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Helsingin mielenterveystyöntekijät JHL 580 ry:n syyskokous  

Aika: 07.11.2016 kello 16:30 

Paikka: Cafe & Restaurant Piritta - Tokoinranta, Eläintarhantie 12, 00530 Helsinki 

 

Talousarvioksi vuodelle 2018 

 

Helsingin mielenterveystyöntekijät JHL ry 
  

 
    

Budjettiehdotelma vuodelle 2018 
   

 
    

Tulot: 5000 Jäsenmaksutuotot   22 000 € 
 

Menot: Toiminta   22 200 €  

         

  3980-3990 Yhdistystoiminta 8 500 € 
 

  3992-3993 Avustukset/huomionosoitukset 800 € 
 

  3010 Opintotoiminta 1 000 € 
 

  3950 Toimihenkilöpalkkiot + verot 6 000 € 
 

  3110 Merkkipäiväjuhla 3 000 € 
 

  3110 Puistoblues 600 € 
 

  3210 Tiedotus 500 € 
 

    Yhteensä   20 400 € 

Kotojärvi        

  4300 Vakuutus 600 € 
 

  4310 Kiinteistövero 500 € 
 

  4320 Sähköt 300 € 
 

  4340 Hankinnat 400 € 
 

    Yhteensä   1 800 € 
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Toimihenkilö- ja kokouspalkkiot kaudelle 2018 – 2019 

 
Palkkio  
kautena 2016 - 2017 

Palkkio 
kaudelle 2018 - 2019 

Kokouspalkkio 
20€  / läsnäolokerta 
 kokouksessa 

30€  / läsnäolokerta 
 kokouksessa 

Edellyttää osallistumista 
vähintään kolmeen 
kokoukseen vuoden aikana 

Puheenjohtaja 350 € / vuosi 400 € / vuosi  

Varapuheenjohtaja 
ei erillistä palkkiota, vain 

kokouspalkkiot 
läsnäolokerroilta 

Kun varapuheenjohtaja valmistautuu kokoukseen ja vetää 
sen varsinaisen puheenjohtajan ollessa estyneenä, 
maksetaan hänelle kokouksesta kaksinkertainen 
kokouspalkkio (2 x 30 € eli 60 €) 

Sihteeri 350 € / vuosi 400 € / vuosi 

Sihteerille maksetaan 
poikkeuksellisesti myös 
kevät- ja syyskokouksista 
kokouspalkkio, sillä ne ovat 
sihteerin kannalta eniten 
ennakkovalmistelua vaativat 
kokoukset 

Sihteerin ollessa estyneenä 
sihteerin tehtävät kokouksessa 
hoitava 

 
Varsinaisen sihteerin ollessa estyneenä, maksetaan sihteerin 
tehtäviä hoitaneelle (pöytäkirjan kokouksesta laatineelle) 
kokouksesta kaksinkertainen kokouspalkkio (2 x 30 € eli 60 €) 

Jäsenasianhoitaja 350 € / vuosi 400 € / vuosi  

Taloudenhoitaja 350 € / vuosi 400 € / vuosi 

Taloudenhoitajalle 
maksetaan poikkeuksellisesti 
myös kevät- ja 
syyskokouksista 
kokouspalkkio, sillä ne ovat 
taloudenhoitajan kannalta 
eniten ennakkovalmistelua 
vaativat kokoukset 

Solidaarisuuslähettiläs 150 € / vuosi 150 € / vuosi  

Kotojärven isäntä 350 € / vuosi 400 € / vuosi  

Viestintävastaava 150 € / vuosi 200 € / vuosi 

Viestintävastaavan vastuulla 
on mm. Facebook- ja 
kotisivujen ylläpito, 
ilmoitukset Motiivi -lehteen, 
tapahtumista tiedottaminen 
sekä muut viestintään ja 
tiedottamiseen liittyvät 
tehtävät.  

SoTe luottamusmies 250 € / vuosi 300 € / vuosi  

SoTe varaluottamusmies 150 € / vuosi 200 € / vuosi  

Jokainen hallituksen kokouksiin osallistuva yhdistyksen luottamus- tai toimihenkilö on oikeutettu sovittuun kokouspalkkioon. 
Palkkio maksetaan kuitenkin vain, jos henkilö on osallistunut vähintään kolmeen kokoukseen vuoden aikana. 

Jos oman luottamustehtävänsä ohella hoitaa toista tehtävää, korvaus maksetaan suuremman palkkion mukaan – ja toisesta 
palkkiosta maksetaan asianomaiselle 50 % - esimerkiksi sihteerinpalkkio 400 euroa ja lisäksi viestintävastaavan tehtävästä 
puolikas palkkiota 100 euroa [(200/100)*50 = 100] eli yhteensä 500 euroa. 

 


