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KOTIEN PUOLESTA KESKUSLIITTO RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021
59. toimintavuosi
Kotien Puolesta Keskusliitto ry on pieni, mutta sisukas, kolmentoista paikallisyhdistyksen
kattojärjestö, jonka kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko Suomi.
Liitto on 60-vuotta sitten valinnut johtotehtäväkseen auttaa heikommassa asemassa olevia
yksinäisiä, vähävaraisia ja syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä ja perheitä. Päällimmäisenä
ajatuksena on tuottaa tälle kansanryhmälle iloa ja piristystä arjen harmauteen.
Kotien Puolesta paikallisyhdistykset järjestävät mm. viiden vuorokauden mittaisia tuettuja lomia
yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa.
Eri paikallisyhdistyksillä on myös hyviksi havaittuja toimintamuotoja, joilla piristetään ja
ilahdutetaan jäsenistöä ja muita mukaan haluavia henkilöitä. Toiminnoista on lisätietoa
edempänä.
Koko maailmaa runnellut Covid – 19 virus eli tutummin Koronaksi nimetty pandemia on ulottanut
viruksensa myös suomalaisten yhdistysten toimintoihin. Rajoitukset ovat estäneet jäsenistöämme
kokoontumasta yhteisiin tapaamisiin lähes koko kuluneen vuoden 2021 ajan. Vain muutamia
tilaisuuksia on uskallettu terveysturvallisesti pitää, joihin altistumisen uhallakin saimme jäsenistöä
ja ystäviämme mukaan osallistumaan. Suojautumisesta on pidetty erityisen hyvää huolta, koska
suuri osa toimintaan osallistuvista on ikäihmisiä erilaisine perussairauksineen.
Yhdistyksissämme on vaihdettu puhelimitse tervehdyksiä ja kuulumisia niin sisäisesti kuin myös
sisaryhdistysten kesken. Keskusliiton hallituksen kokoukset ja muukin yhteydenpito on tapahtunut
pääsääntöisesti TEAMS- ja muilla digiyhteyksillä.
Koimme kevään 2021 edustajakokouksessa yllätyksen, kun vuoden 2020 edustajakokouksessa
kolmeksi vuodeksi puheenjohtajan tehtävään valittu Johanna Värmälä ilmoitti lopettavansa
vapaaehtoissuhteensa Keskusliiton keulakuvana kuluneeseen yhteen edustajakokouskauteen.
Ilmoituksensa hän teki vasta pitäessään kokouksen päätöspuheenvuoroa, joten kokous ei enää
voinut valita uutta henkilöä hänen tilalleen. Niinpä puheenjohtajan tehtävät lankesivat
varapuheenjohtajalle.
Kaikki Keskusliiton velvoitteet ja työt on suoritettu yhdessä vapaaehtoistyönä. Sitä on johtanut ja
delegoinut erinomaisesti ainoa osa-aikaista palkkaa saava, toiminnanjohtajana työskentelevä Kati
Nikola. Pahoin pelkään, että ilman hänen työpanostaan, Keskusliitto olisi nyt vain pala historiaa,
muutamien paikallisyhdistysten sinnikkäästi jatkaessa toimintaansa.
Kasvavalla mielenkiinnolla loppuvuodesta ryhdyimme jo odottamaan, mitä SOTE-uudistus tuokaan
tullessaan, joskin aluevaalit tammikuussa 2022 vasta sen pääsevätkin aloittamaan. Käytännön
toteuttaminen siirtyy vuodelle 2023, mutta tätä lukiessamme tiedämme jo enemmän asiasta.
Valtio on kuitenkin satsannut suuria rahamääriä kyseiseen hankkeeseen ja tokihan mekin kaikki
kävimme äänestämässä. Kuitenkin demokratian toteutuminen herättää epäilyksiä, kun reilusti yli
puolet äänioikeutetuista liittyi nukkuvien puolueeseen.
Uteliaana odotamme, että yhäkö säästökohteita haetaan juuri niistä palveluista ja avustuksista,
joista oma jäsenistömme on riippuvainen.
Tekemällä aktiivista jäsenhankintaa uskomme, että kansalaiset heräisivät entistä vahvemmin
puolustamaan etujaan yhdistystemme ja Keskusliittomme kautta. Uusia aktiivisia toimijoita
kaivataan kipeästi myös kaikissa nykyisissä ja mahdollisesti tulevissa paikallisyhdistyksessämme.
Edelleen vallitsevassa pandemiatilanteessa, joka alkoi Suomessa 16.3.2020 ja jatkuu osin edelleen,
julkinen valta on joutunut asettamaan kokoontumisille voimakkaitakin rajoituksia.
Tämä tilanne maassamme tullee kuitenkin pikkuhiljaa hellittämään, koska hallituksen toimesta
kieltoja ja esteitä purettiin jo pala palalta. Sitä mukaa, kun toimintaolosuhteet vapautuvat, meidän
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pitää olla valmiina vastaanottamaan uudet toiminnalliset haasteet. Tärkeää on saada lisää
toimijoita organisoidun sosiaalisen järjestötyön pariin. Määrässä on voimaa.
Tärkeää on aktivoida paikallisyhdistyksiä luomaan kontakteja kotiseutujensa muihin SOSTE- ja
vapaaehtoisjärjestöihin ja suunnitella yhteisiä toimintoja. Sillä keinolla lisäämme myös omaa
näkyvyyttämme.
Vuoden pituinen kokemus puheenjohtajan sijaisena on avannut maallikon ja vannoutuneen
kenttätoimijan silmät ja tästä kokemuksesta viisastuneena tiedän, että meidän pitää saada
Keskusliitolle oikea puheenjohtaja.
Luottamustehtäväni oikeuttamana kiitän Teitä kaikkia kuluneesta vuodesta, siitä valtavasta
vapaaehtoistyön määrästä, jonka kukin on kykyjensä ja voimavarojensa mukaan yhteiseen
tavoitteeseemme tuonut.
Tehdään yhä edelleen yhdessä!
Hattulassa 21.3.2021
Arja Hurme, varapuheenjohtaja
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 toiminnan 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 2021
Erikoisuutena vuodessa erottui pitkä, kuuma kesä: kesäkuussa maan etelä-, keski- ja pohjoisosissa
keskilämpötiloissa mitattiin mittaushistorian korkeimpia lukuja. Lämpötilat olivat 2–6 astetta
pitkän ajan keskiarvojen yläpuolella. Mittaushistoriaa on kertynyt vuodesta 1844 saakka.
Toimintavuotena jatkettiin aikaisemmin aloitettua hallinnon saamista ajan tasalle ja toimivaksi.
Voimavaroja heikensivät edelleen Keskusliiton hakemiin avustuksiin tulleet kielteiset
avustuspäätökset.
Kuluja jouduttiin edelleen sopeuttamaan, jonka vuoksi Keskusliitolla ei ollut koko vuonna
kokoaikaista toiminnanjohtajaa. Toiminnanjohtaja lomautettiin kesä- ja heinäkuun ajaksi, jonka
jälkeen työsuhde jatkui osa-aikaisena 18 tuntia / viikko.
Keskusliiton hallitus kokoontui kuusi kertaa ja sen toimintaa edistivät valiokunnat, joita ovat
sääntö-, talous- ja viestintävaliokunta sekä paikallisen toiminnan kehittämisen valiokunta.
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Sääntöjen mukaisesti valiokunnat toimivat valmistelevina toimieliminä ja päätökset tehtiin
Keskusliiton hallituksen kokouksissa.
Valiokunnat ja Keskusliiton hallitus jatkoivat samoilla kokoonpanoilla edustajakokoukseen 2021
asti, jolloin liiton hallituksen puheenjohtajana vuoden toiminut Johanna Värmälä ilmoitti, ettei hän
pysty jatkamaan vaativampien työtehtäviensä vuoksi. Värmälä ilmoitti virallisesti erostaan
edustajakokouksen päätöspuheenvuorossaan. Keskusliiton puheenjohtajana on toiminut
toukokuusta alkaen varapuheenjohtaja Arja Hurme.
Johanna Värmälän tilalle talousvaliokuntaan valittiin Katriina Kavenius.
Valiokuntien toiminta
Valiokunnat kokoontuvat 2-4 kertaa vuodessa ja niiden toiminnasta vastaavat seuraavat henkilöt:
Talous- ja sääntömuutosvaliokunnat; Arja Hurme, Helena Vuori, Katriina Kavenius ja Kati Nikola.
Viestintävaliokunta; Aarno Turunen, Katriina Kavenius ja Kati Nikola.
Paikallisen toiminnan kehittämisen valiokunta (PTKV) kokoontui neljä kertaa; Lisa Koskinen, Ritva
Peuhkuri, Antero Rautiainen, Arja Hurme ja Kati Nikola. Keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä
vahvistettiin kutsumalla osallistujia yhdistyksistä TEAMS-tapaamisiin. Samalla opittiin etäkokouskäytäntöjä. Edelleen jatkuneet koronarajoitukset huomioiden haastettiin jäsenyhdistysten jäsenet
päivittäisiin ulkoiluhetkiin ”Happivartteihin”.
3. KOULUTUS JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Keskusliiton järjestämät opintotunnit toteutuivat pääsääntöisesti TEAMS-etäyhteyden avulla ja
suuntautuivat suurilta osin TEAMSin ja muiden eri ohjelmistojen käyttöön sekä jäsenyhdistysten
kotisivujen perustamiseen, ylläpitoon ja päivittämiseen. Eri puolilla Suomea toimivien yhdistysten
etäisyydet ja Keskusliiton varallisuus huomioiden TEAMS-yhteyksin toteutettuihin koulutuksiin
pystyi digiloikan ansiosta osallistumaan useampi jäsen yhdistyksistä.
Kansan Sivistysrahasto (KSR) myönsi Keskusliitolle 1000 €:n apurahan ”Näppärästi Netissä” projektiin. Myös useimmat jäsenyhdistykset saivat saman projektin tiimoilta 500 – 1000 €:n
avustuksen Kansan Sivistysrahaston kautta eri maakuntarahastoista. Apurahan turvin saatiin
yhdistyksille perustettua omat kotisivut sekä osin niiden ylläpitoon ja sisällöntuotantoon liittyvää
koulutusta.
Työväen Sivistysliitto (TSL) myönsi Keskusliitolle ja sen jäsenyhdistyksille tukea yhteensä 513:een
opintotuntiin, joista koronan tuomien kokoontumisrajoitusten vuoksi saatiin toteutettua 175
tuntia. Myös tämän tuen turvin saatiin yhdistysten aktiivijäsenille järjestettyä mm. digikoulutusta.
Keskusliitto kanavoi Työväen Sivistysliiton rahoitusta 2.350,00 euroa paikallisyhdistyksille erilaisiin
opintotunteihin ja koulutuksiin.
Keskusliitto järjesti marraskuussa kaksipäiväisen koulutuksen jäsenyhdistyksille Vähäjärven
Kurssikeskuksessa Hauholla. Kolmen kouluttajan ohjaamille koulutuspäiville osallistui kuudesta
yhdistyksestä yhteensä 25 henkilöä, lisäksi yksi osallistui etänä.
Päivien aikana käytiin läpi järjestötoimintaa, verkostoitumisen ja yhteistyön hyötyjä, Työväen
Sivistysliiton opintotuntien raportointia, yhdistysten nettisivujen tilanne sekä tietoteknistä
opastusta ja neuvontaa mm iPadien/tablettien käyttöön. Viestinnästä oli kouluttamassa Marko
Asunto Brostec Oy:stä. Verkkopankkiin liittyvissä asioissa opasti ja neuvoi Marja-Leena Mäkelä.

5

Yhteistyönä neulottiin koulutuspäivien aikana
myös komeaa sinivalkoista kaulaliinaa
suomenkielisen kirjallisuuden isän Jaakko
Juteinin patsaalle Hattulaan. Kuvassa
kaulaliinan neulontaan osallistuneita:
vasemmalla Taina Valli, Marju Vesala, takana
Helena Vuori, Marja-Leena Mäkelä ja Arja
Hurme, edessä Lisa Koskinen, Tarja Nieminen,
oikealla Tarja Järviö.
https://www.hamewiki.fi/wiki/Jaakko_Juteini.
Keskusliiton varapuheenjohtaja Arja Hurme opasti TEAMSin välityksellä Hyvinvointilomien
ryhmähakemusten teossa paikallisyhdistysten vapaaehtoisia.
Kotien Puolesta yhdistyksistä Etelä-Häme, Hamina, Satakunta ja Vallila osallistuivat Vanhus- ja
lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n Ikäteknologiakeskuksen kutsusta ryhmähaastatteluihin, joissa
selvitettiin ikääntyneiden kokemuksia, tarpeita ja ajatuksia digipalveluihin ja digitalisoituvaan
yhteiskuntaan liittyen. Tutkijat Elina Ekholmin ja Kati Tuokkolan toimesta tehtyjen haastattelujen
tulokset julkaistiin VALLI ry:n DigiAgeTalk 2021 -seminaarissa.

4. TIEDOTUSTOIMINTA
Sisäinen tiedottaminen
Yhdistyskirjeet: Yhdistyskirjeitä puheenjohtajille, sihteereille ja taloudenhoitajille sekä
liittohallituksen varsinaisille ja varajäsenille lähetettiin sähköisesti vuoden 2021 aikana kuusi
kertaa. Yhdistyskirjeissä kerrottiin ajankohtaisista asioista.
Keskusliiton hallituksen jäsenet ja valiokunnat ovat käyttäneet sähköpostin lisäksi WhatsApp –
ryhmiä, puhelinrinkejä sekä TEAMS- kokouksia yhteydenpitoon ja viestintään.
Toiminnanjohtaja vieraili:
Haminan, Joensuun, Etelä-Hämeen, Satakunnan ja Vallilan -yhdistyksissä. Tapaamisten yhteydessä
opastettiin jäsenistöä käyttämään mm Omakanta -verkkopalvelua, jossa ajankohtaisena
ajanvaraaminen rokotuksiin, koronarokotustodistusten tallentaminen ja tulostaminen. Samalla
kokeiltiin iPadien käyttöä, tiedon hakemista netistä ja tutustumista eri toimijoiden nettisivustoille.
Teimme harjoituksia ja osallistujille jaettiin seikkaperäiset toimintaohjeet kirjallisina. Lisäksi käytiin
läpi mm liiton ja yhdistysten rahoitus- ja koulutusmahdollisuuksia.

Ulkoinen viestintä
Keskusliiton Facebook-sivulla tuodaan esiin eritoten Kotien Puolesta paikallisyhdistysten
monipuolista toimintaa.
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Kävijämääriä kotisivuilla www.kotienpuolesta.fi:
Vuosi
2019
2020
2021

Kävijöitä kuukaudessa
1791
1930
887

Kävijöitä vuodessa
60 524
36 015
37 316

5. KAMPANJAPÄIVÄ VUONNA 2021
Vuoden 2021 Kotien päivä huomioitiin Keskusliitossa ja sen paikallisyhdistyksissä.
Yhdistyksissä muistutettiin perheiden tukemisen merkityksestä sekä yhteydenpidosta läheisiin.
Etelä-Hämeen yhdistys mm. valmisti kasvis- ja jauhelihakeittoa sekä paistoi pannukakkua Hattulan
Kotikirkon ravintolatiloissa. Maksuttomalle aterialle oli kutsuttuina kaikki yksinäiset henkilöt, joilla
ei ollut ruokaseuraa. Toteutus talkootyönä ja lähes kaikki raaka-aineet lahjoituksina. Osallistujia oli
oma väki mukaanluettuna yhteensä 27 hlöä.

6. SOSIAALINEN LOMATOIMINTA
Kotien Puolesta paikallisyhdistykset järjestävät STEAn avustamaa tuettua lomatoimintaa yhdessä
Hyvinvointilomat ry:n kanssa.
Paikallisyhdistykset järjestivät vuonna 2021 neljä viiden vuorokauden lomajaksoa yhteistyössä
Hyvinvointilomat Ry:n kanssa. Peruuntuneita lomia koronan vuoksi oli yksi.
Kotien Puolesta -paikallisyhdistysten järjestämät tuetut lomat vuonna 2021:
Espoon Kotien Puolesta ry:n syyskuussa järjestämälle viiden vuorokauden tuetulle lomalle Salon
Lehmirannassa osallistui 24 henkilöä.
Etelä-Hämeen Kotien Puolesta ry järjesti:
Kesäkoti Kallioniemessä viiden vuorokauden loman teemalla ”Wanhat Weikot ja Wenlat”.
Kohderyhmänä yli 50-vuotiaat syrjäytyneet ja syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt. Osallistujia oli
39, joista 22 miestä ja 17 naista. Lomavastaavana toimi Arja Hurme.
Lisäksi oli tarkoitus järjestää Lautsian Kartano Oy:n Petäys Resortin tiloissa järjestämä viiden
vuorokauden perheleiri, jossa olisi ollut lomavastaavana Sari Ijäs, mutta Hyvinvointilomat ry
siirsivät yksipuolisella päätöksellä hakijat muiden palveluntuottajien lomille. Perinteisesti EteläHämeen yhdistys on järjestänyt Hämeenlinnan seudulta yhteiskuljetukset lomapaikkoihin.
Satakunnan Kotien Puolesta ry järjesti aikuisten viiden vuorokauden tuetun ryhmäloman
elokuussa Härmän Kuntokeskuksessa 39 aikuiselle. Yhdistys järjesti lomalaisille meno/paluu
kuljetuksen.
Vallilan Kotien Puolesta ry:n elokuussa järjestämän viiden vuorokauden loman kohdepaikka oli
Lohja Spa & Resort. Lomalle osallistui Vallilan Kotien Puolesta ry:n 19 jäsentä.
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7. TALOUS
KOTIEN PUOLESTA KESKUSLIITTO RY

Liitto haki aktiivisesti avustuksia eri säätiöistä sekä STEAsta vuodelle 2021. STEAlle jätettiin
toukokuussa 2021 kaksi hankeavustushakemusta vuodelle 2022 suunniteltuihin hankkeisiin.
Toisen tavoitteena oli järjestön toimintaedellytyksien vahvistaminen ja toisen ”Murkku ja
motivaattori”: Varhaisnuoren ja hänelle luotettavan aikuisen turvasuhteen vahvistaminen,
yhteistyötä syventävä, molempia voimauttava sekä virikkeellisesti monipuolistava
yhteysvalmennus. Avustushakemuksiin tuli kielteinen päätös.
Vuodelle 2020 siirtyneestä STEAn avustuksen käytöstä raportoitiin STEAlle toukokuussa 2021.
Keskusliitto omistaa Elisan Oyj:n A-osakkeita 627 kpl ja Huhtamäki Oyj:n 1020 kpl, kirjanpitoarvo
on yhteensä 3 023,75 euroa. Lisäksi Keskusliitto on HOK – Elannon jäsen (jäsenyyden arvo on
35,00 euroa).

8. KESKUSLIITON TUKI VAPAAEHTOIS- JA LÄHIMMÄISPALVELUTOIMINTAAN
Avustukset perusjärjestöille ovat edelleen pienentyneet mikä ei ole toivottava kehityssuunta.

Toiminta-avustukset

2017
4.760,00

2018
4.375,00

2019
4.130,00

2020
1.350,00

2021
1.257,00
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9. LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO
Edustajakokous kokoontui 23. kerran 24.4.2021.
Kotien Puolesta Edustajakokous toteutettiin toista kertaa hybridi -kokouksena
koronavirustilanteen aiheuttamien kokoontumisrajoitusten mukaisesti.
Varsinaisia paikallisyhdistysten edustajia osallistui kokoukseen 10, hallituksen jäseniä kahdeksan,
viisi seuraajaa sekä it-tuki ja toiminnanjohtaja.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Etelä-Hämeen Kotien Puolesta edustaja Terhi Siltanen.
Sihteereiksi valittiin Helena Vuori ja Katriina Kavenius. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi
valittiin Satakunnan Kotien Puolesta edustaja Tarja Nieminen ja Vallilan Kotien Puolesta edustaja
Marja-Sisko Nieminen.
LIITTOHALLITUS 2021 – 2022
Toimintavuoden 2021 aikana liiton hallitus kokoontui kuusi kertaa. Kokouksesta 5 / 2021 alkaen
siirryttiin sähköiseen allekirjoitukseen hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Otettiin käyttöön SignHero
-palvelu, jonka käyttöönotto nopeaa ja yksinkertaista, myös matka- ja kulukorvauslaskuja voidaan
hyväksyä. Allekirjoitus on relevantti niin kauan, kun tiedosto pysyy sähköisessä muodossa. Säilytys
SignHero ja/tai omissa tiedostoissa.
Varsinainen jäsen
Hurme Arja, Etelä-Hämeen Kp hallituksen varapj
Kavenius Katriina, Satakunnan Kp
Koskinen Lisa, Vallilan Kp
Peuhkuri Ritva, Vehkalahden-Haminan Kp
Rautiainen Antero, Keski-Suomen Kp
Turunen Aarno, Espoon Kp
Vuori Helena, Joensuun Kp, hallituksen sihteeri
Toiminnnanjohtaja Kati Nikola

Henkilökohtainen varajäsen
Kilpiäinen Arja, Etelä-Hämeen Kp
Lahtinen Arja, Satakunnan Kp
Kaskimies Marke, Vallilan Kp
Malmi Anne, Vehkalahden-Haminan Kp
Koskinen Tiina, Etelä-Hämeen Kp
Mustonen Mirjam, Espoon Kp
Pulkkinen Anneli, Joensuun Kp

Arja Hurme

Helena Vuori

Liittohallituksen varapj
Etelä-Hämeen yhdistys

Liittohallituksen sihteeri
Joensuun yhdistys
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Edustajakokouksen valitsemat tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat kaudelle 2021-2022
Tilintarkastajaksi valittiin Lotta Kauppila Tilintarkastusrengas.
Toiminnantarkastajina jatkavat Jussi Kukkola ja Kaisa Koskinen.
Varatoiminnantarkastajina jatkavat Säde Tahvanainen ja Mari Sipola.
10. TOIMISTO JA HALLINTO
Toiminnanjohtajan tehtävänä on valmistella liittohallitukselle esiteltävät asiat ja hoitaa päätösten
täytäntöönpano sekä pitää yhteyttä yhdistyksiin, rahoittajaan ja muihin sidosryhmiin. Hän vastaa
liiton taloudenhoidosta, hallinnosta ja koulutusten järjestämisestä sekä tukee ja opastaa
paikallisyhdistysten toimihenkilöitä yhdessä hallituksen jäsenten kanssa.
Kotien Puolesta Keskusliiton kirjanpidon ja tilinpäätöksen hoitaa Soila Rantavaara TiliSoila Oy.
Keskusliiton toimisto sijaitsee Vanhus - ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n tiloissa.

11. JÄSENJÄRJESTÖT / KOTIEN PUOLESTA YHDISTYKSET v 2021
Kotien Puolesta liitto sai uuden paikallisyhdistyksen, kun Kymen alueelle perustettiin uusi yhdistys
maaliskuussa 2021. Kymenseudun Kotien Puolesta yhdistyksen perustava kokous pidettiin
26.03.2021. TERVETULOA MUKAAN!
Espoon Kotien Puolesta ry
Etelä-Hämeen Kotien Puolesta ry
Haminan Kotien Puolesta ry
Helsingin Kotien Puolesta ry
Ilmajoen Kotien Puolesta ry
Joensuun Kotien Puolesta ry
Keski-Suomen Kotien Puolesta ry

Kymenseudun Kotien Puolesta ry
Pohjois-Haagan Kotien Puolesta ry
Satakunnan Kotien Puolesta ry
Turun Seudun Kotien Puolesta ry
Vallilan Kotien Puolesta ry
Varkauden Seudun Kotien Puolesta ry

12. YHTEISTYÖJÄRJESTÖT
Yhteistyötä tehtiin etenkin Hyvinvointilomat ry:n, Valli ry:n sekä Hilman järjestöt ry:n kanssa.
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry hyväksyi Kotien Puolesta Keskusliiton
jäsenjärjestökseen 2021.
Liittoa edustivat:
Ehyt ry:n kokoukset Arja Hurme
Hyvinvointilomat ry:n kevät- ja syyskokous, Lisa Koskinen
Hyvinvointilomat ry:n hallitus, Arja Hurme
Hyvinvointilomat ry lomatoiminnan kehittämistyöryhmä, Arja Hurme
Lasten kesä ry, Lisa Koskinen
Lasten ja Nuorten puolesta -rahasto (KSR) Arja Hurme
SOSTE yhteyshenkilö Kati Nikola
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, yhteyshenkilöt Arja Hurme ja Kati Nikola
Työväen Sivistysliitto, TSL Helena Vuori ja Kati Nikola
Mieli Suomen Mielenterveysseura ry, Arja Hurme
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Kotien Puolesta Keskusliitto on kuulunut jäsenenä seuraaviin järjestöihin ja yhteisöihin:
Ehyt ry
Hyvinvointilomat ry
Kansalaisareena ry
Lasten Kesä ry
Lasten ja Nuorten Puolesta -rahasto (KSR)
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA
SOSTE ry
Suomen Kuluttajaliitto ry
Suomen Mielenterveysseura ry
Työväen Sivistysliitto TSL ry
Vailla Vakinaista Asuntoa ry
Vanhus- ja Lähimmäispalvelun liitto VALLI ry

13. KESKUSLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTA
Jäsenyhdistykset (10/13), joilta on saatu tieto
ovat tehneet vuoden 2021 aikana yhteensä
126 605 tuntia lähimmäispalvelu- ja
vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyöhön kuuluu
kerhoissa ja tapahtumissa avustaminen,
lomatoiminta, retkien järjestäminen sekä
yhdistysten hallinnointi. Lähimmäispalvelutyötä
ovat olleet mm palkaton omais- ja lastenhoito,
ystävätoiminta, naapuriapu, eläinten hoitoa ja
talkooapua.
Uusia jäseniä yhdistyksiin liittyi yhteensä 52,
yhteisjäsenmäärän ollessa kymmenessä
yhdistyksessä yhteensä 1109 henkilöä.

Tässä muutama poiminta yhdistysten vuosikertomuksista ja vapaaehtoistoiminnasta, jota
paikallisyhdistykset tekevät:

Espoon Kotien Puolesta yhdistys:
Espoon Kotien Puolesta ry:lle vuosi 2021 oli 56. toimintavuosi Uudenmaan Kotien Puolesta
(perustettu 1962) yhdistyksen jakaannuttua Espoon ja Hyvinkään yhdistyksiksi.
Espoon yhdistyksen toiminta on ollut korona -pandemian vuoksi vähäistä alkuvuonna 2021.
Kokoontumaan päästiin Laaksolahden Monitoimitalossa, syyskaudella ehdittiin kokoontua
iltapäiväkerhon merkeissä 12 kertaa ja tehdä kaksi retkeä.
Espoon yhdistyksen järjestämälle tuetulle lomalle Salon Lehmirannassa osallistui 24 yhdistyksen
jäsentä.
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Etelä-Hämeen Kotien Puolesta yhdistys: Teksti Arja Hurme, yhdistyksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtajana toimi Arja Hurme, joka seitsemän vuoden puheenjohtajuuden
jälkeen halusi jättäytyä tehtävästä pois muiden luottamustehtäviensä vuoksi. Syyskokous valitsikin
uudeksi puheenjohtajaksi Sirkka-Liisa Ojalan. Uuteen hallitukseen valittiin myös Tiina Koskisen
jättäytyessä pois Helka-Marjatta Maaranen. Muilta osin hallitus jatkaa entisellään.
Keskusliiton hallituksen jäsenenä on toiminut Arja Hurme ja hänen henkilökohtaisena
varajäsenenään Arja Kilpiäinen.
Keski-Suomen yhdistyksen edustajan, Antero Rautiaisen varajäsenenä on ollut Tiina Koskinen.
Vuoden 2021 Kotien Puolesta Keskusliiton edustajakokouksessa puhetta johti esimerkillisesti
yhdistyksemme silloinen varapuheenjohtaja Terhi Siltanen.

Haminan Kotien Puolesta yhdistys: Teksti Ritva Peuhkuri, yhdistyksen sihteeri
Vuosi 2021 on tuonut toimintaan edelleen paljon
haasteita. Yhdistyksen hallitukselle on kulunut vuosi ollut edelleen
opettelua tietotekniikan kanssa. Paljon on vielä opittavaa.
Vuoden 2021 lopussa jäseniä oli 153! Uusia jäseniä liittyi 5 toimintaan
mukaan. Vaikkakin yhdistyksellä koronan takia oli säännöllistä
toimintaa vain viiden kuukauden ajan, ehdittiin liikuntaa harrastaa
vesi- ja tuolijumppienmuodossa. Ohjattu vesijumppa toteutui 14
kertaa.
Jäsenille suunnattu tasavuotisjuhla järjestettiin Kumppanuustalo
Hilmassa, jonka henkilökunnalta olemme saaneet paljon apua ja
neuvoja tänä haasteellisena aikana. Kiitos jäsenille ymmärryksestä.
Odotamme, että jatkossa pääsemme toimimaan suunnitelmien
mukaan. Pidetään yhteyttä ja toisistamme huolta.

Ilmajoen Kotien Puolesta yhdistys: Teksti Marja-Leena Vaitovaara, yhdistyksen sihteeri
Vuoden 2021 aikana Ilmajoen yhdistyksellä on ollut säännöllistä toimintaa kuusi kuukautta ja
jäseniä vuoden lopussa 84.
Iltapäiväkerho on vuoden aikana kokoontunut 10 kertaa. Sydänkerho ja Runopiiri on kokoontunut
molemmat yhden kerran.
Toukokuun lopulla tehtiin vierailu Ilmajoen Palvelutalosäätiön Hopiaratiin, jossa ohjelmallinen
alkukesän tapahtuma makkaranpaiston, kahvin ja ohjelman merkeissä. Osallistujia yhdistyksestä
oli mukana 35.
Seinäjoen Sekakuoro vieraili Ilmajoen Hopiaradissa laulamassa ja laulattamassa 16.8.2021.
Ilmajoen Kotien Puolesta yhdistys tarjosi kahvit Hopiaradin väelle. Osallistujia 40
Kerhon luontoretki tehtiin 2.6.2021, mukana oli 15 innokasta luontoretkeilystä kiinnostunutta
osallistujaa.
Hopiaradin palvelutalossa on käyty tervehtimässä asukkaita kaksi kertaa. Lähimmäis- ja
ystäväpalvelua on yhdistyksessä tehty jäsenten toimesta ja siihen on osallistunut 25 henkilöä.
Lisäksi vapaaehtoistyöhön on osallistunut 25 henkilöä.
Koronapandemiatilanteen vuoksi toiminta on ollut poikkeuksellisen vähäistä.
Seinäjoen seurakunnan vapaaehtoistyöhön on osallistuttu monimuotoisesti. Ystäviin ja
lähimmäisiin on pidetty yhteyttä puhelinsoitoilla. Avustuksia on annettu
ruokapakettiapuna ja apteekista avustettu reseptilääkkeiden hankinnassa.
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Joensuun Kotien Puolesta yhdistys: Teksti Helena Vuori, yhdistyksen puheenjohtaja
Kulunut vuosi oli yhdistyksellemme viideskymmenesyhdeksäs, joka osoittautui monin tavoin
edellisen kaltaiseksi ja yllättäväksi. Olemme joutuneet kehittämään toimintaamme rajoituksiin
sopivaksi ja monet toiminnat ovat peruuntuneet koronarajoitusten vuoksi. Tavoitteenamme on
kaikesta huolimatta ollut lähimmäistemme, jäsentemme ja vapaaehtoistemme hyvinvoinnin
lisääminen.
Jäsenemme ovat kaksikymmentävuotiaista yhdeksänkymmentävuotiaisiin. Yhdistyksemme
jäsenmäärä oli vuoden 2021 lopussa 240, joista naisia 188 ja miehiä 52. Uusia jäseniä liittyi vuoden
aikana kuusi!
Jäsenemme ovat osallistuneet vapaaehtoistyöhön ja kunnostautuneet monin tavoin
lähimmäistyössään. Haluamme jakaa kiitokset vapaaehtoisillemme tehdystä työstä ja tarjosimme
heille virkistykseksi mahdollisuuden osallistua Joensuun Kaupunginteatterin esityksiin ”9 hyvää
syytä elää”.
Kerho-toiminta alkoi tammikuussa 1995 vetäjinään Pirkko Kauppinen ja Anja Halmepuro. Kerho on
toiminut yhtäjaksoisesti 25 vuotta, toiminta on sisältänyt mm. opintokäyntejä, luentoja ja vapaata
seurustelua. Nyt juhlistimme kerhon 25v taivalta kahvittelulla muistellen menneitä vuosia. Lisäksi
pohdimme kerhotoiminnan merkitystä yhteiskunnallisesta ja yksilön näkökulmasta. Esille nousi
erityisesti tämän kerhon kohdalla jatkuvuuden merkitys, on tuttu ja turvallinen
kohtauspaikkatoiminta.
Lasten sekä aikuisten teatterimatkojen lisäksi järjestettiin retkiä mm. Luontoretken
Ruunaankoskille toteutimme kesäkuussa. Kurssilla tutustuimme mm. Metsähallituksen
retkeilyalueeseen ja sen sääntöihin ja laskimme kosket yhteisenä jaettuna kokemuksena.
"Kotiseutu tutuksi" - kurssi suuntautui tällä kertaa Kuopioon 21.8.2021. Matkalla matkanjohtajat
Auli Ahtonen ja Leena Halonen kertoivat faktaa ja fiktiota Kuopiosta ja savolaisuudesta.
Opintokäynti kohdeoppaan opastuksella ortodoksiseen kirkkomuseo Riisaan, jossa saimme tietoa
ortodoksiluostarien historiasta ja laajemmin ortodoksisuudesta.
Toinen kohde oli Kuopion korttelimuseo, jossa tutustuimme kaupunkilaisten asumiseen ja
elämään 1800 - luvulta 1900 - luvun alkuvuosikymmenille. Tutustuimme 1900-luvun alun
apteekkiin ja Minna Canthin salonkiin.
Syysretken ja -kokouksen yhteydessä 30.10.2021 VesiLeppiksessä Leppävirralla järjestimme
Tietotekniikan alkeita halukkaille aamupäivän aikana. Kurssilla opimme erilaisten sovellusten
käyttöä tableteilla, älypuhelimilla ja tietokoneilla. Teimme harjoituksia ja saimme seikkaperäiset
toimintaohjeet kirjallisina. Opettajana toimi Kaarina Nikola.
Kotien Puolesta Keskusliitto järjesti koulutusta pitkin kevättä ja syksyä Teams´n kautta lähinnä
kotisivujen teossa. Kaikki koulutus huipentui Kotien Puolesta Keskusliiton koulutuksessa
Vähäjärvellä, jossa yhdistystämme edustivat Arja Karti, Merja Salminen ja Helena Vuori.
Tukeaksemme lapsiperheiden mahdollisuutta olla mukana, yhdistys tarjoaa lapsille lähes kaikkiin
tapahtumiin ilmaisen mukaanpääsyn.

Joensuun yhdistysväkeä VesiLeppiksessä.
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Keski-Suomen Kotien Puolesta yhdistys: Teksti Seija Puttonen, yhdistyksen sihteeri
Vuosi 2021 oli Keski-Suomen Kotien Puolesta ry:n 60. toimintavuosi. Suunniteltu juhla jouduttiin
koronpandemian vuoksi siirtämään seuraavalle vuodelle.
Keski-Suomen Kotien Puolesta ry:n tavoitteena on edistää eri ikäryhmien terveyttä,
virkistäytymistä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sosiaalisten suhteiden syntymistä pyritään
edistämään monimuotoisilla tapahtumilla. Korona haittasi edelleen tapahtumien järjestämistä,
rajoituksia oli asetettu mm. osallistujamääriin.
Joulutori voitiin onneksi toteuttaa, tosin vain yksipäiväisenä jouluavajaisten yhteydessä
Viitasaaren torilla. Yhdistyksellämme oli sekä arpajaiset että myyjäiset. Arpajaisiin saatiin runsaasti
palkintoja useasta viitasaarelaisesta liikkeestä lahjoituksena. Kiitokset kaikille, jotka tukivat
lahjoituksilla toimintaamme. Myyjäisiin teimme itse kakkuja, pipareita, pikkuleipiä, joulutorttuja,
käsitöitä ja koristeita. Kiitos myös kaikille myyjäistuotteiden toimittajille.
Kesällä (11.7.) teimme teatteriretken Laukaaseen Kuusaan Kanavateatteriin. Ensin matkasimme
Jyväskylään, josta lähdimme M/S Rhealla Pohjois-Päijänteelle kolmen tunnin risteilylle. Risteilyn
aikana nautimme laivalla maittavan lounaan. Risteilyilma oli mainio, suorastaan helteinen.
Risteilyn jälkeen ajeltiin Kuusaan Kanavateatterille, esitys oli hauska ”Korkeuskammoa
Kuusniemellä”. Matkalla meitä kuljetti Viitasaaren Tilausliikenne Oy.
Järjestimme jäsenille virkistyspäivän 29.8. Viitasaarella Lummeniemen leirikeskuksessa.
Ohjelmassa oli saunomista, uimista, kahvittelua,
makkaranpaistoa, jutustelua ja tietysti arpajaiset. Saimme
viettää virkistyspäivän oikein mukavassa säässä.
Yhdistyksen pikkujoulut pidettiin 10.12. Viitasaarella
kaupungintalon saunaosastolla. Tarjolla oli riisipuuroa,
rusinasoppaa, leipää, kinkkua, lohta, kahvia ja joulutorttuja
sekä glögiä. Saunomismahdollisuus oli myös järjestetty.
Joulupukki ei tällä kertaa vieraillut pikkujouluissa, mutta
pikkupaketteja oli ilmaantunut paikalle.
Vapaaehtoistoimintaan yhdistyksen jäsenet osallistuivat
auttamalla vanhusta, läheistä tai naapuria käymään kaupassa,
apteekissa, lääkärissä tai lumitöissä, lastenhoitoapua on myös
järjestetty. Kiitoksemme kaikille toimintaan osallistuneille.
Jospa uusi vuosi toisi jo helpotusta koronatilanteeseen, jotta
voisimme järjestää tapahtumia ilma rajoituksia.

Kymenseudun Kotien Puolesta ry:
Kymenseudun Kotien Puolesta ry perustettiin
26.3.2021 muutaman aktiivi toimijan kanssa.
Keskusliiton hallitus hyväksyi Kymenseudun
yhdistyksen liiton jäsenyhdistykseksi 7.4.2021.
Toiminta on suunnattu ikääntyneille, yksinäisille
ja lapsiperheille sekä kaikille, jotka tuntevat
tarvetta vapaaehtoistyöhön.
Yhdistyksen perustajajäsen Anna-Leena
Domander menehtyi 76-vuotiaana 11.8.2021.
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Pohjois-Haagan Kotien Puolesta ry: Teksti Heli Tynkynniemi, yhdistyksen sihteeri
Korona keväästä 2021 selviydyttyä Pohjois-Haagan yhdistys pääsi jälleen syyskaudella
kokoontumaan. Iltapäiväkerho kokoontui 11 kertaa. Joulupuurolle osallistui yhdistyksen 68:sta
jäsenestä 29.
Pohjois-Haagan kerhossa 14.10. vieraili kansanedustaja/kaupunginvaltuutettu Eveliina
Heinäluoma, hän kertoi kaupungin kuulumisia, erityisesti sote-sektorilta. Keskusteltiin Kannelmäen
terveyskeskuksen toiminnasta, terveyskeskus ulkoistettiin Terveystalolle.
Olli Salin Vanhusneuvostosta kertoi
ikääntyneiden asioista 21.10. ja
vaate/kenkäesittely oli 18.11. kerhossa.
Muissa kerhoissa vaihdettiin kuulumisia
kahvikupin äärellä, järjestettiin arpajaisia sekä
pelattiin bingoa, joka on suosittua virkistystä ja
varainhankintaa. Bingoa pyörittää Mira
Haanpää.
Kuvassa kansanedustaja Eveliina Heinäluoma ja
Pohjois-Haagan yhdistyksen sihteeri Heli Tynkynniemi

Satakunnan Kotien Puolesta yhdistys:
teksti Katriina Kavenius, yhdistyksen sihteeri:
Toimintavuosi 2021 oli Satakunnan yhdistyksen 55. toimintavuosi ja

toinen koronavuosi. Jäseniä v 2021 oli 249, joista uusia jäseniä 23!
Yhdistystoiminta huhtikuun loppuun saakka oli pysähdyksissä
kokoontumisrajoitusten johdosta. Ilmoittautumisia oli tammikuussa
otettu vastaan ja iltapäiväkerhot peruutettiin kevään osalta.
Kevätkukkaretki Närpiöön sekä Villa Royal ja kuninkaallinen
kakkutarjoilu -retki saivat jälleen osakseen suuren suosion. Koettiin
Villa Royalin ihmeet, upeat salit, kultaukset, kristallikruunut, kalusteet
sekä lopuksi kuninkaallinen kakkutarjoilu. Kiitos kuvassa olevalle
isännälle. Kotimatkalla poikettiin vielä Herkkujuustolaan ostoksille.
Syksyllä päästiin kokoontumaan kuusi kertaa. Porin Teatterin,
Seinäjoen matka ja Aira-musikaalin näytännöt peruttiin jo toista kertaa. Kaikille ilmoittautuneille
soitettiin peruutuksista. Syksyn toiminta onnistui vaikka koronapassi otettiin käyttöön
marraskuussa. Tuolijumppa- ja kuntosaliryhmät saatiin syksyllä toteutettua suunnitellusti.
Vuoden aikana on otettu digiloikkaa Kansan Sivistysrahaston / Eetu Salinin säätiön myöntämän
1000 euron apurahan avulla. Lokakuussa Keskusliiton toiminnanjohtaja Kati Nikola oli
kouluttamassa. Käytiin läpi Kanta.fi, miten pääsee influenssarokotukseen, koronatodistuksen
tallentaminen/tulostus. Muita hyödyllisiä linkkejä sekä miten turvallisesti käytän nettiä. Kotisivut
ovat valmisteilla. Osa hallituksesta osallistui Keskusliiton järjestämiin koulutuspäiviin Vähäjärven
kurssikeskuksessa Hauholla. Opittiin kotisivupäivitystä, pankkipalveluita, Officen työkalujen
käyttöä mm. Word ja Excel. Koronasta huolimatta olemme oppineet paljon uutta.
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Vallilan Kotien Puolesta yhdistys: Teksti Tarja Järviö, yhdistyksen puheenjohtaja
Pääsimme yhteiselle teatteriretkelle 6.10.2021. Tällä kertaa kohteena oli Tikkurilan teatteri, jossa
esitysvuorossa Paperineilikka.
Esitys käsitteli rakkautta, vanhenemista, yksinäisyyttä sekä kosketuksen ja kauneuden kaipuuta
mutkattoman hauskasti ja lempeästi.
Näytelmässä päähenkilö Hillevi ihmettelee maailmanmenoa ja taivaspaikkojen jakoa
tunnistettavasti ja koskettavasti.
Joskus on ihan hyvä, ettei kaikkea muistakaan, tai jos muistaakin, niin onneksi muistaa väärin.
Esitys oli todella hauska ja pidimme siitä kovasti. Onneksi korona on hellittänyt, että pääsemme
kokoontumaan ja matkustamaan.
Perinteinen Joululounas ja -juhla vietettiin 9.12. Espoon Lepolammella, jossa olemme käyneet jo
useamman vuoden ajan. Matka taittui Helsingistä tutussa kyydissä Eriksonin bussilla. Paikkana
Lepolampi on aivan mahtava. Pieni hetki lammen rauhallisella rannalla on kuin satukirjasta
suoraan, eikä ole kuin reilu puolen tunnin bussimatkan päässä Helsingin keskustasta. Saavuimme
mutkittelevaa kylätietä perille. Kyllä silmä lepäsi ja huokaus pääsi, kun pääsimme kaupungin
vilinästä pois. Pienen tervetuliaispuheen jälkeen pääsimme nauttimaan jouluherkkuja.
Kyllä kelpasi!
Joululounaan jälkeen oli ohjelmaa. Meillä oli varattuna oma bändi, joka soitti ja lauloi.
Illankohokohta oli kuitenkin joulupukki, joka kävi meitä tervehtimässä. Mistä lie koukannutkaan,
kun Viron kieltä haastoi…joulun alla kaikki on mahdollista. Mukava päivä meillä oli, jota muistella
ennen kuin taas näemme.
Kaikille mukavaa loppuvuotta, terveyttä uuteen vuoteen ja nähdään taas!

Varkauden Seudun Kotien Puolesta Teksti Helka Partanen, yhdistyksen puheenjohtaja
Varkauden Seudun iltapäiväkerho on päässyt kokoontumaan 10 kertaa, mukaan on osallistuttu
yhteensä n 160 kertaa. Kerhopäivinä on ollut teemana muistin virkistämiseksi arvoituksia, Savon
murretta, taidetta vanhoista lehdistä, bingoa ja pelejä. Päiväkahvit tuoreiden leivonnaisten kera
sekä arpajaiset. Joulukortteja askarreltiin toimitettavaksi kotihoidon kautta asiakkaille.
Vesijumppaamaankin päästiin 12 kertaa koronarajoituksista
huolimatta. Äitienpäivänä juhlittiin kakkukahvien ja pienen kukkasen
kera äitejä. Lokakuussa tehtiin virkistyspäivän retki luonnon keskelle,
järven rannalla sijaitsevaan Puurtilan seurakuntakotiin. Ulkoiltiin ja
arvailtiin rasteilla luonnonkukkia. Ruokailun jälkeen, etsittiin korteille
paria ja kerrottiin niistä.
Kodassa nautimme nuotiotulen rauhoittavasta tunnelmasta
mukavassa seurassa seurustellen. Kaiken kruunasi nokipannukahvit.
Pikkujouluja vietettiin 31 jäsenen voimin kirjaston kerhotilassa.
Jäsenistöön ja ikäihmisiin pidettiin yhteyttä puhelimitse.
Yhdistyksellä on ollut vuoden aikana säännöllistä toimintaa 12 kk,
jäseniä on 100 ja uusia jäseniä liittynyt kolme.
Kiitos kaikille osallistuneille kerhomme toimintaan!
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In memoriam

Anna-Leena Domander 15.12.1945-11.8.2021
Kymenseudun Kotien Puolesta yhdistyksen perustajana, taloudenhoitajana ja sihteerinä toiminut
Anna-Leena Domander menehtyi yllättäen elokuussa 2021.
Anna-Leena Domander oli Kotkan Kotien Puolesta yhdistyksen pitkäaikainen jäsen. Hänet
muistetaan erityisen aktiivisesta ja tuloksellisesta toiminnastaan useassa yhdistyksessä.
Anna-Leenaa jäivät kaipaamaan aviomies, lapset ja lapsenlapset sekä suuri joukko yhdistysväkeä.
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Yhdistyksille perustetut kotisivut 2021
Sivustojen toteutuksen mahdollisti Brostec Oy / Marko Asunto
Työväen Sivistysliitto ry
Kansan Sivistysrahasto ja useat maakuntarahastot.

Espoon Kotien Puolesta ry:
Etelä-Hämeen Kotien Puolesta ry:
Haminan Kotien Puolesta ry:
Helsingin Kotien Puolesta ry:
Ilmajoen Kotien Puolesta ry:
Joensuun Kotien Puolesta ry:
Keski-Suomen Kotien Puolesta ry:
Kymenseudun Kotien Puolesta ry:
Pohjois-Haagan Kotien Puolesta ry:
Satakunnan Kotien Puolesta ry:
Turun Kotien Puolesta ry:
Vallilan Kotien Puolesta ry:
Varkauden Kotien Puolesta ry:

www.kotienpuolestaespoo.fi
www.kotienpuolestahame.fi
www.haminankotienpuolesta.fi
www.kotienpuolestahelsinki.fi
www.kotienpuolestailmajoki.fi
www.kotienpuolestajoensuu.fi
www.kotienpuolestakeskisuomi.fi
www.kotienpuolestakymi.fi
www.kotienpuolestahaaga.fi
www.kotienpuolestasatakunta.fi
www.kotienpuolestaturku.fi
www.kotienpuolestavallila.fi
www.kotienpuolestavarkaus.fi

Kiitos tuesta!
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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

