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Kokouksessa käsitellään osuuskunnan säännöissä, 15.§:ssä mainitut asiat: 
 
 
 

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkir-
jan tarkastajaa ja äänten laskijaa. Hallituksen ehdotus: osuuskunnan pu-
heenjohtaja on kokouksen puheenjohtaja, osuuskunnan sihteeri pitää 
pöytäkirjaa, pöytäkirjojen tarkastajina toimivat Seppo Silvennoinen ja 
Helena Jäntti. 

 
2. todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja on-

ko kokous muutoin laillinen. Hallituksen ehdotus: todetaan kokouskutsu 
toimitetun sääntöjen määräämällä tavalla ja sen olevan laillinen. 

 
3. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta 

Hallituksen ehdotus: Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus ovat 
nähtävillä osuuskunnan nettisivuilla. 

 
4. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin 

vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta Hallituksen 
ehdotus: Päätetään, että vahvistetaan tuloslaskelma ja tase sekä tode-
taan, ettei ylijäämää ole ja tappio kirjataan tulostilille. 

 
5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitus-

johtajalle tilikaudelta Hallituksen ehdotus: Päätetään, että myönnetään 
vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle tilikaudelta.  

 
6.   päätetään ylijäämän käyttämisestä Hallituksen ehdotus: Päätetään, ei yli-

jäämää, ei aihetta toimenpiteisiin. 
 

7.   määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot Hallituksen eh-
dotus: Päätetään, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. 

 
8. valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen Hallituksen ehdotus: valitaan ero-

vuorossa olevat Pekka Tenhunen ja Olavi Turunen uudelleen seuraa-
vaksi kolmivuotiskaudeksi. 

 
9. valitaan vähintään yksi toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan varamies 

tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä yhdeksi tilikaudeksi ker-
rallaan Hallituksen ehdotus: valitaan toiminnantarkastajaksi Kalevi Vou-
tilainen ja varatoiminnantarkastajaksi Marko Kattainen tarkastamaan 
seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä yhdeksi tilikaudeksi kerrallaan. 
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10. määrätään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkais-
taan Hallituksen ehdotus: päätetään, että kokouskutsut lähetetään edel-
leen kirjeitse henkilökohtaisesti kullekin osuuskunnan jäsenelle ja il-
moitus vuosikokouksesta julkaistaan osuuskunnan nettisivuilla osoit-
teessa www.leppalahti.fi, jossa julkaistaan myös vuosikokouksen pöy-
täkirja. 

 
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Hallituksen ehdotus: pää-

tetään, että poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen muita asioita ei tuoda 
esille. 

 
12. päätetään kokous Hallituksen ehdotus: puheenjohtaja päättää kokouk-

sen.  
 


