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RA]KUNSEUDUN VESIOSUUSKUNNAN SMNNdT
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Toimininri ja kotipaikka
Osuuskunnan toinrinimi on Raikunseudun vesiosuuskunta ja
kotipaikka on Kangasala,

25
Toimiala
osuuskunnan toiniafana on nakentaar yl lapitea ja hoitaa vesi ja
viemS.i laitosta ja tarjota vesihuoltopalveluja paaasiassa
j: jsenil le. Osuuskunta voi tarjota vesihuoltopalveluja nry6s
mui11e vesihuoltolaitoksi l le.

35
lSseneksi ottaf i inen
Osuuskunnan jeseneksi pynkiv: jn on teht5va si i te kir jal l inen
hakemus ha11itukse11e, joka peettee jeseneksi ottanrisesta.
lSsenyys alkaa, kun hakenus on hyvaksytty. los hall i tus ei
hyvaksy haki jaa jeseneksi ,  hal l i tus voi  a l is taa asian
osuuskunnan lokouksen ratkaistavaks-.

45
Ivluiden kuin jdsenten oikeus kSyl tde palveluja ja I i i t ty ;
osuuskunnan verkostoon
Ivluutkin kuin jesenet saavat hal. l i tuksen hyv:jksynen sopimuksen
tehtyeen l i i t tye osuuskunnan vesi- ja viemeriverkostoon ja
keytted osuuskunnan palveluja.
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Sopiminen l i i t tymiseste ja palvelujen kayti ista
Lii t tyniseste osuuskunnan vesi- ja viem:jr iverkostoon ja
osuuskunnan tarjoanien palvelujen kayti iste tehdaan kir jal l inen
sopinus. t i i t tymiseen ja palvelujen kayttodn sovelletaan naiden
seenti j jen l isaksi ede1le mainittua sopimustar osuuskunnan
yleisi: i  toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa.

Osuus ja osuusmaksu
Jesenelle on oltava yksi osuuskunnan osuus jokaista l i i t tymae
koht i .  osuuden nimel l isarvo (osuusmaksu) on 100 eunoa.
Osuusmaksu on naksettava yhdessa er: iss:i  osuuskunnan osoittanalle
pankkit i l i l le 30 paiv: jn kuluessa jaseneksi hyv:iksymisest6
lukien.
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Vapaaehtoiset osuudet
Osuuskunta voi antaa myds vapaaehtoisia osuuksia. Osuuskunnan
kokous pSSttee vapaaehtoisten osuuksien antamisesta tai
valtuuttaa hall i tuksen pe:lt tdmean si i te. Valtuutus voidaan antaa
enintaan vi ideksi vuodeksi kenral laan. l ;sen ei saa vehente;
vapaaehtoisten osuuksiensa lukum66ree ennen kuin on kulunut
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vShinteen vi isi vuotta tSl laisen osuuden antanisesta.
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Liit tymismaksu
Osuusdaksun l iseksi  kukin jAsen maksaa jokaista er i11ist5 vesi
ja viem5ri l i i tenteensa kohti l i i t tymismakaun. Osuuskunnan kokous
peettee l i i t tymisrnaksun maArestaJ mSSreAmisperusteista,
maksuajasta ja -tavasta ja muista ehdoista tai se voi valtuuttaa
hall i tuksen paettemeen ni iste. Tellainen valtuutus voidaan antaa
enintaan vi ideksi vuodeksi kerral laan. Osuuskunnan hall i tuksella
on valta peettee, ett: j  n5Sretynlaisista johtol i i t tymista ei
peritb l i i t tymismaksua. lasen voi si ir taa l i i t tymismaksulla
saamansa edut ki inteistdn luovutuksen yhteydess:j sen uudelle
omlstajal le ta i  hal t i ja11e. Li i t tymismaksu palautetaanr kun
osuuskunnan palvelujen kaytt i i  lakkaa ki inteist i i l l : j  pysyvtlst i
rakennusten poistuessa kayt6sta ja l i i t tyf i issopimus
irt isanotaan. Li i t tym:in purkamisesta veloitetaan erikseen si. i te
aiheutuvat nahdoll isesti  arvonliseveron alaiset kustannukset.
Li i t tynismaksu pafautetaan sen suuruisena kuin se on aikanaan
naksettu eika si l le lasketa indeksikorotuksia tai korkoja,
Li i t tynrisnaksun palauttamisen edellytyksenE on ainaJ ette
l i i t tyje on teytt5nyt kaikki nraksuvelvoitteensa osuuskunnalle,
Kuol leen jesenen o:keudenomistaja,  jo l le lAmAn osuus on
siirtynyt, sanoin kuin ser jo11e j: isen on si irtenyt osuutensa,
on si irtyneen osuuden osalta vapaa l i i t tymismaksun
suorittamisesta sel laisin edellytyksin kuin j6l jempena on
sanottu.

95
Ylim:i: ir : i inen nraksu
Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisel la enemnist6l ld peattea
ylimeereisen naksun perimiseste j : isenil te toinrinnan aikana
kiinteistdn ostait istar rakennusten uusimista ja korjaamista tai
uusien lait teiden hankkinista ja nahoittanista varten. t4aksu
voidaan peri: j  ehdolla, ette sita ei palauteta, tai se voidaan
ottaa lainana. I '4uuten naksusta meerea hatl i tus. Yl imeeraiste
raksua per i taen tai  otetaan la inana jeseni l te salojen
perusteiden mukaan kuin l i i t tymisnaksua tai sen mukaan kuin
kukin jesen k6yttea hyvakseen osuuskunnan palveluita tai
samanaikaisesti nei l l ;  nolenrni l la perustei l la. Yl imdareiste
maksua voidaan kunkin t i l ikauden aikana nSSreta jesenten
suoritettavaksi yhtene tai useampana erene yhteensi enintean
jasenten 1i :  t  lyr i<raksujen ni ,nel l  :  sm55r5.

Jos yl im;aneista maksua otetaan lainan, lainaeret pafautetaan
jAsenil le aikaisintaan vi iden vuoden ja vi ineisteen kymmenen
vuoden kuluttua sen t i l ikauden p;ettymisesta lukien, jol loin
kukin lainaere on jasenil t?i perit ty. los j : jsenyys lakkaa site
ennenr saa jAsen lainan takaisin samalla kentaa kuin
ostiusmaksunsa. Laina saadaan palauttaa samoin yleisin
edellytyksin kuin osuusmaksu,

105
lasenten henkildkohtainen vastuu
l: isenet eiv5t ole henkildkohtaisessa vastuussa osuuskunnan
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si tounuksista ta i  nuista velo sta.

11 5
Vesi- ja vienanivenkoston rakentaminen, kunnossapito ja
uusiminen
Osuuskunta huolehti l  vesi- ja viem:ini johtojen rakentamisesta ja
kunnossaDidosta hall i tuksen nSSreeneen l i i t t ;niskohtaan saakka.

125
Jesenen velvol l isuudet
Jesen on velvol l inen:
1) tekenaen hall i tuksen hyveksynan sopinuksen l i i t tymiseste ja
osuuskunnan palvelujen kAyttenisesta
2) noudattamaan osuuskunnan hall i tuksen hyveksymia kulloinkin
voimassa olevia vesihuollon yleisie toimitusehtoja ja taksaa tai
hinnastoa
3) luovuttamaan osuuskunnalle oikeuden si joit taa omistamil leen
mail le tarvittavia vesi ja viemeriputkia rakentamista,
konjaamista ja uusimista va. ten
4) kohtuull ista konvausta vastaan mydntemean osuuskunnalle
oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maallaan myiis muita kuin 3)
kohdassa mainittuja vesi ja viemeri johtoja
5) sal l imaan, etta hall i tus tai sen valtuuttama henkil6
tarkastaa vesi ja viemeriverkostoon l i i tetyt johdot.

135
lesenten yksimiel inen pe:it6s
Osuuskunnan jasenet voivat yksimiel isene peettee osuuskunnan
kokoukselle kuuluvasta asiasta i l f lan kokousta. P5etitksenteko
edellyttaS kaikkien osuuskunnan jbsenten osall istumista ja
yksimiel isyyt te.  Pidlds on tehtave kir ia l l isesl i  ja <e on
peivett;v; ja v: jhintean kahden j;senen al lekir joitettava.
Peetdksesse on nainittava paet6kseen osall istuneiden jasenten
ni1let .  Kir ia l l iseen p; : lbkseen sovef. Ietaan muuten) r i lS
osuuskunnan kokouksen pdytakujasta sbbdetban. Paatdkseen ei
kuitenkaan tarvitse sis; l lyttAe tai l i i t tea e5niluetteloa.

145
Osuuskunnan kokoukset
osuuskunnan varsinainen kokous pidetaen kerran vuodessa
hall i tuksen nbbrebnbnb paivane ennen toukokuun loppua.
Ylinr;: ir : j inen osuuskunnan kokous pidetean, mil loin hall i tus
katsoo sen tarpeell iseksi tai se on nuutoin lain mukaan
pidetteve. Kokoukset pidet: i : in osuuskunnan kotipaikassa, j011ei
hall i tus yksitteistapauksessa nean:i: i  kokouspaikaksi jotakin
muuta Suomen paikkakuntaa. Kokouksessa on kullakin jesenelle
yksi  ebni .0suuskunnan kokouksen p;et i jkseksi  tu lee se miel ip ide,
jota kannattaneil la jasenil l5 on enennan kuin puolet annetuista
eenistS. Vaalissa katsotaan vali tuksi se, joka saa eniten : j : jnid.
A;nten mennessA tasan vaali  ratkaistaan anvalla, mutta muissa
asioissa tulee voimaan se miel ipide, johon kokouksen
puheenjohtaja on yhtynyt. El1ei vaaleissa, mil loin toimeen tai
tehtevaen on ehdotettu useampaa kuin kahta henkil i j : j ,  kukaan ole
saanut enemmist6a annetuista aaniste, toimitetaan uusi ?janestys
niiste ehdokkaistaj joita on : j : jnestyksessa kannatettu. Vali tuksi
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katsotaan tel l i i in se, joka on saanut suurimman SSnimaaren.
Kokouksen puheenjohtajan on huolehdi t tava si i t ; ,  et tS
kokouksessa pidetaen pitytbklr jaa. Aeniluettelo on otettava
piiytbkir jaan tai l i i tetteve si ihen. Piiyt: ikir jaan on merkittave
kokouksessa tehdyt p:i : i t i ikset ja aenestyksen tulos. los pe;tds on
eenestyksen tulos, on p6ytekinjaan merkittave, niten eanet ovat
jakautuneet. Pi iytakir ja on kokouksen puheenjohtajan ja vehintean
kahden kokouksessa sitd varten vali tun pi iytAkinjanta.kastajan
tankastettava ja al lekir joitettava.

1s 5
Osuuskunnan varsinainen kokous
Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa kAsitel leen seunaavat

1) val i taan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sek6 vehintaen
kaksi  pdytakir jan tarkastajaa ja aanten laski jaa
2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sbbnti i jen i te5re5nrel le
tavalla ja onko kokous nuutoin 1ai11inen
3) esiteteen t i l inp6At6s ja t i l intarkastuskertomus edel. l iselte
t i l ikaudelta
4) paatetaan tuloslaskelran ja taseen vahvistar isesLa ja
toinrenpiteist: j ,  joihin vahvistetun taseen mukainen yl i jeenre tai
taooio antaa aihetta
5) p55tet55n vastuuvapauden myiintemiseste hall i tuksen jesenil le
ja toinritusjohtajal le t i l ikaudelta
6) peetetb5n yl i jaemen kayttemisesta
7) ne:ir: i taan hall i tuksen puheenjohtajan ja jesenten palkkiot
8) val i taan tarvittavat jasenet hall i tukseen
9) val i taan vahinteen yksi t i l intarkastaja ja t i l intankastajan
varanies tarkastanaan seuTaavan t i l ikauden hall intoa ja t i leje
16) neenatebn, nissA sanomalehdessb kutsu osuuskunnan kokoukseen
julkaistaan
11) kdsitel ladn nuut kokouskutsussa nainitut asiat.

165
Kokouskutsu
Hall i tus kutsuu osuuskunnan kokouksen kool1e. Kutsu osuuskunnan
kokoukseen on toinitettava jbsenil le aikaisintaan kahta
kuukautta ja vi ineist i6n vi ikkoa ennen kokousta. los kokouksessa
k;si te l l ; jn oguuskuntalain 4 luvun 12 5:ssai  ra in i t tua asiaa,
kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja
vi imeisteen kuukautta ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan
i lnoi tuksel la,  joka ju lkaistaan ainakin yhdesse osuuskunnan
kokouksen m:ier: j : imessa sanonafehdesse, tai postitse,
kir jal l isesti  lehett ia keytt;en, telekopiona tai
s: ihki ipostiviestina jokaisel le j : isenelle, jonka osoite on
osuuskunnan t iedossa. Kutsussa on maini t tava kokouksessa
k:isiteltSvAt asiat. los kokouksessa ki isitel lSen saantdjen
muuttamista tai osuuskuntalain 4 luvun 12 5tssa tankoitettua
asiaa taikka uusien osuuksien, l is ;osuuksien tal
si joitusosuuksien antanista, kutsussa on l iseksi mainittava
peetdsehdotuksen p:i : iasiaLLinen sis5ltd.

175
Hall i tus
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Osuuskunnan hall i tukseen kuuluu kuusi (6) jasenta, jotka
vali taan toini insa kolneksi vuodeksi kerral laan.
Hall i tukseen voidaan vali ta vuodeksi kerral laan enintaan ni in
monta varajesente kuin hall i tuksessa on jesenia. Varajasenet
voidaan vali ta asianomaisten hall i tuksen jesenten
henkilaikohtaisiksi varamiehiksi, Hall i tukseen voidaan vali ta
osuuskunnan jasen tai vaihtoehtoisesti henen aviopuolisonsa ja
osuuskunnan j: jsenene olevan yhteisi in edustaja. Toinitusjohtaja
voidaan vali ta hall i tukseen ri ippumatta si i te, onko h5n
osuuskunnan jasen. Sel la inen jasen tai  sel la isen jesenyhteisdn
edustajar joka ei seenn6ll isesti  kayte hyvekseen osuuskunnan
palveluksia,  e i  saa kuulua hal l i tukseen. Hal l i tuksen j : jsenista
on eTovuorossa vuosittain kolmannesJ aluksi arvan nukaan ja
sitten vuorottain, Hall i tus val i tsee keskuudestaan vuodeksi
kenral laan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

185
Hall i tuksen kokoukset
Hall i tus on peetdsvaltainen, kun saapuvil la on enemniin kuin
puolet sen jbsenten koko lukum6ereste. Paati jste ei kuitenkaan
saa tehde, el lei kaiki l le hall i tuksen jasenil le o1e
mahdoll isuuksien mukaan varattu t i laisuutta osall istua asian
kesittelyyn. Jos hall i tuksen jesen on estynyt, henen t i lat leen
tulevalle varajesenelle on varattava t i laisuus osafl istua asian
kasittelyyn. Hall i tuksen kokouksessa tulee paati ikseksi se
nriel ipide, jota enemn:jn kuin puolet 1: isn5 olevista on
kannattanut tai jos eenet menevet tasanr se niel ipider johon
puheenjohtaja yhtyy. Hall i tuksen puheenjohtajan vaalissa aanten

'nennesse 
hall i tuksessa tasan puheenjohtaja val i taan arva11a.

Puheenjohtajan on huolehdittava si i tar ette hatl i tus kokoontuu
tanvittaessa. Liseksi puheenjohtajan on kutsuttava hall i tus
koolle, jos hall i tuksen jdsen tai toinitusjohtaja sit ; i  vaati i .
Toimitusjohtajal la on, vaikka hen ei  o l is ikaan hal l i tuksen
jesen, oikeus ol1a lesne hall i tuksen kokouksissa ja kdyttae
niisse puhevaltaa, jos ei hal l i tus mberetyisse tapauksissa
toisin pe:it : i .  Hall i tus k: isit telee nuun nuassa seuraavat asiat:
1) p5ettaa osuuskunnan palveluista perit tevista naksuista
2) peatt ie osuuskunnan palvelujen tanjoamista koskevien
sopimusten ehdoista
3) tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja nahavanojen hoitoa seka
k i r janpi toa tahi  r ; i r i i  jonkun jesen is ld in ajoi t ta in
toimit tamaan tel la is ia tarkastuksld
a) p:i : i t tea osuuskunnan kokouksen koo11e kutsumisesta ja
valmistelee si inb kasiteltavat asiat ja
5) kesittelee muita hall i tuksen toinrivaltaan kuuluvia ja sen
toimenpiteite vaativia asioita.
Hall i tuksen kokouksesta on laadittava pdytakir ja, jonka
allekir joit taa kokouksen puheenjohtaja ja, jos hall i tukseen
kuufuu usei ta jbsenie,  v: ih intSen yksi  hal l i tuksen si ihen
vafitsema jasen. Hall i tuksen jasenelte ja toinritusjohtajal la on
oikeus saada er ieve miel ip i teense nenki tyksi  pdytakinjaan.
Pdytdkir ja on nuneroitava juokseva<ti ja sai lytett;vd
luotettavalla tavalla.

195
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Toimitusjohtaja
Osuuskunnal la voi  o l la lo ia i lur johtaja,  joe hr l l j tus ni in
paattae. Toimitusjohtajan ninrit taa ja enottaa osuuskunnan
ha1l i tus.  osuuskunnan hal l i tus tekee toimitusjohtajan kanssa
kir jal l isen sopimuksenr jossa sovitaan toimitusjohtajan teht;ven
hoitamiseen ja toimeentuloon l i i t tyvista asioista.

265
Toiminimen kir joit taminen ja prokura
Osuuslunnan lo imjni"nen l i r jo i t tavat to i r i tJs johtaja ja
hall i tuksen j: isenet aina kaksi yhdessa, Hall i tus voi antaa
toininimen kir joit tanisoikeuden osuuskunnan palveluksessa
olevi l le henkil i j i l le siten, etta he kir joit tavat toiminimen
kukin enikseen yhdesse toi 'nitusjohtajan tai hal l i tuksen jonkun
jesenen kanssa tai  keskeneen kaksi  yhdessb. Hal l i tus voi  pSattaa
fiy6s prokuran antamisesta,

21 5
Ti l ikausi  ja t i l inpSet6s
Osuuskunnan t i l ikausi  on kalentenivuosi .  Kul takin t i l ikaudel ta
on laadittava t i l inpaetds, Ti l inpe:jt t iksen tulee ol1a valmiina ja
se on jetettAve t i l intankastaj i l le tarkastettavaksi vi ineistaen
kuukautta ennen osuuskunnan vansinaista kokousta, kuitenkin
vi imeistSSn ennen f iaal iskuun loooua.

225
Ti l intankastajat
Osuuskunnal la on v;hinteen yksi  t i l intarkastaja ja
varati l intarkastaja, jotka vali taan toistaiseksi.

235
osuuden si i r to ja s i i r ron saajan oikeus
Osuus voidaan si intee, rut ta jesenyyl lS ei  voida lo ise--e
luovuttaa. los jesen on si irtenyt osuutensa toisel le, on
siir nonsaaja, joka teyttee jaseneksi p: iSsenrisen edellytyksetr
hyv:iksytt: jve osuuskunnan jeseneksi. Si imonsaajan on haettava
osuuskunnan jesenyytt ;  kuuden kuukauden kuluessa si i r rosta.
Siirnonsaajal la on oikeus lukea hyvekseen si irt : i j : in suorit tana
li i t tymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi si ir tajen
osuusmaksusta osuuskunnal le naksettu maere, Si i t  nonsaaja saa
tel l i i in myits muut osuuskuntalaki in ja neihin seenti i ihin
perustuvat taloudell iset edut ja velvol l isuudetr jotka
si irtejal la ol isi ol lut, jos hanen j: jsenyytens:i ol isi jatkunut.

245
Kuolleen j: isenen oikeudenomistaj an oikeus
Kuolleen jesenen oikeudenomistajal la, j011e olkeus tamen
osuusnaksuun on si irtynytj  on oikeus jeseneksi peasemiseen, jos
h:in vuoden kuluessa kuolinp:j ivbst5 hakee osuuskunnan jasenyytta
ja edellytykset j : isenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.
oikeudenor istajal la,  jo la sanotussa ajassa leke_nis l i : in
hakemuksesta hyvaksytaan osuuskunnan j: jseneksi, on t5l16in
oikeus lukea hyv:ikseen vainajan suorit tama l i i t tymismaksu sanoin
kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi vainajan osuusmaksusta
osuuskunnalle maksettu m;;r5. Oikeudenomistaia saa tal l i i in mvds

ffi
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1luut osuuslLrntalak; in ja n; ih in saent i i ih in penugtuvat
taloudell iset oikeudet ja velvol l isuudet, jotka vainajal la ol isi
e leessaan ol Iut ,

2ss
lasenen erottaminen
Osuuskunnan hall i tus paAtte5 jesenen enottamisesta. lesen
voidaan erottaa osuuskunnasta,
1) jos jesen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan
suorita maksujaan osuuskunnalle tai teyte muita jesenyydesta
johtuvia velvol l isuuksiaan
2) jos jasen kokonaan tai osaksi luopuu k:jyttem:jstd hyvekseen
osuuskunnan palveluksia
3) jos jesen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai
nluutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti
4) jos jAsen toimii sopimuksessa nainittujen kulloinkin voimassa
olevien yleisten naaraysten tai yleisten toimitusehtojen
vastaisesti tai
5)  jos jesen joutuu konkurssi t i laan tai  holhouksen alaiseksi .

255
Yli jaamen jakaninen
Yli jaanaa voidaan jakaa jAsenil le t i l ikauden aikaisen
osuuskunnan palveluiden kaytdn perusteella tai korkona
ti l ikauden alkuun menness:i naksetui l le osuusmaksuil le tai
vapaaehtoisi l le osuuksil le. Yl i je;f i6; voidaan jakaa samalla
kertaa yhdella tai useannalla perusteella. Yl i jaamen jakamisesta
paattea osuuskunnan kokous.

275
Osuuskunnan purkautuminen ja selvitysti la
Pijbtds osuuskunnan vapaaehtoisesta punkanisesta ja
selvitysti laan asettamisesta tehdean osuuskunnan kokouksessa.
Peetds on pi tevi ,  jo i  s i tS lannattavat jesenet,  jo i l la on
vahintedn kaksi kofmasosaa annetuista eenist i .

285
Varojen jakaninen osuuskunnan purkautuessa
Jos osuuskunta punetaan, p:j : i t t5e osuuskunnan kokous miten
osuuskunnan onaisuuden s:j : jst i i  kaytetSSn. l4ik51i saasti je ei jaeta
jbsenil le, on se kaytettava vesihuoltotoinintaa edistajvi in tai
yleishyi jdyl l isi in tarkoituksi in.

295
Eriniel isyydet
Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen
hall i tuksen jasenen tai osuuskunnan muun edustajan,
selvitysniehen, t i l intarkastajan tai osuuskunnan jasenen ve1i11a
ratkaistaan osuuskunnan kotipaikkakunnan kenejeoikeudessa.

305
Seentdjen muuttaminen
Seentdjen nuuttamisesta peettae osuuskunnan kokous. P:iatds on
p;tev:i ,  e11ei laissa tai naissa seanndissA ole toisin sanottu,
jos site kannattavat j ;senet, joi l la on vdhintd5n kaksi
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kolmasosaa annetuista Sdnista.


