
SUOMI-BENIN YSTÄVYYSSEURA  

Hallituksen kokous 20.3.2019 klo 17.00-18.00 

Paikka: Oodi ryhmätila no 6 

Läsnä:  Soile Rinno, puh.johtaja 
 Pirjo Huvila, sihteeri 
 Felix Adje 
 Anne Ollila 
 Jaana Lehtinen 
 Irene Matis, taloudenhoitaja 
 Jouko Koskinen  

Sirkku Dölle, toiminnantarkastaja 
Nalle Ritvola 
Outi Ritvola 

Hallitus käsitteli Suomi-Benin ystävyysseuran  rekisteröitynä yhdistyksenä toiminnan 
lopettamiseen liittyviä asioita. 

1.Toimintakertomus 2018 

Hallitus käsitteli  toimintakertomuksen 2018 joka hyväksyttiin ja allekirjoitettiin. 

2.Tilinpäätös ja toiminnantarkastus 2018  

Hallitus käsitteli tilinpäätöksen 2018, jonka esitteli taloudenhoitaja Irene Matis. 
Tulos osoitti  tappiota 1017,34€ ja avustuksia oli jaettu 2367,50 €. 
Hyväksyttiin tilinpäätös jonka hallitus allekirjoitti.  

Toiminnantarkastaja Sirkku Dölle luki toiminnantarkastuskertomuksen 
Siinä puollettiin vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle. 

3.Taloustilanne 

Päätettiin lopettaa seuran pankkitili myöhemmin tänä vuonna kun kaikki  
loput tulot on saatu tilille. Loput myynnissä olevat afrikka- yms. tuotteet kuvataan 
jäsenkirjeeseen  ja tarjotaan myytäväksi eniten tarjoaville. Tilillä on rahaa n  750€. 

4. Varojen käyttö 

Suomi-Benin ystävyysseuran loput rahavarat käytetään yhdistyksen käyttötarkoituksen 
mukaisesti. 
Seuran hallitus päätti antaa loput hyväntekeväisyyteen tarkoitetut varat  Djanglameyn 
näkövammaisten- ja sokeainkoululle Beniniin,  jota seura on avustanut aiempinakin 
vuosina. Pyydämme Rikua käymään katolisten nunnien pitämän laitoksen johtajan kanssa 
keskustelun asiasta, ja hän ottaa selvää mitkä ovat kaikkein tarpeellisimpia asioita joita 
internaattikoulu tarvitsee oppilaiden opetuksessa tällä hetkellä. Loppuvarat käytetään 
näiden tarvikkeiden hankintaan jotka luovutetaan sokeainkoululle. Periaatteemme on 
ollut hankkia ensisijaisesti paikallisista maista suoraan tarvikkeet ja antaa ne suoraan 



kouluille, eikä antaa raha-avustusta, jonka lopullisesta käyttötarkoituksesta ei voi 
tietää. Näin avustus hyödyttää suoraan sokeita oppilaita koulussa. 

5.Nettisivut ja jäsenkirjeet 

Nalle Ritvola on päivittänyt seuran  nettisivuja ja päätettiin että hän voi lopettaa tämän  
seuralle ostetun palvelun, jonka ylläpitämiseen ei enää ole varoja. 
Sen sijaan jatketaan toistaiseksi jäsenkirjeen lähettämistä vanhan jäsenluettelon 
mukaan jolloin sen saa yli sata henkilöä. Seuraavassa jäsenkirjeessä kerrotaan 
ystävyysseuran toiminnan lopettamisesta ry- muotoisena yhdistyksenä. 

Nostetaan jäsenistössä  keskustelua ja pyydetään miettimään yhdessä  seuran uutta 
mahdollista toimintamuotoa ja tulevaisuutta enemmän vapaamuotoisena seurana. Siihen 
tarvitaan uusia vapaaehtoisia. Jäsenmaksun vapaaehtoisuutta pitää myös miettiä ja 
millä toimintaa rahoitetaan jatkossa. 

5.Juha Vakkurin muiston kunnioittaminen 

Puheenjohtaja laati muistokirjoituksen seuran jäsenkirjeeseen  Juha Vakkurin poismenon 
johdosta. 
Hallitus päätti, että Suomi-Benin ystävyysseura kunnioittaa  Juha Vakkurin muistoa 
laittamalla hänen omaistensa antamalle muistotilille 100 €. Muistotili on perustettu 
tukemaan Villa Karon toimintaa. 

6. Yhden aikakauden loppu 

Monta asiaa päättyy samaan aikaan odottamatta. Villa Karo on toiminut Grand-Popossa 
19 vuotta ja sen perustajajäsen ja sielu on yllättäen poissa.  Yli 500 suomalaista  
taiteilijaa on saanut mahdollisuuden työskennellä siellä stipendiaattina.  
Suomi-Benin Ystävyysseura ry on toiminut lasten ja naisten hyväksi samalla alueella 15 
vuotta. 
Kiitos kaikille työhön ja toimintaan osallistuneille! 

Mutta kun jotain poistuu niin uusia ovia aukeaa  tilalle! Toivotaan näin. 

Helsinki 30.3.2019 

Pirjo Huvila     Soile Rinno 
      
sihteeri     puheenjohtaja 


