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Katso toinen puoli 

Kutsu Satulakiven vesiosuuskunnan sääntömääräiseen vuosikokoukseen sekä 
kokouksen asialista 
 

Aika: Lauantaina 29.05.2021 kello 13:00 
Paikka: Toivakka-talo, Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka tai 

Etäyhteys, TEAMS, hakala.matti@kolumbus.fi, 040 5456041 
Kokous: 1/2021 
 
Tiedote - Aluehallintovirasto (avi.fi) 

Kokoontumisrajoitukset eivät enää koske yhtiökokouksia ja 
muita vastaavia kokouksia 

Tiedote 15.3.2021 9:05 koko Suomi koronafi yhtiö- ja yhdistysasiat 
 

Aluehallintovirasto on muuttanut tulkintaansa eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisun 
seurauksena: kokoontumisrajoitukset eivät enää koske yhtiökokouksia ja muita 
vastaavia kokouksia. Kokouksissa pitää kuitenkin huomioida terveysturvallisuus. 
Tartuntatautitilanne huomioiden on suositeltavaa, että yhtiökokoukset järjestetään 
etäyhteydellä. 

 
Aluehallintovirasto linjaa, että yhtiökokouksiin ja muihin vastaaviin sääntömääräisiin tai 
lakimääräisiin kokouksiin, joihin lähtökohtaisesti voivat osallistua vain yhteisön jäsenet 
sekä kutsuttuina eräät muut, ei pääsääntöisesti enää sovelleta yleisötilaisuuksia 
koskevia kokoontumisrajoituksia. Tämä koskee esimerkiksi asunto-osakeyhtiöitä, 
osakeyhtiöitä ja osuuskuntia sekä rekisteröityjä yhdistyksiä. Pääsääntöisesti näitä 
kokouksia ei enää tulkita yleisötilaisuuksiksi tai yleisölle avoimiksi kokoontumisiksi 
kokoontumislaissa tarkoitetussa mielessä. 

Niitä jäseniä, jotka haluavat osallistua etäyhteydellä, pyydetään ilmoittautumaan 
hallituksen sihteerille sähköpostilla viimeistään kolme vuorokautta ennen kokousta 
osoitteessa: hakala.matti@kolumbus.fi 

Kokousasiakirjat ovat tilattavissa sähköpostilla puheenjohtajalta tai nähtävissä 
viikkoa ennen kokousta osoitteessa Jyväskyläntie 259 D, 41660 Toivakka. Tähän 
osoitteeseen palautetaan myös valtakirjat 28.5.2021 mennessä, jos niitä 
halutaan käyttää. 

Satulakiven vesiosuuskunnan sääntöjen 12 § mukaan 
vuosikokouksessa käsiteltävät asiat: 
 
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka 

toimivat samalla ääntenlaskijoina, tarkastetaan valtakirjat, 
 

2. todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen 
määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen, 

 

3. esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus 
edelliseltä tilikaudella, 

 

4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, 
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5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, 
 

6. päätetään ylijäämän käyttämisestä, 
 

7. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja -jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot, 
 

8. valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen, 
 

9. hallitus on 9.8.2020 ilmoittanut eroavansa kokonaisuudessaan ja on jatkanut väliaikaisena 
hallituksena seuraavan hallituksen valintaan asti, virallisesti erovuorossa ovat  
Sisko Hiltunen ja Markku Inkinen. 

 

Valitaan uusi hallitus: 

varsinaiseksi jäseneksi Sisko Hiltusen tilalle _____________________________________ 

varsinaiseksi jäseneksi Markku Inkisen tilalle ____________________________________ 
varsinaiseksi jäseneksi Matti Hakalan tilalle _____________________________________ 

varsinaiseksi jäseneksi Marja Tähden tilalle _____________________________________ 
varajäseneksi Liisa Rasiojan tilalle _____________________________________________ 

 

10. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan 
tilikauden hallintoa ja tilejä, 

 

11. esitetään hallituksen talousarvioehdotus seuraavalle tilikaudelle, 
 

12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joita ovat: 
 

a) puheenjohtajan selvitys linjaston myymisestä Toivakan kunnalle. Selvitys vesi- ja 
perusmaksulaskutuksesta. Osuuskunta on tehnyt kaksi päätöstä myydä linjasto kunnalle, 

 

b) tehdään ensimmäinen päätös Satulakiven vesiosuuskunnan purkamisesta (säännöt 23 §), 
 

c) tehdään päätös toisesta kokouksesta, 
 

d) tehdään päätös selvitysmiehestä, 
 

e) tehdään päätös varallisuuden jakamisesta (säännöt 24 §), 
 

f) tehdään päätös osuuskunnan kotisivujen lopettamiseksi, 
 

g) tehdään päätös tarvittavista jatkotoimenpiteistä, 
 

h) tehdään päätös rästimaksujen perinnästä, 
 

i) poliisitutkimuksen tilanne. 
 
 
 
Lisätietoa: 
Valtakirjapohja, hallituksen toimintakertomus, toiminnantarkastajien toimintakertomus ja 
tilinpäätös löytyvät osuuskunnan kotisivuilta ja halutessaan ne voi tilata paperisina, kuten 
jäsenluettelonkin, osuuskunnan puheenjohtajalta, vm.inkinen@gmail.com , 0408441456 
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