
RAIKUNSEUDUN VESIOSUUSKUNTA

HALLITUS

VESIOSUUSKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS RAIKUN KYLÄTALOLLA 4.8.2019 
KLO 19.00.

19§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Antti Syrjä avasi kokouksen klo 19.05. 

20§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Paikalla olivat Arto Aspila, Jani Järvinen, Juhana Melkas, Kalevi Nokkonen ja 
Antti Syrjä. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

21§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Todettiin sen vastaavan kokouksen 
kulkua, mutta päätettiin korjata joitakin sanamuotoja ennen allekirjoitusta.

22§ Talousasiat

Saatiin kuulla osuuskunnan tilin saldon olevan 27 938,23 euroa.

23§ Peltolan tilan uuden broilerkasvattamon linja  

Peltolan tila suunnittelee uuden broilerkasvattamon rakentamista Lahdentien 
eteläpuolelle. Linjan sijoituksesta on pidetty katselmus maastossa 4.7.2019. 
Sijoituksesta on löydetty yhteisymmärrys maanomistajien ja osuuskunnan 
kesken. 
Grundfosilta on saatu tietää, että korkeuserosta huolimatta liittymä ei vaadi 
erikoispumppaamoa.
Todetaan, että linjan pituuden vuoksi on varmempi teettää suunnitelma 
linjasta. Päätetään pyytää tarjoukset liittymän suunnittelusta Pöyry Oy:ltä ja 
Ramboll Oy:ltä. Rakentamisen tarjouspyyntöjä voidaan pyytää vasta 
suunnittelun jälkeen.
Puheenjohtaja varmistaa kunnasta mahdollisten lupien tarpeen.



24§ Liittymäasiat

Osuuskunnalla on useita liittymäasioita vireillä.
Salmenvainiontielle rakennetaan uusi loma-asunto. Tässä yhteydessä 
omistaja haluaa muuttaa aiemman vesipostiliittymän vesi- ja viemäriliittymäksi.
Hallituksella ei ole tilanteelle valmiiksi päätettyä hintaa ja päättää, että 
laaditaan liittymän muuttamisesta liite liittymäsopimukseen, ja laskutetaan 
kiinteistöä toteutuneiden kustannusten mukaan.
Raikuntiellä kiinteistö kysyy liittymän hintaa ja osuuskunnan mielipidettä 
vanhan talouskeskuksen kanssa samalle tontille mahdollisesti rakennettavan 
uuden asuinrakennuksen liittämiseen verkostoon. Hallitus arvelee, ettei uuden
liittymän ostaminen ole pakollista, mutta valtuuttaa rahastonhoitajan 
selvittämään asiaa tarkemmin. Hankkeen aikataulu ei ole tiedossa.
Toiminta alueella yksi liittämätön kiinteistö on ilmaissut halunsa liittyä 
osuuskunnan verkkoon. Sopimus pitää tehdä ennen hinnannousua. Hallitus 
antaa sopimuksen sihteerin tehtäväksi.

25§ PRH:n ilmoitus

Käydään läpi PRH:n ilmoituksessa tarvittavat asiat. Sihteeri on nyt saanut 
kaikki ilmoituksessa vaadittavat tiedot ja hoitaa ilmoittamisen rahastonhoitajan
kanssa.

26§ OP:n pankkikortti

Entisellä puheenjohtaja Heinosella oli pankkikortti osuuskunnan tilille. Hallitus 
päättää valtuuttaa rahastonhoitaja Petri Uotilan irtisanomaan Martti Heinoselle
annettu pankkikortti ja anomaan pankkikorttia uudelle puheenjohtajalle Antti 
Syrjälle.

27§ Vikapäivystyksen järjestäminen.

Linjapumppaamoiden hälytysviestit tulevat nykyään osuuskunnan 
matkapuhelimeen. Koska puheenjohtaja ei aina ole puhelimen ääressä, eikä 
myöskään pääse hälytyksiä tarkistamaan, Syrjä ehdottaa, että pyritään 
tilaamaan hälytysviestit useampiin matkapuhelimiin. Voidaan myös Whatsapp-
sovelluksessa sopia siitä kuka käy tarkistamassa pumppaamon tilanteen. 
Sovitaan hälytyksen tarkastuskäynneistä ja toimenpiteistä käytettäväksi 
korvaukseksi 30€/h, johon lisätään kilometrikorvaus.

28§ Muut asiat

Puheenjohtaja ehdottaa uuden matkapuhelimen hankkimista osuuskunnalle. 
Uuteen puhelimeen pitää saada kaksi sim-korttia, mikä helpottaa puhelimen 



haltijan elämää. Hallitus päättää valtuuttaa rahastonhoitaja Petri Uotilan 
hankkimaan uuden puhelimen.
Martti Heinonen toimitti osuuskunnan tavaroita Melkkaalle. Osa tavaroista oli 
tukevassa lukittavassa puulaatikossa, joka oli Heinosen oma. Hän tarjoaa sitä 
osuuskunnalle 50€ hintaan. Hallitus päättää hyväksyä tarjouksen.

Hallituksessa on ollut puhetta puheenjohtajana pitkään toimineen Martti 
Heinosen ratkaisevasta panoksesta osuuskunnan alkuvaiheissa. Hallitus 
haluaisi osoittaa kiitollisuutta eronneelle puheenjohtajalle. Sopivaksi katsotaan
lahjakortti esimerkiksi kylpylään. Keskustelun jälkeen valtuutetaan 
puheenjohtaja Syrjä hankkimaan Heinoselle puolisoineen noin 300 euron 
lahjakortti johonkin kylpyläketjuun.

29§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50

Puheenjohtaja
Antti Syrjä

.

Sihteeri
Juhana Melkas


