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16.04.2008

Eteld-Pornaisten Vesiosu uskunta

osuusKUNNAN VARSTNATNEN KOKOUS v. 2008; poVrAKnle

Aika: Keskivi ikkona 16.4.2008 klo 18.00 - 19.50
Paikka: Laukkosken Nuorisoseuratalo
Llsnd: Ldsndololistan mukaan 47 jdsentd

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Kari Pietarinen toivotti osanottajat tervetulleiksija avasi koko-
uksen.

Antti Soivio, Aitovesi Oy.n toimitusjohtaja, esitteli Etelai-Pornaisten Vesiosuuskunnan ja
Vesiosuuskunta Mustijoen perustaman osakeyhtidn perustamista ja toimintaa.

2. Kokouksen jdrjestdytyminen
Valitti in kokouksen puheenjohtajaksi Kari Pietarinen. Sihteeriksi valitti in Kirsi Vilonen, poy-
tdkirjantarkastajiksi Jorma Kohonen ja Rauli Olkanen. Poytakirjantarkastajat toimivat tar-
vittaessa iiiinten laskijoina.

3. Kokouksen laill isuuden ja pditrisvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on postitettu hyviiksytyille jdsenille 3.4.2008. Todettiin kokous sddntojen
mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja p?iiitosvaltaiseksi.

a. Tycijdrjestyksen hyvdksyminen
Hyvei ksytti i n es itys I i sta ko ko u kse n tyoj ii rj estykseks i.

5. Osuuskunnan kertomus, ti l inpddtds ja ti l intarkastuskertomus kaudelta 1.1.2007 -
31.',12.2007
Kokouksen sihteeri esitteli osuuskunnan kertomuksen, tilinpiititoksen ja tilintarkastusker-
tomuksen ajalta 1.1. - 31.12.2007. TilinpiidtOs niiytti id tappiota 10 234,73 euroa.

6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
Tilintarkastuskertomuksessa on edellytetty, ettd hallitus esittdd kokoukselle suunnitelman
siitii, miten verkoston rakentamiskustannukset, lainat ja kertyneet tappiot katetaan.

Puheenjohtaja esitteli, ettd rakentamiskustannukset hoidetaan lainalla, l i ittymismaksuilla ja
avustuksilla. Rakentamisen paatyttya lainaa jae 1,2 - 1,5 milj euroa. Kulut hoidetaan ensi-
sijaisesti neuvottelemalla veden tukkuhinta sellaiseksi, ettd ostetun ja myydyn veden mar-
ginaalil la voidaan hoitaa verkoston ylli ipito.

Laina hoidetaan uusien li ittyjien maksamilla li ittymismaksuilla. Arvioidaan uusia li ittyji i i tu-
levan 30 kpl seuraavan 20 vuoden ajan. 20 x 30 kpl x 10 000 euroa kattaa lyhennykset ja



2(3)
korot nykyiselld korkotasolla. Lisdksi l i ittyja maksaa itse pumppaamon asentamisesta
ja li ittymiskohdasta runkoverkkoon talolle johtuvat kustannukset. Jii lkil i ittyjista lasketaan
saatavan katetta 10 000 eur per liittymd 20 vuoden ajan.

Jos ndilld toimenpiteill i i ei saada katettua koko lainaa, voi osuuskunnan kokous piii itttid
muista keinoista, esim. osakkailta voidaan perid lisdmaksua tai lainanhoitomaksua.

Hyviiksyttiin vuoden 2007 kertomus sekd tilintarkastajien lausunto ja vahvistettiin tilinpdiii-
tos.

7. Vastuuvapauden mycintHminen hall itukselle
Antti Soivio toimi kohdan 7. puheenjohtajana.

Myonnettiin vastuuvapaus til ivelvollisil le kauden 1.1. - 31.12.2007 toiminnasta ja varojen
kaiyt6stei.

8. Hallituksen puheenjohtajan ja jdsenten palkkiot seki matkakustannusten perusteet
vuodelle 2008

_ Padtettiin korvata hallituksen jdsenille kuluja seuraavasti:
- kokouspalkkio 60 euroa/kokous, yli 3 tunnin osalta lisdttynd 50%o jayli4 tunnin osalta

lisdttynd 50 % (60, 90, 120 euroa)
- puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkio on 1,5 -kertainen
- matkat korvataan valtion matkustussddnndn mukaan
- ansionmenetyskorvausta maksetaan enintddn 8 tunnin osalta vuorokaudessa
- osuuskunnalle tehtdvdstd tydstd maksetaan palkkana 15 euroa tunnilta

9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008
Kokouksen sihteeri luki hallituksen ehdotuksen toimintasuunnitelmaksija talousarvioksi.
Hyviiksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008.

1 0. Ti I i nta rkastaj ien ja varati I i ntarkastaja n val i nta
Pddtettiin valita osuuskunnan varsinaisiksi ti l intarkastajiksi Tuokko Tilintarkastus Oy KHT-
yhteiso Jari Miikkulainen, KHT ja Vieno Mdll6nen, HTM sekd varatil intarkastajaksi Matti
Leivoja.

11. Hallituksen jdsenten valinta erovuoroisten jdsenten tilalle
Erovuorossa ovat Tapani Lempinen ja Erja Olsson.

Valitti in varsinaisiksijdseniksi erovuoroisten jdsenten tilalle Tapani Lempinen ja Eija Ols-
son. Hallituksessa jatkavat Kari Pietarinen, KirsiVilonen, Kari Siivola, Pekka Jdrvinen ja
Raimo lkonen ja Kalervo Ruotsalainen.

Varajdseniksi valitti in seuraavaksi 1-vuotiskaudeksi Pekka Reijo, Jussi Niininen ja Erkki
Sorsa.

1 2. Osuuskunnan tiedotus ja koollekutsumistapa
Pddtettiin, ettd osuuskunnan tiedotus hoidetaan ja kokoukset kutsutaan koolle sddntojen
mddrittdmdilld tavalla.

1 3. Hallitu kselle an nettava valtuutus seu raavaksi viideksi vuodeksi
Valtuutettiin hallitus piititttimiiiin liittymismaksuajan mddrdstd, mddrddmisperusteista,
maksuajasta ja -tavasta sekd muista ehdoista seuraavan viiden vuoden aikana.
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14. Muut asiat

Keskustelti in jalkil i i ttyj ien kustannuksista ja jdsenmarkkinoinn ista.

Toivotti in, etti i  seuraavassa vuosikokouskutsussa on mukana myds toimintasuunnitelma
ja ti l intarkastuskertomus.

1 5. Kokouksen pddttdminen
Puheenjohtaja piit i tt i  kokouksen klo 19.50.

Kokouksen pdidityttyd Verkko-osuuskunta Kajon toimitusjohtaja esitteli valokaapelirakenta-
mishankkeiden ti lannetta.

Piiytd ki rja n I i itteet:
1. Ldsndololista
2. Tilinpdeitosasiakirj at v. 2007
3. Toimintasuunnitelma v. 2008
4. Talousarvio v. 2008
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Kirsi Vilonen, kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet yllti olevan poyttikirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaa-
vaksi.
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Rauli Olkanen, poytdkirjan tarkastaja

Kari Pietarinen, kokouksen puheenjohtaja

Jorma Kohonen, p6ytiikirjan tarkastaja


