
TOIMI N NANTARKASTUSKERTOMUS 

Olemme yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 2019 valittuina toiminnantarkastajina 

tarkastaneet Herttoniemi-seura ry:n (Hertonäs-sällskapet rf.) tilinpäätöksen ja hallinnon tilikauden/ 

toimintavuoden 1.1.-31.12.2021 ajalta. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. 

Lausuntomme perustaksi olemme hankkineet riittävän määrän toiminnantarkastusaineistoa. 

Johtokunnan vastuu 

Johtokunta vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat 

oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten 

mukaisesti . Johtokunnan 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. 

Toiminnantarkastuslausunto 

Tarkastuksen perusteella toteamme, että tilinpäätös perustuu kirjanpitoon ja sisältää olennaisilta 

osin yhdistyksen tuotot, menot, varat, oman pääoman, velat ja yhdistyksen antamat vakuudet. 

Tuloslaskelma osoittaa 8776,50 euro n ylijäämää. Taseen loppusumma (31.12.2021) on 50 655, 78 

euroa. Ylijäämän merkittävin syy on selvitetty toimintakertomuksessa. 

Tarkastuksessa ei ole havaittu, että hallituksen jäsen tai toimihenkilö olisi syyllistynyt tekoon tai 

laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingon korvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, eikä ole 

havaittu, että johtoon kuuluva tai toimihenkilö olisi rikkonut yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä. 

Tähän perustuen esitämme kevätkokoukselle, että se myöntää vastuuvapauden seuran 

johtokunnalle . 



Esitämme kuitenkin yleisinä toivomuksinamme muutamia asioista: 

• Seura alkaa olla huomattavan iso jäsenmäärän ollessa yli tuhat. Jäsenmäärän kasvu johtuu 

talviuimareiden ja palstaviljelijöiden siirtyessä Herttoniemi-seuran varsinaisiksi jäseniksi. 

Näin iso jäsenmäärä edellyttää myös huolellista jäsenrekisterin ylläpitoa. Jäsen rekisterissä 

pitää myös huomioida talviuimareiden ja palstaviljelijöiden tarpeet. Jäsenrekisterin 

hoitaminen pitää myös olla selkeästi jonkun vastuulla. 

• Seura on velaton ja toisaalta seuralla alkaa olla huomattava varallisuus pankkitilillä. Seuran 

varallisuutta tulisi käyttää seuran jäsenten ja laajemminkin herttoniemeläisen hyväksi. 

Seuran johtokunnan olisi myös hyvä valita taloudenhoitaja keskuudestaan. 

• Pientä tarkkuutta lisää seuran asiakirjojen laadintaan ja niiden allekirjoituksiin. Kokouksen 

sihteeri allekirjoittaa aina kokouksen pöytäkirjan. Toisaalta seuran nimetty sihteeri ei voi 

allekirjoittaa sellaisen kokouksen pöytäkirjaa, jossa hän ei ole ollut läsnä. 

• Huolellisuutta lisää isompiin hankintapäätöksiin. Esim. pumppujen hankinnasta olisi hyvä 

tehdä etukäteen päätös kustannusarvioineen . 
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