
Helsingin kaupungin KUVAn henkilökuntakerhon toimintasuunnitelmaehdotus 2019,
Osassa tapahtumissa on huomioitu omavastuu osuudet

Säännöllinen kerhotoiminta
budjetti omavastuu

Sählykerho (Ville Kettunen), liikuntamylly, ke kello 11-12, osallistuminen maksuton 200,00 0 €
(salivuokra maksuton)

Keilakerho (Mervi Smahl-Laurikainen), Tapanilan Erä, ti kello 18-19, 1000,00 150 €/kevät ja syksy
(sis.osan ratavuokrasta)

Ampumakerho (Freddy Ekholm), 10 krt./vuosi (sis.tilavuokran), n.10 hlöä 600,00 25 €/ per/hlö

Tennis Vuoromaksu Laajasalo (1 tunti/per viikko)  n. 10 hlöä 600,00 40 €/ per hlö

Karting n. 45 hlöä Syksyllä ajo tapahtuma Karting Centerissä 3000,00 20€/per hlö

Elokuvakerho, n. kerran kuussa (osallistuja määrä n. 20 hlöä/kerta) 2000,00 0 €

KuvaNeppis, osallistuminen maksuton, kerran kuussa kesän aikana, ympäri Helsinkiä (n.10 henk./kerta)

yhteensä 7400,00

Teatterit, tapahtumat, konsertit, näyttelyt

Sirkus Finlandia Lokakuun näytökseen lippuja (n.60 hlö) 2000,00 15€/per hlö

Teatteri  osallistuja määrä n. 40 hlöä/esitys, näytöksiä 10 vuodessa 11000,00 20€/ per hlö



Konsertit (esim. Juhlaviikot) osallistuja määrä n. 20 hlöä, 5kpl vuodessa 8000,00 30€/ per hlö

Rakkautta ja Anarkiaa, DocPoint, tms. muut vastaavat  osallistuja määrä n. 20 hlöä 3000,00 35€/ per hlö

Ruokakurssi, viininmaistajaiset ym. osallistujamäärä n. 20 hlöä/ 1 kerta/ kevät tai syksy 4000,00 50€/ per hlö

yhteensä 28000,00

Matkat

Messilä osallistuja määrä n. 25 hlöä 6000,00 20€/ per hlö
Retriitti (syksy) arvio 20 hlöä osallistumismaksu 50% 50€/ per hlö
Jukolan viesti (osallistuja määrä n. 7) osallistumismaksu 377 €/hlö, + 2 x 30 € telttamajoitus
Venlojen viesti (osallistuja määrä n. 5) osallistumismaksu 215 €/hlö

Osallistumismaksut ulkoilu- ja urheilutapahtumiin
Yksilöurheilulajeihin voidaan osallistua joukkueena, jonka tuki määritellään tapauskohtaisesti esim. Finlandia-hiihtoon tai muihin kansallisiin,
kansainvälisiin kilpailuihin voi osallistua ryhmänä

Pingisturnaus keväällä Ruskeasuolla n.20 henkilöä 500,00 0 €

Golf-kisat n. 20 hlöä syksyllä, Keväällä harjoittelupaikka Vuosaaressa 25 henk. 1000,00 15€/per hlö

Ikämiesten työpaikkojen SM jääkiekko n. 15 hlöä syksyllä, ilmoittautumismaksu 500,00 15 €/ per hlö

Penkkiurheilu (fudis, lätkä, koris, ottelut..jne. ) 1-3 tapahtumaa/vuosi 2500,00 20 €/ per hlö

Firmaliiga (suunnistus) n. 5-10 hlöä Keväällä 4 kisaa ja syksyllä 4 kisaa, ympäri pääkaupunkia 2500,00 20 € /per hlö

STPU, Suomen työpaikkaurheilu, jäsenmaksu 270,00

Avoimet tapahtumat
Syysrieha; Linnanmäki n. 800 hlöä, 10€/per hlö

Pikkujoulut (n. 400 hlö) 20/per hlö
yhteensä 13270,00

Kaikki yhteensä 48670,00


