Hallituksen rikkeet #1
Asociación Grupo SOS Costa del Sol – Aurinkorannikon SOS-ryhmä

Hallituksen muut rikkeet
Perusteena hallituksen erottamiselle
Hallitustilanne ennen kokousta
8.9.2016 oli viimeinen riidaton hallituksen kokous, josta on yksimielinen pöytäkirja.
Tällöin päätettiin etsiä kirjanpidolle edullisempi ratkaisu.
Seuraava kokous 6.10.2016 oli erimielinen, mutta toimi sääntöjen mukaisesti ja
demokraattisesti. Suvi Kauranen ei ollut läsnä tuossa kokouksessa.
Vasta, kun piti allekirjoittaa kokouksen pöytäkirja, Suvi Kauranen puuttui asiaan ja syrjäytti
hallituksen. Hän laati/laaditutti oman pöytäkirjansa, joka ei vastannut kokouksen kulkua ja sen
allekirjoittivat kaikki muut hallituksen jäsenet paitsi Eija Kairaskorpi-Hertola. Hänen kantaansa
tuohon pöytäkirjaan ei edes kysytty eli Suvi Kauranen ei odottanutkaan kokouksen sihteerinä
toimineen Eija Kairaskorpi-Hertolan hyväksyvän ’rinnakkaispöytäkirjaa’. Eija Kairaskorpi-Hertola
oli myös jättänyt kirjallisesti eriävän mielipiteensä oikeaan pöytäkirjaan liitettäväksi. Sitäkään ei
ole ’rinnakkaispöytäkirjassa’. Näin ollen kokouksesta ei koskaan syntynyt sääntöjen mukaista
hyväksyttyä pöytäkirjaa eivätkä sen päätökset näin ollen ole voimassa. Tähän loppui myös
yhdistyksen hallinnon avoimuus. Pöytäkirjoja ei julkistettu jäsenille. Samalla loppui hallituksen
toiminta. Ainakaan hallitus ei ole myöhemmin kokoontunut kertaakaan sääntöjen mukaisesti
koolle kutsuttuna ja päätösvaltaisena.
Kaikki maksuliikenne yhdistyksen tileiltä on siis ollut omavaltaista 8.9.2016 jälkeen. Tämä
koskee erityisesti kirjanpitopalveluita.
Jos hallitus on sääntöjen vastaisella kutsulla kokoontunut käsittelemään esim. yhdistyksen
purkamista, tämä laajentaa taloudellisen vastuun koskemaan koko näin kokoontuneeseen
hallitukseen.
Sekä yhdistyksen sihteeri Eija Kairaskorpi-Hertola että jäsen Timo Hertola ovat pyytäneet
yhdistyksen tiliotteita. Näitä ei ole luovutettu, vaikka sekä lain että sääntöjen mukaan
jäsenilläkin on oikeus saada tietoja yhdistyksen taloudesta.
Minna Kuortti erosi sääntöjen mukaisesti kirjallisesti hallituksesta 6.10.2016 pidetyssä
hallituksen kokouksessa. Puheenjohtaja Suvi Kauranen ei koskaan ryhtynyt toimiin Kuortin
korvaamiseksi eikä asiasta myöskään tehty ilmoitusta yhdistysrekisteriin. Näin myös Kuortille
voi aiheutua vahinkoa, koska viranomaisten kannalta hän on edelleen osa vastuullista hallitusta.
(E Articulo 17 ja 18.2)
Yhdistyksen kirjanpito ei ole toiminut kitkatta. Yhdistyksellä on ollut kirjanpitäjänä Suvi Kaurasen
valitsema kirjanpitäjä, joka on myös Suvi Kaurasen oman yrityksen kirjanpitäjä. Kirjanpitäjän
tuottamaa vuoden 2015 tilinpäätöstä ei koskaan ole tuotu yleiskokouksen käsiteltäväksi
yleiskokouksen asiaa koskevasta päätöksestä huolimatta (pöytäkirja 28.4.2016 7§).
Yleiskokousta jouduttiin jo siirtämään tilinpäätöstä odoteltaessa ja lopulta yleiskokoukselle
esiteltiin Timo Hertolan laatima suomalaiseen kirjanpitotapaan perustuva alustava tilinpäätös.
Syksyllä Suvi Kauranen ryhtyi yhä aktiivisemmin tuomaan esiin näkemystä, että kirjanpito ei
lainkaan kuuluisi hallitukselle eikä sitä tarvitse esitellä yleiskokouksessa, kun fyysinen työ on
ulkoistettu ja siitä maksetaan. Tässä hän taas johdatti osaa hallituksesta harhaan omalla
sääntötulkinnallaan.
Taloushallintoa koskevat pykälät ovat täysin yksikäsitteisiä ja selviä (E Articulo 10 ja 22 sekä
26.e ja f). Taloushallinnon hoitaminen onnistuu kaikilta muilta yhdistyksiltä. Miksi juuri erityistä
huolellisuutta ja avoimuutta vaativan hyväntekeväisyysyhdistyksen hallitus ei siihen pysty tai
halua?
Taloushallintovelvoitteista säädetään tietenkin myös laissa (L Capitulo I, 5.1) ja seuraavassa
kohdassa määritellään, että yhdistyksen jäsenillä on täysi oikeus saada tietoa näin säädetyistä
asiakirjoista.

Hallituksen rikkeet #2
Kokouksen jälkitilanne hallituksen vastuulla
•

Jäsenille ei ole toimitettu 24.11.2016 -kokouksen pöytäkirjaa.

•

Andalucian yhdistysrekisterissä ei ole lopetusilmoitusta eikä lopetuspöytäkirjaa. Määräaika
asiakirjojen toimittamiselle on yksi kalenterikuukausi (E Articulo 13.4).

•

Toiminnan lopetusilmoitusta verohallintoon ei ole tehty.
Tästä seuraa, että yhdistys on yhä verovelvollinen ja ilmoitusvelvollinen.

•

Minna Kuortin eroa hallituksesta ei ole ilmoitettu yhdistysrekisteriin. Näin ollen hän
viranomaisten kannalta on yhä hallitusvastuussa (E Articulo 13.4).

•

Yhdistyksen hallitus ei ole kokoontunut (tai kokoontunut laillisesti) 6.10.2016 jälkeen eikä
tuostakaan syntynyt yksimielistä pöytäkirjaa. Hallituksen pitäisi kokoontua vähintään neljästi
vuodessa (E Articulo 25.2)

•

Yhdistys ei ole kokoontunut laillisesti 28.4.2016 jälkeen. Yhdistyksen yleiskokous on
järjestettävä vähintään vuosittain (E Articulo 7, E Articulo 10)

•

Tuloveroilmoitus vuodelta 2016 on tehty, ilmoittajana Alcabala Acessores.

•

Yhdistyksen IVA-ilmoitukset vuodelta 2016 on tehty, ilmoittajana Alcabala Acessores.

•

IVA-vuosi-ilmoitus vuodelta 2016 (modulo 390), tuloveroilmoitus (modulo 200) ja ryhmä
Kaurasen julkaisema ’tiliote’ heidän nettisivuillaan ovat keskenään ristiriitaisia.

•

IVA-ilmoitukset 1 ja 2/2017 ovat tekemättä.
Tekemättömästä tai myöhästyneestä ilmoituksesta seuraa rangaistusmaksu.

•

Käytettävissä olevien ilmoitusten ja tilitietojen perusteella on syytä epäillä, että yhdistyksen
varoja ollaan ohjaamassa pois yhdistyksestä. Lopetustilanteessa yhdistyksellä oli kaksi
pankkitiliä. Perusteita täydelliseen tilintarkastukseen koko yhdistyksen toiminta-ajalta on
kylliksi.

•

Jos ilmenee, että viranomaisilmoituksia on tehty, mukaan lukien edellä mainitut, kysymme
kenen valtuutuksella. Hallitus ei ole kokoontunut 6.10.2016 jälkeen ja viimeinen
sääntömääräinen yleiskokous oli 28.4.2016.

•

Koska yhdistyksen mitkään elimet eivät ole toimineet, herää kysymys vuoden 2016
tilinpäätöksestä ja kirjanpidosta. Kuka on ne hyväksynyt ja vastuussa niistä.
Veroilmoituslomakkeessa modulo 200 on Riitta Planting-Tenngrenin nimi.

•

Koska hallitus ei ole täyttänyt ko. kokouksen (28.4.2016) vaatimusta espanjalaisen
tilinpäätöksen esittelystä, joka oli ehtona tili- ja vastuuvapaudelle, vuoden 2015 tili- ja
vastuuvapaus on myöntämättä.

•

Kirjanpitojen ja tilinpäätösten sekä viranomaisilmoitusten tarkistaminen ja korjaaminen
tulevat aiheuttamaan yhdistykselle ja lopuksi vastuullisille huomattavat kulut. Nämä
koostuvat sekä sakkoluonteisista viranomaismaksuista että kirjanpitokuluista. Vertailun
vuoksi Alcabala Acessoresin vuosilaskutus on ollut 798,60 / vuosi. Nyt on päättymässä
kolmas tilikausi.
Sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet ovat henkilökohtaisesti vastuussa sääntöjen tai lain
vastaisten toimien seurauksista (E Articulo 27).

•

Suvi Kaurasen johtama ’epävirallinen’ ryhmä on ensin yrittänyt kaapata yhdistyksen sivut
haltuunsa ja petosyrityksen epäonnistuttua perustanut oman sivuston sosryhma.org.
Sivuston sisältö on laittomasti plagioitu yhdistyksen sivustolta. Tästä on notaarin vahvistus
oikeustoimia varten.
Sivuilla sosryhma.org myös esiintyy valhe, että yhdistys on lopetettu.
Sivusto myös todistaa, että ryhmä Kauranen on jatkanut yhdistyksen pankkitilin käyttöä sekä
varojen keräämiseen että kulujen maksamiseen.

Hallituksen rikkeet #3
•

ERITYISEN RASKAUTTAVAKSI RYHMÄ KAURASEN TOIMINNAN TEKEE SOS-RYHMÄN
PANKKITILIN KAAPPAUS JA TILIN LAITON KÄYTTÖ.

•

Viimeksi Suvi Kauranen on vastaanottanut Aurinkorannikon Leijonilta rahallista tukea 500 €
SOS-ryhmän edustajana. Ryhmä Kaurasen nettisivuillaan julkaiseman ’tiliotteen’ mukaan he
ovat vastaanottaneet muitakin lahjoituksia virallisen SOS-ryhmän pankkitilille ja näin ollen
sen nimissä. Toiminta täyttänee petoksen tunnusmerkit myös Espanjassa. ’Tiliote’ näyttää
2.5.2017 saldoa 3.719,96.

•

Suvi Kauranen on myös esiintymisissään kertonut samaa lopetusvalhetta. Näin toimien hän
mm. on liittynyt omine ryhmineen Ulkosuomalaisparlamentin jäseneksi kerrottuaan USP:n
edustajille, että SOS-yhdistys on purettu ja että hän ja hänen kannattajansa jatkavat
toimintaa.

•

Molemmissa ym. tapauksissa Suvi Kauranen ryhmineen on ottanut virallisen rekisteröidyn
yhdistyksen nimenomaan käyttöönsä.

•

Suvi Kaurasen ja hänen ryhmänsä toiminta on halvaannuttanut SOS-ryhmän (virallisen
yhdistyksen) ja sen laillisten jäsenten normaalin toiminnan. Yhdistys ei ole voinut olla
mukana eri tilaisuuksissa jakamassa tietoa eikä hoitaa painotuotteidensa kehittämistä ja
jakelua. Täten ryhmä Kauranen on kaapannut virallisen yhdistyksen sen jäsenistön
enemmistöltä (yhteensä 42 jäsentä).

•

Tässä on syytä erityisesti painottaa sääntöjen mukaista hallituksen vastuuta (E Articulo 27).

Kokouksen jälkeen ryhmä Kauranen on haudannut yhdistyksen hiljaisesti. Mihinkään
lakisääteisiin yhdistyksen purkamisesta johtuviin selvitystilatoimiin tai viranomaisilmoituksiin ei
ole ryhdytty. Kokouksessa ei myöskään käsitelty selvitystilaa eikä valittu erillisiä selvitysmiehiä,
joten sääntöjen mukaan selvitysvastuu jäi täysimääräisesti hallituksen jäsenille (E Articulo 40,
L III.20-21). Yhdistyksellä oli lokakuussa 2016 varoja yli 3.000 €. Varojen hallinta ja käyttö
yksityisiin tarkoituksiin on lain ja sääntöjen vastaista, koska ainoa laillinen tapa olisi
purkutilanteessa lahjoittaa varat pois lain ja sääntöjen määräysten mukaisesti. Vaikkakaan nyt
ei siis ole kysymys purkutilanteesta, varojen ja tilien yksityiskäyttö yhdistyksen ulkopuolella on
edelleen laitonta.
Hallituksen jäsenet paitsi Virpi Wallenius-Jokinen ovat yhdistyksen perustajajäseniä. Näin ollen
he ovat allekirjoittaneet yhdistyksen säännöt sekä allekirjoituksellaan vahvistaneet niitä ja
asiaan liittyviä lakeja noudattavansa. Myös Virpi Wallenius-Jokinen on allekirjoittanut
liittymisanomuksen, jossa ilmoittaa hyväksyvänsä yhdistyksen säännöt ja tavoitteet.
Kukaan ei siis voi vedota tietämättömyyteen. Jos muut hallituksen jäsenet ovat antaneet Suvi
Kaurasen johtaa itseään harhaan sääntöjen ja lain osalta, se on heidän asiansa eikä poista
vastuuta yhdistykselle ja sen jäsenille sekä viranomaisille.
Jos yhdistyksen purkamispäätös olisi oikea, yhdistys olisi selvitystilassa kokouksesta alkaen.
Tällöin kaikki rahan nostot tililtä lukuun ottamatta ennen selvitystilan alkua syntyneitä velkoja
ovat laittomia. Tämä koskee myös kokouksen jälkeen syntyneitä SOS-tulkkien puhelinlaskuja,
kirjanpitokuluja ja muita mahdollisia kuluja.
Vaikkakaan yhdistystä ei todellisuudessa ole purettu, se tai sen hallitus eivät myöskään ole
kokoontuneet laillisesti. Näin ollen kellään ei ole ollut oikeutta tehdä taloudellisia tai muita
päätöksiä yhdistyksen nimissä.

