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TOIMINTAKERTOMUS 2017  
 
1. Yhdistystoiminta / mielenterveystietoisuuden lisääminen ja toiminnan resurssit 
 
1.1 Yleistä 
 
Lohjan seudun mielenterveysseura ry on vuonna 1993 perustettu yhdistys, jonka päämääränä on 
edistää mielenterveystyötä Lohjan alueella vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti.  Olemme 
sitoutumaton, suvaitsevainen ja luotettava järjestö, joka tukee vapaaehtoisvoimin ihmisten 
hyvinvointia. 
 
Vuoden aikana on tehty työtä 2017 toimintasuunnitelmassa asetettujen yleisten tavoitteiden eteen. 
Nämä yleiset tavoitteet olivat: perustoimintamme jatkaminen, uusien tukihenkilöiden ja 
toimintamuotojen löytäminen, jatkaa ja kehittää olemassa olevia arviointi- ja palautekäytäntöjä, 
toiminnan näkyvyyden ja vaikuttavuuden lisääminen sekä uusien rahoitusmuotojen kartoittaminen.  
Tavoitteena oli myös toisen työntekijän saaminen kokoaikaiseksi, mihin haettiin lisärahoitusta 
STEA:lta. Rahoitusta ei myönnetty.  
 
Täsmennetyt tavoitteet olivat: 1. Ongelmia kohdanneiden auttaminen ja tukeminen, 2. 
Mielenterveystietoisuuden lisääminen, 3. Tukimuotojen ylläpitäminen ja kehittäminen, 4. 
Osallistuminen alueen yhteistyö- ja kehityshankkeisiin 5. Resurssien turvaaminen.  
 
Toimitilamme sijaitsevat Lohjan keskustassa katutasossa (Karstuntie 2). Toimitilojen keskeisen 
sijainnin myötä näkyvyytemme ja avoimuutemme on hyvä. 
 
Ryhmätoiminnassa on muutamia jo useampana vuotena toimineita ryhmiä ja uusia ryhmiä on kokeiltu 
erilaisin tuloksin. Osallistujien löytäminen on edelleen vaikeata, sosiaalisen median korkeampi 
käyttöaste on yksi tapa tavoittaa asiakkaita paremmin. Senioriryhmät ovat edelleen suosittuja, samoin 
VATES-vahva ote elämästä -ryhmä.  
 
Verkostoituminen yhteistyökumppaneiden kanssa on jatkuva prosessi.  Sosiaalisen median käyttö 
lisääntyi entisestään. 
 
Vapaaehtoisten aktiivisuus on pysynyt samalla tasolla kuin viime vuonna. Koulutuksiin ja 
virkistystapahtumiin on vuonna 2017 osallistuttu hieman vähemmän viime vuoteen verrattuna. 
Vapaaehtoistoiminnan keskittyminen muutamien innostuneiden toimijoiden varaan on edelleen 
haaste toiminnassamme. 
 
1.2 Jäsenistö  
 
31.12.2017 seuran jäsenistöön kuului 163 varsinaista jäsentä ja kaksi yhteisöjäsentä. Jäsenmaksu oli 
15 €/50€. 
 
1.3 Hallitus 
 
Hallitukseen kuului puheenjohtaja Seija Iltanen sekä neljä varsinaista jäsentä: Irja Heikkinen, 
Annamaija Haittoniemi, Irja Lyyra ja Eija Aaltonen. Varajäsenet olivat Marko Haapanen, Pirjo Liski, 
Taimi Ronkainen ja Asta Åström. Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa.  
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1.4 Henkilökunta 
 
Seura työllisti vuoden aikana 1,5 henkilöä: Toiminnanjohtajan kokoaikaisesti ja toiminnanohjaajan 
osa-aikaisesti.    
 
1.5 Tiedottaminen 
 
Hyvän mielen majaa markkinoitiin lehtiuutisissa ja avoimissa ovissa. Koulutuksista ja avoimista ovista 
on ollut maksettuja ilmoituksia paikallislehdissä ja sen lisäksi oli muutama lehtiartikkeli 
toiminnastamme. 
 
Kuukausitiedote Kuunari aktiivitoimijoille ilmestyi 8 kertaa. Syksystä 2017 alkaen Kuunari ilmestyy 
kahden kuukauden välein yhden kuukauden sijaan. Tarve on vähentynyt johtuen sosiaalisen median 
käytön lisäämisestä. Lisäksi yhdistyksen asioista on tiedotettu seuran kotisivuilla 

http://www.mielenterveysseurat.fi/lohja/ , Facebookissa ja paikallislehtien järjestöpalstoilla. 
Tukikoirakoilla ja tukihenkilöillä on omat suljetut ryhmät Facebookissa, missä tiedotetaan 
tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Seuran toimintaa markkinoidaan myös Lohjan 
kansalaistoiminnan keskuksen kautta ja järjestöjen infosivustolla lohjalaiset.fi. 
  
Sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt kaikilla osa-alueilla entisestään. 
 
1.6 Yhdistyksen kokoukset 

 
Vuonna 2017 pidettiin yksi sääntömääräinen vuosikokous, johon osallistui 7 jäsentä.  
 
1.7 Tiedotus- ym. tapahtumat mielenterveystietoisuuden lisäämiseksi 
 

Vuoden aikana pidettiin kaksi kertaa toimitilassamme ”Avoimet ovet” tapahtuman. 
 
Järjestettiin Mielenterveyden ensiapukoulutuksia hallituksen ” Edistetään terveyttä ja hyvinvointia” -
kärkihankkeen puitteessa. MTEA1-ja MTEA2-koulutuksia pidettiin molempia yksi. 
Vapaaehtoisten päivänä tarjottiin elokuva Tuntematon sotilas vapaehtoisille yhteistyössä muutaman 
muun lohjalaisen yhdistyksen kanssa. Vapaaehtoisille ja muille toiminnastamme kiinnostuneille 
tarjottiin kakkukahvit 5.12. Suomen 100-vuotis itsenäisyyspäivän johdosta ja Suomen 
Mielenterveysseuran 120-vuotis juhlavuoden kunniaksi. 
 
Vuonna 2017 pidettiin yleisöluento yhteistyökumppanimme Hiiden opiston kanssa. Teemana oli 
valtakunnallinen ”Toivoa kirjallisuudesta”. Kati Tervo kertoi uusimmasta kirjastaan ja paneelin 
osallistujat keskustelivat omista kirjallisuuskokemuksistaan. Seuramme vuoden Mielenterveys-teko 
palkinto luovutettiin Lohjan Monitoimikeskukselle. 
 
Toimintavuoden yksi merkittävä tapahtuma oli pääseuran markkinoiman valtakunnallisen "Hyvää 
mieltä kulttuurista" tapahtuman paikallinen toteutus. Lauantaina 20.5. oli ohjelmassa Hyvän mielen 
luontopolku, jolla oli, mm. tukikoirakoita ja Laurean AMK:n opiskelijoita järjestämässä ohjelmaa.  
Tiistaina 22.5. tavattiin lohjalaisia torilla. Suomen Mielenterveysseuran mielibussi oli mukana 
tapahtumassa. Lisäksi torilla oli musiikkiohjelma, runonlausuntaa, taide-esittely ja infoiskuja 
toiminnastamme sekä tukikoirakkotoiminnan esittelyä. 
 
Yhteensä näissä tapahtumissa tavoitettiin 120 ihmistä.  
 

http://www.mielenterveysseurat.fi/lohja/
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1.8 Edustus 
 
Hallituksen puheenjohtaja Seija Iltanen toimi Suomen Mielenterveysseuran liittohallituksen 
varajäsenenä sekä edustajanamme Suomen Mielenterveysseuran liittokokouksessa. 
 
Annamaija Haittoniemi ja Seija Iltanen toimivat Apuomena ry;n Kansalaistoiminnan keskuksen 
ohjausryhmässä.  
 
Toiminnanjohtaja Cati Järnmark-Mårdh toimii Lohjan ja ympäristökuntien omaistoiminnan 
neuvottelukunnan puheenjohtajana. 
 
1.9 Talous, resurssien turvaaminen ja kehittämistoiminta  
 
Seuran tukihenkilötoiminnan talous on edelleen kokonaan entisen Raha-automaattiyhdistyksen 
nykyisen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n varassa. Vuodelle 2017 
yhdistyksellemme myönnetty toiminta-avustus oli 97 000€. 
 
Viime vuoden tapaan toteutettiin seuran omille toimijoille, ryhmiin osallistuville ja 
yhteistyökumppaneille arviointikyselyt toiminnastamme.  Tuloksia on käsitelty eri ryhmissä ja niitä 
käytetään seuran toiminnan kehittämiseen vuonna 2018. 
 
Yhteistyökumppaneilta saadun palautteen mukaan yhteistyölle on hyvät edellytykset jatkossakin (ka 
4,23). He myös näkivät meidän toimintamme tarpeellisena (ka 4,19). Skaala oli 1-5. Nuorille toivottiin 
ryhmiä, enemmän yhteistyötä yhdistysten välille ja lisätietoja tukihenkilöiden saatavuudesta. 
Seuramme puolestaan toivoo edelleen, että yhteistyökumppanit voisivat vielä aktiivisemmin ohjata 
asiakkaita toimintaamme. Kyselyn sai 66 henkilöä ja vastauksia tuli 26, eli vastausprosentti oli 39,4. 
 
Omilta vapaaehtoisilta saadun palautteen mukaan oli kaikkien kysymysten keskiarvo 4, eli sama kun 
vuonna 2016 (skaala 1-5). Aivan täysin vertakelpoisia eivät luvut ole, kun kysymykset ovat hieman 
muuttuneet viime vuodesta.  Suljetuttuja Facebook-ryhmiä sekä tukihenkilöille (ka 3,2) että 
tukikoirakoille (ka 2) tulee kehittää. Yleisesti tiedottamisen keskiarvo laski neljästä kolmeen. Ilmapiiri 
vuorostaan koettiin hyväksi ja keskiarvo oli 4,4 (4,5 vuonna 2016). Henkilöstöresursseja pidettiin 
parempana ja keskiarvo nousi (3->3,7). Samoin koettiin että, vapaaehtoisten määrä tavoitteiden 
saavuttamiseksi on parantunut (2,5->3,1). 
 
Tavoitteena vuodelle 2017 oli perustoiminnan jatkaminen, kehittäminen ja vakiinnuttaminen, eikä 
uusia kehittämishankkeita varsinaisesti ollut.  
 
Yhdistystoiminnan kokonaiskulut olivat noin 2400€. Jäsenmaksu- ja varainhankintatuotot olivat  
1 972€.  Suomen mielenterveysseuralta saatiin 800 € Hyvän mielen kulttuuritapahtumaan. 
Korkotuotot olivat 56 €. Varsinaisen yhdistystoiminnan tulos oli 39,48 € ylijäämäinen. 
 
Tukihenkilötoiminnan tuotot sen sijaan eivät riittäneet kattamaan kuluja ja tulos osoittaa 4 287,35 € 
alijäämää. Seuran tilintarkastajana on toiminut HTM Eva Packalén ja varatilintarkastajana Irma Säilä. 
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2. Tukihenkilötoiminta /tukitoimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen 
 
2.1 Yleistä  
 
Toiminnanjohtajana toimi Cati Järnmark-Mårdh. Tukikoirakkotoiminnasta vastasi toiminnanohjaaja 
Erja Kumpulainen.  
 
Tukihenkilötoiminnan parissa toimi aktiivisesti 50 vapaaehtoista eri tehtävissä (tukihenkilöt, 
tukikoirakot, kriisipuhelinpäivystäjät, ryhmänohjaajat, työnohjaajat ja kouluttajat). Monet 
vapaaehtoisista toimivat useissa rooleissa/tehtävissä.  Työnohjauksia vapaaehtoistoimijoille pidettiin 
säännöllisesti kolmessa ryhmässä. Työnohjaajina toimivat Sari Huttu, Sisko Rantakoski ja Vuokko 
Sorvari. 
 
Tukihenkilötoimikunta jatkoi toimintaansa Annamaija Haittoniemen johdolla. Toimikunnassa on 
virallisesti nimettynä kahdeksan jäsentä, mutta kokouksiin kutsutaan myös muut aktiivit. Toiminta 
keskittyi Hyvää mieltä kulttuurista -viikon toteutuksen ohella tukihenkilötoiminnan ideointiin ja 
palautetietojen käsittelyyn.  
 
 
2.2 Yksilötukisuhteet 
 
Vuoden aikana toteutui 22 tukisuhdetta, osa joko alkoi tai loppui vuoden aikana ja osa toimi läpi koko 
vuoden. Tukihenkilöä jonottavien määrä on vaihteleva, ja moni on jo pitkään odottanut tukihenkilöä 
itselleen. Jonon lyhentämiseksi on tarjottu tukihenkilöille mahdollisuus tapaamisiin kerran kahdessa 
viikossa (kerran viikossa sijaan). Vuoden lopussa noin kymmenen henkilöä odotti tukihenkilöä. 
 
 

2.3 Kriisipuhelin ja Tukinet  
 

Kriisipuhelinpäivystäjiä oli vuoden aikana yhteensä 16, ja he päivystivät kriisipuhelimessa parittomina 
viikkoina kerran ja parillisina viikkoina kaksi kertaa, yhteensä 69 päivystyskertaa. Keskimäärin oli 
päivystäjiä paikalla 1,8 /päivystyskerta (tavoite 2/kerta).  Yhteydenottoja oli yhteensä 867. 
Ahdistuneisuus on edelleen suurin yksittäinen syy, minkä vuoksi kriisipuhelimeen soitetaan. 
 
Uusia Tukinet-päivystäjiä koulutettiin 10, kaikki eivät kuitenkaan ole lähteneet aktiivisesti mukaan. 
Kolme vapaaehtoista toimi vuoden aikana aktiivisesti.   
 
2.4 Ryhmätoiminta 
 
VATES-ryhmän (Vahva Ote Elämästä) vakiintunut toiminta on jatkunut. Ryhmä toimi Hyvän mielen 
majan tiloissa perjantai-iltapäivisin. Kokoontumisilla oli etukäteen suunnitellut teemat. Ryhmää ohjasi 
pääsääntöisesti seuran kolme ryhmänohjaaja. Ryhmäkäyntejä oli 150 (200 vuonna 2016). 
 
Vuosia toiminut aktiivijäsenten ja tuettavien keilailuryhmä on ollut edelleen suosittu. Kävijöitä oli 
tasaiseen tahtiin, kaikkiaan käyntejä oli 197 (vuonna 2016 194).  
 
Väreistä iloa ja voimaa toimi kevätlukukaudella ja käyntejä oli 45. 
 
Ikäihmisille tarjosimme neljä eri ryhmää, joista yksi oli ”Ahaa -aivotreenit” yhteistyössä Lohjan 
kaupungin kanssa. Seniori-ryhmissä oli 348 käyntiä. 
 
Vanhemmille, jotka olivat menettäneet lapsensa, oli tarjolla ryhmä. Ryhmä koettiin (oli pieni mutta) 
erittäin tarpeelliseksi. Ryhmää ohjasi vertainen ja seuran oma vapaaehtoinen.  
 



       5 
 
 

Yhteistyössä Hiiden opiston kanssa jatkettiin maahanmuuttajien hyvinvointitreenejä, joihin saatiin 
pääseuralta avustus. Ryhmään saatiin osallistujia pääasiassa juuri Lohjalle muuttaneista syyrialaisista 
pakolaisista, joihin saatiin yhteys kaupungin maahanmuuttoviranomaisten avulla. Heitä tutustutettiin 
paikkakuntaan, palveluihin, suomen kieleen ja kulttuuriin. Ohjaajina toimi kaksi seuran vapaaehtoista 
ja Hiiden opiston opettaja. 
 
Ryhmiä oli yhteensä kevät- ja syyskaudella 12, ryhmätoiminnoissa tilastoitiin 170 tapaamiskertaa 
(135 vuonna 2016) ja ryhmätoimintojen käyntimäärä oli 900 (vuonna 2016 700). Ryhmiä oli saman 
verran kuin edellisenä vuonna mutta tapaamiskerrat ja käyntimäärät lisääntyivät selvästi. 
Ryhmänohjaajia on ollut toiminnassa mukana yhteensä 22.  
 
2.5 Tukikoirakkotoiminta  
 
Tukikoirakkotoiminta laajeni kertomusvuonna, ja mukaan saatiin koulutusten myötä lisää toimijoita 
poisjääneiden tilalle. Aktiivisia tukikoirakoita oli toimintavuoden lopussa n. 20. Tukikoirakot olivat 
mukana kaikessa avoimessa toiminnassa, mm. avoimissa ovissa, Hyvää mieltä kulttuurista-
tapahtumassa ja toimintaa on pyritty tuomaan esille myös yksittäisvierailuilla eri kohteissa. 
 
Koirakävelyt aloitettiin uudelleen kesäkuussa 2017. Valitsimme kohtauspaikaksi Virkkalan, missä 
sijaitsee mielenterveyskuntoutujien asumisyksiköt. Näin asukkailla oli helpompaa osallistua, kun 
mentiin heidän luokseen. Tämä kokeilu osoittautui onnistuneeksi ja koirakävelyt Virkkalassa saivat 
jatkoa syksyllä. Uusia ideoita toiminnan kehittämiseksi mietitään jatkuvasti pitäen kuitenkin kiinni 
nykyisistä toimivista toiminnoista. Koirakahvila oli avoinna joka toinen lauantai kesätaukoa lukuun 
ottamatta. Siellä kävi vuoden aikana 175 ihmistä. Lisäksi koirien tapaamispisteellä Hyvää mieltä 
kulttuurista-tapahtumissa torilla sekä luontokävelyllä saimme n. 60 henkeä koiriin tutustumaan. 
(ihastelemaan).  
 
Vierailuja asumispalveluyksikössä jatkettiin ja tavattiin yhteensä 467 koirien ystävää.  
 
Tukikoirakot vierailivat Roution asukasyhdistyksen teema-illassa. Siellä tavattiin yhteensä 7 koirien 
ystävää. Nummen yläkoulun turvapäivässä tavattiin yhteensä noin 100 koirien ystävää. 
Ystävänpäivänä ilahdutettiin Ventelän hoivakodin vanhuksia, tavattiin noin 30 asukasta. Kaksi 
yksittäistä vierailua oli Paloniemen kipuryhmään, joissa tavattiin 19 asiakasta. Lisäksi psykiatrisen 
poliklinikan päiväryhmässä kohdattiin 4 asiakasta.  
 
Toiminnanohjaaja kävi Savonlinnassa kouluttamassa uusia tukikoirakoita, koulutukseen osallistui 7 
vapaaehtoista. Vuonna 2017 tukikoirakkojen kanssa oli yhteensä 908 erilaista kohtaamista. Vuonna 
2016 oli 747 erilaista kohtaamista.  
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2.6 Yhteistyö  
 
Tärkeimmät yhteistyökumppanit asiakastoiminnan osalta olivat psykiatrian poliklinikka ja 
kuntoutuspoliklinikka, Lohjan kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut, Aspa asumispalvelut, 
Kuntoutuskoti Männikkö, Ykköskoti Hiidenpelto ja Apuomena.  
Yhteistyö Finfamin Uudenmaan yhdistyksen ja Lohjan omaistoiminnan neuvottelukunnan kanssa 
jatkui.  Järjestettiin Tsemppari- koululutus ja kuntavaalien alla vaalipaneeli. 
Apuomena ry:n Kansalaistoiminnan keskuksen tapahtumiin, seminaareihin ja järjestötapaamisiin 
osallistuttiin edelleen aktiivisesti.   
Yhteistyö Lohjan Klubitalon kanssa on jatkunut. Koulutuksiin ja ryhmätoimintoihin olemme mm. 
käyttäneet heidän tilojaan. 
 
Vihdin mielenterveysseuran kriisikeskusvastaanoton päivystys jatkui Hyvän mielen majassa kerran 
viikossa, mutta siirtyy tilaongelmien vuoksi toisiin tiloihin vuodesta 2018 alkaen. 
 
Rikosuhripäivystys(RIKU) jatkoi Hyvän mielen majassa. Päivystys toteutui noin kolmen viikon välein 
perjantaisin. Syksyllä RIKUn toiminta jatkoi muissa tiloissa, koska tarvitsivat tilaa päivittäiseen 
käyttöön. 
 
Lohjan Valikko kokoontui 7 kertaa. Ryhmä on tarkoitettu vapaaehtoistyön palkallisille 
koordinaattoreille Lohjan alueella. Toiminnanjohtaja osallistui Lohjan alueen kumppanuusfoorumiin, 
jossa on mukana kaupungin, erikoissairaanhoidon ja järjestöjen edustajia mielenterveyspalvelujen 
puolelta. Foorumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. 
 
2.7 Koulutus  
 
Kevään tukihenkilökurssilta valmistui 11 uutta tukihenkilöä ja syksyn kurssilta 14. 
Tukikoirakkokoulutus järjestettiin rinnakkain tukihenkilökurssin kanssa. Kurssilta valmistui yhteensä 
kuusi tukikoirakkoa keväällä ja neljä syksyllä. 

Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutukseen osallistui 16 henkilöä kouluttajina Annamaija Haittoniemi ja 
Sisko Rantakoski.  Se oli kohdennettu järjestöjen vapaaehtoisille ja työntekijöille. Mielenterveyden 
ensiapu 2 -koulutukseen osallistui 15 henkilöä kouluttajina Jaana Nio ja Taimi Ronkainen. Tämä 
koulutus suunnattiin kaupungin kotipalvelun työntekijöille.   
 
Henkilökunta toteutti myös kolme sisäistä kehittämis- ja virkistyspäivää. 
 
Vapaaehtoisille suunnatuissa koulutuksissa oli mahdollista saada lisätietoja seksuaalisuuden ja 
aggressiivisen asiakkaan kohtaamisesta sekä yksinäisyyden monista kasvoista. Suomen 
Mielenterveysseura koulutti 10 vapaaehtoista kohtaamaan asiakkaita netissä TUKInet-palvelussa. 
 
Lokakuussa tutustuimme sekä koulutus- että virkistysmielessä Lapinlahden Lähteen toimintaan. 
 
Eri koulutustilaisuuksia vapaaehtoisille oli yhteensä 13 ja osallistujia yhteensä 152.   
 
Pääseuran koulutukset 
Cati Järnmark-Mårdh ja Erja Kumpulainen osallistuivat Suomen Mielenterveysseuran 
vapaaehtoiskoordinaattoreiden verkostopäiviin. Seija Iltanen osallistu puheenjohtajien päiville. Nämä 
koulutukset huipentuivat Suomen Mielenterveysseuran 120-vuotis juhlaan Helsingin säätytalolla. 
Muut koulutukset 
Cati Järnmark-Mårdh osallistui Finfamin Omaistoiminnan neuvottelukuntien suunnittelu- ja 
kehittämispäiviin.  
Cati Järnmark-Mårdh ja Erja Kumpulainen osallistuivat Suomen sosiaali ja terveys ry:n järjestämään 
koulutuspäivään ja vapaaehtoistyön koordinaattorien valtakunnalliseen syysseminaariin Turussa.  
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Cati Järnmark-Mårdh osallistui Suomen sosiaali ja terveys ry:n talous- ja hallintopäiville Helsingissä. 
Irja Lyyra kouluttautui Ahaa-aivotreenien ohjaajaksi. 
ErjaKumpulainen osallistui Ehyt Ry:n järjestämään viestintäkoulutukseen sekä Erja ja Cati Suomen 
mielenterveysseuran järjestämään Some- koulutukseen. 
 
2.8 Virkistystoiminta 
 
Virkistystä ja luovaa toimintaa aktiivitoimijoille järjestettiin yhteensä 9 eri tilaisuudessa, joihin 
osallistui 139 vapaaehtoista. Muun muassa käytiin risteilyllä Tallinnassa, kesäteatterissa, vietettiin 
kesäkauden avajaisia, nautittiin hyvän olon illasta ja pikkujoulujuhlan tunnelmista.  
 
2.9 Talous   
 
Tukihenkilötoiminnan kokonaiskulut olivat 113 297 €. Toimintaa rahoitti Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) kohdennetulla toiminta-avustuksella 97 000 €. Lohjan 
kaupungin avustukset tukihenkilötoimintaan olivat 6335 €, Suomen Mielenterveysseuran 
kulukorvaukset hyvinvointitreeneihin 1102€ ja kriisipuhelimeen 1 000 €. Asiakas- ja 
osallistumismaksuina saatiin 1 812 €.   
 
Tukihenkilötoiminnan kulut ylittivät tuotot 4 287,35€, Yhdistyksen lopulliseksi tilikauden alijäämäksi 
jää 4 247,87 €, kun kuluista vähennetään varsinaisen yhdistystoiminnan ylijäämä 39,48 €.  Alijäämä 
katetaan yhdistyksen pääomasta 
 


