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Ripatin vesiosuuskunta, y-tunnus 1723416-1, kotipaikka Hirvensalmi

www.ripatinvesi.fi
Hyvät vesiosuuskunnan jäsenet!
Toivottavasti vesi on ollut edelleen raikasta ja
hyvää. Viimeisimmät kuulumiset ovat:
Uusi jäsen ja liittymä.
Marraskuussa vesiosuuskunnan hallitus hyväksyi
uuden jäsenen. Sadasseitsemäs vesiliittymä
valmistui Kapealahdentielle ti 3.12.
Taloushallinto.
Hallituksen viiteen tarjouspyyntöön 2.11. saatiin
kaksi tarjousta 10.11. mennessä. Kolmatta
tarjousta hallitus ei ottanut vastaan johtuen
tarjoajan monimutkaisesta, seikkaperäisestä
tarjouspyyntöproseduurista. Hallitus solmi 27.11.
palvelusopimuksen vesiosuuskuntamme taloushallinnon (kirjanpito, laskutus, verot jne.)
hoitamisesta 1.12. alkaen Esa Haapasen kanssa.
Yhteystiedot.
Haapa Tilipalvelu/Esa Haapanen
Asematie 4, 52700 Mäntyharju
toimisto@haapatilipalvelu.fi p. 0400 281 552
Pyyntö: nimi, osoite, puh ja sposti.
Jotta tärkeä vesiosuuskunnan posti saavuttaa
jatkossakin jokaisen meistä osuuskunnan jäsenistä, ole hyvä ja lähetä www.ripatinvesi.fi
kautta kaikki yhteystietosi täyttämällä:
Lomakkeet > Yhteystietojen ilmoittaminen.
Erityistilanteita varten on tärkeää, että ilmoitat
myös puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.
Vesiosk on valmistautunut käyttämään tiedottamisessa myös Tekstari-palvelua, joka on kytketty
maaliskuussa käyttöön. Tiedoteviesti maksaa ko.
palvelun kautta 0,09 e/kpl.
Sähköinen tiedotus: www.ripatinvesi.fi
Vesiosuuskunnan sivuston toteutuksessa on nähty
paljon vaivaa. Sivusto toimii hyvin. Näin ollen
sivuston ylläpitoa jatkaa toistaiseksi Juhani
Kauppila. Sivustoon päivitettiin hallituksen
jäsenten yhteystiedot ke 23.10. minkä jälkeen
sivuja on editoitu ja testattu 29.11. – 2.12.
Ilmoita helposti mittarilukema, liittymän siirto tai
anna palautetta, ja vinkkaa naapuriasi tekemään
jäsenhakemus. Otetaan olemassa oleva
tiedotuskanava aktiivikäyttöön!

Hallinto.
Hallintoa järjestellään lähikuukausien aikana. Sen
tehtäviin kuuluvat mm. kokousasiat, budjetointi,
koordinointi, korjausten ja kunnossapidon organisointi, sopimukset, kulutustilastointi, osk:n etujen
valvonta ja kaupparekisteriasiat, joista viimeisin
muutosilmoitus on jätetty käsittelyyn vkolla 47.
Huoltopäivystys/vikailmoitukset.
Jouko Hokkanen, Team Hokkanen Ky
p. 050 517 0466, team.hokkanen@outlook.com
Tekninen isännöinti.
Ensisijaisesti hallituksen jäsenistä:
Erkki Hurri, p. 044 567 8567
Juha Lehti, p. 050 306 6077.
Perehdytykset marraskuussa.
Ensimmäisen 23.11. pumppaamojen toimintaan
tutustumisen jälkeen hallitus jatkaa kierrostaan
vesilinjoilla. Hyvin tehdyt kirjalliset ohjeet ovat
olleet tekniikkaan perehtymisessä hyödyksi.
YHTEYSTIEDOT

www.ripatinvesi.fi/Yhteys/huoltopäivystys
Hallituksen jäsenet

Sami Artman, p. 0400 493 991
sami.artman@talentway.fi
Erkki Hurri, puheenjohtaja, p. 044 567 8567
erkki.s.hurri@gmail.com
Juha Lehti, p. 050 306 6077
juha.lehti@phnet.fi
Mika Pynnönen, p. 0400 494 666
mpkaivuu@gmail.com
Eeva Teelahti, varapj. p. 0400 612 486
eeva@teelahti.fi
Hallituksen varajäsenet

Raili Oikarinen, p. 050 465 6931
raili.oikarinen@elisanet.fi
Anneli Ollikainen, p. 040 824 1716
anneliollikainen9@gmail.com
Leena Tolvanen, p. 0400 819 974
leenakaarina.tolvanen@gmail.com
Hyvää loppuvuotta & mitä parhainta vuotta 2020!

Joulukuisin terveisin

RIPATIN VESIOSUUSKUNTA/Hallitus
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