
ASUNTO OY VIHERMÄKI PÖYTÄKIRJA
Varsinainen yhtiökokous 13.06.2018

Aika: 13.06.2018, kello 17.30

Paikka: Palvelutalo Hopeakotkan ruokasalin viereinen kabinetti, osoitteessa
Kotkapolku 2, Espoo

1.Kokouksen avaus

Asunto Oy Vihermäki hallituksen puheenjohtaja Lars Räihä avasi yhtiön varsinaisen
yhtiökokouksen toivottaen osakkaat tervetulleiksi yhtiökokoukseen.

2.Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden
ääntenlaskijan valinta

· Kokouksen puheenjohtajaksi nimettiin Lars Räihä.
· Isännöitsijä Ari Partanen kutsuttiin kokouksen sihteeriksi.
· Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Lisbet Salomansson-

Manninen ja Esko Järnfors.

3.Kokouksen osallistujien toteaminen

Asunto Oy Vihermäen varsinaisessa yhtiökokouksessa olivat edustettuina pöytäkirjan
liitteeseen n:o 1 merkityt osakkeet eli yhteensä 830 osaketta ja ääntä yhtiön 1795
osakkeesta ja äänestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa oli paikalla myös isännöitsijä Ari
Partanen Karakallion Huollosta.

4.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsut olivat luukkujaettu 30.06.2018 yhtiössä asuville osakkaille ja postitettu yhtiön
ulkopuolisille osakkeen omistajille edellä kirjattuna päivämääränä. Todettiin kokous
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin myös, että Palvelutalo Hopeakotka oli
vastaanottanut kaksi päällekkäistä tilavarausta ruokasaliin, tämän johdosta yhtiökokous
pidettiin viereisen kabinetin yhteydessä.

5.Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouskutsun liitteenä toimitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6.Käsitellään kiinteistön julkisivuhankkeen loppulaskelma

Käsiteltiin Asunto Oy Vihermäen julkisivuhankkeen loppulaskelma, ko. laskelma on esitetty
yhtiön vuoden 2017 hallituksen toimintakertomuksen yhteydessä.

Seuraavassa on esitetty kiinteistön julkisivu- ja parvekekunnostushankkeen keskeiset
kustannukset:
• Kiinteä urakkasumma: 542.260,00 €
• Lisä- ja muutostyöt: 209.277,05 €, josta seuraavassa keskeinen erittely:
parvekkeiden ruiskubetonointi 74.000,00 €, rivitalon pihaputki- ja maanrakennustyöt
39.339,20 €, rivitalon takapihan louhinta 31.345,80 €, rivitalon amfi parvekkeiden
maamassojen vaihdot 13.308,33 €, kerrostalon katon kattoturvatuotteet 6.428,46 €.
• Suunnittelukustannukset, rakennusaikainen suunnittelu:
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36.641,76 €
• Lupa- ja viranomaisveloitukset: 3.130,94 €
• Isännöinnin erillisveloitukset 3.269,70 €
YHTEENSÄ 794.579,45 €, josta n. 94.579,45 € katetaan yhtiön kassavaroista,
kertasuoritusten ja pääomavastikkeen perinnän laskentaperusteena käytetään 700.000,00
€. Enimmäiskustannustason ylittymisestä laadittiin tiedote ja kysely marraskuussa 2017,
kukaan yhtiön osakas ei esittänyt kustannustason ylityksen käsittelyä ylimääräisessä
yhtiökokouksessa 2017, vaan asiakokonaisuus käsitellään kevään 2018 varsinaisessa
yhtiökokouksessa. Hyväksyttiin tässä yhtiökokouksessa lopullisesti em. kustannustason
ylitys ja loppulaskelma. Kirjattiin vielä tiedoksi, että touko-kesäkuulta 2018 tulee vielä hyvin
nimellinen määrä hankkeen valvonta- ja rakennuttamiskustannuksia hankkeen
jälkitarkastuksiin liittyen.

7.Tilinpäätöksen käsitteleminen tilikaudelta 01.01.2017-31.12.2017

Asunto Oy Vihermäen tasekirjan 2017 käsittely:
· Käsiteltiin hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2017-31.12.2017.
· Käsiteltiin tilikaudelta tuloslaskelma 31.12.2017 tase 31.12.2017 sekä tasekirjaan

sisältyneet jälkilaskelmat.
· Käsiteltiin 30.05.2018 päivätty tilintarkastuskertomus ja 28.05.2018 päivätty

toiminnantarkastuskertomus.

8.Esitetään hallituksen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja
kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka
vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai
muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Esitetään hallituksen
selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä sekä
niiden tekoajankohdat

Käsiteltiin yhtiökokouskutsun liitteenä toimitettu kiinteistön kunnossapitotarveselvitys,

9.Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää Asunto Oy Vihermäen hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
vastuuvapaus päättyneeltä tilikaudelta.

10.Vuosituloksen kirjaaminen

Päätettiin vahvistaa tilikaudelta 01.01.2017-31.12.2017 laadittu tuloslaskelma ja tase,
taseen loppusumman ollessa 2.611.335,56 €. Tilikauden tappio 14.673,73 € kirjataan
oman pääoman vähennykseksi ja osinkoa ei jaeta.

11.Talousarvio, osakkailta perittävät vastikkeet vuodelle 2018

Talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 01.01.2018-31.12.2018:

Hoitovastike: 4,00 €/osake/kk ajalla 01.01.2018-30.06.2018
4,00 €/osake/kk ajalla 01.07.2018-31.12.2018

Autotallivastike: 4,00 €/osake/kk ajalla 01.01.2018-30.06.2018



ASUNTO OY VIHERMÄKI PÖYTÄKIRJA
Varsinainen yhtiökokous 13.06.2018

4,00 €/osake/kk ajalla 01.07.2018-31.12.2018

Pääomavastike (putkiremontti): 3.91 €/osake/kk ajalla 01.01.2018-30.06.2018
3,91 €/osake/kk ajalla 01.07.2018-31.12.2018

Pääomavastike (julkisivuremontti): 1,95 €/osake/kk ajalla 01.07.2018-31.12.2018

Vesimaksut: 17,00 €/hlö/kk ajalla 01.01.2018-30.06.2018
17,00 €/hlö/kk ajalla 01.07.2018-31.12.2018

Todettiin, että 17,00 €/hlö/kk on vesiennakkomaksu. Päätettiin, että ns.
vesitasauslaskutuksessa huomioidaan myös lämpimän käyttöveden kulutukseen
sisällytetty energian kulutus.

Autopaikat: 12,00 €/kpl/kk ajalla 01.01.2018-31.12.2018

Saunamaksut: 15,00 €/kk ajalla 01.01.2018-31.12.2018

Autotallit: yht. 185,00 €/kk ajalla 01.01.2018-31.12.2018

12.Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 100,00 €/kokous, jäsenelle ja varajäsenelle
80,00 €/kokous, tilin/toiminnantarkastajalle esitetyn, kohtuullisen laskun mukaan.
Kokouspalkkiot maksetaan myös työmaakokouksista.

13.Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta

Hallitukseen valittiin 3 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Varsinaisiksi hallituksen
jäseniksi valittiin Pirjo Elomaa, Jorma Kaila ja Lisbet Salomansson-Manninen,. Hallituksen
varajäseniksi valittiin Lars Räihä ja Tiia Ikonen.

14.Tilintarkastajan valinta

Valittiin Asunto Oy Vihermäen tilintarkastajaksi Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy KHT-
yhteisö ja varatilintarkastajaksi Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy KHT-yhteisö..
Toiminnantarkastajaksi valittiin Juhani Salomaa.

15.Ylimääräisten hoitovastikkeiden perintävaltuutus

Hallitukselle päätettiin myöntää oikeus tarvittaessa periä tai jättää perimättä enintään 2
hoitovastiketta. Yhtiökokouksessa päätettiin myös, että otsikon mukainen perintävaltuutus
koskee myös pääomavastiketta, ts. hallituksella on valtuutus periä tai jättää perimättä
enintään 2 pääomavastiketta.

16.Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta

Valtuutettiin hallitus tarvittaessa rahastoimaan hankeosuussuoritukset ja kertasuoritukset.
Kertyviä pääomavastikkeita ei rahastoida.
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17.Käsitellään osakasaloite huoneiston A2-linjasaneerauksen edeltävän ajan
käyttämättömyyden johdosta

Tämän pöytäkirjan kohdan käsittelyn ajaksi kokouksen puheenjohtaja Lars Räihä poistui
kokouksesta, koska asia koski hänen hallinnoimaansa asuinhuoneistoa. Yhtiön hallitus
antoi tiedoksi, että sillä ei ole ollut riittävää aikaa perehtyä ko. osakasaloitteeseen
myöhäisen lähdemateriaalin toimituksen johdosta. Päätettiin, että yhtiön nimettävä hallitus
pyytää esim. Kiinteistöliitto Uusimaa ry:ltä lausunnon asiakokonaisuudesta hallituksen
päätöksenteon tueksi asiakokonaisuuteen liittyen.

18.Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.35.

19.Keskusteluasiat

Keskusteltiin yleisistä kiinteistönhoitoon liittyvistä asioista.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Lars Räihä Ari Partanen
kokouksen puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Lisbet Salomansson-Manninen Esko Järnfors.


