Lahden Ilmasillan talousarvio 2022
Varsinainen toiminta

Talousarvio

Tuotot
Kuukausikokoustuotot
LIS tuotteet
Jäsenmaksut
Liittymismaksut
Lahjoitukset, avustukset
Julkaisutoiminnan tuotot
60-vuotis juhlien tuotot
Muut tuotot

500,00
500,00
3 720,00
50,00
500,00
700,00
3 000,00
200,00

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä

9 170,00

Kuukausikouskulut
LIS tuotteet
Jäsenrekisteriohjelma
Hallituksen toiminnalliset kulut
Siltatuvan kulut
Maavuokrat (siltatupa)
Julkaisutoiminan kulut
60-vuotis juhlien kulut
Muut kulut

-1 000,00
-500,00
-600,00
-1 000,00
-2 000,00
-100,00
-1 000,00
-2 100,00
-300,00

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä

-8 600,00

Kulut

Varsinaisen toiminnan tulos

570,00

Museotoiminta
Tuotot

Kulut

Pääsyliput
Avausmaksut
LIS tuotteet
Museokauppa
Avustukset
Muut tulot

10 450,00
500,00
500,00
1 000,00
500,00
200,00

Museotoiminnan tuotot

13 150,00

Museon avoinna pito, palkkatuettu
Museon vapaaehtois avoinnapito korvaukset
LIS tuote hankinnat
Museokaupan hankinnat
Näyttelymateriaali (vitriinit, jen)
Näyttelyvarusteet (valot, jne)
Hallin näyttely kulut (ml sähkö)
Vuokrat (maavuokrat, konttialue, huoltosuoja)

-720,00
-3 000,00
-1 000,00
-2 000,00
-500,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00

Museotoiminnan markkinointi ja mainonta kulut
Kokoelmakulut
Pankin kulut
Muut museotoiminnankulut
Museotoiminnan kulut yhteensä
Musetoiminnan tulos yhteensä

-1 000,00
-1 000,00
-500,00
-1 000,00
-13 720,00
-570,00

Huoltosuojan korjaus
Tulot

Kulut

Avustukset
Oma pääoma

4 000,00
1 000,00

Huoltosuojan korjaustulot yhteensä

5 000,00

Korjaussuunnittelukustannukset
Korjaussuunnittelukustannukset
muut korjauskulut

-500,00
-4 000,00
-500,00

Huoltosuojan korjauskustannukset yhteensä

-5 000,00

Huoltosuojan tulos yhteenä

0,00

Lahden Ilmasilta ry:n tuloksen loppusumma

0,00

10 kuukausikokousta 50 eur per kokous tuotto
LIS tuotteiden myynti kuukausikokouksissa/suoraan jäsenille
200 x 15e, kannatusjäsen 150 eur
10 x 5
yrityksiltä ja yhteistyökumppaneilta yhdistystoimintaan
LIS julkaisujen myyntituotot
30 x 100
muut määrittelemättömät tuotot

10 x 100
LIS tuotteita ostetaan myyntituotteiksi
ekavuosi liittyminen + ensimmäisen vuoden ylläpito (558e 1. vuosi 300 jäsentä, seuraavat 272 e/a)
Hallituksen km, kokous, yms edustuskulut
Siltatuvan kunnossapito ja ylläpito (ml sähkö)
Siltatuvan maavuokran ositus
LIS julkaisutoiminnan hankinta kulut (ml. 60 vuotis historiikki)
30 x -70 illalliskulu, 60 vuotis juhlien kulut per osallistuja
muut määrittelemättömät kulut

1100 maksavaa
10x50
museolla myytävien LIS tuotteiden tuotot
museolla myytävät muut museokaupan tuotteet
museotoimintaan saadut avustukset
muut museotoiminnan tulot

60 eur per hlö per kuukausi, 2 hlö 6 kk
museon vapaaehtoisten km korvaukset museon avoinnapidosta
museolle ostettavien LIS tuotteiden hankintahinta
museolle ostettavien muiden tuotteiden hankintahinta
museolle hankittavien nyttelymateriaalien ml vitriinit jne hinta
Näyttelyyn ja museorakannukseen hankittavat näyttelyä parantavat materiaalit, ml kyltit, valaistus, jen
Hallin ja näyttelytoiminnan juoksevat kulut, kuten sähkö
Maavuokrat konttialue ja huoltosuoja

Päijät-Hämeen Ilmailumuseon markkinointi ja mainontakuluja, ml lehdet, julkaisut, jne
Päijät-Hämeen Ilmailumuseon kokoelmanhoito kulut
Suorat pankin kulut
mm verkkokulut, maksujärjestelmäkulut

Saadut tai saatavat avustukset huoltosuojan korjaukseen
LIS oma panos/varainkäyttö

suunnittelijoiden suunnitelmien päivitys ja tukitoimet rakentajalle
Rakentajalle maksettava korvaus 2022
LIS muut omat huoltsuojan korjaukseen kirjattavat kustannukset, ml km korvaukset jne

