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KYLÄSAAREN JÄTEVESIOSUUSKUNTA, osuuskunnan kokous nro 18 

Kyläsaaren Kylätalolla sunnuntaina 26.11.2017.    Klo 15.00- 
 

Osuuskunnan varsinaisen kokouksen asialista (syyskokous) 
 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 

3. Kokouksen sihteerin valinta 

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta 

5. Todetaan läsnäolijat ja läsnäolijoiden oikeudet 

• läsnäolijat ja valtakirjat kirjataan osakasluetteloon ja sen jatkeelle. 

• päätetään osakkaiden valtakirjallisten edustajien oikeuksista kokouksessa. 

• päätetään muiden kuin osakkaiden oikeuksista kokouksessa. 

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• todetaan kokouskutsun sääntöjenmukaisuus, 2 kk – 2 vk. Kutsu SK 29.10.2017 ja 

12.11.2017 

• sekä s-posteilla 10.10.2017 ja  

• vahvistetaan kokouksen sääntöjenmukainen laillisuus ja päätösvaltaisuus.   

7. Päätetään kokouksen asialistasta 

8. Korjattu tilinpäätös, tilintarkastajan lausunto ja verotuspäätös nro 1 ja 2 

• Esitetään perusteet osuuskunnan syyskokoukselle 2016 esitettyyn ja päätettyyn 

palautuskelpoisten liittymismaksujen (laina liittyjiltä 1 030 419,34 €) siirtoon 

jatkorakennusrahaston. Osuuskunnan kokouksessa 26.3.2017 oli vahvistettu 

tilinpäätös, jossa tulos on tappio -14 547,44 €, oma pääoma 1 087 259,85 € ja tase 

1 093 589,14 € sekä palautuskelpoiset liittymismaksut 0,00 € ja muut velat 6 305,85 €. 

• Esitetään verohallinnon selvityspyyntö keväällä 2017 vahvistettuun vuoden 2016 

tilinpäätökseen ja veroilmoitukseen. 

• Esitetään vuoden 2016 korjattu tili- ja toimintakauden tilinpäätös 2.10.2017.  

• Esitetään vuoden 2016 korjatun tili- ja toimintakauden tilinpäätöksen 

tilintarkastuskertomus 5.10.2017. 

• Käsitellään ja merkitään tiedoksi 

9. Osuuskunnan taloustilanne 

• Esitetään ja merkitään tiedoksi jätevesiosuuskunnan taloustilanne. 

• Esitetään ja merkitään tiedoksi jätevesiosuuskunnan Osuuspääoman tilanne 

10. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä toimenpiteistä päättäminen 

• Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase vuoden 2016 korjatun tili- ja toimintakauden 

tilinpäätöksen mukaan, jossa tappio -14 547,44 €, oma pääoma 6 840,51 € ja tase 

1 093 589,14 € sekä palautuskelpoiset liittymismaksut 1 080 419,34 ja muut velat 

6 305,85 €. 

•  Alijäämä (tilikaudentappio) kirjataan voitto/tappio tilille. 

11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja vastuullisille toimijoille 

päättyneeltä tilikaudelta 2016. Ehdotetaan vastuuvapauden myöntämistä. 

12. Käsitellään osakkaiden luottamus hallitukseen ja sen jäseniin 

13. Toimintakatsaus 

• Esitetään ja merkitään tiedoksi jätevesiosuuskunnan toimintakatsaus 2017 

14. Päätetään hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, talous- ja 

rakentamisvastaavan, jäsenten sekä varajäsenten palkkioista sekä muista vastaavista 

osuuskunnan maksettaviksi tulevista palkkioista 

• Palkkioperiaatteet ja perusteet 

• Palkkioiden suuruudet 

• Ehdotetaan pidettäväksi ennallaan. 
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15. Hallitusvalinnat.  

• Ehdotetaan hallituksen kooksi 5 varsinaista ja 3 varajäsentä (Säännöissä varsinaisia 3 – 

5 ja varajäseniä 2 – 4. OSKn osakasjäsen, avio-/avopuoliso tai yhteisöjäsen) 

• Todetaan hallituksen jäsenten toimikaudet ja erovuorossa olevat. 

• Valitaan erovuoroisten 2 vapaalle hallitusjäsenpaikalle jäsenet kolmivuotiskaudeksi. 

• Valitaan hallitukseen 3 varajäsentä yksivuotiskaudeksi. 

16. Tilintarkastaja valinnat 

• Todetaan tilintarkastajan Kaarina Pyydönniemen HT jatkavan toistaiseksi 

17.  Valitaan varatilintarkastaja. Ehdotus Kalle Kotka HT  

18. Toimintasuunnitelma, ja Talousarvio vuodelle 2018 

• Toimintasuunnitelman esittely ja käsittely 

• Talousarvion ja maksujen esittely ja käsittely 

• Mahdollisten täydennysrakentamisten valtuutukset ja toimintaohjeet 

19. Käsitellään Rakennushankkeen RH3 tilanne ja talous 

20. Päätetään Jälkiliittyjän liittymän Perushinnasta vuodelle 2018 

21. Päätetään osuuskunnan Hinnasto vuodelle 2018 

22. Päätetään Jälkiliittyjälisän suuruus vuodelle 2018 

23. Päätetään hallituksen valtuuksista jälkiliittyjäosakashakemuksien käsittelyyn ja hinnoitteluun 

• Ehdotetaan hallitukselle valtuudet hoitaa sääntöjen mukaan 

24. Päätetään osuuskunnan kokouskutsujen julkaisemisesta ja tiedottamisesta 

• Satakunnan Kansassa ja nettisivuilla sekä ilmoitustauluilla 

25. Muut mahdolliset asiat 

26. Kokouksen päättäminen 

 

 

 

********************************************************** 

 

Kevätkokouksen 2017 vahvistama v.2016 tilinpäätös 
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************************************ 
 

 

 

 

 

Hallituksen 2.10.2017 vahvistama korjattu v.2016 tilinpäätös 

 

 

 
 

 

Muilta osiltaan tilinpäätös on sama kuin osuuskunnan kevätkokouksen hyväksymä 

tilinpäätös, joka löytyy nettisivustolta kevätkokouksen aineistosta, jossa on myös 

toimintakertomus vuodesta 2016. 
 

 

 

 

********************************************* 
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