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JOENSUUN KOTIEN PUOLESTA ry
VUOSIKERTOMUS 2020
YLEISTÄ
Kulunut vuosi oli yhdistyksellemme viideskymmeneskahdeksas, joka osoittautui monin
tavoin erilaiseksi. Olemme joutuneet kehittämään toimintaamme rajoituksiin sopivaksi ja
monet toiminnat ovat peruuntuneet koronarajoitusten vuoksi. Tavoitteenamme on kaikesta huolimatta ollut lähimmäistemme, jäsentemme ja vapaaehtoistemme hyvinvoinnin
lisääminen.
Toimintamme on suunnattu kaikenikäisille vauvasta vaariin, tavoitteenamme on sukupolvien välisen kanssakäymisen vahvistaminen yhdessä vietetyn vapaa-ajan myötä.
Perheyhteyttä pyrimme tukemaan järjestämällä sellaisia tapahtumia, joihin voi osallistua
myös isovanhemmat yhdessä lasten ja lastenlasten kanssa.
Olemme kehittäneet toimintaamme pienin askelin, jolloin
voimme jatkaa onnistuneita toimintojamme lisäten uutta
tarpeen ja mahdollisuuksiemme mukaan, uudet ideat ovat
aina tervetulleita. Yhdessä olemme huolehtineet myös heistä, jotka jostain syystä eivät muuten pääse mukaan tai tarvitsevat toisten apua osallistumiseensa.
Työssämme keskitymme toimintaan, joka käytettävissä olevilla resursseillamme on
mahdollista ja vaikuttavaa. Jotta vision tavoitteet toteutuvat, huolehdimme hyvin vapaaehtoisistamme ja varmistamme heille mahdollisuuden onnistua ja tuntea iloa.
Olemme tarjonneet myös muille kuin jäsenille mahdollisuuden osallistumiseen. Yhteistyö
muiden järjestöjen kanssa on mahdollistanut osallistumisen pienempiä ryhmiä kiinnostaviin tapahtumiin ja näin olemme pystyneet tarjoamaan monipuolisempia osallistumismahdollisuuksia.
Toiminta-ajatuksemme - ”Joensuun Kotien Puolesta – vapaaehtoistyötä osallisuuden
lisäämiseksi, ilon ja huvin voimalla!” - on edelleen ajankohtainen.
KOKOUKSET JA EDUSTUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 26.2.2020 Joensuun Kansalaistalolla, mukana oli 18
yhdistyksen jäsentä. Kokous hyväksyi vuoden 2019 tilit, toimintaselostuksen ja
vuosikertomuksen.
Syyskokous oli 26.10.2020 Bomballa Nurmeksessa, mukana oli 23 jäsentä päättämässä
tulevan vuoden toiminnasta ja valitsemassa yhdistykselle johtoa vuodelle 2021. Kotien
Puolesta Keskusliiton edustajakokousedustajanamme oli Anneli
Pulkkinen ja varalla oli Sirkka Leskinen. Kokouksessa, joka
pidettiin netin välityksellä, käsiteltiin Keskusliiton taloutta ja
toimintaa, sekä luotiin katsausta tulevaan.
Keskusliiton hallituksessa yhdistyksestämme oli Helena Vuori ja
varalla Anneli Pulkkinen.
Kotikartanoyhdistyksen kokouksissa yhdistystämme edusti
Sirkka Leskinen ja hallituksessa yhdistystämme edusti Arja Karti.
JÄSENISTÖ
Yhdistyksemme jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa 257, joista naisia 202 ja miehiä 55.
Jäsenemme ovat kaksikymmentävuotiaista yhdeksänkymmentävuotiaisiin, ikäjakautuma
on varsin suuri. Jäsenistämme kuoli vuoden 2020 aikana Saini Hyttinen, Mauri
Sivu 1 / 4

Tahvanainen, Jouko Vuori ja Soile Autti. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 14, eronneita ja
jäsenmaksurästien vuoksi erotettuja oli 8 henkeä.
HALLITUS
Hallituksen tehtävänä on ollut johtaa yhdistyksen toimintaa ja huolehtia sen taloudesta.
Hallitus kokoontui järjestäytymiskokouksen lisäksi vuoden 2020 aikana 10 kertaa.
Hallitukseen kuuluivat (kokouksiin osallistumiset):
Helena Vuori; puheenjohtaja
(11)
Sirkka Leskinen; varapuheenjohtaja
(10)
Kirsi Härkönen; sihteeri
(10)
Arja Karti; kirjanpito
(10)
Anneli Pulkkinen; opintosihteeri
(8)
Kirsi Lavikainen
(4)
Leena Pussinen
(9)
Merja Salminen
(9)
Ritva Simonen
(9)
Raija Turunen
(11)
Heli Ylijoki
(8)
Alli Tahvanainen hoiti laskujen maksut
Toiminnan tarkastajina ovat toimineet Maija Närhi ja Juhani Muikku, sekä varalla Kalevi
Palviainen ja Soile Autti.
LOMATOIMINTA
Hyvinvointilomat peruuttivat yhdistyksemme tuetut lomat Tanhuvaarassa koronarajoitusten
vuoksi.
LÄHIMMÄISTYÖ
Jäsenemme ovat osallistuneet vapaaehtoistyöhön ja kunnostautuneet monin tavoin
lähimmäistyössään. Haluamme jakaa kiitokset kaikille jäsenillemme tehdystä työstä.
Kaikkea työtä emme edelleenkään ole onnistuneet kirjaamaan, mutta tärkeintä on tehty työ
ja annettu apu, ei kirjaaminen.
Kotien päivänä 30.9. kehotimme jäseniämme viettämään hetken läheistensä parissa
muistelemalla menneitä ja suunnitellen tulevaa.
Tarjosimme vapaaehtoisillemme virkistykseksi mahdollisuuden osallistua ”Kätkäläisen
vanhat päivät – tarina mustasta koirasta” esitykseen Joensuun kaupungin teatterissa, 52
vapaaehtoistamme noudattikin kutsua – koronan säikäyttämänä 15 heistä perui osallistumisensa viime tipassa.
Yhdistyksemme edustajana on Arja Karti osallistunut Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan verkoston toimintaan.
KERHO- JA OPINTOTOIMINTA
Kerhomme on kokoontunut Joensuun kansalaistalolla. Kerhojen toiminta on kärsinyt
koronarajoituksista pitkin vuotta. Kerhossa on muisteltu menneitä ja keskusteltu
ajankohtaisista aiheista. Kerhossa on tehty perinteisiä käsitöitä ja askarteluja, Leena
Pussinen ja Merja Salminen ovat toimineet kerhojen
vetäjinä.
Perinteinen "Rento" – kurssi peruuntui kevään tiukkojen
koronarajoitusten
vuoksi
samoin
kuin
suunnittelemamme luontoretki/kurssi Ruunaan koskille ja Kotiseutukurssimme Kuopioon, myös suunniteltu
kulttuurikurssi jäi toteutumatta. Päätimme yrittää
järjestää ne uusin voimin vuonna 2021.
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Järjestimme myös viisi luentotyyppistä tilaisuutta.
• Jätehuolto ja kotitalouksien rooli kierrätyksessä, jäteneuvoja Tommi Kukkonen Puhas oy:stä kertoi jätehuollon määräyksistä, organisoinnista ja toteutuksesta
Joensuussa. Mikä on kotitalouksien rooli jätehuollon toimivuudessa ja kierrätysideologian toteuttamisessa. Kuulimme myös tulevaisuuden näkymiä käytettävistä
materiaaleista, jätteistä ja kierrätyksestä.
• Tutustuimme Joensuun Kukkataloon, jossa kuulimme toiminnan kuvausta, puutarhojen ja yleensä kasvien hoidosta ja merkityksestä ympäristölle ja ihmisille.
• Sosiaalisten suhteiden ylläpito ja merkitys poikkeusoloissa. Tämä oli ensimmäinen
kokoontuminen koronarajoitusten jälkeen. Keskusteltiin ja pohdittiin yleisellä tasolla
sosiaalisten suhteiden merkityksestä ja lisäksi siitä, miten kukin oli ylläpitänyt sosiaalisia suhteita koronarajoitusten aikana. Jaettiin kokemuksia ja tuntoja ja
valmentauduttiin samalla taudin mahdolliseen toiseen aaltoon rajoituksineen. Verrattiin myös korona-ajan ja sota-aikojen kokemuksia keskenään.
• Utran lähiretkeilyalueeseen tutustuminen - Opintokäynti Joensuun lähiretkeilypaikalle. Tutustuimme alueeseen patikoiden, osa kalasti ja tutkimme myös alueen
mahdollisuudet retkiruokailuun. Olimme vuokranneet kolmeksi tunniksi kodan, jossa
halukkaat saivat ruokailla ja seurustella.
• Virkistys ja koulutus terveyteen ja liikuntaan liittyen. Liikunnanohjaajat Sami Tuominen ja Maiju Kilpeläinen pitivät luentoja terveellisestä ravinnosta, liikunnasta ja
kehonhuollosta. Ohjatusti päästiin kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja mm. seinäkiipeilyä, erilaisia pallopelejä, kaupunkitaistelua ja polkuautoilua. Ohjelmaan mahtui
myös vapaata seurustelua ja sosiaalisten suhteiden solmimista. Terveellistä ravintoa
saimme myös nauttia.

Kotien Puolesta Keskusliiton Strategia-seminaari 2020:ssa yhdistystämme edustivat
Arja Karti, Merja Salminen ja Helena Vuori.
Kotien Puolesta Keskusliiton toinen koulutuspäivä oli marraskuussa, jolloin käytiin läpi
järjestötoimintaa, lomien järjestämistä ja koulutustoimintaa. Koulutus oli yhdistetty lähija etäkoulutusta, yhdistyksestämme mukana olivat Helena Vuori ja Anneli Pulkkinen.
Saimme TSL:n avustusta (vuoden 2019 avustus) Kotien Puolesta Keskusliiton kautta
opintotoimintaamme 1500€.
Olemme Kotikartanoyhdistyksen jäsenyhdistys ja heidän monipuoliset kurssit ja
tapahtumat ovat olleet jäsenistömme käytettävissä.
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VIRKISTYSTOIMINTA
Helmikuussa oli Kulttuuritehdas Siihtalan verkostotapahtuma, johon osallistuimme,
silloin vielä näytti, että on tulossa toimelias vuosi.
Helmikuussa osallistuimme myös Konserttiin ”Rakkaudella”, jossa
kuulimme operettia, musikaaleja solisteina Pentti Hietanen ja
Angelika Klas.
Maaliskuussa ehdimme juuri ennen kaiken sulkua vielä teatteriin,
näimme ”Stalinin lehmät” Joensuun kaupungin teatterissa. Voimakas ja eeppinen Sofi Oksasen esikoisromaani kuvasi kolmen
naisen elämää eri sukupolvien ja yhteiskuntien kehyksissä – isoäidin, äidin ja tyttären näkökulmista. Ote henkilöhahmoihin ja heidän
välisiin siteisiinsä oli rakastava, mutta tiukka. Kuvatessaan Sofian,
Katariinan ja Annan elämää kommunistisessa Virossa ja kapitalistisessa
Suomessa
loi
Oksanen
tarkkanäköisen
ja
kaunistelemattoman silmäyksen koko 20. vuosisadan ajankuvaan, idän ja lännen räikeään kahtiajakoon, jonka vaikutukset ulottuvat 1930-luvulta nykypäivään. Stalinin lehmät
oli myös armoton tarina elämää hallitsevasta ja määrittävästä syömishäiriöstä, häpeän ja
arvottomuuden tunteiden voimasta ja naiseuden mahdottomuudesta.
Elokuussa oli vuorossa ”Ranskalainen ilta” – Utran Uittoareenalla ulkoilma konsertissa.
Konsertissa sopraano Laura Pyrrö ja baritoni Gabriel Suovanen esittävät ranskalaisia
chansoneita, elokuvamusiikkia sekä aarioita säestäjinään Trio Arto Tarkkonen, harmonikka, Kemal Achourbekov, piano ja Mikko-Ville Luolajan-Mikkola, viulu.
Jo perinteisen syysretken teimme Bomballe. Perillä kaikilla oli mahdollisuus ulkoiluun ja
kylpyläkäyntiin. Lounastimme seisovasta pöydästä ja kävipä joku
ostoksillakin paikallisien käsityöläisten myymälässä.
Lokakuussa oli lasten vuoro Teatteri-Traktori toi lavalle Mauri Kunnaksen lastenkirjojen pohjalta dramatisoidun näytelmän Hui Kauhistus ja
muita melko pelottavia tarinoita, jossa illan pimettyä seikkailevat
Tassulan kylän kummitukset, vampyyrit, möröt, hirviöt ja kolisevat
luurangot. Uskaltaisitko sinä astua mukaan seikkailuun?
Tukeaksemme lapsiperheiden mahdollisuutta olla mukana, olemme tarjonneet lapsille
lähes kaikkiin tapahtumiin ilmaisen mukaanpääsyn, vain Tanhuvaaranretkestä perimme
pienen omavastuun.
VARAINHANKINTA
Toimintamme rahoittamiseksi, järjestimme kuluneen vuoden aikana arpajaisia sekä
myyjäiset.
Yhdistyksemme toimintaa on avustanut Joensuun kaupunki 600€:lla.
TIEDOTUSTOIMINTA
Yhdistys on tiedottanut toiminnastaan sähköpostilla, jäsenkirjeissä (2kpl) ja Karjalan Heilin
järjestöpalstalla. Olemme laatineet yhdistyksestämme kotisivun Jellin yhteyteen
(https://www.jelli.fi/toimija/joensuun-kotien-puolesta-ry/), josta löytyy linkki myös
keskusliiton sivuille. Yhdistyksellämme on facebook-sivut ja ryhmä, molemmat löytyvät
nimellä Joensuun Kotien Puolesta ry.
LOPUKSI
Monipuolisen ja virikkeellisen toiminnan takaamiseksi jokaisen jäsenen panos on ollut
arvokas, siitä kiitokset kaikille mukana olleille!

Hyväksytty vuosikokouksessa 25.2.2021
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