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Kokouskutsu ja asialista varsinaisen kokouksen jatkokokoukseen

Kokousaika: 13.08 .2A17, klo L5

Kokouspaikka: Kuhmo-talo, Pajakka-sali

Kokouksessa kdslteltdvdt asiat:

fS Kokouksen avaus

osuuskunnan kokouksen avaa kokouksen koolle kutsujan nimeiimd henkit6'

HallituksenpuheenjohtajaPhilipDonneravasikokouksenkello15.00

45

Puheenjohtaja n va litseminen

osuuskunnan kokous valitsee kokouksen puheenjohtajan, koska osuuskunnan sddnnoissd ei midrdtd

toisin.

puheenjohtajan on huolehdittava siitd, ettd !dsnd olevista jSsenistii, asiamiehista ja avustajista

raaditaan ruettero; johon merkitddn kunkin jiisenen osuuksien ia iiisenen ddnimddrii (ddniluettelo)'

Ahn il uettelo otetaa n ta i liitetiiii n koko ukse n poytd kirjaan.

Pafittis:KokouksenpuheenjohtajaksivalittiinyksimielisestiVeikkoTikkanen.

Kokouksen sihteerin ja pdytdkirjan tarkastajan valinta

Koska puheenjohtajan on huolehdittava p6ytdkirjan laatimisesta ja puheenjohtajan ja yhden

p6ytdkirjan tarkastajaksi valitun on allekirjoitettava p6ytdkirja, kokoukselle on valittava sihteerija

pbytiikirjan tarkastaja.

p6dttis: Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Jussi Komulainen ja piiytfrkirian tarkastajaksi valittiin Mervi

von Matt.

Kokouksen laillisuus ja piidtdsvaltaisuus

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen t3.5,2017 pddtettyd, ettii tilinpddt6ksen hyvdksymistd ja

ylijiidmiin kdyttdmistd koskeva asia on siirrettdvd jatkokokoukseen, se on pidettdva aikaisintaan

kuukauden ja viimeistddn kolmen kuukauden kuluttua varsinaisesta osuuskunnan kokouksesta'

Jatkokokoukseen on toimitettava eri kutsu, jos se pidetiiiin yli neljiin viikon kuluttua osuuskunnan

kokouksesta. Kutsu jatkokokoukseen voidaan aina toimittaa viimeistddn neljd viikkoa ennen kokousta'

osuuskunnan siiiint6jen 10g mukaan kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jdsenille vdhintddn

seitsemdn piiiviiii ja enintiian kormekymmentd pdivdi ennen kokousta rdhetettiivdllii kirjeelld tai

osuuskunnan kokouksen mddrddmiss6 sanomalehdissd julkaistavalla ilmoituksella'

Aakkosellista jdsenluetteloa ja iiiiniluetteloa kdyttden suoritettavan nimenhuudon ja asiamiehid

koskevan jdsenten edustamisoikeuden tarkastamisen perusteella todetaan kuinka monta jiisentd on

paikalla tai edustettuna kokouksessa'

P6dt0s:Kokoustodettiinlailliseksijapdsttisvaltaiseksi.

Tilinpidtos, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2016
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Kdsiteltdessd tilinpddt6ste, toimintakertomusta ja tilintarkastuskertomusta menneeltii. tilivuodelta, ne

ovat olleet vdhintddn viikon ajan ennen kokousta jdsenten ndhtdvdnd tai internetsivuilla katseltavissa.

pidtiis: Todetaan ett6, tilinpdetds, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 on

ollut kdsittelyssS. Puheenjohtaia piiiitti keskustelun'

Tilinpiiiitoksen vahvistamisesta ja taseen osoittaman ylijiiiimiin kiiyttdmisest6 pdiittiiminen

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen jatkokokouksen on pdiitettdvii tilinpdiitdksen vahvistamisesta

sekd taseen osoitta man ylijiiii md n kiiyttd misestS'

p5it6s: Tilinpfiiitos vahvistettiin ja todettiin, etta osuuskunnan tilikauden tulos vuodelta 2016 on

alij6amdine n 62 774,24euroa, Vapaan oman paiOman puuttuessa, pdioman palautusta ei tehd6'

Vastuuvapaudesta paettaminen hallituksen jdsenille ja toimitusjohtajalle

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen jatkokokouksen on pddtettdvd vastuuvapaudesta hallituksen

jdsenille ja toimitusjohtajalle.

Pidt6s : Vastuuva paus mytin nettii n hal Iitu ksel le'

Hallituksen jdsenten ja varaj6senten seke puheenjohtajan valitseminen

Osuuskuntalain mukaan hallitukseen on valittava yhdestd viiteen varsinaista jdsentt, jollei sddnnoissd

mdiirdt6 toisin. Jos hallitukseen kuuluu vdhemmdn kuin kolme jtisentii, hallituksessa on oltava ainakin

yksi varajdsen.

osuuskunnan sddnt6jen Li.S:n mukaan hallitukseen kuuluu vdhintEin kolme ja enintddn viisijdsentd'

Sdiintojen mukaan hallitukseen voidaan valita enintddn kaksi varajdsentd'

Osuuskunnan varsinaisen kokouksen jatkokokouksen on valittava hallitukseen kolmesta viiteen

varsinaista jdsentii ja enintii6n kaksi varajiisentd'

Osuuskuntalain mukaan jos hallituksessa on useita jisenid, sille on valittava puh9enjohtaja'

puheenjohtajan valitsee iallitus, jos hallitusta valittaessa ei ole piiiitetty toisin tai sdiinnoissd ei

mddrdtd toisin.

Osuuskunnan sddnnoissd ei mddrdtd hallituksen puheenjohtajan valitsemistavasta'

osuuskunnan varsinaisen kokouksen jatkokokouksen on hallitusta valittaessa paetettave valitseeko

hallituksen puheenjohtajan osuuskunnan kokous vai valitseeko hdnet hallitus lain mukaan'

Piifitds:

Hallitukseen valitaan kolmesta viiteen (3-5) iiisentH. Hallitukseen valittiin veikko Tikkanen, voitto

Pulkkinen ja Philip Donner. Hallituksen kokoonpanoa tdydennetiifin myiihemmin'

Kokous valitsi yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi veikko Tikkasen.

Ylimddriiiseste osuusmaksusta pddttd minen

Osuuskunnan kokouksen jatkokokoukselle osuuskunnan hallitus esittdd sadan euron (100€:n)

ylimddrdisen osuusmaksun perimistd jiisenilt6. osuuskunnan hallitus on piidttdnyt asiasta kertaalleen

ennen osuuskunnan vuoden 2016 varsinaista kokousta, mutta ylimidriiinen osuusmaksu jdseniltd on
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koottu lainana, milld ei ole vaikutusta pankirl kiinnostuksen kohteena olevaan taseeseen'

Osuuskunnan kokous voi osuuskunnan sSiintdjen nojalla paeftee ylimddrdisen maksun perimisestd

jiiseniltd toiminnan yllapitamiseksi tai kehiftamiseksi, Osuuskunnan kokous voi piidttii6, ettei maksua

palauteta, tai ette ylimddrdinen maksu otetaan jiisenilt6 lainana.

Osuuskunnan kokous voi pdittdd yksinkertaisella enemmistdllii ylimiiiiriiisen maksun perimisestd

jiiseniltti niin, ettei maksua palauteta. Tiilloin ylimiiiiriiinen maksu peritiiSn jiiseniltii samoin perustein

kuin lainana peritgve ylimiiiriinen maksu ja kunkin tilikauden aikana vain kerran yhtend eriinii,

enintS6n idsenen osuuksien nimellismiidrii'

Osuuskunnan sddnt6jen 65 mukaan ylimddrdisen maksun periminen jiisenittii tapahtuu

yhdenvertaisuutta noudattaen joko osuuksien mukaisessa suhteessa tai sen mukaan kuin kukin jdsen

kaptae hyv6kseen osuuskunnan palveluja tai sen mukaan, onko jdsen henkil6jtisen vai yhteisbjdsen, tai

kaikilla nSilld Perusteilla.

Pddtiis:

Hallituksen esityksen lis6ksi on tehty vastaehdotus, iossa esiteteiin pykiiliin kHsittelyn siirtdmlstd

ylimddrdiseen kokoukseen.

philip Donner halusi merkittdvdn piiytiikirjaan, ette hen eipysty sitoutumaan hallituksen toimintaan'

mik*li_hallituksen kanta ei voita.

' Peedyttiin dd nestysmenettelyyn, jossa puheenjohtaia esitti' ettd :

Ne, iotka kannattavat hallituksen esitystS, aanestevetiaa ia ne jotka kannattavat vastaehdotusta'

dfinestdvdt ei.

Adnestysmenettely hyviiksyttii n.

Aenestyksen tulos: 50 iaa iiiintii 14 ei iiiintii'

Kokous pti6tti, ettd ylimddrdistd maksu ei palauteta'

Kuukausimaksun korotta misesta peattaminen

Kuukausimaksun korottamisen 35 euroon liittymdltd parantaa osuuskunnan lainanmaksukykyii 130:n

liittyjan miiiiriillii 734 eurolla kuukaudessa ja s 806 eurolla vuodessa'

P56t6s: Kokous pddtti, ettS kuukausimaksu korotetaan 35 euroon.

Kokouksen Piilttdminen

Puheeniohtaja pdiitti kokouksen 16'53'
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Va ku udeksi

Kuhmo 13.8.20L7

Mervi von Matt, poytdkirjantarkastaja

Jussi Komulainen, sihteeriVeikko Tikkanen, Pu heenjohtaja


