
ASUNTO OY VIHERMÄKI PÖYTÄKIRJA
Varsinainen yhtiökokous 20.05.2019

Aika: 20.05.2019, kello 17.30

Paikka: Karakallion koulun luokkahuone 1111, Kotkakuja 5, Espoo.

1.Kokouksen avaus

Asunto Oy Vihermäki hallituksen puheenjohtaja Lisbet Salomonsson-Manninen avasi
yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen toivottaen osakkaat tervetulleiksi yhtiökokoukseen.

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

· Kokouksen puheenjohtajaksi nimettiin Lisbet Salomonsson-Manninen.
· Isännöitsijä Ari Partanen kutsuttiin kokouksen sihteeriksi.
· Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Anne-Marie Pesonen ja

Juhani Salomaa.

3.Kokouksen osallistujien toteaminen

Asunto Oy Vihermäen varsinaisessa yhtiökokouksessa olivat edustettuina pöytäkirjan
liitteeseen n:o 1 merkityt osakkeet eli yhteensä 689 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 06.05.2019 yhtiössä asuville osakkaille ja postitettu yhtiön
ulkopuolisille osakkeen omistajille edellä kirjattuna päivämääränä. Todettiin kokous
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5.Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouskutsun liitteenä toimitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Kaikki yhtiön osakkaat eivät voineet osallistua yhtiökokoukseen koko kokouksen keston
ajaksi joten päätettiin siirtää yhtiön kerrostalon katon uusinnan käsittely esityslistan
seuraavaksi kohdaksi.

6.Päätetään Asunto Oy Vihermäen kerrostalon peltikatteen sekä katteen muiden
täydentävien rakennusosien kunnostushankkeeseen ryhtymisestä siten, että yhtiön
hallitukselle myönnetään valtuutus solmia hankkeen urakoinnista urakkasopimus
käytyjen hankeneuvotteluiden perusteella siten, että hankkeen
enimmäiskustannukset ovat 185.000,00 €.

Asunto Oy Vihermäen hallitusta ohjeistettiin tekemään lisäselvityksiä yhtiön kerrostalon
katteen kunnostukseen liittyen ja pyytämään useammalta kattoalan yrittäjältä
urakointitarjouksia katteen uusimisesta / kunnostamisesta ja kutsua tämän perusteella uusi
yhtiökokous koolle päättämään kattohankkeeseen ryhtymisestä ja sen rahoittamisesta.

7.Päätetään em. hankkeen rahoituksesta seuraavasti:
Asunto Oy Vihermäen hallitukselle myönnetään valtuutus nostaa kerrostalon
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peltikatteen sekä katteen täydentävien rakennusosien kunnostuksen
rahoittamiseksi pankkilainaa enintään 185.000,00 €, jolla katetaan
urakointikustannus mahdollisine lisä- ja muutostöineen sekä valvonta ja
rakennuttamiskulut. Tähän liittyen päätetään valtuuden myöntämisestä yhtiön
hallitukselle päättää em. lainan vakuus- ja erityispanttausjärjestelyistä. Lisäksi
päätetään valtuuden myöntämisestä hallitukselle päättää kertasuoritusten
vastaanottamisesta ja pääomavastikkeen perinnän käynnistämisestä. (Kertaosuus
105,00 €/osake, pääomavastikkeen suuruus laina-ajalla 10-vuotta ja korkokannalla
2,00 % 1,05 €/osake/kk)

Koska edellisessä kohdassa ei saavutettu yksimielisyyttä, päätettiin jättää kattohankkeen
rahoituskohta käsittelemättä.

8.Tilinpäätöksen käsitteleminen tilikaudelta 01.01.2018-31.12.2018

Asunto Oy Vihermäen tasekirjan 2018 käsittely:
· Käsiteltiin hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2018-31.12.2018.
· Käsiteltiin tilikaudelta tuloslaskelma 31.12.2018 tase 31.12.2018 sekä tasekirjaan

sisältyneet jälkilaskelmat.
· Käsiteltiin 15.04.2019 päivätty tilintarkastuskertomus sekä

toiminnantarkastuskertomus.

9.Vastuuvapauden myöntäminen

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

10.Vuosituloksen kirjaaminen

Päätettiin vahvistaa tilikaudelta 01.01.2018-31.12.2018 laadittu tuloslaskelma ja tase,
taseen loppusumman ollessa 2.665.012,59 €. Tilikauden tappio 1.014,60 € kirjataan oman
pääoman vähennykseksi ja osinkoa ei jaeta.

11.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,

12.Ylimääräisen hoitovastikkeiden perintävaltuutus; Hallitus esittää, että sille
myönnetään oikeus tarvittaessa periä tai jättää perimättä enintään kaksi
hoitovastiketta

Hallitukselle myönnettiin valtuutus periä tarvittaessa tai jättää perimättä enintään kaksi
hoitovastiketta. Todettiin, että talousarvioesitykseen on sisällytetty yhden ylimääräisen
hoitovastikkeen perintä.
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13.Talousarvio, osakkailta perittävät vastikkeet vuodelle 2019

Talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 01.01.2019-31.12.2019:

Hoitovastike: 4,00 €/osake/kk ajalla 01.01.2019-30.06.2019
5,00 €/osake/kk ajalla 01.07.2019-31.12.2019

Autotallivastike: 4,00 €/osake/kk ajalla 01.01.2019-30.06.2019
5,00 €/osake/kk ajalla 01.07.2019-31.12.2019

Pääomavastike (putkiremontti): 3.91 €/osake/kk ajalla 01.01.2019-30.06.2019
3,90 €/osake/kk ajalla 01.07.2019-31.12.2019

Pääomavastike (julkisivuremontti): 1,95 €/osake/kk ajalla 01.01.2019-30.06.2019
1,90 €/osake/kk ajalla 01.07.2019-31.12.2019

Vesimaksut: 17,00 €/hlö/kk ajalla 01.01.2019-30.06.2019
17,00 €/hlö/kk ajalla 01.07.2019-31.12.2019

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 01.01.2019-31.12.2019

Saunamaksut: 15,00 €/kk ajalla 01.01.2019-31.12.2019

Autotallit: yht. 185,00 €/kk ajalla 01.01.2019-30.06.2019
ð Tästä eteenpäin autotallimaksut: 61,20 €/kk,

78,80 €/kk 124,80 €/kk.

14.Päätetään kokouskutsun liitteenä toimitettavan uuden yhtiöjärjestyksen
hyväksymisestä

Hyväksyttiin yhtiökokouskutsun liitteenä toimitettu Asunto Oy Vihermäen yhtiöjärjestys,
hallitukselle annettiin valtuudet tehdä yhtiöjärjestykseen vielä pienehköt täydennykset.

15.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.

16.Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta

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

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

18.Esitetään kiinteistön puunkaatosuunnitelma

Esitettiin ja hyväksyttiin Asunto Oy Vihermäen puunkaatosuunnitelma ja valtuutetaan
yhtiön hallitus hakemaan tarvittavat puunkaatoluvat sekä ryhtymään tarvittaviin
puunkaatoihin yhtiön hallinnoimilla tonteilla. Päätettiin hakea myös jäteaitauksen viereisten
koivujen kaatamiselle lupa.

19.Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta

Valtuutettiin hallitus tarvittaessa rahastoimaan hankeosuussuoritukset ja kertasuoritukset.
Kertyviä pääomavastikkeita ei rahastoida.

20.Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.30.

21.Keskusteluasiat

Keskusteltiin yleisistä kiinteistönhoitoon liittyvistä asioista.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Lisbet Salomonsson-Manninen Ari Partanen
kokouksen puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Anne-Marie Pesonen Juhani Salomaa.


