja köyhyyden vakavia vaikutuksia lapsen
elämään. Kokouksessa tuotiin voimakkaasti esiin, että maahamme vaalien jälkeen muodostettavan
uuden hallituksen tulee puuttua ongelmiin vakavasti. Perheiden tukea ja ennalta ehkäiseviä
palveluja on tehostettava. Varhaiseen tukeen kohdistettavat voimavarat auttavat perheitä
varmimmin. Syrjäytymisen ehkäisyssä tehokkaita apuvälineitä ovat myös toisen asteen
koulutuksen maksuttomuus sekä oppivelvollisuusajan pidentäminen.
THL selvitti lapsiin kohdentuvaa köyhyyttä ja sen syitä Suomessa. Suurin osa köyhyysrajan
alittavista lapsiperheistä on työssäkäyviä perheitä. Suuri selittävä tekijä, on asumisen kalleus, osaaikaiset työsuhteet ja pienipalkkaisuus. Erityisesti yksinhuoltajan on vaikeaa saada rahat
riittämään edes elämän perustarpeisiin. Kolmasosa yksinhuoltajista kokee tämän erityisen
suureksi ongelmaksi. (THL, 2016) Selvityksestä käy myös ilmi, että toimeentulovaikeudet tuovat
mukanaan erityisen haasteen myös muihin elämänalueisiin. Esimerkiksi parisuhdetyytyväisyyteen,
maltin säilyttämiseen ristiriitatilanteissa, huolehtimiseen lasten ja nuorten elämäntavoista sekä
oppimisesta. Nämä huolenaiheet eivät rasita paremmin toimeentulevia läheskään samassa
määrin. Sosiaalinen hyvinvointi heikkenee pysyvien toimeentulovaikeuksien myötä.
Periytyvä köyhyys on em. eriarvoisuustekijöiden ohessa kasvanut isoksi ongelmaksi.
Jäämme odottamaan toimenpiteitä!
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6. KAMPANJAPÄIVÄT VUONNA 2019
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.
Ilmajoella järjestettiin Kotien Päivän juhla seurakuntatalolla keittolounaan kera. Paikalle kerääntyi
130 henkeä. Useimmat yhdistykset kehottivat jäseniään viettämään hetken läheistensä parissa
muistelemalla menneitä ja suunnitellen tulevaa.
Valtakunnallisella vanhustenviikolla lokakuussa useimmat yhdistykset kävivät palvelutaloissa
ulkoiluttamassa asukkaita.
Joulun aikaan yhdistykset ovat järjestäneet joulujuhlia sekä joulukonsertteja jäsenistölleen ja
ympäristönsä muille asukkaille iloksi.

7. SOSIAALINEN LOMATOIMINTA
VUOSI 2019: Paikallisyhdistykset järjestivät yhdeksän tuettua lomajaksoa yhteistyössä
Hyvinvointilomat Ry:n kanssa. Yhdistysten lomajaksoilla oli aina mukana vapaaehtoistyöntekijä
auttamassa käytännön järjestelyissä. Monet yhdistykset järjestivät yhteiskuljetuksen
lomakohteeseen mahdollistaen siten mahdollisimman monen, myös liikuntarajoitteistenkin
osallistumisen lomalle.
Kotien Puolesta -paikallisyhdistysten järjestämät tuetut lomat vuonna 2019:
Etelä-Hämeen KP

8.-13.7.

Lautsian Kartano 5 vrk:n lapsiperheloma 15 perheelle

22.-27.7.

Salonsaari maahanmuuttajataustaisille lapsiperheille

12.-17.8.

Kallioniemi ”Wanhat Weikot ja Wenlat”22 osallistujaa

Hyvinkään KP

12.-17.8.

Lautsian Kartano 5 vrk:n täysihoitoloma 16 aikuista

Joensuun KP

10.-15.6.

Tanhuvaaran Urheiluopisto 34 henkeä, 18 aik. +26 lasta

Pohjois-Haagan KP

toukokuu

Lautsian Kartano 5 vrk, 40 hlöä

Satakunnan KP

13.-18.5.

Saarijärvellä Summasaaressa, 40 hlöä

Vallilan KP

19.-24.8.

Lautsian Kartano, Hauho 32 henkeä

Vehkalahti-Haminan KP

23.-28.9.

Härmän Kuntokeskus, Täysihoitoloma ikääntyneille, 32 os
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8. TALOUS
Yleistä taloudesta
Keskusliiton rahoitus koostuu pääosin STEAn avustuksesta. STEA myönsi vuodelle 2019 toiminta avustusta 40.000,00 euroa. Hankkeiden loppurahoitus on kulkenut myös keskusliiton tilien ja
kirjanpidon kautta.
1.1. 31.12.2019

TULOSLASKELMA

1.1. 31.12.2018

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

14 558,59
0,00
-10 945,76
-3 612,83

14 558,59

-14 558,59
0,00

58 816,96
425,44
-39 976,76
-19 362,56

59 242,40

-59 339,32
-96,92

Kumppanuustalo Hilma
Tuotot
Avustukset
Muut tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kumppanuustalo Hilma yhteensä

84 920,43
5 640,54
-44 600,06
-45 960,91

Vapaaehtois- ja lähimmäispalvelutoiminta
Tuotot
STEA Ak-avustus
28 395,43
Muut avustukset
5 748,00
Muut tuotot
296,53
Osallistumismaksut
0,00
Kulut
Koulutus, valistus, tiedotus
-308,60
Avustukset perusjärjestöille
-6 450,00
Henkilöstökulut
-14 887,23
Hyväntekeväisyystoiminta
0,00
Huoneistokulut
-2 712,00
Muut toimintakulut
-10 082,13
Vapaaehtois- ja lähimmäispalvelutoiminta yht.
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ

90 560,97

-90 560,97
0,00

34 439,96

-34 439,96
0,00

116
488,22
15 499,10
-61 934,07
-70 053,25

60 445,92
4 844,00
11 263,56
2 002,00
-4 364,99
-8 105,00
-32 862,94
-10 807,52
-4 320,00
-18 095,03

0,00

131 987,32

-131 987,32
0,00

78 555,48

-78 555,48
0,00
-96,92

VARAINHANKINTA
Tuotot
Kulut
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ

957,25
-1 604,99

-647,74
-647,74

2 624,50
611,58

3 236,08
3 139,16
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SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Kulut

1 954,05
-35,40

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ

1 918,65

1 815,45

1 270,91

4 954,61

0,00

-605,33

1 270,91

4 349,28

Korkokulut
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

1 850,85
-35,40

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.

9. Keskusliiton oma toiminta/ vapaaehtois- ja lähimmäispalvelutoiminta
Liiton talous oli vuonna 2019 yhteensä 1.270,91 euroa ylijäämäinen.
Vuoden 2018 ylijäämä oli 4.349,28 ja aikaisempien 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

2017
4.760,00

2018
4.375,00

2019
4.130,00

10. Resurssikeskus –hanke
Vuodelle 2019 siirtynyt STEA – avustus oli 14.558,59 euroa (Vanhus- ja lähimmäispalveluyhdistys
ry:n kautta)
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Muut toimintakulut
Tilikauden kulujäämä

14.558,59 euroa

10.945,76 €
3.612,83 €
0,00 €

Resurssikeskus -hankkeen rahoitus on myönnetty Valli ry:lle. Kotien Puolesta Keskusliiton osuus on
siirretty eteenpäin siirrettävänä avustuksena.
Kotien Puolesta Keskusliiton Resurssikeskus -toiminnan rahoitti STEA Veikkauksen tuella. Hanke
päättyi keväällä 2019.
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11. KUMPPANUUSTALO HILMA
Kumppanuustalo Hilma on Haminassa sijaitseva kansalaistoiminnan keskus, kohtaamispaikka ja
yhdistysten koti. Kumppanuustalo Hilman toiminta on yleishyödyllistä ja voittoa
tavoittelematonta.
Hilman hallinnoinnista vastasi Kotien Puolesta Keskusliitto ry, STEA:n myöntämällä kohdennetulla
toiminta -avustuksella. Kumppanuustalo Hilman hallinnointi siirtyi Haminaan paikallisten
järjestötoimijoiden kattojärjestö Hilman Järjestöt ry:lle elokuun 2019 alusta. Toiminnanjohtajana
jatkoi Minna Mänttäri ja järjestösuunnittelijana Marjut Lauronen.

12. LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO
Liittohallitus 2017 -2019, Liittokokouksessa 4.4.2017 valittu liittohallitus jatkoi työtään.

Säde Tahvanainen
Liittohallituksen puheenjohtaja

Arja Hurme
Liittohallituksen varapuheenjohtaja
Etelä –Hämeen Kotien Puolesta ry

Helena Vuori
Liittohallituksen sihteeri
Joensuun Kotien Puolesta ry
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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, menehtyi 25.4.2019
Hyvinkään Kotien Puolesta ry
Vallilan Kotien Puolesta ry
Satakunnan Kotien Puolesta ry
Oulun Seudun Kotien Puolesta ry

Varajäsenet:
Pirkko Luojola
Arja Kilpiäinen
Marja -Riitta Päivärinta
Leena Halonen
Marke Kaskimies
Tuula Valjus
Raija Lammi
Marja -Leena Vaitovaara

Turun Kotien Puolesta ry
Etelä-Hämeen Kotien Puolesta ry
Hyvinkään Kotien Puolesta ry
Joensuun Kotien Puolesta ry
Pohjois-Haagan Kotien Puolesta ry (siirtyi Vallilan KP:n jäseneksi)
Kotkan Kotien Puolesta ry, sanoutui irti tehtävästään 1.11.2019
Satakunnan Kotien Puolesta ry
Ilmajoen Kotien Puolesta ry

Toimintavuoden 2019 aikana liittohallitus kokoontui kolme kertaa ja piti neljä sähköpostikokousta.
Toimiston henkilöstö yhdessä liittohallituksen sihteerin kanssa 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

13. 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 2019 käynnistyessä vt toiminnanjohtajana työskenteli Kati Nikola
sekä Hilma -projektissa kumppanuuskoordinaattori Minna Mänttäri. Määräaikaisena vt.
toiminnanjohtajana aloitti Kati Nikola (huhti- joulukuu) 20% työajalla, hoitaen kevätkauden vielä
pääasiallisesti Resurssikeskus -hanketta. Lisäksi keskusliiton toimistolla työskenteli määräaikaisesti
3 kk 50% työajalla järjestöassistentti Karoliina Randelin (maalis-toukokuu).
Keskusliiton toimisto sijaitsee Valli ry:n, Vanhus - ja lähimmäispalvelun liitto ry:n tiloissa.
Toimistotila muutettiin taloustilanteen vuoksi pienempään, joka myös vähensi vuokrakuluja.
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Liiton vt. toiminnanjohtajan toimenkuvaan kuuluivat vuonna 2019:
• Vuosiselvitykset (Ak4 ja Ak 3031) vuodelta 2018
• Toimintasuunnitelmat v 2019-2021 (Ak 4 ja Ak 3031)
• Kumppanuustalo Hilman hallinnoinnin siirtoon Hilman Järjestöt ry:lle liittyvät asiat
• Henkilöstöhallinto
• Laskuasiat
• Liiton hallitus- ja edustajakokousvalmistelut
• Yhteydenpito paikallisyhdistyksiin
Järjestöassistentin toimenkuva (maalis-toukokuu 2019)
• Ak4 ja Ak3031 kustannuspaikkojen kuittitiliöinnit tilitoimistolle
• Paikallisyhdistysten vuosiselvityksiä ja koosteita
• Paikallisyhdistysten TSL (Työväen sivistysliitto) raportointi.
• Postitukset paikallisyhdistyksille; tarvittavat tulostettavat lomakkeet, tilatut postimerkit,
kirjekuoret, adressit jne.
• Yleiset toimistotyöt
• Liiton netti- ja Facebook -sivujen päivitys

14. JÄSENJÄRJESTÖT / KOTIEN PUOLESTA YHDISTYKSET v 2019
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

15. JÄSENYYDET
Kotien Puolesta Keskusliitto on kuulunut jäsenenä seuraaviin järjestöihin ja yhteisöihin:
Ehyt ry
Hyvinvointilomat ry
HALI ry
Lasten ja Nuorten Puolesta -rahasto (KSR)
Lasten Kesä ry
HOK -Elanto
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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16. JÄRJESTÖYHTEISTYÖ JA EDUSTUKSET
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)
• Hilman Järjestöt ry, mukana luomassa Hilman järjestöt ry:n sääntöjä ja tukemassa yhdistyksen
perustamista ja toiminnan suunnittelua.
Järjestöä edustivat:
Hyvinvointilomat ry:n kevät- ja syyskokous Lisa Koskinen
Hyvinvointilomat ry:n hallitus Jussi Kukkola
Hyvinvointilomat ry lomatoiminnan kehittämistyöryhmä (LOKS) Arja Hurme
Kuluttajaliiton valtakunnallinen Kuluttajaparlamentti
Lasten kesä ry:n vuosikokous ei edustajaa
SOSTEn kokoukseen ei lähetetty edustajaa
Ehyt ry:n kokoukset Arja Hurme

17. KESKUSLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTA
Vuoden 2019 toimintaa varten liitto laati toimintasuunnitelman vakiintuneiden toimintamuotojen
jatkamisen pohjalta. Liitto on pyrkinyt tukemaan niin koulutuksellisesti kuin taloudellisesti
jäsenyhdistyksiä tiukoissakin taloudellisissa olosuhteissa.
Jäsenyhdistykset, joilta on saatu tieto, ovat tehneet
vuoden 2019 aikana yhteensä 138 432 tuntia
lähimmäispalvelu- ja vapaaehtoistyötä, joka sisältää
omaishoitotyötä ilman oh-tukea, lastenhoitotyötä,
ystävätoimintaa ja naapuriapua. Vapaaehtoistyöhön
kuuluu kerhoissa ja tapahtumissa avustaminen,
lomatoiminta, retkien järjestäminen sekä
yhdistysten hallinnointi. Uusia jäseniä liittyi
yhdeksään paikallisyhdistykseen yhteensä 110.
Espooseen liittyi kuusi, Etelä-Hämeeseen yhdeksän,
Joensuuhun 18, Keski-Suomeen neljä, Satakunnan
yhdistykseen 39!, Tapanilaan yhdeksän, Vallilaan
seitsemän, Varkauteen kaksi ja Vehkalahti-Haminan
yhdistykseen liittyi 16 uutta jäsentä.
Jäsenyhdistykset ovat järjestäneet monipuolisesti erilaisia tilaisuuksia, kuten syntymäpäiväjuhlia
jäsenilleen, puurojuhlia, joululounaita ja äitienpäiväjuhlia 30 kertaa.
Lisäksi jäsenyhdistysten toimintaan kuuluu oleellisena osana iltapäiväkerhot, joissa käytiin vuoden
2019 aikana yhteensä 5772 kertaa.
Erilaisista asioista, kuten terveyteen tai kulttuuriin liittyvät luennot ja opintokerhot, olivat suuri
osa yhdistysten toimintaa. Luentoja järjestettiin vuoden aikana yhteensä 86 kertaa. Luentoaiheet
käsittelivät niin sotea, diabetesta kuin muistiakin. Luentoja järjestettiin yhteistyössä esimerkiksi
Muisti- ja Kuuloliiton kanssa. Lisäksi paikallisyhdistyksissä harrastettiin liikuntaa, kuten vesi- ja
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tuolijumppaa sekä mukavia ulkopelejä, kuten mölkkyä ja ulko-bocciaa. Paikallisyhdistykset tekivät
myös tervehdyskäyntejä esimerkiksi päiväkoteihin ja palvelutaloihin. Tervehdyskäyntejä kertyi
vuoden aikana 152 kertaa.
Paikallisyhdistykset virkistäytyvät tekemällä retkiä. Yhdistykset retkeilivät 61 kertaa vuonna 2019
muun muassa teattereihin, museoihin, näyttelyihin ja erilaisiin kulttuurikohteisiin.
Tässä muutama poiminta yhdistysten vuosikertomuksista ja vapaaehtoistoiminnasta, jota
paikallisyhdistykset tekevät.

Espoon Kotien Puolesta yhdistyksen viideskymmenesneljäs toimintavuosi oli tapahtumia täynnä.
Yhdistyksen toimintaan kuuluu olennaisena osana iltapäiväkerhot, joihin kokoonnuttiin joka tiistai.
Erityisesti kerhojen toimintaa kiiteltiin, koska sen koettiin lievittävän yksinäisyyttä ja tarjoavan
alustan ystävyyssuhteiden syntymistä varten. Yhdistyksen jäsenet tekivät monipuolisesti erilaisia
retkiä lähiseuduille kuten Moision Kartanoon ja kuuntelemaan Satumaa musikaalia Lohjalle sekä
joulukonserttia Leppävaaran kirkkoon. Retkien lisäksi yhdistys juhli yhteisiä juhlia, kuten
äitienpäivää, isänpäivää ja yhteisiä syntymäpäiväjuhlia runsaan osallistujamäärän voimin.

Etelä-Hämeen Kotien Puolesta yhdistyksen toiminnan perusperiaate on tuottaa iloa ja virkistystä
vähävaraisille sekä syrjäytyneille ja syrjäytymisvaarassa oleville perheille sekä yksinäisille. Yhdistys
on kuluneena vuonna oman järjestötoimintansa lisäksi avustanut seudun autottomia lähimmäisiä
asioiden hoidossa. Jäsenet ovat kuljettaneet kyydin tarvitsijoita mm poliklinikalle, kauppaan,
Kelaan sekä muihin tarpeellisiin paikkoihin. Asunnottomien yössä yhdistys jakoi maksutta
lämpimiä talvivaatteita ja kenkiä, jotka oli saatu lahjoittajilta.
Yhdistys järjesti teatteriretken Iittalaan Pirttikosken kesäteatteriin ja kansankulttuuria pidetään
yllä ”Kirjoittamo” -kerhoissa, jonka jäsenet kokoontuvat n 10 kertaa vuodessa purkamaan
tuntojaan paperille. Varainhankintana yhdistys järjestää mm kahvitukset Hattulan teatterin
väliaikoihin sekä järjestää tarjoiluja myös muiden yhdistysten tilaisuuksiin.

Hyvinkään Kotien Puolesta yhdistyksen toimintaan kuului merkittävänä osana iltapäiväkerhot,
mutta yhdistyksen jäsenet kokoontuivat myös vesijumpan merkeissä 34 kertaa. Luento- ja
keskustelutilaisuuksia järjestettiin eri aiheista mm Rakentava Hyvinkää, Alakoululaiset ennen ja
nyt, Asumisoikeusasumisesta ja Lasten oikeuksista.
Vuoden 2019 kotiseutu- ja kulttuuriretki järjestettiin oppaan johdolla Fiskarsiin ja Lohjanharjulle.
Fiskarsin alueella tutustuttiin kahteen museoon ja saatiin mielenkiintoista tietoa alueen
historiasta. Paluumatkan jaloittelutauko omituisuuksien elämystavaratalo Kasvihuoneilmiön
ympäristössä.

Ilmajoen Kotien Puolesta yhdistys on toiminut omaishoitajien tukena ja järjestänyt neuvonta- ja
koulutustilaisuuksia aiheesta 22 kertaa yhteensä 440:lle henkilölle! Virkistystoimintana järjestettiin
muistihuoltoa, tuolijumppaa, käsityökerhoja ja murrepakinat. Jäsenet vierailivat vuoden aikana eri
palvelutaloissa. Yhteisruokailut kuuluivat yhdistyksen vuoden ohjelmaan tärkeänä osana, Kotien
Päivän -juhla yhteisruokailuineen seurakuntatalolla keräsi paikalle 130 henkeä. Yhdistys järjesti
teatteri-, museo- sekä laavuretket lähiseuduille runsaille osanottajamäärille. Myöskään lapsia ei
unohdettu, heille järjestyi Ilmajoen musiikkijuhlille ilmainen lasten iltapäivä.
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Joensuun Kotien Puolesta yhdistykselle toimintavuosi oli viideskymmenesseitsemäs. Yhdistys
panostaa vapaaehtoisten hyvinvointiin ja jaksamiseen. Tänä vuonna Joensuun vapaaehtoisia
kiitettiin ostamalla näytös Aleksi Mäkelän elokuvaan ”Olen Kari Tapio, ja olen suomalainen”
Elokuva kertoi itsensä voittamisesta ja elämän pettymyksistä. Ennen kaikkea tämä oli tarina
selviytymisestä.
Tänä vuonna Joensuun yhdistys järjesti kahdeksan luentotyyppistä tilaisuutta kerhojen, retkien ja
teatterimatkojen lisäksi. Toimintaan 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.

Monipuolisen ja virikkeellisen toiminnan takaamiseksi jokaisen jäsenen panos on
ollut arvokas, siitä kiitokset kaikille mukana olleille!
Helena Vuori, liittohallituksen sihteeri
Keski-Suomen Kotien Puolesta yhdistyksen tavoitteena on eri ikäryhmien terveyden edistäminen,
virkistäytyminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Sosiaalisten suhteiden luomista tuetaan mm erilaisilla
tapahtumilla; Pihtiputaan ja Viitasaaren alueen erityisryhmien karaoketanssit, lasten tapahtumilla
sekä hoitolaitoksissa järjestettävillä piparitalkoilla. Jäsenistölleen yhdistys järjestää virkistykseksi
myös keilailua, jouluruokailua sekä teatterielämyksiä. Viittä vähävaraista perhettä muistettiin
joulun aikaan 50€:n arvoisilla avustuskasseilla diakoniatoimen kautta.
Kotkan Kotien Puolesta yhdistys kokoontui iltapäiväkerhon merkeissä vuoden 2019 aikana 16
kertaa, juhlivat Naisten-, äitien ja ystävänpäivää sekä viettivät kevät- ja joulujuhlaa. Teatteri- ja
konserttimatkoja tehtiin yhteensä kuusi kertaa.
Kotkan Kotien Puolesta syyskokouksessa päätettiin yksimielisesti erota Kotien Puolesta Keskusliitto
ry:stä. Ero astui voimaan 1.11.2019.
Toivotamme Kotkan yhdistysväelle mukavaa jatkoa. Ehkäpä vielä tapaamme.
Oulun Seudun Kotien Puolesta yhdistyksen Aila Heikkinen on toiminut pitkään ja ansiokkaasti
Oulun Kotien Puolesta yhdistyksen puheenjohtajana sekä Kotien Puolesta keskusliiton
liittohallituksen jäsenenä. Oulun yhdistyksen toiminta on hiipunut vuoden 2019 aikana ja
yhdistyksen hallitus on päättänyt vuosikokouksessaan päättää toiminnan Oulun seudulla.
Kiitämme Oulun Kotien Puolesta yhdistystä pitkään jatkuneesta yhteistyöstä ja toivotamme
aurinkoisia päiviä. Toivottavasti tapaamme muissa merkeissä.
Pohjois-Haagan Kotien Puolesta yhdistyksen vuosi oli haastava. Hallitukseen ei meinannut löytyä
jäseniä. Yhdistyksen voimanaiset kuitenkin sinnittelivät ja saivat toiminnan jatkumaan.
Erilaiset teemailtapäiväkerhot olivat yhdistyksen ydintoimintaa. Kerhoissa kävi esittelijöitä eri
aiheista mm. terveyteen, hyvinvointiin ja pukeutumiseen liittyen. Lisäksi kuntoa ja mielenvireyttä
pidetään yllä järjestämällä tuolijumppaa ja bingoa. Arvonta on suosittua, palkinnot saadaan
lahjoituksin ja vapaaehtoisilta.
Yhdistys järjesti jäsenilleen myös erilaisia retkiä ja matkoja. Tapanilassa käytiin työväenteatterin
esitystä katsomassa, syyskuussa matka suuntautui Pärnuun, jonne mukaan lähti 30 henkilöä,
perinteinen jouluinen puurojuhla vietettiin Lepolammella. Laskiaisena yhdistys tarjoaa jäsenilleen
grillimakkaroita ja laskiaispullia kahvin kera. Yhdistys palasi juurilleen ja kokoontuu
kerhotapaamisissaan Ilkantie 16.
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Satakunnan Kotien Puolesta yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 328! Uusia jäseniä liittyi
vuoden aikana 39.
Yhdistys järjestää paljon erilaista toimintaa vesijumpasta risteilyihin ja matkoihin, teatteri- ja
konsertti-/musikaalikäyntejä sekä ostosmatkoja. Iltapäiväkerhoissa, jotka kokoontuvat joka toinen
tiistai, käy luennoimassa eri alojen ammattilaisia kauneuden hoitotarvikkeista pankkiasiointiin ja
koulutusta järjestetään älypuhelinkoulutuksesta englannin kielen opiskeluun.
Järjestipä Satakunnan yhdistys 71:lle henkilölle Viini- ja lauluillan ravintolassa sekä jokavuotisen
Ruusujuhlan harrastetyönäyttelyineen, jossa vierailijoita 86 henkilöä.

Satakunnan yhdistyksen hallituksen mottona onkin
Yhdessä on mukavampi viettää aikaa kuin yksin kotona!

Tapanilan Kotien Puolesta yhdistyksen 51:s vuosi aktivoi jäsenistöä edellisten vuosien tapaan
tarjoamalla vaihtelevaa ohjelmaa kerhopäivinä sekä erilaisia harrastusryhmiä. Kerhotapaamiset
joka toinen tiistai, usein yhteislaulujen merkeissä, olivat osa Tapanilan yhdistyksen toimintaa.
Kuntotanssi ryhmä kokoontui peräti 36 kertaa ja keräsi osallistujia 423. Tuolijumpparyhmän lisäksi
harrastusryhmissä pelattiin mölkkyä ja ulko-bocciaa. Yhdistyksessä oli jäseniä vuoden 2019 lopussa
185, joista uusia yhdeksän.
Vuoden aikana valitettavasti vahvistui, ettei yhdistyksen jatkaminen ole enää mahdollista, koska
uusia voimia hallitustyöskentelyyn ei löytynyt. Jäsenistö päätti syyskokouksessaan 22.10.2019, että
toiminta lopetetaan vuoden vaihteessa. Toivomme, että Tapanilan yhdistyksen väki löytää uusia
harrastusmahdollisuuksia sekä kerhoja. Olette myös tervetulleita muiden Kotien Puolesta
yhdistysten toimintaan mukaan.

Vallilan Kotien Puolesta yhdistys kokoontui kaksi kertaa kuussa iltapäiväkerhojen merkeissä.
Kerhoissa kävi vierailijoina luennoitsijoita kiinnostavista aiheista, kuten hyvästä ja mielekkäästä
vanhuudesta ja vanhustenhoidosta, muistisairauksista, Egyptin kiertomatkasta sekä Kotien
Puolesta liiton historiasta. Ehdittiinpä vaihtaa kuulumisiakin tuttujen kesken, kuunnella runoja,
laulaa ja jumpata.
Kerhoista saatua palautetta: Ihanan virkistävää käydä täällä kerhossa ja tavata tuttuja. Luennot
sisältävät mielenkiintoista asiaa ja hyvä kun on tilaisuus kysellä asioita luennoitsijoilta.
Vallilalaiset tekivät myös retkiä esimerkiksi teatteriin ja museoihin, kuten Tuusulan
Halosenniemeen ja Lotta-museoon sekä tutustuivat eri lomakoteihin. Vallilan Kotien Puolesta
yhdistyksessä juhlittiin niin äitienpäivää kuin jäsenien tasavuotispäiviäkin ja suunniteltiin yhdessä
tulevan vuoden retkiä.
Erityiskiitos vielä kerhojen kahvikestityksistä huolehtineille emännille!

16

Varkauden Seudun Kotien Puolesta yhdistyksessä harrastettiin yhdessä vesijumppaa.
Yhdistyksessä juhlittiin monipuolisesti erilaisia juhlia: vappua, äitien- ja isänpäivää, syntymäpäiviä
ja pikkujouluja. Varkauden Seudun Kotien Puolesta yhdistys retkeili myös innokkaasti: matkoja
tehtiin Leppävirran Muumimaannäyttelyyn ja kesäretki Pöyhölän pappilaan, samalla matkalla
vierailtiin Sylvi Kekkosen syntymäpaikalla sekä tutustuttiin Jäppilän puuveistospihaan. Lisäksi
laulateltiin ja ulkoilutettiin Louhirinteen hoivakodin asukkaita. Muihin sosiaalisiin kohteisiin, kuten
lasten- ja vanhainkoteihin, tehtiin tervehdyskäyntejä 93 kerta.
Varkauden iltapäiväkerhoissa, joka kokoontui 14 kertaa, kävi luennoitsijoita kertomassa
monipuolisesti eri aiheista, mm ravinnosta ja elämän haasteista sekä lähetystyöstä Afrikassa.

Vehkalahti-Haminan Kotien Puolesta yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Mirja Kolsi
menehtyi yllättäen 25.4.2019 Haminassa 79-vuotiaana. Yhdistyksen hallitus oli uuden suuren
haasteen edessä. Toimintasuunnitelman kaikki tapahtumat saatiin kuitenkin yhteistyöllä
toteutettua.
Yhdistys järjestää jäsenistölleen sekä muille halukkaille vesijumppaa sekä erilaisia retkiä, matkoja
ja teatterikäyntejä. Sokkomatka suuntautui Loviisaan ja Porvooseen oppaan johdolla,
Kotiseuturetken antia Vaalimaalla ja Virolahdella olivat tutustuminen Zari -kauppakeskukseen,
Virolahden ja Klamilan idyllisiin kirkkoihin sekä Harjun oppimiskeskuksen museoon. Leminsärää
nautittiin särämatkalla, joka kuului myös retkikohteisiin. Yhdistyksen jäsenet osallistuvat
aktiivisesti Kumppanuustalo Hilman tapahtumiin sekä muiden yhdistysten järjestämiin
koulutuksiin ja tilaisuuksiin.

Vehkalahti-Haminan motto: ”ILMAN TEITÄ, EI OLIS MEITÄ”
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In memoriam

Mirja Kolsi 11.5.1940-25.4.2019
Vehkalahden-Haminan Kotien Puolesta yhdistyksen puheenjohtaja Mirja Kolsi menehtyi
yllättäen 25.4.2019 Haminassa 79-vuotiaana. Mirja Kolsi oli Kotien Puolesta Keskusliiton
liittohallituksen pitkäaikainen jäsen ja hänet muistetaan erityisesti ansiokkaasta ja
tuloksellisesta toiminnastaan Vehkalahden-Haminan Kotien Puolesta yhdistyksessä sekä
Hilman Järjestöt ry:n perustajajäsenenä.
Liittohallitus piti hiljaisen hetken Mirja Kolsin muistolle kokouksessaan 22.5.2019.
Mirjaa jäivät kaipaamaan aviomies, tytär ja lapsenlapset sekä suuri joukko yhdistysväkeä.
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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

