
Toiminnantarkastuskertomus tilikaudelle 2020  
Ynnä ry 
Olemme tarkastaneet Ynnä ry:n tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2020 - 31.12.2020 
huolellisesti ja hyvän käytännön mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja 
esittämistapaa on tarkasteltu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai 
puutteita. Hallinnon tarkistuksessa on selvitetty hallituksen toiminnan lainmukaisuutta yhdistyslain säädösten 
pohjalta.  

Tilinavaus on suoritettu oikein ja perustuu edellisen vuoden vahvistettuun tilinpäätökseen. Kirjanpito perustuu 
asianmukaisiin tositteisiin ja on hyvän kirjanpitotavan mukaan huolellisesti ja oikein tehty. Pankkitilin saldo on 
yhtäpitävä tiliotteiden kanssa läpi vuoden. Tilinpäätös on johdettu oikein kirjanpidosta.  

Nostamme esiin seuraavat huomiot ja kehitysehdotukset:  
x Pankkikulujen toteuma vuoden aikana on 405,46€, mutta summaa ei ole budjetoitu hallituksen 

kokouksissa. Jatkossa tämän voisi budjetoida samaan tapaan kuin kahvikulut, eli vuoden alussa kaikki 
könttänä. 

x 28.2. on maksettu Grano OY:lle 218,74€ suuruinen lasku, josta ei näy budjetointia hallituksen 
pöytäkirjoissa. Kokouksessa 5/20 on budjetoitu vain 42,34€ Peräkärrysaunan mainoksien kuluihin. 

x Luonnontieteellisen laskiaisen menoihin on budjetoitu 2670€, mutta toteuma on ollut 3 002,31€. 
Jälkibudjetointia ylimenevälle osalle ei löydy hallituksen pöytäkirjoista. 

x Liikuntaan ei ole käytetty tilikauden 2020 aikana rahaa, vaikka talousarvio on sen sallinut. Tilanne on 
poikkeusolojen kannalta varmasti vaikuttanut asiaan. 

x Kahvikuluihin on mennyt vuoden aikana 1 411,94€, talousarvio vuodelle 2020 on ollut 1500€ 
kahvikuluihin. Kulut ovat yllättävän korkeita ottaen huomioon koronatilanteen ja kampuksen kiinniolon. 
Jatkossa lienee tarvetta nostaa kahvikulujen budjettia kun siirrytään takaisin normaaliin tilanteeseen. 

x Roikkuneen 1 500,00€ suuruisen velan vanhentumisen statuksen voisi selvittää hallituksen toimesta. 
x Talousarvion mukaisesta noin 4000€ ylijäämästä on jääty melko kauas, mutta hallitus on tehnyt 

erinomaista työtä ylijäämään pääsemiseksi vallitsevassa poikkeustilanteessa. 
x Rahaliikenne on dokumentoitu säntillisesti ja budjetointi vastaa pääosin toteutunutta rahaliikennettä. 
x Varsinkin budjetoinnissa on noudatettu erinomaista tarkkuutta. 
x Yhdistys on toteuttanut tarkoitustaan erinomaisesti myös poikkeusoloissa esimerkiksi kokeilemalla 

rohkeasti uusia tapahtumaideoita. 

Lausuntona esitämme seuraavaa:  
x Tilinpäätös vuodelle 2020, joka esittää ylijäämää 1,793.90 euroa, on laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöksen 

laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. 
x Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan 

tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 
x Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vuoden 2020 hallituksen jäsenille voidaan myöntää vastuuvapaus. 
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