RAIKUNSEUDUN VESIOSUUSKUNTA
HALLITUS

VESIOSUUSKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 31.8.2021 KLO 18.30 RAIKUN
KYLÄTALOLLA.
21§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Antti Syrjä avasi kokouksen klo 18.35.

22§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Paikalla olivat Arto Aspila, Jani Järvinen, Juhana Melkas ja Antti Syrjä.
Varajäsenenä Martti Heinonen.

23§

Järjestäytyminen
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Antti Syrjä, varapuheenjohtajaksi Arto
Aspila, sihteeriksi Juhana Melkas ja rahaston hoitajaksi Petri Uotila.

24§

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Pienten kirjoitusvirheiden korjaamisen
jälkeen pöytäkirja hyväksyttiin allekirjoitettavaksi.

25§

Talousasiat
Osuuskunnan tilin saldo on kokouspäivänä 21 303,64 €. Laskutilanne ei ole
tiedossa, koska rahaston hoitaja ei ole paikalla. Juhana Melkas esitti
kokoukselle laskun tekemistään valvontatöistä ja sopimusneuvotteluista.
Hänen poistuttuaan kokoustilasta kokous hyväksyi 306 € laskun
maksettavaksi.

26§

Verkostoasiat
HRV-palvelut on suorittanut kiinteistöpumppaamoiden huoltoja, jotka jäivät
alkuvuonna tekemättä runsaan lumen takia.
Salmenperäntiellä yhden kiinteistönpumppaamon vaiheet ovat ilmeisesti
kääntyneet maakaapeloinnnin yhteydessä. Tästä aiheutui korjauskuluja 800 €,
ja pumppu on lähetetty korjattavaksi. Yritetään saada urakoitsija korvaamaan.
Pyydetään HRV:ltä raportti tilanteesta ja Järvinen on yhteydessä Vertekiin.
Maakaapelointi Heponiemessä näyttää auttaneen Parvelantien pumppaamon
toimintaan. Sähkökatkokset ovat selvästi vähentyneet.
Tekstiviestipalvelua käytettiin onnistuneesti vian hakuun kesällä. Yhden
kiinteistön vuotava hana löytyi, kun kulutusseurannassa näkyi
poikkeuksellinen vedenkulutus yhden vuorokauden aikana.
Raikuntie 315 kohteessa on ajettu sulkuventtiilit kieroon sekä yhdestä
tarkistusputkesta tulpat irronneet ilmeisesti niittokoneen takia. Heinonen

hankkii suojatulppia tukusta ja pyydetään Nokkosta käymään korjaamassa
venttiilit.
Parvelantien vääntyneet sulkuventtiilit ovat vielä korjaamatta.
27§

Liittymien rakentaminen
Syksyllä 2020 rakennettu liittymävalmius on nyt rakennettu vesimittaria vaille
loppuun. Heinonen tuo mittareita tukusta.
Laivurintielle on tehty uusi jäteveden liittymäsopimus uusirakennuksen
käyttöön. Sovitaan, että teetetään työ Jussilalla tuntitöinä. Osuuskunnalla on
yksi pumppaamo varastossa.
Tuomaalanpolulle on mahdollisesti tulossa uusi liittymäsopimus. Sitä ei ole
vielä kirjoitettu, mutta sihteeri ottaa asian hoitaakseen. Mikäli sopimus syntyy,
niin pyydetään Jussilaa rakentamaan liittymä.
Puheenjohtaja on tilannut Grundfosilta kaksi kiinteistöpumppaamoa.

28§

Uudet jäsenet
Hallitus hyväksyi yhden uuden jäsenen.

29§

Muut asiat
Nettisivujen sopimusta on jatkettu taas yhdellä vuodella.
Lomarannantien päähän on kysytty mahdollisuutta liittymän rakentamiseen.
Sihteeri on ilmoittanut, ettei ole taloudellisesti järkevää.

30§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.34.

Puheenjohtaja
Antti Syrjä

Sihteeri
Juhana Melkas

