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ISYH 1/2015 
   
ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 1/2015  

AIKA: 27.3.2015 klo 15.07 
PAIKKA: ABB, Valimopolku 4 A, Tellustalo 
OSANOTTAJAT: Esitellään pöytäkirjan lopussa. Kokoukseen osallistui 16 henkilöä, joista 
15 oli yhdistyksen jäseniä.  

1. KOKOUKSEN AVAUS  

Yhdistyksen puheenjohtaja Kaarle Kupiainen avasi kokouksen kello 14:45.  

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN SEKÄ KAHDEN 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA  

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin yhdistyksen puheenjohtajaa Kaarle Kupiaista ja 
sihteeriksi yhdistyksen sihteeriä Liisa Kalliota, ja ehdotukset hyväksyttiin. 
Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Ilkka Savolaista sekä Marja Jallinojaa, ja myös nämä 
ehdotukset hyväksyttiin.  

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

Vuosikokous oli kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen vastaisesti 11 vuorokautta ennen 
kokousta eli alle kaksi viikkoa aiemmin. Puheenjohtaja kysyi jäseniltä hyväksytäänkö 
kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, vaikka kutsu lähti myöhemmin kuin säännöissä 
lukee. Puheenjohtaja antoi jäsenille mahdollisuuden ehdottaa kokousta pidettäväksi 
uudelleen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

4. TYÖJÄRJESTYS  

Marja Jallinoja  ja Kaarle Kupiainen ehdottivat, että kohdan ”6. Tilintarkastajien lausunto”  
jälkeen lisättäisiin kohta  ”Toiminnantarkastuskertomus”. Ehdotus hyväksyttiin. 

5. YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014  

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
vuodelta 2014. Alkuperäinen tasekirja ja tilinpäätös olivat kokouksessa nähtävillä. 
Toimintakertomus hyväksyttiin ehdotetuilla muutoksilla.  

6. TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO  

Tilintarkastajien antamien lausuntojen mukaan yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus 
antavat oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
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asemasta, ja niiden tiedot ovat keskenään ristiriidattomia. Tilinpäätös voidaan vahvistaa 
sekä myöntää vastuuvapaus yhdistyksen hallituksen jäsenille tilikaudelta 2014.  

7. TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS 

Marja Jallinoja esitteli toiminnantarkastuskertomuksen. Toiminnantarkastuskertomuksessa 
yhdistyksen taloutta ja hallintoa on tarkasteltu toiminnan laadun ja laajuuden kannalta 
riittävällä tavalla. 

8. TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN  

Päätettiin hyväksyä toimintakertomus sekä tilinpäätös vuodelta 2014.  

9. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE  

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle tilikaudelta 2014.  

10. ILMOITUSASIAT  

Puheenjohtaja esitteli jäsenille ulkomaanmatkaa. Käytiin myös keskustelua 
Ilmansuojelulehden kehittämisestä: Ehdotettiin helppolukuisempaa fonttia (esimerkiksi 
Times New Roman:ia), kevyempiä uutisia, blogityyppistä kantaaottavaa kirjoitusta ja tietoa 
erilaisista ilmansuojeluun liittyvistä tapahtumista.  

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:00.  

Pöytäkirjan vakuudeksi  

_________________________________ Kaarle Kupiainen 
puheenjohtaja  

_________________________________ ________ 
pöytäkirjantarkastaja  

_________________________________ Liisa Kallio 
sihteeri  

_________________________________ Marja Jallinoja 
pöytäkirjantarkastaja  
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KOKOUKSEN OSALLISTUJAT:  

	  
Marja	  Jallinoja	  
Liisa	  Kallio	  
Kaarle	  Kupiainen	  
Toni	  Mattila	  
Miika	  Meretoja	  
Olli	  Nevalainen	  
Jaakko	  Ojala	  
Tero	  Pajukallio	  
Raija	  Pikku-‐Pyhältö	  
Aila	  Puttonen	  	  
Heikki	  Raunio	  	  
Veikko	  Ruohonen	  	  
Ilkka	  Savolainen	  
Tarja	  Savunen	  
Laura	  Sokka	  
Juuso	  Suomi	  
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Ilmans aoje luy hdistys ry : n j iisenille
Olemme tilintarkastaneet Ilmansuojeluyhdistys ry:n kit'anpidon, tilinpiidtdksen, toimintakertomuksen ja
hallinnon tilikaudelta 1.1. - 3l.12.2014. Tilinpnlitds sisaltee taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.
Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilinpeAtdksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siita, etta ne antavat oikeat ja riittiiv?it
tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpiiiitdksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien sAAnnd'sten
mukaisesti. Hallituksen on huolehdittava siitA, etta yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on
luoteftavalla tavalla jerjestetty.

Ti lint ar kas taj an v e Iv o II is uude t
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpiiiitdksestA ja
toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyftfiii, ettii noudatamme ammattieeftisi?i periaatteita. Olemme
suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyviin tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvii
tilinta.rkastustapa edellyftSiii, ette suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen
varmuuden siit?i, onko tilinpeiatdksessA tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyftZi, ja siitii, ovatko
hallituksen jasenet syyllistyneet tekoon tai laiminlydntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus
yhdistystii kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen sAiintOja.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteita tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpeiitdkseen ja
toimintakertoniukseen sisiiltyvistii luvuista ja niissii esitettiivist?i muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta
perustuu tilintarkastajan harkintaar, johon kuuluu v[iirink?iytdksestii tai virheestii johtuvan olennaisen
virheellisyyden riskien arvioiminen. Niiitii riskejii arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisiiisen
valvonnan, joka on yhdistyksessl merkityksellist?i oikeat ja riittavat tiedot antavan tilinpAetoksen ja
toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisiiistii valvontaa pystyakseen suunnittelemaan
olosuhteisiin niihden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinii tarkoituksessa, ettA hiin antaisi
lausunnon yhdistyksen sistiisen valvonnal tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myiis sovellethrjen
tilinpiiiitiiksen laatirnisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden
kohtuullisuuden sekri tilinpiiiitiiksen ja toimintakertomuksen yleisen esittiimistavan arvioiminen.
Kiisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen m:iarAn tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssi?i.
Lausunto
Lausuntonamme esitamme, efiA tilinpeiatits ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien
tilinpaiit6ksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien siianndsten mukaisesti oikeat ja r;ittAvat tiedot
yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpii?ittiksen tiedot ovat
ristiriidattomia.
Helsingiss[ 18. maaliskuuta 2015
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