
 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 
 
Satakunnan Kotien Puolesta ry kuuluu Kotien Puolesta Keskusliiton alaisuuteen, joka on voittoa 
tavoittelematon, yleishyödyllinen valtakunnallinen vapaaehtoistyö- ja lähimmäispalvelujärjestö. Keskusliitto 
perustettiin vuonna 1962. Kotien Puolesta -jäsenyhdistyksiä on tällä hetkellä 13 eri puolilla maatamme.  
Toimintavuosi 2021 oli oman yhdistyksemme 55. toimintavuosi!  
 
Koronavuosi (toinen) yhdistystoiminnassa 
Myös vuonna 2021 jouduttiin soittorumbaa hoitamaan keväällä. Yhdistystoiminta huhtikuun loppuun 
saakka oli pysähdyksissä kokoontumisrajoitusten johdosta. Kuin onnen kaupalla saatiin kevätkokous 
pidettyä kokoontumisrajoitusten sillä hetkisellä tilanteella ja paikan vaihdolla.  Ilmoittautumisia oli 
tammikuussa otettu vastaan ja iltapäiväkerhot peruutettiin kevään osalta. Porin Teatterin ja Seinäjoen 
matka peruttiin. Aira-musikaalin näytännöt peruttiin jo toista kertaa. Kaikille ilmoittautuneille soitettiin 
peruutuksista.  Syksyn toiminta onnistui vaikka koronapassi otettiin käyttöön marraskuussa.  

 
Sihteeri ja puheenjohtaja olivat melkeinpä päivittäin ja joskus montakin kertaa päivässä puhelinyhteydessä 
asioiden tiimoilta. Hallituksen aktiiviseen WhatsApp – ryhmään saatiin nopeasti tieto ”missä mennään”. 
Jatketaan toimintaa jäsenten hyväksi.  
 
TIEDOTUSTOIMINTA 
Jäsenkirje 
Jäsenille postitettiin 2 jäsenkirjettä toimintavuonna. Jäsenkirjeissä ilmoitettiin kevät-, kesä- ja syyskauden 
toiminnasta. Iltapäiväkerhoista ilmoitettiin Satakunnan Viikon yhdistyspalstalla.  Sääntömääräisistä 
kokouksista ilmoitettiin myös Satakunnan Viikossa. SK menoinfo ”jäi tauolle” koronatilanteesta johtuen 
keväällä. 
 
Hallituksen WhatsApp-ryhmä 
Hallituksella on oma WhatsApp –ryhmä, jonka kautta asioita saatiin helposti tiedotettua hallitukselle.  
 
Yhdistyksen Facebook -sivut 
Julkisilla sivuilla julkaistiin toimintaan liittyvien tapahtumien kuvia ja lyhyitä selostuksia. Kuluvana 
vuonnakin ilmoitettiin myös peruutuksista.  Sivut löytyvät satakunnan kotien puolesta –nimellä Facebookin 
hakukentässä. Käykää ” tykkäämässä”.  
 
Yhdistykset kotisivut 
Yhdistyksen sihteeri on ollut mukana Keskusliiton kotisivukoulutuksessa Teams -etäyhteydellä pitkin vuotta. 
Sivut valmistuvat kevään 2022 aikana. 
                                                                                                                             
HALLINTO/HALLLITUS 
Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 7 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 ja Anneli Huhta. Pandemian johdosta yhdistyksen asioita hoidettiin normaalia enemmän 
puhelimitse, hallituksen WhatsApp -ryhmässä ja sähköposteilla. 
 
Yhdistyksen toiminnantarkastajina vuonna 2021 toimivat Eira Tuomi ja Marja Peltola, varalla Kaija Siirtonen 
ja Elise Kotomaa. 
 
Toimintavuonna pidettiin 7 hallituksen kokousta, vuoden 2022 järjestäytymiskokous, 2 sääntömääräistä 
kokousta. 25.2.2021 vuosikokous oli pakko siirtää viime hetkellä Ravintola Liisanpuistoon 
kokoontumisrajoituksista johtuen. Syyskokous pidettiin normaalisti 27.10.2021 Yhteisötalo Otavassa.   



 
 
Hallituksen kokouspaikkana toimi Yhteisötalo Otava, jonka jäsenyhdistykseksi olemme liittyneet vuoden 
2020 alusta. 2 kokousta pidettiin myös sihteerin kotona.  
 
Kotien Puolesta Keskusliiton hallituksessa varsinaisena jäsenenä jatkoi Katriina Kavenius ja 
Edustajakokouksessa huhtikuussa yhdistystä edusti Tarja Nieminen Teams -etäyhteydellä. Edustajakokous 
pidettiin osin Teams- etäyhteydellä.  
 
KOULUTUS 
Vuoden aikana on otettu digiloikkaa Kansan Sivistysrahaston myöntämän 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 järjestämään 
koulutuspäiviin Vähäjärven kurssikeskuksessa Hauholla. Opittiin kotisivupäivitystä, pankkipalveluita, Officen 
työkalujen käyttöä mm. word ja exel. Koronasta huolimatta olemme oppineet paljon uutta. 
 
JÄSENET  
Toimintavuoden lopussa jäsenmäärä oli 246, josta 1 yhteisöjäsen. Eronneita jäseniä poistettiin 32 ja uusia 
merkittiin 23 jäsenluetteloon. 
 
VARAINHANKINTA 
Vuonna 2021 jäsenmaksu pysyi ennallaan eli 10 €/jäsen ja yhteisöjäseniltä 12 €/vuosi. Kerhotapaamisten 
yhteydessä järjestetyillä kahvitarjoiluilla ja arpajaisten myyntituloilla kartutettiin varoja. Jäsenet ovat 
lahjoittaneet arpajaispalkintoja toimintavuoden muutamissa iltapäiväkerhoissa.  
 
Kansan Sivistysrahastolta myönnettiin yhdistykselle 1000 euron apuraha Eetu Salinin säätiöltä 
ikääntyneiden digikoulutukseen vuodelle 2021. Koronatilanteesta johtuen 300 euroa saatiin siirrettyä 
vuodelle 2022 koska kaikkia koulutuksia ei pystytty pitämään. 
 
VARSINAINEN TOIMINTA 
 
Liikunta 
Kuntosaliryhmä pääsi alkamaan syksyllä uudessa paikassa, VerveTerapien tiloissa Isolinnnankadulla. 
Ryhmää veti ja ohjasi Sami Nieminen. 
 
Tuolijumpparyhmä pääsi alkamaan lokakuussa, koska nuorisotalo oli yleisenä rokotuspaikkana lokakuuhun 
saakka. Jumpattiin tutun vetäjän, Eira Ruotsalaisen johdolla.  
 
Vesijumppatilaa ei saatu järjestettyä. 
 
HVL:n tuettu lomatoiminta  
Hyvinvointilomien tuettu aikuisten ryhmäloma pidettiin Härmän Kuntokeskuksessa 23.8-28.8.2021.  
Yhdistys järjesti lomalaisille meno/paluu kuljetuksen Härmään. Lomalaisia oli muutaman peruutuksen 
jälkeen 39 henkilöä. 
 
Iltapäiväkerhotoiminta 
Iltapäiväkerho kokoontui parittoman viikon tiistaina klo 13.00 Seurakuntakeskuksessa, Itäpuisto 14, 2 krs. 
 

2.3. Info 2021, HVL lomakkeet/peruttu 
16.3. Pulinakerho/peruttu 
30.3. SeniorShopin vaatemyynti/peruttu 
13.4. Miten kukkakimppu sidotaan/Rauhanpuiston Kukka/peruttu 



 
27.4. Ikäihmisten ruokavalio/Outi Mäkelä/Perusturva/peruttu 
11.5. Kevätkukkaretki Närpiöön 47 hlö 
25.5. Villa Royal ja kuninkaallinen kakkutarjoilu 35 hlö 
14.9. Syksyn Info 58 hlö 
28.9. Ikäihmisiä koskeva huoli-ilmoitus/Perusturva 60 hlö 

12.10. Kuka on selvinnyt koronasta/Anne-Mari Hakuni/SPR 52 hlö 
26.10. SeniorShopin vaatemyynti 44 hlö 

9.11. Pentti Laakson runoja 51 hlö 
23.11. Ruusujuhla 65 hlö 
 
Kevään iltapäiväkerhot Seurakuntakeskuksessa peruuntuivat koronarajoitusten vuoksi. Toukokuun kaksi 
viimeistä ”matkakerhoa” toteutuivat. Mukavaa oli päästä matkalle pitkän tauon jälkeen. Syksyn 
iltapäiväkerhot toteutuivat suunnitellusti. Maskeja ja käsidesiä käytettiin suositusten mukaan.  
 
Matkat, teatterit ja muut 
13.3.2021 Vie meren tuoksuun Porin Teatterissa ja 17.4.2021 Evita-musikaali Seinäjoella/Peruttu 
 
11.5.2021 Kevätretki kesäkukkaostoksille Närpiöön. Tämä oli kevään ensimmäinen yhteinen tapaaminen. 
Käytiin Närpiössä tutussa paikassa kesäkukkaostoksilla. Lounas ravintola Red and Greenissä Närpiön 
keskustassa. Matkalaisilla hyvä mieli kun pääsimme pois kotoa muita katsomaan. 47 hlö 
 
25.5.2021 Villa Royal ja kuninkaallinen kakkutarjoilu. Koettiin Villa Royalin ihmeet, upeat salit, kultaukset, 
kristallikruunut, kalusteet sekä lopuksi kuninkaallinen kakkutarjoilu. Kiitos isännälle. Kotimatkalla poikettiin 
vielä Herkkujuustolaan ostoksille. 35 hlö 
 
16.6.2021 Umpimähkä eli tuntematon määränpää. Tänä vuonna määränpää oli Humppilassa, josta 
lähdettiin höyryjunalla Minkiön kautta Jokioisiin. Lounas Humppilan Lasitornissa. Matka jatkui Nuutajärven 
lasikylään. Kotimatkalla vielä poikettiin Hullulenkkiin Huittisiin juhannusmakkaroita ostamaan. 47 hlö 
 
20.7 – 22.7.2021 Punkaharju, Valamo ja Lintula sekä Johanna Oraksen Taidekartano. Matka päästiin 
vihdoinkin toteuttamaan parin vuoden suunnittelun ja edellisen kesän peruutuksen jälkeen. Ennen matkaa 
vielä jouduttiin ohjelma kääntämään toisin päin. Uppotukkikylä, Lintula- ja Valamon luostari nähtiin ja 
koettiin. Taiteilija Johanna Oraksen Taidekartanossa vierailtiin viimeisenä päivän. Ikäviä viime hetken 
peruutuksia tuli tähän matkaan. Vastuullinen matkanjärjestäjä Matka-Salonen. 26 hlö 
 
7.8.2021 Aira-musikaali Valkeakoskella/Peruttu  
 
23. – 28.8.2021 Tuettu ryhmäloma aikuisille Härmän Kuntokeskuksella. Hyvinvointilomien 5 vrk:n 
täyshoitoloma. Yhdistys järjesti lomalaisille yhteiskuljetuksen meno/paluu Harjavalta-Pori-Härmä. 
Lomalaisia oli muutaman peruutuksen jälkeen mukana 39.  
 
31.8.2021 Vesipääskyristeily Parkanossa ja Anne Mattilan Taidekahvila Karvialla. Aamukahvilla käytiin 
Parkanon Shellillä ja sieltä jatkettiin villalankaostoksille Lankasuuriin. Lounas nautittiin Käenkosken lavalla.  
Lounaan jälkeen opastettu järviristeily lauttalla virvokkeista ja kauniista ilmasta nauttien. Seuraava 
pysähdys oli Anne Mattilan Taidekahvila. Anne kertoi paikan historiaa. Kotimatkalla kerittiin vielä Korpelan 
Lihaan Kankaanpäähän makkara- ja einesostoksille. 35 hlö 
 
9.9.2021 Ostosmatka Kangasalle ja Akaaseen. Aamukahvit juotiin Häijään Nesteellä, josta jatkettiin 
Kangasalle Tam-Silkin tehtaanmyymälään. Ryhmä puolitettiin, osa meni tehdaskierrokselle ja toinen osa 
myymälään ostoksille. Kassalle jonotettiin. Tam-Silkillä kotimaisia tuotteita alusta loppuun. Lounaalle 
pysähdyttiin Pirkanhoviin. Akaassa vuorossa Pellavatehdas –myymälä. Ostettavaa löytyi. Viimeinen 
pysähdys tutussa paikassa, Herkkujuustolassa Häijäällä. Juustomestari Peter esitteli juustoja. 54 hlö 



 
 
1.10.2021 Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto Vallin ikäteknologiakeskuksen leppoisa ryhmähaastattelu 
aiheesta Ikäihmisten kokemuksia digipalveluista.  Ryhmä pääsi ilmaisemaan kantansa. 14 hlö 
 
7.10.2021 Became mucho –konsertti Promenadisalissa. Latino- ja muuta hittejä vuosien takaa esittivät 
Milana Misic, Tomi Metsäketo ja Teijo Lindströn. Edelliseltä syksyltä siirretty konsertti. 10 hlö 
 
15.10.2021 Vie meren tuoksuun Porin Teatteri. Dramatisoitu konsertti Lasse Mårtensonin sävelin, 
pääosassa Ami Aspelund ja Porin Teatterin henkilökuntaa. 35 hlö 
 
31.10.2021 Elämäniloa Aalloilla –teemaristeily Turusta. Monipuolista ohjelmaa laivalla, bingo, tuote-
esittelyjä jne. Vastuullinen matkajärjestäjä Matkapojat Oy. 28 hlö 
 
21.11.2021 Satakunnan Musiikkijuhlien operetti Tsarevits Promenadisalissa. Frans Lehárin operetti tsaarin 
pojasta joka ei halunnut nousta valtaistuimelle. Tunnetaan myös nimellä Perintöruhtinas. 44 hlö 
 
25.11.2021 Joululahjaostoksille Tuuriin. Kyllä oli hiljaista kyläkaupassa. Meidän bussimme oli ainoa 
parkissa. Ei ollut pelkoa tartunnoista, eikä aikaisemmin koskaan ollut näin hiljaista. Kotimatka totuttuun 
tapaan Juustoportin kautta. 34 hlö 
 
2.12.2021 Jouluruokailu Ravintola Liisanpuisto. Edelliseltä vuodelta siirretty jouluruokailu onnistuttiin 
pitämään koronapasseja näyttämällä. Ruskapojat viihdyttivät joululauluilla. Arpajaiset pidettiin. 56 hlö 
  
Yhdistyksen muutamilla matkoilla meitä turvallisesti kuljettivat Lyttylän Liikenne Oy ja Linja-autoliikenne 
Salonen Ky.  
 
PUHEENJOHTAJA TERVEISET TOISELTA KORONAVUODELTA 
Hyvät jäsenet! Vuosi 2021 saatiin päätökseen pandemian varjossa. Kevät meni peruutuksissa, mutta 
toukokuu näytti valon pilkahduksia. Päästiin reissuun hakemaan kesäkukkia ja elämä hymyili. Kesä meni 
mukavasti, aurinko paistoi, oli lämmin, etten sanoisi tosi kuuma. Retket saatiin hoidettua mukavasti ja te 
olitte innolla mukana. Kiitos siitä! Syksyn toiminta saatiin hoidettua suunnitelmien mukaisesti vaikka 
marraskuussa tuli koronapassi käyttöön. Passin tulostusta opeteltiin mm koulutustilaisuudessa Yhteisötalo 
Otavassa.  
 
Hallituksessa yhteishenki toimi. Pandemiasta huolimatta uskallettiin suunnitella tulevia tapahtumia. Ei 
annettu periksi. Kiitos teille toimintaan osallistumisesta. Toivon pandemian hellittävän ensi vuoden aikana, 
mutta ei hyvältä näytä.  Nähdään taas ja pysytään terveinä. Terveisin puheenjohtaja Laila Laakso. 
 
VAPAAEHTOISTOIMINTA 
Yhdistyksen jäsenet tekevät kiitettävää lähimmäispalvelutoimintaa auttamalla ystäviä, naapureita, 
omaishoitotyötä ilman oh-tukea, ostoksilla käyden, lääkäriin vieden ja monella muulla tavalla. Näitä 
vapaaehtoistoiminnan parissa vietettyjä tuntimääriä kerätään kaikilta vapaaehtoistoimintaa tekeviltä 
yhdistyksiltä tilastoitavaksi vuosittain Keskusliitton. Kirjatuilla tunneilla todennetaan vapaaehtoistoiminnan 
laajuus mahdollisille rahoittajille. Muistakaa kirjata tunnit! Ne ovat tärkeitä! 
 
MUUTA 
Viime vuosikin vietettiin käsiä pesten ja turvavälejä noudattaen. Yhdistystoimintaan uskallettiin ottaa osaa 
kaikesta huolimatta. Rokotukset onneksi saatiin käyntiin. Toivotaan että ensi vuonna yhdistystoiminta 
palautuisi suht koht ennalleen. 
 
Hallitus 

 


