Isännöinti
Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II
c/o Holiday Club Isännöinti
PL 618, 33101 Tampere
puh. 0300 870 902
email: isannointi@holidayclub.fi
www.holidayclub.fi/isannointi

Kokouskutsu

Varsinainen yhtiökokous
Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 30.12.2020, kello 12.00 alkaen. Holiday Club Resorts Oy, Tampereen kylpylän kokoustiloissa,
Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.
Kokoukseen osallistumisesta ja kokouskäytännöistä tarkemmin kutsun mukana olevassa liitteessä.
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Microsoft TEAMS – etäyhteyden kautta.
Toivomme osallistujien ilmoittautuvan ennakkoon kokoukseen (myös etäosallistujat), jotta voimme
huomioida kokoustilassa turvavälit ja lähettää teille osallistumislinkin etäyhteyttä varten. Ilmoittautumiset
puhelimitse 0300 870 902 tai sähköpostilla pohjoinen@holidayclub.fi edellisen päivänä, klo 12.00 mennessä.
Sähköpostilla ilmoittauduttaessa, lisääthän viestinotsikkoon KOY:n nimen.
Tilinpäätösaineistoon voi tutustua liitteet -kohdassa mainitun internetosoitteen kautta. Tilinpäätösasiakirjat
ovat osakkeenomistajien nähtävillä 16.12.2020 - 30.12.2020 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin
toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.
Kuusamossa, 16. päivänä joulukuuta 2020
Kiinteistö Oy Tunturitähti II
Hallitus
Liitteet:

esityslista, talousarvio 1.7.2020 - 30.6.2021 sekä 1.7.2021 - 30.6.2022 (sis. vastikkeet)
Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti Yhtiökokouksen
jälkeen.

Tilinpäätösaineisto, tilintarkastuskertomus sekä yhtiökokouksen jälkeen tehtävä
vuositiedote yhtiökokouksen päätöksistä ja yhteyshenkilöistä löytyvät osoitteesta:
https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-isannointi/
HCR etusivu → viikko-osake → osakkaille → kiinteistöyhtiöt ja isännöinti, rullaa Sallan yhtiöiden kohtaan.
Jatkossa yhtiön tiedotteita ja kokouskutsuja tullaan lähettämään mahdollisimman paljon sähköisesti, tämä
kutsukin lähetetään osakkeenomistajille myös sähköisesti. Mikäli et ole saanut sähköpostia
yhtiökokouksesta, tarkastathan osakasrekisterissä olevat tietosi isannointi@holidayclub.fi tai 0300 870 902.
____________________________________________________________________________________________________
Valtakirja
Valtuutan/mme ____________________________________ käyttämään puolestani /mme
(valtuutetun nimi)
puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II – yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella
30.12.2020, klo 12.00.
____________________, ______. päivänä _________kuuta 2020
paikka
_______________________________
osakkeenomistajan allekirjoitus

_________________________
osakkeenomistajan allekirjoitus

_______________________________
nimenselvennys

_________________________
nimenselvennys

omistamani vko/vkot _____________________________

Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II

Esityslista

Varsinainen yhtiökokous 30.12.2020

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 16.12.2020 heidän yhtiölle
ilmoittamiinsa osoitteisiin.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Merkinnät
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat
olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere
20.12.2020 - 30.12.2020 välisenä aikana. Sekä kokouskutsussa olleessa internetosoitteessa.
7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2019 - 30.6.2020
8. Tilintarkastuskertomus
9. Tilikauden tuloksen käsittely
Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio 33,80 € siirretään voitto / tappio tilille ja
osinkoa ei jaeta.
10. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita.
Tilintarkastajalle on maksettu palkkio laskun mukaan.
12. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet.
Tilikauden aikana hallituksessa on ollut kolme jäsentä
13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Edellisellä tilikaudella on ollut tilintarkastajana Tilintarkastustoimisto Valppaana ja
vastuulliseksi tilintarkastajaksi Viljami Valpas.
14. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle 1.7.2021 - 30.6.2022
15. Muut esille tulevat asiat
16. Kokouksen päättäminen

Toimintakertomus
1.7.2019 - 30.6.2020
Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II

Osoite:
Holiday Club Isännöinti, PL 619
Säilytysaika 30.6.2030 asti.

Y-tunnus: 2555669-7
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Yleiset tiedot yhtiöstä
Yhtiön perustiedot
Yhtiön omistamat osakkeet oikeuttavat hallitsemaan kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti 2
nimisessä yhtiössä tiloja seuraavasti:
Osoite:
Lomahuonenistot
Huoneistotunnus
Valmistunut
Huoneistojen pinta-ala
Osakemäärä
Huoltoviikko
Viikko 53
Lämmitysmuoto
Y-tunnus
Kunta
Kaupunginosa/kylä
Tila/Tontti
Yhtiö perustettu
Yhtiö rekisteröity

Revontulentie, 98900 Salla
8 kpl
A1-A4 ja B1-B4
2013
504 m²
416 kpl
21
yhtiön hallinnassa
kaukolämmitys
2555669-7
Salla
Märkäjärven kylä
Revonpesä, 53:57; n.2.339 m²
29.5.2013
8.8.2013

Yleistä yhtiöstä
Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tai vuokraoikeuden nojalla hallita Sallan kunnan
Märkäjärven kylässä sijaitsevasta Revonpesä -nimisestä tilasta ja omistaa ja hallita sille
rakennettavia loma-asuntoja ja muita niitä palvelevia rakennuksia. Yhtiön omistamissa
rakennuksissa sijaitsevat huoneistot on varattu osakkeenomistajien loma-asunnoiksi ja hallittaviksi
tässä yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määritellyllä viikko-osake-periaatteella. Yhtiö voi omistaa
toimintaansa palvelevia muiden yhtiöiden osakkeita ja muita arvopapereita ja liittyä osakkaaksi
toimintaansa palveleviin yhteisöihin ja laitoksiin ja omistaa niitä yksin tai yhdessä muiden kanssa.
Yhtiö voi perustaa rahastoja uudisrakennusten rakentamista, peruskorjausta ja alueen tai oman
toimintansa kehittämistä varten. Huoneistot on liitetty kansainväliseen
RCI – lomanvaihtojärjestelmään.

Osakkeiden hallintaoikeus
Osakkeet tuottavat oikeuden hallita huoneistoja ja niissä olevaa irtaimistoa ja muuta niihin kuuluvaa,
lomanvieton yhteydessä käytettäväksi tarkoitettua omaisuutta.
Yhtiön hallintaan jäävät muut kuin edellä luetellut tilat A1-A4 ja B1-B4 ja tekniset tilat.
Viikko n:o 21 on huoltoviikko, jonka aikana asunnossa suoritetaan kaikki vuotuisen hoidon ja huollon
ja peruskorjauksen edellyttämät työt.
Niinä vuosina kun vuodessa on 53 viikkoa, jää viikko 53 yhtiön hallintaan vuokrattavaksi käypää
vuokraa vastaan yhtiön osakkaille ja ulkopuolisille. Näin saadut tulot vuokrauksesta aiheutuneilla
menoilla vähennettynä kuuluvat yhtiölle.
Osakkeen viimeinen numero osittaa sen kalenteriviikon numeron, jonka ajan kyseinen osake
oikeuttaa hallitsemaan huoneistotunnuksella merkittyä huoneistoa.
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Huoneiston hallinta-aika alkaa osakkeen viimeisen numeron osoittamaa edellisen viikon lauantaina
klo 17:00 ja päättyy seuraavan kalenteriviikon lauantaina klo 10:00.

Hallinto ja organisaatio
Varsinainen yhtiökokous on pidetty 20.12.2019 Sallassa.

Tilintarkastajat
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastus Vaalppaana Oy, vastuullisena
tilintarkastajana Viljami Valpas HT.

Yhtiön johto
Yhtiön hallitukseen ovat tilikaudella kuuluneet:
Riku Rauhala
Riku Muurimäki
Tapio Anttila

puheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen

Hallitus kokoontui tilikauden aikana kaksi (2) kertaa.

Toimitusjohtaja
Kati Pätsi on toiminut yhtiön toimitusjohtajana.

Henkilökunta/maksetut palkkiot
Yhtiöllä ei ole tilikauden aikana ollut palkattua henkilökuntaa.
Tilintarkastuspalkkio on maksettu laskun mukaan.
Palvelut:
Isännöinti, kirjapito ja hallintopalvelut
Siivous
Vuokratekstiilit
Pesulapalvelut
Kiinteistön huolto- ja vastaanottopalvelut

Palveluntuottajat:
Holiday Club Resorts Oy
Holiday Club Resorts Oy
Comforta Oy
Comforta Oy
Holiday Club Resorts Oy

Tilikaudella kerätyt vastikkeet:
Perusvastikkeet

laskutettuja viikkoja 408 kpl
226,60 € /viikko

92.452,80 €
3,596 € / m²

Palveluvastikkeet

laskutettuja viikkoja 287 kpl
120,00 € /viikko

34.440,00 €
1,90 € / m²
Yhteensä: 126 892,80 €

Yhtiövastikkeet
Perusvastikkeella katetaan yhtiön perushoitokulut ja kiinteät ylläpitokulut.
Perusvastike lasketaan ensin huoneistokohtaisesti kunkin huoneiston huoneistopinta-alan mukaan
ja sen jälkeen osakekohtaisesti niin, että yhden osakkeen vastike on 1/51 osa sen huoneiston
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Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II
Y-tunnus 2555669-7
vastikkeesta, jonka hallintaan osake oikeuttaa.
Palveluvastikkeella määrätään sen suuruiseksi, että sillä voidaan kattaa kaikki perusvastikemenoihin
kuulumattomat mm. viikottaisesta asumisesta aiheutuvat menot. Palveluvastike peritään sen
mukaan, onko asuntoa kyseisen viikon aikana käytetty vai ei. Käytöksi katsotaan myös talletus
vaihtojärjestöön.

Kulutustiedot
Tuotot
Hoitokulut
Käyttöaste
Sähkönkulutus

2019-2020
126.892,80
119.781,84
69 %
65 MWh

2018 - 2019
123.055,30
118.075,35
63 %
59 MWh

2017 - 2018
122.932,80
116.392,79
62 %
60,3 MWh

Veden kulutus

455 m3 (vuonna 2019)

420 m3 (vuonna 2018)

389 m3 (vuonna 2017)

Poistot
Edellisellä tilikaudella tehtiin poistoja 3.285,96 €
Kertomusvuonna tehtiin poistoja 7.192,73 €

Yhtiön hallintaanotetut viikkolomaosakkeet
Yhtiö oli ottanut hallintaansa yhtiöjärjestyksen mukaisesti kertomusvuoden aikana 5 viikkoa, joista saatiin
vuokratuottoa 601,95 €.

Vakuutukset
Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on kiinteistön täysarvo- sekä irtaimistovakuutus
vakuutusyhtiö Fenniassa.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen
Kiinteistössä toteutettiin normaalit vuosihuollot.
Pieniin vessoihin lisättiin telineet ja varastoon hankittiin pienkodinkoneita varalle.
Safetum suoritti yhtiöön turvallisuustarkastuksen ja yhtiölle uusittiin pelastussuunnitelma verkkoon.
Kaikkiin huoneistoihin lisättiin astioita petipaikat +2.

Arvio liiketoiminnan kehittymisestä
Yhtiö keskittyy kiinteistön tavanomaista korkeamman laatutason ylläpitämiseen ja palvelutason
säilyttämiseen. Yhtiön maksuvalmius oli tilikauden aikana hyvä. Eikä yhtiöllä ole
pitkäaikaisia lainoja. Yhtiöllä on käytössään osakaslounge, jonka käyttökustannukset
jaetaan alueen muiden yhtiöiden kanssa.

Hallituksen esitys tuloksen käyttämiseksi
Tilikauden tulos osoittaa 33,8 € tappiota. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään voitto /
tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.

Liite kokouskutsuun
Holiday Club Resorts Oy/
Isännöinti
PL 618, 33180 Tampere

1 (1)

3.12.2020

Hyvä osakkeenomistaja!
30.11.2020 voimaan tuleen ohjeistuksen mukaan kokoontumiset suositellaan rajoitettavan max. 10 hlö:n.
Holiday Club pyrkii omalta osaltaan rajoittamaan tartuntojen määriä, suojellakseen asiakkaitaan sekä
kiinteistöyhtiöidemme omistajia. Poikkeustilanteesta johtuen suosimme etäyhteyden käyttöä
kokousjärjestelyiden osalta.
Myös Isännöintiliitto on antanut ohjeistuksen kokousjärjestelyiden varalle. Sitoudumme omalta osaltamme
noudattamaan isännöintiliiton ohjetta sekä hallituksen antamia kokoontumissuosituksia painottamalla
etäkokoustamisen turvallisuutta poikkeustilanteessa.
Tavoitteemme kokouskäytäntöjen osalta
Kokouksessa on paikan päällä vähintään kokouksen moderoija auttamassa etäyhteyden luomisessa.
Tilanteen salliessa paikalla on tämän lisäksi ensisijaisesti ainoastaan hallituksen puheenjohtaja ja
isännöitsijä. Muut osallistuvat Teams - etäyhteyden avulla kokoukseen. Läsnäolo on lain mukaan jokaiselle
osakkeenomistajalle mahdollistettava, mutta tilanteesta johtuen lähiosallistumista ei suositella.
Paikanpäälle tulevilta osallistujilta vaaditaan maskin sekä käsidesin käyttöä.
Kokouksessa ei ole tarjoilua.
Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavilla tavoilla; joko antamalla valtakirjan kokouksessa
paikalla oleville henkilöille, Etunimi Sukunimi tai Etunimi Sukunimi (nimeä henkilö kenet haluat
valtuuttaa) ja lähettämällä valtakirjan pohjoinen@holidayclub.fi kokousta edeltävän arkipäivän klo 12
mennessä.
Teams-etäyhteydellä osallistuvat voivat äänestää puheenvuoroa pyytämällä, Teamsin viittaustoiminnon
kautta (viittaustoiminnon käyttö sekä poikkeavat kokouskäytännöt kerrataan vielä kokouksen alussa
puheenjohtajan toimesta). Kokouksen puheenjohtaja jakaa puheenvuorot. Äänestämisen alkaessa; osakas
kertoo nimensä ja annettavan äänen, jolloin puheenjohtaja kirjaa henkilön käyttämän äänen.
Valtakirja tarvitaan aina seuraavissa tapauksissa:
 Yhteisesti omistettujen osakkeiden osakkailta
 Kuolinpesän osakkailta
 Käytettäessä valtuutettua edustajaa
isännöintiliiton ohjeistus: https://www.isannointiliitto.fi/palvelut-johdolle/viesti/tiedotepakettiisannoitsijalle-koronavirus-taloyhtiossa/
Ajantasainen COVID-19-tiedotus: https://thl.fi/fi/ajankohtaista
Ystävällisin terveisin
Holiday Club isännöinti
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