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TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2020 – 31.12.2020
Vuosi 2020 on Keski-Suomen lihastautiyhdistyksen 39. toimintavuosi. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia
lihastautia sairastavien yhdyssiteenä alueellaan, valvoa heidän yhteiskunnallisia etujaan sekä tukea heitä
henkisesti ja taloudellisesti.
Yhdistystoiminta aloitettiin 21.2.1981 ja yhdistys rekisteröitiin saman vuoden syyskuussa. Yhdistyksen nimenä
tuolloin oli Jyväskylän seudun dystrofiayhdistys ry toimialueena Keski-Suomen ja Kuopion läänit. Kun
keskusjärjestönä toimineen Suomen dystrofiayhdistyksen toiminta laajeni ja tehtäviä ryhtyi hoitamaan
Lihastautiliitto ry, myös Keski-Suomessa yhdistyksen toiminta siirtyi 16.7.1985 rekisteröityyn Keski-Suomen
lihastautiyhdistykseen. Yhdistyksen toimialue on Keski-Suomi ja kotipaikka on Jyväskylä.
Yhdistysrekisteritunnus: 142.262 ja Y-tunnus 2587032-8.
Hallitus
Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja 4 – 6 jäsentä, joista vähintään puolet yhdistyksen varsinaisia jäseniä,
sekä kaksi varajäsentä.
Hallinto toimikaudella 2020
Varapuheenjohtaja: Kirsi Nieminen, nimenkirjoitusoikeus
Hallitus varsinaiset jäsenet (suluissa toimikausi):
Timo Jylhä (17.10.2020 alkaen – 2022)
Matti Leivonen (2020 – 2021), nimenkirjoitusoikeus, laaja tilinkäyttöoikeus
Seija Leivonen (2019 – 2020)
Kirsi Nieminen (2020 – 2021)
Leena Nurmiranta (2019 – 26.1.2020 asti)
Hallituksen varajäsenet
Päivi Hokkanen (2020– 2021)
Pirjo Tsusoff (2021 – 2022)
Muut tehtävät ja yhdistyksen toimihenkilöt
Varapuheenjohtaja Kirsi Nieminen (toimikausi kunnes yhdistykselle valitaan puheenjohtaja)
Sihteeriksi (talous) valittiin hallituksen jäsen Matti Leivonen.
Sihteeriksi (jäsen- ja verkkovastuuasiat) valittiin hallituksen ulkopuolelta yhdistyksen jäsen Tommi Rantanen,
laaja tilinkäyttöoikeus.
Hallituksen pöytäkirjanpitäjinä toimivat Päivi Hokkanen (28.1.2020), Tommi Rantanen (13.3.2020), Kirsi
Nieminen (3.6.2020) ja Matti Leivonen (3.9.2020)
Ilmoittautumiset ja järjestelyt tapahtumiin Seija Leivonen ja Päivi Hokkanen
Paikallistoiminnan yhdyshenkilöt (kerhot) Kaija Keski-Loppi (Keuruu)
Als-vertaistukihenkilö (yhteyshenkilönä Lihastautiliitosta järjestösuunnittelija Marjo Luomanen)
Varsinaisia toiminnantarkastajia ovat Juhani Schiestl ja Matti Mäkinen. Varatoiminnantarkastajia ei nimetty.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen sääntöjen (13§) mukaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai
sihteeri, kukin erikseen. Syysvuosikokous määräsi, että yhdistyksen laajat tilinkäyttöoikeudet ovat seuraavilla
toimihenkilöillä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, jäsenasioidenhoitaja.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Hallitus kokoontui toimikauden aikana neljä kertaa, joista yksi toteutettiin etäosallistumisena (Teams). Hallitus
järjestäytyi 28.1.2020 (kokouksen puheenjohtajana toimi Matti Leivonen) ja valitsi keskuudestaan
varapuheenjohtajan ja valitsi muut toimihenkilöt, laati ohjeistot hallituksen toimintatavoista ja toimihenkilöiden
tehtävistä sekä suoritti toimintakauden aikana varapuheenjohtajan johdolla muut hallituksen tehtävät.
Jäsenistön kevätkokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja syyskokous
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hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021. Kokousten oli määrä tehdä sääntöjen
määräämät henkilövalinnat. Yhdistys järjesti ylimääräisen jäsenistön kokouksen 15.1.2020, jossa oli määrä
saattaa yhdistyksen hallinto yhdistyslain ja sääntöjen mukaiseksi. Yhdistyksen hallitukselta puuttui
puheenjohtaja ja yksi varsinainen jäsen. Hallitusta täydennettiin kokouksessa yhdellä varsinaisella jäsenellä.
Puheenjohtajaa ei kyetty valitsemaan. Valinta siirrettiin tehtäväksi kevätkokouksessa.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin poikkeavasti 17.10.2020. Kevätkokous, joka oli kutsuttu
koolle 26.3.2020, siirrettiin syyskokouksen yhteydessä pidettäväksi johtuen koronaepidemian
kokoontumisrajoituksista. Kevätkokouksessa valittiin yksi hallituksen varsinainen jäsen keväällä yhdistyksen
jäsenyyden päättäneen hallituksen jäsenen tilalle. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 17.10.2020.
Koska jäsenistö ei kevät- eikä syyskokouksissa kyennyt valitsemaan hallitukselle yhdistyslain ja sääntöjen
määräämää uutta puheenjohtajaa (toimikaudet 2020 ja 2021 – 2022) eikä yhden erovuoroisen tilalle
varsinaista jäsentä (toimikausi 2021 – 2022), syysvuosikokous velvoitti hallitusta kutsumaan koolle
ylimääräisen jäsenistön kokouksen 28.1.2021 tekemään puuttuvat henkilövalinnat.
Yhdistyksen jäsenet
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 93 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä oli 73 ja kannattajajäseniä 20.
(Yhdistyksen rekisteri 31.12.2020). Muutos edelliseen vuoteen -7
Jäsenistöstä pääosa oli henkilöjäseniä 92. Yhteisöjäseniä oli yksi (1). Alle 18-vuotiaita yhdistyksessä oli kaksi
(2)
TALOUS
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius on ollut riittävä toiminnan laajuuteen nähden. Toimintaa on
rahoitettu jäsenmaksuilla.
Yhdistyksen henkilöjäsenmaksu oli 20 €, yhteisöjäsenmaksu 75 € ja perhejäsenmaksu 35 €. Uusille jäsenille
myönnettiin jäsenmaksualennusta 10 € (henkilö ja perhejäsenmaksu) ja 25 € (yhteisöjäsenmaksu)
ensimmäisen jäsenyysvuoden maksusta. Jäsenmaksun vuonna 2020 suoritti 85 maksuvelvollista, joista 83 oli
henkilöjäsenmaksua, 1 yhteisöjäsenmaksu ja 1 perhejäsenmaksu (2 henkilöä). Laskunsa
(henkilöjäsenmaksu) maksamatta jätti varsinaisista jäsenistä neljä (4) ja kannattajajäsenistä kolme (3).
Jäsenmaksutuloja kertyi 1770,00 €, josta 50 € muodostui vuoden 2019 myöhässä saapuneista
jäsenmaksusuorituksista.
Yhdistys ei hakenut aiempien vuosien tapaan Jyväskylän kaupungin kansalaistoiminnan toiminta-avustusta
(500 €) eikä Lihastautiliiton kautta STEA:n jäsenjärjestöavustusta.
Tilinpäätös osoitti ylijäämää 220,19 €, joka kirjataan tilille ”Edellisten tilikausien voitto/tappio”. Yhdistyksen
kulut muodostuivat pääosin varsinaisen jäsentoiminnan kuluista, tilavuokrista, postitus ja muista
hallintokuluista. Yhdistys tuki taloudellisesti jäsentensä osallistumista jäsentapahtumiin. Yhdistyksen pankkitili
on Keski-Suomen Osuuspankissa, Jyväskylä, tiliyhteys: IBAN FI93 5290 0240 1385 92, BIC OKOYFIHH.
Kirjanpito ja tilinpäätös on laadittu tilikaudelta Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Osuuskunnan tilitoimistossa,
jossa vastuullisena yhdyshenkilönä on Hanna Jäntti. Kirjanpidon kulut muodostuvat sopimuksen / hinnaston
mukaan. KYT-tilitoimistolle on annettu Suomi.fi järjestelmässä sähköinen valtakirja yhdistyksen veroasiointiin.
Yhdistyksen palkan- ja korvauksen saajat -rekisteritiedon käsittelystä on annettu käsittelijälle toimintaohje
(23.5.2018).

VARSINAINEN TOIMINTA
Jäsentoiminta
Yhdistyksen toiminnan kannalta vuosi 2020 muodostui poikkeukselliseksi. Toiminnan järjestämistä muutti,
vähensi ja esti merkittävästi maaliskuun puolen välin jälkeen korona-epidemian vuoksi alkaneet
kokoontumisrajoitukset ja toimet terveysturvallisuudesta huolehtimiseksi.
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Vertaistoiminnallista osallistumista oli

1. Jäsenistön kokous Jyväskylä Ravintola Harald 15.1.2020
2. Vertaistapaaminen ALS ja motoneuronitaudit Jyväskylä Kansalaistoiminnankeskus
Matara 11.2.2020. Suunniteltu tapaaminen 22.4.2020 peruttiin (kokoontumisrajoitus)
3. Vertaisryhmään Keuruu Lehtiniemen päiväkeskus 13.3.2020
4. Jäsentapahtuma Peurunka 14.3.2020 peruttiin (kokoontumisrajoitus)
5. Vertaistapaaminen etänä (Teams) / Vastaanottajasta vaikuttajaksi hanke 12.5.2020
6. Alueellinen kesäpäivä Ähtärin eläinpuisto 8.8.2020
7. Jäsentapahtuma Terveiset Lihastautiliitosta ja sisäpelit Peurunka 17.10.2020
Lihastautiliitto järjesti vuoden mittaan kokoontumisrajoitusten aikana useita verkkotapaamisia (Teams), joihin
jäsenistöllä oli mahdollisuus osallistua.
Kehittämistoiminta
Osallistuttiin yhdessä muiden lihastautiyhdistysten kanssa jäsenkyselyn järjestämiseen kesällä 2020
NV-yhteistyö (neurologiset vammaisjärjestöt)
Keski-Suomen neurologiset vammaisjärjestöt kokoontuivat alkuvuonna suunnittelemaan ja edistämään
yhdistysten yhteistoimintaa. Suunniteltu jokavuotinen Aivoviikon tapahtuma jouduttiin peruuttamaan
korona-epidemian kokoontumisrajoitusten takia. NV-yhteistyön palavereihin osallistui jäsenasioiden hoitaja.
Toimintakyvyn ylläpitäminen
Yhdistys tiedotti mahdollisuudesta osallistua mm. Lihastautiliiton ja muiden toimijoiden lihassairaille
tarkoitetuille sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseille sekä erityisliikuntaan ja aktiviteetteihin.
Lihastautiliitto
Lihastautiliiton kanssa on valmisteltu sopimusta yhteisrekisteristä. Sopimuksella pyritään turvaamaan
tietosuojaa, selkiyttämään henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita, tarkoitusta, ja keinoja sekä kehittämään
yhteistoimintaa ja riskien hallintaa osapuolten kesken. Lihastautiliito ei ole kyennyt tuottamaan hyväksyttävää
sopimusesitystä. Henkilötietojen käsittelyä ohjaa toistaiseksi Keski-Suomen lihastautiyhdistyksen 25.5.2018
käyttöönotettu Tietosuoja-asetuksen (EU2016/679) mukainen tietosuojaseloste, joka toimii myös
toimintaohjeena Lihastautiliiton käsitellessä yhdistyksen jäsentietoja. Lihastautiliitolla on hallituksen myöntämä
rajoitettu käyttöoikeus yhdistyksen tietojärjestelmään (Lihastautiliiton jäsenasioiden hoitaja ja alueellinen
järjestösuunnittelija).
Lihastautiliiton aluetoiminnan uudistuksen myötä Keski-Suomi siirtyi Vaasan aluetoimiston piiriin.
Järjestösuunnittelijana toimii Marjo Luomanen 1.1.2020 alkaen.
Jäsenyydet ja osallistumiset
Yhdistys on seuraavien yhteisöjen jäsen: 1. Lihastautiliito ry. 2. Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry KYT (toimii
Kansalaistoiminnankeskus Mataran organisaattorina)
Edustukset
ei edustuksia
Toimitilat
Yhdistyksen toiminnan ”kotipesä” on Kansalaistoiminnankeskus Matarassa (Matarankatu 4-6, 40100
Jyväskylä) ja yhdistys on vuokrannut sieltä tarpeen mukaan kokoustiloja ja tehnyt vuokrasopimuksen KYT ry:n
kanssa toistaiseksi Matarankatu 6:ssa olevasta häkkivarastosta.
TIEDOTTAMINEN JA VERKKOPALVELUT
Yhdistys lähetti toimintakauden aikana yhden perinteisen paperisen jäsenkirjeen ja lukuisia sähköisiä
jäsenviestejä. Niissä kerrottiin jäsenille järjestettävästä toiminnasta, osallistumismahdollisuuksista, järjestöjen
yhteistoiminnasta ja kehittämistoiminnasta sekä jäsenmaksun keräämisestä sekä jäsentietojen
päivittämisestä. Toimintakalenteri julkaistiin yhdistyksen verkkosivuilla. Porras-lehdessä, verkkosivulla ja
ryhmäsähköpostilla on julkaistu ajankohtaista jäsen- ja tapahtumatietoa sekä ohjausta. Tietoa yhdistyksestä ja
lihastaudeista sai mm. eräistä terveystietopisteistä.
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Verkkopalvelut
Verkkopalvelujen yhteyshenkilö on Tommi Rantanen. Yhdistyksellä on käytössä seuraavat verkko-osoitteet

•
•

Kotisivu: https://keskisuomenlihastautiyhdistys.yhdistysavain.fi sekä www.kslty.fi
(etusivulla käyttö ohjattu edellä mainittuun yhdistysavain palveluun)
Sähköpostiosoitteet: yhdistys@kslty.fi; postmaster@kslty.fi;
tommirantanen@kslty.fi; matti.leivonen@kslty.fi

Louhi Net Oy tuottaa Kslty.fi domain, verkko- ja sähköpostitilan palvelut. Louhi Net Oy on lain edellyttämä
verkkotunnuksemme välittäjä. Verkkotunnus on voimassa 12.04.2016 - 12.04.2021. Web-hotellin
palvelusopimus ”Louhi Perus” uusiutuu vuosittain eräpäivään mennessä maksetulla verkkopalvelumaksulla.
Sopimuskausi päättyy 03.04.2021.
Web-hotellin kslty.fi hallinta tapahtuu Louhi Net Oy:n palveluympäristössä (cPanel)
https://whm20.louhi.net:2083 ja asiointi https://oma.louhi.fi. FTP-palvelinosoite on whm20.louhi.net.
Kiintolevytila on 5 Gt. Sähköpostitilejä voi avata enintään 20 levytilan rajoissa. Sähköpostitilin hallinta
tapahtuu osoitteessa http://kslty.fi/kayttaja tai https://kslty.fi:2096/. Sähköpostin palvelinosoitteet ovat
saapuvalle postillewhm20.louhi.net ja lähtevälle postille mail.kslty.fi. on osoitteessa
Käytettäessä selaimella sähköpostia (sähköpostin web-käyttöliittymä) tulee kirjautumissivulle päästäkseen
käyttää seuraavaa verkko-osoitetta whm20.louhi.net/mail tai kslty/mail. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla
ohjataan käyttäjä Webmail home -paneeliin, jossa näkyy muutamia asetuksia käyttäjälle. Webmailiin pääsee
klikkaamalla Roundcube -logon alla olevaa Open -painiketta. Valitsemalla 'Open my inbox when I log in', jos
haluaa kirjautumisen ohjaavan suoraan webmailiin. Tarvittaessa salasanan voi palauttaa osoitteessa
https://oma.louhi.fi/cutomer/lost_password.
Yhdistysavain-palvelujen vastuullinen tuottaja on Avoine Oy. Yhdistys on liittynyt Lihastautiliiton kanssa
laaditulla sopimuksella (2016) käyttäjäksi Yhdistysavain Plus palvelukokonaisuuteen, joka perustuu
Lihastautiliitto ry:n ja Avoine Oy:n tekemään sopimukseen. Lihastautiliitto on palvelun välittäjä. Palvelu
sisältää sekä suojatut Yhdistysavain Kotisivu ja Rekisteri osiot. Rekisteriosa sisältää yhdistyksen
jäsenrekisterin, jonka ylläpidosta ja henkilötietojen käsittelystä yhdistys on julkaissut selosteen kotisivulla.
Kotisivulla on jäsenistölle ja yleisölle suunnattua informaatiota ja toimintoja. Sen kautta yhdistys voi
vastaanottaa palautetta ja ilmoittautumisia tapahtumiin sekä sähköisellä lomakkeella jäsenhakemuksia.
Kirjauduttuaan palvelun käyttäjäksi jäsen voi käyttää jäsensivuilla olevia toimintoja, kuten verkkokeskustelua
ja Rekisteri-osiossa tarkastella ja tarvittaessa muuttaa omia jäsentietojaan. Lihastautiliiton jäsenasioiden
hoitajalla ja Vaasan aluetoimiston järjestösuunnittelijalla on rajoitetut pääkäyttäjän käyttöoikeudet
Yhdistysavain-tietojärjestelmään. KSLTY ry:n pääkäyttäjä on Tommi Rantanen.
Hallitus
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TULOSLASKELMA
1.1. - 31.12.2020
Varsinainen toiminta
Tuotot
Kulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Varsinainen toiminta yhteensä
Varainhankinta
Tuotot
Varainhankinta yhteensä
Tuotto-/kulujäämä
Yleisavustukset
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

1.1. - 31.12.2019

500,00
-1.549,81
-1.549,81
-1.549,81

-1.975,64
-1.975,64
-1.475,64

1.770,00
1.770,00
220,19

1.875,00
1.875,00
399,36
500,00
899,36
–––––––––––––

220,19
–––––––––––––
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TASE
Vastaavaa
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
V a s t a a v a a yhteensä

31.12.2020

31.12.2019

4.618,38
4.618,38
4.618,38
–––––––––––––

4.398,19
4.398,19
4.398,19
–––––––––––––

31.12.2020

31.12.2019

1.373,02
1.373,02
3.025,17
220,19
4.618,38
4.618,38
–––––––––––––

1.373,02
1.373,02
2.125,81
899,36
4.398,19
4.398,19
–––––––––––––

TASE
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Pääoma
Pääoma
Pääoma yhteensä
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
V a s t a t t a v a a yhteensä
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LIITETIEDOT
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista
annetun asetuksen (PMA) mikroyrityssäännöstöä.

LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ
Tilikauden aikana yhdistyksen palveluksessa ei ole ollut yhtään henkilöä.

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA
Kirjanpitokirja

Säilytystapa

Päiväkirjat
Pääkirjat
Muistiotositteet
Myyntitositteet
Ostotositteet
Tasekirja
Tase-erittelyt

ATK-tulosteina
ATK-tulosteina
Paperitositteina
Paperitositteina
Paperitositteina
Sidottuna kirjana
Nidottuna

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA
8
99

Pkviennit
Avaavat saldot
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TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS
Jyväskylässä ____. päivänä __________ kuuta 2021

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu toiminnantarkastuskertomus.

Jyväskylässä _____. päivänä ___________ kuuta 2021

__________________________
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TASE-ERITTELY
1.1. - 31.12.2020
Vastaavaa
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Rahat ja pankkisaamiset
Pankkisaamiset
1910 FI93 5290 0240 1385 92
Pankkisaamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
V a s t a a v a a yhteensä

Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Pääoma
Pääoma
2001 Pääoma
Pääoma yhteensä
Pääoma yhteensä
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio
Edellisten tilikausien voitto (tappio) yhteensä
Tilikauden voitto (tappio) yhteensä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
V a s t a t t a v a a yhteensä

4.618,38
4.618,38
4.618,38
4.618,38
4.618,38

1.373,02
1.373,02
1.373,02
3.025,17
3.025,17
220,19
4.618,38
4.618,38

TASE-ERITTELYN ALLEKIRJOITUS
Jyväskylässä 15.1.2021

___________________________________
Hanna Jäntti
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TULOSLASKELMAERITTELY
1.1. - 31.12.2020
Varsinainen toiminta
Kulut
Muut kulut
Toimistokulut
4154 Toimisto- ja postikulut
4214 Kirjanpito- ja tilintarkastuskulut
4244 Pankin kulut
4264 Kokous- ja neuvottelukulut
Toimistokulut yhteensä
Muut kulut
4614 Toimitilakulut
4634 Jäsenmaksut
4674 Verkkopalvelumaksut
4994 Muut toiminnan kulut
Muut kulut yhteensä
Muut kulut yhteensä
Kulut yhteensä
Varsinainen toiminta yhteensä
Tuotto-/kulujäämä yhteensä
Varainhankinta
Tuotot
7004 Jäsenmaksutuotot
Tuotot yhteensä
Varainhankinta yhteensä
Tuotto-/kulujäämä yhteensä
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ

-202,20
-225,05
-97,53
-308,14
-832,92
-216,00
-230,00
-180,89
-90,00
-716,89
-1.549,81
-1.549,81
-1.549,81
-1.549,81

1.770,00
1.770,00
1.770,00
220,19
220,19
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Keski-Suomen Lihastautiyhdistys ry
Y-tunnus 2587032-8

Tilinpäätös
31.12.2020

TILILUETTELO
1910
2001
2251
4154
4214
4244
4264
4614
4634
4674
4994
7004

FI93 5290 0240 1385 92
Pääoma
Edellisten tilikausien voitto/tappio
Toimisto- ja postikulut
Kirjanpito- ja tilintarkastuskulut
Pankin kulut
Kokous- ja neuvottelukulut
Toimitilakulut
Jäsenmaksut
Verkkopalvelumaksut
Muut toiminnan kulut
Jäsenmaksutuotot
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