Järvenpään eläkeläisneuvoston talousarvioesitys vuodelle 2021

Järvenpään eläkeläisneuvosto on käsitellyt talousarvioesityksen 15.12.2020 pitämäsään kokouksessa.
Järvenpään eläkeläisneuvosto on ottanut huomioon talousarvioesityksessä vuodelle 2021
kaupunginhallituksen 2.3.2020 tekemän linjauksen ”kehottaa eläkeläisneuvoston sopeuttamaan
toimintaansa siten, että neuvosto pysyy vuodella 2020 varatussa budjetissa (16 156,00 €)”.
Talousarvion haasteet:

▪

Eläkeläisneuvoston kokoustilojen maksuttomuus kokousten osalta on epävarma, koska
Myllytien toimintakeskuksen kahden tarkoitukseen sopivan tilan kysyntä ylittää tarjonnan,
ja kaksi suunniteltua uutispuurotapahtumaa eivät voi toteutua tilojen pienuuden vuoksi
Myllytien toimintakeskuksessa. Eläkeläisneuvosto, lakisääteisenä toimielimenä on esittänyt
Myllytien toimintakeskuksen tiloista vastaavalle henkilölle varauspäivät keväälle 2021 ja
esittänyt, että tilavaraukset ohittaisivat muun toiminnan.

▪

Eläkeläisneuvostolla ei ole mahdollisuutta vastata supistetun talousarvion puitteissa
ikäviikkojen paikallisjuhlan kustannuksista, jotka vuonna 2019 olivat Järvenpää – talon
osalta seuraavat:
o tilavuokra, Sibelius -sali
450 €
o maksuton kahvitus 400 juhlaan osallistuneelle a´7,90 €
3160 €
o laskutetut työtunnit
680 €
o Yhteensä
4290 €
o Lisäksi vapaaehtoistoimijoiden työpanos naulakkopalveluissa, kahvitarjoiluissa ja
opastuksissa on ollut merkittävä.
o Juhlan pienet esiintyjäpalkkiot.

▪

Talousarviomuutos 2021: Eläkeläisneuvosto varaa kahvitarjoiluun ainoastaan 1000 €
omana osuutenaan ja esittää, että kaupunki osallistuu juhlavuoden kunniaksi kahvitarjoilun
kustannuksiin esim. Osbu -budjetista 1500 €:lla. Tavoitteena on koota puuttuva osuus,
1000 €, verkostokumppaneilta. Mikäli rahoitus ei onnistu, kahvitarjoilu jätetään pois.
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TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2021

1. Eläkeläisneuvoston kokoukset, palkkiot kaupungin toimielinten palkkiosääntöön perustuen
▪ varaus kymmenen kokousta, palkkiot
9 600 €
▪ joulu- ja kevätlounas sekä satunnaisia kokouskahvituksia
400 €
▪ tilavuokrat, Järvenpää – talo kuusi kokousta a´80 €
480 €
2. Lokakuu on ikäkuu – ikäviikot 1.1.2021–31.10.2021
yhteistyössä kaupungin ja verkostokumppaneiden sekä vapaaehtoisten
kanssa
▪ ikäviikko-ohjelmalehtinen
▪ maksuttomat tilaisuudet
▪ Järvenpää -talossa järjestettävä paikallisjuhla
kustannukset eläkeläisneuvostolle:
o tilavuokra 450€
o palkkakustannukset 700 €
o juhlakahvit 1000 €
o esiintyjäkustannukset 1000 €
3. Isovanhempien päivän juhla sekä vuoden isovanhemman
valinta ja palkitseminen yhteistyössä Myllytien toimintakeskuksen kanssa

700 €
3150 €

200 €

4. Seminaarit/kehittäjäfoorumit yhteistyössä kumppanuusverkostojen
kanssa. Tilavuokrat 4x120 €

480 €

5. Tutustumiskäynnit ja kaupungin ulkopuoliset seminaarimatka- ja osallistumiskustannukset sekä osallistuminen
Keusoten verkostotapaamisiin

600 €

6. Sekalaiset menot

500 €

KOKONAISKUSTANNUKSET

16 110 €

Järvenpäässä 15.12.2020
Järvenpään eläkeläisneuvosto
Leena Peltosaari
puheenjohtaja
peltosaari.leena@gmail.com
gsm 040 760 5479
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