
Toiminnantarkastuskertomus 
 
Olemme yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 24.11.2015 valitsemina 
toiminnantarkastajina tarkastaneet Iltakoulu ry:n talouden, hallinnon, kirjanpidon ja 
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016. 
 
Kiinnitimme huomiota seuraaviin asioihin:  
 

1. Kirjanpidon selkeys  
 
Kaikesta päätöstä vaativasta toiminnasta ei ole löydettävissä selkeää mainintaa pöytäkirjoista. 
Muutama budjetointiin liittyvä merkintä tai budjetoinnin muutoksen kirjaaminen on jäänyt 
uupumaan. 
 
Pyydämme kiinnittämään huomiota erityisesti käteiskassan kirjanpidon selkeyteen, ja 
erityisesti kassan säännölliseen laskemiseen. Tilikarttaan perustetut tilit käteiskassan heitoille 
ovat nähdäksemme hyvä ja perusteltu lisä. 
 
 
2. Budjetointi 
 
Laulukirjoihin on budjetoitu kesän aikana sähköisellä päätöksellä 240 €, lopullinen hinta on 
kuitenkin ollut 308 €. Tavaratilauksissa on siten syytä ottaa aina huomioon alv. Lopullinen 
lasku on hyväksytty erikseen myöhemmässä kokouksen 11/2016 pöytäkirjassa.  
 
Päätöstä Marrasjuhlien budjetista ei löydy pöytäkirjoista. Yhteensä tilavuokriin, juomiin, 
ruokiin, pöytäliinoihin, kahveihin ja snapsilaseihin kului 2183,07 euroa. Käsityksemme 
mukaan tapahtuma tehtiin kiireellisellä aikataululla, mutta jatkossa kyseisen kokoluokan 
tapahtumien selkeään budjetointiin tulisi kiinnittää tarkempaa huomiota. 
 
Talousarviossa 2016 muut tapahtumat -kohtaan oli budjetoitu 2100 €. Tilinpäätöksessä 
menoja on yhteensä 4086,26 €. Mukana näissä menoissa ovat olleet muiden järjestöjen 
järjestämät tapahtumat kuten Hämeenkadun appro, Särkän Märkä sekä Ruotsin excu, jolle  
Iltakoulu ry osallistui ensimmäistä kertaa vuonna 2016.  
Ruotsin exculle osallistumisesta Boomi ry on laskuttanut 715 €. Pöytäkirjoista ei kuitenkaan 
löydy selkeitä päätöksiä Ruotsin exculle osallistumisesta ja sen budjetista. Särkän Märkä 
kustansi yhteensä 900 €, mutta lippujen tilauslukumäärästä ei ole etukäteispäätöstä 
pöytäkirjoissa. Lippujen tilattu määrä (60 kpl) tulee ilmi vasta pöytäkirjassa 8/2016. Mikäli 
näihin tapahtumiin osallistutaan jatkossa vuosittain, on syytä ottaa ne huomioon vuosittaisia 
talousarvioita luodessa. 
 

3. Muita huomioita 
 
Jatkossa on syytä kiinnittää huomiota pöytäkirjojen selkeyteen budjetoinnin selkeän 
merkitsemisen lisäksi erityisesti kulukorvauslomakkeiden ja kuittien osalta. Kuittien kuluminen 
tulee ottaa huomioon siten, että laskutettava tai laskutettu summa tulee aina merkitä erikseen 
kulukorvauslomakkeeseen. Myös kirjanpidon tulisi olla mahdollisimman yksinkertaista ja 
selkeää, sillä kuitteja ja kulukorvauslomakkeita kertyy paljon.  
 
Toiminnantarkastus on suoritettu yhdistyksen toimintaan nähden hyvän 
toiminnantarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Yhdistyksen kirjanpito sekä tilinpäätös 
on laadittu voimassa olevien säädösten ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. 



      
Yhdistyksen hallinto on asianmukaisesti järjestetty, eikä tarkastuksessa ilmennyt yhdistyksen 
sääntöjen tai yhdistyslain rikkomista. 
      
Puollamme vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2016 hallitukselle. Emme löytäneet syytä 
kaataa Iltakoulua.  
     
 
Tampereella 4.3.2017 
 

____________________   ___________________ 
   
Mikko Lampo,    Maria Lavonen,  
Toiminnantarkastaja   Toiminnantarkastaja 
 
 


