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TOIMINTAKERTOMUS 2015
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 2015
Vuosi 2015 oli liiton 69. toimintavuosi. Syksyllä 2014 palkkasimme liitolle toiminnanjohtajan, fil.maist. Ritva
Kattelus aloitti työskentelyn liiton toimistossa 2.1.2015. Hänen työaikansa on ollut 25 tuntia viikossa. Hän oli
taloudellisista ja tuotannollisista syistä lomautettuna kesä- ja heinäkuun sekä joulukuun. Hänen lisäkseen on
toimistolla työskennellyt kolme henkilöä palkattomassa työkokeilussa yhteensä 825 tuntia.
Tilikauden alijäämä oli 58.874.02 euroa. Taloudellisia tavoitteita ei saavutettu, varainhankinnan kate toteutui
suunniteltua huonommin jäsenmaksutulojen oltua arvioitua pienemmät eikä suunniteltuja muita tuottoja saatu
resurssien vähäisyyden ja yleisen taloustilanteen vuoksi. Lisäksi epäkurantti järjestöartikkelivarasto 15.260,27
euroa kirjattiin kuluksi. Sijoitustoiminnan kate oli 21.846,33 euroa, mikä on vuoden 2014 vastaavaa toteumaa
hieman huonompi, korkotuloja on saatu vähemmän ja huoneistossa tehtiin suursiivous.
Varsinaisen toiminnan kate oli arvioitua parempi.
Osanottomaksutuottoja 3.669,00 euroa vastaavat kulut ovat kokouskuluissa.
Jäsenmaksut kansainväliselle liitolle ja muille naisjärjestöille olivat yhteensä 12.172,00 euroa.
Helkky Lahden rahaston kulut 1.807,25 euroa olivat Brysselissä toukokuussa pidetyn Leadership Summitin ja
puheenjohtajien kokouksen kuluja ja apurahoja. Salventerän rahastosta on maksettu toiminnanjohtajan
matkakuluja ja Young BPW rahastosta apuraha nuorten Kyproksen seminaariin osallistumisesta.
HALLINTO
Hallitukseen kuuluivat yhdistyksen syyskokouksen valitsemina jäseninä puheenjohtaja Eeva Peltonen,
varapuheenjohtaja Kirsi Mäkinen, sihteeri Marjut Ropo-Lyytikäinen, taloudenhoitaja Marika Hallbäck,
Raija-Liisa Aalto, Aija Himanen, Birgit Koskela, Katriina Lahti, Anneli Luoma-Kuikka ja Anni Riiheläinen sekä
kevätkokouksen 2015 valitsemana Lea Silto.
Hallitus kokoontui 9 kertaa vuonna 2015.
OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA
Liiton virallinen kevätkokous pidettiin Turussa ja järjestelyistä vastasi Turun liike- ja virkanaisten yhdistys.
Liiton syyskokous järjestettiin Vikingin Mariella laivalla ja järjestelyistä vastasi liitto.
Vuoden 2015 naiseksi valittiin muotoilija – taiteilija Ritva-Liisa Pohjalainen Kuopiosta.
Seinäjoen ja Joensuun yhdistykset lopettivat toimintansa. Vuoden lopussa jäsenyhdistyksiä oli näin ollen 17.
Yhdistyksissä oli 31.12.2015 jäseniä yhteensä 596.

BPW Finland

Business and Professional Women Finland
Suomen liike- ja virkanaisten liitto – Finlands yrkeskvinnors förbund ry

2

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Liiton toimistoon palkattiin 100 %:lla palkkatuella järjestökoordinaattori määräaikaiseen työsuhteeseen
vuoden 2016 loppuun. Hänen työaikansa on 25 tuntia viikossa.
Hallitus valmistelee selvityksen Liisankadun huoneiston myynnistä liiton kevätkokoukselle.
.
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 alijäämä siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä –tilille.
Helsingissä 13. helmikuuta 2016

Hallitus

