
Tampereen Korkeakoulujen 
Reserviupseerit ry

Yhdistyksen yleiskokouksen
pöytäkirja, ylimääräinen / 2020

Aika: 13.10.2020 kello 19:30
Paikka: Osmonkallion väestönsuoja, Ainonkatu 2, Tampere
Läsnä: Pauli Järvinen Antti Paldanius

Jussi Alanen Jani Kilpilinna
Antti Laalahti Ilmari Ahonen
Valter Kulomaa

§1 Kokouksen avaus
 Hallituksen varapuheenjohtaja Valter Kulomaa avasi kokouksen kello 19:33.

§2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu kerhon nettisivulla, kyynel-postilistalla, sekä kerhon

ilmoitustauluilla  molemmilla  yliopistokampuksilla  yli  viikon  etukäteen,  joten  kokous  on
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

§3 Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Laalahti ja sihteeriksi Pauli Järvinen.

 Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Valter Kulomaa ja Ilmari Ahonen.

§4 Esityslistan hyväksyminen
 Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

§5 Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 hallitukselle
 Todettiin,  että  nyt  meneillään  oleva  ylimääräinen  kokous  tarvittiin,  koska

toiminanntarkastajilla ei ollut riittävästi aikaa tutustua kirjanpitoon ennen 28.9. järjestettyä
kevätkokousta.  Tämä johtui  siitä,  että  tilinpäätös  ja  kirjanpito  oli  toimitettu  tarkastajille
vasta 24.9.

 Jussi Alanen luki toiminnantarkastuskertomuksen, jossa ei ilmennyt esteitä vastuuvapauden
myöntämiselle.

 Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2019 hallitukselle.

 Kokous  moitti  vuoden  2019  rahastonhoitajaa  kirjanpidon  ja  tilinpäätöksen  valmistelun
laiminlyönnistä vuosien 2019 ja 2020 aikana lähes kokonaan. Vaikka tähän on vuoden 2020
syksyn aikana ollut myös perusteltuja henkilökohtaisia syitä, ei tämä poista sitä tosiasiaa,
että hyvän kirjanpitotavan mukaan suurin osa tästä työstä olisi pitänyt tehdä jo vuoden 2019
aikana  ja  loputkin  kevättalvella  2020.  Lopulta  tilinpäätös  ja  kirjanpito  valmistuivat  vain
siksi, että yhdistyksen hallitus valtuutti vuosina 2004 – 2006 TaKoRUn rahastonhoitajana
toimineen  Pauli Järvisen tekemään sen lyhyellä varoitusajalla.
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§6 Ilmoitusasiat
 Hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 14.10. kerhohuoneella

§7 META
 Ei muita esille tulleita asioita

§8 Kokouksen päättäminen
 Antti Laalahti päätti kokouksen kello 19:46.

Vakuudeksi:

Tampereella . kuuta 2020

Antti Laalahti Pauli Järvinen
Puheenjohtaja Sihteeri 

Valter Kulomaa Ilmari Ahonen
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
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