
POHJOIS-KYMEN   TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 
PSORIASISYHDISYS ry 
 

 
 

Alkanut vuosi on yhdistyksen 34. toimintavuosi. 
 

Varainhankinta 
 

- vaalikeräykseen osallistuminen lipasvartijana 

- kunta-avustuksia anotaan 
- jäsenmaksupalautus 
- kehitetään omatoimista varainhankintaa 

 

Jäsentilaisuudet 
 

Tammikuun jäsenilta 27.01.2011 vieraanamme oli Heidi Puumalainen  
STKL:stä. Hän toi tietoa yhteispalveluista ja vapaaehtoistoiminnasta. 
 

Helmikuun jäsenilta oli poikkeuksellisesti jo 08.02.2011, aiheena oli nivel-
psoriasiksen hoidon nykynäkymät. Reumatologi Jorma Vuotila luennoi aiheesta. 
 

Maaliskuun jäsenilta. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 24.03.2011 on 
Tuulensuojassa klo 18.00. 

 

Huhtikuussa on Eduskuntavaalit ja sen vaalikeräys. Ennakkoäänestys on ajalla 

06. - 12. ja varsinainen äänestyspäivä on 17.4.2011. Osallistumme keräykseen 
lipasvartijoina koko toimialueellamme. 
 

16.04.2011 on Kouvolan kaupunginteatteriin varattu lippuja katsomaan farssia 
Kääk! Sängyssäni on varas. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen väliaikakahvit. 
 

Toukokuussa on makkaranpaisto- ja tarinailta retkeilyn merkeissä 26.05.2011. 
Menemme kimppakyydillä Elimäelle Mustilan Arboretumiin katsomaan 
alppiruusujen loistoa, paistamaan makkaraa ja vaihtamaan kokemuksia. 

 

Viikolla 26/2011 on suunniteltu toteutettavaksi saaristoretki Turun saaristoon tai 
Ahvenanmaalle. Toteutusta varten on anottu avustuksia, joiden päätökset 

vaikuttavat retken toteutukseen. Toteutumisesta tiedotetaan myöhemmin. 
 

Syyskuun 22.09.2011 jäsenillassa ravintoluento ja keskustelua aiheesta 
 

Lokakuu 27.10.2011 jäsenilta, aiheena päänahan hoito 
 

Marraskuu 27.11.2011 on perinteinen adventtiretki johonkin lähialueen kirkkoon, 
sekä joululounas 

 
Muu toiminta 
 

- jaetaan psoriesitteitä Kelan toimistoihin, kaupungin yhteispalvelupisteisiin,  

terveyskeskuksiin, apteekkeihin, lääkäriasemille, yms. 
- pidetään esittelykansio terveyskeskuksissa, lääkäriasemilla, ikäihmisten 

olohuoneessa, vammaisjärjestöjen yhdistyksen tiloissa jne. 

- lainataan yhdistyksen UVB-valohoitolaitteita jäsenistölle (lääkärin lähete) 
- osallistutaan liiton järjestämiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. 

- osallistutaan Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistyksen ja Kouvolan  
vammaisneuvoston toimintaan 

- tehostetaan jäsenhankintaa ja pyritään parantamaan jäsenetuja 

- kehitetään tiedotusta ja täydennetään internet-sivujamme www.p-kpsori.fi 
- 2 jäsenkirjettä / vuosi, ilmoitukset Kouvolan Sanomien järjestöpalstalla 

 
Hallitus tarkentaa suunnitelmaa tarpeen mukaan vuoden aikana! 

http://www.p-kpsori.fi/


 
Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys ry         

Talousarvio vuodelle 2011             

                  
      2011 

Talousarvio 
2010 Talousarvio 1.1 - 31.12.2010 

toteutunut 

VARSINAINEN TOIMINTA             

  Tuotot             

    Jäsentilaisuudet, tuotot 200,00   200,00   71,10   

    Vapaa-ajantoiminnan tuotot 1 500,00   1 500,00   1 130,00   

      1 700,00 ** 1 700,00 ** 1 201,10 ** 

  Kulut             

  Henkilöstökulut             

    TyEL-vakuutusmaksut 0,00   0,00   10,12   

    Tapaturmavakuutusmaksut -50,00   -50,00   -50,01   

    Ryhmähenkivakuutusmaksut 0,00   0,00   -8,20   

      -50,00 * -50,00 * -48,09 * 

  Poistot             

    Poistot kalustosta -300,00   -200,00   -328,39   

      -300,00 * -200,00 * -328,39 * 

  Muut kulut             

    Jäseniltojen kulut -250,00   -300,00   -75,40   

    Vapaa-ajantoiminnan kulut -600,00   -700,00   -162,64   

    Vuokrat ja toimiston kulut -50,00   0,00   -37,60   

    Ilmoitukset, posti-, puhelin- ja tstokulut -850,00   -850,00   -1 136,78   

    Virkistys- ja jäsentoiminta -1 825,00   -1 800,00   -1 705,50   

    Kokous- ja koulutuskulut -700,00   -600,00   -878,41   

    Yhteistoimintakulut -100,00   -100,00   -147,49   

    Muut kulut -50,00   -250,00   0,00   

      -4 425,00 * -4 600,00 * -4 143,82 * 

      -4 775,00 ** -4 850,00 ** -4 520,30 ** 

      -3 075,00 *** -3 150,00 *** -3 319,20 *** 

  KULUJÄÄMÄ -3 075,00 **** -3 150,00 **** -3 319,20 **** 

                  

VARAINHANKINTA             

  Tuotot             

    Vaalikeräyksen tuotot 850,00   0,00   0,00   

    Jäsenmaksutuotot 1 900,00   1 850,00   1 848,00   

    Saadut lahjoitukset 0,00   0,00   20,00   

    Varainhankintatuotteiden myynti 0,00   50,00   0,00   

      2 750,00 ** 1 900,00 ** 1 868,00 ** 

  Kulut             

    Vaalikeräysten kulut -250,00   0,00   0,00   

      -250,00 ** 0,00 ** 0,00 ** 

      2 500,00 *** 1 900,00 *** 1 868,00 *** 

  KULUJÄÄMÄ -575,00 **** -1 250,00 **** -1 451,20 **** 

                  

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA             

    Tuotot             

    Korkotuotot 25,00   20,00   28,18   

      25,00 ** 20,00 ** 28,18 ** 

      25,00 *** 20,00 *** 28,18 *** 

  KULUJÄÄMÄ -550,00 **** -1 230,00 **** -1 423,02 **** 

                  

YLEISAVUSTUKSET             

    Kuntien toiminta-avustukset 550,00   500,00   550,00   

      550,00 *** 500,00 *** 550,00 *** 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0,00 **** -730,00 **** -873,02 **** 

                  

                 


