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TOIMINTAKERTOMUS

1. Toiminta vuonna 2013

Liitolla ei vuoden aikana ollut varsinaista melontaan tai urheiluun liittyvää operatiivista toimintaa,
tai julkaisutoimintaa. Liitto on suonut perustetulle uudelle kattojärjestölle Suomen Melonta ja
Soutuliitolle työrauhaa.

Vuoden 2013 hallitus kokosi omaisuusluettelon, saatavien luettelon, velkaluettelon ja
pankkitilitransaktioita vuodelta 2012, ne eivät olleet johdettavissa pöytäkirjattuihin päätöksiin eikä
edelliseen taseeseen kirjattuihin arvoihin. Eroavaisuudet olivat merkittäviä. Päiväkirjaan merkityt
transaktiot jopa edeltäviltä vuosilta olivat vaikeasti johdettavissa laskukansiossa oleviin
paperimuodossa oleviin laskuihin. Suomen Melonta- ja Soutuliiton käsitys joistakin operatiivisen
toiminnan siirtoon liittyviin taloudellisiin transaktioihin oli vaikeasti johdettavissa tehtyihin
päätöksiin.

Suomen Kanoottiliiton ja Suomen Soutuliiton väliseen sopimukseen liittyen oli sovittu että
molemmat liitot osallistuvat tasapuolisesti uuden liiton luomiseen, myös taloudellisessa mielessä.
Tähän perustettiin taloustyöryhmä johon liiton puheenjohtaja nimettiin. Työryhmä ei vuoden 2013
aikana päässyt tavoitteeseensa selvittää kummankin liiton osuutta Melonta ja Soutuliiton
perustamisessa.

Vuoden kirjanpito vuodelta 2013 on laadittu Visma Services Oy:ltä ostettuna palveluna. Ensi
kokemukset ovat positiiviset. Tilinpäätös ja talousasiakirjat syntyivät vaivattomasti.
Jäsenmaksuperintä hoidettiin hallituksen voimin.

Suomen Melonta ja Soutuliiton rahanjakoperusteisiin toivottiin varsinkin ratamelonnan suunnalta
rahanjakoperusteitten selkeyttämistä. Tähän perustettiin liittojen välinen työryhmä johon SKaL
hallituksen jäsen osallistui. Työryhmä laati esityksen jaosta.

Omaisuusluetteloa on päivitetty, ja tallennettu hallituksen Google Docs sivustolle.

Jäsenseuroille lähetettiin jäsenseura kysely. Kysyttiin jäsenseurojen odotuksia ja toivomuksia
liitolta saataviin palveluihin. Tämän kyselyn tulokset koottiin ja toimitettiin Melonta ja Soutuliiton
toiminnanjohtajalle. Kyselyn vastaukset ovat olleet pohjana myös SKal hallituksen pohdinnoissa
SKal tulevaisuudesta.

Liitto alkaa talousselvittelyjen jälkeen olemaan tilanteessa jossa voidaan keskittyä tulevaisuuden
linjauksiin. Tähän toivotaan kaikkien positiivista panosta. Uskomme että sellaista löytyy, mutta
tästä suuntauksesta tarvitaan jäsenseurojen myötävaikuttamista.

2. Jäsenseurat

Vuonna 2013 jäsenmaksunsa ovat maksaneet seuraavat jäsenseurat:
Avokanoottiyhdistys ry       Botnia Canoe ry                     Canoa ry
Drumsö Kanotister       Drumsö Paddlarklubb ry Espoon Eskimot ry
Euran Kanoottiklubi ry       Helsingin Kanoottiklubi ry Imatran Seudun Melojat ry
Joensuun Kauhojat ry       Kajak ry Kangasalan Melojat ry
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Kanoottisissit ry       Kanotklubben Wiking rf Kanotklubben Wågen rf
KOHINA-koskimelonta ry      Koskenkanttaajat ry Kyrönjoen KoskiHäijyt ry
Majavamelojat ry                     Marjaniemen Melojat ry Melamajavat ry
Melan Vääntäjät ry       Melanvilauttajat ry Melaveikot ry
Meloiloa ry                             Merimelojat ry Oulujärven Melojat ry
Padasjoen Latu ry       Paraisten Kanoottikerho ry Pieksämäen Kanoottiseura ry
Pyhtään Melojat ry       Rauman Seudun Melojat ry Ruoveden Kanoottipurjehtijat
ry
Saaristomeren Melojat ry         Salmiakkimelojat Tampereen Vihuri ry
Tornion Seudun Melojat ry      Vanajaveden Vesikot ry Vesisamoilijat ry
Ylä-Savon Mela ry
Salon Seudun Melamogulit

3. Hallituksen kokoonpano ja kokoukset

Hallituksen kokoonpano

Jöns Aschan puheenjohtaja
Marja Hakala erosi 4/13
Minna Kantsila
Risto Lehtinen varapuheenjohtaja
Ilkka Nissinen
Rauli Rautavuori
Heikki Ritvos
Maija Rosenqvist sihteeri
Harri Sairiala
Juha Sulosaari varapuheenjohtaja
Pekka Tulonen
Kristiina Honkanen varajäsen rahastonhoitaja
Henna Kortesmäki varajäsen erosi 4/13
Kai Schneider varajäsen erosi 4/13
Björn Söderström varajäsen
Hanna Sivén varajäsen erosi 1/13

Hallitus kokoontui toimikautensa aikana kuusi kertaa.
- Vanha ja uusi hallitus: 10.12.12
- 13.1.13
- 18.3.
- 4.4. on-line
- 20.4. ennen kevätkokousta
- 20.5. on-line

4. Yhdistyksen kokoukset

Kevätkokous pidettiin 20.4.2013 ja syyskokous 17.1.2014

Kevätkokouksessa hallituksella ei ollut esittää toimintakertomusta eikä tilinpäätöstä puutteellisten
tietojen vuoksi
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5. Tiedotus

Tiedotettiin erikseen kauden alussa liiton nykytilasta, jäsenmaksuista, ja kokouskutsuista.
Tiedottaminen tapahtui www.kanoottiliitto.fi sivuston ja sähköpostit seurojen yhteyshenkilöille
listan kautta.

"Kanoottiliitto" sivu Facebookissa ei ole ollut Kanoottiliiton hallinnassa.

6. Talous

Jäsenmaksuperintä ja jäsenkysely suoritettiin web-lomake pohjaisena toteutuksena. Melonta ja
Soutuliiton kanssa sovittiin ristiinmaksujen netotuksesta pakettina pohjautuen vuoden 2012
kirjanpidon ristiinmaksuihin. Vuoden 2012 tilinpäätös saatiin vahvistettua ja tilintarkastettua vasta
loppuvuodesta 2013. Siihen liittyviin selvitystöihin on kirjattu kustannuksia työ ja
matkakorvauksina lähes 5000 euron edestä. Summaan sisältyy myös poikkeuksellisen suuri
kustannus tilintarkastuksesta. Ennen lopullista tilintarkastusta tilintarkastajaa konsultoitiin
useampaan otteeseen.

SKaL muu myynti kuin jäsenmaksutuotot on ollut muutamissa euroissa kahden viime kauden
aikana. Tästä huolimatta myyntisaamisia on tilinpäätöksen taseessa runsaat 17.000 euroa. Perinnän
tuloksena niistä, joihin puheenjohtaja puuttui suoraan, on saatu noin 2000 euroa kassaan ja taseen
saatavia vähennettyä niin sanotusti oikealla tavalla. Saatavaluettelon kuranttiutta on edelleen
selvitettävä, tai hyväksyttävä että aikaisempina vuosina luotua ”tulokseen sisältyvää ilmaa”
päästetään pihalle, ja otetaan seuraavana vuonna lisää tappiota tuloslaskelmaan. Nämä tappiot
liittyvät aikaisempaan heikkoon vastaavuuteen tilinpäätöksen ja taloushallinnon välillä.

Vuoden 2013 tilinpäätökseen on myös päätetty kirjata alas varastoa, jonka käyttöarvo ja rahaksi
muuntamismahdollisuus on kyseenalainen. Aktiivisuudella varmaankin osa tästä olisi
muunnettavissa rahaksi.

Tilikauden 11 595,32 alijäämästä voi yksityiskohtaisemmin lukea tilinpäätösasiakirjoista.

Risto Lehtinen täytti 50 vuotta ja hänen kunniakseen seitsemältä lahjoittajalta liitolle on maksettu
yhteensä 551 euroa.  Kiitoksia lahjoittajille sekä Ristolle!

Suomen kanoottiliitto r.y. – Finlands Kanotförbund r.f.
Hallitus


