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Kymijoen Kyläkuitu Osk:n (”Osuuskunta”) hallitus ehdottaa ylimääräiselle osuuskunnan kokoukselle, että 
osuuskunnan kokous päättää muuttaa Osuuskunnan sääntöjä siten, että sääntöihin lisätään uusi 10 § alla 
esitetyllä tavalla ja sääntöjen muiden pykälien numerointi muutetaan vastaavasti juoksevasti. 
 
 
 Nykyinen sanamuoto Ehdotettu uusi sanamuoto 

(muutokset punaisella) 
 

10 § (Lisätään uusi pykälä ja muu pykälänumerointi 
muutetaan vastaavasti.) 

Rahasto-osuusmaksu 
 
Osuuskunnan kokous voi päättää jäseniltä 
ja liittymäosuuden omistajilta perittävän ra-
hasto-osuusmaksun perimisestä ja mää-
rästä. Rahasto-osuusmaksua ei palauteta. 
 
Rahasto-osuusmaksun maksuperusteena 
on valokuituliittymän omistaminen ja se pe-
ritään samansuuruisena jäseniltä ja liitty-
mäosuuden omistajilta kuukausittain kuta-
kin omistettua liittymää kohden. Rahasto-
osuusmaksua voidaan periä tilikauden ai-
kana enintään 360 euroa / liittymä. 
 
Rahasto-osuusmaksut käsitellään jäsenten 
ja liittymäosuuden omistajien suorittamina 
pääomansijoituksina ja ne rahastoidaan ra-
hasto-osuusmaksujen rahastoon omaan 
pääomaan. Rahastoidut varat käytetään ko-
konaisuudessaan verkon rakentamista var-
ten otetun vieraan pääoman lyhentämiseen 
eikä niitä voida käyttää muihin osuuskun-
nan kuluihin. Verkon rakentamista varten 
otettuja lainoja on lyhennettävä tilikausit-
tain vähintään kyseisellä tilikaudella rahas-
toituja rahasto-osuusmaksuja vastaavalla 
määrällä. 
 
 

13 § Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa kä-
siteltävät asiat 
 
Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa kä-
sitellään seuraavat asiat: 
 
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sih-
teeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkas-
tajaa ja äänten laskijaa. 
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat 
3) Esitetään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus 
ja toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta. 
4) Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvis-
tamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun 
taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa ai-
hetta. 

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa kä-
siteltävät asiat 
 
Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa kä-
sitellään seuraavat asiat: 
 
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sih-
teeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkas-
tajaa ja äänten laskijaa. 
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat 
3) Esitetään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus 
ja sääntöjen mukainen toimintakertomus 
edelliseltä tilikaudelta. 
4) Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvis-
tamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun 
taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa ai-
hetta. 
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5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 
osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitus-
johtajalle tilikaudelta. 
6) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 
7) Määrätään osuuskunnan hallituksen jäsen-
ten ja tilintarkastajien palkkiot. 
8) Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen. 
9) Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja vä-
hintään yksi varatilintarkastaja tarkastamaan 
seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä. 
10) Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaat-
teista. 
11) Valtuutetaan osuuskunnan hallitus mää-
räämään osuuskunnan liittymismaksu. 
12) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut 
asiat. 

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 
osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitus-
johtajalle tilikaudelta. 
6) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 
7) Määrätään osuuskunnan hallituksen jäsen-
ten ja tilintarkastajien palkkiot. 
8) Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen. 
9) Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja vä-
hintään yksi varatilintarkastaja tarkasta-maan 
seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä. 
10) Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaat-
teista. 
11) Valtuutetaan osuuskunnan hallitus mää-
räämään osuuskunnan liittymismaksu. 
12) Päätetään tarvittaessa rahasto-osuus-
maksun perimisestä ja määrästä. 
13) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut 
asiat. 

 


