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Tilikausi 2020 oli koronapandemian johdosta ennen kaikkea vaikeasti ennakoitava. Koska          
avustuksia on saatu etenkin kyläjuhlan arjen kiertotalousteeman toteuttamiseen ja tämä toteutuu           
vasta vuonna 2021, siirrettiin vuonna 2020 tilille saapuneet tulot 3500 euroa avustustenantajien            
suostumuksella kirjanpidollisesti vuoden 2021 tuloksi tilinpäätöksen yhteydessä. Tällä tilikaudella         
järjestettiin kuitenkin MINIKyläjuhla ja sen kulut 570,62 euroa katettiin yhdistyksen varoista. 
 
Yhdistys osallistui 2020 kahteen ympäristöpääkaupungin hankehakuun. Yhdistyksen oman        
yhteisöllisyyttä ja kiertotaloutta koskevan hankkeen toteutus jouduttiin muuttamaan pandemian         
takia, hanke pieneni ja suurin osa avustuksesta palautettiin kaupungille. Yhdistys osallistuu myös            
Ankkurilahden asukasyhdistys ry:n koordinoimaan roskapihtihankkeeseen. Tähän vuonna 2020        
saatu avustuksen osuus 300 euroa siirrettiin kirjanpidollisesti vuoden 2021 tuloksi, koska           
investoinnin kulut toteutuvat vasta keväällä 2021. 
 
Kerintie 2 kylätaloksi -hankkeeseen tehtiin vuosikokouksessa 2020 budjettivaraus 1500 euroa.          
Hanke kuitenkin jouduttiin kuoppaamaan yhdistyksen varoilla tehdyn homekoiratutkimuksen        
jälkeen, johon käytettiin 496 euroa. Tutkimuksen tilaamisen johdosta pystyttiin välttämään          
mahdollisten suurempien tappioiden syntyminen ennen vuokrasuhteen virallista aloittamista. 
 
Vuosikokouksessa 2020 tehtiin budjettiin varaus toisen painoksen painattamisesta. Tähän todettiin          
käytettävän historiikkiprojektin ja ensimmäisen painoksen yhdistykselle tuottamia varoja. Historiikin         
toisen painoksen (400 kpl) kulut toteutuivat vuonna 2020 ja olivat yhteensä 5247,00 euroa.             
Myyntituloja vuonna 2020 syntyi 1200 euroa. Uutena jäsentuotteena painatettiin alueen kartasta           
keittiöpyyhkeitä, mutta johtokunnan päätöksellä myyntituloilla katettiin vain pyyhkeistä johtuvat         
kulut ilman varainkeruutarkoitusta. 
 
Muutoin moni ns. normaali vuosittainen kulu kuitenkin toteutui, esim. nettisivujen vuosimaksut,           
pankkikulut ym. Tapahtumien puuttumisen myötä tapahtumakulut taas olivat vähäisempiä.         
Päijät-Hämeen vuoden kylä 2020 -palkinnon saaminen toi yhdistykselle kaksi stipendiä Lahden           
kaupungilta ja Päijät-Hämeen Osuuspankilta, yhteensä 2000 euroa. Näitä palkintoja päätettiin          
käyttää yhdistyksen ja asukkaiden eduksi tilaamalla alueen ja asukkaiden valokuvaukset eri           
vuodenaikoina (toteutunut jo syksy- ja talvikuvaus). 
 
Jäsenmaksutuloja kertyi lähes yhtä paljon kuin edellisvuonna, yhteensä 1470 euroa.          
Jäsentalouksia oli yhteensä 146. Jäsentalouksien määrä väheni noin kymmenellä taloudella. 
 
Lopputuloksena voidaan todeta, että tilikauden tappio 5200,68 euroa oli lopulta varsin odotettu.            
Merkittävimmät tekijät tappiolle oli, että historiikkiprojektin kulut toteutuivat vuonna 2020, mutta           
tuloja uuden painoksen myynnistä tulee kertymään useina tulevina vuosina. Toisena          
MINIkyläjuhlan toteutuneet kulut ilman tuloja ja vuoteen 2020 kohdistuvia avustuksia. 
 


