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Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan ylimääräinen osuuskuntakokous 

 

Aika:  28.11.2020 klo 10:00 alkaen 

Paikka:  Tuusniemen koulukeskuksen monitoimisali, Keskitie 36-38, 71200 Tuusniemi 

Paikalla: Osuuskunnan jäsenet, osallistujalista pöytäkirjan liitteenä 1 

 

Käsitellyt asiat 

 

1. Kokouksen avaus 

 

 Kokouksen avauksen suoritti hallituksen puheenjohtaja Tuula Aapa klo 10:02. 

  

  

2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka 

samalla toimivat ääntenlaskijoina 

 

Päätös: Kokous päätti valita myös erilliset ääntenlaskijat.  

 

Ääntenlaskijoiksi ehdotettiin ja kannatettiin Ulla Levämäkeä ja Pirjo Räsästä.  

 

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Auvo Hirvosta ja Ilkka Kemppaista. 

Molempien saadessa kannatusta, suoritettiin suljettu lippuäänestys. Äänestyksessä 

äänet jakaantuivat seuraavasti (äänestysliput liitteenä 2): 

 

Auvo Hirvonen 31 ääntä (1 ääni hylätty) 

Ilkka Kemppainen 26 ääntä 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin ja kannatettiin Ilkka Kemppaista ja Heimo 

Räsästä. Sihteeriksi ehdotettiin ja kannatettiin Pekka Marinia. 

 

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Auvo Hirvonen, sihteeriksi Pekka 

Marin, ääntenlaskijoiksi Ulla Levämäki ja Pirjo Räsänen ja pöytäkirjantarkastajiksi 

Ilkka Kemppainen ja Heimo Räsänen. 

 

 

3. Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko 

 kokous muutoin laillinen 

 

Hallituksen puheenjohtaja Tuula Aapa kävi läpi osuuskunnan sääntöjen kohdan 15§ 

Kokouskutsu ja muut tiedonannot. 
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”Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään seitsemän (7) 

päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä jäsenten 

keskuuteen runsaasti leviävässä tai osuuskunnan kokouksen määräämässä 

sanomalehdessä”. 

 

Merkitään, että kokouksesta on ilmoitettu Savon Sanomat -lehdessä 28.10.2020 ja 

Koillis-Savo -lehdessä 29.10.2020. Lisäksi kokouskutsu ja esityslista ovat olleet 

osuuskunnan www-sivuilla sekä POS-Isännöinti Oy:n toimistossa Tuusniemen 

kunnantalolla. 

 

Kokouksen puheenjohtaja Auvo Hirvonen kävi läpi kokouskutsussa vaadittavat asiat 

osuuskuntalain 5 luvun 19§ mukaan. 

 

” Kokouskutsussa on mainittava osuuskunnan nimi, kokousaika ja -paikka sekä 

kokouksessa käsiteltävät asiat.” 

 

Koska lehti-ilmoituksen kokouskutsussa ei ole esitetty kokouksessa käsiteltäviä 

asioita, ei kokouskutsua ole toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla, joten kokous ei 

ole laillinen. 

 

Päätös: Kokouskutsua ei ole toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla, joten kokous 

ei ole laillinen. 

 

 

4.  Kokouksen päättäminen 

 

 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 10:39. 

 

 

________________________ __________________________ 

Auvo Hirvonen   Pekka Marin 

puheenjohtaja    sihteeri 

 

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen 

kulkua ja siinä tehtyjä päätöksiä. 

 

 

________________________ __________________________ 

Ilkka Kemppainen   Heimo Räsänen 

 

 

Liite 1: Osallistujalista 28.11.2020 

Liite 2: Äänestysliput 


