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Vehn i än vesi ost-tttskltnta

VARSINAINEN KOKOUS

ma 289.2020 klo I 8:00, llimrna

Asial ista j a osal I istr-rjaluettelo pöytäkirj an li itteenä'

pövrÄxIRJA

llallituksen puhcenjohtaja Yr1ö Laine avasi kokor-rksen klo l8:00 toivottacn läsnäolijat

tervetulleiksi.

1) Valitaan kokoukscn puheeniohtaia ia sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkir.iantarkastajaa

ja ääntenlaskijaa:
kokoukse. puhecnjohtaiaksi valittiin Flenri Keururlainen, sihtccriksi valittiin Marja-l.iisa suuronen'

Pöytäkirjantarkastaiiksi valittiin Marjatta Orrainen ja Anitta Väyryncn' Pöytäkirianlarkastajat

toirnivat tarvittacssa ääntenlaski.ioi na.

2) Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla.ia onko kokous

muutoin laillinen:
.l-odettiin. 

cttä kokouskutsr-r on toinritcttu sääritöjcn mukaiscsli kiricitse päiväykscllä l5'9'2020'
-l'odcttiin tryös, cttä kokours or.r laillirlcrt'

3) Flsitctään tilinpäätös ia tilintarkastuskcrtomus cdelliseltä tilikaudelta:
yrjii Lainc esitteli tilinpäätökscn ia tilrnrzrrkasruskcrtonrukscn tilikauclclta 1 . 1 .201 9-3 1 '12'2019 '

Käytiin kcskustclua.

4) päätetään tuloslaskelman ja tascen vahvistamiscsta ja toimcnpiteistä, joihin vahvistetun

taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta:
päätettiin vahvistaa tr.rloslaskelma.ja tasc tilil<auclclta I . I .2019-3 I . l2.2o19 ja siirtää hallitr'rkscn

csityksen ,rnkaiscsti tilikar.rdcn yliiäärnä 1345,43 c c<Jcllistcn tilikar-rsicn voitto-/tappiotilitlc'

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämiscstä haltituksen jäsenillc ja toimitusjohtajallc

tilikaudelta:
Päätcrtiin myöntää vastLruvapar,rs hallitukscn.läscnillc tilikaLrdelta I ' l '2019-3 I ' 12'2011) '

'lbimitus.f ohtaiaa ei olc.

6) Päätetään ylijäämän käyttämisestä:
Yl rj äämä siirrctaan cclcl listcn ti I ikausicn voitto-/tappioti li Ile'

7) Määrätään hallituksen puhcelrjohtajan ja jäsentcn p-alkkiot:

Nykyisct palkkiot: puhcenlohtaian palkkio : jOeTft r 13g€/kokotrs+ 85C/ncttvottclu

1a'trattitut<sen jäsen 60 €/ktkous. Palkkiot päätcttiin pitää ennallaa.'

8) Valitaan tarvittavat iäsenet hallitukseen

Ilallitukscssa jatkavat:.Yriö Lainc, Merltt'i tlcishancn' Sari Savolaincn"lyrki Rantala

Vuonna 2020 crovrorossa ovat.lan-lr viiyryncn.ia 
-foni Rautiainctt. crovttot'oisct ovat kiiytcttävissä

lrallitusta valittacssa, crovuoroisct vallttiin uurdcllccn.

Ilallitus Yrjri Laine, Mauri Ilciskancn. Sari Savolarncn' Jyrki Rantala ja Iami Väyrynen'

Varirj ;isenenä'l'oni Rautiaincn



9) lalitaan vähintään yksi tilintarkastri: je tilinterkastajan raramies tarkastamean
seuraavan tilikauden hallintoa je tileiä:
Laukaan kunnan taloushallinnon ohterstuksen mukaan osuuskuman. loka on saanut kunnalta
vesihuoltoavustuksen tai lainan. tulee ralita y-hdeksi tilinrarkastalakseen kunnan tilintarkastaja tai
tilrntarkastusy'htiö. Ehdotus: Tilintarkastaja KHT Anna-Riikka l\launula KPMG Oy:stä.
Tilintarkastajaksi tilikaudelle I.l .1010-i 1.12.2020 valittiin KPi\lG Oy KHT Anna-Riikka N4aunula.

l0) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Kokouskutsussa ei mainitnr muita asioita.

l1) Kokouksen päätös
Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallisruneita ja päätti kokouksen klo l8:55.

Kokouksen puheenj ohtaj an j a s ihteerin allekirj oitukset

U.,,*" (U/:
Henri Keurulainen. puheenjohtaja

Pöytäk irj antarkastaj ien lausunto j a allekirj oitukser

Olemme tarkastaneet varsinaisen kokouksen pöyäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi.

Anitta Väyrynen,



Vehniän vesiosuuskun nan varsinainen kokous

28.9.2020 klo l8:00

Himma

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

l) valitaan kokouksen puheenjohta.ia.ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöy1äkirian tarkasta.laa ja
äänten laskijaa

2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla.f a onko kokous muutoin
laillinen

3) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

4) päätetään tuloslaskelman ja taseen sekä tilinpäätökser-r vahvistamisesta.ia toimenpiteistä".ioihin
vahvistetun taseen mukainen yli.iäämä tai tappio antaa aihetta.

5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukscn.iäserrille.ia toimitus.lohta.ialle tilikaudelta

6) päätetään ylijäämän käyttämisestä

7) määrätään hallituksen puheenjohtajan.ia jäscnten palkkiot
puheenjohta.ian palkkio 330€/kk t I 30€/kokous l-.85€/neuvottelu
hallituksen jäsen 60 €/kokous

8) valitaan tarvittavat iäsenet hallitukseen
Ilallituksessaiatkavat:.Yrjö l-aine, Mauri Fleiskanen, Sari Savolainen, Jyrki Rantala
Vuonna 2020 erovuorossa ovat Jami Väyrynen ia 'loni Rautiainen, molemmat ovat edelleen
käytettävissä. Mikäli em. henkilöt hyväksytään hallituksen.iäscniksi. hallitus.iatkaa nykyisellä
kokoonparrolla.

9) valitaan vähintään yksi tilintarkasta.f a.ja tilintarkasta.jan varamit:s lai tilintarkastusyhteisö
tarkastamaan seuraavar-r ti likauclen hallir-rtoa ja tile.iä
Laukaan kunnan taloushallinnon ohjcistukscn mukaan osuuskunnan..ioka on saanut kunnalta
vesihuoltoavustuksen tai lairran. tulee valita yhdeksi tilintarkasta.iakseen kunnan tilintarkasta.ia tai
tilintarkastusyhtiö. Ehdotr,rs: 'l'ilintarkasta.ja KII'f Anna-Riikka Maunula KI'}MG Oy:stä.

l0) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

I l) kokouksen päättäminen



Vehniän vesiosuuskunta
-

Varsinainen kokous

Aika: 28.9.2020 klo 18:00
Paikka: Himma
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