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TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä Kreikan maan ja kulttuurin tuntemusta.

Toimintamme perustuu yhteisten tapahtumien / koulutusten järjestämiseen. Tahtotilamme on järjestää
monipuolista ja mielenkiintoista toimintaa, jotta yhdistyksen toiminta pysyy yllä ja saamme mukaan
myös uusia jäseniä.

Nykyinen Covid 19 -tilanne vaikuttaa yhdistyksen toimintaan dramaattisesti. Toivotaan, että alkuvuoden
2022 rajoitusten purku on viimeinen kerta, kuin rajoituksia otetaan käyttöön ja yhdistyksen toiminta
pääsee käyntiin täysipainoisesti kevään 2022 aikana.

KOKOUKSET

Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään kerran vuodessa huhtikuun loppuun mennessä tai mikäli
poikkeusolot vaativat, niin myöhemmin. Muita varsinaisia jäsenkokouksia ei pidetä, ellei sellaiselle
nähdä erillistä tarvetta.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvittaessa, noin kerran kuukaudessa.

JÄSENISTÖ

Jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 50 henkilöä. Tavoitteena on kasvattaa jäsenmäärää ja saada nykyiset
jäsenet entistä paremmin aktivoitua mukaan toimintaan.

TOIMINTA

Pääpainopiste on tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisessä. Jo perinteiksi muodostuneiden tapahtu-
mien lisäksi pyritään keksimään uusia tapoja saada jäsenet viettämään yhdessä aikaa ja jakamaan omia
kokemuksiaan Kreikasta.

Vuonna 2022 edistämme seuraavien aktiviteettien toteutumista:

 Kerhoillat
o säännölliset tapaamiset eri teemojen ympärillä (Kreikan eri saaret, ruokakulttuuri, oma-

toimimatkailu yms.). Pieni alustus illan teemaan ja sen jälkeen vapaata keskustelua. Alus-
tajina voi toimia kuka tahansa halukas jäsen tai tuleva jäsen. Kokoontumiset noin 5 viikon
välein.

 Viininmaisteluilta (suunnitelmissa jo vuodesta 2020)
o tutustutaan eri viineihin ammattilaisen opastuksella, mukana myös kreikkalaista tuotan-

toa
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 Ruokakurssi (suunnitelmissa vuodesta 2021)
o Kreetan maku Oy:n Merja Tuominen-Gialitakin sekä Raila Järveläisen vetämä kreikkalai-

sen ruuan kurssi sisältäen tarinointia kreetalaisesta elämänmenosta

 Minolainen kulttuuri ja Knossoksen palatsi -luento
o Heikki Talvenmaan luento, avoin tapahtuma kaikille asiasta kiinnostuneille

 Terassitapaaminen
o perinteeksi muodostunut vapaamuotoinen ja omakustanteinen terassitapaaminen

 Oxi-juhla
o lokakuinen Oxi-päivän juhlaillallinen

 Pikkujoulut
o pikkujouluruokailu paikallisessa ravintolassa

Selvitämme myös mahdollisuutta kesällä tehtävään retkeen. Retki voisi olla esim. sisävesiristeily.

Kuuntelemme jäsenistön toiveita tapahtumien suhteen ja olemme valmiita täydentämään tapahtumaka-
lenteriamme mahdollisuuksien mukaan.

TIEDOTUS

Pääsääntöisesti yhdistys tiedottaa toiminnastaan nettisivuilla www.kouvolankreikka.fi sekä Facebook-
sivuilla www.facebook.com/kouvolankreikka.

Jäsenkirje julkaistaan vuoden 2022 aikana vähintään 2 kertaa ja jäsenkirjeet toimitetaan jäsenille sähkö-
postilla tai kirjeitse. Tapahtumista tiedotetaan myös tekstiviesteillä, jos jäsen on näin toivonut. Lisäksi
tapahtumat ilmoitetaan paikallislehden seurapalstalla.

Lisäksi Suomi-Kreikka -yhdistysten liiton julkaisema Filellinas-lehti on luettavissa nettisivujemme kautta.

YHTEISTYÖ

Teemme yhteistyötä kattojärjestön sekä muiden Kreikka-yhdistysten kanssa.

Osallistumme mahdollisuuksien mukaan myös kaupungin, ortodoksisen seurakunnan ja muiden mahdol-
listen tahojen kanssa erilaisiin tapahtumiin.

Kouvolassa 14.2.2022

Kouvolan Seudun Suomi-Kreikka yhdistys ry
Hallitus / Outi Pekkanen-Westman
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KOUVOLAN SEUDUN SUOMI-KREIKKA YHDISTYS RY
TALOUSARVIO 2022

Talousavio Talousarvio Toteutunut
2022 2021 2021

VARSINAINEN TOIMINTA
  TUOTOT

Tapahtumien tuotot 700,00 600,00 580,00
Retkituotot 350,00 300,00 745,00
Arpajaistuotot 100,00 0,00 114,00
Apurahatuotot 0,00 1450,00 950,00
Muut tuotot 0,00 0,00 118,50

  KULUT Tapahtumien kulut -900,00 -700,00 -721,34
Retkikulut -500,00 -1750,00 -1737,00
Muut kulut -43,50 0,00 0,00

  MUUT VARSINAINEN TOIMINNAN KULUT
Kokous- ja neuvottelukulut -100,00 -175,00 -128,00
Liittokokouskulut 0,00 -100,00 0,00
Posti-, pankki- ja atk-kulut -500,00 -500,00 -410,65
Matkakulut
Muut varsinaisen toiminnan kulut 0,00 -51,90

TUOTTO- KULUJÄÄMÄ -893,50 -875,00 -541,39
VARAINHANKINTA
  TUOTOT

Jäsenmaksut 770,00 750,00 765,00
Varainhankinnan muut tuotot

  KULUT
Jäsenmaksut -76,50 -75,00 -75,00
Varainhankinnan kulut

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
  TUOTOT

Korkotuotot
  KULUT

Korkokulut
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
  TUOTOT

Satunnaiset tuotot
  KULUT

Satunnaiset kulut
OMATOIMINEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -200,00 -200,00 148,61
YLEISAVUSTUKSET

Kuntien avustukset 200,00 200,00 200,00
Muut yleisavustukset 0,00

KOKONAISTUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 0,00 0,00 348,61
0,00 0,00 348,61
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