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Koiviston vesihuolto-osuuskunnan ylimääräinen kokous

POYTAKIRJA

AHEENA KOIVISTON VHOK:N HALLITUKSEN PAATOKSET HUOLTOPALVELUSOPIMUKSESTA JA
VEStOSUUSKUNTIEN HUOLTOPALVELUT OY:N OSAKKEIDEN OSTOSTA.
Aika

KE 16.122015 Klo 18.00

Paikka

VANHA RIIHELA, Riiheläntie 64, Aänekoivisto

Läsnä

Osallistujaluettebo Iiitteenä

1. Kokouksen avaaminen
Koiviston vesihuolto-osuuskunnan halbituksen puheenjohtaja Juhani Anttonen avasi kokouksen toivottaen
äsnäolijat tervetulleiksi.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Hämäläinen , sihteeriksi Marja-Liisa Suuronen seka
pbytakirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Matti Kuusaro ja Jaakko Kuisma.
2. Kokouksen IaiUisuus ja paatosvaltaisuus
Kutsut toimitettu sääntöjen maäräämäliä tavalla osakkaille. Kutsu hitteena (Ilitel).
Kokouksen aiheeseen puututtiin viitaten varsinaisen kokouksen 13/2015 ohjeistukseen
palvelusopimuksesta: "päätäs sopimuksen tekemisestä vaatii yleisen kokouksen hyväksynnän".
Todettiin kokous Iailliseksi ja päatosvaltaiseksi.
3.

Huoltopalvelusopimus

Koiviston Vesihuolto-osuuskunnan hallitus on päättänyt 25.11.2015 kokouksessaan huobtopalveluasiasta
seuraavasti: Koiviston Vesihuolto-osuuskunta tekee huoltopalvelusopimuksen Vesiosuuskuntien
Huoltopalvelut Oy:n kanssa.
Hallituksen puheenjohtaja Juhani Anttonen esitteli kokouskutsussa olleen huoltopalvebusopimuksen
yiimääräiselle osuuskunnan kokoukselle.
Asiasta käytiin rakentavaa keskustelua. Kokouksen puheenjohtaja ehdotti huoltosopimuksen osalta
seuraavaa ratkaisua: osuuskunnan vuosikokouksessa huhtikuussa 2016 Vettä ja Ebämää
palvelusopimuksesta saadaan raportti ensimmäisen vuosineljänneksen (tammi-maaliskuu) kuluista ja
toimenpidetapahtumista yksilôidysti. Sovittlin myäs, että huhtikuussa on kilpaileva tarjous huoltopalvelusta
useammalta toimittajalta (esim. Metso-Putki Oy:Itä). Lokakuussa 2016 pidetään ylimaäräinen osuuskunnan
kokous. Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ensimmäisen yhdeksän kuukauden kulut ja
toimenpidetapahtumat yksiläidysti. EdeIIä mairiittujen raporttien pohjatta tehdään palvebusopimuksen
jatkopaatos.
Ensimmäisenä sopimusvuonna osuuskunnan kabustoa ei myytäisi vaan niiden kàyttO jatkuisi ennallaan.
Yiimäaräinen osuuskunnan kokous vaatii, että lista oniaisuudesta arvoineen on oltava huhtikuun
osuuskunnan kokoukseen mennessä.
Puheenjohtaja Matti Hämäläinen esitti kysymyksen: Annetaanko hallitukselle oikeudet tehdä esitelty Vettä
ja Elämää palvelusopimus vuodelle 2016?
Matti Kuusaro esitti, että hyväksytään näillà em. ehdoilba sopimus vuodeksi 2016 j haUitus voi
allerkirjoittaa esitellyn sopimuksen. Kuusaron esitys sai kannatusta ja Koiviston vesihuolto-osuuskunnan
ylimääräinen kokous antoi hallitukselle yksimielisesti valtuudet allekirjoittaa Vettà ja Elämää
palvelusopimus 2016.
4.

Vesiosuuskuntien huoItopaIveut Oy:n osakkeiden ostaminen Koiviston VHOK:He

Koiviston VesihuoItoosuuskunnan hallitus on päättányt 25.11.2015 kokouksessaan osakkeidenostoasiasta
seuraavasti:
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Koiviston Vesihuolto-osuuskunta ostaa VOK Huoltopalvelut Oy:n osakkeita
-5% osuuspàäomasta hintaan 10.000 €
-kauppa takaa VHOK:iie mandoiiisuuden paasta seuraamaan ja vaikuttamaan Huoltopaivelu Oy:n
päätaksentekoon, talous- ja verkostonhuoltosuunnitteiuun
-verkostojen huolto pysyy vielä "omissa näpeissä"
-antaa mandoilisuuden valvoa omia etuja
Neljälle vesiosuuskunnalle on tarjottu samanlaista osakkeiden ostomandollisuutta.
Juharii Anttonen esitteli Vesiosuuskuntien huoltopaivelut Oy:n nykyomistusta ja järjestelyä, missä Reijo
Korhonen ja Sakari Penttinen luovuttavat molemmat 2,5% osakepääomastaan pääoman jäädessä
yntykseen.
Onko osakkuudeHa muuta merkitystä kuin, että pääsee seuraamaan yritystä iahempaa, esilie nousi ajatus
voidaanko jo palveiusopimuksen perusteelia vaatia haliituspaikkaa Vesiosuuskuntien huoitopalveiut Oy:n
hail itu ksessa.
Osakkuudella ei haettaisi tuottoa euroissa vaan osakkuus olisi ele yhdessä tekemisesta ja paikallisen työn
tukemisesta.
Pohdittiin mitä tarkoittaa omistus yrityksessa, jonka toimintaa haiutaan kilpaiiuttaa.
Esilie tuli myäs, että mandollistaako Koiviston vesihuolto-osuuskunnan nykyisten sääntöjen mukainen
toimiala suunnitellun osakkuuden Vesiosuuskuntien huoitopalvelut Oy:stä. Toiminnan säärinänmukaisuus
tarkistettava. Ohessa ote säännbistä:

Toimiala
Osuuskunnan tarkoituksena on jasen ten taloudenpidon tai eI,nke,non tukemiseksi rakentaa,
yllapitaa ja hoitaa yes,- ja viemarilaitosta paaasiassa jasenten kiintestOja varten sekà toimia
varsinaiseen toimialaansa Iiittyen yhteistyOssa lampo- ja tietoverkkotoimijoiden kanssa.
Osuuskunnan palveluksia saavat hallitukseri hyvàksyman sopimuksen tehtyaan kayttaa
hyvakseen muutkin kuin Jasenet."

Jos nykyinen toimiala ei mandoiiista osakkuutta, on säännät muutettava päadyttaessa osakkuuteen.
Tässä vaiheessa ei vieiä osteta osakkeita, vaan hailitus seivittää osakkeiden ostotarjouksen voimassaoioa ja
asia siirretään huhtikuun osuuskunnan kokoukseen, johon mennessä on haettava talousseivitysraportit
Vesiosuuskuntien huoltopalvelut Oy:stä.
5. Muut asiat
Juhani Anttonen kertoi ongelmallisesta vesitilanteesta; eiokuusta lähtien verkostossa on ollut
painevaihteluita ja asiasta on rekiamoitu Aänekosken Energialle
(https://sites.googie.com/site/koivistonvesihuoitoosuuskunta/ajankohtaista), ongeimat pahenivat 30.10. ja
vedentulo Aänekosken suunnasta Iakkasi ja vettä alettiin syötettiin Laukaan suunnasta Koiviston kyiällä asti.
Mutta Laukaan verkostossa sattuneiden putkirikkojen vuoksi koko Koiviston vesihuoito-osuuskunnan
verkosto saa veden nyt Aänekosken suunnasta. Ongelmista on tiedotettu kotisivuilia
https://sites.googie.com/site/koivistonvesihuoitoosuuskunta/tiedotteet
Jatkosuunniteimana on että, Aänekosken alue saa veden Aänekoskelta ja Laukaan alue Laukaasta. tämä on
mandoilista vasta kun Laukaan verkkoon on saatu asennettua paineenkorotusasema.

Arttu Peitonen Häkin Vesi Oy:stä kertoi vedenottamohankkeen tilanteesta ja Keski-Suomen Ely-keskukselie
tehdystä selvityksestä (lute 2), jolla on haettu hankkeelle jatkoaikaa vuoden 2016 loppuun asti. Hankkeen
etenemistä ovat viivyttäneet kuntarahoitusosuuksien neuvottelut, joita on vaikeuttaneet kuntien
henkilöstövaihdokset, kuntien rahoitussäädösten muutokset ja kuntien tiukka taloustilanne. Viimeksi on
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käyty neuvotteluja Aänekosken kaupungin kanssa. Aänekosken Energia selvittää mandollisuuksia, jonka
perusteefla Aànekoski muodostaa kantansa. Laukaa ja Uurainen ovat suhtautuneet positiivisesti
hankkeeseen. Huhtikuun osuuskunnan kokoukseen mennessä on jo tiedossa enemmán.

Saatavien perintätoimenpiteiden tilannekatsausta. Maksuhuomautuksista huolimatta on maksuja jäänyt
saamatta; marraskuuri alussa Iähetettiin ensimmäisen kerran maksumuistutukset VHL 26:n mukaisella
palvelun keskeyttämisilmoituksella, ellei maksu oe kirjautunut Koiviston vesihuolto-osuuskunnan tilille
määräpäiväan mennessä. Samalla ilmoitettiin, että keskeyttämistoimista veloitetaan 500€:n maksu. Tämä
toimi tehosti perintää ja saatavia on kotiutunut.

6. Kokouksen paättäminen.
Kokouksen puheenjohtaja Matti Hämäläinen kiitti kokousväkeä enttäin aktiivisesta ja rakentavasta
keskustelusta ja päätti kokouksen klo 20 :45

Matti Hämäläinen, puheenjohtaja

Matti Kuusaro, poytakirjantarkastaja

Maria-Liisa Suuronen, sihteeri

,kko Kuisma, pOytäkirjantarkastaja

KUTSU Koiviston vesihuolto-osuuskunnan ylimääräiseen kokoukseen
AIHEENA KOIVISTON VHOK:N HALLITUKSEN PAATOKSET HUOLTOPALVELUSOPIMUKSESTA JA
VESIOSUUSKUNTIEN HUOLTOPALVELUT OY:N OSAKKEIDEN OSTOSTA.
Aika
Paikka

KE 16.12.2015 Klo 18.00
VANHA RIIHELA, Riiheläntie 64, Aánekoivisto

Asialista
1. Kokouksen avaaminen. Puheenjohtajan, sihteeriri ja kanden poytäkirjantarkastajan valinta.
2. Kokouksen Iaillisuus ja paatOsvaltaisuus
3. Huoltopalvelusoptmus
Koiviston Vesihuolto-osuuskunnan hallitus on päattänyt 25.11.2015 kokouksessaan
huoltopalveluasiasta seuraavasti:
Koiviston Vesihuobto-osuuskunta tekee huoltopalvelusopimuksen Vesiosuuskuntien Huoltopalvelut
Oy:n kanssa
- sopimus on VOK Huottopalvelut Oy tarjouksen 16.10.2015 mukainen
- sopimus on maäräaikainen (1 v + 4 vuoden optio), irtisanomisaika tarjouksen mukainen
- perustelut päätökselle:
- - Osuuskunnalla el ole 1.1.2016 omaa kykyä huoltaa verkostoaan eikä järjestää laskutus- eikä
kirjaripitopalvelua
- - Osuuskunnan verkostomestari Tero Lamberg ja kirjanpitaja Marja-Liisa Suuronen siirtyvät
1.1.2016 VOK Huoltopalvelut Oy:n palvelukseen
- - Verkostotuntemus ja —tietämys snrtyvät mukana
- - vastaavaa osaamista, tietämystä ja huoltokykyä ei ole täbbä hetkellä saatavissa muualta
- - Kustannusvertailutaulukko (v. 2014 kustannukset / Sopimusluonnoksen kustannukset), osoittaa
n 3000€ pienempiä kustannuksia verkostonhuollossa
- - huoltopalvetusopimus kattaa laajemmat työ, kuin mihin nykyisellä tyOvoimalla on kyetty
- - TarjouspyynnOt (2 kpl on lähetetty, tarjouksia el ole vielä saatu
- - Mandolbisten tarjousten tultua ja 1 v saadun kokemuksen perusteella halhtus tekee paätoksen
jatkosta
4. Vesiosuuskuntien huoltopalvelut Oy:n osakkeiden ostaminen Koiviston VHOK:lle
Koiviston Vesihuolto-osuuskunnan hallitus on oäättänyt 25.11.2015 kokouksessaan
osakkeidenostoasiasta seuraavasti:
Koiviston Vesihuolto-osuuskunta ostaa VOK Huottopabvelut Oy:n osakkeita
- - 5% osuuspääornasta hintaan 10.000 €
- - kauppa takaa VHOK:lle mandollisuuden päästa seuraamaan ja vaikuttamaan Huoltopabvelu Oy:n
paatoksentekoon, talous- ja verkostonhuoltosuunnitteluun
- - verkostojen huolto pysyy vielä" omissa näpeissä"
- - antaa mandollisuuden valvoa omia etuja
55. Muut asiat
65. Kokouksen páättâminen.
Tarjolla Joulukahvit ia tortut - Tervetuloa
Hallituksen puheenjohtaja
Juhani Anttonen

Li ite2

Häkin Vesi Oy:n tapahtumat:
- Vesiosuuskuntien yhteistvössä vedenottamo hankkeen suunniuelu 1997 alkaen
- 2009-2020 K-S maakunnan strateginen vesihuollon kehivamissuunnitelma. ELYkeskus
15.6.2010.
vedenottomandollisuudet
kunnantalolla
Uuraisten
- Kokous
Hirvaskankaallaja Kangashakissa
- Pohjavedenottamispaikan tutkimukset, ELY-keskus yhteistyOsopimus 16.8.20 1 I
- Vehniän vesiosuuskunnan. Koiviston vesihuolto-osuuskunnan ja Hirvaskylan
vesihuoltoavustushakemus
Keski-Suomen
ELYvesihuolto-osuuskunnan
keskukselle 23.11.20 12 sekä vedenottamon Iupahakemuksen vireille jäuö SisLänsi-Suomen aluehallintovirastolle (AVI) 8.3.2013.
- Vedenottamo tontin vuokrasopimuksen tekeminen 5.9.2-0 13
- Häkin Vesi Oy Kaupparekisteriin 18.10.2013
- Vesiosuuskuntien yhdysputki rakentamiset aloitettu vuoden 2013 lopulla.
- Vesihuoltoavustuksen maksatushakemus Keski-Suomen ELY-keskus 18.12.2013.
- 30.5.20 14 Aänekosken Energia Oy. yhteistyOneuvottelu
- 6.6.20 14 Laukaan kunta yhteistyoneuvottelu
- 9.6.2014 Hallituksen kesäretki Viicasaarelle. Viitasaaren kaupunki vesilaitos.
tutustuminen kahteen vedenottamoon
- 29.8.20 14 Uuraisten kunta: yhteistyöneuvouelu
- 12.8.2014 ELY-keskus yhteistyöneuvottelu
- 16.10.20 14 Laukaan kunta: Yhteistyopalaveri. iekninenjohtaja Janne Laiho
- 16.12.2014 Ijurainen kunta. tekninen lautakunta: Juholan vedenottamon
esittelyti Iaisuus
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SenooJeci

VALTAKIRJA

Päivi Hiltela

16.12.2015

VALTAKIRJA
Valtuutan konsuitti Erkki Mannisen käyttämäàn Suomeri
valtion/Senaatti-kiinteistojen puhe- ja äänivaltaa Koiviston vesihuoltoosuuskunnan ylimääräisessä kokoukseen 16.12.2015.
Kopio varsinaisen yhtiOkokouksen pOytakirjasta (Iiitteineen)
pyydetäán toimittamaan Senaatti-kiinteistöille osoitteelt a:
Senaatti-kiinteistOt, Päivi Hiitelä, PL 237, 00531 Helsinki

Helsingissa 16. päiväna joulukuuta 2015

Suomen valtio
Senaatti-kiinteistOt

Jari Sanjo
toimitusjohtaja
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