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Huomaattehan, että Vesiosuuskunnan hallitus järjestää tiedotustilaisuuden kello 17 sekä 
Vikingaborgissa että Teamsilla. Osuuskunnan varsinainen kokous alkaa klo 18 vain 
Vikingaborgissa, jossa on tarjolla kahvia/teetä ja pientä välipalaa. 
 
Vi ber er vänligen märka, att Vattenandelslagets styrelse ordnar ett informationsmöte på 
Vikingaborg samt på Teams kl 17. Vattenandelslagets möte sker enbart på Vikingaborg och börjar 
kl 18. Vi bjuder på kaffe/te med tilltugg. 

 
 
TIEDOTUSTILAISUUS NEUVOTTELUISTA HSY:N KANSSA 
Aika: 21.6.2021 klo 17.00  
Paikka: Vikingaborg, Suvisaarentie 8b, 02380 Espoo ja Teams 

 
Suvisaariston Vesiosuuskunnan hallitus pitää tiedotustilaisuuden HSY:n kanssa käydyistä 
neuvotteluista. Tiedotustilaisuudessa pidetään lyhyt katsaus osuuskunnan verkoston 
kuntoselvityksen ja yhdistymisen edellytyksien tilanteeseen. Tilaisuuteen osallistuu HSY:ltä ja 
Espoon kaupungilta myös edustusta ja osallistujilla on mahdollisuus esittää aiheesta kysymyksiä. 
 
Tiedotustilaisuuteen on voi osallistua paikan päällä tai Teams:in välityksellä. Linkki 
tiedotustilaisuuteen julkaistaan osuuskunnan verkkosivujen etusivulla viimeistään 21.6.2021. 
 
Huom. Klo 18.00 alkavaan osuuskuntakokoukseen saavat osallistua vain osuuskunnan 
jäsenet ja siihen ei ole etäosallistumismahdollisuutta. Mikäli jäsenyytenne on epäselvä, 
varmistathan sen etukäteen isännöintitoimistolta. 
 

 
OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS 2021 
Aika: 21.6.2021 klo 18.00  
Paikka: Vikingaborg, Suvisaarentie 8b, 02380 Espoo 

 
Asiat: 1. Käsitellään osuuskunnan sääntöjen 12 § mainitut asiat 
 
Espoossa 4.6.2021 

 
SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA-SOMMARÖ VATTENANDELSLAG 
Hallitus 
 
 
Vesimittareiden luku pyydetään tekemään tänä vuonna keskuun 2021 aikana. 
Toimitattehan vesimittarinlukeman osuuskunnan verkkosivujen kautta, etusivulla 
olevan tiedotteen kautta tai linkistä 
http://www.suvisaaristonvesiosuuskunta.fi/mittarilukema 
 
 
Osuuskuntakokouksen liitteet ovat nähtävillä Suvisaariston Vesiosuuskunnan 
verkkosivuilla www.suvisaaristonvesiosuuskunta.fi ja isännöintitoimistolla Priman Oy, 
Olarinluoma 14 A, 3. krs, 02200 Espoo. 
 
Liitteet: toimintakertomus, talousarviovertailu, tuloslaskelma, tase, taseen liitetiedot, talousarvio 
tilikaudelle 1.1.- 31.12.2021, toimintasuunnitelma ja taksat. 

http://www.suvisaaristonvesiosuuskunta.fi/mittarilukema
http://www.suvisaaristonvesiosuuskunta.fi/
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Esityslista 
 

1. Kokouksen avaus  

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja 
ääntenlaskijaa  

3. Todetaan kokouksessa läsnä olevat ja valtakirjoin edustetut 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

5. Hyväksytään kokouskäytäntö 

6. Hyväksytään työjärjestys  

7. Esitetään tilinpäätös per 31.12.2020, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen liitteineen sekä 
toimintakertomuksen 

8. Esitetään tilintarkastuskertomus  

9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 
päättyneeltä tilikaudelta  

11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta 

12. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot  

13. Vahvistetaan vuoden 2021 talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä valtuutetaan hallitus 
muuttamaan maksuja mahdollisten HSY:n tekemien hintamuutosten mukaisesti  

14. Vahvistetaan osuuskunnan taksa 

15. Määrätään osuuskuntakokouksen kutsutapa 

16. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä (3-9) ja valitaan tarvittavat jäsenet 
hallitukseen  

17. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan 
tehtäväänsä toistaiseksi 

18. Keskusteluasiat/ilmoitusasiat 

19. Kokouksen päättäminen 

 

 

 

 

 

 



SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA-             OSUUSKUNTAKOKOUSKUTSU   
SOMMARÖ VATTENANDELSLAG              4.6.2021 

Y-tunnus 1577951-2 
 

 
OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS 2021 
Aika: 21.6.2021 klo 18.00  
Paikka: Vikingaborg, Suvisaarentie 8b, 02380 Espoo 

  

 

 

 

 
VALTAKIRJA Täten valtuutan/valtuutamme ____________________________ 

käyttämään puhe- ja äänivaltaani/valtaamme sekä edustamaan 
minua/meitä yllämainitussa kokouksessa. 

   
  Valtakirjan antajan/antajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset 
 
  ______________________          _______________________ 
 
  ______________________          _______________________ 
 
 
  Kuolinpesän osakkaat tarvitsevat valtakirjan muilta kuolinpesän 
  osakkailta. 


