VESIOSUUSKUNTA
UHKOILA

VUOSIKOKOUS 2007

Pöytäkirja nro 20

Aika:

27.5.2007 klo 13.00

Paikka:

Napialan Wanha Koulu, Melkkolantie 242 Tervakoski

1§
Kokouksen avaus
Vesiosuuskunta Uhkoilan hallituksen puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen klo 13.10.
2§
Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Eero Kanervoa ja sihteeriksi Kari Kinnaria. Esitys hyväksyttiin.
3§
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4§
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
Pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin Tapio Nuoritaloa ja Jussi Mattilaa. Ääntenlaskijoiksi esitettiin samoin Tapio
Nuoritaloa sekä Jussi Mattilaa. Heidät valittiin.
5§
Todetaan läsnäolijat
Paikalla yhteensä 38 henkeä. Kerättiin paikallaolijoilta nimilista joka pöytäkirjan liitteenä.
Puheenjohtaja esitteli osuuskunnan jäsentilannetta. Jäseniä kokouspäivänä on 67 kpl joista verkostoon
liittyviä 65 kpl.
6§
Esitetään tilannekatsaus osuuskunnan toiminnasta
Osuuskunnan puheenjohtaja piti tilannekatsauksen osuuskunnan tähänastisesta toiminnasta.
Putkea on kokouspäivään mennessä kaivettu 20700m. Kaivamatta on vielä 470m vesi- ja viemärilinjaa sekä
160m viettoviemäriä. 11 kpl kiinteistöpumppaamoita on asentamatta. Painekokeet ja viettoviemärien kuvaukset on tekemättä. Urakoitsijan puolesta maanrakennusurakka on luvattu valmiiksi juhannukseen mennessä.
Heille on kuitenkin luvattu jatkoaikaa urakan virallisen päättymisajan 30.6. jälkeen 2-3 viikkoa.
7§
Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus
Rahastonhoitaja Mirja Nikkilä esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen vuosilta 2005 – 2006, tilikauden tappion
ollessa 935,20€. Puheenjohtaja luki tilintarkastajien, Jukka Kivistön ja Anssi Tiukan, laatiman tilintarkastuskertomuksen.

8§
Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
Kokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen.
9§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
Kokous myönsi osuuskunnan hallituksen jäsenille vastuuvapauden.
10§
Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkio
Päätettiin, että puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet eivät peri toimistaan palkkiota. Kulukorvauksista,
kuten kilometreistä, voi esittää laskun osuuskunnalle normaalin kilometrikorvauskäytännön mukaisesti.
11§
Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
Hallitus oli keskuudestaan valinnut erovuorossa olevat varsinaiset jäsenet jotka ovat Eero Levänen ja Kari
Niklander. Esitettiin, että entiset varsinaiset jäsenet jatkavat. Kari Niklander oli aiemmin ilmoittanut että ei ole
käytettävissä. Eero Levänen jatkaa hallituksen jäsenenä ja Kari Niklanderin tilalle esitettiin Hannu Saarista.
Esitys hyväksyttiin.
Erovuorossa olevat hallituksen varajäsenet ovat: Ansala Arto, Hakoma Päivi, Heleskivi Jouni, Kurkinen Leo,
Laine Pekka sekä Saarinen Raimo. Esitettiin, että entiset varajäsenet jatkavat. Esitys hyväksyttiin.
12§
Valitaan tilintarkastajat ja heille varahenkilöt
Esitettiin, että entiset tilintarkastajat Jukka Kivistö ja Anssi Tiukka sekä entiset varatilintarkastajat Kari Malin
ja Airi Immonen jatkavat tehtävissään. Esitys hyväksyttiin.
13§
Määrätään sääntöjen 16§ kokouskutsun toimittamistavasta
Osuuskunnan säännöissä määritelty osuuskunnan varsinaisen kokouksen kokouskutsun toimittaminen
osuuskunnan jäsenille sovittiin hoidettavaksi kirjepostilla jokaisen jäsenen kotiin sekä lisäksi kokouksesta
ilmoitetaan kylän ilmoitustaululla ja osuuskunnan internet-sivuilla. Ilmoittamista paikallisessa lehdessä ei
katsottu tarpeelliseksi.
14§
Muut asiat
Keskusteltiin seuraavista asioista:
- tonttijohtojen urakoinnista ja teknisistä kysymyksistä
- kiinteistöjen putkitöiden valvonnasta ja neuvonnasta hallituksen jäsenten toimesta
- vesimittarien asennuksesta, hinnasta, saatavuudesta ja asennusaikatauluista
- Maanrakennusurakoitsijan rikkoman maitolaiturin korjaamisesta.
- Melkkolantien kunnostamisesta maanrakennustöiden jäljiltä. Soranajo on jo aiemmin luvattu
suorittaa.
- Kutsuna ilmoitettiin, että osuuskunnan virkistäytymisiltaa vietetään Napialan Wanhalla Koululla
10.8.07. Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita.
15§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.
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