Kokous #1

Asociación Grupo SOS Costa del Sol – Aurinkorannikon SOS-ryhmä
Perusteet purkamiskokouksen mitätöinnille
Lisäksi perusteena hallituksen erottamiselle
Kokous 24.11.2016
Kokouskutsu
Suvi Kauranen (Presidenta, SOS-ryhmän puheenjohtaja) kutsui SOS-ryhmän ylimääräisen
yleiskokouksen koolle seuraavasti:
Lähettäjä: Suvi Kauranen [mailto:suvikauranen@gmail.com]
Lähetetty: 9. marraskuutata 2016 12.14
Vastaanottaja: Suvi Kauranen <suvikauranen@gmail.com>
Aihe: SOS -ryhmän ylimääräinen yleiskokous
Aurinkorannikon SOS -ryhmän
ylimääräinen yleiskokous järjestetään torstaina, 24.11. klo 15 srk-kodilla Fuengirolan Los
Bolichesissa.
Kokouksen ainoana aiheena on mahdollinen virallisen yhdistyksen lopettaminen. (EOS -ryhmän
pääasia, lähimmäisen auttamiseen keskittyvä toiminta, jatkuu ennallaan mahdollisesta
virallisesta yhdistyksestä luopumisesta huolimatta.)
SOS -ryhmän puolesta,
Suvi Kauranen

Kokouksen kuvaus
Jatkossa viittaamme yhdistyksen sääntöihin Estatutos (E) tai Andalucian yhdistyslakiin Ley de
Asociaciones de Andalucía, LEY 4/2006, de 23 de junio (L).
Kutsussa oli seuraavat virheet
Kutsusta ei selvinnyt, kuka oli kokoonkutsuja puheenjohtaja vai hallitus (E, Artículo 8.1).
Asiaa ei ole käsitelty laillisessa hallituksen kokouksessa, vaikka sääntöjen mukaan hallitus
valmistelee kaikki tärkeät asiat (E Artículo 26).
Presidentalla yksinään ei ole oikeutta kutsua koolle kokousta purkamisen käsittelyyn.
(L Capitulo III.19.3)
Kutsun ja kokouspäivän väliin jäi 14 päivää (E Artículo 9.1, L Capitulo II 9.1.b).
Kokouksen äänivaltaisuuden käsittelemiseksi vaaditaan kaksi kokouskutsua
(E Artículo 9.2, L Capitulo II 9.1.a).
Näitä ei ollut – vain yksi aloitusaika.
Kutsussa ei ollut mitään liitteitä eikä siis sääntöjen mukaista työjärjestystä (E Artículo 9.2,
L Capitulo II 9.1.a). Aiheen nimeäminen ei ole työjärjestys.
Kutsussa oli vain yhdistyksen purkaminen.
Ei purkamisesta aiheutuvia sääntömääräisiä toimia tai muuta sääntömääräistä informaatiota.

Kokous #2
Asian käsittelemiseksi tarpeelliset taloustiedot ja selvitys taloudellisista ja muista
seuraamuksista puuttui (E Artículo 9.3). Kutsussa on tosin valheellinen väittämä, että toiminta
jatkuu ennallaan yhdistyksen purkamisen jälkeen. Sillä mitätöintiin Timo Hertolan lähettämä
tieto purkamisen seurauksista ja selvitystilasta. Sama mitätöinti tapahtui kokouksesta, jolloin
jäseniä johdettiin tarkoituksellisesti harhaan. Jos yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus lähtevät
purkamaan yhdistystä, heidän velvollisuutensa on hankkia todellista tietoa, tuntea lainsäädäntö
ja informoida jäseniä.
Presidenta itse lähetti kutsut suoraan jäsenille. Hän ei käyttänyt sihteerin apua, jolloin osa
jäsenistä ei saanut kutsuja (E Artículo 21.b).
Kokouksen kulku
Suvi Kauranen aloitti kokouksen 15 minuutin yksinpuhelulla/puheella, jossa hän perusteli kuinka
raskaaksi yhdistyksen ja erityisesti sen taloushallinnon hoitaminen hänelle oli käynyt.
Tämä henkilökohtainen väsymys on hänen perusteensa koko yhdistyksen purkamiselle.
Koska yhdistyksen kirjanpito on hoidettu maksettuna palveluna, Suvi Kaurasen mielestä
yhdistyksen hallituksen ei tarvitse käsitellä talousasioita ja kirjanpitoa.
Yhdistyksen sääntöjen (E Artículo 26.e ja f, S Artículo 39) mukaan taloushallinto kuuluu
hallitukselle ja yleiskokous hyväksyy tilinpäätöksen (L Capitulo II 8.1.d).
Lisäksi on hyvä tutustua Rahastonhoitajan tehtävien määrittelyyn (E Articulo 22 ).
Tehtävän mahdollinen henkilökohtainen raskaus ei ole peruste yhdistyksen purkamiselle.
Sekä yhdistyksestä että sen hallituksesta voi vapaasti erota, jos ei halua tai jaksa pysyä
jäsenenä.
Hallituksen esitystä purkamisen seurauksista ei ollut toimitettu ennen kokousta eikä kokouksen
alkaessakaan. Kokouksessa Suvi Kauranen esitti purkamisen seurauksista, että kaikki toiminta
jatkuu ennallaan, varat pankkitilillä ja pankkitili pysyvät käytettävissä eikä mitään selvitystilaa
olisi. Näin ei sääntöjemme mukaan ole. Hän vältti valehtelemalla sääntöjen ja lain mukaisen
selvitystilan käsittelyn (E Artículo 41, L Capitulo III 19 ja 20). Jäseniä siis yllytettiin lain
vastaiseen toimintaan.
Asiallinen kokousjärjestys (E Artículo 13) jätettiin täysin huomiotta
Itsensä kokouksen puheenjohtajaksi valinnut Suvi Kauranen vei kokousta täysin oman
näkemyksensä ajamiseksi. Hänen tukenaan oli joukko hänen kannattajiaan, joiden käytös oli
sellainen, että asiallisessa kokouksessa heidät olisi suljettu ulos.
Kokousta ei koskaan avattu virallisesti mainitun yksinpuhelun jälkeen vaan Suvi Kauranen
ehdotti suoraan yhdistyksen purkamisesta äänestämistä. Muutamat henkilöt ehtivät ottaa
väkisin puheenvuoron, jotka keskeytettiin huutamalla. Kuvaavaa on, että jopa kokouksen
pöytäkirjaan (5§) on merkitty kyseisiä välihuutoja.
Yhdistyksen oikea sihteeri Eija Kairaskorpi-Hertola ilmoitti kokouksen olevan laiton ja samoin
kokouksen toimihenkilöiden yksipuoliset nimitykset ilman esitystä ja äänestystä.
Kokouksessa estettiin purkamisen vastustajien puheoikeus ja Risto Huttusen puheenvuoro
keskeytettiin, kun hän oli perustelemassa kokouksen laittomuutta.
Jäsenten puheoikeutta (E Articulo 34.1.a) loukattiin törkeästi estämällä heidän
puheenvuoronsa.
Itselleen ottamassaan kokouksen puheenjohtajan roolissa Suvi Kauranen ei jakanut
puheenvuoroja, ei estänyt tai hillinnyt kannattajiensa epäasiallista käytöstä. Näin hän laiminlöi
puheenjohtajan tehtävän, mutta varmisti kokouksen lopputuloksen mieleisekseen.
Kokousta ei päätetty asiallisesti. Se vain hajosi huutomyrskyssä.

