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Helsingin Keskipohjalaiset ry toimii pääkaupunkiseudulla asuvien keskipohjalaisten yhdyslenkkinä.

Yhdistys toimii aktiivisesti aikaansa seuraten ja toteuttaa alkuperäistä toiminta-ajatustaan

pääkaupunkiseudulle elämänsä siirtäneiden keskipohjalaisten yhdyslenkkinä. Yhdistys pyrkii kehittämään

toimintansa sellaiseksi, että se tarjoaa kaikille ikäryhmille kiinnostavaa toimintaa.

Hallinto ja talous

Yhdistyksen toiminnasta yleisten kokousten välissä vastaa hallitus johon kuuluu vähintään kuusi ja

enintään kymmenen jäsentä. Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja nimeää tarvittaessa erilaisia työryhmiä

erilaisten hankkeiden toteuttamiseksi. Työryhmiin voidaan nimetä myöskin hallituksen ulkopuolisia

jäseniä. Yhdistyksen toimihenkilöt valitaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Yhdistyksen talouden tuotto rakentuu jäsenmaksujen, osinkotuottojen ja opiskelija-asuntojen

vuokratuottojen varaan. Jäsenmaksutulot ovat olleet pitkään laskusuunnassa ja onkin tärkeää huolehtia

toisaalta jäsenmaksuperinnän tehostamisesta, mutta yhtä lailla siitä, että jäsenmaksu tavoittaa jäsenen.

Yhdistyksen menot koostuvat hallinnollisista menoista (mm. pankkikulut) ja tapahtumakuluista.

Tapahtumat pyritään tuottamaan pääosin nollakustannus periaatteella jolloin tuottona peritään

osallistumismaksuna se mitä tapahtumasta kuluja aiheutuukin.

Yhdistyksen vuosijuhlat

Yhdistyksen 70-vuotisjuhlat ovat vallitsevasta epiedemiatilanteesta johtuen jääneet pitämättä, mutta

yhdistyksen juhlatoimikunta on päättänyt syksyllä 2021, että juhlat järjestetään 26.3.2022 Ostrobotnian

juhlasalissa. Juhlajärjestelyistä vastaa toimikunta johon kuuluvat Eila Reikilä (pj.), Olli Rantakangas, Esko

Rautila ja Kauko Ylikorpi.

Tiedotus

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan jäsenistölle paperisella jäsenkirjeellä 1-2krt vuodessa keväällä sekä

syksyllä. Muina aikoina yhdistys lähettää jäsenille kuukausittain jäsenkirjeen ja lisäksi jäsenkirje on

luettavissa yhdistyksen kotisivuilta. Kuitenkin jäsenet saavat jäsenkirjeen luettavakseen ennen sen

julkaisemista kotisivuilla. Muilta osin yhdistyksen ajantasaiseen tiedottamiseen hyödynnetään kotisivuja

ja FB-sivua. Yhdistyksen kotisivuille tuotetaan ajantasaista sisältöä erilaisten blogikirjoitusten ja

tapahtumakuvausten muodossa. Lisäksi toteutetaan yhdistykselle esite jota on helppo jakaa erilaisissa

tilaisuuksissa toiminnasta kiinnostuneille.

Vuoden 2022 tilaisuudet

Pyritään järjestämään seuraavat tilaisuudet:

- Vuosijuhlat 26.3.2022 Bottalla

- Pääsiäiskokko 16.4.2022 Seurasaari

- Vuosikokous 11.5.2022

- Kirkkopyhä Paavalinkirkossa 30.10.2022

- Syyskokous ja vuoden päätösjuhlat 3.12.2022
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Edellämainittujen tilaisuuksien lisäksi Menoklubi järjestää satunnaisen säännöllisesti erilaista toimintaa

kuten vierailuja museoihin, taidenäyttelyihin ja muihin kiinnostaviin kohteisiin. Vierailut voivat yhtälailla

olla myöskin etävierailuja tai -luentoja joita voidaan etenkin syksyisin ja talvisin hyödyntää.

Pääsiäiskokko

Pääsiäiskokko on jäänyt polttamatta viimeisenä kahtena vuotena epidemiasyistä johtuen, mutta

rajoitusten poistuessa poltamme 16.4.2022 pääsiäiskokon Seurasaaressa. Kokon osalta jatketaan

neuvotteluita Seurasaarisäätiön ja muiden mahdollisten toimijoiden kanssa yhteistyöstä.

Pääsiäiskokko on yhdistyksen tapahtumista näkyvin ja suurin - monellakin tavalla.

Opiskelija-asunnot

Yhdistys omistaa Kiinteistö Oy Osakunta osakkeita 3,5 % ja on yhtiön pienin omistaja.

Yhdistyksen huoneistojen vuokraamisesta ja hallinnoinnista vastaa Pohjalaisten talosäätiö (PTO) erillisen

ostopalvelusopimuksen mukaisesti jolloin yhdistyksen ei tarvitse huolehtia huoneistojen

asukasvalinnasta tai -hankinnasta, sillä siihen eivät yhdistyksen resurssit riitä.

Yhdistys pysyy ajan tasalla yhtiön ajankohtaisista kuulumisista hallituksen varajäsenyyden myötä

sekä osallistumalla edustajansa välityksellä yhtiökokouksiin. Asuntojen vuokratuotto rahastoidaan

yhdistyksen toiselle pankkitilille Nordeassa ja vuokratuotoilla on kerätty  avulla pyritään keräämään

myöskin taloudellista puskuria, jos kt oy jossain vaiheessa päättäisi periä osakkailta esimerkiksi

lisävastikkeita remontteja varten. Yhtiön taloudellinen tilanne on kuitenkin tällä hetkellä hyvä ja remontit

saadaan toteutettua normaalilla tulorahoituksella.

Yhteistyö

Muutaman vuoden ajan olemme tehneet yhteistyötä tapahtumamarkkinoinnin kanssa Helsingin

Eteläpohjalaisten kanssa joten jatkamme hyvin sujunutta yhteistyötä. Tiedotustyössä jatketaan

yhteistyön kehittämistä puolin ja toisin Keski-Pohjanmaan kirjapaino Oyj:n ja heidän paikallislehtien

kanssa. Yhdistys on jäsenenä Suomen Kotiseutuliitossa joten yhdistys pyrkii hyödyntämään jäsenyyttä

mahdollisuuksien mukaan eri yhteyksissä.


