
SKAY:	vuosikertomus	2017	
Yhdistys on vuonna 2017 toiminnallaan edistänyt kiinteistöarviointitoiminnan edellytyksiä ja
ylläpitänyt yhteyksiä kansainväliseen arviointikenttään. Hallitus jatkoi yhdistyksen uudistamista,
ja vuoden aikana uudistettiin niin nettisivut, logo, muutettiin jäsenlehden julkaisumuoto lehdestä
blogiin, sekä pohdittiin yhdistyksen tarkoitusta ja roolia.

Yhdistys järjesti vuoden aikana yhden koulutustilaisuuden 23.5.2017, jossa käsiteltiin
Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisterin ja –tilaston käyttöä arviointityössä.
Esitelmätilaisuuden tilalla osallistuttiin Valtiovarainministeriön kiinteistöverouudistuksen
seminaariin 11.12.2017.

Jäsenlehti Kiinteistöarviointi ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Joulukuun numero on tällä
erää viimeinen ilmestynyt lehti.

Yhdistyksen kokoukset ja organisaatio

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 21.3.2016 Tieteiden talolla. Kokoukseen osallistui 11
yhdistyksen jäsentä. Vuosikokous valitsi hallitukseen erovuorossa olleet Arja Lehtosen ja Jorma
Saarimaan jatkamaan yhdistyksen hallituksessa. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Mauri
Asmundela, ja tämän varajäseneksi Mikael Postila. Lehtosen varajäseneksi valittiin Ari Laitala ja
Saarimaan varajäseneksi Hannu Ridell.

Muina hallituksen jäseninä jatkoivat ei-erovuorossa olleet Saija Toivonen, Seppo Koponen (Antti
Orama), Juha Nummi (varalla Annina Salakka) ja Jukka Lahtinen (varalla Jyrki Halomo).
Vuosikokous valitsi yhdistyksen toiminnantarkastajiksi Hannu Juutin ja Risto Peltolan.

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa ja käsitellyt mm.
seuraavia asioita:

24.1.2017. Kokouksessa keskusteltiin tulevista jäsenlehdistä, IVS 2017:n käännöstyöstä,
koulutus- ja esitelmätilaisuuksista sekä SKAY:n tulevaisuudesta. Päätettiin kutsua koolle
vuosikokous 21.3.2017 ja päätettiin asialistan sisältö.

9.-13.2.2017: Sähköpostikokouksessa keskusteltiin vuoden 2017 jäsenmaksun suuruudesta ja
tilinpäätöksestä.

11.4.2017: Järjestäytymiskokouksessa todettiin hallituksen järjestäytyminen, päätettiin
seuraavien jäsenlehtien kirjoittajat, sekä tehtiin päätöksiä liittyen koulutustilaisuudesta ja
jatkettiin keskustelua yhdistyksen uudistamisesta.

23.5.2017: Keskusteltiin jäsenlehdestä, koulutustilaisuuksista ja yhdistyksen uudistamisesta.

19.6.2017: Kokouksessa keskusteltiin yhdistyksen uudistamisesta, nettisivujen luonnoksesta,
uudesta logosta, AKA-mentoroinnista ja jäsenlehdestä. Pohdittiin myös yhdistyksen 40-
vuotistilaisuutta ja IVS 2017:n kääntämistä.

4.9.2017: Kokouksessa keskusteltiin uusien nettisivujen sisällöstä, jäsenasioista, IVS 2017:n
kääntämisestä sekä syksyn koulutustilaisuudesta.



2.10.2017: Keskusteltiin esitelmä- ja koulutustilaisuudesta, IVS:n kääntämisestä sekä uusista
nettisivuista. Päätettiin yhdistää yhdistyksen pankkitilit yhdeksi.

13.11.2017: Päätettiin osallistua Kiinteistöveroseminaariin, joka korvaisi esitelmätilaisuuden.
Keskusteltiin 40-vuotisseminaarin järjestelyistä ja esiintyjistä.

Jäsenasiat

Toimintavuoden lopussa jäsenmäärä oli 248. Jäseniä saatiin 17 kpl ja menetettiin 26 kpl.
Eroamiset liittyvät lähinnä eläköitymisiin tai alan vaihdokseen. Lisäksi yhdistyksellä on
yhteisöjäseniä 14. Yhdistys toimi International Valuation Standards Councilin (IVSC) ja
Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäsenseurana. Yhdistyksen jäsenmaksu on ollut
toimintavuonna 45 € varsinaisilta jäseniltä, 75 € AKA-jäseniltä, 20 € eläkeläisjäseniltä ja 0 €
nuorilta jäseniltä. Yhteisöjäsenten jäsenmaksu on ollut 450 €, kannattajajäsenten 1500 € ja
kunniajäsenten 0 €.

Talous

Vuonna 2017 talous oli 687 euroa ylijäämäinen. Yhdistyksen maksuvalmius aikaisemmin
kerätyn varallisuuden vuoksi hyvä (tase 31.12.2017: varat 55 967,10 euroa, lyhytaikaiset
siirtovelat 1 514,40 €). Yhdistyksen tuloslaskelma on esitetty jäljempänä talousarvion
yhteydessä.


