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Toiminta ja tavoite   

Kokoustoiminnot ja hallinto  
 

Kevätkokoukseen 22.3.2013 Suisto-klubilla osallistui 28 jäsentä. 
Kokouksen jälkeen katsottiin teatteriesitys Ruostetta ja timantteja 
Hämeenlinnan teatterissa. Syyskokoukseen 22.11.2013 
Kerhoravintola Seiskassa osallistui 37 jäsentä. Syyskokoukseen 
osallistui tällä kertaa paljon jäseniä ja kokouksen jälkeen nautittiin 
jouluateria.    
 
Hallitus piti 10 kokousta (3 kokousta sähköpostin välityksellä). 
Käsiteltäviä asioita kertyi 111 asiakohtaa.  
 
Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Mirja Lehtonen, 
varapuheenjohtaja Hannu Viluksela, sihteeri Anne Heikkinen, 
taloudenhoitaja Marjo Tiainen sekä jäsenet Kati Innala, Leena 
Lehtinen, Nina Lietsa, Juha Pulli, Hanna Saarinen, Marja 
Raitoharju, Esa Toropainen ja varajäsen Merja Puhakka. 
Varajäsen Susanna Nyman siirtyi toimikauden aikana toiseen 
yhdistykseen.  
 
Etelä-Suomen aluetoimiston järjestämille yhdistysjohdon päiville 
osallistuivat keväällä Mirja Lehtonen ja Anne Heikkinen sekä 
syksyllä Marjo Tiainen ja Anne Heikkinen.  
Kati Innala osallistui tilit ja talous –kurssille Raseborg-opistolla. 
 
Tilinpäätös osoittaa 1451,02 € voitollisen tilikauden tuloksen.  
Yhdistykselle hankittiin kannettava tietokone ja tulostin.   
  

Yhdistystoiminta (virkistys, 
jäsentapahtumat) 

  
 

Keväällä järjestettiin koiratapaaminen rantasaunalla, johon 
osallistui 6 jäsentä koirineen. Tapahtuma järjestettiin sen takia, 
että useimmat jäsentapahtumat ovat sellaisia, joihin lemmikin 
kanssa ei voi osallistua. Iltaan osallistui myös sellaisia jäseniä, 
jotka eivät ole aikaisemmin olleet toiminnassa mukana. Kesäkuun 
alussa tehtiin sisävesiristeily Hopealinja-laivalla. Se oli erittäin 
suosittu (23 jäsentä).  
 
Etelä-Suomen aluetoimiston järjestämään perhetapahtumaan 
Eerikkilässä osallistui 3 jäsentä perheineen.  
Liiton jäsenristeilylle osallistui 8  jäsentä. Käsityömessuillekin 
osallistui 7 jäsentä. 
 
Aivan vuoden lopussa varattiin lippuja Hämeenlinnassa 
Verkatehtaalla Jaakko Tepon juhlakonserttiin ja Raskasta Joulua –
konserttiin (yht. 18).  
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Kulttuuritoiminta   
 

Yhdistyksen maksamaa 10 €/lippu –kulttuuritukea on hakenut 39  
jäsentä vuoden 2013 aikana. Tämä jäsenetu on ollut kiitelty ja 
jäsenille hyvin sopiva etu.   
  

Koulutustoiminta    Jäsenen järjestö- ja edunvalvontakoulutukseen käyttämästä 
vapaapäivästä maksetaan 10 €/pv koulutustukea.  
 
Hallituksen jäsenet ja luottamusmiehet ovat kouluttautuneet 
kaikkiaan 11 päivää. 
  

Tiedotustoiminta 
  
 

Yhdistyksen kotisivuilla tiedotetaan jäsentapahtumista ja 
hallituksen päätöksistä.  http://hameen736.jhlyhdistys.fi/  
 
Jäsenille tiedotetaan mahdollisuuksien mukaan myös sähköpostin 
välityksellä. Liiton jäsenrekisteriohjelma ei ole riittävän toimiva 
suurelle sähköpostiryhmälle tiedottamisessa. Ja lisäksi 
hankaluuksia aiheuttaa se, että jäsenet eivät ole ilmoittaneet 
sähköpostejaan.  
 
Yhdistyksen tiedote ja JHL-esine lähetettiin kaikille uusille jäsenille.    
 

Edunvalvonta 
    

Anne Heikkinen toimii liiton edustajiston jäsenenä.  
 
Yhdistys osallistui TSL:n Janakkalan opintojärjestön toimintaan. 
   

Jäsenet Jäsenmäärä:  345  :  naisia 297 ja miehiä 48. 
  nuorin jäsen 20 v.  ja vanhin jäsen  98 v.  
   
20 – 40-vuotiaita:  97 jäsentä 
41 – 60-vuotiaita: 159 jäsentä 
61 -   98-vuotiaita:  89 jäsentä  
   
Vuoden 2013 aikana  
liittyneitä  24  henkilöä ja eronneita 11  henkilöä   
toiseen yhdistykseen siirtyi 6 henkilöä ja liiton toimesta erotettiin 5  
henkilöä (jäsenmaksurästit).  
 
Työnantajia 63 kpl, ammattinimikkeitä 85 kpl ja  
sopimusaloja 16 kpl. 
 
 
Merkkipäivämuistamisia     (50 v., 60 v., 70 v.) yht.   21  kpl  
  

 

http://hameen736.jhlyhdistys.fi/

