Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta
Varsinainen osuuskunnan kokous

Aika:

Sunnuntai 30.06.2019 klo 16:00

Paikka:

Hyvinvointi Sampon Sampo-Sali

1§

Kokouksen avaus

Pöytäkirja
Osuuskunnan kokous 7

Osuuskuntalain 5:25.1§:n mukaisena, kokouksen koolle kutsujan nimeämänä
henkilönä osuuskunnan kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:10 esitellen kokoukselle
esityslistan ja antaen esityksen Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan
toiminnasta ja tulevaisuudesta.

2§

Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
Koska osuuskunnan säännöissä (31.07.2013) ei määrätä toisin, osuuskunnan
kokous valitsee puheenjohtajan.
Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Tikkanen.

3§

Kokouksen sihteerin valitseminen/kutsuminen
Koska osuuskunnan kokous voi osuuskuntalain 5:11§:n mukaan sallia myös
muiden kuin hallituksen jäsenen tai tilintarkastajan läsnäolon osuuskunnan
kokouksessa, kokous voi valita kokouksen sihteerin joko kokoukseen
osallistujien keskuudesta tai kutsua sihteeriksi ulkopuolisen henkilön.
Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin Philip Donner

4§

Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
Osuuskuntalain 5:25.3§:n mukaan puheenjohtajan on huolehdittava pöytäkirjan
laatimisesta. Pöytäkirjaan merkitään tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset.
Puheenjohtajan ja yhden pöytäkirjan tarkastajaksi valitun henkilön on
allekirjoitettava pöytäkirja. Kokouksen on valittava yksi pöytäkirjan tarkastaja.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Mervi von Matt.

5§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Osuuskuntalain 5:4.1§:n mukaan varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä
kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Osuuskunnan sääntöjen
(31.07.2013) 9§:n mukaan osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran
vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.
Osuuskunnan sääntöjen 10§:n mukaan kutsu osuuskunnan kokoukseen
toimitetaan vähintään seitsemän päivää ja enintään 30 päivää ennen kokousta
lähetettävällä kirjeellä tai osuuskunnan kokouksen määräämissä
sanomalehdissä julkaistavalla ilmoituksella.
Hallitus päätti kokouksessaan 24.06.2019 hyväksyä kutsun varsinaiseen
osuuskunnan kokoukseen torstaina 30.06.2019 klo 16:00 Hyvinvointi Sampon
Sampo-saliin. Hallitus totesi kokouskutsun julkaistun verkkosivuilla, sekä
Kuhmolaisessa ja Kainuun Sanomissa 20.6.2019.
Aakkosellista jäsenluetteloa ja ääniluetteloa käyttäen suoritettavan
nimenhuudon sekä asiamiehiä koskevan jäsenten edustamisoikeuden
tarkastamisen perusteella todetaan, kuinka monta jäsentä ja ääntä on paikalla tai
edustettuna kokouksessa.
Osuuskuntalain 5:25.2§:n mukaan puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että
läsnäolevista jäsenistä, asiamiehistä ja avustajista laaditaan luettelo, johon
merkitään kunkin jäsenen osuuksien ja osakkeiden lukumäärä ja jäsenen
äänimäärä (ääniluettelo). Osuuskuntalain 5:25.3§:n mukaan ääniluettelo otetaan
tai liitetään kokouksen pöytäkirjaan.
Päätös: Kokouksessa oli läsnä 7 jäsentä ja 2 asiamiestä. Yhteensä käytettävissä
oli 22 ääntä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (Liite 1).

6§

Tilinpäätöksen 2018 vahvistaminen
Osuuskuntalain 6:4.2§:n 1 ja 2 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan
kokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä taseen
osoittaman ylijäämän käyttämisestä.
Kuhmon Laskentapalvelut Oy/Pasi Määttä on 27.05.2019 valmistanut LuoteisKuhmon kyläverkko-osuuskunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 2018. Tilinpäätös
sisältää tuloslaskelman, taseen, nettovarallisuuslaskelman, liitetiedot,
tilinpäätöksen laadintaperiaatteet, noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät
sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät ja vielä luettelon käytetyistä
tilikirjoista.
Tuloslaskelma osoittaa 3 958,66 euron ylijäämää.

Hallitus allekirjoitti 24.06.2019 tilinpäätöksen, päätti antaa sen ja
toimintakertomuksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä viedä tilinpäätöksen
varsinaisen osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi osuuskuntalain 5:4§:n 2
momentin säännöksen mukaisessa tarkoituksessa.
Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen 25.06.2019. Tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitellään varsinaiselle kokoukselle.
Vaikka tilikausi 2018 on 3 958,66 euroa ylijäämäinen, osuuskunnan vapaa oma
pääoma on tilikauden päättyessä 57 277,26 euroa alijäämäinen, hallitus ei
vapaan oman pääoman puuttuessa tee esitystä pääoman palautuksista.
Päätös: Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus hyväksyttiin yksimielisesti.
(Liitteet 2., 3. ja 4.)

7§

Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille päättäminen
Osuuskuntalain 5:4.2§:n 3 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan
kokouksessa on päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille.
Päätös: Hallituksen jäsenille päätettiin yksimielisesti antaa vastuuvapaus.

8§

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen
Osuuskuntalain 5:4.2§:n 4 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan
kokouksessa on päätettävä hallituksen jäsenten valinnasta.
Osuuskuntalain 6:8§:n 1 momentin mukaan hallituksen on valittava yhdestä
viiteen varsinaista jäsentä, jollei säännöissä määrätä toisin. Jos hallitukseen
kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi
varajäsen.
Osuuskunnan sääntöjen 11§:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja
enintään viisi jäsentä. Sääntöjen mukaan hallitukseen voidaan valita enintään
kaksi varajäsentä. Osuuskuntalain 6:8.2§:n mukaan, jos hallituksessa on useita
jäseniä, sille on valittava puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee hallitus, jos
hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin tai säännöissä ei määrätä toisin.
Osuuskunnan säännöissä ei määrätä hallituksen puheenjohtajan
valitsemistavasta.
Varsinaisen osuuskunnan kokouksen on hallitusta valittaessa päätettävä
hallituksen jäsenten määrästä (3 – 5), päätettävä siitä, valitaanko varajäseniä,
joita sääntöjen mukaan voi olla enintään kaksi sekä päätettävä, valitseeko
hallituksen puheenjohtajan varsinainen osuuskunnan kokous vai valitseeko
hänet hallitus.

Päätös: Päätettiin, että hallitukseen valitaan 4 jäsentä. Hallitus valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitukseen valittiin Veikko Tikkanen, Philip
Donner, Voitto Pulkkinen ja Eeva Piirainen.

9§

Sääntöjen mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät
asiat
Osuuskuntalain 5:4.2§:n 5 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan
kokouksessa on päätettävä muista sääntöjen mukaan varsinaisessa osuuskunnan
kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Osuuskunnan sääntöjen 9§:n 2 artiklan mukaan osuuskunnan kokous päättää
osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.
Tilintarkastuslain (18.9.2015/1141) 3:8§:n mukaan tilintarkastuksesta
maksettava palkkio ei saa määräytyä tavalla, joka voi vaarantaa tilintarkastajan
riippumattomuuden.
Päätös: Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei
makseta palkkiota. Tilintarkastuspalkkio maksetaan kohtuullisen laskun
mukaan. Kilometrikorvauksen laskuttaminen on mahdollista.

10§

Tilintarkastaja ja varatilintarkastajan valitseminen
Osuuskunnan sääntöjen (31.07.2013) 15§:n mukaan osuuskunnalle voidaan
valita tilintarkastaja. Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen tilintarkastuslain
2:2.2§:n mukaan tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jossa
sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt
enintään yksi seuraavista edellytyksistä:
1) Taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
2) Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
3) Palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.
Osuuskunnassa lain tarkoittamista edellytyksistä valita tilintarkastaja täyttyy
vain yksi, taseen loppusumma (1 224 531,72 euroa vuonna 2018 ja 1 386
450,87 euroa vuonna 2017).
Osuuskunnalle on valittu sääntöjen mukaisesti tilintarkastaja. Tilintarkastajana
on toiminut HT Ari Piirainen. Koska osuuskunnan säännöissä ei määrätä
määräaikaisesta tilintarkastajan toimikaudesta, varsinaisen osuuskunnan
kokouksen 19.03.2016 valitseman tilintarkastaja Ari Piiraisen toimikausi on
jatkunut osuuskuntalain 7:4§:n perusteella toistaiseksi.

Osuuskunnan tilintarkastukseen sovellettavan tilintarkastuslain 2 :3 $ :n
perusteella osuuskunnalla on velvollisuus valita varatilintarkastaja. Siiiinnoksen
mukaan, jos yhteisolle on valittu vain yksi tilintarkastaja ekd tiimii ole
tilintarkastusyhteiso, on valittava ainakin yksi varatilintarkastaj a.

Mita tilintarkastuslaissa tai muussa laissa siiiidetiiiin tilintarkastajasta,
sovelletaan vastaavasti varatilintarkastaj aan.
Varsinaisen osuuskunnan kokouksen valitsee osuuskunnalle tilintarkastajan ja
ainakin varatilintarkastajan, jonka toimikausi alkaa valinnasta piiiittiiviin
osuuskunnan kokouksbn piiiittyessa tilintarkastajan toimikauden mahdollisesti
jatkuessa toistaiseksi.

Piiiitiis : Tilintarkastaj aksi valittiin tilintarkastusyhtiti, KPMG Oy.

11$

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen piiytiikirj a
Osuuskunnan kokoukselle ilmoitetaan, ett[ kokouksen poytiikirja pidetiiiin
osuuskuntalan 5 :25 .4$ :n mukaisesti viimeistii?in kahden viikon kuluttua
kokouksesta osuuskunnan toimitilassa tai internetsivuilla jiisenten niiht[viinii ja
siitii toimitetaan jiilj enn<is sitii pyytiiviille jiisenelle.

Plilitiis: Pfldtettiin, ettii p6ytiikirja pidetiiiin niihtaville osuuskunnan toimitilassa
sekd intemetsivuilla ja siitii toimitetaan tarvittaessa jiljennos sit[ pyytiiviille
Jasenelle.

12$

Kokouksen piiiittiiminen
Kokouksen puheenj oht aja pddtti kokouksen klo
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