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Vehniiin vesiosuuskunta

VARSINAINEN KOKOUS

to 31 .5.2017 klo 18:00, Himma

p6yrArIRJA

Hallituksen puheenjohtaja Yrjri Laine avasi kokouksen ja toivotti l[sntiolijat tervetulleeksi.

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekii viihintiiiin kaksi pOytiikirjan tarkastajaa
ja iiiinten laskijaa: kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Joki ja sihteeriksi Tuomas Korhonen.
Priytiikirjantarkastajiksi valittiin Merja Rantala ja Pasi Rantala. Priytiikirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa [iintenlaskij oina.

2) Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu siiiintiijen miiiiriiiimiillii tavalla ja onko kokous
muutoin laillinen: todettiin, ett[ kokouskutsu on julkaistu siiiintdjen mukaisesti 27 .4.2017
ilmestyneess[ Laukaa-Konnevesi-lehdessii ja ettfl kokous on laillinen.

3) Esitetiiiin toimintakertomus, tilinpiiiitiis ja tilintarkastuskertomus edelliseltii tilikaudelta:
Esitettiin toimintakertomus, tilinp[ltds ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2016-31.12.2016.
Kiiytiin keskustelua, joka kosketteli my6s aikaisempia, jo hyviiksyttyjii tilikausia.

4) Piiiitetiiiin tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistii, joihin vahvistetun
taseen mukainen ylijiiiimii tai tappio antaa aihetta:
Piiiitettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1 .l .2016-31.12.2016 ja siirtiiii hallituksen
esityksen mukaisesti tilikauden tappio -64 679,66 edellisten tilikausien voiuo-/tappiotilille.

5) Piiiitetiiiin vastuuvapauden mydntiimisestii hallituksen jiisenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta: p5iitettiin mycintiiii vastuuvapaus hallituksen jiisenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
1.1.20t6-31.t2.20t6.

6) Piiiitetiiiin ylij iiiimtin kiiyttiimisestii : ei aiheuta toimenp iteit[.

I Miinriitiiiin hallituksen puheenjohtajan ja jiisenten palkkiot: kokous hyv[ksyi hallituksen
esityksen puheenjohtajan palkkiosta, joka on 330€/kk + 130€/kokous + 85€/neuvottelu. Kokous
hyviiksyimyds esitetyn maksakustannusten korvauksen koko hallitukselle 0,41€lkm kokouksista ja
neuvotteluista. Kokous ei hyviiksynyt hallituksen esitystii hallitusten jiisenten kokouspalkkiosta
13O€/kokous. Kokous teki oman esityksen 60€/kokous/jiisen. Niiistii kahdesta esityksestii
jiirjestettiin koe6iinestys. Kokouksen esitys voitti koeiiiinestyksen. N[in ollen hallituksen jiisenille
maksetaan jatkossa kokouspalkkiota 60€/kokous. 
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8) Valitaan tarvittavat jiisenet hallitukseen

Hallituksessa jatkavat: Yrjo Laine, Reijo Parkkonen, Seppo Ahokas.

Uutena jiiseninii valittiin: Toni Rautiainen, Jami Viiyrynen, Ari Joki.

Uusi hallitus: Yrjo Laine, Reijo Parkkonen, Seppo Ahokas, Toni Rautiainen, Jami Viiyrynen, Ari

Joki.

9) Valitaan viihintiiiin yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan

seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejii: Laukaan kunnan taloushallinnon ohjeistuksen mukaan

osuuskunnan, joka on saanut kunnalta vesihuoltoavustuksen tai lainan, tulee valita yhdeksi

tilintarkastajuk...n kunnan tilintarkastaja tai tilintarkastusyhtio. Tilintarkastajaksi tilikaudelle

I .l .201 7 -31 .12.2017 valittiin KHT Pertti Keskinen Laukaan kunnan kiiyttiimiistii

ti I i ntarkastusyhtidstii, KPMG J ulki shal I innon Palvelut oy :st6.

10) Miiiiriitfldn, missf, sanomalehdessii kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan :

Varsinaisen kokouksen kokouskutsu piiltettiin julkaista Laukaa-Konnevesi -lehdessii.

I 1 ) Piiiitetiiln osu u sku n nan siiii ntdm u u toksesta :

14$
Osuuskunnan kokoukset

Uusi:
Jiisenet kiiyttiivat piiatosvaltaansa sille lain tai siiiintdjen mukaan kuuluvissa asioissa osuuskunnan

kokouksissa.
osuuskunnan varsinainen kokous pidetziiin kerran vuodessa.

ylimiiiiriiinen osuuskunnan kokous pidetiiiin, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on

muutoin lain mukaan Pidettiivii.

Kokoukset pidetiiiin osuuskunnan kotipaikassa, jollei hallitus yksittiiistapauksessa miiiiriiii

kokouspaikaksi jotakin muuta Suomen paikkakuntaa'

Kokouksessa on kullakin jiisenellii yksi iiiini. Osuuskunnan kokouksen piiiitdkseksitulee se

mielipide, jota kannattaneilla jasenilla on enemm[n kuin puolet annetuista iilnistii. Vaalissa

katsotaan valituksi se, joka sal eniten ii6niii. Aanten mennessd tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta

muissa asioissa tulee vtimaan se mielipide johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Ellei vaaleissa. milloin toimeen tai tehtavaan on ehdotettu useampaa kuin kahta henkiloii, kukaan ei

ole saanut enemmistoii annetuista iiiinistii, toimitetaan uusi iiiinestys niistii ehdokkaista joita on

iiiinestyksess[ kannatettu. Valituksi katsotaan tiillciin se joka on saanut suurimman iiiinimiiiiriin'

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitii, ettii kokouksessa pidetiiZin poytiikirjaa.

Aiiniluettelo on oteitava poytzikirjaan tai liitettavii siihen. Poytiikirjaan on merkitttivl kokouksessa

tehdyt piiiitdkset ja aanesiylsen tulos. Jos p?iiitos on iiiinestyksen tulos, on pdytiikirjaan merkittiivii,

miten 2iiinet ovat jakautuneet.

pdy,tiikirja on kokouksen puheenjohtajan ja viihintii[n kahden kokouksessa sitii varten valitun

pdytiik i rj antarkastaj an tarkastettava j a al leki rj o itettava'
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Vanha:
Osuuskunnan varsinainen kokous pidetiiiin kerran vuodessa

hal I ituksen miiiiriiiimiinii piii viinii ennen toukokuu n loppua'

yli*aa,ainenosuuskunnankokouspidetii[n,milloinhallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai se on muutoin lain mukaan

pidettiivii.
kokoukset pidetiiiin osuuskunnan kotipaikassa' jollei hallitus

yksittiiistapauksessa miiiiriiii kokouspaikaksi jotakin muuta

Suomen paikkakuntaa.

iokouksessa on kullakin jiisenellii yksi tiiini. osuuskunnan

kokouksenpti[tokseksituleesemielipide,jotakannattaneilla
jiisenillii on enemmf,n kuin puolet annetuista |i?."ittn 

VT.l]:::
'katsotaan valituksi se, joka iaa eniten iiiiniii. Aanten mennessd

tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan

se mielipide johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt'

Ellei vaaleisia, milloin toimeen tai tehtAvaan on ehdotettu

,r.urnpuukuinkahtahenkil6ii,kukaaneiolesaanutenemmistdii
annetu i sta iiiin i stii, to i m itetaan uusi ii[nestys n i i stii ehdokkai sta

j o ita on iiiinestyksessii kannatettu' Val ituks i katsotaan

iatttiin se joka on saanut suurimman iiiinimziiiriin.

Kokouksenpuheenjohtajanonhuolehdittavasiitflettiikokouksessa
p idetiiiin pdytiikirj aa. A[n i I uette I o on otettava

itiv,af.i,;Ln tui tiitettav[ siihen' Piiytakirjaan on merkittlvii.

Ioloufr.rta tehdyt piiiitdkset ja hiinestyksen tulos' Jos piiiittis

on iiiinestyksen tuioi, on poytiikirjaan merkittiivii" miten iiiinet

ovat jakautuneet.

etiytat.irlaonkokouksenpuheenjohtajanjaviihintniinkahden
kokouksessasitiivartenvalitunpoytiikirjantarkastajantarkastettava
ja allekirjoitettava.

1s$
Varsinainen osuuskunnan kokous

Uusi:
varsinainen osuuskunnan kokous on pidettiivii kuuden kuukauden kuluessa tilikauden piiiittymisestii

hallituksen miiiiraiimiinii piiiviinii. varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa k[sitell6iin seuraavat

asiat: 
,) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekii viihintiiiin kaksi poytiikirjan tarkastajaa

ja liinten laskijaa sekti vahvistetaan tyojiirjestys'

2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sliintdjen mdiiriiiimiillii tavalla ja onko kokous

muutoin laillinen'

3) esitet[iin tilinpiiiitds ja tilintarkastuskertomus edelliseltii tilikaudelta

4) pii[tet6iin tuloslaskelman ja taseen sekii tilinpiiiitoksen vahvistamisesta ja toimenpiteistti'

joihin vahvistetun taseen mukainen ylijiiiimii tai tappio antaa aihetta'

5) piiiitetiian vastuuvapauden myont[misestii hallituksen jiisenille ia toimitusjohtajalle

tilikaudelta



6) piiiitetiiiin ylijiiiimln kiiyttiimisestii

7) miiiiriitiiiin hallituksen puheenjohtajan ja jiisenten palkkiot

8) valitaan tarvittavat jiisenet hallitukseen

9) valitaan viihintiiiin yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tai tilintarkastusyhteiso

tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejii

l0) kiisitelliiiin muut kokouskutsussa mainitut asiat

Jasenellii on oikeus saada osuuskunnan kokouksen toimivaltaan kuuluva asia osuuskunnan

kokouksen kasiteltavaksi, jos hiin kirjallisesti sitii vaatii hallitukselta 31.3. mennessii siten, ettii asia

voidaan si s?il lyttiiii kokouskutsuun.

Vanha:
Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa kiisitelliiiin seuraavat

asiat:
l) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekii viihintiiiin
kaksi poytdkirjan tarkastajaa ja iilinten laskijaa
2) todetaan, on ko kokouskutsu to i m itettu sii[nt6j en miiiiriiamiil lii
tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
3 ) esitetiiiin ti I inpiiiitos j a ti I i ntarkastuskertomu s ede I I i seltii

tilikaudelta
4) piiiitet[2in tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteist[,
joihin vahvistetun taseen mukainen ylijiiiimii
tai tappio antaa aihetta.
5 ) piilitetiiiin vastu uvapau den m ydntiim i sestii hal I ituksen j iisen i I le

ja toim itusjohtajal le ti likaudelta
6 ) p iiiitetiiiin y I ij ii[m 2in k iiyttiim i se stii

7) maardtaan hallituksen puheenjohtajan ja jEsenten palkkiot
8) valitaan tarvittavat jiisenet hallitukseen

9) val itaan v[h intiiiin yksi ti I intarkastaj a ja ti I i ntarkastaj an

varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa
ja tilejii
1 0) miiiiriitiiiin, m i ssii sanom al ehdessii kutsu osu uskunn an

kokoukseen j u lkai staan

I l) kiisitelliiiin muut kokouskutsussa mainitut asiat

165
Kokouskutsu

Uusi:
Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava

jiisenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistiiiin viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan siihkopostilla tai kirjeitse jokaiselle jiisenelle,

jonka osoite on osuuskunnan tiedossa ja lisiiksi kutsu voidaan toimittaa muulla yleisestijiisenten

ti.dokri tulevalla tavalla. Kutsussa on mainittava kokouksessa kiisiteltiiviit asiat. ,4rl_VIU
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Jos kokouksessa kiisitelliiiin osuuskuntalain 5 luvun 2l $:ssii tarkoitettua asiaa, kokouskutsu on

toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistiiiin kuukautta ennen kokousta.
v

!,:,

piilitosehdotukset sekii, jos kokouksessa kasitellaan tilinpiiiit<ista, tilinpaatds, toimintakertomus ja

tilintarkastuskertomus, tn viihintiiiin viikon ajan ennen kokousta pidettiivli jiisenten nlhtiiviinii

osuuskunnan piiiikonttorissa tai internetsivuilla.

Jos kokouksessa kasitell[6n sii[ntojen muuttamista tai osuuskuntalain 5 luvun 2l $:ssii tarkoitettua

asiaa taikka uusien osuuksien tai oiakkeiden antamista tai omien osuuksien tai osakkeiden

hankkimista tai lunastamista, kutsussa on mainittava piiiitosehdotuksen pii[asiallinen sisiiltd sekd se,

annetaanko, hankintaanko tai lunastetaanko osuuksia tai osakkeita suunnatusti.

Vanha:
Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan

kokoukseen on toimitettava jiisenille aikaisintaan kahta

kuukautta ja viimeistiiiin viikkoa ennen kokousta'

7

Kokouskutsu toim itetaan i lmoituksel la, j oka j ulkaistaan ainakin

yhdessii osuuskunnan kokouksen mliiriiiimiiss6 sanomalehdessii,

iai postitse, kirjallisesti l[hettiii kiiytiien, telekopiona

tai siihkopostiviestinii jokaiselle jiisenelle, jonka osoite on

osuuskunnan tiedossa.

Jos kokouksessa k[sitelliiiin osuuskuntalain 4 luvun l2 $:ssii

mainittua asiaa, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta

kuukautta ja viimeistiiiin kuukautta ennen kokousta. Kokouskutsu

on t[lloin aina toimitettava postitse, kirjallisesti liihetti6

k[yttiien, te lekop i ona tai siih kopo sti v iesti n[ j okai sel I e

jiisenelle, jonka osoite on tiedossa.

kutsussa on mainittava kokouksessa kiisiteltiivlt asiat'

J os kokouksessa kiis ite I I ?iln siiiinttij en m uuttam i sta tai osuu skuntal ai n

4 luvun l2 $:ssii tarkoitettua asiaa taikka uusien

osuuksien, lislosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista,

kutsussa on lis[ksi mainittava piiiitdsehdotuksen pii[asiallinen

sisiilt6.

175
Hallitus

Uusi:
Osuuskunnan kokous valitsee hallituksen jiisenet'

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu viisi (5 j jiisentii ja yksi varajiisen, jotka valitaan toimiinsa

kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jasenten toimikausi alkaa valintakokouksen piiiittyessii ja

piiiittyy uuden jiisenen valintaan. Hallituksen jiisenistii on erovuorossa vuosittain kolmannes, aluksi

arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ensimm[isessii valintaa seuraavassa kokouksessaan'

Jos hallituksen jiisenen teh6va tulee kesken toimikauden avoimeksi taijos jiisen menettiiii

osuuskuntalain 6 luvun l0 $:ssii siiiidetyn kelpoisuutensa, jiisenen sijalle tulee varajiisen.

Hallituksen on huolellisesti toimien edistettiivii osuuskunnan etua. Hallitus huolehtii osuuskunnan

hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta jiirjestiimisest2i (yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitii. ettii

-6/tt/v



kirjanpidon j a varainhoidon valvonta on asianmukaisesti j iirj estetty.

Vanha:
Osuuskunnan hallitukseen kuuluu kuusi (6) jiisentti, jotka

val itaan toim i insa kolmeksi vuodeksi kerral laan.

Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan eninttitin

niin monta varajiisentii kuin hallituksessa on jasenia. Varajiisenet

voidaan valita asianomaisten hallituksen jiisenten

henki lokohtaisiksi varam iehiksi.
Hal I itukseen voidaan valita osuuskunnan jiisen tai vaihtoehtoisesti

hiinen aviopuol isonsa j a osuuskunnan jiisenenii

olevan yhteison edustaja. Toimitusjohtaja voidaan valita

hallitukseen riippumatta siitii, onko h[n osuuskunnan jiisen.

Sellainen jiisen tai sellaisen jiisenyhteiscin edustaja, joka ei

siiiinno I I i sesti kdytii h yviikseen osu u sku nnan palve I uksia

ei saa kuulua hallitukseen.

Hallituksen jiisenist[ on erovuorossa vuosittain kolmannes,

aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.
Hal litus val itsee keskuudestaan vuodeksi kerral laan puheenjohtajan

ja varapuheenjohtajan.

18$
Hallituksen kokoukset

Uusi:
Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitii, ettii hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on

kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen j[sen tai toimitusjohtaja sitii vaatii. Jollei hallituksen

puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa hallituksen
jAr.n,lts ratrintaiin puolet hallituksen jiisenistii hyviiksyy koolle kutsumisen. Kutsun voi toimittaa

mycis ioimitusjohtaja. Hallitus voi piiiitt[ii, ettii muukin kuin hallituksen j6sen saa olla l2isnii

kokouksessa. ioimitusjohtajalla on oikeus olla liisnii hallituksen kokouksissa ja kiiyttiiii niissii

puhevaltaa, vaikka hiin ei olisikaan hallituksen jiisen, jollei hallitus pii2itii toisin.

Hallitus on piiiitosvaltainen, kun saapuvilla on enemmdn kuin puolet sen jiisenten koko

lukum[iiriistii. Piiiitostii ei kuitenkaan saa tehdii, ellei kaikille hallituksen jiisenille ole

mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian kiisittelyyn. Jos hallituksen jiisen on

estynyt, hiinen tilalleen tulevalle varajiisenelle on varattava tilaisuus osallistua asian kiisittelyyn.

Hallituksen kokouksessa tulee piiiitdkseksi se mielipide, jota enemmiin kuin puolet liisnii olevista on

kannattanut taijos ii[net menevit tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen

puheenjohtajanvaalissa iiiinten mennessd hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla.

Jos piiiitds tehd[iin teknisen apuvalineen kautta, pliitds on kirjattava, allekirjoitettava, numeroitava

.ia siiilytettiivii noudattaen, mitii hallituksen kokouksen p<iytiikirjasta siiiidetiiiin.

Hallituksen kokouksesta on laadittava poytiikirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtajan

lis[ksi yksi hallituksen siihen valitsema kokoukseen osallistunut jiisen. Hallituksen jiisenellii ja

toimitusjohtajalla on oikeus saada eriiivii mielipiteensii merkityksi poytiikirjaan. Poytiikn* ":4
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numeroitava juoksevasti ja siii lytettiivii luotettavalla tavalla.

Vanha:
Hallituksen kokoukset
Hallitus on piiiit6svaltainen, kun saapuvilla on enemmiin kuin
puolet sen jiisenten koko lukumiiiiriistii. P[fltostii ei kuitenkaan

saa tehdii, ellei kaikille hallituksen jiisenille ole mahdollisuuksien
mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian kiisittelyyn.
Jos hallituksen jlisen on estynyt, htinen tilalleen tulevalle varajiisenelle

on varattava tilaisuus osallistua asian kiisittelyyn.
Hallituksen kokouksessa tulee pliitokseksi se mielipide, jota

enemmin kuin puolet liisniiolevista on kannattanut taijos iiiinet
meneviit tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

Hallituksen puheenjohtaj an vaal issa iiiinten mennessd hall ituksessa

tasan puheenjohtaja valitaan arvalla.
Puheenjohtajan on huolehdittava siitii, ett[ hallitus kokoontuu

tarvittaessa. Lisiiksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus
koolle, jos hallituksen jiisen tai toimitusjohtaja sitii vaatii.
Toim itusj oh tajalla on, vaikka hiin ei ol i sikaan hal I ituksen
j iisen, oikeus ol la liisnii hal l ituksen kokouksiss a ia kdyttaa
niissii puhevaltaa, jos ei hallitus miiiiriityissii tapauksissa toisin
piiiitii.
Hallitus kiisittelee muun muassa seuraavat asiat:

I ) piiflttiiii osuuskunnan palveluista perittavistii maksuista

\ pilAffiiii osu uskunn an pal ve I uj en tarj oam i sta koskev i en

sopimusten ehdoista
3) tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa
sekii kirjanpitoa tahi miiiir[ii jonkun jiisenistiiiin ajoittain
toimittamaan tiillaisia tarkastuksia
4) pddttaii osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja
valmistelee siinii kiisitelt[viit asiat ja
9

5) ktsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen

toimenpiteit[ vaativia asioita.
Hal I ituksen kokouksesta on laad ittava poytdkirj a, j onka al lekirj oittaa

kokouksen puheenjohtaja ia,jos hallitukseen kuuluu
useita jiiseniii, viihintiiiin yksi hallituksen siihen valitsema
jiisen. Hallituksen jiisenellii ja toimitusjohtajalla on oikeus

saada eriiivii m ie I i p iteen sii merkityks i ptiyt[ki rj aan. P oytiiki rj a

on n umero itava j u oksevast i j a siii I ytettiivii I uotettaval I a

tavalla.

21$
Tilikausi ja tilinpiiiitiis

Uusi:
Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpiiiitos.

Tilinpiiiit<is ja toimintakertomus on laadittava neljdn kuukauden kuluessa tilikauden piiiittymisestii.

Tilinp[iitds ja toimintakertomus on jiitettiiv6 tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistliin ku

ennen sitii kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase esitetiian vahvistettaviksi.
ukautta
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Vanha:
Ti I ikausi j a ti I inpiiiitds
Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta
on laadittava ti I inpiiiitos.
Tilinpiiiitdksen tulee olla valmiina ja se on jlitettiivii tilintarkastajille
tarkastettavaksi viimeist[[n kuukautta ennen osuuskunnan

varsi nai sta kokousta. kuitenkin vi imei stiiln ennen

maaliskuun loppua.

22$
Tilintarkastajat

Uusi:
Osuuskunnalla on v[hintiiiin yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteis6, jotka

val itaan toistaiseksi.

Vanha:
Osuuskunnal la on viih int[[n yksi ti I intarkastaja ja varat i I intarkastaj a,

jotka valitaan toistaiseksi.

2s$
J5senen erottaminen

Uusi:
Jiisen voidaan erottaa,jos h[n on laiminlydnyt jiisenyydestii johtuvan velvollisuutensa, ei eniiii kiiytii

osuuskunnan palveluita, aiheuttaa osuuskunnalle vahinkoa tai muutoin toimii osuuskunnan edun

vastai sesti. J iisenen erottam i sesta piiiittili hal I itu s.

Jiisenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja piiiitoksen tekeviistii hallituksen

kokouksesta viih i ntiiiin kuu kautta ennen kokousta.

Vanha:
JSsenen erottaminen
Osu u sku nnan hal I itus piiiittiiii j 2isen en erottam i sesta.

J iisen voidaan erottaa osuuskunnasta,
l) jos jiisen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan

suorita maksujaan osuuskunnalle tai tiiytii muita jiisenyydestii
johtuvia velvol I isuuksiaan
2) jos jiisen kokonaan tai osaksi luopuu kiiyttiimiistii hyviikseen

osuuskunnan palveluksia
3) jos jiisen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa,

tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien
vastaisesti
4) jos jiisen toimii sopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa

olevien yleisten miiiirliysten tai yleisten toimitusehtojen
vastaisesti tai
5) jos jiisen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi.

v

{:',
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v Kokous valtuuttaa hallituksen tekemriiin tarvittaessa mahdollisia PRH:n edellyttiimiii teknisi2i

muutoksia siiiintdpiiivitykseen.

l2) Kokouksen Piiiitiis
pu'heenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita sekii kokouksen valmistellutta hallitusta ja

toimihenki16itd ja piiiitti kokouksen klo 2l:23.

Tuomas Korhonen, sihteeri

Pdy'takirj antarkastaj i en I ausu nto j a al I eki rj o itukset

olemme tarkastaneet varsinaisen kokouksen pdytiikirjan ja todenneet sen kokouksen kulun

mukaiseksi.
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