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JÄRVENpÄÄrrr rERVEysKAsvArussEURA Ry pöYrÄrlRJA

SYYSKOKOUS 2O2O

AIKA: Torstaina 19.13".2020 klo 18.00 alkaen

PAIKKA: Myllytien toimintakeskuksen sali, Järvenpää

1 KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtajä Ulla-Maija Heinonen avasi kokouksen,

2 KoKOUKSENJÄRJESTÄYTYMINEN

Kokou ksen pu heenjohtajaksi va litti i n yksi m ielisesti Anja Matika in en,

sihteeriksi lrma Kinnula.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arja Asp ja Vesa Asp.

3 KOKOUKSEN OSANOTTAJAT, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen osallistujia oli 18. Liite 1

Kuulutus Keski-Uusimaassa 3.0. l. 1. ja Viikkolehdessä 1,1,.1"1.2020.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KOKOUKSENESITYSLISTANHYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5 VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN KÄSITELYJA HYVÄKSYMINEN

Ulla-Maija Heinonen lukitoimintasuunnitelman ja tästä syntyi keskustelua, joka kohdistui

vähäisten retkien tekemisiin ja yhdistysten väliseen yhteistyöhön.

Päätös:

Hyväksyttiin vuoden 202L toimintasuunnitelma pienin korjauksin. Liite 2

6 JÄSENMAKSUJENSUURUUDESTAPÄÄTTÄVIIruTN

Ehdotetaan, että jäsenmaksu pysyy entisellään eli 20 €/jäsen.

Päätös:

Päätettiin ensivuoden 2021jäsenmaksuksi 20 € varsinainen jäsen. Kunniajäseneltä ei peritä

jäsenmaksua.
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7 VUODEN 2021 TALOUSARVION KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN

Rahastonhoitaja Paula Ruusunen esittelitalousarvion. Keskustelua syntyi mm. hallituksen

kulukorvauksista ja ehdotettiin kaikille hallituksen jäsenille omaa kohtaa talousarvion
ku I u ko rvauksissa sekä liiku ntavastaavalle omaa ku lukorvausta.

Päätös:

Hyväksyttiin talousarvio seuraavin korjauksin; Erotellaan liikuntavastaavalle kulukorvaus

190€, joka otetaan pois hallituksen jäsenten kulukorvauksesta, johon jää 310 €. Liite 3

8 PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2021

Hallituksen puheenjohtajaksivalittiin yksimielisesti Ulla-Maija Heinonen.

9 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA VUODELLE2021,

Paula Ruusunen ja Sirkka-Liisa Nevala ovat jättäneet eroanomuksen kirjallisesti hallitukselle.

Nykyisestä hallituksesta halunsa jatkaa ovat ilmoittanee! Hilkka Leinonen, Tuula Hälli, Anja

Matikainen, Raijaliisa Lattunen ja lrma Kinnula.

Muita ehdokkaita oliva! Tuula Timperija Leena Aarrejärvi.
Vasta tässä kokouksessa Maj-Lis Lehtinen ilmoitti, ettei halua jatkaa hallituksessa.

Päätös:

Vuoden 2021 hallitukseen valittiin Hilkka Leinonen, Tuula Hälli, Anja Matikainen, Raijaliisa

Lattunen, lrma Kinnula, Tuula Timperija Leena Aarrejärvi.

10 TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA (2 + 2)

Toiminnantarkastajiksi valittiin Maj-Lis Lehtinen ja Maija Hotti, varalle Arja Asp ja Vesa Asp.

tL sÄÄruröuuDrsruKSEN KÄSITELy/HyvÄKSyMTNEN

Ulla-Maija Heinonen esitteli sääntöuudistusta pykälä pykälältä ja käsittely keskeytyi

aikapulan vuoksija sitä jatketaan jatkokokouksessa pykätästä 5.2. eteenpäin.
Sääntöuudistukseen tehtiin pieniä tarkennuksia ja korjauksia. Liite 4

Päätös:

Sääntöuudistuksen käsittelyä jatketaan uudessa jäsenkokouksessa, josta ilmoitamme
lehdissä ja kotisivuillamrne.

12 MAHDOLLISTENALOITTEIDEN KÄSITIELY

Aloitteita ei ollut.

13 MUIDEN ESILLE TUOTUJEN ASIOIDEN KÄSITTELY

Muita asioita eiollut.

L4 KOKOUKSENPÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50.



3(3)

Liitteitä: 4 kpl

P öytäkirj an vaku u deksi

U+" t'wr*:-* */14"* &) -"r'*/^t
Ania Matikainen
puheenjohtaja

/b'a. rLp fua *4
pöytäkirja n ta rkastaja pöy-täkirjan tarkast aj a

lrma Kinnula

§ihtesri



rÄnvrrupÄÄru reRvevsKAsvATUssE u RA Ry

Hallitus
Liite 2

TO I M I NTASU U N N ITETMA VUODELLE 2O2L

Yleistä Vuosi 2021 on yhdistyksen 49. toimintavuosi. Yhdistys jatkaa monipuolisten ja ajan-
kohtaisia teemoja sisältävien tapahtumien ja retkien tarjoamista jäsenilleen. Paino-
piste on kotimaan matkailussa ja lähialueen tapahtumissa.
Runsaalla kulttuuri- ja monipuolisten liikuntaohjelmien tarjonnalla on suuri merkitys
yhdistyksen toiminnassa. Erilaiset kulttuuritapahtumat tarjoavat tilaisuuden nähdä
ja kokea aina jotakin uutta ja tukevat näin ihmisten mielenvireyttä. Ne tarjoavat
osaltaan myös mahdollisuuden vilkastuttaa omaa sosiaalista elämää.

Vuoden 2021 teema on "Onnellinen ikääntyminen".

Varsinainen toiminta Yhdistys järjestää eri yhteyksissä luento- ja esitelmätilaisuuksia, kokonaisvaltaista
hyvinvointia edistävistä ajankohtaisista aiheista. Erilaisten virkistys- ja kulttuuriret-
kien järjestämistä jatketaan. Liikunta eri muodoissa kuuluu seuran ohjelmaan.
Vesij u mppa- ja tuol ijooga ryhmät jatkavat edel I een, sa moi n I uku piiri.
5äännölliset, kerran kuukaudessa tapahtuvat jäsentapaamiset eri teemoin jatkuvat
päiväkahvitilaisuuksien merkeissä.
Kehitellään uusia toimintamalleja säännöflisten kuukausitapahtumien lisäksi. Kevät-
kaudelle ja syyskaudelle suunnitellaan ainakin yksi retkija lisäksi L-2 muuta tapahtu-
maa.

Tiedottaminen Hallitus tiedottaa yhdistyksen tapahtumista kotisivuillaan.
Tapahtumakalenteria jaetaan yhdistyksen tilaisuuksissa ja se on nähtävissä yhdistyk-
sen kotisivuilla. Lisäksitilaisuuksista ilmoitetaan paikallislehtien Yhdistykset-palstalla.
Kevät- ja syyskokouksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, kotisivuilla sekä paikallisissa leh-
dissä.

Tavoitteena on hoitaa jatkossa yhä suurempi osa jäsenille tiedottamisesta kotisivujen
kautta.

Kehitys ja koulutus Uudet hallituksen jäsenet perehdytetään yhdistyksen toimintaan ja heille selvitetään
yhdistyksen yhteiset tavoitteet sekä toim i ntaku lttu uri.
Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan tuetaan hallituksen jäsenten osallistumista
yhdistyksen varsinaisen toiminnan eri aihepiireihin liittyviin koulutus- ja luentotilal-
suuksiin.
Kotisivujen uud istam ipen ja kehittäminen tehdään tiimityöskentelynä.
Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on motivoida jäseniä innostumaan ja tulemaan
rohkeasti mukaan seuran aktiiviseen toimintaan uusin ideoin.

Talous Yhdistys rahoittaa edelleen itse oman toimintansa.
Talouden perustana ovat jäsenmaksut.

Yhteistyö Yhdistys on Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ryrn jäsen.

Yhdistys pyrkii tarpeen mukaan laajentamaan ja kehittämään yhteistyötä muiden
samoja arvoja ja toimintaperiaatteita kunnioittavien yhteisöjen kanssa. Yhteistyötä
toisten yhdistysten kanssa jatketaan ja etsitään uusia yhteistyömuotoja.

HALLITUS
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Talousarvio vuodelle 202X

Tuotot
Teatteri - ja konserttituotot ja

muut tapahtumat
Retket- ja virkistysmatkat

Liikuntatapahtumat

Tuotot yheensä

Kulut
Teatteri-ja kon se rttimatkat ia,

muut tapahtumat
Retket ja virkistysmatkat

Liikuntatapahtumat
Sosiaalilomat/Tuetut lomat
Yleisten tilaisu u ksien kulut

Vuosi- ja kevä kokouskulut

Jäsentiedotteet ja -rekisteri

Päiväkahvitila isuudet
Joulujuhla ja jäsentapaamiset

Hal lituksen kokousku lut
Kotisivut/netti
Toim innantarkastajien kulukorvaus

Kulukorvaus hallituksella

Lii ku ntavastaavan kulukorvaus

Matkatiimi2 h

Sihteerin kulukorvaus

Rahastonhoitajan kulukorvaus
Jäsensihteerin ku lu korvaus

Puheenjohtajan kulukorvasus

Kirjanpito
Kurssit/koulutukset

Hallituksen käyttövarat
Huomionosoitukset
Jäsenmaksut '

Pankkikulut 0P ja Nordea

Kulut yhteensä

Varainhankinta
Arpajaistuotot

Jäsenmaksut 344x20
Varainhankinta yhteensä

Tilikauden tulos

16 850,00 €

36 605,00 €

5 580,00 €

59 045,00 €

14 305,00 €

34 230,00 €

5 300,00 €

130,00 €

200,00 €
500,00 €

1 900,00 €

2100,00€
2 100,00 €

800,00 €

300,00 €

300,00 €

310,00 €

190,00 €

400,00 €

190,00 €

190,00 €

190,00 €

190,00 €

700,00 €

500,00 €

300,00 €

100,00 €

50,00 €

650,00 €

66 125,00 €

200,00 €

6 880,00 €

7 080,00 €

0,00


