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Paikka
Aika

Vanha Riihela. Riihelantie 64. 44250 Aanekoivisto
Maanantai 4.6.201 8. klo l8:00

Osallistujalista Piiytekirjan liitteene

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Anttonen toivofti Iasnaoliiat tervetulleiksi
vuosikokoukseenja avasi kokouks€n klo 18r00.

l.

Valitaan kokorksen puh€€njohtaja ja sihteeri sek:i vehin6iin kaksi
pdytekirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat aenten laskijoina
Kokouksen puheeijohtajaksi valittiin Juhani Anttonen, sihteeriksi Marja-Liisa
Suuronen .ia piiytakirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Anttonen ja Seppo Nurmi
Pdyukiian tarkastajat toimivat tarvittaessa aanlen laskijoina.

2.

Todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu
saiinttijen miiiireiimiillii trvalh ja onko kokous muutoin laillinen
Todettiin, e$a kokouskutsu on toimiteftu saantdjen mukaan kirjeitse,jotka oli
postitettu l8.5.20l8,liseksi kokoukseta on tiedotettu kotisivuilla. Vuosikokous on
laillinen ja paAtdsvaltainen.

3.

Esitetiiiin hallituksen toimintakertomus sekn tilinpiiiitiis ja
tilintarkrstuskertomus edelliseltii tilikaudelta
Hallituksen puheenjohtaja Juhani Anttonen luki toimintakertomuksen

201 7.

Hallituksen puheeDjohlaja JuhaniAnttonen luki tilinpiiatitksen 2017 ja kavi
lApi t?irkeimmat tuDllusluvalja sen miten ne olivat muodostuneel tilikauden aikana.
Hallituksen puheenjohtaja Juhani Anftonen luki tilintarkastuskertomuksen 2017.

4.

Piieteteen tilinpeetiiksen vahvistamisesta
Vuosikokous totesi. etta tiedot oval ristiriidattomia eika eriiiviA mielipiteita
tilinpaat6ksestii noussut esille, joten vuosikokous vahvisti
Koiviston vesihuolto-osuuskunnan tilinpeebksen 201 7.

5.

Peltetdiin vastuuvapaud€n mydntiimisest[ hallituksen jiisenille
Vuosikokous mydnsi vastuuvapauden hatlitukseniiisenille tilikaudelta

I I 20I? -

3t.12.20l'.7.

6.

Pdiitetiiiin ylijeemiin kayttiimisestii
Ei aiheuta toimenpiteiu; ylijaemaa ei ole TapPio siirretaan hallituksen esityksen
mukaisesti edellisten vuosien ylijeamaJtappiotilille

1.

M?ier:itaen hrllituken puheenjohrajan iN iesenten sekii tilintarkastajien
palkkiot
ilallituksen esirys palkkioiksi hallitukscn puheenjohtajalle 600€/kk.ia hallituksen
.!iisenitle kokouspalkkio 70 €/kokous.
lilintarkasrajallc rnalsctaan la\krn mukaan.
Vuosikokous pa?itti pit?iii palkkiol entisellaan ja hyvaksyi halliluksen esilyksen'

Valitaan tarvittavat jesenel hallituksecn

{i.

Mirja wacklin (halukas jatkamaan)
muusta syysd valittava seuraavien tilallc uudet:
Jukka Viikki
Antti Paanancn
yksi varajiiscn. Tapio P6lkki (ilmaissut halukkuutensa)
hal lituksessa j atkavat:

hall ituksessa j atkavat varaj esenet:

Juhani Anttonen (erovuorossa 201 9)
Adtu Peltonen (erovuorossa 2019)
Voitto Hakonen (erovuorossa 2019)
Matti Friman (erovuorossa 2020)

Eero Hakonen (erovuorossa 2019)
Seppo Nurmi (erovuorossa 2019)

Mirja wacklin valittiin hallitukseen
Haliitukseen ei esitetty muita, uudessa hallituksessa on 5 jiisenta
Uudeksi varajaseneksi valittiin Tapio Pitlkki

9.

vatitaan vehintiian yksi tilintarkasrajs ia varatilintarkastaja tarkastameon
seuraavsn lilikaudenhallintoa ja lilejii
Hallituksen esityksena BDO Oy Tilintarkastusyhteisi'
BDO Oy Tilintarkastusyhteisit valittiin tarkastamaan seuraavan tilikauden
hallintoaja tileja.

10. Poistettu

Osuuskunnan vuosikokouksen kutsumistapa on mAarirclty seenniiisse 3 l3 $
Kokouskutsuja muut tiedonannot: Kokouskutstl toimitetaan osakkaille postitse
osakaskirjeenlia tisaksi kutsu ilmoitetaan osuuskunnan omilla verkkosivuilla

ll.

Esiteteen hallituken lalousarvio€hdotus seuraavalle tilikaudelle
Hallituksen puheeijohtaja Juhani Anttonen kiivi lapi hallituksen
talousarvio€hdotusta 201 8.
Vuosikokous kavi lapi hallitukser ehdotuksen. Keskustelu oli asiallistaja
asiantuntevaa.
Vastaehdotuksia hallituksen esitykselle ei esketty vaan vuosikokous hyviiksyi
hallituksen esityksen talousarvioksi 20 I 8.
Ta lousarv ioehdotus 20 I 8 I iitefian tenrArr ptiytak irj an liitteeksi.

12.

Kiisitelliiiin muut kokouskuisussa mainitut asiat
Kokouskulsussa ei ollul mainittu muita asioita.

13. Kokouks€n piiiitteminen
Vuosikokouksen puheenjohtaja kiitti Koiviston vesihuolto-osuuskunnan
vuosikokouksen osallistujia asiallisesta keskustelustaja hyvasta kokouksesta
Puheenjohtaja piiatti kokouksen klo I9:23.

Pdytakirjan vakuudeksi

Mar(a Lrisa Suuronen
vuosikokouksen

puheerjohtaja
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Ilannu An$onen

Seppo Nurrni

pdytAkirjantarkastaja

pij)tAkirjantarkastaia

Koiviston vesihuolto-osuuskunta
Vuosikokous l612018

Aika: 4.6.2018 klo l8:00
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VALTAKIRJA
Valtuutan lvi-teknikko Erkki Mannisen keyfiemaen Suomen
valtion/Senaatti-kiinteist6jen puhe- ja aanivaltaa Koiviston
vesihuolto-osuuskunnan vuosikokouksessa 4.6.201 8.
Kopio yhti6kokouksen patytakirjasta (liitteineen) pyydetiien
toimittamaan Senaatti-kiinteistdille osoitteella:
Senaatti-kiinteislol, Paiivi HiiteH, PL 237, 00531 Helsinki.
Helsingisse 4. paivend kesekuuta 2018
Suomen valtio
Senaatti-kiinteistdt
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SENAATT-KINTE|SIoi vaihde o2o5 8111
lintu,ahdenkatu s A, PL 237 y-tunnus 1503388-4
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Helsinki

www.senaatti.fi

9;

:EE;E;HEFFERe:EEa

se.$.EEgrsEEEEgEgH
,GI

.=RS+'-5

?r
i
3
6

z

EEEp-Q!1!e:-::s-

,a

q
t6!
o,.

na I:-==

??g
olil
Lae&
o@-ro-

fur:6
i:

6:o_

I46
r i! *
itrE
6<tt

Ri-;p:Ec3as;!:[-"
;Fi9i, E1E_IE:!r€-stt?elrr
*6 =EhHHgE 6iCi$g:-;;s3!i**ii;E
3E iEttFE! EgqgqsEE;F!5iFer3'

:?

E:-o-i'

q
_9

o"
to I
6ir6

