210th Chapter of ASIS International

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015 - 31.12.2015
1. Yleistä
Yhdistys kuuluu ASIS Internationaliin Suomen chapterina. Yhdistyksen tarkoituksena on ohjata jäseniään
aktiivisiksi turvallisuusalan seuraajiksi ja kehittäjiksi. Tehtävänä on myös osallistua ja luoda tilaisuuksia
keskusteluun turvallisuusalasta, riskienhallinnasta ja muista yleisesti kiinnostavista turvallisuuteen
kytkettävistä aiheista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmiä, seminaareja
ja keskustelutilaisuuksia. Toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla sekä hankkimalla sponsoreita.
Vuonna 2015 järjestettiin jäsentilaisuuksia keskittyen ajankohtaisiin turvallisuusasioihin. Lisäksi
ohjelmassa oli erikoistilaisuuksia sekä seminaari. Kansainvälisessä ASIS toiminnassa oltiin mukana esim.
osallistumalla tilaisuuksiin.

2. Jäsenistö
Maksaneita yhdistyksen jäseniä oli vuoden 2015 lopussa 100. ASIS 210th Chapter jäseniä oli 115. Näin
ollen saatiin jälleen uusi jäsenennätys. Uusia turvallisuusalan ammattilaisia on saatu mukaan toimintaan
vaikka samanaikaisesti muutamia on jättäytynyt pois.
Alla olevassa kuvassa vuoden lopun 2015 tilanne mukaan lukien edeltävien vuosien jäsenmäärien kehitys
neljännesvuosittain.
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3. Toiminta
Yhdistys toimii turvallisuusalan ammattilaisten välisenä linkkinä kansainvälisiin verkostoihin tarjoamalla
jäsenilleen tietotaitoa, osaamista ja koulutusta. Tätä tavoitetta on täytetty lähinnä järjestämällä workshop
tapahtumien ohella myös muita tapahtumia, joissa alan ammattilaiset kohtaavat ja saavat ammatillisesti
hyödyllistä tietoa. Friday Workshop tapahtumia järjestettiin vuoden 2015 aikana 7 kertaa. Tämän lisäksi
tapahtumakalenterin mukaisesti järjestettiin Kuohuva Kukanpäivä sekä Jouluolut tilaisuudet.
Helsingin Uunisaaressa järjestettiin Nordic Day seminaari. Kyseessä oli kaksipäiväinen erikoistapahtuma
jonka aiheena oli kriisinhallinta erilaisissa toimintaympäristöissä sekä ääriliikkeiden aiheuttamat
turvallisuusuhkat. Luennoista vastasi erittäin korkealle arvostettu, kansainvälinen kattaus turvallisuudenja kriisinhallinnan ammattilaisia.
Vuoden aikana järjestetyt tapahtumat ja tapahtumien alustajat listattuna alla:










30.1 HSEQ asioiden hallinta jalostamoympäristössä. Jari Stenius. Neste Oil.
27.2 Vakuutusyhtiön tarjoamat riskienhallintapalvelut. Sampo Holm. OP Pohjola.
20.3 Maksukorttien turvallisuus. Jyri Wesanko. Nets.
24.4 Riskienhallinta poliisissa ja ajankohtaiskatsaus terrorismiin. Kari Santalahti ja Timo
Kilpeläinen. Poliisi.
7.- 8.5 Nordic Day
22.5 Kuohuva Kukanpäivä (Mindfulness ja työyhteisötaidot. Jarko Taivasmaa)
25.9 Turvallisuus pankin näkökulmasta. Niko Saxholm. Danske Bank.
16.10 Sisäiset väärinkäytökset ja niiden selvittäminen. Mikko Hyvärinen. Suomen Myymäläturva.
9.12 Jouluolut

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti järjesti uudenlaisen turvallisuusalan palkintogaalan Finnsec messujen
yhteydessä, jossa valittiin kategorian ”Vuoden kansainvälinen saavutus 2015” voittaja. ASIS Finland oli
myös mukana jakamassa palkintoa.
Hallitus kokoontui 11 kertaa : 24.1, 9.2, 23.2 (on-line) 18.3, 7.4, 11.5, 17.6, 23.9, 28.10, 24.11, 9.12.
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset järjestettiin seuraavasti:



Kevätkokous 18.3.2015
Syyskokous 24.11.2015
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4. Viestintä
ASIS Finland ry:n viestinnän periaatteet pysytettiin samoina, mutta niiden tehokkaammaksi toteuttamiseksi
täsmennettiin viestintävastuita ja työnjakoa. Viestinnän tavoitteisiin tehtiin muutoksia ja painopisteitä
päivitettiin. Samalla päivitettiin viestinnän kanavia koskeva osuus. Viestinnän osalta korostetaan tehtävää
edistää tiedotusta niin yhdistyksen hallituksen toiminnasta kuin tapahtumistakin. Tätä tehtävää omalta
osaltaan palvelemaan käynnistettiin NEWSFLASH viestintäkonsepti. Tämän lisäksi viestitys tapahtui
vakiintuneen käytännön mukaisesti sähköpostilla ja käyttäen ASIS Finland ry:n nettisivustoja sekä
sosiaalista mediaa (LinkedIn ja Facebook).

5. Toiminnan kehittäminen
Toimintaa kehitettiin lisäämällä viestinnän ja tiedottamisen taajuutta ja muotoa. Yhdistyksen hallituksen
sisällä jaettiin vastuualueet ja pyrittiin selkeyttämään toimintaprosesseja.
Sääntömuutoksia ei tehty vuoden 2015 aikana.

6. Hallitus
Kevätkokouksessa valittiin poikkeuksellisesti uusi hallitus, sillä puheenjohtajaksi valittu Daniel Graham ei
voinut hoitaa puheenjohtajuutta. Näin ollen vaalivaliokunnan ehdotus uudeksi puheenjohtajaksi (Maarit
Hilakivi) hyväksyttiin.
Toimintavuoden 2015 hallituksen vastuuhenkilöinä toimivat:
Maarit Hilakivi, puheenjohtaja
Daniel Graham, varapuheenjohtaja
Esa Kukkonen, sihteeri
Risto Tsutsunen, rahastonhoitaja
Minna Rintoo, jäsen
Elias Jusslin, jäsen
Heikki Lehtonen, jäsen
Petri Käyhkö, jäsen
Vaalivaliokunta vuonna 2015: Timo Lahtinen, Jari Stolt ja Timo Kivimäki.
Toiminnantarkastaja vuonna 2015: Pekka Nurmi
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Syyskokouksessa uuteen hallitukseen ja vastuuhenkilöiksi valittiin seuraavat henkilöt:
Maarit Hilakivi (puheenjohtaja 2015-2016)
Daniel Graham
Esa Kukkonen
Risto Tsutsunen
Minna Rintoo
Petri Käyhkö
Mikko Leinonen

7. Koulutus
Yhdistys järjestää edelleen sertifiointiin tähtäävää CPP opintopiiriä. Ensimmäisen toteutuksen osallistuja
Daniel Graham, CPP, vetää opintopiiriä.

7. Talous
Toimintakauden taloudellinen tulos oli -2.311,36 euroa (vuonna 2014 – 3.461,18 euroa ja vuonna 2013 6.011,21 euroa ja vuonna 2012 +1759,49 euroa). Talousarvio vuodelle 2015 oli + 300€. Tilikauden tulos
olisi ollut ilman Nordic Day –seminaaria +253,34 euroa.
Talousarviosta jäi saavuttamatta 1000 euron seminaari/matkatuotot kokonaan. CPP-opintopiirin 500
euron tuottotavoitteesta jäätiin 350 euroa ja 3000 euron jäsenmaksutuotoista jäätiin noin 870 euroa.
Perinteistä kotisivujen sponsorituottoa oli talousarvioon arvioitu saatavaksi 5.000 euroa mutta se ylitettiin
ja tuloksena olikin 6.200 euroa sponsorituloja. Vuoden 2015 talousarvion mukaisista tuotoista jäi
saavuttamatta noin 1.020 euroa jolloin tilikauden aikana jouduttiin rajoittamaan menoja.
Yllättäen järjestelyvastuullemme siirtyneeseen Nordic Day-seminaariin Oy Temigroup Nordic AB:lta ja
G4S:ltä saaduista 7.500 euron sponsorituotoista ja saaduista 2.110 euron osallistumismaksuista
huolimatta seminaarin tuotto oli -2.564,70 euroa. Tappiollinen tulos johtui vähäisestä osallistujamäärästä
(52 hlöä joista maksavia osallistujia vain 32 hlöä) ja seminaaripaikan Uunisaaren korkeista kuluista jotka
olivat ensimmäisen päivän ja illan tarjoilujen osalta 7.450 euroa, toisen päivän osalta 2.097,50 euroa ja
esitelmöitsijöiden matkakulujen osalta 2.627,20 euroa. Säästöksi mainittakoon se, etteivät esitelmöitsijät
halunneet esiintymispalkkioita. Mainittakoon myös että talousarviossa ei ollut varauduttu kustannuksiltaan
ollenkaan näin suureen tapahtumaan mutta se vietiin vastuullisesti läpi hyvin nopealla aikataululla
hallituksessa tehdyin pikaisin päätöksin.
Tuotot olivat yhteensä 28.327,29 euroa (vuonna 2014 13.245,00 euroa, vuonna 2013 11.635,91 euroa
ja vuonna 2012 8.526,72 euroa).
Tuotot muodostuivat pääosin Nordic Day tulon 9.610 euron lisäksi perityistä ASIS Internationalin ja ASIS
Finland ry:n jäsenmaksuista 12.025 eurosta. Dollarin vahvistuessa ASIS Internationaliin välitettyjen
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jäsenmaksujen jälkeen ASIS Finlandin lopulliseksi jäsenmaksutuotoksi muodostui kuitenkin vain 2.132,34
euroa (vuonna 2014 2.661,86 euroa ja vuonna 2013 3.635,91 euroa).
CPP-opintopiirin 50 euron / henkilö osallistumismaksuista saatiin yhdistyksen kassaan tuloa yhteensä 150
euroa.
Kotisivujen mainostajilta DIAMOND-sponsorilta Oy Temigroup Nordic AB, GOLD-tason sponsoreilta Securitas
Oy ja Honeywell Oy, SILVER-tason sponsoreilta Turvatiimi Oy ja Suomen Turvaprojektit Oy, sekä muilta
tukijoiltamme LogiSec Oy (maksoi jo vuonna 2014) ja TCT TeleConsulto Tsutsunen Oy jolloin sponsoreilta
saatu tulo oli 6.200 euroa. Maaliskuussa 2015 pidettyyn Friday workshop tilaisuuteen saimme 392 euroa
sponsorituloa Temigroupilta. Lisäksi ASIS International antoi ASIS Finlandille menestymisestä ASIS Int.
Group 4 Winner 2015 Membership Renewal Campaign kilpailussa 500 dollarin palkinnon eli 442,29 euroa.
Kulut olivat 30.638,65 euroa (vuonna 2014 16.708,93 euroa, vuonna 2013 17.658,07 ja vuonna 2012
6.767,23 euroa). Kulut muodostuivat pääosin Nordic Day kuluista 12.174,70 euroa ja ASIS
Internationalille välitetyistä jäsenmaksuista 9.892,66 euroa (vuonna 2014 7.213,14 euroa ja vuonna
2013 6.001,35 euroa), loput kulut 8.571,29 euroa muodostuivat kokouskuluista, kirjanpidosta,
nettisivuston ylläpidosta, sekä vakiintuneesta Friday workshop- ja Get Together-tilaisuuksien kuluista.
Osanottajia Get Together tapahtumissa oli Jouluolusilla 9.12.2015 23 henkilöä (vuonna 2014 19 hlöä) ja
Kuohuvan Kukan päivänä 22.5.2015 13 henkilöä (vuonna 2014 16 hlöä).
Rahoitusomaisuus 31.12.2015 oli 8.107,06 euroa (vuonna 2014 7.120,62 euroa ja vuonna 2013
10.581,80 euroa), joten yhdistyksen talous on edelleen vakaalla pohjalla.
Helsingissä

14.3.2015
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