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VASTAUS

Vastaaja Kustannus Oy Vapaa Ajattelija AB ei ole vastannut määräajassa.

Kantajan lausuma

Kantaja on pyytänyt asian ratkaisemista kanteen mukaisesti yksipuolisella tuomiolla.

YKSIPUOLINEN TUOMIO
1. Kustannus Oy Vapaa Ajattelija AB:n varsinaisen yhtiökokouksen
30.11.2011 ja jatkokokouksen 17.1.2012 tilintarkastajien valintaa koskeva päätös julistetaan pätemättömäksi ja
2. Kustannus Oy Vapaa Ajattelija AB velvoitetaan suorittamaan Kimmo Sundströmille oikeudenkäyntikulujen korvauksena 403,69 euroa.
Perustelut

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija AB ei ole vastannut kanteeseen määräajassa.
Kanne ei ole ilmeisesti perusteeton.

Lainkohdat

Oikeudenkäymiskaari 5 luku 13 §
Osakeyhtiölaki 21 luku 1 §

PÄÄTÖS
Perustelut

Kantaja on 28.3.2012 peruuttanut kanteen Lasse Pylkiniin ja Henrik Sawelaan
nähden ennen kuin asiasta on annettu haaste.

Päätöslauselma

Asia jää sanotuilta osin sillensä.

Muutoksenhaku yksipuoliseen tuomioon
Asianosainen, jota vastaan on annettu yksipuolinen tuomio, ei saa hakea muutosta valittamalla. Sen sijaan hänellä on oikeus hakea takaisinsaantia.

Takaisinsaanti

Takaisinsaannilla tarkoitetaan sitä, että asia saatetaan yksipuolisen tuomion
antaneen käräjäoikeuden uudelleen käsiteltäväksi. Takaisinsaantia on haettava
tältä käräjäoikeudelta kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun vastaaja on
hänen läsnäollessaan toimitetussa ulosmittauksessa taikka muulla tavoin
todisteellisesti saanut tiedon yksipuolisesta tuomiosta.
Takaisinsaantihakemuksessa on mainittava sellainen syy tuomion
muuttamiseen, joka olisi voinut estää yksipuolisen tuomion, jos se olisi
ilmoitettu vastauksen antamiselle asetetussa määräajassa.
Jos takaisinsaantia ei haeta oikeudenkäymiskaaressa säädetyllä tavalla,
yksipuolinen tuomio jää pysyväksi.
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Asia

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen
30.11.2011 jatkOkokouksen 17.1.2012 tilintarkastajien valintaa
koskevan päätöksen julistaminen pätemättömäksi sekä
oikeudenkäyntikuluj en korvaaminen kantajalle.

Kantaja

Kimmo Sundström, Koivumäentie 18 A 35, 01230 Vantaa,
puh. 040 9107054, sp. kimmo.sundstrom@visuverkko.fi .
Yhtiön toiseksi suurin osakas, 12 osaketta ja ääntä 120:stä.

Vastaaja

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab, Y-tunnus 0489306-1, Neljäs linja 1,
00530 Helsinki

Vaatimukset

Yhtiön toisen varsinaisen tilintarkastajan ja molempien tilintarkastajien
varamiesten (2) valintapäätöksen julistaminen pätemättömäksi.
Yhtiökokouksen puheenjohtaja Lasse Pyllin ja Vapaa-ajattelijain liitto
ry:n sekä Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n asiamiehenä toimineen Henrik
Saweln velvoittaminen yhdessä tai yhteisvastuullisesti yhtiön kanssa
korvaamaan kantajalle aiheuttamansa vahinko korkoineen kuukauden
kuluttua tuomion antamispäivästä lukien.
Oikeudenkäyntikulut tähän mennessä: Haastehakemuksen laatiminen
4x100 euroa/tunti = 400 euroa ja kaupparekisteriote 3,69 euroa, yhteensä
403,69 euroa. Myöhemmin syntyviä kuluja ovat oikeudenkäyntimaksu,
mandollinen todistajan palkkio ym.

Perusteet

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab on tavallinen osakeyhtiö. Yhtiön
tilintarkastajat on valittava osakeyhtiölain mukaisesti.
Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet Timo Vil6n (HTM) ja Kerttu
Loukola, joista Vil6n on hyväksytty tilintarkastaja, mutta Loukola ei.
Asiasta huomautettiin yhtiökokouksen jatkokokouksessa ilman tulosta.
Molemmat valittiin uudelleen. Valintapäätöksen syntymisen salli
kokouksen puheenjohtajana toiminut Lasse Pylkki.
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Henrik Sawela, joka oli kokouksessa yksin määräävässä asemassa
edustaen yhteensä 92 ääntä (Vapaa-ajattelijain liitto ry 84 ääntä ja
Helsingin Vapaa-ajattelijat ry 8 ääntä, yhteensä 92 ääntä), teki
ehdotuksen Kerttu Loukolan valitsemiseksi yhtiön toiseksi
tilintarkastajaksi.
Kokouspuheenjohtaja Lasse Pylkin ehdotuksesta tilintarkastajien
varamiehiksi valittiin Veikko Laine ja Tarmo Niskanen. Kumpikaan
heistä ei ole hyväksytty tilintarkastaja. Asiasta huomautettiin ilman
tulosta.
Vil6n on tilintarkastuslain (13.4.2007/459) 31 §:ssä tarkoitettu HTMtilintarkastaja. Loput valitut eivät ole sanotun lain 30 tai 31 §:ssä
tarkoitettuja hyväksyttyjä tarkastajia.
Osakeyhtiölain (21.7.2006/624) 7. luvun 3 §:n mukaan tilintarkastajasta
säädetty koskee myös varatilintarkastajaa.
Näin toisen tilintarkastajan (Loukola) ja molempien tilintarkastajien
varamiesten valintapäätös oli osayhtiölain vastainen ja asiallisesti
virheellinen.
Yhtiön hallitus on lopettanut liiketoiminnan harjoittamisen keskittyen
kuluttamaan yhtiön jäljellä olevat varat yhtiön hallintoon. Yhtiön
enemmistöosakas Vapaa-ajattelijain liitto ry päätti jo kesäkuun
puolivälissä 2008 ajaa yhtiön toiminnan alas, mitä ei ole vieläkään
tapahtunut. Yhtiön hallituksen tarkoituksena on kuluttaa kaikki yhtiön
varat niin, ettei osakkaille jää mitään yhtiötä purettaessa. Tässä hallitus
on onnistunut. Hallituksen jäsenet eivät yleensä vaivaudu saapumaan
yhtiökokouksiin, viimeksikin läsnä oli vain yksi hallituksen jäsen, Juha
Kukkonen. Hän kertoi - jälleen kerran - että yhtiön toiminta on tarkoitus
lopettaa, mutta ei kertonut millä tavalla.
Jos yhtiön toiminta lopetetaan, osakkaiden näkökulmasta on tärkeää, että
sitä valvovat hyväksytyt tilintarkastajat. Kantaja ei muutenkaan luota
yhtiön toimintaan Yhtiön asiat ovat paraikaa Helsingin poliisin
talousrikospuolen tutkittavana ja esitutkinta on käynnissä.
Kantaja ei vaikuttanut pätemättömäksi julistettavaksi vaaditun päätöksen
syntyyn. Kantajan esitys jatkokokouksessa oli, että tilintarkastajien
valinta siirretään myöhempään yhtiökokoukseen. Valintapäätös tehtiin
äänin 94-12 kantajan vastustaessa päätöstä 12 äänellään. Sawelan
lisäksi päätöksen puolesta äänesti kokouksen puheenjohtaja Lasse
Pylkki, joka toimi Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry:n asiamiehenä
(2 osaketta ja 2 ääntä). Kantaja jätti eriävän mielipiteensä merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Todistaja

Kantajan avustajana varsinaisessa yhtiökokouksessa ja sen
jatkokokouksessa toiminut yli-insinööri Kim Sjöström.
Todistusteemat
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1. Jatkokokouksessa tehdyt ehdotukset tilintarkastajien ja näiden
varamiesten valitsemiseksi;
2. Kokouksessa esitetyt vastakommentit;
3. Tilintarkastajien valitsemista koskevien ehdotusten hyväkysyminen
kokouksen päätöksiksi;
4. Osakas Sundströmin (kantaja) ehdotukset jatkokokouksessa.

Helsingissä 27.2.2012

immo Sundström

LIITE Nro 1
LIITE Nro 2
LIITE Nro 3
LIITE Nro 4
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Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n yhtiöjärjestys
Kaupparekisteriote, Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab
Uutinen varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokouksesta 17.1.2012
Pöytäkirja varsinaisesta yhtiökokouksesta ja sen jatkokokouksesta;
liite puuttuu, koska yhtiö ei suostu lähettämään sitä kantajalle tämän
kirjallisista pyynnöistä huolimatta

LIITE N:o 3
KUSTANNUSYHTIÖLLÄ ONGELMALLINEN YHTIÖKOKOUKSEN JATKOKOKOUS
(23.1.2012)
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n syksyllä 2011 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen (ks.
http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti111201.html) jatkokokous pidettiin 17.1.2012 Vapaa-aj attelij ain
liiton entisessä toimistossa, Helsingissä, alkaen kello 17.00.
Heikko osanotto
Läsnä oli lisäkseni vain kolmen osakkaan kaksi asiamiestä, hallituksen jäsen Juha Kukkonen ja
avustajani Kim Sjöström. Vapaa-ajattelijain liitto ry:n (84 ääntä) ja Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n
(HVA, 8 ääntä) avustajana esiintyi Henrik Sawela, Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry:n
(KUVA, 2 ääntä) asiamies oli Lasse Pylkki ja minulla oli 12 ääntä.
Kokouspuheenjohtajaksi Lasse Pylkki
Kukkonen avasi kokouksen kello 17.02. Sawela ehdotti Kukkosta kokouspuheenjohtajaksi, mutta
tämä ei pitänyt sitä sopivana, koska on yhtiön hallituksen jäsen. Sen jälkeen puheenjohtajaksi
valittiin Pylkki Sawelan ehdotuksesta. Sihteeriksi valittiin Sawela ja pöytäkirjan tarkastajaksi sekä
äänten laskijaksi Kukkonen. Kysyttäessä varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja oli vielä tuon
kokouksen sihteeri Sawelan mukaan "kynävaiheessa". Pöytäkirja tulee laatia kanden viikon
kuluessa kokouksesta. Kukkonen suhtautui jossain määrin ylimielisesti yhtiön asioihin
tokaisullaan: "Me ollaan kohta kaikki linnassa." Tällä hän tarkoitti itseään ja muita yhtiön
tuhonneita tovereitaan.
Ääniluettelosta erimielisyyttä
Ääniluettelon vahvistamisessa oli ongelmia. Valtakirjoja tarkasteltaessa todettiin, että liiton ja
HVA:n Sawelalle antamat valtakirjat oli annettu "syksyllä" 2011 pidettävää varsinaista
yhtiökokousta varten. Oltiin yksimielisiä siitä, että nyt on talvi ja vuosi 2012. Kun valtuutukset
aina koskevat yhtä kokousta, ellei valtuutuksesta muuta ilmene, jatkokokous pidettiin yli puolitoista
kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ja siihen oli lähetetty hallituksen eri kutsu sekä uusi
esityslistaehdotus, jossa oli yksi uusikin, varsinaisessa yhtiökokouksessa käsittelemätön asia,
Sundström katsoi, etteivät Sawelalle annetut valtuutukset olleet enää päteviä. HVA:n hallitus ja
puheenjohtajakin oli kokousten välillä vaihtunut. Ehkäpä HVA:n olisi tullut vakuuttaa
jatkokokoukseen joku parempi asiamies, joka ei ole Kukkosen perässä suksija. Näin Sundström
ehdotti, että ääniluettelokvistetaan luettelo, jossa laillisesti edustettuina on 14 osaketta.
Puheenjohtaja Pylkki tötji,i,,i:ekerotuksen katsoen, että laillisesti edustettuina on 106 osaketta.
Sundström jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.
Esityslistan hyväksyrniskohdassa Sundström ehdotti, että äänivaltaongelmien takia tilinpäätösasiat
jätetään nyt käsittelemättä ja siirretään myöhempään yhtiökokoukseen. Ehdotus torjuttiin, asiasta
äänestettiin ja esityslistaehdotus hyväksyttiin äänin 94-12.,
Kukkoselta kysyttiin, kuka on yhtiön hallituksen-puhe.e:kjohtaja ja'kuka toimitusjohtaja. Tämä
vastasi, ettei hallitus ole vielä järjestäytynyt 30.11.2011 jälkeen, mutta toimitusjohtajana on
edelleen Tarja Koivumäki. Tämän toimintaa Kukkonen moitti eri tavoin.
Sundström ehdotti, ettei tilikauden 20091uhiääskelmaa ja tasetta vahvisteta. Äänestyksen tulos oli
94-12 vahvistamisen puolesta. Sundström jätti eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan.
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Sundström vastusti samoin vastuuvapauden antamista hallitukselle ja toimitusjohtajalle, mutta ne
myönnettiin äänin 94-12 ja Sundström jätti eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan.
Yhdessä toverien kanssa ja yksin
Tilikauden 2010 osalta kysyttiin mihin toimiin hallitus oli ryhtynyt epäkohtien korjaamiseksi.
Kukkonen vastasi, että tilinpäätöksistä pois jätetyt erät merkitään vuoden 2012 tileihin. Hän moitti
Koivumäkeä siitä, ettei tähän oltu saatu yhteyttä, ettei tämä ollut vastannut sähköposteihin ja että
tilinkäyttöoikeus oli ollut toimitusjohtaja Koivumäellä, joka ei ollut hoitanut yhtiön asioita.
Muutenkin Kukkonen toisti, että hän oli "jankuttanut" hallitustovereilleen kuinka olisi pitänyt
toimia koettaen saada nämä ymmärtämään tämä. Mutta hän ei yksin ollut hallituksen enemmistö.
Syksyllä 2009 kaikki Kukkosen hallitustoverit erosivat hallituksesta, viimeisenä Aimo Törmänen
7.12.2009: Kukkonen todellakin oli yksin hallituksessa. Ongelmana oli, ettei yhden jäsenen hallitus
ollut päätösvaltainen. Sitä, minkä Kukkonen olisi voinut yksin tehdä, kutsua koolle varsinainen
yhtiökokous täydentämään hallitus, hän ei halunnut tehdä.
Sundström toisti aiemmin kirjallisesti hallitukselle tekemänsä ehdotuksen, että tilinpäätös 2010
korjataan ja ettei vastuuvapautta nyt myönnetä kenellekään. Sawela ehdotti vastuuvapauden
myöntämistä, mikä tapahtui äänin 94-12. Sundströmin eriävä mielipide merkittiin pöytäkirjaan.
Heljä Pekkalin uudeksi varajäseneksi
Seuraavaksi valittiin yhtiön hallitukseen varajäsen eronneen Jori Mäntysalon tilalle. Kukkonen
vakuutti, että varajäseneksi ehdotettu liiton taloudenhoitaja Heljä Pekkalin oli "tosi suostuvainen"
tehtävään. Muita ehdotuksia ei tehty; Pekkalin valittiin varajäseneksi.
Siirryttiin valitsemaan tilintarkastajia. Tilintarkastajina toimivat aiemmin Timo Vil6n (HTM) ja
Kerttu Loukola. Sjöström huomautti, ettei Loukolaa voida valita uudelleen, koskei hän ole
hyväksytty tilintarkastaja. Tällaisia maallikkotilintarkastajia ei enää saa olla osakeyhtiöissä.
Sundström kysyi, miksei hallitus ehdottanut yhtiöjärjestyksen tilintarkastajien valitsemista
koskevan pykälän (10 §) muuttamista niin, ettei enää tarvitse valita kahta varsinaista ja kahta
varatilintarkastajaa? Vastausta ei saatu. Sundström ehdotti sitten tilintarkastajien valinnan
siirtämistä myöhempään yhtiökokoukseen. Myös puheenjohtaja Pylkki sanoi, että olisi hyvä, jos
yhtiöjärjestystä muutettaisiin Sundströmin ehdottamalla tavalla.
Ehdotuksia hyväksytyistä tilintarkastajista ei Vil6nin lisäksi tehty. Pylkki ehdotti sitten valittaviksi
varatilintarkastajiksi yhdistystovereitaan Veikko Laine ja Tarmo Niskanen Keski-Uudenmaan
Vapaa-ajattelijoista. Hyväksymättömien eli ns. maallikkotilintarkastajien valitsemisesta
äänestettiin. Loukola valittiin toiseksi varsinaiseksi tilintarkastaj aksi sekä Laine ja Niskanen
varatilintarkastajiksi äänin 94-12. Sundström jätti eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan.
Kukkosen mukaanpoliisi ei ollut esitutkinnassaan vielä tutkinut lainkaan yhtiön asioita. Tästä oli
hänen mielestään osoituksena se, ettei poliisi ollut ollut yhteydessä yhtiöön eikä ollut esimerkiksi
tullut inventoimaan kirjoja liiton kellarivarastoon. Tällä viitattiin luultavasti siihen, että Sundström
oli suhtautunut skeptisesti yhtiön kirjavarastosta vuonna 2009 tehtyyn inventaarioon. Siitä oli
Sundströmin mielestä puuttunut ainakin Jukka Lindforsin teos Nasaretin pesänjakajat (1983), jota
yhtiöllä oli ollut suuri määrä, satoja kappaleita. Inventaariossa oli yhteensä 31 nimikettä, joista
kymmenen nimikkeen määrä oli nolla. 21 teoksen yhteenlaskettu kappalemäärä oli 1 533.
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Kirjavaraston arvo vuoden 2008 taseessa oli 464,24 euroa ja varasto myytiin tästä tasearvosta
V apaa-aj attelij ain liitto ry: lle.
Kokous päättyi kello 17.50 kestettyään vajaan tunnin.
Kimmo Sundström

Tauno Lehtosen 14.10.2009 lähettämä inventaario yhtiön kirjoista
Alla on lueteltu ne 21 nimikettä, joita varastossa oli. Inventaariossa mainituissa tekijäin ja teosten
nimissä, vUosiluvuissa jne. esiintyneitä virheitä ja puutteita on korjailtu.
Kpl

Nimi

Baggini, Julian (2005) Ateismi. Lyhyt johdanto
Brockman, Chris (1986) Ateisti kertoo lapselleen jumalista
Enqvist, Anders (2001) Tiede ja uskonto
Hartikainen, Erkki (toim.) (1978) Ateisti kertoo lapselleen jumalista
Hartikainen, Erkki (1981) Islam
Hartikainen, Erkki (1980) Raportti uskonnonvapaudesta 2
Hartikainen, Erkki ym. (1982) Yläasteen etiikka 1
Shibles, Warren - Hartikainen, Erkki (1979) Emootiot
Häyry, Matti - Häyry, Heta (1986) Abortti ja eutanasia
Köppen, Gerhard (1987) Ruotsin vapaa-ajattelijaliikkeen historiasta
La Belle, Maurice (1987) Valistusfilosofit ja Ensyklopedia
Smoker, Barbara (1986) Humanismi
Sundström, Kimmo & Vaalto, Mari (toim.)(1987) Vapauden kaipuu. Valikoima
ateistista lehtirunoutta
Sangharakshita (1987) Buddhalaisuus ja jumalanpilkka
14. 140
15. 58
Murray 0 'Hair, Madalyn (1986) Ateismin aapinen
Hokkanen, Kauko (1983) Me Luojamme luojat
16. 80
Kulttuuriohjelmat (1999)
17. 1
18. 90
Babceh Mihin jumalaa tarvitaan
19. 108
Sekulaarihumanistinen julistus (1986)
Kurtz, Paul (toim.)(1986) Humanistimanifestit
20. 137
21. 57
Tuominen, Toivo (1979) Ooppiumia kansalle
Yhteensä 21 nimikettä ja 1 533 teoskappaletta

1. 168
2.
7
3. 22
4.
7
5. 15
6. 10
7. 32
8. 49
9. 115
10. 260
11. 15
12. 83
13. 79

Y-tunnus: 0489306-1
Sivu 1
LIITE N:o 1
KAUPPAREKISTERI
YHTIÖJÄRJESTYS (YHTIÖSOPIMUS, SÄÄNNÖT YMS)
PÄIVÄLTÄ: 10.03.2010
YRITYS- JA YHTEISÖTUNNUS: 0489306-1 TULOSTUSPÄIVÄ: 10.03.10
TOIMINIMI:
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab
YHTIÖJÄRJESTYS
1 § Yhtiön toiminimi on Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab ja
kotipaikka Helsingin kaupunki.
2 § Yhtiön toimiala on kirjojen, lehtien, audiovisuaalisten
tuotteiden, äänilevyjen ja -kasettien kustantaminen, maahan
tuonti ja maasta vienti sekä edellä mainittujen tuotteiden
kauppa.
3 § Yhtiön vähimmäispääoma on kymmenentuhattakaksisataa
(10.200) euroa ja enimmäispääoma
neljäkymmentätuhattakandeksansataa (40.800) euroa, joissa
rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiöjärjestystä muuttamatta
korottaa tai alentaa. Osakkeen nimellisarvo on
kandeksankymmentäviisi (85) euroa.
4 § Yhtiön osakkeita eivät saa omistaa ulkomaalaiset,
ulkomaiset yhteisöt eivätkä ulkomaalaisten sekä eräiden
yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä
omaisuutta ja osakkeita 28 päivänä heinäkuuta 1939 annetun
lain 2 §:ssä, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 31
päivänä toukokuuta 1974 annetussa laissa, mainitut
suomalaiset yhteisöt eikä osakkeita saa luovuttaa
ulkomaalaisille tai edellä sanotuille yhteisöille.
Yhtiön jokainen osake on varustettava merkinnällä, jossa
kielletään luovuttamasta osaketta ulkomaalaiselle tai
edellä mainituille yhteisöille. Vastaava merkintä on
tehtävä myös osakeluetteloon, mandollisesti annettavaan
väliaikaiseen todistukseen ja osakkeeseen ehkä kuuluvaan
talonkiin.
5 § Jos yhtiön osake millä saannolla tahansa siirtyy muulle
kuin yhtiön osakkaalle, on siirrosta ilmoitettava yhtiön
hallitukselle, jonka 14 päivän kuluessa tulee ilmoittaa
siirrosta samalla tavalla kuin kokouskutsun antamisesta
osakkaille on säädetty Vapaa-ajattelijain Liitto ry:lle ja
muille yhtiön osakkaille. Vapaa-ajattelijain Liitto ry:llä
on ensisijassa oikeus lunastaa osake 40 päivän kuluessa
siitä kun ilmoitus hallitukselle tehtiin, osakkeen
nimellisarvosta. Ellei Vapaa-ajattelijain Liitto ry lunasta
osaketta, on muilla osakkailla lunastusoikeus edellä

Y-tunnus: 0489306-1
Sivu 2
mainitusta hinnasta 60 päivän kuluessa hallitukselle
tehdystä siirtoilmoituksesta lukien.
Jos viimeksimainitussa tapauksessa useat osakkaat haluavat
käyttää lunastusoikeutta, on osakkeet jaettava lunastukseen
halukkaiden osakkaitten kesken heidän omistamiensa
osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa ja siltä osin,
kuin tämä ei käy päinsä, arvalla.
Lunastushinnan vahvistlaa yhtiön hallitus sen jälkeen, kun
lunastusvaatimus on esitetty. Lunastushinta on maksettava
30 päivän kuluessa lunastushinnan vahvistamisesta yhtiön
hallitukselle.
Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin.
6 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi (5)
varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Hallituksen
jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
7 § Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön
asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.
Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakaantuessa
tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.
Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen
puheenjohtajan ja vähintään yhden hallituksen siihen
valitseman jäsenen allekirjoitettava.
8 § Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja,
jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan
hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajalle
suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus.
9 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen
puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä tai jompikumpi
heistä yhdessä hallituksen jäsenen kanssa sekä hallituksen
siihen oikeuttamat henkilöt joko keskenään kaksi yhdessä
tai toisena yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.
10 § Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kaksi
varamiestä. Tilintarkastajien toimikausi päättyy
ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.
11 § Yhtiön tilit päätetään kalenterivuosittain.
Tilinpäätös on maaliskuun loppuun mennessä toimitettava
tilintarkastajille, joiden tulee antaa
tarkastuskertomuksensa hallitukselle kanden viikon kuluessa
tämän jälkeen, kuitenkin vähintään kahta viikkoa ennen
varsinaista yhtiökokousta.
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12 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan todistettavasti
kirjallisesti tai julkaisemalla se yhtiökokouksen
määräämässä sanomalehdessä. Kokouskutsun tiedoksiantamisen
tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään
viikkoa ennen kokousta. Muut tiedonannot toimitetaan
osakkaille kirjeitse.
13 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain
hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.
Kokouksessa on
esitettävä
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;
päätettävä
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen
voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
sekä
7. talousarviosta
valittava
8. hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä
9. tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.
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Patentti- ja rekisterihallitus
Kaupparekisteri
Arkadiankatu 6 A
00100 Helsinki
puh. (09) 6939 500
kirjaamo@prh.fi

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

Toiminimi:
Y-tunnus:
Yritys rekisteröity:
Yritysmuoto:
Kotipaikka:
Otteen sisältö:

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab
0489306-1
26.05.1983
Osakeyhtiö
Helsinki
21.02.2012 04:31:54 rekisterissä olleet tiedot.

Yhteystiedot:
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Puhelin:
Faksi:

Neljäs Linja 1 00520 HELSINKI
Neljäs Linja 1 00520 HELSINKI
09 715 601
09 715 602

Rekisterimerkinnät:
TOIMINIMI (Rekisteröity 26.05.1983)
Kustannus C, y Vapaa Ajattelija Ab.
TOIMIALA (Rekisteröity 26.05.1983)
Kirjojen, lehtien, audiovisuaalisten tuotteiden, äänilevyjen ja
-kasettien kustantaminen, maahan tuonti ja maasta vienti sekä
edellä mainittujen tuotteiden kauppa.
KOTIPAIKKA (Rekisteröity 26.05.1983)
Helsinki.
TILIKAUSI (Rekisteröity 15.12.1999)
Yhtiön tilikausi on 01.01. - 31.12.
PERUSTAMINEN (Rekisteröity 26.05.1983)
Yhtiöjärjestys on perustamiskokouksessa hyväksytty 28.11.1982.
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS (Rekisteröity 12.11.2003)
Yhtiöjärjestystä on muutettu 26.09.2002.
OSAKEP Ä Ä OMA (Rekisteröity 12.11.2003)
Osakepääoma 10.200,00 euroa, täysin maksettu.
Osakkeet 120 kpl.
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Osakkeen nimellisarvo 85,00 euroa.
HALLITUS (Rekisteröity 24.03.2011)
Puheenjohtaja:
080861-038K Koivumäki Tarja Sari Tuulikki
Varsinaiset jäsenet:
050954-0279 Huotari Eino Olavi
301058-125D Kukkonen Juha Pekka Artturi
071071-1679 Pelkonen Joni Samuli
061156-013L Tiukkanen Arto Allan
Varajäsenet:
160775-1859 Mäntysalo Jori Antero
090366-0872 Vainio Janne Mikael
291151-183M Ylikoski Esa Kalevi
MUU JOHTO (Rekisteröity 13.02.2009)
Toimitusjohtaja:
280842-469F Lehtonen Tauno Juhani
TILINTARKASTAJAT (Rekisteröity 12.11.2003)
Tilintarkastaja:
041144-526S Loukola Kerttu Sylvi Maria
131152-069W ViMn Timo Sakari
LAKIMÄÄRÄINEN EDUSTAMINEN (Rekisteröity 03.03.1999)
Toiminimen kirjoittaa osakeyhtiölain nojalla hallitus.
TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN (Rekisteröity 26.05.1983)
Toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja
ja toimitusjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä
hallituksen jäsenen kanssa.
TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT (Rekisteröity 08.11.2011)
Tilinpäätös ajalta 01.01.2007 - 31.12.2007.
Kaupparekisteriin merkitty tilikaudeltaan viimeisin tilinpäätös
on ajalta 01.01.2010 - 31.12.2010
KEHOTUS (Rekisteröity 01.04.2010)
Patentti- ja rekisterihallitus kehottaa osakeyhtiölain
20 luvun 5 §:n 1 mom:n perusteella yhtiötä korjaamaan
hallitusta koskevan kaupparekisteritietojen puutteen.
Yhtiö voidaan määrätä selvitystilaan tai poistaa rekisteristä,
jos puutteita ei korjata viimeistään määräpäivänä
16.07.2010. Niitä yhtiön osakkeenomistajia ja velkojia, jotka
haluavat esittää selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä
poistamista koskevia huomautuksia, kehotetaan esittämään
huomautukset kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukselle
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viimeistään edellä mainittuna määräpäivänä.
VOIMASSAOLEVAT HENKILÖTIEDOT
05.09.1954 Huotari Eino Olavi, Suomen kansalainen, Pummintie 13 C 2, 03600 Karkkila
08.08.1961 Koivumäki Tarja Sari Tuulikki, Suomen kansalainen, Vetehisenkuja 4 A 17, 00530 Helsinki
30.10.1958 Kukkonen Juha Pekka Artturi, Suomen kansalainen, Untuvaisentie 1 A 20, 00820 Helsinki
28.08.1942 Lehtonen Tauno Juhani, Suomen kansalainen, Välitie 6 B 12, 21530 Paimio
04.11.1944 Loukola Kerttu Sylvi Maria, Suomen kansalainen, Maasälväntie 16 M 77, 00710 Helsinki
16.07.1975 Mäntysalo Jori Antero, Suomen kansalainen, Turjankatu 6-8 A 1, 33100 Tampere
07.10.1971 Pelkonen Joni Samuli, Suomen kansalainen, Ilomäentie 5 A 11, 00840 Helsinki
06.11.1956 Tiukkanen Arto Allan, Suomen kansalainen, Selkämerenkatu 10 B 34, 00180 Helsinki
09.03.1966 Vainio Janne Mikael, Suomen kansalainen, Vedenottamontie 12 E 38, 00980 Helsinki
13.11.1952 Vil6n Timo Sakari, Suomen kansalainen, Minttutie 21 A, 01300 Vantaa
29.11.1951 Ylikoski Esa Kalevi, Suomen kansalainen, Piisamirinne lb A, 01450 Vantaa
TOIMINIMIHISTORIA
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 26.05.1983 Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus

KIMMO SUNDSTRÖM
Koivumäentie 18 A 35
01230 Vantaa
Puh. 040 9107054
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TÄYDENNYS
28.3.2012

1 (1)

SAATUI
2 8, 03. 2012

Helsingin käräjäoikeus
2. osasto
Porkkalankatu 13
00180 Helsinki

Helsingin käräjäolkeuteen

Täydennyskehotus 19.3.2012
TÄYDENNYS
Kantaja pyysi kirjallisesti, sähköpostitse, Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n
yhtiökokouksen 30.11.2011 puheenjohtaja Lasse Pylkiltä kokouksen pöytäkirjaa kolme
kertaa 15.12.2011 (siis ennen jatkokokousta 17.1.2012), 2.2.2012 ja 25.3.2012 sitä
saamatta. Kantaja valittiin kokouksessa useiden pöytäkirjan kohtien osalta
pöytäkirjantarkastajaksikin. Nämä kohdat olivat sellaisia, joiden osalta
pöytäkirjantarkastajaksi valittu yhtiön hallituksen jäsen Juha Kukkonen katsottiin
esteelliseksi pöytäkirjaa tarkastamaan. Kantaja ei tiedä onko pöytäkirja valmistunut tai
edes sitä aiotaanko se laatia.
Pyydän, että. käräjäoikeus määrää vastaajan esittämään pöytäkirjan tuomioistuimelle.
Vaatimus kohdistuu Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:hen ja yhtiökokouksen
30.11.2011 puheenjohtajana toimineeseen Lasse Pylkkiin. Perustelen tätä sillä, että
pöytäkirja orrtärkeä todiste, jonka tarkoituksena on kertoa kokouksen kulku.
Samalla kantaja peruuttaa Lasse Pylkkiin ja Henrik Sawelaan henkilöinä kohdistamansa
vaatimukset siten, ett vaatimusten kohteeksi jää yksinkertaisuuden vuoksi pelkästään
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab.
Lasse Pylkin yhteystiedot: Osoite Hakalantie 40, 04380 Tuusula, p. 050-5715795, sp.
lasse.pylkki@kolumbus.fi

d:\sundström\kirjeet\Käräjä9.doc

