
Katinkullan Pallohalli Oy  
Co / Holiday Club Isännöinti   
Katinkulta, 88610 Vuokatti  
puh. 0306 870 200 
www.holidayclub.fi/isannointi  
________________________________________________________________________________ 
 
YHTIÖKOKOUSKUTSU 
 
  Katinkullan Pallohalli Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, 

joka pidetään 24.9.2020 klo 14.00 Holiday Club Katinkullassa osoitteessa  
Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti. 
Kokouksessa huomioidaan Covid-19 takia annetut THL:n suositukset ja mää-
räykset. Kokoukseen ei tule osallistua sairaana tai oireisena. 

 Kokouksessa ei Covid-19 epidemian vuoksi ole tarjoilua. 
 
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat  

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. §:ssä mainitut asiat. Lisäksi keskustellaan 
Covid-19 epidemian aikana käyttämättä jääneiden harrasteosakkeiden mahdollisesta hyvi-
tyksestä 

 
Osallistumisoikeus  
  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity yhtiön osa-

kerekisteriin viimeistään 9.9.2020.  
 
Ilmoittautuminen  
  Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle 

viimeistään 22.9.2020 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella 
”Yhtiökokousilmoittautuminen” Holiday Club Isännöinti, PL 618, 33101 Tampere tai sähkö-
postilla katinkullanyhtiot@holidayclub.fi.  
 

  Ilmoittautumisen tulisi olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja, jon-
ka nojalla asiamies edustaa osakkeenomistajaa, pyydetään toimittamaan yhtiölle kokous-
järjestelyjen vuoksi ilmoittautumisajan loppuun mennessä. 

 
  Äänestyslippujen jako alkaa kokouspäivänä 30 minuuttia ennen kokouksen alkamista ko-

koustilojen aulassa. Sisäänpääsy kokoushuoneeseen alkaa äänestysliput noutaneille osak-
keenomistajille 30 minuuttia ennen kokouksen alkamista. 

 
Kokoukseen on mahdollisuus osallistua etäyhteydellä Microsoft Teamsin kautta. Etäyhtey-
den kautta on mahdollisuus seurata kokousta, kommentoida ohjelman Chat-työkalun tai 
sähköpostin välityksellä katinkullanyhtiot@holidayclub.fi 
Etäosallistujat eivät voi äänestää. 
 
Tämän jälkeen osakkaan sähköpostiin tulee kokouskutsulinkki, josta yhtiökokousta pääsee 
seuraamaan. Suosittelemme tarkistamaan etäyhteyden teknisen toimivuuden jo etukä-
teen, yhteyden toimivuus on osakkaan itsensä vastuulla. 

 
Asiakirjat  
  Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat osakkeenomistajan 

nähtävissä Katinkullassa yllämainitussa osoitteessa 9.9.2020 alkaen. 
Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle ja ne julkaistaan in-
ternetsivulla www.katinkullanosakasklubi.fi, sekä www.holidayclub.fi/isannointi 9.9.2020 
ja lisäksi asiakirjat ovat saatavilla yhtiökokouspaikalla. 

 
Ehdotus voittovarojen käyttämiseksi  
  Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön päättyneen tilikauden tulos siirre-

tään voitto-/tappio-tilille ja ettei osinkoa jaeta. 

http://www.holidayclub.fi/isannointi
mailto:katinkullanyhtiot@holidayclub.fi
mailto:katinkullanyhtiot@holidayclub.fi
http://www.katinkullanosakasklubi.fi/
http://www.holidayclub.fi/isannointi


Katinkullan Pallohalli Oy     Esityslista   

 

Varsinainen yhtiökokous 24.9.2020 

 

1. Kokouksen avaus  

 

2. Kokouksen järjestäytyminen  

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.  

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 9.9.2020 osakerekisteriin merkittyihin 

osoitteisiin. 

  

4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo 

 

5. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi. 

  

6. Merkinnät  

Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet 

nähtävillä Katinkullassa, 88610 Vuokatti, 9.9.2020 – 24.9.2020 välisenä aikana.  

 

7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2019 – 31.12.2019 

 

8. Esitellään tilintarkastuskertomus  

 

9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja 

toimitusjohtajalle.   

 

10. Tilikauden tuloksen käsittely  

Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio - 83 083,21€ jätetään omaan pääomaan eikä  
osinkoa jaeta.  

 

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot  

Tilikauden aikana hallituksen jäsenille on maksettu 2000 € / vuosipalkkio ja hallituksen 

puheenjohtajalle 3000 € / vuosipalkkio. Lisäksi matkakustannukset on korvattu kulloinkin voimassa 

olevan verohallinnon verovapaata matkakustannusten korvaamista koskevien päätösten mukaisesti. 

Niille hallituksen jäsenille, jotka ovat Holiday Club Resorts Oy:n tai sen tytäryhtiön palveluksessa, ei 

makseta palkkiota. Tilintarkastajille tilintarkastuspalkkiot on maksettu laskun mukaan  

 

12. Käsitellään talousarvio kuluvalle vuodelle sekä määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan 

vastikkeen ja arvonlisäverovastikkeen suurus viikosta n:o 1 lähtien.  

 

13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet.  

Tilikauden aikana hallituksessa on toiminut viisi jäsentä.  

 

14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta  

 

15. Käsitellään Covid -19 epidemian aikana käyttämättä jääneistä viikoista mahdollisesti annettavat hyvitykset 

Hallitus esittää hallituksen valtuuttamista päättämään mahdollisista korvauksista, korvauspäätöksen 

pohjana käytetään tässä kohdassa käytyjä keskusteluja. 

 

16. Muut esille tulevat asiat  

 

17. Kokouksen päättäminen 
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KATINKULLAN PALLOHALLI OY 
teur

Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti
2019 2019 2019 2020

Kiinteistön tuotot
Hoitovastikkeet 3439 3639 3639 3639
Käyttökorvaukset 40 40 46 55
Korko ja osinkotuotot 2 2 2 3
Muut kiinteistön tuotot 231 231 207 207

3712 3912 3894 3904

Kiinteistön hoitokulut
Ostot 2 2 2 2
Henkilöstökulut 8 8 6 6
Vuokrat 66 70 72 73
Matkakulut 5 8 3 3
Markkinointikulut 38 35 50 50
Koneiden huolto 14 15 22 25
Kaluston korjaus ja huolto 40 50 93 95
Muut käyttö ja ylläpitokulut 142 150 149 152
Rakennusten teknisten laitteiden korjaus 30 50 11 55
Sähkö 375 380 393 405
Lämmitys 310 330 330 320
Vesi 127 130 153 145
Kiinteistövero 92 100 93 94
Kiinteistön korjaus ja huolto 250 200 222 250
Vartiointi 43 45 36 37
Ulkoalueiden hoito 53 55 51 51
Jätehuolto 30 35 32 29
Muut kiinteistöjen hoitokulut 56 60 39 40
Ostetut hallinto ja vastaanottopalvelut 301 301 305 307
Laskutetut palkat 1156 1160 1171 1173
Isännöinti 48 48 50 50
Muut liiketoiminnan kulut 130 150 125 127
KÄYTTÖKATE 396 530 486 415

Poistot ja arvonalentumiset 449 449 488 449
Korkokulut + lainanlyhennykset 260 415 424 422
Muut rahoituskulut 3 2 4 2
VOITTO ( TAPPIO) ennen satunnaisia eriä -316 -336 -430 -458

Satunnaiset erät
VOITTO ENNEN VEROJA -316 -336 -430 -458

Verot
VOITTO ( TAPPIO ) -316 -336 -430 -458



KATINKULLAN PALLOHALLI OY

Kylpylä-, harraste- ja liiketilavastikkeet 2020

eur

Tyyppi Osake kpl Vastike Vastike  netto
Vastike tuotot 

yhteensä
Vastike tuotot 

yhteensä netto

Kylpylä vk 2 7344 75,84 68,95 556 995,04 506 359,18

Kylpylä vk 4 2958 151,65 137,86 448 568,98 407 790,03

Kylpylä vk 6 2142 227,49 206,81 487 282,70 442 984,32

Kylpylä vk 8 1428 303,29 275,72 433 101,09 393 728,30

Kylpylä ka 3 150 2 047,32 1 861,20 307 098,63 279 180,60

Kylpylä ka 1 222 682,43 620,39 151 498,95 137 726,33

Tennis vk 3672 86,97 79,07 319 359,91 290 327,22

Tennis ka 168 646,13 587,39 108 549,49 98 681,37

Sulkapallo vk 3060 50,63 46,03 154 930,27 140 845,71

Sulkapallo ka 140 376,26 342,06 52 676,57 47 887,80

Squash vk 4896 53,30 48,45 260 956,35 237 233,07

Squash ka 112 396,01 360,01 44 353,41 40 321,28

Keilailu vk 3672 63,36 57,60 232 659,27 211 508,45

Keilailu ka 168 470,75 427,95 79 085,57 71 895,98

F-sarja 3349 10,26 8,28 412 395,97 332 577,40

YHTEENSÄ 33481 4 049 512,19 3 639 047,02

G-sarja 5947
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