RAIKUNSEUDUN VESIOSUUSKUNTA
HALLITUS

VESIOSUUSKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS SYRJÄLLÄ 8.3.2020 KLO 18.30.

11§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Antti Syrjä avasi kokouksen klo 18.38.

12§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Paikalla olivat Martti Heinonen varajäsenenä, Jani Järvinen, Juhana Melkas,
Antti Syrjä ja Petri Uotila. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

13§

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Todettiin sen vastaavan kokouksen
kulkua.

14§

Talousasiat
Saatiin kuulla osuuskunnan tilin saldon olevan 35 544,22 euroa.
Verkkosivujen kehittämiseen on saatu vihjeitä muiden osuuskuntien
verkkosivuilta.Hyödyllisiä parannuksia olisivat esimerkiksi linkki yhteystietojen
ilmoittamiseen ja lukemailmoitukseen. Verkkosivuilla voisi olla myös selkeä
hinnasto kaikista vesiosuuskunnan liittymistä, käyttömaksuista ja
työmaksuista. Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja hoitavat muutoksia.
Hallitus päätttää lisätä edellisessä kokouksessa päätettyihin työmaksuihin
maksun vesimittarin lukemisesta. Maksun suuruudeksi päätetään 15€
sisältäen arvonlisäveron 24% + matkakustannukset.

15§

Poikkeusviestintä häiriötilanteissa
Hallitus on ottanut käyttöön Tavoittaja-ryhmätekstiviestipalvelun
tiedottamiseen. Palvelu helpottaa tekstiviestien lähettämistä isommille
ryhmille, esimerkiksi kaikille kiinteistöille tai jonkin linjan varrella oleville.
Käyttöönottovaiheessa ryhmien muodostaminen vie aikaa, mutta sen jälkeen
käyttö on yksinkertaista. Kustannukset palvelun käytöstä ovat noin 10
snt/viesti.

16§

Grundfossin tarjous
Grunfosilta on viimein saatu pyydetty tarjous pumppaamoista, hälyttimistä ja
linjapumppaamon sekoittajasta. Hallitus päättää tilata 4 kpl gsm-hälyttimiä,
yhden sekoittajan ja 2 kiinteistöpumppaamoa 1,5 kW:n pumpuilla.

17§

Vapautushakemus
Hallitus ja on kirjoittanut yhden lausunnon vapautushakemukseen.

18§

Varautuminen koronavirukseen.
Korona virus on otettava huomioon myös vesiosuuskunnan toiminnassa.
Linjapumppaamoilla työskennellessä on hyvin mahdollista, että jätevedessä
on virusta. Virusta voi olla kiinteistöpumppaamoillakin, mikäli kyseisellä
kiinteistöllä on sairastapaus. Puheenjohtaja jakoi ohjelehtisen hallituksen
jäsenille, ja käytiin läpi suojautumista pumppaamoilla työskennellessä.
Yleisenä ohjeena päätettiin välttää linjapumppaamoilla työskentelyä ja
kiinteistöpumppaamoilla työskennellessä selvittää kiinteistöllä olevat
mahdolliset viruksen aiheuttamat sairastapaukset. Puheenjohtaja yrittää
hankkia suojavarusteita osuuskunnan käyttöön.
Mikäli hallituksen jäseniä sairastuu, jaetaan tehtäviä siten että osuuskunnan
toiminta saadaan turvattua. Tarvittaessa käytetään ostopalveluita.

19§

Muut asiat
Aiemmin sovittu venttiilien merkitseminen ei ole vielä käynnistynyt. Yhden
liittymän rakennusaikataulu ja urakoitsija pitää selvittää. Heinonen arvelee,
että pumppaamoon tulee asentaa laponestoventtiili.

20§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.07

Puheenjohtaja
Antti Syrjä
.

Sihteeri
Juhana Melkas

