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Vuosikertomus 2018
Yhdistyksen johto ja hallinto
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin helmikuun 21. päivänä 2018. Hallitukselle
myönnettiin vastuuvapaus. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Rainer Lahmann,
varapuheenjohtajiksi Outi Korte ja Kalle Laurikainen ja hallituksen jäseniksi Henna
Clasen, Christian Heydemann, Pirjo Hirvonen, Markku Keinonen, Meeria Kerbs-Georg
sekä Tuulikki Mykkänen. Tilintarkastajiksi valittiin Dieter Haagmann ja Hilkka Nenonen,
varatilintarkastajiksi Eeva Haagmann ja Hans Selle.
Yhdistyksen sihteerinä on toimi Ursula Stenberg. Yhdistyksen kirjanpitäjänä on
toiminut Outi Korte.
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2018 kahdeksan kertaa.
Hallituksen jäsenten sisällä on asioiden valmistelu ja tehtävät jaettu vastuualueittain
seuraavasti:
Rainer Lahmann
Yleinen asiainhoito sekä yhteydet Saksan lähetystöön ja muihin
sidosryhmiin
Henna Classen
Yhteydet saksalaisiin instituutioihin
Christian Heydemann Seniorijäsenet
Pirjo Hirvonen
Yhdistyksen tapahtumat
Markku Keinonen
Yhdistyssäännöt, lakiasiat
Meriia Kerbs-Georg
Outi Korte
Uusien jäsenten opastus
Kalle Laurikainen
Infomateriaali
Tuulikki Mykkänen
Jäsenten yhteystiedot
Jürgen Ziegler
Viestintä, internet, kotisivu

Yhdistyksen jäsenkunta ja sen kehitys
Yhdistyksellä oli 31.12.2018 311 jäsentä, joista 52 oli perhekuntia. (2017 = 343 jäsentä ja
47 perhekuntaa)
Jäsenmäärä supistui hieman toimintavuoden aikana. Hallitus on käynnistänyt toimet
jäsenmäärän kasvattamiseksi parantamalla yhdistyksen tunnettuisuutta yliopistoissa,
osallistumalla julkisiin tapahtumiin sekä aktivoimalla yhdistyksen jäseniä edistämään
yhdistyksemme tunnettuisuutta sukulaistensa ja ystäviensä keskuudessa.

Jäsenmaksu

Toimintavuoden jäsenmaksut olivat seuraavat: henkilöjäsen 35,00 euroa ja
perhekunta 50,00 euroa. Jäsenmaksuista tilitetään 30% Suomalais-Saksalaisten
Yhdistysten Liitolle.

Taloudellinen tilanne
Päätyneen vuoden toimintatulos osoittaa alijäämää 227,44 euroa. Rahavarat
tilivuoden päättyessä olivat 1.201,15 euroa. Yhdistyksen taloudellinen asema on
kuitenkin vakaa, sillä yhdistyksen omistamien osakkeiden markkina-arvo
tilinpäätöshetkellä ylitti tasearvon 10.294 eurolla. Yhdistyksen taloudellista asemaa
paransi tilivuoden aikana eräiden jäsentemme antamat 450 euron määräiset
lahjoitukset. Tilivuoden alussa voimaan tullut jäsenmaksujen pieni korotus on
mahdollistanut lisäpanostukset yhdistyksen toimintaan.

Toimintavuoden tapahtumat
Yhdistyksemme ohjelma esitellään jäsenille puolivuosittain kahtena kirjejulkaisuna ja
se on myös jatkuvasti nähtävissä internetin kotisivuillamme (www.hssy.f) .
Toimintavuoden aikana yhdistys järjesti seuraavanlaisia tilaisuuksia:
- Kantapöytä ravintola Zinnkellerissä (Meritullinkatu 25, Kruunuhaka) jokaisen
kuukauden 1. torstaina
(paitsi heinä- ja elokuussa).
- Teatterinäytöksiä
- Vierailuja kiinnostaviin kohteisiin
- Exkursioita
- Näyttelyitä, esim. Eurooppapäivä 9.5.2018 ja Tag der deutschen Sprache 29.9.2018
- Oktoberfest yhdessä muiden saksankielisten yhdistysten kanssa
- pikkujoulu
Osallistujia tilaisuuksissa on vaihtelevasti, keskimäärin 10-12 henkilöä.
Hallituksen tavoitteena on järjestää ajankohtaisia ja mielenkiintoisia tilaisuuksia, jotka
tarjoavat jäsenistölle uutta tietoa aihepiiristä ja mukavaa yhdessäoloa.
Yhteistoiminta
Yhdistys on harjoittanut yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa:
-

Aue-Stiftung
Goethe-Institut
Saksalainen koulu
Saksalainen seurakunta
Saksalainen kirjasto
Saksan suurlähetystö
Suomalais-Saksalaisten Yhdistysten Liitto
Suomi-Itävalta Yhdistys
Sveitsin Ystävät ry

Yhteistyön avulla yhdistys pyrkii varmistamaan laajemman kosketuspinnan
saksankieliseen maailmaan ja tarjoamaan myös tätä kautta jäsenistölle
mielenkiintoista ohjelmaa,

