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TOIMINTAKERTOMUS 2014
TOIMINTA-AJATUS
Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö,
joka on aktiivisesti mukana kansainvälisessä toiminnassa ja tekee yhteistyötä eri aloilla toimivien naisten
kesken. Vuoden naisen valinnalla liitto korostaa ammattitaidon ja pätevyyden merkitystä. Liitto ottaa kantaa
ajankohtaisiin liike- ja virkanaisia koskeviin asioihin. Liitto luo mahdollisuuden tutustua ja solmia
ystävyyssuhteita eri aloilla toimivien naisten kesken. Näin muodostuva yhteistyöverkko palvelee jäsenistöä eri
elämäntilanteissa.
TOIMINTAVUOSI 2014
Vuosi 2014 oli liiton 68. toimintavuosi. Liitolla ei ole ollut pääsihteeriä tänä aikana, vaan toimistolla on
työskennellyt henkilöstövuokrauksen kautta osa-aikainen toimistosihteeri.
Tilikauden tulos oli 7.616,49 euroa. Taloudelliset tavoitteet toiminnan eri osa-alueilla saavutettiin hyvin.
Varainhankinnan kate toteutui suunniteltua huonommin jäsenmaksutulojen oltua arvioitua pienemmät.
Sijoitustoiminnan kate oli suunnitellulla tasolla ja varsinaisen toiminnan kate oli arvioitua parempi.
Osanottomaksutuottoja 5.816,40 euroa vastaavat kulut ovat kokouskuluissa.
Sijoitustoiminnan nettotulos oli 24.798,91 euroa, mikä on vuoden 2013 vastaavaa toteumaa parempi tulos ja
se oli myös hieman korkeampi kuin talousarviossa esitetty tulos.
Jäsenmaksut kansainväliselle liitolle ja muille naisjärjestöille olivat yhteensä 13.020,00 euroa.
Helkky Lahden rahaston kulut 9.120,84 euroa olivat Etelä-Korean kansainväliseen kongressiin osallistuneiden
apurahoja, Euroopan puheenjohtajien kokouksen ja toiminnanjohtajan osallistuminen nuorten symposiumiin
Tallinnassa.
HALLINTO
Hallitukseen kuuluivat yhdistyksen syyskokouksen valitsemina jäseninä puheenjohtaja Leena Roivas,
varapuheenjohtaja Eeva Peltonen, sihteeri Marjut Ropo-Lyytikäinen, taloudenhoitaja Taina Vesanen, Marita
Kailovaara, Kukka Lehmusvirta, Kirsi Mäkinen, Ketlin Tackman, Anneli Luoma-Kuikka, Aija Himanen ja Anne
Loikkanen.
Hallitus kokoontui 11 kertaa vuonna 2014.
OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA

Liiton virallinen kevätkokous pidettiin Vierumäellä ja järjestelyistä vastasi liitto yhteistyössä Naisjärjestöjen
Keskusliiton kanssa. Liiton syyskokous järjestettiin Karkkilassa ja sen järjestelyvastuun jakoivat Karkkilan
liike- ja virkanaisten yhdistys ja liitto.
Vierumäen kevätkokouksessa päätettiin palkata liitolle toiminnanjohtaja. Hallitus käynnisti haun liiton
sisäisenä hakuna. Marraskuussa allekirjoitettiin työsopimus fil.maist. Ritva Katteluksen kanssa. Hän
työskentelee osa-aikaisesti, 25 tuntia viikossa ja 10 kuukautta vuodessa.
Vuoden 2014 naiseksi valittiin professori Leena Ukkonen Tampereen teknillisestä yliopistosta.
Vuoden lopussa jäsenyhdistyksiä oli näin ollen 19. Yhdistyksissä oli 31.12.2014 jäseniä yhteensä 628.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Liiton jäsenyhdistyksistä Joensuun yhdistys lopettaa toimintansa ja eroaa liitosta kesäkuussa 2015.
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Toiminnanjohtaja Ritva Katteluksen työsuhde alkoi 1.1.2015.
ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Liiton hallituksella on edelleen huoli nettojäsenmäärän laskevasta trendistä ja siitä, että se tulee
vaikuttamaan merkittävästi liiton toimintamahdollisuuksiin, mikäli kehitystä ei saada pysähtymään. Riskinä on
jäsenistön voimakas ikääntyminen. Hallitus ja toiminnanjohtaja panostavat yhdistysten toiminnan
kehittämiseen ja liiton näkyvyyteen. Jäsenistöä kannustetaan jäsenhankintaan, järjestetään koulutusta ja
tapahtumia. Liiton vahva tase antaa jonkin verran liikkumavaraa talouden suunnittelussa, mutta ilman
perustoiminnan aktivoitumista talouden kestävä kehittäminen on kuitenkin vaikeaa.
SELVITYS TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN LAAJUUDESTA
Yhdistyksellä ei ole ollut tutkimus- tai kehitystoimintaa tilikauden aikana.
TILIKAUDEN TULOS
Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä lisätään liiton toimintapääomaan.

Helsingissä 14. helmikuuta 2015

Hallitus
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