RIPATIN VESIOSUUSKUNTA/
Y-1723416-1

PÖYTÄKIRJA

YLIMÄÄRÄINEN VESIOSUUSKUNNAN KOKOUS 1/2019

1.

Aika:

31.8.2019 klo 13:00 – 14.35.

Paikka:

Ripatin seuratalo, Hämeenmäentie 412, Hirvensalmi

Hallituksen puheenjohtaja Eero Ukkonen avasi kokouksen ja esitteli
paikalla olevat osuuskunnan hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

2.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eeva Teelahti,
sihteeriksi Ilmo Sjöberg,
pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi
Helena Lauttanen ja Pekka Reijo.

3.

Kokouskutsut oli postitettu 15.7.2019.
Kokouksessa oli paikalla 39 osuuskunnan jäsentä ja valtakirjoilla oli
edustettuna 22 jäsentä oheisten osanottajalistojen ja valtakirjojen
mukaan.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.

Kokouksen työjärjestykseen lisättiin kohdaksi 6: Päätetään mahdollisista toimista hallituksen esityslistan kohdassa 5 antaman selonteon
pohjalta, ja kohdaksi 7: Muut mahdolliset asiat.
Hallituksen jäsenet ilmoittivat omana kantanaan, että lisäystä kokouksen asialistaan ei voida tehdä, koska kokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainittuja asioita.
Hyväksyttiin muutettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5.

Vesiosuuskunnan pj. Eero Ukkonen esitteli suullisesti hallituksen
näkemyksen etäluettavien vesimittarien hankinnasta ja eduista. Hän
antoi myös suullisen yhteenvedon hallituksen liittymäkiinteistöille
30.8.2019 mennessä tehdyistä käynneistä, joiden avulla haluttiin
selvittää vesimittareiden, teknisten asennusten, sähköistyksen ym.
tilanne. Hän totesi, että hallituksella on vielä tarkastamatta 16 liittymää. Puheenjohtaja selvitti myös läsnäolijoille perinteisen mittarin ja
ehdotetun etäluettavan mallin ostohintoja.
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(Kohta 5.)

Jäsenistö kertoi näkemyksiään paitsi nyt suunnitellusta mittarimallista myös lähitulevaisuudessa markkinoille tulevista mittarityypeistä. Jäsenet käyttivät runsaasti puheenvuoroja, jotka käsittelivät
hallituksen esittämän hankkeen taustoja, kokonaiskustannuksia,
kiinteistökohtaisia turvallisuusnäkökohtia, toimivuutta, luotettavuutta ja hallituksen vesiosuuskunnalle ehdottaman mittarityypin
käyttökokemuksia muualta. Jäsenistö oli kiinnostunut myös siitä, onko todennettu, etteivät nykyiset mittarit iästään huolimatta toimisi oikein.
Kokouksessa todettiin, että 18.5.2019 pidetyn vuosikokouksen
pöytä-kirjan mukaan hankkeen kustannusarvioksi arvioitiin tuolloin
noin 19.000 € sis. vuosikustannukset + asennuskulut. Toukokuun
jälkeen hallitus on selvittänyt kustannuksia edelleen ja arvioi nyt ylimääräisessä kokouksessa hankkeen kokonaiskustannukseksi muodostuvan noin 25.000 € sisältäen kaikkien mittareiden vaihtamisen
etäluettaviin kaikkine tarvittavine asennuksineen. Osuuskunnan puheenjohtaja arvioi, että asennuskohteita on noin 65 kpl, johon eivät
sisälly ne 16 liittymää, jotka olivat tarkastamatta. Kokonaiskustannukset elävät päätösten ja määrän mukaan.
Kokouksessa kyseltiin myös hallituksen toimivallasta käyttää osuuskunnan varoja etäluettaviin vesimittareihin, kun nykyinen malli on
toimiva ja osuuskunnan jäsenten tarpeisiin sopiva. Kokous keskusteli myös mittareiden lukemiskulttuurista, uuden tekniikan käyttöönotosta kaupunki-infran alueilla sekä erilaisista mittarimalleista.
Jäsenet olivat myös kiinnostuneita tietämään, kuinka monen liittymän vesimittarilukemaa laskutusta varten ei saada.

6.

Koska hallituksen puheenjohtajan mukaan vesiosuuskunta ei ole allekirjoittanut/tehnyt uusista mittareista tilausta, eikä osuuskunnalle
koidu sakkoa tai muuta vastaavaa, mikäli etäluettavien mittareiden
ostohanke pysäytetään jäsenistön niin halutessa tällä erää, kokouksen puheenjohtaja veti näkemykset yhteen, joita muodostui selvästi
kaksi.
Tauon jälkeen päädyttiin suuntaa-antavaan käsiäänestykseen seuraavista vaihtoehdoista:
1. Koko hanke pysäytetään eikä valmisteluja jatketa.
2. Hanke tuodaan vielä tarkennettuna kevään osuuskuntakokoukseen, jolloin se on tarkemmin jäsennelty.
Käsiäänestyksen perusteella kokous päätti, että hanke pysäytetään
äänin 48 - 7.
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7.

Muissa asioissa hallitukselle esitettiin kysymyksiä vesinäytteistä ja
niiden tuloksista sekä vuotuisista vedenjuoksutuksista, joiden avulla
ylläpidetään veden laatua 41 km pitkässä putkistossa ympäri vuoden. Lisäksi jäsenet esittivät hallitukselle toiveita tiedottamisesta,
netti-sivuista ja järven (Vahvajärvi) pohjassa olevien rautaliitoksien
kunnon tutkimisesta tai mahdollisesta uusimistarpeesta.

8.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen.

___________________________
Eeva Teelahti
kokouksen puheenjohtaja

____________________________
Ilmo Sjöberg
kokouksen sihteeri

___________________________
Helena Lauttanen
pöytäkirjan tarkastaja

___________________________
Pekka Reijo
pöytäkirjan tarkastaja
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