
        

Jäsentiedote  helmikuu 2021
Espoon kirjansitojat ry:n  vuosikokous pidetään maanantaina 8.3.2021 klo 18:00 alkaen 
Teamsissa. Linkin kokoukseen saat ilmoittautumalla osoitteeseen: ritva.kurittu-kalaja@omnia.fi

Tervetuloa suunnittelemaan tulevaa: tapahtumia, vierailevia opettajia jne.
 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus.
5. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima budjettiehdotus ja toimintasuunnitelma 
tulevalle toimintavuodelle sekä päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja ajankohdasta
8. Päätetään puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkioiden 
suuruudesta.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja tulevaksi toimintavuodeksi.
10. Valitaan hallituksen jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle.
11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varamiestä.
12. Käsitellään muut esille tulevat asiat.

TOIMINTAKERTOMUS 2020
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 12.3.2020. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Ritva-Kurittu-
Kalaja ja hallituksen jäseninä olivat Hannu Laine, Oiva Harjunpää, Jukka Männistö, Pii Topio ja 
Tuija Hietaniemi. Maarit Pakkala toimi yhdistyksen sihteerinä. Rahastonhoitajana toimi Seppo 
Seppälä ja yhdistyksen sihteerinä Maarit Pakkala. Toiminnantarkastajina olivat Tapio Tuominen 
ja Eija-Leena Arponen sekä varatoiminnantarkastajina Tiina Myllys ja Tapani Talari. 
Yhdistyksen jäsenmaksuksi päätettiin 20 euroa.
Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Vuoden 2020 aikana levinneestä 
maailmanlaajuisesta koronaviruspandemiasta johtuen osa hallituksen kokouksista pidettiin 
etäkokouksina. Hallituksen illallinen peruuntui.
Tiedotteita ilmestyi kaksi kertaa, toimittajana Kari Väyrynen. Tiedote toimitettiin jäsenille ja 
yhteistyötahoille sähköisenä ja tiedote toimitetaan jatkossakin vain sähköisenä. Tiedotteen 
osalta luovuttiin myös ruotsinkielisen tiedotteen julkaisemisesta ja tiedoite laaditaan jatkossa 
vain suomeksi. Yhdistyksen kotisivujen ylläpidosta vastasivat Seppo Seppälä ja Maarit Pakkala. 
Kotisivuja pyritään kehittämään edelleen ja niitä päivitettiin ahkerasti. Yhdistyksen Facebook -
sivujen ylläpitoa jatkoi Ritva Kurittu-Kalaja, ja yhdistyksen arkistoja on hoitanut Oiva Harjunpää. 
Yhdistyksen kirjaston hoitamisesta on vastannut Sari Randén.
Normaali materiaalien hankinta oli koronavirustilanteesta johtuen melko vähäistä. Yhdistys 
vastaanotti lahjoituksena kuolinpesästä kirjansidontatarvikkeita ja –työkaluja, joita tarjottiin 
jäsenistön ostettavaksi. Kirjansitojilla oli mahdollisuus sopimalla erikseen tarvikehankintoihin 
yhdistyksen tiloista syksyn 2020 aikana. Työväenopiston kurssien opetus eli 
viranomaismääräysten ja työväenopiston päätösten mukaan. Osa kursseista jouduttiin 
perumaan tai siirtämään etäyhteyksillä pidettäviksi, koska lähiopetusta ei voitu järjestää. 
Avointen ovien päiviä tai vuosittaista retkeä ei järjestetty koronatilanteesta johtuen.
Jäseniä yhdistyksessä oli vuoden vaihtuessa 110 henkilöä. Yhdistyksen Facebook -ryhmässä 
on 72 jäsentä.
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
Espoon Kirjansitojat ry – Esbo Bokbindare rf on kirjansidonnan harrastajien ja kirjansidonnasta 
kiinnostuneiden muodostama yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on edistää 
kirjansidontakulttuuria.
Tapahtumia vuodelle 2021
Vallitsevasta koronavirustilanteesta johtuen yhdistyksen toiminta on epävarmaa vuoden 2021 
aikana. Tapahtumiin osallistuminen ja niiden järjestäminen riippuvat koronavirustilanteesta ja 
viranomaismääräyksistä. Osa kursseista ja tapahtumista saatetaan järjestää etäyhteyksin 
pidettäviksi ja niistä ilmoitetaan erikseen.
Tilanteen niin salliessa yhdistyksen tavoitteena on vuoden 2021 aikana osallistua erinäisiin 
muiden järjestämiin näyttelyihin. Suunnitelmissa on osallistua esim. Espoon työväenopiston 
kädentaitojen kevätnäyttelyyn tuomalla sinne itse sidottuja kirjoja näytille. Yhdistys pyrkii 
esittelemään toimintaansa vuoden aikana osallistumalla mahdollisuuksien mukaan erilaisiin 
tapahtumiin. Tarkoituksena olisi houkutella uusia aiheesta kiinnostuneita jäseniä. Yhdistys pyrkii 
aktivoimaan erityisesti ruotsinkielisiä henkilöitä mukaan toimintaan. Mikäli työväenopisto/Omnia 
järjestää joululahjavalvojaiset ym. tapahtumia, yhdistys pyrkii mahdollisuuksien mukaan 
osallistumaan tapahtumiin. 
Tavanomaisia avoimia ovia ja työpajoja voidaan suunnitella pidettäväksi tilanteen mukaan. 
Varmuutta järjestämisestä ei tällä hetkellä ole. Mikäli tilanne sallii, yhdistys voi toteuttaa 
myöhemmin syksyllä järjestettävän retken.
Tiedotus
Tiedotus jäsenille tapahtuu pääosin internetsivujen ja tiedotteen välityksellä. Yhteydenpitoa 
ylläpidetään myös Facebook -sivujen välityksellä.

Terveisin, Ritva Kurittu-Kalaja


