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ESITYSLISTA 
 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous 
 
Aika: tiistai 11.2.2014 kello 14.00 
 
Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk. 3 
 
Läsnä  
 
Puheen- 
johtajana  
 
Sihteerinä  
 
 
1 §. Kokouksen avaus 
 

Kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja Erkko Teerimaa. 
 
2 §. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
 

 
 
3 §. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Sääntöjen mukaan yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään seitsemän 
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla 
ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse. Kokouskutsu julkaistaan Uudenkaupungin 
Sanomissa 28.1.2014. Vuosikokousasioitten lisäksi kokouskutsussa mainitaan yhdistyslain 
edellyttämällä tavalla kokousasiana yhdistyksen purkaminen.  
 

4 §. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 
 
5 §. Esitetään v. 2013 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
 

Liitteenä tuloslaskelma ja tase. Toiminnantarkastajien lausunto liitetään myöhemmin. 
 

Ehdotus: Tilinpäätös 1.1.2013 - 10.1.2014 ja vuosikertomus sekä toiminnantarkastajien 
lausunto jätetään vuosikokouksen käsiteltäväksi.  

 
6 §. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille 
 
7 §. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksun suuruus, hallituksen 
puheenjohtaja ja muut jäsenet, toiminnantarkastajat  
 
Ehdotus: Todetaan, että näitä vuosikokoukselle määrättyjä asioita ei enää käsitellä, kun tässä 

kokouksessa jäljempänä päätetään yhdistyksen purkamisesta. V. 2013 valittu hallitus ja 
toiminnantarkastajat jatkavat yhdistyksen purkamiseen saakka. 

 
8 §. Päätetään yhdistyksen purkamisesta  
 

Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous. Rekisteröidyn yhdistyksen pitää ilmoittaa 
purkautumisesta yhdistysrekisteriin. Purkamisesta ilmoitetaan lisäksi verohallintoon ja patentti- ja 
rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin. 
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Kun yhdistyksen kokous on päättänyt yhdistyksen purkamisesta, purkamiseen liittyvistä toimista huolehtii 
joko hallitus tai hallituksen valitsema selvitysmies tai -miehet. Loppuselvityksen valmistuttua selvitysmiehet  
tekevät yhdistysrekisteriin yhdistyksen purkamisilmoituksen. Yhdistys katsotaan lakanneeksi, kun 
purkautumisesta on tehty merkintä yhdistysrekisteriin. 

Kun yhdistys on merkitty verohallinnon rekistereihin ja patentti- ja rekisterihallituksen pitämään 
kaupparekisteriin, selvitysmiesten pitää ilmoittaa purkautumisesta myös muutos- ja lopettamisilmoituksella. 
Sitä varten on oma lomake. 

Yhdistyksemme sääntöjen mukaan yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat purkamisesta 
päättävän kokouksen määräämällä tavalla Vakka-Suomen Sotaveteraanit ry:lle, Taivassalon-Kustavin 
Sotaveteraanit ry:lle ja Vehmaan Sotaveteraanit ry:lle tai jos niitä ei enää ole, niiden rekisteröidyille 
perinneyhdistyksille. Yhdistyksemme ylimääräinen kokous on jo 30.12.2013 päättänyt yhdistyksen 
omaisuuden luovuttamisesta siten, että jäljellä olevat kirjat luovutettiin kotiseutu- yms. yhdistyksille ja jäljellä 
olleet varat jaettiin sotaveteraaniyhdistyksille. Varojen luovuttamista koskeva 30.12.2013 tehty päätös 
liitteenä. 

 
Hallitus on esittänyt, että selvitysmiehiksi valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Erkko Teerimaa, 
varapuheenjohtaja Matti Jussila ja sihteeri Matti Jalava. 
 
Loppuselvityksessä on todettava yhdistyksen vastuut, velat ja varat. Tiedossa on, ettei yhdistyksellä ole 
velkoja eikä varoja. Purkamisesta aiheutuviin kustannuksiin on maksettu 500 euroa Vakkamedialle, joka 
vastaa lehti-ilmoituksesta ja muista purkamiskuluista. 
 
Kuten edellä jo todettiin yhdistyksen varat ja muu omaisuus on jo luovutettu. Yhdistyksen tilit Kalannin 
Säästöpankissa ja Lokalahden Osuuspankissa on lakkautettu 10.1.2014 mennessä. 
Yhdistyksen vakuutus- ym. sopimukset on irtisanottu.  
 
Loppuselvityksessä on lisäksi mainittava, miten yhdistyksen toimintaan liittyvät dokumentit säilytetään. 
Tällaisia dokumentteja ovat tilinpito, kirjeenvaihto ja pöytäkirjat vuodesta 2010 alkaen vuoden 2014 alkuun 
saakka, yhteensä 6 - 7 asiakirjakansiota. Valtaosa kirjeenvaihtoa on sähköpostimuodossa (yli 8000 viestiä). 
Nekin voidaan säilyttää konekielisessä muodossa ja ovat tarvittaessa tietyllä sähköpostiohjelmalla 
luettavissa. Selvitysmiehet pohtivat em. aineiston arkistointia, jolloin yhtenä vaihtoehtona voi olla niitten 
antaminen Vakkamedia Oy:n säilytettäväksi toistaiseksi. 
 
Valokuvat on aikaisemmin päätetty Vakkamedia Oy:n ns. sotakuvakirjan tekemisen jälkeen luovuttaa 
Uudenkaupungin museolle ja alueen muille museoille.  
 
Veteraanitietojen keräämisessä käytetyt lomakkeet ovat vielä tallessa, mutta ne hävitettäneen. 
 
Ehdotus: Yhdistyksen kokous päättää purkaa yhdistyksen todeten samalla, että yhdistyksen 

omaisuuden luovuttamisesta on päätetty jo aikaisemmin 30.12.2013 pidetyssä ylimääräisessä 
kokouksessa, eikä yhdistyksellä ole enää varoja eikä velkoja. 
 
Yhdistyksen loppuselvitys ja siihen liittyvät tehtävät jätetään selvitysmiesten hoidettavaksi. 
Selvitysmiehiksi valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Erkko Teerimaa, 
varapuheenjohtaja Matti Jussila ja sihteeri Matti Jalava  
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TULOSLASKELMA   1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012

VARSINAINEN TOIMINTA

Tietojen keräys, digitointi ja julkaisu
     Tulot

Kirjojen myynti 60 377,82 24 365,00

     Kulut
 Hekilöstökulut  
    Palkat -11 372,50 -11 905,00

   Sosiaaliturvamaksu -124,64 -252,38
   Tapaturmavakuutus -110,00 -100,00
   Ryhmähenkivakuutus -115,78 -10,00
   Muut henkilöstökulut -85,10 -11 808,02 30,90 -12 236,48

Muut kulut
   Ostopalvelut -42 532,56 -15 967,56
   Matkakulut -6 645,63 -2 832,35
   Toimisto- ja puhelinkulut -5 196,84 -1 189,10
   Vahinkovakuutukset -42,69 -77,00
   Kirjanpitokulut -317,80 -116,85
   Huomionosoitukset 0,00 -55,75
   Avustukset ja lahjoitukset -33 323,10 0,00
   Muut kulut -5 874,98 -93 933,60 -2 864,63 -23 103,24

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -45 363,80 -10 974,72

VARAINHANKINTA
     Tuotot

Jäsenmaksut 810,00 770,00

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
     Tuotot

Korkotuotot 11,83 30,94
Lähdevero korkotuotoista -3,50 -9,10
Korko- ja muut rahoituskulut -491,91 -483,58 0,00 21,84

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -45 037,38 -10 182,88

YLEISAVUSTUKSET
      Avustukset ja lahjoitukset

ELY-keskuksen tuki 19 321,02 85,60
Kuntaraha 4 830,26 -3,60
Yksityinen rahoitus 10 350,00 34 501,28 2 545,00 2 627,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -10 536,10 -7 555,88
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 TASE                                                             31.12.2013                    31.12.2012

VASTAAVAA

Vaihtuvat vastaavat

       Rahat ja pankkisaamiset 5,84  10 536,10

5,84 10 536,10

VASTATTAVAA

Oma pääoma
     Ylijäämä ed. tilikaudelta 10 536,10 18 091,98
     Tilikauden yli-/alijäämä -10 536,10 0,00 -7 555,88 10 536,10

Vieras pääoma
      Siirtovelat 5,84 0,00

5,84 10 536,10

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Uusikaupunki   8.1.2014

Erkko Teerimaa Matti Jussila Aapo Angervo

Iivo Junkola Eero Katina Raimo Kuusinen

Ilkka Salminen Birgitta Tommila Aulis Virtanen
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TASE-ERITTELY 31.12.2013

Rahat ja pankkisaamiset
Kalannin Säästöpankki 435000-129864 1,67
Kalannin Säästöpankki 435000-142743 4,17
Lokalahden Op FI97 5240032001562 0,00 5,84

VASTAAVAA YHTEENSÄ 5,84

Oma pääoma
Ylijäämä ed. tilikaudelta 10 536,10
Tilikauden alijäämä -10 536,10 0,00

Siirtovelat
Pankin palvelumaksuihin 5,84

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5,84

Tase-erittelyn laatija:

Päivi Nurminen
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Toimintakertomus vuodelta 2013 
 

Yhdistys perustettiin 9.2.2010 eli kyseessä on neljäs toimintavuosi. Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 
27.5.2010 numerolla 203.394. Y-tunnus 2322871-0 annettiin 3.3.2010. Ennakkoperintärekisteriin yhdistys 
merkittiin 27.5.2010 ja verohallinnon perustietojen rekisteriin 1.6.2010. 

Kertomusvuoden toimintaa varjosti pelko ns. Ravakka-tuen mahdollisesta pienenemisestä, kun helmikuussa 
2013 ilmeni, että kirjojen myyntitulot saattavat vähentää tukea, vaikka v. 2012 oli saatu Ravakan 
toiminnanjohtajalta toisenlainen tieto. V. 2012 tukihakemus peruttiin ja se päätettiin tehdä yhdessä v. 2013 
hakemuksen kanssa. Hankeaikaa lyhennettiin, jotta saatiin kirjojen myyntiin liittyvä karenssiaika (neljä 
kuukautta) päättymään vähän aikaisemmin. Kesäkuun alussa jätetyn vuosien 2012 ja 2013 tukihakemuksen 
päätös viipyi marraskuun alkuun asti, mutta oli lopulta myönteinen. Mm. maaseutuviraston ylitarkastaja teki 
ennen tukipäätöksen saamista yhdistyksen tilien perusteellisen tarkastuksen. Viipyminen aiheutti mm. 
tilapäisluoton tarpeen. 

 

HALLITUS  
 
Hallitus valittiin vuosikokouksessa 18.3.2013. Hallituksen kokoonpano oli seuraava: 
 

Hallituksen jäsenet Hallituksen varajäsenet 
Erkko Teerimaa, Lokalahti Reijo Virtamo, Lokalahti 
Raimo Kuusinen, Pyhämaa Kai Lindegren, Pyhämaa 
Iivo Junkola, Pyhäranta Jukka Alhoranta, Pyhäranta 
Aapo Angervo, Taivassalo Jarmo Martinsuo, Taivassalo 
Ilkka Salminen, U:gin maalaiskunta Pentti Niemi, U:gin maalaiskunta 
Eero Katina, Uusikaupunki Leif Hautala, Uusikaupunki 
Aulis Virtanen, Vehmaa Simo Pihanperä, Vehmaa 
Matti Jussila, Uusikaupunki Esko Sjöblom, Uusikaupunki 
Birgitta Tommila, Taivassalo Asko Virtanen, Vehmaa 
 

Vuosikokous valitsi puheenjohtajaksi Erkko Teerimaan ja hallitus keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Matti 
Jussilan. Sihteeriksi valittiin hallituksen ulkopuolelta Matti Jalava. Vuosikokouksen valtuuttamana kokouksiin 
on kutsuttu myös Vehmaalta lisäedustaja, joka on ollut Immo Jalava.  
 
Yhdistyksen kirjanpitopalvelut ostettiin Tilitoimisto Päivi Nurmiselta. 
 
Varsinaiset toiminnantarkastajat ovat Juha-Pekka Nieminen ja Timo Reivonen Uudestakaupungista ja 
varatarkastajat Tapio Tuusa Taivassalosta ja  Aarni Lahtinen, Vehmaalta.   
. 
Hallitus kokoontui vuonna 2013 seitsemän kertaa: 
  
 31.1.2013  17 osallistujaa 

18.3.2013  16 osallistujaa 
24.4.2013  18 osallistujaa 
24.5.2013  14 osallistujaa 
12.9.2013  17 osallistujaa 
28.11.2913  18 osallistujaa 
30.12.2013  19 osallistujaa 

 
Aluepalaveriluonteisiin kokouksiin kutsuttiin aina myös varajäsenet. Kokouksia on Lokalahden ja 
Uudenkaupungin lisäksi pidetty Taivassalossa, Pyhärannassa ja Vehmaalla. 
 
Hallituksen tärkeimpiä päätöksiä 
 
Kaikissa hallituksen kokouksissa on käyty läpi alueittain tilannekatsaus. Myös rahatilanteesta on esitetty 
selvitys. 
 
31.1.2013: Vuosikokousasiat, kirjojen painosmääristä  
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18.3.2013: Työvaliokunnan nimeäminen, kirjojen myynnin järjestelyt ym. Ravakan ilmoitettua, että myynti on 
keskeytettävä. 
 
24.4.2013: Lopullinen tukihakemus tehdään 30.4.2013 tilanteen mukaan.   
 
Tilataan Lokalahden ja Pyhämaan-Pyhärannan matrikkelia kumpaakin 300 kpl lisää. 
 
24.5.2013: Ravakalle tehtävä tukihakemus.  
 
Otetaan Kalannin Säästöpankilta 20.000 euron tilapäisluotto. 
 
12.9.2013: Vehmaan matrikkeleita tilataan 1500 kpl. 
 
28.11.2013: Selvitys tukihakemuksen vaiheista, joihin kuuluu mm. maaseutuviraston ylitarkastajan 
24.10.2013 suorittama tarkastus tileistä v. 2010 alkaen. Ely-keskuksen päätös 4.11.2013 antaa tukea lähes 
hakemuksen mukaisen määrän.  
 
Vakkamedia tekee lukuunsa ns. muista sotakuvista kuvakirjan v. 2014. Hanketta avustetaan työvaliokunnan 
harkitsemalla summalla maksamalla korvausta kuvien skannauksesta. 
 
Yhdistys esitetään purettavaksi mahdollisimman pian. Loput kirjat luovutettaisiin kotiseutu- ym. yhdistyksille. 
 
Luotollisesta tilistä luovutaan. 
 
30.12.2013: Esitetään yhdistyksen kokoukselle osana yhdistyksen myöhempää purkamista, että vuoden 
vaihteessa myymättä olevat kirjat luovutetaan kotiseutu- ym. yhdistyksille ja varat säännöissä mainituille 
veteraaniyhdistyksille sekä Rauman yhdistyksen Pyhärannan alaosastolle. Toiminta lopetetaan käytännössä 
v. 2013 lopussa. Yhdistys puretaan v. 2014 puolella. 
 
Merkittiin tiedoksi, että yhdistys sai itsenäisyyspäivänä Uudenkaupungin Vuoden kulttuuriteko 2013  
-tunnustuksen veteraanimatrikkelien julkaisemisesta. Kunniakirja ja mitali luovutetaan Kalannin 
veteraanimuseolle, joka saa myös kaikki matrikkelit. 
 
Yhdistyksen nettisivut siirretään omalla nimellä olevaan osoitteeseen. 
 
Eräitä vuoden 2013 jälkeisiä menoja maksetaan Vakkamedialle, joka vastaa sen jälkeen kustannuksista. 
 
OHJAUSRYHMÄ 
 
Hankepäätöksen edellyttämä ohjausryhmä kokoontui 28.5.2013. 
 
Ohjausryhmä antoi lausuntonsa vuosia 2012 ja 2013 koskevasta maksuhakemuksesta. 
 
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

Kokoukset 

Vuoden aikana pidettiin yhdistyksen vuosikokous 18.3.2013 ja ylimääräinen kokous 30.12.2013.. 
Vuosikokouksessa oli mukana 20 jäsentä. Kokous käsitteli sääntömääräiset asiat.  

 

Ylimääräisessä kokouksessa 30.12.2013 oli mukana 21 jäsentä. Kokous päätti yhdistyksen tulevaan 
purkamiseen liittyvänä asiana omaisuuden luovuttamisesta. Kirjat luovutetaan kotiseutu- ym. yhdistyksille ja 
loput varat säännöissä mainituille veteraaniyhdistyksille sekä Rauman yhdistyksen Pyhärannan alaosastolle. 

 
Yhdistyksen jäsenet 

Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 76 jäsenmaksunsa maksanutta varsinaista jäsentä ja yksi kannattajajäsen 
(Vakka-Suomen Sotaveteraanit ry).  

 
TALOUS 
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Yhdistyksen talous oli vuoden aikana kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Yksityisiltä ja yhteisöiltä saatujen 
avustusten ohella tarvittiin toukokuun lopussa otettu tililuotto, kunnes marraskuussa saatiin vuosia 2012 ja 
2013 koskeva ns. Ravakka-tuki. 
 
Yhdistykselle annettiin avustuksia tilivuonna yhteensä 10.350 €. Jäsenmaksutulot olivat 810 €. 
 
Vuosia 2012 ja 2013 koskevaa ns. Ravakka-tukea saatiin yhteensä 24.151,28 euroa. 
 
Yhdistyksen talous ajettiin vuoden vaihteessa alas maksamalla loput varat veteraaniyhdistyksille sääntöjen 
mukaan. Tämä avustuksiin ja lahjoituksiin kirjattu erä oli yhteensä 33.323,10 euroa. Niinpä tuloslaskelma 
näyttää 10.536,10 alijäämää.  
Taseen loppusumma on 5,84 euroa, eikä nolla, sen johdosta, että tilien "tyhjentämisen" jälkeen 
Säästöpankin tileille kirjautui vielä korkotuloa. Se on tilivelkana ja maksetaan Vakkamedialle, joka vastaa 
yhdistyksen purkamiseen liittyvistä maksuista. Näistä purkamismaksuista on hallitus päättänyt 30.12.2013. 
 
Koko hankeajan (2010 - 2013) menoista ja tuloista tehty yhteenveto lukuineen ja graafisine esityksineen 
liitetään toimintakertomukseen.  
 
TOIMINTA 

Yhdistys on keräsi talkoovoimin haastattelu- ym. tietoja ja valokuvia  veteraaneista, hankki arkistoista ja 
erilaisista julkaisuista tietoja veteraaneista ja julkaisi aineistoa yhteensä viitenä kirjana, joista kolme valmistui 
v. 2013. 

Talkootunneista pidettiin kirjaa, koska niiden määrä oli edellytyksenä Ravakan tuen saamiseen. 
Talkootunteja kirjattiin kaikkiaan vuosina 2010 - 2013 yli 10.000 tuntia seuraavasti: 

 

Yhtensä Uusikaupunki U:gin mlk Pyhämaa Lokalahti Pyhäranta Vehmaa Taivassalo 

10128,5 1725 791 740 2698 1074 1717,5 1383 
 

Julkaisutoiminta 

Uudenkaupungin matrikkeli ilmestyi huhtikuussa 2013, Taivassalon heinäkuussa 2013 ja Vehmaan 
marraskuussa 2013. 
 
Lokalahden ja Pyhämaan-Pyhärannan matrikkelit olivat ilmestyneet v. 2012. Kummastakin otettiin 
kertomusvuonna 300 kpl lisäpainos. 
 
TIEDOTTAMINEN 

Ulkoinen tiedottaminen 

Yhdistyksellä on nettisivut osoitteessa http://www.uusikaupunki.fi/~veteraanitietoa/. 
  
Yhdistystä koskevia tietoja on saatu lehtiin alla mainittuina päivinä. Lehtijutuista on kopio yhdistyksen 
nettisivuilla. 
 
Uudenkaupungin Sanomat 7.11.2013, 9.11.2013, 5.12.2013, 10.12.2013, 24.11.2013, 28.12.2013. 
 
Vakka-Suomen Sanomat 31.1.2013, 5.11.2013, 24.12.2013. 
 
Turun Sanomat 19.11.2013, 31.12.2013. Kirjoituksia oli myös ainakin Länsi-Suomessa. 
 

Sisäinen tiedottaminen 

Sisäinen tiedottaminen on hoidettu suullisesti alueittain tapahtuneissa säännöllisissä kokoontumisissa sekä 
sähköpostein. Hallituksen kokousten yhteydessä pidetyissä aluepalavereissa, joihin on kutsuttu myös 
hallituksen varajäsenet ja myös ulkopuolisia, on tiedotettu hankkeesta.  

 

Uudessakaupungissa 8 tammikuuta 2014 

Hallitus 
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YHTEENVETO JA LYHENNELMÄ TULOSLASKELMISTA 2010 - 2013

VARSINAINEN TOIMINTA
     Tulot

Kirjojen myynti 84 892,82

     Kulut
Hekilöstökulut -33 791,86
Muut kulut
   Kirjojen painatus -40 289,12
   Muut ostopalvelut -23 684,05
   Matkakulut -10 751,06
   Muut kulut -17 547,77
   Ylijäämä veteraaniyhdistyksille -33 473,10 -125 745,10

VARAINHANKINTA
Jäsenmaksut 2 912,25

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA -443,15

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -72 175,04

YLEISAVUSTUKSET
ELY-keskuksen tuki 31 688,03
Kuntaraha 7 922,01
Yksityinen rahoitus 32 565,00 72 175,04

TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00

Muuta tilastotietoa

Kirjoja painettu kpl sivuja
Lokalahti 936 354
Pyhämaa-Pyhäranta 1128 386
Uusikaupunki 1152 546
Taivassalo 1012 418
Vehmaa 1552 576
Yhteensä 5780 2280

tuloslaskelmien yhteenveto.xls



Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa talteen ry     31.12.2013 

 
LIITE V. 2013 TOIMINTAKERTOMUKSEEN 
 
Menot ja tulot koko hankeajalta 
 

Menot 2010 - 2013 yht. 159.980 €

Henkilöstökulut; 
33792 ; 21 %

Kirjojen painatus; 
40289 ; 25 %

Muut ostopalvelut; 
23684 ; 15 %

Matkakulut; 10751 ; 
7 %

Muut kulut; 17991 ; 
11 %

Ylijäämä 
veteraaneille; 33473 

; 21 %

 
 

Tulot 2010 - 2013 yht. 159.980 €

Kirjojen myynti; 
84893 ; 53 %

Ravakka-tuki; 39610 
; 25 %

Avustukset; 32565 ; 
20 %

Jäsenmaksut; 2912 
; 2 %
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Ote 30.12.2013 pidetyn yhdistyksen  
kokouksen allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta 

 
5 §. Yhdistyksen purkamiseen liittyvät omaisuuden luovutukset  
 

Hallitus on 28.11.2013 päättänyt ehdottaa yhdistyksen ylimääräiselle kokoukselle, 
että 31.12.2013 myymättä olevat kirjat luovutetaan kotiseutu- ym. yhdistyksille 
seuraavasti: 
 
Lokalahti Lokalahti-Seura ry 
Pyhäranta Pyhärannan Kotiseutuyhdistys ry 
Pyhämaa Pyhämaan Kotiseutuyhdistys ry 
Uusikaupunki Uudenkaupungin Merihistoriallinen yhdistys ry 
Taivassalo Taivassalo-Seura ry 
Vehmaa Vehmaan Kotiseutuyhdistys ry. 
 
Kirjat ehdotetaan luovutettavaksi em. yhdistyksille pyynnöin, että ne vastaisivat 
jatkossa kirjojen myynnistä saaden tulot itselleen, mutta toivomuksella, että tuloista 
ainakin osa luovutettaisiin tavalla tai toisella sotaveteraanien hyväksi. 
 
Hallituksen 28.11.2013 pidetyn kokouksen jälkeen on päädytty siihen, että 
yhdistyksen toiminta lopetetaan käytännössä vuodenvaihteessa 31.12.2013. Sen 
vuoksi on tarpeen käsitellä varojen luovutus yhdistyksen ylimääräisessä yhdistyksen 
kokouksessa. Vaikka yhdistyksen lopullinen purkamispäätös tehdään vasta 
myöhemmin, yhdistyksen jäljelle jäävät varat on tarkoitus luovuttaa jo 31.12.2013 
säännöissä mainituille sotaveteraaniyhdistyksille sekä Pyhärannassa toimivalle 
veteraaniyhdistyksen alaosastolle. 
 
Yhdistyksen sääntöjen 12 § 2 momentin mukaan "Yhdistyksen purkautuessa 
luovutetaan yhdistyksen varat purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä 
tavalla Vakka-Suomen Sotaveteraanit ry:lle, Taivassalon-Kustavin Sotaveteraanit 
ry:lle ja Vehmaan Sotaveteraanit ry:lle tai jos niitä ei enää ole, niiden rekisteröidyille 
perinneyhdistyksille". 
 
Kokouksessa sihteeri esitti karkean arvion luovutettavien kirjojen lukumäärästä (liite 
2) ja arvion yhdistyksen jaettavaksi tulevista varoista sekä jako-osuudesta 
veteraaniyhdistysten kesken (liite 3).  

 
Ehdotus: Hallitus ehdottaa yhdistyksen ylimääräiselle kokoukselle, että yhdistyksen omaisuus, 

kirjat ja varat luovutetaan seuraavasti: 
 
Kirjat 
 
Joulukuun 31. päivänä 2013 myymättä olevat kirjat luovutetaan em. kotiseutu- ym. 
yhdistyksille toivomuksella, että tuloista ainakin osa luovutettaisiin tavalla tai toisella 
sotaveteraanien hyväksi. 
  
Pyhämaan-Pyhärannan kirjat jaetaan Pyhämaan ja Pyhärannan yhdistysten kesken 
veteraanimäärien  suhteessa: Pyhämaa 294 veteraania kirjassa (36,5 %), Pyhäranta 
512 veteraania kirjassa (63,5 %).  
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Varat 
 
Viimeistään 31.12.2013 tapahtuvien maksujen jälkeen jäljellä olevat yhdistyksen 
varat luovutetaan yhdistyksen sääntöjen 12 §:ssä mainituille veteraaniyhdistyksille 
sekä Rauman Sotaveteraanit ry:n Pyhärannan alaosastolle seuraavien, 
matrikkeleitten veteraanimääriin perustuvien  prosenttiosuuksien mukaisessa 
suhteessa: 
 
Vakka-Suomen Sotaveteraanit ry 1734 veteraania, 43 % 
Taivassalon-Kustavin Sotaveteraanit ry 706 veteraania, 18 % 
Vehmaan Sotaveteraanit, 1056 veteraania,  ry 26 % 
Rauman Seudun Sotaveteraanit ry:n Pyhärannan osasto 512 veteraania, 13 %. 
 
Vakka-Suomen Sotaveteraanit ry:n kiintiössä ovat Uudenkaupungin ja 
maalaiskunnan veteraanien lisäksi Lokalahden ja Pyhämaan. 
 
Yhdistyslain 27 §:n mukaan "yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista 
koskevassa asiassa" päätös on tehtävä kolme neljäsosan enemmistöllä annetuista 
äänistä  
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 








