RAIKUNSEUDUN VESIOSUUSKUNTA
HALLITUS

VESIOSUUSKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 27.4.2021 KLO 18.30.
11§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Antti Syrjä avasi kokouksen klo 18.30.

12§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Paikalla olivat WhatsApp-yhteyden avulla Juhana Melkas, Kalevi Nokkonen,
Antti Syrjä ja Petri Uotila.

13§

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin allekirjoituksin.

14§

Talousasiat
Osuuskunnan tilin saldo on kokouspäivänä 26083,29 €.
Maanrakennusurakoitsija on maksanut joulukuun putkirikosta osuuskunnalle
aiheutuneet kulut. Vesimaksuja on maksamatta noin tuhat euroa 7
kiinteistöllä. Osa on jo vanhempia laskuja. Päätetään lähettää uudet
maksukehotukset ja ilmoittaa kauemmin maksamatta olleille laskuille , että
seuraavaksi valmistellaan perintää.
Puheenjohtaja esitti hallitukselle laskun alkuvuoden aikana tekemistään töistä
pumpun asennuksessa ja pumppaamoiden valvonassa. Muu hallitus hyväksyi
178 € laskun maksettavaksi.

15§

Verkostoasiat
Peltolan tilan uuden broilerkasvattamon liittymän rakennuskustannukset ovat
osoittautuneet liian korkeiksi. Suuren kustannusriskin aiheutti alituksen
siirtovelvoite siinä tapauksessa, että ohituskaistahanke käynnistyisi. Hallitus ja
yrittäjä sopivat yhdessä ettei suunnittelua jatketa pidemmälle.
HRV Palvelut Oy teki huoltoja kiinteistöpumppaamoille talvella. Yksi kohde
huollettiin keväällä, mutta yhden huolto siirtyi kesään painorajoituksen vuoksi.
Flowplus on huoltanut linjapmppaamoita. Kaksi pumppua kävi korjattavana,
mutta ne on jo palautettu pumppaamoihin.
Vehoniemen linjapumppaamolle on tehty imupesu lauttoittumisen vuoksi 15.3.
Keskutellaan siitä voiko hallituksen jäsenen perheenjäsen tehdä vika- ja
vavontakäyntejä pumppaamoilla, mikäli häntä on siinä riittävästi opastettu.
Todetaan sen olevan mahdollista, mutta on selvitetttävä, miten siitä annettava
korvaus maksetaan. Rahaston hoitaja selvittää, voiko sen maksaa
työkorvauksena kuten hallituksen jäsenten korvaukset. Tähän liittyen
päätetään tilata lisää yleisavaimia pumppaamoihin.

Sovitaan, että kesäkuussa jonakin lauantaina pidetään verkostokävely
hallituksen jäsenille, jossa tutustutaan linjoihin. Yritetään saada Martti
Heinonen mukaan kertomaan esimerkiksi linjojen sulkuventtiilien toiminnasta.
16§

Liittymien rakentaminen
Aiemmin syksyllä rakennetun liittymävalmiuden ostaja on ilmoittanut
haluavansa rakentaa liittymän loppuun asti. Liittymäsopimus on jo
allekirjoitettu, mutta rakentaminen vaatii jonkinlaisen lisämaininnan tai liitteen.
Päätetään kysyä rakentamiseen tarjous Hannu Jussilalta. Mikäli tarjous tuntuu
kohtuulliselta ja osuuskunnalle edulliselta, voidaan työ teettää hänellä. Muuten
kysytään lisää tarjouksia.
Puheenjohtaja on pyytänyt Grunfosilta tarjouksia kahdesta
kiinteistöpumppaamosta. Tarjousta ei ole vielä tullut.

17§

Tilinpäätös
Tilinpäätös on valmistunut, mutta sitä ei ole vielä toimitettu hallitukselle.
Rahaston hoitaja esitttelee tilinpäätöstä pääpiirteiltään kokoukselle.
Tilintarkastaja tarkastaa tilinäätöksen sitten kun hallituksen jäsenet ovat sen
allekirjoittaneet.

18§

Vuosikokouksen järjestäminen
Sääntöjen mukaan kokous tulisi pitää toukokuun loppuun mennessä.
Koronarajoitusten vuoksi sitä ei voi järjestää, mutta eduskunta ei ole vielä
antanut yleistä siirtämislupaa. Päätetään, että odotetaan toukokuun
kymmenenteen päivään. Jos siirtämislupa tulee tai koronarajoituksia ei
lievennetä, siirretään kokous syksyyn. Jos rajoituksia lievennetään, pidetään
kokous lauantaina 29.5. klo 10.00 Raikun koululla.

19§

Muut asiat
Pohdittiin usean uuden liittymän ja omistajaa vaihtaneen kiinteistön
kulutusarvioita arviolaskutusta varten.

20§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.09.

Puheenjohtaja
Antti Syrjä

Sihteeri
Juhana Melkas

