
 

 
 
 

 
 
 
 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 
 
Satakunnan Kotien Puolesta ry kuuluu Kotien Puolesta Keskusliiton alaisuuteen, joka on yleishyödyllinen, 
valtakunnallinen vapaaehtoistyö- ja lähimmäispalvelujärjestö ja jäsenyhdistyksiä on 12 eri puolilla 
maatamme tällä hetkellä. Toimintavuosi 2020 oli yhdistyksen 54. toimintavuosi.  
 
Hallinto  
Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 9 jäsentä.  Yhdistyksen ja 
hallituksen puheenjohtajana toimi Laila Laakso, varapuheenjohtajana Tarja Nieminen, taloudenhoitajana 
Raija Hautaoja, sihteerinä Katriina Kavenius.  Muut hallituksen jäsenet olivat Taina Valli, Ritva Ahokas, Arja 
Lahtinen, Anneli Huhta, Oili Westerlund ja Marjatta Bragge. 
 
Yhdistyksen toiminnantarkastajina vuonna 2020 toimivat Eira Tuomi ja Marja Peltola, varalla Kaija Siirtonen 
ja Elise Kotomaa. 
 
Toimintavuonna pidettiin 5 hallituksen kokousta, vuoden 2021 järjestäytymiskokous marraskuussa ja 2 
sääntömääräistä kokousta. Vuosikokous 17.2.2020 Yhteisötalo Otavassa ja syyskokous 27.10.2020 
Yhteisötalo Otavassa, mukana oli vieraana Kotien Puolesta Keskusliiton toiminnanjohtaja Kati Nikola. Kati 
toi Keskusliiton terveiset. Koronan johdosta yhdistyksen asioita hoidettiin runsaasti puhelimitse ja 
sähköposteilla. Hallituksen uutena kokouspaikkana toimi Yhteisötalo Otava, johon jäsenyhdistyksenä 
kuulumme vuodesta 2020 alkaen.  
 
Yhdistystämme Kotien Puolesta Keskusliiton Liittohallituksessa varsinaisena jäsenenä edusti Katriina 
Kavenius ja Edustajakokouksessa huhtikuussa yhdistystä edusti Laila Laakso Teams -etäyhteydellä. 
 
Jäsenet 
Toimintavuoden lopussa jäsenmäärä oli 255, josta 1 yhteisöjäsen. Eronneita jäseniä poistettiin 87 ja uusia 
merkittiin 12 jäsenluetteloon. 

 
Varainhankinta 
Vuonna 2020 jäsenmaksu pysyi ennallaan eli 10 €/jäsen ja yhteisöjäseniltä 12 €/vuosi. Kerhotapaamisten 
yhteydessä järjestetyillä kahvitarjoiluilla ja arpajaisten myyntituloilla kartutettiin varoja. Jäsenet ovat 
lahjoittaneet arpajaispalkintoja toimintavuoden iltapäiväkerhoissa.  
 
Tiedotustoiminta 
Jäsenille postitettiin 2 jäsenkirjettä toimintavuonna. Jäsenkirjeissä ilmoitettiin kevät-, kesä- ja syyskauden 
toiminnasta. Iltapäiväkerhoista ilmoitettiin Satakunnan Viikon yhdistys- ja SK Menoinfo -palstoilla. 
Sääntömääräisistä kokouksista ilmoitettiin myös Satakunnan Viikossa.  Tänä vuonna myös ilmoitettiin 
peruutuksista näissä lehdissä. 

 
Yhdistyksellä on julkiset Facebook-sivut, sivuilla julkaistaan toimintaan liittyvien tapahtumien kuvia ja 
lyhyitä selostuksia ja tänä vuonna myös peruutuksista.  Sivut löytyvät satakunnan kotien puolesta –nimellä 
Facebookin hakukentässä. Käykää” tykkäämässä”. 
 



 
 
VARSINAINEN TOIMINTA 
 
Liikunta 
Maaliskuussa myös liikuntatoiminta loppui kuin seinään. Lisäksi Aqua Trainingin toiminta irtisanottiin 
huhtikuussa päättyväksi. Kesän ja syksyn aikana liikuntatoimintaa ei ole saatu uudelleen käyntiin 
Mikaelsgårdenissa. 
 
Tuolijumppa kuitenkin pääsi alkamaan uudessa paikassa eli nuorisotalolla syyskuussa torstaisin entiseen 
tapaan. 10 kertaa jumpattiin tutun vetäjän, Eira Ruotsalaisen johdolla.  
 
Vapaaehtoistoiminta 
Palvelukoti Himmelin asukkaiden kanssa ei päästy enää keväällä ulkoilemaan koronatilanteesta johtuen. 
Toimintaa ei enää jatketa ensi vuonna Himmelin ”alasajon” vuoksi. Yhdistyksen kiitokset vapaaehtoisille, 
jotka ovat vuosien varrella toimineet tässä toiminnassa. Kiitos Ritva Ahokkaalle yhdyshenkilönä 
toimimisesta vuosien varrella. 
 
HVL:n tuettu lomatoiminta 
Hyvinvointilomien tuettu aikuisten ryhmäloma piti olla toukokuussa Urheiluopisto Kisakeskuksessa 
Raaseporissa. HVL perui kevään loman koronan vuoksi. Siirretty ajankohta oli 28.9. – 3.10.2020. Koronan 
vaikutuksesta peruutuksia tuli runsaasti. Yhdistys järjesti lomalaisille meno/paluu kuljetuksen. Lomalaisia oli 
lopulta 18 henkilöä. 
 
Iltapäiväkerhotoiminta 
Iltapäiväkerho kokoontui parittoman viikon tiistaina klo 13.00 Seurakuntakeskuksessa, Itäpuisto 14, 2 krs. 
 
28.1.2020 Info, Ulla Leino/Muistojen kapsäkki 101 hlö 
11.2.2020 Förskottiystävänpäivä/lauluiltapäivä/Liisanpuisto 86 hlö 
25.2.2020 Energiainsinööri Marjo Kekki 71 hlö 
10.3.2020 Hoitotarvike Karpalopiste 62 hlö 
24.3.2020 Sydän pysähtyy/Satakunnan Sydänpiiri/peruttu 
7.4.2020 Jalkojen hyvinvointi/Fysio Stenman/peruttu 
21.4.2020 Hyvinvointia edistävät palvelut/perusturva/peruttu 
5.5.2020 DiaAsuminen/peruttu 
19.5.2020 Kevätkukkaretki Närpiö/peruttu 
8.9.2020 Kevään, kesän ja syksyn kuulumiset 33 hlö (poikkeuksellisesti Yhteisötalo Otavassa) 
22.9.2020 Defibrilaattorin käyttä/Satakunnan Sydänpiiri, siirto keväältä, 47 hlö 
6.10.2020 DiaAsuminen, siirto keväältä, 41 hlö 
20.10.2020 Hyvivointia edistävät palvelut/perusturva, siirto keväältä, 41 hlö 
3.11.2020 SeniorShop/vaate-esittely 47 hlö 
17.11.2020 Ruusujuhla 55 hlö 
 
Syksyn iltapäiväkerhot onnistuttiin pitämään pienemmällä kokoontumismäärällä ja koronaohjeilla. Maskeja 
ja käsidesiä hankittiin. Iltapäiväkerhoista ilmoitettiin Satakunnan Viikon yhdistyspalstalla ja SK24 Menoinfo 
–palstalla. Kevään iltapäiväkerhojen peruutuksista ilmoitettiin ko. lehdissä sekä yhdistyksen facebook –
sivuilla. 
 
Matkat, teatterit ja muut 
 
15.2.2020 Tasalan Talviteatteri Sound of Music, 48 hlö. 
17..3.2020 Ostosmatka Kokemäki-Lappi-Rauma, peruttiin, 60 lähtijää 
26.4.2020 Reetta Haaviston kartanokonsertti Tuorin Kartanossa, peruttiin, 60 ilmoittautui + varat 
19.5.2020 Kevätkukkaretki Närpiöön, peruttiin, 53 lähdössä + varat 18 



10.6.2020 Umpimähkä, peruttiin, 86 lähdössä 
6.-8.7 2020 Punkaharju, peruttiin, 36 lähdössä 
30.7.2020 Aira-musikaali Valkeakoski, peruttiin, 53 lähdössä + varat 10 
15.9.2020 Ostosmatka Kokemäki - Huittinen, siirtyi keväältä, 33 hlö 
28.9.-3.10.2020 Tuettu ryhmäloma, siirtyi keväältä, 18 hlö  
14.10.2020 Museokeskus Vapriikki ja Muumimuseo Tampereella, 23 hlö 
21.11.2020 Cirque Du Soleil Turku, peruttiin järjestäjän taholta, 12 hlöä ilmoitti halukkuutensa 
3.12.2020 Jouluruokailu ravintola Liisanpuisto, peruttiin, 56 ilmoittautui 
 
Yhdistyksen muutamilla matkoilla meitä turvallisesti kuljettivat Lyttylän Liikenne Oy ja Linja-autoliikenne 
Salonen Ky.  
 
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 ensi 
vuoteen. Hallituksella on ollut toimintavuonna paljon ajateltavaa, suunniteltavaa ja mietittävää. Mutta 
periksi ei anneta. Jaksetaan jatkaa.  
 
Puheenjohtajan terveiset koronavuodelta 
Hyvät jäsenet! Vuosi 2020 on saatu päätökseen, vuosi joka oli monessa suhteessa erilainen ja 
poikkeuksellinen. Vaihtui puheenjohtaja ja tuli korona. Tuli myös digiloikka tutuksi. Jouduttiin perumaan 
kaikki matkat ja tilaisuudet suuremmilta osilta. Oli silti ilo kuulla, että olitte ymmärtäväisiä, mutta 
harmiteltiin tilannetta. Toivottiin, että pysyttäisiin terveinä. Ajateltiin ja toivottiin että koranatilanne 
helpottuu pian, mutta pieleen meni. Kiitos että olette pysyneet mukana. Hallituksessa meillä on hyvä ”me –
henki” ja on mukava toimia jäsenistölle. Kiitos myös hallitukselle koronavuoden ponnisteluista. Jatketaan 
ensi vuonna innolla toimintaa ja toivotaan parempia aikoja. Kyllä tästä selvitään! Ja kyllä nähdään!  
Terveisin puheenjohtaja Laila Laakso. 
 
Lopuksi 
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.  
 
Hallitus kiittää jäseniä osallistumisesta yhdistyksen järjestämiin muutamiin tapahtumiin, jotka voitiin 
järjestää koronavuoden aikana. Kiitos ahkerille tuolijumppaajille sekä vetäjälle.   
 
Vuosi 2020 vietettiin pääosin kotosalla ja kontakteja vältellen. Kyllä sekin aika tulee, että yhdessä on 
mukavampi viettää aikaa kuin yksin kotona! Näin toivotaan! 
 
Hallitus 

 


