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ESITYSLISTA
Yhdistyksen ylimääräinen kokous
Aika:

maanantai 30.12.2013 kello 14.00

Paikka:

Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk. 3

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 on julkaistu Uudenkaupungin
Sanomissa 19.12.2013. Kokouskutsussa on yhdistyslain edellyttämällä tavalla mainittu
kokousasiana omaisuuden luovutus.
Todetaan läsnäolijat. Päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
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".
Ehdotus:

Hallitus ehdottaa yhdistyksen ylimääräiselle kokoukselle, että yhdistyksen omaisuus,
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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 %).
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
6. Kokouksen päättäminen

Hallitus
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