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VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 
 
 

Kiinteistö Oy Siulaselän osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, 
joka pidetään maanantaina 25.1.2021 kello 10.30,  
Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatienkatu 4, 00100 Helsinki.  
 

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15§:n mukaan varsinaisessa 
yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. 
Lisäksi kokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen kokonaismuutoksesta. 
 

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan 
sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä  
klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi SIULASELKÄ 
 
Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä, käyttää kasvomaskia ja muutoinkin 
noudattaa THL:n kokouspäivänä voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia. 
 

Osakkailla on mahdollisuus seurata kokousta ja käyttää puhevaltaa kokouksessa 
Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta.  
Etäosallistujien on ilmoitettava osallistumisestaan sähköpostitse osoitteeseen 
pohjoinen@holidayclub.fi  viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 
mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa SIULASELKÄ 
Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen 
alkua. 
 

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 10.00 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään 
kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä sähköpostiin 
pohjoinen@holidayclub.fi Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi SIULASELKÄ 
 

Tampereella 7. päivänä tammikuuta 2021 
 

Kiinteistö Oy Siulaselkä 
hallitus 
 

Liitteet:  Kokouksen esityslista 
 Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2019-30.6.2020 

Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.7.2020-30.6.2021 ja 1.7.2021-30.6.2022 
 

Kutsu ja lisää liitteitä löytyy Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta: 
https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-isannointi/  
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V A L T A K I R J A  
 
Valtakirjan voi sen antaja lähettää omasta sähköpostistaan osoitteeseen 
pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. 
Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa SIULASELKÄ 
 
 
Valtuutan / mme ____________________________________ käyttämään puolestani / mme   
puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Siulaselkä –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka 
pidetään Helsingissä maanantaina 25.1.2021 klo 10.30.  
 
____________________________   _____ päivänä ___________________ kuuta 2021 
paikka  
 
_______________________________   ______________________________ 

osakkeenomistajan allekirjoitus    osakkeenomistajan allekirjoitus  
 
_______________________________   ______________________________ 

nimen selvennys      nimen selvennys 
 
 
Huoneiston numero ______________________________  
 

 
Valtakirja tarvitaan AINA seuraavissa tapauksissa: 

• Yhteisesti omistettujen osakkeiden KAIKILTA osakkailta (esim. puoliso ja lapset)  

• Kuolinpesän osakkailta 

• Käytettäessä valtuutettua edustajaa 
 
HUOM! Mikäli kokouksessa äänestetään jostain käsiteltävästä asiasta, vain ne osakkeet, jotka ovat 
kokouksessa laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.  
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VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Helsinki 25.1.2021 
 
   

1. Kokouksen avaus  
 

2. Todetaan osallistujat 
 

3. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.  
 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 

5. Esityslistan hyväksyminen 
 

6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen 
 Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. 
 Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa osoitteessa 
 Lapinniemenranta 12, II-kerros, 33180 Tampere, kokouskutsun päiväyksestä alkaen. 

 
7. Käsitellään tilinpäätös 30.6.2020 

 
8. Käsitellään tilintarkastuskertomus 

 
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

 
10. Päätetään tuloksen käsittelystä 

 

11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 
 

12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5) 
 

13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten 
korvausperusteista 

 
14. Valitaan hallituksen jäsenet 

 
15. Päätetään talousarviosta ja vastikkeista tilikaudelle 1.7.2021-30.6.2022 

 
16. Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 

Hallitus esittää, että yhtiöjärjestykseen tehdään kokonaismuutos, jolla 
yhtiöjärjestyksen tiedot päivitetään nykyhetkeen. 
Esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi sekä nyt voimassa olevat yhtiöjärjestys ovat 
Holiday Clubin nettisivuilla osoitteessa: 
 

https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-isannointi/  
 

Yhtiöjärjestykseen esitettävät muutokset: 
2§ tontti ostettu omaksi, esitetään tekstin muuttamista vastaamaan tilannetta 
3§ esitetään osakkeen nimellisarvotiedon poistamista tarpeettomana 
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5§ esitetään muutettavaksi seuraavalla tavalla: 
Yhtiökokous vahvistaa vuosittain niiden vastikkeiden suuruuden, mitkä 
osakkeenomistajien on hallitsemistaan lomahuoneistoista yhtiölle suoritettava.  
Lomahuoneistojen vastikkeet jakaantuvat kokonaisvastikkeeseen sekä 
rahoitusvastikkeeseen.  
Kokonais Hoitovastikkeen suoriteperusteena on lomahuoneistojen huoneistoalojen 
suhde, joka jaetaan osakekohtaisesti siten, että kutakin osaketta kohden peritään 
vastike, joka on 1/51-osa sen lomahuoneiston vastikkeesta, jonka hallintaan 
asianomainen osake oikeuttaa.  
Kokonais Hoitovastike määrätään sen suuruiseksi, että sillä voidaan kattaa 
kiinteistöjen ja huoneistojen ylläpitokustannukset.  
Rahoitusvastike määrätään sen suuruiseksi, että sillä voidaan kattaa yhtiön lainojen 
korot, muut hoitokulut ja lyhennykset. Osakkeenomistajalta perittävä rahoitusvastike 
määrätään vastaamaan hänen osuuttaan edellä sanotuista lainoista aiheutuneista 
menoista.  
Osakkeenomistajat ovat oikeutettuja maksamaan yhtiölle em. kokonaisvastikkeen 
suoritusperusteella laskettavan osuuden yhtiön lainoista. Lainaosuuden suoritusten 
tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä kerralla 
vastaanotettavan lainaosuuden suorituserän suuruuden. Osakkeenomistajilta 
vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhtiön on viipymättä käytettävä yhtiön lainojen 
lyhentämiseen sen mukaan kuin maksettaessa on tarkoitettu. Lainaosuutensa 
kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta peritään vain kokonais hoitovastike yllä 
tarkemmin eritellyllä tavalla.  
Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osan, määrätään 
hänen osaltaan vastike siten, että siihen kokonaisvastikkeen lisäksi lasketaan 
kuuluvaksi osakkeenomistajalta vielä maksamattoman lainaosuuden yhtiölle 
aiheuttamat menot.  
PYKÄLÄN LOPPUOSAAN EI ESITETÄ MUUTOKSI. 
 
8§ esitetään poistettavaksi kokonaan tarpeettomana 
12§ -> 11§ esitetään lisättäväksi: tai tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei 
tarvitse valita. 
13§ -> 12§ esitetään poistettavaksi teksti: tilikausi joka alkoi 1.1.2002, on pidennetty 
kestämään 30.6.2003 saakka, vanhentuneena 
14§ -> esitetään päivitystä niin, että kutsun voi toimittaa osakkaille myös 
sähköpostitse, lisäksi kutsun toimittamisen vähimmäistoimitusaikaa esitetään 
pidennettäväksi kahteen (2) viikkoon 
15§ -> 14§ esitetään lisättäväksi kokouspaikaksi myös Tampere. 
Kokouksessa esitettävät asiat: 
esitetään muutettavaksi 

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen 
2. toimintakertomus 
3. tillintarkastuskertomus 

Seuraavien kohtien numerointia esitetään muutettavaksi vastaavasti. 
  8. -> 9. talousarvio kuluvalle tilikaudelle (nyt kalenterivuodelle) 
 

17. Muut asiat 
 

18. Kokouksen päättäminen 
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Holiday Club Resorts Oy/ 
Isännöinti 

  

PL 618, 33180 Tampere   
 3.12.2020  

 
 

Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, FI-00810 Helsinki  Tel. +358 30 686 8000 
E-mail firstname.lastname@holidayclub.fi  www.holidayclub.fi  Home municipality Helsinki  Business ID 2033337-1 

Hyvä osakkeenomistaja! 
30.11.2020 voimaan tuleen ohjeistuksen mukaan kokoontumiset suositellaan rajoitettavan 
enintään 10 henkilöön.  
  
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 voivat seurata kokousta Microsoft Teams - etäyhteyden kautta.  
Läsnäolo on lain mukaan jokaiselle osakkeenomistajalle mahdollistettava, mutta tilanteesta johtuen 
lähiosallistumista ei suositella. 
 
Paikanpäälle tulevilta osallistujilta vaaditaan maskin sekä käsidesin käyttöä.  
HUOM! Suosittelemme, että yhteisesti omistettujen osakkeiden omistajia (esim. puoliso, lapset) 
edustaa vain yksi osakas paikan päällä. Muilta valtakirja ko. edustajalle.  
Kokouksessa ei ole tarjoilua.      
  
Voitte antaa valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, Etunimi Sukunimi  , (nimeä 
henkilö kenet haluat valtuuttaa) lähettämällä valtakirjan sähköpostitse osoitteeseen 
etela@holidayclub.fi   viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. 
 
Microsoft Teams -etäyhteydellä kokousta seuraavat voivat käyttää puheoikeutta MS Teamsin Chat 
-toiminnon kautta (toiminnon käyttö sekä poikkeavat kokouskäytännöt kerrataan vielä kokouksen 
alussa puheenjohtajan toimesta). Kokouksen puheenjohtaja lukee Chatin kautta tulleet kysymykset 
ja ne käsitellään tulojärjestyksessä.  
 
Valtakirja tarvitaan AINA seuraavissa tapauksissa: 

• Yhteisesti omistettujen osakkeiden KAIKILTA osakkailta  

• Kuolinpesän osakkailta 

• Käytettäessä valtuutettua edustajaa 
  
isännöintiliiton ohjeistus:  https://www.isannointiliitto.fi/palvelut-johdolle/viesti/tiedotepaketti-
isannoitsijalle-koronavirus-taloyhtiossa/ 
  
Ajantasainen COVID-19-tiedotus: https://thl.fi/fi/ajankohtaista 
  
Ystävällisin terveisin  
Holiday Club isännöinti 
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