
Vehniiin vesiosuuskunta

VARSINAINEN KOKOUS

to 14.6.2018 klo l8:00, Himma

Asialista ja osallistujaluettelo pdytekirjan liittcenii.

POYl.AKIRJA

Hallituksen puheenjohtaja yrjii Laine avasi kokoukscn klo l8:07 toivottaen liisn?iolijat
tervetulleiksi.

l) Valitaan kokoukscn puheenjohtaja ja sihteeri sekii vahintiien kaksi piiytekirjsn tarkasta.iaaj. Aiinten laskijaa:
Kokoukscn puhccnjohtajaksi valjttiin Meia Rantala. sihtceriksi valittiin Marja-Liisa Suuroncnja
I:,o..L-gTb..g: Pdlriikirjantarkastajiksi vatilriin Marjarta Orrainenja piiivi Iiarjunen.
P6yekirjanrarkastajar toinrivat rarvittaessa iiiintenlaskijoina.

2) Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu serintaijen meariiiimAllA tavalla ja onko kokous
muutoin laillinen:
Todctliin, ett?i kokouskutsu on toimitettu siientcijcn mukaiscsti kirjeitse sekiijulkaistu varsinaisen
kokouksen 31.5.2017 p?ietirksen mukaisesti 7.6.2018 ilmestynees;ii LaukaalKonnevesr_lehdessii.
Todettiin myds, ett?i kokous on laillinen.

3) Esitetiiiin tilinpiiiitais ja tilintarkastuskcrtomus edelliselte tilikaudelta:
Marja-l,iisa Suuroncn esittcli tilinpAairdksen.ja tilinrarkastuskcrromuksen tilikaudelta l.l.20l?-
3 l.) 2.2017. K:i,,tiin keskustclua.

4) Piiiitctiiiin.tuloslaskclman ja tasecn vahvistamiscsta ja toimenpitcisti, joihin vahvistctun
tasecn mukainen ylijiiemii tai tappio anlaa aihctta:
P irettiinvahvisraatuloslaskelnrajataserilikaudelrat.l.20lT_3l.l2.20tTjasiidiiehallituksen
esitykscn mukaisesri rilikaudcn rappio -72082.04€ edcllistcn tilikausien voitto_/tappiotilillc.

5)-Piietctiiiin vastuuvapauden myiintiimisestA hallituksen jesenilleja roimitusjohtajalte
tilikaudelta:
Piihtetliinmydnteiivastuuvapaushalliruksenjesenillejatoimitusjohtajalletilikaudeltal.l.20lT_
31.t2.2017.

6) PeiitcOien ylijiiemSn keyttiimiseste:
Ei aiheuta toimcnpireita.

7) MiiSretiien hallituksen puhe€njoht.jan ja jiisenten patkkiot:
Nykyiset palkkior: puheenjohrajan palkkio 330€/kk I 13o€/kokousr 8s€/neuvottclu
ja hallitukscn jasen 60 €/kokous. Palkkiot paatcftiin pirae cnnallaan.

8) Valitaan tarvittavat jesenct hallituks€en

Hallituksen PK 3/20 t8 70
Hallilukscssa jatkava!:. Toni Rautiaincn. Jami Viiyryncn. Ari Jokija yrjii t,aine

Erovuorossa 2018 ovat Reijo Parkkonen ja Scppo Ahokas



Vuonna 2019 erovuorossa ovat Ari Jokija Yrjii Lainc

Uulena jeseninii valittiin: Sari Savolaincn ja Jyrki Rantala

Uusihallitusl
Ari Joki, Yrji, Laine, Jyrki Rantala, Toni Rautiainen (varajesen), Sari Savolainenja Jami V2iyrynen
Vuonna 2020 erovuorossa ovat Toni Rautiainen ja Jami Viiyryncn
Vuonna 2021 crovuorossa ovat Jyrki Rantalaja Sari Savolaincn

9) Valitaan viihintliin yksi tilintarkastaia ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan
s€uraavan tilikauden hallintoa ja tilejii:
Laukaan kunnan laloushallinnon ohjeistuksen nlukaan osLluskuDnan.joka on saanut kunnalta
vcsihuoltoavustukscn tai lainan, tulcc valita yhdcksi tilintarkasmjaksecn kunnan tilintarkaslaja tai
lilintarkastusyhti6. Tilintarkaslajaksi lilikaudellc L L20 t ti-3 L 12.2018 vatitriin KHT pefli Keskinen
Laukaan kunnan kelttiimiista tilinlarkastusyhtiiistii, KPMG Julkishallinnon Palvclur Oy:sta.

l0) kiisitelleen muut kokouskutsussa mainitut asiat
Kokouskutsussa ei mainittu muita asioita-

ll) Kokouksen pietiis
Puheenjohtaja kiitti kokoukscen osa llistuneita j a piiarlikokouksen klo l9:25.

Kokoukscn puhccnjohtaian ja sih!ccrin allckirjoitukscl
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Pd),tak irj antarkastaj ien lausunto j a allekirjoil uksel

Olemme larkastaneet varsinaisen kokouksen piiltiikirjan ja todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi.

Piiivi Harjuncn



Vehniiin vesiosuuskunnan varsinainen kokous

14.6.2018 klo 18:00

Himma

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa kasitelliian seuraavat asiat:

l) valitaan kokouksen puheenjohtajaja sihteeri seka vahintaan kaksi ptiytakirjan tarkasrajaaja
Zienten laskiiaa

2) todetaan, onko kokouskutsu toinritettu sziantdjen miiaraamara tavaraja onko kokous muutoin
laillinen

3) esitetaAn tilinpaataisja tilintarkasruskcrtomus edelliselta tilikaudelta

4).piiiitet?ien tuloslaskelman.ia taseen seka rilinpaerdlsen vahvislamiscsta ja toimenpiteista, joihin
rahvislctun laseen mukainen ) lijeam6 lai tappio antaa aiherra.

5) p:iarctaan vastuuvapauden my6n6miscsra hallituksenjasenilleja toimirusjohtajalle tilikaudelta

6) pdateraan ylijiiaman kAyrtamisesra

7) miieratiien halliruksen puheenjohtajan ja jasenten palkkiot
puheenjohtajan palklio 330€/kk + | 3o€Aokous+gsa/neuvottetu
hallituksen jesen 60 €/kokous

8) valitaan tarvittavat j asenet hallitukseen
Hallituksen PK 3/20 t8 7g
Hallituksessajatkaval:. Toni Rautiaincn. Jami V2iyrynen. Ari Joki.ia yrj6 Laine
Erovuorossa 2018 ovat Reijo parkkoncnja Seppo Ahokas
Vuonna 2019 erovuorossa ovat Ari Jokija yrj6 Lainc

9) valitaan vahinteAn yksi tilinrarkastaja ja lilintarkasraian varamies tai tilintarkastusyhteisd
larkastamaan seur,!,rvan tilikaudcn hallintoaja tileja
Laukaan kunnan taloushallinnon ohjeistuksen muiaan osuuskunnan,.ioka on saanut kunnalta
vesihuoltoavustuksen tai lainan- turee varita yhdeksi tirintarkastajakieen kunnan tirintarkastaja tai
tilintarkastusyhtid. 'filintarkastaja KHT pertti Keskinen Laukaan kunnan kayttamestA
tilintarkastusyhtit s€, KPMG Julkishallinnon palvelur Oy:sta.

l0) kasitellaan muut kokouskutsussa mainitut asial
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Vehniiin vesiosuuskunta

Varsinainen kokous

Aika: 14.6.2018 klo l8:00
Paikka: Himma
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As oy Laukaan vehnien Puolukkarinne
Suoharjuntie 29
41140 Vehnia

VALTAKIR]A

TAten valtuutamme hallituksemme puheenjohtajan
As Oy Laukaan vehniSn Puolukkarinnetta (y-tunnus
Vehnian Vesiosuuskunnan 14.05,2018 pidettavessd
kokouksessa.

Raili Mikkosen edustamaan
0852802-9)
varsinaisessa osuuskunnan

vehniallA 10. kesdkuuta, 2018

As Oy Laukaan vehnien Puolukkarinne

*c
Hilkka Karhio
Isdnndtsije

todistaa:


