
VESIOSUUSKUNTA UHKOILA 

 
 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja.     Pöytäkirja nro 13. 
 
Aika ja paikka 30.5.2006 klo 19.00 Napialan Wanha Koulu, Uhkoila 
 
 
 
1 Kokouksen avaus  

Eero Kanervo avasi kokouksen klo 19.00. 
 
2 Läsnä olevien toteaminen 

Läsnä: 
Hakoma Päivi, Kanervo Eero, Kinnari Kari, Laine Pekka, Lamminsivu 
Markku, Levänen Eero, Niklander Kari ja Saarinen Raimo. 

 
3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
  
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja sen hyväksyminen 

Sihteeri Kari Kinnari luki edellisen (4.5.2006) hallituksen kokouksen 
pöytäkirjan joka hyväksyttiin huomautuksitta. 

 
5 Hallituksen järjestäytyminen sääntöjen mukaisesti 

Puheenjohtajaksi esitettiin Eero Kanervoa ja varapuheenjohtajaksi 
Raimo Saarista. Heidät valittiin. 
Muut entiset varsinaiset- ja varajäsenet jatkavat tehtävissään pois- 
lukien Jari Viljanen. Toivotettiin Pekka Laine tervetulleeksi osuuskunnan 
hallitukseen varajäseneksi Jari Viljasen tilalle.  
 

6 Osuuskunnan yleinen kokous 
Osuuskunnan yleinen kokous pidettiin sunnuntaina 28.5.2006. Paikalla 
oli tuolloin 51 henkilöä. Todettiin kokouksen sujuneen hyvin ja osuus-
kuntalaisten olleen tyytyväisiä saamaansa informaatioon. 
  

7 Lähiaikojen tehtävät 
Seuraavat asiat vaativat hallitukselta pikaista paneutumista ja henkilöt, 
jotka asiaan perehtyvät: 
- sopimuspohjan valmistelu ja valmiiden sopimuspohjien hankkimi-

nen, Lamminsivu selvittää 
- mahdollinen liittyminen Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ry:een ja mitä 

etuja sillä saavutettaisiin, Kanervo selvittää 
- internet-sivujen tekeminen osuuskunnalle ja siitä aiheutuvat kustan-

nukset, Kinnari selvittää 
- vakuutusasiat, Kanervo selvittää 
- sähkö- ja puhelinyhtiöiden kiinnostus hankkeeseen ja mahd. osallis- 

tuminen kustannuksiin, Saarinen selvittää 
- lista tärkeimmistä hankkeessa huomioitavista mm. tekniikkaan liitty-

vistä asioista, Lamminsivu tekee 
- rakennusaikaisen valvojan määrääminen 
  

8 Jäsentilanne  
Kolme kappaletta uusia jäsenanomuksia oli saapunut, kokonaismäärän 
ollessa yhteensä 56 kpl. Ko. hakijat hyväksyttiin Osuuskunnan jäseniksi. 
Todettiin liittymistä suunnittelevat kiinteistöt mukaan lukien liittyjien 
määrän olevan 63.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
9 Muut esille tulevat asiat 

Tiehoitokuntien suhtautuminen hankkeeseen. Tiehoitokunnilta pyyde- 
tään lausunnot ja luvat hankkeen toteuttamiseksi. 
Arto Tuhkion jäsenanomus on aikaisemmassa hallituksen kokouksessa 
jätetty pöydälle hyväksymättömänä. Selvitetään Tuhkion kiinteistön liit-
tymisestä, jossa yksi kappale joenalituksia, osuuskunnalle aiheutuvat 
rakennuskustannukset. Tämän jälkeen voidaan päättää, hyväksytäänkö 
ko. hakija osuuskunnan jäseneksi. Puheenjohtaja selvittää kustannuk-
set yhdessä Suunnittelutalo S.Anttilan kanssa.  
 

 
10 Kokouksen päättäminen 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakuudeksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Kanervo Eero,      Kinnari Kari, 

hallituksen puheenjohtaja   hallituksen sihteeri 
  

  
 


