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ARVOISA OSAKKEENOMISTAJA! 
 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.9.2017 käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. 

Hallitus on järjestäytynyt. Seuraavassa tietoja kokouspäätöksistä ja yhteystietoja: 

 

 
Hallitus, tilintarkastajat, isännöitsijä 
 
Hallituksen pj:  Erkki Lantto, erkki.lantto@gmail.com 

Hallituksen jäsenet: Anneli Laiho, anneli.laiho@elisanet.fi 

Annamaija Putkonen, annamaija.putkonen@holidayclub.fi 

Hallitus kiittää Matti Varjosta pitkäaikaisesta työstä kiinteistöyhtiön hyväksi. 

 

Yhtiön tilintarkastaja: Moore Stephens Rewinet Oy, tilintarkastusyhteisö, 

vastuullisen tilintarkastajana Veikko Terho KHT 

 

Yhtiön toimitusjohtaja:  Kati Pätsi, Holiday Club Isännöinti, äitiyslomalla 3.10.2017 alkaen, 

äitiysloman sijaisena toimii Toni Oittinen Holiday Club Isännöinti  

p. 043-827 2930 

 

Palveluyrittäjät 
Vastaanottopalvelut:  Holiday Club Saariselän kylpylä, p. 0300 870 969 

Huolto:   Holiday Club Saariselän kylpylä, p. 0300 870 969 

Siivous:   N-Clean Oy, p. 0300 870 969 

 

Isännöinti, vastikelaskutus ja rekisteröinnit: Holiday Club Isännöinti, p. 0300 870 902 

 

Vahvistetut vastikkeet 1.7.2018 – 30.6.2019: 
Huoneiston koko / vastikkeet 

             41,5m²  /   249,00€ / osake / vko 

             53,5m²  /   321,00€ / osake / vko 

 

Yhtiökokous päätti yksimielisesti kerätä ylimääräistä vastiketta tilikaudella 1.7.2017–30.6.2018  
Huoneiston koko / vastikkeet 

             41,5m²  /  240,00€ / osake / vko 

             53,5m²  /   310,00€ / osake / vko 

 

Vastike laskutetaan keväällä 2018. 
Ylimääräisellä vastikkeella katetaan Kaunispään korttelin 135 tontin omaksi ostaminen kiinteistöyhtiölle 

keväällä 2018. 
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Tässä muutamia asioita mukavan loman takaamiseksi ja helpottamiseksi 
Mikäli lomallanne on mukana lemmikkieläimiä, siistijät suorittavat huoneistossa isomman vaihtosiivouksen, 

jonka johdosta perimme Teiltä 35 €:n suuruisen lemmikkieläinsiivousmaksun, jos lemmikki on jäänyt 

ilmoittamatta, laskutetaan siivouskulut jälkikäteen asukkaalta. Ilmoittakaa kohteeseen kirjautuessanne 

lemmikin mukana olosta. Lemmikkieläimet on pidettävä alueella kytkettyinä. Lemmikkieläinten pito 
makuutiloissa ja parvella on kielletty.  
 
Tupakointi  
Tupakointi huoneistossa on ehdottomasti kielletty. Mikäli huoneistossa on tupakoitu, kiinteistöyhtiöllä on 

oikeus periä huoneiston puhdistamisesta otsonaattorilla. Puhdistuksesta veloitetaan 150 €. 
 
Pysäköinti  
Kiinteistön alueella on varattu pysäköintipaikka ja pistorasia yhdelle henkilöautolle / huoneisto. 
Pistorasiaan ei saa kytkeä matkailuautoa tai -vaunua. Matkailuauton pysäköintiä ja lämmitystä varten on 

olemassa asianmukainen pysäköintimahdollisuus huoltoaseman pysäköintialueella.  

 
Lisävarusteita  
Tarvittaessa vastaanotosta on mahdollisuus saada  

 * matkasänky            15 € / majoitus (varaus vastaanotosta ennen majoituksen alkua) 

* syöttötuoli ja potta  10 € / majoitus (varaus vastaanotosta ennen majoituksen alkua) 

* lastenrattaat           15 € / majoitus (varaus vastaanotosta ennen majoituksen alkua) 

 
Koska palautteenne on meille tärkeä, voitte jättää palautteenne osoitteessa 

www.holidayclub.fi/isannointi 

 
Mukavia lomahetkiä Saariselällä! 

 

KIINTEISTÖ OY SIULASELKÄ 

Hallitus 


