Länsi-Someron jätevesiosuuskunta

Pöytäkirja 20.2.2012

OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS
Aika:

pe 17.2.2012 klo 18.30 - 19.50

Paikka:

Someron kaupungintalo, valtuustosali
Joensuuntie 20, Somero

Läsnä:

Paikalla 14 osuuskunnan jäsentä sekä 17 osuuskunnan ulkopuolista henkilöä

1§ KOKOUKSEN AVAUS
Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Jani Kurvinen toivotti kaikki kokoukseen osallistujat
tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 18.32.

2§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Jani Kurvinen.
Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin ja valittiin Paimionjoen jätevesihankkeen projektikoordinaattori
Anna Tuominen.
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Oili Salminen ja Tuulia Tiensuu.
Ääntenlaskijat päätettiin valita tarvittaessa.

3§ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kutsu on toimitettu osuuskunnan sääntöjen mukaisesti. Jani Kurvinen totesi kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
Osuuskunnan ulkopuolisille kokoukseen osallistujille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

4§ TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN
Puheenjohtaja Jani Kurvinen esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen kaudelta 2011.
Tilintarkastuskertomusta ei ollut vielä tehty, sillä osuuskunnan jäsenten allekirjoitukset puuttuivat.
Tilintarkastuskertomus tulee olla tehtynä maaliskuun loppuun mennessä.

5§ PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA
Päätettiin tilinpäätöksen vahvistaminen.

6§ PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE
Myönnettiin vastuuvapaus edellisvuoden hallitukselle.

7§ PÄÄTETÄÄN YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ
Päätettiin tilikauden ylijäämän maksamisesta osuuskunnan voitto/tappiotilille.

8§ MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT
Palkkioita ei ole nostettu tähän asti. Ehdotettiin kokouspalkkion maksamista osuuskunnan hallituksen
jäsenille. Ehdotettiin myös puhelinrahan ja kilometrikorvausten maksua.
Kokous päätti 40 € kokouspalkkion maksamista osuuskunnan hallituksen jäsenille. Päätettiin myös
maksaa puhelinrahaa osuuskunnan puheenjohtajalle 20 €/kk ja hallituksen jäsenille 10 €/kk.
Kilometrikorvauksia päätettiin maksaa hallituksen jäsenille 0,20 €/km matkalaskun mukaan.

9§ VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET
Osuuskunnan hallituksen jäseniksi ehdotettiin ja valittiin seuraavat osuuskunnan jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa): Jani Kurvinen (Pentti Sihvonen), Seppo Oksanen (Hannu
Tiensuu), Heimo Mäkilä (Totti Nuoritalo), Erja Lintunen (Esko Virtanen), Varpu Honkakoski (Raimo
Hakoinen) ja Marko Laaksonen (Terttu Tommila).

10§ VALITAAN TILINTARKASTAJA JA VARATILINTARKASTAJA
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi ehdotettiin ja valittiin Markku Romu. Varatilintarkastajaksi valittiin
Jorma Tiirakari.

11§ MÄÄRÄTÄÄN, MISSÄ SANOMALEHDESSÄ KUTSU OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN JULKAISTAAN
Määrättiin, että kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan paikallislehti Somerossa. Tämä lisäksi
kutsut jaetaan tai lähetetään myös tarvittaessa kirjeitse tai sähköpostilla.

12 § LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN
Hallituksen esitys: Maksu runkolinjasta 3 600 eur/kiinteistö, maksu tonttilinjasta ja pumppaamoista
toteutuneiden kustannusten mukaan.
Maksu runkolinjasta perustuu allekirjoitettuihin urakkasopimuksiin. Osuuskunta on allekirjoittanut
sopimukset viemäriverkoston putkista Onninen Oy:n kanssa, pumppaamoista Lining Oy:n kanssa ja
urakoinnista mynämäkeläisen Rakenne-Kylänpään kanssa. Maksu tonttilinjasta ja pumppaamoista

koostuu kiinteistöittäin todellisten rakennus- ja asennuskustannusten mukaan. Liittymismaksu tulee
kiinteistönomistajan maksettavaksi kun runkolinjan rakennus alueella alkaa.
Kokouksessa käytiin keskustelua pakosta liittyä osuuskunnan viemäriverkostoon. todettiin, että LänsiSomeron jätevesiosuuskunnalle on hyväksytty vesihuoltolain mukainen toiminta-alue, mikä velvoittaa
alueen kiinteistöjä liittymään rakennettavaan verkostoon. Määräaikaista vapautusta voi hakea
kaupungin ympäristöviranomaiselta (ympäristölautakunta) siihen tarkoitetulla lomakkeella.
Osuuskunnan kokous valtuutti hallituksen päättämään liittymismaksun määrästä,
määräämisperusteista, maksuajasta ja -tavasta ja muista ehdoista

13§ MUUT ASIAT
Puheenjohtaja esitti että uuden hallituksen tehtäväksi tulee tehdä muutos osuuskunnan sääntöihin
sekä laatia uusi yhteistyösopimus Someron Vesihuolto Oy:n sekä Someron kaupungin kanssa. Jotta
osuuskunta olisi arvolisäveropalautuskelpoinen, tulee sen tehdä seuraavat muutokset (kursivoituna)
a) sääntöihin, kohtaan 8 § Liittymismaksu; Liittymismaksu on siirtämis- ja palautuskelpoinen,
b) osuuskunnan ja Someron Vesihuolto Oy:n väliseen yhteistyösopimukseen, kohtaan 9 §;
osuuskunnan jäsenet maksavat osuuskunnalle jäteveden kulutus- ja perusmaksua sekä
c) periaatteet Someron kaupungin, Someron Vesihuolto Oy:n sekä jätevesiosuuskuntien väliselle
yhteistyölle kohtaan 8, maksut; Jätevesiosuuskuntien jäsenet maksavat osuuskunnalle jäteveden
kulutus- ja perusmaksua.
Puheenjohtajan esittämät muutokset hyväksyttiin hallituksen tehtäviksi.
Valokuitukaapelin asennuksesta viemärikaivantoon ei vielä ole varmuutta, palveluntarjoajan ollessa
asiassa passiivinen. Todettiin että tilanne on sama myös sähkömaakaapelin asennuksessa. Osuuskunat
jatkaa kuitenkin keskustelua palveluntarjoajien kanssa..

14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi Somerolla 23.02.2012
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