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Kokouksessaolivat ldsnd kokouksessavahvistetustaddniluettelostailmenevdtosakkeenomistajat, asiamiehetja avustajatsekd muut ldsnd olleet henkilot.

1 . Kokouksen avaaminen
Kokouksenavasi hallituksenvarapuheenjohtajaJyrki Tdhtinen.
Kokou ksen jdriestdytyminen
Kokouksenpuheenjohtajaksivalittiin
JouniVainionpdd,joka kutsuisihteeriksiSanna Raatikaisen.

3. P6ytdkirjan tarkastajien ja ja iintenlaskun valvojien valitseminen
PoytdkirjantarkastajiksivalittiinHeta Toropainenja Jarkko Kariniemi.Poytdkirjantarkastajat
toimivattarvittaessamyos Sdntenlaskijoina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
Todettiin,ettd kokouskutsuon julkaistu p6rssitiedotteena5.3.2010sekd yhti6jdrjestyksenmukaisestiyhdessd Helsingissiija yhdessd Oulussa ilmestyvdssdsanomalehdessd(HelsinginSanomat ja Kaleva)
6.3.2010.Kokouskutsuon julkaistumyos yhti6ninternetsivuilla.
Todettiin,ettd kokousasiakirjaton julkaistuja pidettyndhtdvilldseuraavasti:
- tilinpddt6s,konsernitilinpddtos
ja toimintakertomussekd tilintarkastuskertomus
sisdltyvdtyhtion vuosikertomukseen,joka on pidettyosakkeenomistajienndhtdvilldyhtion internetsivuilla10.3.2010ldhtien. Vuosikertomuksiaoli saatavillayhtiokokouksessaja tilintarkastuskertomus
olijaettu ldsnd olijoille
my6s esityslistanliitteenii;
pihallituksenja osakkeenomistajienehdotuksetyhtiokokoukselleon julkaistu yhti6kokouskutsussa,
detty osakkeenomistajienndhtdvilldyhti6n internetsivuilla5.3.2010 ldhtienja oli jaettu ldsnd olijoille
julkaistumyos tilinpddtdstiedotteessa
esityslistanliitteend(hallituksenvoitonjakoesitys
18.2.2010).
Todettiin,ettd kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtidlainja yhtiojdirjestyksen
mukaisesti,ja oli niiin ollen
p66t6svaltainen.

5. Llsnl olevien toteaminen ja l5niluettelon vahvistaminen
Todettiin,ettd kokouksessaoli ndhtdvind yhtiontilapdinenosakasluettelo,joka kdsittddlistan osakkeenomistajista,jotka ovat olleet rekisteroityndyhtidn osakkeenomistajiksiyhtiokokouksentiismdytyspdivdnd,
jotka on tilapdisestirekisteroityosakasluetteloon.
mukaan lukien hallintarekisteroidyt
osakkeenomistajat,
Todettiin, ettd kokouksen alkaessa joko henkilokohtaisestitai lakimddrdisenedustajan tai valtuutetun
asiamiehenedustamanal6snd olevistaosakkeenomistajistasekd asiamiehistdja avustajistalaaditunluettelon ja ddniluettelonmukaan ldsnd oli 48 osakkeenomistajaa,jotka edustivat yhteensa 7 561 055 ddntA ja osaketta eli 42,52 % kaikistaosakkeista-ja ddnisti. Kokouksenalkamisajankohtaakoskevavahvistettu osallistumistilanneja ddniluettelootettiin poytdkirjanliitteeksi(Liite 1). Todettiin, ettd ddniluettelo
vahvistetaanvastaamaanosallistumistilannetta
mahdollisendiinestyksenalkaessa.
Todettiin,ettd kokouksenpuheenjohtajaon saanut etukdteentiedon erdiden osakkeenomitstajienetukdteen ilmoittamistahallituksenesitystenkannatuksistasekd asiamiestenJarmo Rankisen(Nordea Pankki
Suomi Oyj) ja Niina Mickelssonin(SkandinavistaEnskildaBanken AB) edustamienhallintarekisteroityjen
osakkeenomistajien ddnestysohjeista:
'
Niina Mickelssonin(SkandinavistaEnskildaBankenAB) edustamienhallintarekisteroityjen
osakkeenomistajienddnestysohjeisiinei sisdltynytpoikkeaviaesityksid,vastustuksiataiddnestyksestd piddttdytymisid.
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Jarmo Rankisen(NordeaPankki Suomi Oyj) edustamienhallintarekisteroityjen
osakkeenomistajien ddnestyaohjeisiinsisdltyivastustuksiaja ddnestyksestdpiddttdytymisid,mutta ei poikkeavia
esityksid.Adnestysohjeidenmukaan S6nestystdja tiiyttii ddntenlaskentaaei vaadita, mikdli yhtiokokouksenpuheenjohtajavoi ennakkoontoimitettujenSsnestysohjeidenja kokouksessaesitettyjen kantojen perusteellaselvdsti todeta, ettd kyseisessdasiakohdassavaadittu enemmist6
Sdnistd (ja kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiiikokoukselle tehty6 esityatd. Puheenjohtajanpyynnosti Jarmo Rankinenvahvistietteivdt hdnen pddmiehensdvaatineet6dnestystd niissd asiakohdissa,joissa ohje oli vastustaa esitystd tai piddttdytydddnestdmdstd,vaan
merkintdpoytdkirjaanasianomaisessakohdassaolisi riittdvd.

Merkittiin,ettd luetteloitaniistd osakkeenomistajienddnestysohjeistaeri asiakohdissasdilytetddnyhti6ssd poytdkirjastaerillisendliitteend.
Todettiin, ettd esityslistan kohdissa,joiden osalta on vastustavia tai iidnestyksestd piddttdytyuid/tyhjiii6iinid, muttajoissa ei ole ddnestetty,lisdtddnsoveltuvinosin seuraava:
"Merkittiin, ettd tdssd asiakohdassa hallintarekister6ityjenosakkeenomistajienvastustavia ddnii oli
[ukumddrd]ja ddnestyksestdpiddttdyt]/i#tyhjia ddnid oli Iukumddri]."
Todettiin lisdksi, ettd ellei asiakohdassa ole merkitty vastustuksia tai p55t6ksen syntyneen tdyden ddntenlaskennantuloksenaon pddtostehty yksimielisestiilman ddnestystd.

6. Vuoden 2009 tilinpidtdksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittdminen
Toimitusjohtajaesitti katsauksen.
ja toimintakertomusalalta1.1. 2009-31.'12.2009.
Esitettiinemoyhti6ntilinpddtds,konsernitilinpddttis
Esitettiintilintarkastuskertom
us ajalta 1.1. 2009-31.12. 2009.
7. Tilinpiit6ksen vahvistaminen
Todettiin,ettd etukdteen kannatuksensatdssd asiakohdassailmoittaneetosakkeenomistajatedustavat
kokouksessavahvistetunddniluettelonmukaisestiyhteensd36 438 osakettaja ddntd eli 0,48 % kokouksessa edustetuistaosakkeisti ja ddnistd.
Vahvistettiintilinpditos.
Taseen osoittaman voiton kdffiminen

ja osingonmaksusta pddftiminen

Todettiin,ettd emoyhtionvoitonjakokelpoiset
varat ovat 50,9 miljoonaaeuroa,josta tilikaudenvoittoa 5,4
miljoonaaeuroa.
Todettiin,ettd hallitusoli esittdnyt,ettA osinkonajaetaan 0,40 euroa/osake,yhteensd 7,1 miljoonaaeuroa, ja loppuosa jakokelpoisistavaroista jdtetddn voittovarojentilille. Osingonjaontdsmdytyspdivdon
7.4.2010ja osingonmaksupiivi 14.4.2010.
Todettiin,ettd etukdteen kannatuksensatdssd asiakohdassailmoittaneetosakkeenomistajatedustavat
kokouksessavahvistetunddniluettelonmukaisestiyhteensd36 438 osakettaja ddntd eli 0,48 % kokouksessa edustetuistaosakkeistdja ddnistd.
Pddtettiinhallituksenesityksenmukaisesti,ettd osinkonajaetaan 0,40 euroa/osake,yhteensd7,1 miljoonaa euroa, ja loppuosajakokelpoisistavaroistajdtetdin voittovarojentilille.Osingonjaontdsmdytyspdivd
on 7.4.2010ja osingonmaksupdivd14.4.2010.
Vastu uvapaudesta pddttlminen hallitu ksen jisenille ja toimitusjohtajalle
Todettiinvastuuvapaudenmyontdmisentilikaudelta2009 koskevanseuraaviahenkiloitd:
.
Matti Ruotsala,hallituksenpuheenjohtaja
. JyrkiTdhtinen,hallituksenvarapuheenjohtaja
.
Matti Eestild,hallituksenjdsen 27.3.2009asti
. Outi Lampela,hallituksenjdsen27.3.2009alkaen
. Jaakko Niemel6,hallituksenjdsen 27.3.2009asti
.
EndelPalla
. OlliPohjanvirta
.
HaniSuutari,toimitusjohtaja
Todettiin,ettd etukdteen kannatuksensatdssi asiakohdassailmoittaneetosakkeenomistajatedustavat
kokouksessavahvistetunddniluettelonmukaisestiyhteensd36 438 osakettaja 6dntd eli 0,48 % kokouksessa edustetuistaosakkeistdja ddnistd.
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Merkittiin,ettd tdssd asiakohdassahallintarekisteroityjen
osakkeenomistajien
vastustaviaddni6 oli 1 746.
Puheenjohtajatotesi kokouksessaesitettyjenkantojenperusteella,ettd asiakohdassavaadittuenemmisto ddnisti ja kokouksessaedustetuistaosakkeistapuoltaayhtiokokoukselletehtydesitystd.
Pditettiin myontddylld mainituillehallituksenjdsenilleja toimitusjohtajalle
vastuuvapaustilikaudelta2009.
I 0. Hallituksen jisenten ja tilintarkastajan palkkioista piittlm inen
Todettiin, ettd hallitus oli esittdnyt,ettd valittavillehallituksenjdsenille maksetaan toimikaudeksi,joka
paettyyvuoden 2011 varsinaisenyhtidkokouksenpddttyessd,samansuuruinenvuosipalkkiokuin vuonna
2009 seuraavasti:hallituksenpuheenjohtajalle50 000 euroa, hallituksenvarapuheenjohtajalle
37 500 euroa ja hallituksenmuillejdsenille 25 000 euroa sekd kokouksistajohtuvat matka- ja majoituskustannukja jdsenillemaksetaanvuosipalkkioset. Lisdksioli ehdotettu,ettd tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle
na lisdksi5 000 euroa.
Todettiin,ettd hallitusoli esittSnyt,ettd valittavalletilintarkastajallemaksetaanpalkkioja matkakulutkohtuullisenlaskun mukaan.
Todettiin,ettd etukdteen kannatuksensatdssd asiakohdassailmoittaneetosakkeenomistajatedustavat
kokouksessavahvistetunddniluettelonmukaisestiyhteensd6 275 383 osakettaja ddntd eli 83 % kokouksessaedustetuistaosakkeistdja ddnisti.
Merkittiin,etti tdssi asiakohdassahallintarekisteroityjen
osakkeenomistajienddnestyksestdpiddttdytyvi#r/tyhjiiiddnid oli 1746.
Puheenjohtajatotesi ennakkoonilmoitettujenkannatusten,toimitettujendiinestysohjeidenja kokouksessa esitettyjenkantojenperusteella,ettd asiakohdassavaadittuenemmistoddnistdja kokouksessaedustetuista osakkeista puoltaa yhtiokokoukselletehtyd esitystd.
Pddtettiin hallituksenesityksen mukaisesti maksaa valittavillehallituksenjdsenille toimikaudeksi,joka
piiattyy vuoden 2011 varsinaisenyhtiokokouksenpddttyessdvuosipalkkioseuraavasti:hallituksenpuheenjohtajalle50 000 euroa/toimikausi,hallituksenvarapuheenjohtajalle
37 500 euroa/toimikausijahalli'
tuksen muille jdsenille25 000 euroa/toimikausisekii kokouksistajohtuvat matka- ja majoituskustannukpuheenjohtajalleja jdsenillemaksetaanvuosipalkkionalisdksi5 000 euset ja ettd tarkastusvaliokunnan
roa.
Pddtettiinhallituksenesityksenmukaisestimaksaa valittavalletilintarkastajallepalkkioja matkakulutkohtuullisenlaskun mukaan.
I I . Hallituksen jdsenten ja tilintarkastajien lu kumddristSi pdittdminen
Todettiin,ettd hallitusoli esittiinyt,ettd yhtion hallitukseenvalitaan kuusijdsentd ja tilintarkastajaksivalitaan yksi Keskuskauppakamarinhyvdksymdtilintarkastusyhteiso.
Todettiin,ettd etukdteen kannatuksensatdssd asiakohdassailmoittaneetosakkeenomistajatedustavat
kokouksessavahvistetunddniluettelonmukaisestiyhteensd6 275 383 osakettaja ddntd eli 83 % kokouksessaedustetuistaosakkeistdja idnistd.
Pidtettiin hallituksenesityksenmukaisestihallituksenjdsenmdiirdksikuusi henkil65.
Piitettiin hallituksenesityksen mukaisestitilintarkastajienlukumidrdksi yksi (1) Keskuskauppakamarin
hyrdksymdtilintarkastusyhteiso.
12. Hallituksen jisenten valitseminen
Todettiin,ettd hallitus oli esittdnyt,ettd hallitukseenvalitaan uudelleenOuti Lampela, Endel Palla, Olli
Pohjanvirta,Matti Ruotsalaja Jyrki Tdhtinenja ettd hallituksenuudeksijiiseneksi valitaan Matti Hyytidinen.
Todeftiin,etti etukiiteen kannatuksensatdssd asiakohdassailmoittaneetosakkeenomistajatedustavat
kokouksessavahvistetunddniluettelonmukaisestiyhteensd6 275 383 osakettaja ddntd eli 83 % kokouksessaedustetuistaosakkeisti ja ddnistd.
Pddtettiinhallituksenesityksen mukaisestivalita suostumuksensamukaisestihallituksenjdseniksi Matti
Hyytidinen,Outi Lampela,Endel Palla,Olli Pohjanvirta,Mafti Ruotsalaja Jyrki Tdhtinen.
13. Tilintarkastajan valitseminen
Todettiin,ettd hallitusoli esittdnyttarkastusvaliokunnan
ehdotuksenmukaisesti,ettd tilintarkastajaksi
valitaan KPMG Oy Ab, KHT - yhteis6,joka on ilmoittanutpiidvastuulliseksitilintarkastajaksi
KHT Virpi Halo3t4

sen.
Todettiin,ettd etukdteen kannatuksensatdssi asiakohdassailmoittaneetosakkeenomistajatedustavat
kokouksessavahvistetunddniluettelonmukaisestiyhteensd6 275 383 osakettaja Sdntd eli 83 % kokouksessaedustetuistaosakkeistdja ddnistd.
Pddtettiinhallituksenesityksenmukaisestivalita tilintarkastajaksisuostumuksensamukaisestiKPMG Oy
Ab, KHT - yhteiso,joka on ilmoittanutpddvastuulliseksitilintarkastajaksi
KHT Virpi Halosen.
14. Kokouksen pitttlminen
Puheenjohtajapddtti kokouksen,kun kaikkiyhtiojdrjestyksenmukaan varsinaiselleyhtiokokouksellekuuluvat asiat oli kdsitelty.
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