Suomen Ruskaliitto ry
Suomen Ruskaliitto on perustettu 1974 tarkoituksenaan tukea ja edistää jäsentensä psyykkistä ja
fyysistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti liittoon
kuuluvissa jäsenyhdistyksissä.
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Suomen Ruskaliiton edustajakokous pidettiin 20.3. Jyväskylässä
Suomen Ruskaliitto ry:n edustajakokouksessa Jyväskylässä oli virallisia edustajia 24 ja he
edustivat yhdeksää jäsenyhdistystä. Lisäksi paikalla oli 7 ei äänivaltaista kokousedustajaa.
Kokouksessa puheenjohtajana toimi Kaija Kontas Jyväskylän Ruskayhdistyksestä ja sihteerin
tehtävät hoiti Pirkko Kanerva, myös Jyväskylästä.
Kokous käsitteli edustajakokoukselle sääntöjen mukaisesti kuuluvat asiat.
Hallituksen toimintakertomus hyväksyttiin keskustelun jälkeen hallituksen esittämässä muodossa.
Tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2012.
Tilikauden alijäämä päätettiin kirjata oman pääoman tilille.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013-2014 hyväksyttiin hallituksen esittämässä
muodossa keskustelun saattelemana. Vuotuista, jäsenmäärään perustuvaa, toimintatukea
jäsenyhdistyksille nostettiin 200 eurolla. Tukea tarvitaan mm. kokouspaikkavuokriin, jotka rasittavat
useampien yhdistyksien taloutta. Erikseen anottavat harrastustoiminnan tuet säilyivät entisellään.
Jäsenmaksu Ruskaliitolle
Edustajakokous hyväksyi talousarvion yhteydessä vuoden 2013 jäsenmaksun, jonka
jäsenyhdistykset maksavat Ruskaliitolle. Jäsenmaksu on yksi (1) euro / henkilöjäsen.
Jäsenmaksun perustana on yhdistyksen tekemän vuosi-ilmoituksen jäsenmäärä.
Maksu tilille: FI77 3636 3010 0931 44. Ruskaliiton pääpankkina on Tapiola Pankki Oy.
Hallitus uudistui seuraavalle kaksivuotiskaudelle
Edustajakokouksen päätöksellä Suomen Ruskaliitto ry:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa
Pentti Kaukonen Oulusta ja varapuheenjohtajana jatkaa Leena Hänninen Jyväskylästä.
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin: Marjatta Rautiainen Rovaniemeltä, Elna Stjerna Oulusta,
Kaapo Mansnérus Savonlinnasta, Elsa Stenroos Helsingistä, Tuulia Passila Akaasta, Jorma
Jouppila Seinäjoelta, Raimo Ahola Varkaudesta ja Viena Turja Porista.
Hallituksen varajäseniksi valittiin: Kerttu Knuutila Kemistä, Kirsti Leino Oulusta, Raula Roine
Savonlinnasta, Touko Sirkesalo Akaasta, Hilkka Mustalahti Seinäjoelta, Aarne Pusa Mikkelistä,
Aini Salminen Tampereelta ja Ritva Ahola Varkaudesta.
Kaikki henkilövalinnat tehtiin yksimielisesti.
Suomen Ruskaliiton lähiajan toimintalinjauksista kertoessaan hallituksen puheenjohtaja totesi
nykyisen toimintalinjan jatkuvan. Raha-automaattiyhdistykseltä anotaan toimintatukea, vaikka sen
saaminen onkin epätodennäköistä.
Jäsenhankintakilpailu Ruskaliiton jäsenyhdistyksille päätettiin toteuttaa hallituksen esittämässä
muodossa. Palkintoina on sekä prosentuaalisesti että lukumääräisesti eniten jäsenmääräänsä
lisänneelle yhdistykselle yksi matka Ruskaliiton 40-vuotis Juhlaristeilylle maaliskuussa 2014.
Ja lisäksi arvotaan yksi risteily kaikkien niiden jäsenyhdistyksien kesken, joissa on jäsenmäärässä
lisäystä. Jäsenmäärät todetaan vuosi-ilmoituksista (2012 ja 2013).
Vuosi 2014 on Suomen Ruskaliiton 40-vuotisjuhlavuosi.
Ruskaliiton perustamisesta tulee kuluneeksi 40 vuotta syksyllä 2014. Vuotta juhlistetaan
Juhlaristeilyllä Tukholmaan 24.-26.3.2014. Risteily on pitempi, joten yhteistä aikaa laivalla ja
perilläkin on runsaasti yhdessä oloon ja erilaisiin ohjelmiin.

TallinkSilja on osaltaan sitoutunut luomaan ohjelmaa laivalle ja tarjoamaan risteilyä kaikille
ikäihmisten ja eläkeläisten yhdistyksille koko maahan. Tavoitteena on saada aikaan todellinen
ikäihmisten Juhlaristeily!
Alustava tarjous Juhlaristeilystä on toimitettu jäsenyhdistyksille jo vuosi sitten edustajakokouksen
materiaalin yhteydessä.
Ruskaliiton sääntöjen uudistamisessa otettiin aikalisä ja uusi hallitus jatkaa asian käsittelyä.
Päätettiin lähettää vetoomus päättäjille. Perustana on hallituksen jäsenen Marjatta Rautiaisen
teksti: ”Toiminnallinen osallistumisoikeus tukea tarvitsevan perusoikeus”. Se on kannanotto
syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja osallistumismahdollisuuksien luomiseksi.
Edustajakokousta elävöittivät ulkopuoliset esiintymiset, jotka Jyväskylän Ruskayhdistyksen
toimesta oli sovittu. Ruokailun aikana kokouksen osanottajia viihdyttivät lauluillaan ja hauskoilla
jutuillaan kaksi ”vanhaa höperöä”. Jyväskylän kaupungin tervehdyksen kokoukselle esitti
palvelupäällikkö Riitta Matikainen. Kokouksen jälkeen viihdettä tarjosi Vaskiviisikko.
Kaikille avoin yleisöluento, ”Hoivaa ja huolenpitoa – rahan ja arvojen maailmassa”, sisälsi mm.
vanhuspalvelulakia ja ikäihmisten tarpeita, toiveita ja oikeuksia, ja sen piti TtM, tohtorikoulutettava
Sari Järvinen.
Kiitos kaikille edustajakokoukseen osallistuneille hyvästä kokouksesta.

Pentti Kaukonen
Vuosi-ilmoituksien perusteella jäsenyrityksistä koottua tietoa
Saapuneitten vuosi-ilmoituksien mukaisesti Suomen Ruskaliiton jäsenyhdistyksissä oli
31.12.2012 yhteensä 2217 jäsentä. Jäsenmäärä on laskenut edelleen edellisestä vuodesta.
Toiminta-avustusta Ruskaliitto on maksanut jäsenyhdistyksilleen tänä vuonna 3.4. mennessä
yhteensä 5750 euroa (valitettavasti kaikki jäsenyhdistykset eivät ole toimittaneet vuosi-ilmoitusta).
Toiminta-avustus on maksettu aikaisempiin vuosiin verrattuna korotettuna talousarvion mukaisesti.
Harrastustukea Ruskaliitto on maksanut jäsenyhdistyksilleen anomuksien perusteella 2.4.
mennessä yhteensä 2150 euroa.
Molemmat tuet ovat kerran vuodessa maksettavia ja perustuvat jäsenyhdistyksille ilmoitettuun
porrastukseen. Liitteenä tilasto jäsenistä ja maksuista.
Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry:n sääntömääräinen vuosikokous
pidettiin Helsingissä 22.3.2013. Ruskaliittoa kokouksessa edustivat puheenjohtaja sekä
hallituksen jäsen Elsa Stenroos.
Varsinaisten kokousasioitten käsittely tapahtui rutinoidusti ja hyvin valmisteltu kokous sujui
jouhevasti kaikilta osiltaan. VENK:in hallitukseen valittiin Ruskaliiton edustajana varsinaiseksi
jäseneksi Elsa Stenroos ja varajäseneksi Pentti Kaukonen.
Kokouksen lopussa käytin Ruskaliiton edustajana puheenvuoron ja esitin kutsun kaikille VENK:in
jäsenliitoille osallistua liittomme 40-vuotisjuhlaristeilylle 24.-26.3.2014.
Suomen Ruskaliiton kotisivut ovat luettavissa osoitteessa: www.suomenruskaliitto.com
Käykääpä katsomassa. Osittain samoja asioita, osittain muutakin.
Ruskaliiton kotisivuille kaipaan jäsenyhdistyksien toteutetuista ja tulevistakin tapahtumista tekstejä:
Kirjoittakaa - Lähettää julkaistavaksi! Kenties tätäkin kautta saamme uusia jäseniä yhdistyksiimme.
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