Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2021

Olen yhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen 26.11.2020 valitsemana toiminnantarkastajana
tarkastanut Tampereen yliopiston kunnallistieteiden opiskelijat – Hallat ry:n (y-tunnus 1079074-7)
tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman
ja liitetiedot. Hallinto sisältää yhdistyksen kokousten ja hallitusten kokousten pöytäkirjat sekä
toimintakertomuksen.
Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja
riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja
varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.
Toiminnantarkastajan velvollisuudet
Toiminnantarkastajan tehtävä on arvioida yhdistyksen hallinnon järjestämistä, kirjanpidon ja
tilinpäätöksen yleistä asianmukaisuutta, johdon saamien etuuksien ja lähipiiritoimien
asianmukaisuutta sekä jäsenten yhdenvertaisen kohtelun toteutumista. Toiminnantarkastus
suoritetaan yhdistyksen toimintaan nähden riittävässä laajuudessa.
Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa toiminnantarkastusaineistoa.
Toiminnantarkastuslausunto
Tarkastuksen perusteella haluaisin nostaa seuraavat huomiot esille yhdistyksen tilinpäätöksestä ja
hallinnosta:
•

•

•

•

Hallat ry on vuodelle 2021 jatkuneesta hankalasta pandemiatilanteesta huolimatta
onnistunut ylläpitämään toimintaansa ansiokkaasti ja toimintaa on toteutettu
toimintasuunnitelman mukaisesti.
Haastavasta pandemiatilanteesta huolimatta Hallat ry on onnistunut jäsenhankinnassaan,
vaikka lähitapahtumien ja esimerkiksi toimistopäivystysten ylläpito on ollut osan vuodesta
mahdotonta. Jäsenhankinnan onnistuminen takaa järjestön toiminnan jatkuvuutta ja on
osoitus yhdistyksen toiminnan kiinnostavuudesta myös haastavina aikoina.
Yhdistyksen talous on tasapainottunut muutaman viime vuoden aikana ja talous on saatu
sopeutettua vastaamaan nykyistä toimintaympäristöä. Pandemia-aika on osaltaan tuonut
säästöjä, mutta yhdistyksen toiminnasta ei ole tästä huolimatta kuitenkaan tingitty.
Yhdistyksen varainhankinta on onnistunut erinomaisesti ja tämänhetkinen taloudellinen
tilanne luo hyvän pohjan sekä yhdistyksen jokapäiväistä toimintaa että vuoden 2023
vuosijuhlia silmällä pitäen.
Edellisvuosien toiminnantarkastuskertomusten kommenttien perusteella pöytäkirjojen
päätösperusteluja on tarkennettu ja yhdistyksen taseeseen on merkitty edellisvuosien
toteumat. Näitä toimintatapoja on toivottavaa jatkaa myös tulevaisuudessa.

•

Kehityskohdaksi nostan esiin tapahtumien ja vastaavien menojen budjettien päättämisen
kokouksissa ja näin ollen kirjaamisen pöytäkirjoihin. Yhdistyksen toiminnan läpinäkyvyyden
takaamiseksi asiat on kirjattava sillä tavalla, että ulkopuolinen saa pöytäkirjasta riittävän
ymmärryksen siitä, mitä kustakin asiasta on päätetty.

Tarkastuksen perusteella totean, että tilinpäätös perustuu kirjanpitoon ja sisältää olennaisilta osin
yhdistyksen tuotot, menot, varat, oman pääoman, velat ja yhdistyksen antamat vakuudet.
Tarkastuksessa ei ole havaittu, että hallituksen jäsen tai toimihenkilö olisi syyllistynyt tekoon tai
laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, eikä ole
havaittu, että johtoon kuuluva tai toimihenkilö olisi rikkonut yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä.
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