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Uudenkaupungin Golfklubi r'Y.

TOIMINTAKERTOMUS

Tilinpiiiitos t.l.-31.12.2019

ToimintammeiatkuiVuonna2olgvakaana'Ta|oude||inentu|oksemmenousiku|u.
neena toimtntavuotena positiiviseksi eika hyvdlle taloudellisen tuloksen kehittymiselle

olenakwissaerityisidesteite.iesenmeerammekehittyiedelleenstrategiassaasetet-
tujen tavoitteiden mukaisesti ja oli vuoden lopussa 627 jdsentd. Tavoitteeksi asetettu

650.iesenen maare vuoden 2020 lopussa neyftaa tehdyn toimintasuunn itelman mu-

kaan realistiselta '

Yhteistyo seuran keskeisten toimijoiden kanssa onnistui suunnitelmien mukaisesti ia

tuotti asetettuien tavoitteiden mukaisia tuloksia. Jasenm6eren ja urheilullisen tason

kehittymisenkanna|tatdrkeimpidkumppaneitammeonseurango|fpro.Pronjerjesta-
miin tilaisuuksiin osallistui kauden aikana noin 520 henkil6d, joista alkeiskursseille yh-

teensA 76 henkit6e. Alkeisku rsseille osallistuneista lahes kolmannes 21 henkiloi oli tu-

levaisuuden kannalta terkeite junioreita. Tamd antaa hwdt liiht6kohdat myos jasenra-

kenteen kehittvmiselle tu leva isuudessa'

Ki|pai|utoimintapa|asiedel|isenvuodennotkahduksenjd|keenaiemma||etasol|e,
tdmd vaikutti osaltaan taloudellisen tuloksen paranemiseen aiemmasta vuodesta. Ju-

nioritoiminnankeskeisiijandkyvintoiminnanmuotoono||ut24hryhmdntoiminta'
24h tulos oli kuluneena vuonna aiempien vuosien tapaan erinomaisella tasolla. Varo-

jensuunnite|tukayttopar3harjoitusa|ueenkehittamiseeneitoteutunutaIuee||e
suunnitteilla olevien mm. kaavamuutosten vuoksi. Suunnitelma par 3 harjoitusalueen

kehittemiselle on edelleen aktiivinen ja odottaa paetdksia alueelle tehtaviste muutok-

sista.

HWinonnistuneenvuodenjdIkeensuuntaammekatseenstrategiakautemmeviimei-
seen vuoteen. Ndkymdt ovat hyvetja esimerkiksi kilpagolfin osalta strategiakausi pddt-

ryy syysKuun puolivdlissd U udessakaupungissa jar.iestettevddn Finnish Junior Tourin

kaksiodivdiseen finaalikilpailuun.

Niin kuin sanonta golfissa usein kuuluu, tasta on hyvd jatkaa'

Hallitus

Hallituksen jesenine vuonna 2019 ovat toimineet Simo Rosendahl (puheenjohtaja ),

Jaakko Suominen (varapuheenjohtaja), Matti Kontu, Hannu Viinikkala ja Pirjo Airinen

Hallituksen sihteerine on toiminut toiminna njohtaja Uoti Hamalainen'

Hallitus kokoontui varsinaisiin kokoukiin kaudella 2019 7 kertaa'

Juniori-. koulutus- ia valmennustoimikunta

Toimikuntaan kuului Matti Kontu (pj), jiisenind Mika Nissila, Jere Laine, Aki Nummi, YrjO

Honkasalo. Seuraavassa kdydiiiin ldpi vuoden 2019 toimintaa.
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Uudenkaupungin Golfklubi r.Y Tilinpiiiitos 1.1.,31.12.2019

AmmattikouIuttajanatoimisopimussuhteessao|evaseuraproYrj6HonkasaIo,jokaon
vastannut koulutuksen paivitykseste ja kehittamisesta yhteisty6ssa 5GL ry:n, Liikuu:n

ja Suomen Valmentajat ry:n kanssa.

Harrastaja maared pyrittiin kasvattamaan koko kauden ajan jerjestamdlle tutustumisti-

laisuuksia lajista kiinnostuneille, ty6- yms. yhteisdille ja kouluille. Toiminnasta ja kurs-

seista tiedotettiin paikallislehdissa seka eri kohderyhmille kohdistetuin tiedottein

erilaisissa medioissa. Tutustu mistilaisuuksiin osallistui yhteensa n. 100 aikuista ja n.

360 koululaista. Green Card -kursseja ja suorituksia toteutui 76 kpl, joista 55 aikuista ja

21 alle 18 vuotiasta.

Kilpavalmennukseen edustuspelaajasopimu ksella sitoutuivat Hannu Viinikkala, Rauno

Hietamaki ja junioripelaajista Alex Frimodig, jotka esimerkkini .lSsenist6lle olivat sitou-

tuneet kilpapelaamiseen ja harjoitteluun kouluttajien suunnitelmien mukaisesti.

Tdmdn lisdksi kesilld osallistuttiin jilleen valtakunnalliseen 24h golf kampanjaan' 24h

golf kampanjan tavoitteena oli kerdtd nuorisogolfille rahaa ja innoittaa lisd6 nuoria gol-

fin Pariin.
Kampanja onnistui erinomaisesti ja siinS oli mukana aktiivisia paikallisia golf-harrasta-

jia. Rahaa saatiin kerattye noin 9 000 euroa ja sen avulla tarjottiin jdlleen uusille ju-

nioreille greencard-kursseja veloituksetta ja tuettiin muutenkin seuran nuorten golf-

harrastusta. Samoilla varoilla hankittiin junioreille my6s golftarvikkeita seke tarjottiin

erilaisia vaihtoehtoja, jotta golfin aloittaminen olisi junioreille mahdollisimman help-

poa. Kampanjan avulla saatiin 21 uutta greencardin suorittanutta nuorta innostumaan

golfista. Vuonna 2018 syksyllii aloitettu varojen kohd istamisprojekti ei edennyt kulu-

neena vuotena 2019, koska hanke on toistaiseksi seis mahdollisten kaavamuutosten

vuoksi. Kertauksena ett6 projektin kohde on kokonaan uusi harjoitus- ja ldhipelialue,

jonka kokonaisbudjetti on noin 30 000 - 35 000 euroa. 24h-varoilla kustannetaan pro-

jektista maksimissaan 8O%- osuus ja loppuosan kustantaa kenttayhtid seke mahdolli-

sesti seura. Projektin aikataulu on toistaiseksi avoin edelld mainitusta syyste.24h-Toi-

mintaa on suunniteltu jatkettavan myds kesalla 2020 mutta pienemmessa muodossa.

Kilpailu- ja tasoitustoimikunta

Toimikunnan jesenet: Hannu Viinikkala (pj), Timo Hakala (vpj), Uoti Hamaleinen, Jere

Laine, Markku Leino, Rami Nummelin ja Matti Agren. Toimikunta on kokoontunut

kaksi kertaa kauden aikana.

Kiloailutoiminta

Kaudella 2019 olivoimassa seuran hallituksen hyvaksymat kilpailumeereykset'

Toimikunta on organisoinut tai ollut mukana jerjestemassa kauden aikana kaikkiaan

26 kilpailua. Kauden aikana oli avoimia kilpailuja neljetoista ja niissd kaikkiaan noin

690 pelaajaa.

West Coast Tourin (WCT) aloituspaikka kuntana toimi totutusti Uusikaupunki.
Kyseesse on viiden pdivdn kilpailu viidelle eri kentalle. Muina kilpailupa ikkakuntina
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l.t.-31 .12.2019
Uudenkaupungin Golfklubi r.Y. Tilinpiiiit6s

Seppo Lappalainen ja Marlatta Pyykk6nen' Senioritoimikunta kokoontui toimintavuo-

den aikana viisi kertaa. Neuvottelutapaamisia pidettiin aiheen ilmaantuessa lisaksi

kesiin aikana seniorien viikkokilpailujen yhteydessii'

Tiedottaminen

Tiedottaminen tapahtui peAasiassa sdhk6postin, seuran kotisivujen' klubin ilmoitus-

tauIunjaseniorikansiontiedotteidenavuIla.T6ssdseniorikansiossao|ivatkoottuna
toimikunnan jasenten yhteystiedot, viikkokilpailujen tulosseurantalista sekd tiedot-

teet terkeimmiste ta Pahtu mista.

Yleista

Kenttemme avattiin huhtikuun puolessa velissa ja golfkausijatkui lokakuun loppuun,

joten saimme pelata hyvissa olosuhteissa n' 5 ja puoli kuukautta' Suurin seniorita-

pahtumamme oli epeilemetta Suomen Golfsenioreiden eli SGS:n N60/N70 ja M75

TourinensimmeisenosakiIpaiIunjarjesteminen,HyvissaoIosuhteissapeIatussakilpai-
|ussaoliyhteensall3pe|aajaa.onnistuimmehwinjerjeste|ytehtavissajamy6spe-
laajina itse kilpailussa. Me seniorit olimme mukana aktiivisesti kaikissa klubin tapah-

tumissa. Avustimme kilpailutoimikuntaa olemalla mukana toimitsiioina kaikissa suu-

rimmissa kilpailutapahtu missa. Seniorit olivat ahkerasti mukana myos klubitalon kor-

ja ustehtavissa Putte Aallon iohdolla.

Viikkokiloailut

Toimintasuu nn itelman mukaisesti viikkokilpailut pelattiin tiistaisin pistebogey-pe-

leina, lahd6t klo 09.00 alkaen. Viikkokisoihin osallistui yhteensd 71 pelaajaa ja koko-

naiskierrosmeara oli yhteensa lihes 90o kilpailusuoritusta. Viikkokilpailujen voittajat

palkittiin pe;asiassa golfravintolan lounaslipuilla ja proshopista hankituilla tavarapal-

kinnoilla. Keskimeareinen aktiivisuus viikkokilpailuissa oli n.50 prosenttia. Viikkokil-

pailun finaali pelattiin 17.9.2019 ja siihen selvisivdt kuusi parasta nais- ja yhdeksin

miespelaajaa. samassa yhteydessS pelattiin viel6 ylimSdriinen kilpailu muiden se-

nioreiden velille.

Seura- ja liigaottelu

Seuraotteluissa pelasimme kotikentillS Rauma golfia vastaan. Harjattula golfin seura-

ottelu peruuntui vastustajan vdhaisten pelaajien takia.

Vierasotteluissa vierailimme Maskussa, Naantalissa ja Yyterisse.

Liigaottelussa kotikentalla pelasimme AIGO, KGM, SaG, WGCC ja ArGC seuroja vas-

taan. Vierasottelut olivat LOG, AG, AGN, HGSS ja MTG

Alueelliset ja valtakun nalliset kilpailut.

Senioreillamme oli menestyste mytis valta kun nallisella tasolla'
Rauno Hietamdki voitti Suomen Golfsenioreiden AlueTourin finaalissa Joroisten Kar-

tanoGolfin kentalle M70 sarjan vakuuttavasti 3 lyonnin erolla seuraavaan tasoituksel-

lisessa ly6ntipelissa. Kalle Pyvkkonen sijoittui samassa sarjassa hienosti sijalle 17.

6



Uudenkaupungin Golfklubi r.y. Tilinpiiiittis t.t.-3t.t2.2019

Osallistujia tessa finaalissa oli 43 pelaajaa, jotka oli kutsuttu 7 eri alueen kolmesta eri
osakilpailuista parhaiten menestyneista. Osallistujia oli kaikkiaan naisse M70 Tourin
kiloailu issa n.400.
Menestyste UGK:n pelaajille tuli myds Kansallisten Senioreiden Patina SM kisoissa

R6nnesisse 13.6.2019
Naiset 55 v 5. Paula Simola 32p, Naiset 70 v 6. Hannele KuntsFAalto 31

Miehet 55 v 1. Tapani Sonkki 41p
Miehet 70 v 2. Arto Koivumdki 41 p, 6. Jaakko Suominen 37 P

Joukkuekilpailussa Joukkue Uusikaupunki 2 oli hienosti kolmas pistemiiiiriillii 108 sa-

malla yhteispistemii iriilla voittaneen joukkueen kanssa. Joukkueessa pelasivat Tapani
Sonkki 4l p, Jaakko Suominen 37 pja Kalle Pyykkdnen 30 p

Kauden 2019 kilpailutu lokset

Lydntipelimestaruuskilpailut 17.8 - 18.8.2019

Naiset, lyOntipeli (seniorit)
1. Marjatta Pyykk6nen 179

2. Pirjo Airinen 183

3. Suvi Tuominen 186

Miehet lyontipeli M50
1. Hannu Viinikkala 160

2. Hannu Huotari 169

3. Jyrki Lindholm 77O

Miehet, ly6ntipeli M65
1. Rauno Hietamaki L64
2. Timo Hdmdldinen 179
3. Kalle Pyykk6nen 190

Reikapelimestarit
Seniorinaiset
Kirsti Kuusisto
Seniorimiehet
Rami Nummelin

Viikkokilpailun finaali

Naiset
1. Kirsti Junnila 29p
2. Marjatta Pyykkdnen 27 p
3. Pirjo Suominen 26 p
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Uudenkaupungin Golfklubi r'y. Tilinpaet6s 1. l .-3 l .12.201 9

Miehet
1, Jaakko Suominen 29 P

2. Jaakko Raula 28P
3. Jvrki Junnila 27 P

Senioriliiga

senioriliigassa saimme vain kolme kotivoittoa ja tappion kdrsimme kaikissa vieras ot-

teluissa. Tasaisessa sarjassa jaimme viimeiselle sijalle'

Talous

Toimintakulujen kattamiseksi kerdttiin pelaajilta 20 euron pelikausimaksu. Seuralta

saimme toiminta-avustuksena 1OOO euroa. Ndilld tuloilla on katettu palkinto-, tar-

joiIu. kokouskuluja, liigapelien peIimaksu ja MeriTeijon pelimatkan matkakuIuja.

Muu toiminta

Syksyllii 20.8.2019 teimme onnistuneen pelimatkan MeriTeijon golfkentdlle. Mukana

oli 30 pelaajaa. Toimikunta teetti jesenille UGKn logoilla koristellun tuubihuivin,.ioita

myytiin edulliseen hintaan my6s muille seuran jasenille'

Pelikauden jdlkeen 8.10.2019 pidettiin klubilla palautepdivd, jossa muisteltiin kauden

tapahtumia ja jesenet saivat esittae toimikunnalle ehdotuksia tulevasta toiminnasta.

Yhteiselle Joululou naalle kokoonnuimme L7't2'2019

Kevii6n aikana kokoonnuimme joka kuukausi yhteiselle seniorilounaalle.

Seuratoimikunta

Seu ratoimiku nnan kokoonpano vuonna 2019 oli seuraava:
pirjo Airinen pj., Raija Hdm6ldinen, Terkku Pulkkinen, Kirsti Kuusisto, Sinikka Kassila

seka Maija Mattila.

Toimintasuunnitelmasta toteutui:

Kauden pAatdsjuhlat 5.10.2019 Golf ravintolassa.

o Pditoskilpailu 18-reikdinenScrambleparikilpailuna
o lllallinenSaaristolaishenkisesta buffetista

o Musiikista vastasi U usikau punkilainen PoppenRoll yhtye.

Midnight Sun juhannustapahtum a 22.6.2OL9.

Naisten kierrokset 15.5.-14.9.2019 keskiviikkoisin ja syyskuussa lisdksi sunnuntaisin.

. Kierroksia pelattiin yhteense 18 kappaletta. Osanottajia oli vdhan, ioten lisee

osa llistujia toivottaisiin jatkossa mukaan.
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Uudenkaupungin Golftlubi r.y. Tilinpiintiis 1'l-31'122019

'NaistenfinaaIipe|attiin14'9.2019'osa||istujiao|i5kappa|etta.Kaikkiosa||is-
tujat Palkittiin.

1' Pirjo Airinen 28 P'

2. Outi Runola 27 P'

3. Liisa Laine 20 P'

Naisten Birdiekisa 2019

1. Paivi Mattila

2. Marjatta PYYkkonen

3. Anita Sandholm
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Uudenkaupungin Golfklubi r.y.

TUTOSIASKELMA

TilinpMtds 1.1.-31.12.2019

1.1.2019-31.12.2019 1.1.2018-31.12.2018

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

Kulut

Muut kulut

VARSINAINEN TOIMTNTA YHTE€ SA

IUOTTO'/KUIUJMMA

VARAINHANKINTA

Tuotot

Kulut

VARAII{HAIIKINTA YHTEENSA

TUOIrO./KU rura' jlMA

SUOITU9 JA RAHOITUSIOIMINTA

Tuotot

SUoITU9 JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSA

TUOTTG./KUTUJJIAMA

Ylelsavustukset

NLIKAUDEN TUIOS ET{NEN VENOJA

Tilikauden verot

NUKAUDEI{ YIUiiAMA (AtUAAMA)

2a 4$,20

-78759,92

-50:141,72

-so i,4t,72

69 627 ,OO

-18 237,10

51 389,90

1 048,18

35,91

1 084,$)

1 281,m

2 365,09

378,96

1 985,13

27 204,20

-83 854,00

.56 645,80

-56 645,80

68 s03,30

-r7 042,3s

51/160,95

-5 184,85

79,85

79,85

-5 105,00

912,00

4 193,00

0,00

4 193,m
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Uudenkaupungin Golftlubi r.Y.

TASE

Tilinpiiiitiis

31.12.2019

l.t.-31 .12.2019

31.12.2018

TASE VASTAAVAA

PYSWAT VASTAAVAT

Slloltukt€t

Muut osakkeet ja osuudet

PYSWAT VASTAAVAT YHTEENSA

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Muut saamiset

Rahat ja pankkisaamiset

VAIHTUVAT VASTMVAT YHTEE?{SA

VASTAAVAA YHTEEN9i

95 A67,12

95 t67,12

95 867,12

93a67,72

7,62 66,64

38 050,2840 298,86

40 306,44 3E 116,92

136 173,60

31.r2.2019

133 984,04

31.12.2018

TASE VASTATTAVAA

OMA PAAOMA

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

Tilikauden voitto (taPPio)

OMA P;IAOMA YHTEEN5A

VIERAS PAAOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat

Siirtovelat

VIEnAS PiiAOMA YHIEENsA

VASTATTAVAA YHTEENSA

133 915,04

1986,13

135 901,17

272,43

0,00

0,00

69,00

136173,50

272,43 69,00

133 984,04

II

138108,04

,4193,00

133 915,04



Uudenkaupungin Golfklubi r'Y.

TITIN P,IATOKSEN TlITETIEDOT

Tilinpnntds 1.1.-31.12.2019

TAADINTAPERIAATTEET

Kdyttiiomaisuuden arvostus ja poistomenetelmet

Seuralla ei ole kuluvaa keyttoomaisuutta.

Vaihto-omalsuuden arvostu3

Seuralla ei ole vaihto-omaisuutta.

TULOSTA(ELMAN LIITETIEDOT

Varsinainen toiminta

Tuotot

Kilpailumaksut
Senioritoiminnan tuotot
Muut yhdistystoiminnan tuotot
Yhteensd

Kulut

Kilpailu pa lkinnot
5e n io ritoim inna n kulut
Jeseniston opetus ja kilpailutoi-
minta
Muut yhdistystoiminnan kulut

Yhteensa

Varainhankinta

Tuotot

Jesenmaksut
Mainostuotot
24 h-golf
Yhteensa

Kulut

SGL:n jdsenmaksu ja lehti
Muut kulut
Yhteensd

4 43L,00 5 429,00

320,00 340,00

28 4t8,20 27 208,20

2019

23 667,20

2018

2t439,20

14 151,53
5 355,54

L7 799,65
46547,27

11 826,51
4 049,62

16 560,15
46 323,63

78758,92 83 854,00

2019

57 180,00
4 300,00
I r47,OQ

20t8

s5 285,00
4 700,00
7 518,30

69 627,00

17 228,00
1009,10

68 503,30

16 614,00
428,35

17 042,3518 237,70
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Uudenkaupungin Golfklubi r.y' TilinpAdtds 1.1 .-3r.12.2019

Henkil6stii

Yhdistykselle ei ollut palkattua henki16kuntaa tilikauden aikana'

TASEEN LIITETIEDOT

Sijoitukset

Osakkeet Kpl Kirjanpitoarvo Markkina-arvo

Vakka-suomen GolfOY 80 80 730,20

Rahasto-osuudet
FIM Maailma 566,8855 5 045,64 7 681'30

OP-Rohkea A 70,322 5 045,64 7 L97 
'46

OP-Suomi Arvo A 95,4832 5 045,64 32266'64

Sijoitukset yhteensd 95 867,!2 47 t45'4O

Oman peeoman muutokset

Oma paeoma 1.1.

Tilikauden tulos
Oma pidoma 31.12.

Velat, jotka erddntwit myiihemmin kuin viiden woden kuluttua

Ei ole.

Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset

Ei ole.

20t9 20La

133 915,04 138 108,04

1986,13 -4 193,00

135 901,17 133 915,04
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Uudenkaupungin Golftlubi r.y. Tilinpaiitiis

TIUNP;IATOKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET

U udessakaupungissa tammikuun 29. pAivana 2020

l.l.-31.12.2019

hulituksen puheenjohtaja hallituksen jasen

j-z
hallitu ksen jdsen

ffia,7--
Uoti Hemalainen
toiminna njohtaja

Fr^>l ($"a3 Oy

)a\u,fiur,vr

'rffi,ffifrr-,

Suoritetusta tilintarkastuksesta/toiminnantarkastuksesta on tanaAn annettu kerto-

mus.

lt.l
Uudessakaupungissa helmikuun " . pdivdnd 2020

f>;\Qru^{-'^
o Rosenda*# 9aakko Suoklinen Pirjo Airinen

hallituksen jdsen

.l,//l/ - // tlh/^--- lh----U
Rami Nummelin

Hannu Virnikkala

t4



Uudenkaupungin Golfklubi r'y. TilinpAiitds

KAWETW KI RJAN PITOK]RJAT JA TOSITETAJIT

Kirja n pitokirjat

- Paivakirja

- Piiiikirja

- Tasekirja

- Tase-erittelYt

Tositelajit ja niiden sailyttdmistapa

- Kassatositteet

l.l.-31.12.2019

ATK-Iulosteina
ATK-tulosteina
Erikseen sidottuna
Tasekirjaan sidottuna

Paperitositteina

l5



EY
Buildinq a better
workind world

Emst & Young Oy
Linnankatu 3 a B
20100 Turku
Finland

Puhelin 04,Oo 217 777
Faksi02 273 1410

Y-tunnls 22040396,
kotipaikka Helsinka

TI LI NTARKASTUSKE RTO]II US

Uudenkaupungin Goli(lubi ry:n jasenille

Tilinpaetokson tilintarkastus

Lau3unto

olemme tilintarkastaneet uudenkaupungin Golfklubi ry:n (y-tunnus 0781141-2) tilinpaetoksen tilikaudelta 1 'l -

31.12.2019. TilinpeatOs sisdftee taseen. tuloslaskelman ja liitetiedot

Lausuntonammeesitamme,etteti|inpdetosantaaoikeanjadittdvankuvanyhdistyksentoiminnantu]9!".":l?j"
taloudellisesta asemasra suomessaloimjssa otevien tilinpadtoksen laatimista koskevien saAnnosten mukaisestija

Hyttaa lakiseateiset vaatimukset.

Lausunnon psrustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyven tilintarkastustavan mukaisesti Hyvan

titina*astustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa nfinhfuastaian velvollisuudet

;i;;i:et6k";; ii;b*rit i""""u. Otemme riippumattomia yhdistyksesta niiden Suomessa noudatettavien eettisten

vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suoritiamaamme tilinta*astusta ja olemme teynaneel.muut neiden

vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Kesityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme

perustaksi tarpeellisen meeren tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssig'

Tilinpnltdste koskevat hallituksen velvollisuudet

Hallitus vastaa tilinpeatoksen laatimisesta siten, etta se antaa oikean ja riiflaven kuvan suomessa voimassa olevien

filinpeetoksen laatimista koskevien seannosten mukaisestija tgytea lakisaeteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myos

se aisesta sisaiseste valvonnasta, jonka se katsoo laneelliseksi voidakseen laatia tilinpaetdksen' jossa ei ole

vdarinkaytOkseste tai virheeste johtuvaa olennaista virheellisyytttl

Hallitus on tilinpgetdstg laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykya jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa

tapaut<sissa eilttamaan seikat, jotka liittyvet toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, etta tilinpaatds on laadittu toiminnan

lait<uvuuteen perustuen. Tilinpdetds laaditaan toiminnan iatkuvuuteen.perustuen, paitsijos yhdistys aiotean purkaa

iaitoiminta Iakkauttaa tai ei ole muuta realistisla vaihtoehtoa kuin tehda niin'

Tilintarkastajan velvollisuud€t tilinpelt6kson tillntarkastuksessa

Tavoiileenamme on hankkia kohtuultinen varmuus siita, onko tilinpaat6ksesse kokonaisuutena vgerinkaytdksesia tai

virheeste johtuvaa olennaista virheellisyytta, seka antaa tilintarkastuskertomus, joka siseltaa lausuntomme.

Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitg, ette olennainen virheellisyys aina havaitaan

hyvAn tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa, Virheellisyyksie voi aiheutua. . .

v6erinkafdkseste tai virheesH, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessa voisi kohtuudella

odottaa iaikuttavan taloudellisiin paat6ksiin, joita keyttejat tekevet tilinpeat6ksen perusteella.

Hyvan tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, etta kgytamme ammatillista harkintaa ja sailytamme

ammatillisen skeptisyyden koko lilintarkastuksen ajan. Lisaksi:

tunnistamme ja arvioimme vearinkeytOksesta tai virheeste johtuvat tilinpeetoksen olennaisen virheellisyyden
riskit, suunniftelemme ja suoritamme naihin riskeihin vastaavia tilinlarkastustoimenpiteita ja hankimme

lausuntomme perustaksi tarpeellisen maeran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssia. Riski siita,

ettA vaarinkeytokseste johtuva olennainen virheellisyys jae havaitsematta, on suurempi kuin riski siita, etta
virheesta johtuva olennainen virheellisyys jaa havaitsematta, sille veerinkeytdkseen voi Iiittye yhteisloimintaa,
veerentemista, tietojen tahallista esittametta jettemista tai virheellisten tietojen esiflemis€ taikka sisaisen
valvonnan sivuuttamista.

A mfrbd rm ol Ehsr & YoMg Global Lrmbd
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. muodostamme kasityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista siseisesta valvonnasta pystygksemme

irrnnitt"t"r""n oto;uhteisiin nahden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme.siina,

tarkoituksessa, efta pystyrslmmJ antamaan lausunnon yhdistyksen sisgisen valvonnan tehokkuudesta'

1 arvioimme sovellettuien tilinpaatoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta seka johdon tekemien

kirjanpidollisten arvioiden ja niista esitettavien tietojen kohtuullisuutta'

. teemme johtopaatdksen siita, onko haltituksen ollut asianmukaista laatia tilinpaatos perustuen olelukseen

ioimlnnair;atruvuuoesta, ja te;mme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopeetoksen siite,

eiiintyytO lettaista tapantumiin tai otosuhteisiin liinyvae olennaista epavarmuutta, joka voi antaa merkiflAvaa

artrettla'epai|la vrraistvksen kykyd jatkaa toimintaansa.. Jos johtopdatoksemme on, etta olennaista

epavJrmlum 6siintyy, meidin taytyy tiinnittae tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota. . ,

"[ar"*rrtii 
f,*i jviin tifinpaatoi{6ssa esitetteviin tietoihin tai, jos epevarmuutta koskevat tiedot eivet ole

riittavie, mukauttaa lausuntomme. Johtopeatdksemme perustuvat tilinlarkastuskertomuksen antamispeivagn

."nn!""a nantittuun tilintarkastusevideirsslin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa

siihen, ettei yhdistys pysly.iatkamaan toimintaansa

. arvioimme tilinpeetdksen, kaikki tilinpagtdksesse esitettavat tiedot mukaan lukien, yleista esittdmistapaa'

Lf"*"tt" 1" 
"i"anOa 

ja sita, kuvastaako tilinpaat6s sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten' eta

se antaa oikean ja riittaven kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta

s;ka merkittevisE tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisaisen valvonnan merkittavet

puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

l,l uut raportoi ntivelvoitteet

l{uu informaatio

Hallitus vaslaa muusta intormaatiosta. Muu informaatio kasittaa toimintakertomuksen TilinpeatosE koskeva

lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuulenamme on lukea toimintakertomukseen sisaltyva informaatio tilinpaatolsen tilintarkastuksen . .

yhleydessd ja tete tehdessamme arvioida, onko toimintakertomukseen sisSltyva informaatio olennaisesti ristiriidassa

iilinpaatok;n tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietamyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin

olevan olennaisesti virheelli$a. Velvollisuutenamme on lisaksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen

laatimiseen sovellettavien seanndsten mukaisesti.

Lausuntonamme esitemme, ette toimintakertomuksen ja tilinpeetdksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja ettA

toimintakertomus on laaditlu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien saannosten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme tydn perusteella johtopaatdksen, ette toimintakertomukseen sisetyvesse

informaatiossa on olennainen virheellisyys, meiddn on raportoilava tgsta seikasta. l\ileilla ei ole temen asian suhteen

raportoitavaa.

Uudessakaupungissa 14. helmikuuta 2020

Emst & Young Oy
tilintarkastusvJ|teiso

?,k
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