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VAKKA-SUOMEN TIETOTUVAT RY PÖYTÄKIRJA
14.12.2022
Kustavin kyläkonttorissa

Sääntömääräinen kokous yhdistyksen purkamista varten

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Risto Virtanen avasi kokouksen klo 18:30

2. Läsnäolijoiden toteaminen, kokousvirkailijoiden valinta

Todettiin paikallaoleviksi 3 yhdistyksen jäsentä, kaikki nimenkirjoittajia.
Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Risto Virtanen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna-Maija Lagerström ja Tomi Suovuo.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Vakka-Suomen Sanomissa 14.12.2022 ja on ollut myös nähtävillä verkkosivulla 
(https://www.taivassalo.com/vstt.html)
Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja on päätösvaltainen.

4. Yhdistyksen tilanne

Keskusteltiin yhdistyksen tilanteesta seuraavien alakohtien mukaisesti.

4.1. Yhdistyksen perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja Tuomo Urpi menehtyi kesällä. Vietettiin hetki 
Tuomoa muistellen.

4.2 Toiminta

Todettiin, että Touvi-hankkeen päättymisen jälkeen yhdistyksellä ei ole ollut mitään varsinaista toimintaa, vaan 
toiminta on rajoittunut osastojen kyläkonttoreihin. Jäsenmaksuja ei ole kerätty vuosikausiin eikä kokouksia ole 
pidetty. Yhdistystä yritettiin lakkauttaa jo vuonna 2012 mutta asia jäi.

4.3 Taloustilanne

- varat ja velat: yhdistyksen varat ovat (ent. Taivassalon) Osuuspankin käyttötilillä olevat runsaat 744 euroa, muuta 
varallisuutta ei ole, ja velkoina tällä hetkellä maksu yhdistysrekisteriotteesta (3.22 €) ja kokouskutsuilmoituksesta 
(117,18 €); nämä maksetaan vuoden loppuun mennessä; tulevina menoina tiedossa on vain 2. purkamisesta 
päättävän kokouksen ilmoituskulut
- tilit: v. 2010 jälkeen kirjanpito koostuu lähinnä talletuskoroista ja pankkipalvelumaksuista (1-2 vientiä/vuosi); 
vuosittainen kirjanpito on laadittu, mutta niitä ei ole vahvistettu; v. 2022 tilinpäätös voidaan vahvistaa keväällä 2023
pidettävässä 2. purkamiskokouksessa

5. Yhdistyksen purkaminen

Päätettiin yksimielisesti aloittaa toimet yhdistyksen purkamiseksi.

Kohdan 4.3 mukaan yhdistyksellä ei ole muuta varallisuutta kuin pankkitilillä –  ja sen lopetuksen jälkeen (kohta 6) 
käteiskassassa – olevat varat, jotka riittävät kohdassa 4.3 mainittujen yhdistyksen velkojen maksuun.
Jäljelle jäävät varat tulee yhdistyksen sääntöjen mukaan käyttää seuraavalla tavalla: ”Yhdistyksen toiminnan lakatessa 
sen varat jaetaan yhdistyksen tarkoitusta vastaaville rekisteröidyille yhdistyksille. Mikäli tällaisia ei ole, sen varat 
luovutetaan toiminta-alueen peruskoulujen hyväksi.” 
Yhdistyksen toiminta-ajatusta ja tarkoitusta vastaavana voidaan pitää Touvi-hankkeessa perustettua ja nyttemmin 
Vakkaopiston hallinnoimaa Kustavin Kyläkonttoria. Päätettiin, että 2. purkamiskokouksessa todennäköisesti tehtävän 
purkupäätöksen jälkeen jäljellä olevat varat luovutetaan Kustavin Kyläkonttorille ehdoitta.
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Edellä kuvatuilla toimilla Yhdistyslain 7. luvun 40§ mukaiset toimet tulevat täytetyiksi eikä erillisiä selvitystoimia 
tarvita.
Sääntöjen mukaan 2. purkamisesta päättävä kokous tulee pitää aikaisintaan 3 kk kuluttua. Päätettiin alustavasti, että 2. 
kokous pidetään 15.3.2023, tarkempi aika ja paikka päätetään myöhemmin. Kokouskutsu tehdään säännöissä kerrotulla 
tavalla vähintään 10 päivää ennen kokousta lehti-ilmoituksella ja tietoverkossa.
Päätettiin myös, että lakimääräisen säilytysajan umpeuduttuakin olemassaoleva yhdistyksen toiminnasta kertova 
materiaali, ml. tilinpäätökset, säilytetään toistaiseksi arkistoituna mahdollista tarvetta varten. Arkiston sijoituksesta ja 
käytöstä päätetään 2. purkamiskokouksessa.

6. Pankkitilin lopetus

Pankkipalvelumaksujen (6,50 €/kk) välttämiseksi päätettiin lopettaa yhdistyksen Lounaisrannikon Osuuspankissa oleva 
pankkitili  FI40 5456 0240 0112 29 mahdollisimman pian. Valtuutettiin yhdistyksen puheenjohtaja Risto Virtanen 
hoitamaan asia. Tilillä olevat varat siirretään puheenjohtajan hallussa olevaan yhdistyksen käteiskassaan, josta tiedossa 
olevat maksut voidaan hoitaa. Loppuvarojen käytöstä päätettiin edellisessä kohdassa.

7. META

Ei muita asioita.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:10

Pöytäkirjan vakuudeksi

__________________________________
Risto Virtanen (pj / siht)

Pöytäkirjan tarkastajat:

__________________________________ ___________________________________
Anna-Maija Lagerström Tomi Suovuo


