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Pohjois-Kymen   TOIMINTASUUNNITELMA V. 2008 
Psoriasisyhdistys ry 

  
Alkanut vuosi on yhdistyksen 31. toimintavuosi. 
 

Varainhankinta 
- vaalikeräykset; kunnallisvaalit 
- kunta-avustuksia anotaan 
- jäsenmaksupalautus 
- liiton varainhankintatuotteiden myyntiä 
- matkojen osallistumismaksut 

 

Hankinnat 
Yhdistyksen sihteerille on todettu tarpeelliseksi hankkia ATK-välineet vuoden 
2008 aikana. 

 

Jäsentilaisuudet 
- yhteistoiminnan kehittäminen terveydenhuollon kanssa psoriaatikoiden 

hoitomahdollisuuksien parantamiseksi 
- jäsenillat talvikautena tammi-huhti- ja syys-joulukuussa kuukausittain 

27.3.2008 vuosikokous  ja luento pihkatuotteista Tuulensuojassa 
24.4.2008 tutustumiskäynti ja luento Kouvolan Suolahuoneella 
22.5.2008 makkaranpaisto- ja tarinailta Oravalassa 
25.9.2008 jalkaterapeutin luento Tuulensuojassa 
23.10.2008 jäsenilta, aihe vielä avoin 
30.11.2008 adventtiretki 

- jäseniltojen pitopaikkana pääsääntöisesti Tuulensuoja Kouvolassa 
- jäsenilloissa ym. tapahtumissa pyritään lisäämään jäsenistön ja muiden 

henkilöiden tietoa psorista 
- jäsenilloissa mm voileipäkakkukurssi, ihopsorin hoidonohjausta, 

makkaranpaisto- ja tarinailta 
- kesäretki, kesäteatteri 
- pikkujoulu/adventtiretki 
- järjestetään tarvittaessa matka liiton Kesäpäiville 7.-8.6. Jyväskylään 

 

Muu toiminta 
- jaetaan psoriesitteitä  ja -tiedotteita paikallisiin Kelan toimistoihin sekä 

terveyskeskuksiin, lääkäriasemille, apteekkeihin ym. paikkoihin 
- ylläpidetään esittelykansioita mm. terveyskeskuksissa, Ikäihmisten 

Olohuoneessa, vammaisjärjestöjen yhdistyksen tiloissa ja vastaavissa 
- lainataan yhdistyksen valolamppuja (2 kpl) ja valokampaa jäsenistölle 

(lääkärin lähete) 
- osallistutaan liiton järjestämiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan 
- osallistutaan toiminta-alueen vammaisneuvostojen toimintaan 
- kehitetään ja täydennetään internetsivujamme www.p-kpsori.fi 

 

Hallitus tarkentaa suunnitelmaa vuoden aikana 
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Talousarvio vuodelle 2008 
 
   2008 Budjetti 2007 Budjetti Toteutunut 01.01. 

- 31.12.2007  
  VARSINAINEN TOIMINTA     
    Tuotot     
      3000 Jäsentilaisuudet, tuotot 300,00  100,00  932,55  
      3010 Vapaa-ajantoiminnan tuotot 1 300,00  1 500,00  1 410,00  
   1 600,00 ** 1 600,00 ** 2 342,55 ** 
    Kulut     
     Poistot     
      3200 Poistot kalustosta -240,00 * -50,00 * -42,15 * 
    Muut kulut     
      3380 Jäseniltojen kulut -500,00  -200,00  -611,60  
      3381 Vapaa-ajantoiminnan kulut -610,00  -250,00  -1 960,00  
      3383 Vuokrat ja toimiston kulut -200,00  -200,00  -56,00  
      3384 Ilmoitukset, posti-, puhelin-   

             ja tstokulut 
-650,00  -800,00  -850,83  

      3385 Virkistys- ja jäsentoiminta -2 500,00  -5 300,00  -3 320,30  
      3386 Kokous- ja koulutuskulut -600,00  -630,00  -342,96  
      3387 Yhteistoimintakulut -100,00  -150,00  -30,00  
      3390 Muut kulut -50,00  -100,00  0,00  
   -5 210,00 * -7 630,00 * -7 171,69 * 
   -5 450,00 ** -7 680,00 ** -7 213,84 ** 
  KULUJÄÄMÄ -3 850,00 **** -6 080,00 **** -4 871,29 **** 
       
  VARAINHANKINTA     
    Tuotot     
      3500 Vaalikeräyksen tuotot 1 700,00  1 500,00  1 709,15  
      3510 Jäsenmaksutuotot 1 700,00  1 400,00  1 411,60  
      3520 Saadut lahjoitukset 0,00  2 500,00  1 270,00  
      3540 Varainhankintatuotteiden       

             myynti 
0,00  0,00  50,00  

   3 400,00 ** 5 400,00 ** 4 440,75 ** 
    Kulut     
      3600 Vaalikeräysten kulut 0,00 ** -50,00 ** -244,80 ** 
   3 400,00 *** 5 350,00 *** 4 195,95 *** 
  KULUJÄÄMÄ -450,00 **** -730,00 **** -675,34 **** 
       
  SIJOITUS- JA 

RAHOITUSTOIMINTA 
    

    Tuotot     
      4000 Korkotuotot 50,00 ** 30,00 ** 39,23 ** 
  KULUJÄÄMÄ -400,00 **** -700,00 **** -636,11 **** 

  YLEISAVUSTUKSET     
      5220 Kuntien toiminta-avustukset 400,00 *** 700,00 *** 200,00 *** 
  TILIKAUDEN 

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 
0,00 **** 0,00 **** -436,11 **** 

   

 
 


