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PIEK SANKO SKEN VE SIO SWSKLINTA
y-tunnus 0956232'5
Rannanmaantie 64
73360 Paiulahti

POYTAKIRJA

O SWSKLINNAN VARSINAINEN KOKOUS
30. TOIMINTAVUOSI

AIKA:
PAIKKA:

};{a9.5.2022 klo 19.00

Kartanohotelli KivennaPa

1$. KOKOUKSEN AVAUS

Osuuskunnan puheenjohtaja Jukka Pekkarinen avasi kokouksen. Avauksen jiilkeen Aino

Koponen kertoi Rajaton yhteistyiihankkeesta, jota Pieksiinkosken vesiosuuskunta

hallinnoi. Hanke toteutettiin 1212020-08 12021'

2$.KOKOUKSENPU}IE,ENJOHTAJANJASIHTEERINVALINTA

Puheenjohtajaksi valittiin Pentti Vii?indnen'

Sihteeriksi valittiin Aira Pennanen.

3 S. POYTAKIRJANTARKASTAJIEN JA AANTENLASKIJOIDEN VALINTA

p6yt6kirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Leutonen ja Antti Lappalainen' Aiintenlaskijoiksi

valittiin Hannu ja Anna Parviainen.

4$. KOKOUKSEN OSANOTTAJAT

Kokoukseen osallistui 43 henkil<ia, liite 1'

s$. KoKouKSEN LAILLNWS JA PAArOsvRrranuus

Kokouskutsu toimitettiin siihkopostilla niille,.ioiden osoite oli osuuskunnan tiedossa.ia

tekstiviestillii.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi .i a piiiit6svaltaiseks i.

6$. TYOJARJESTYKSEN HYVAKSYMTNEN

Kokouskutsun mukana tulleeseen esityslistaan,liite 2,lisiittiin pykAlaksi 12$

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022-2023. Pyk?iliistii 12$ l?ihtien olevat esifyslistan

mukaiset pykaffit suurenevat yhdellii numerolla esityslistan loppuun saakka'

Esityslista hyviiksyttiin asioiden ktisittelyjiiriestykseksi muilta osin.

7 $. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELT A 2021

Toimitusjohtaja Pekka Viiiiniinen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2021,1irte3.
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Keskustelimme Rautoniemen hankkeesta, hallitus ja Kuopion kaupungin edustaja P6ivi
Rissanen kertoivat perusteluia miksi osuuskunta toteuttaa rakennushankkeen.
Osuuskunnalle ei tule hankkeesta ylimiiiiriiisiti kuluja, hankkeelle on mydnnetfy Kuopion
kaupungin avustus.

8 $. TrlrpAAros JA TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELT A 2021

Toimitus.iohtaja esitteli tilinp?idtoksen, ioka on24 637,23 € voitollinen ja taseen, .jonka
loppusummaon2 486 533,85 €. Liite 3.

Voitollinen tilikausi on osuuskunnan historiassa ensimmiiinen. Osuuskunnan maksuvalmius
siiilyi hyviillti tasolla.

Kokouksen sihteeri luki pZiiikohdat tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksesta, liite 4.

9$. TTLTPAATOKSEN VATryISTAMINEN

Tilinpii6tos vahvistettiin.

1 O$. VASTUUVAPAUDEN MYONTAUINEN TIALLITUKSEN JASENILLE JA

TOIMITUSJOHTAJALLE

Vastuuvapaus myonnettiin hallitukselle j a toimitusj ohtaj alle'

1 1 $. PAATETAAN YLIJAAMAN KqvrrAN4ISESrA

Hallitus esitti, ettd osuuskorkoa ei makseta.ja vuoden 202L yli.iiriimii siinet?iiin
y lilalii iiiimatilille.

Esitys hyviiksyttiin.

1 2 $. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022-2023

Toimitusjohtai a esitteli to imintasuunnitelman vuodelle 2022 -2023, liite 5 . Kokous
velvoitti hallituksen esitttimtiiin seuraavassa osuuskunnan kokouksessa talousarvion
tiiydentiim?iAn toimintasuunnitelmaa.

13$. MAARATAAN }IALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JASENTEN PALKKIOT

Hallifuksen esityksen mukaisesti palkkiot piititettiin pitiiii ennallaan :

Puheeniohtaia 1000 €/v. Hallituksen.iiisenet.ia varaiiisenet 100 €/kokous.
Hallituksen.iiisenelle 500 € vuosipalkkio.
Matka- .ia puhelinkulut korvataan laskun mukaan (Verohallinnon
matkakustannuskorvausl;en mukaisesti)
Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

1 4 $. LIITTYMISMAKSLIN MA.ARAA\4INEN TAI VALTUUTUS HALLITUKSELLE

Kokous valtuutti hallituksen piiSttiimddnliittymismaksuista seuraavaan varsinaiseen
kokoukseen saakka. Liittymien hinnat ovat tiillii hetkellii: puhdasvesi 5500 € (Rautoniemi
9400 €).la.jiitevesi 10 500 €. Rakentamiskustannusten vuoksi hallitus voi mtiiiriit?i
korkeamman liittvm ismaksun.
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1 5 $. I{ALLITUKSEN JASENTEN VALINTA:

Erovuorossa olleet Jukka Pekkarinen.ja Pekka v?iiinanen valittiin uudelleen kolmeksivuodeksi (2022-2024) hallitukseen.

Varaitiseniksi valittiin: 1. siialle viljo Nuutinen.ja 2. sijalle pdivi Vestala.

Todettiin muut hallituksen.iiisenet.ia erovuoroisuus: Tuomo Korhonen (2023)

1 6$. TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Ti I intarkastaj aks i valitti in Juha Ti ssari j a varati I intarkastaj aksi Tuomo s irvid.
1 7 $. KOKOUSKUTSTTN JULKAISEMINEN

Kokouskutsu ptititettiin ltihettiiti.idsenille stihkdpostilla.ia tekstiviestillti.

1 8 $ OSWSKTTNNAN SAAN'ToMUUTOKSET

osuuskunnan hallitus esitti s?iiintdmuutoksia. Sihteeri luki sd?intdmuutosehdotukset
vksi kerrall aan ldpi ia sen .i?ilkeen totous tesr.usi;1iliGiaa" ;hdotettavasramuutoksesta. Piitittj s kirj attu j okaisen ehdotuksen al le.'

2S

Toimiala

NYKYINEN, osuuskunnan toimialana on rakentaa, yltdpitdr; ja hoitaa vesi_ ja
viemririlaitosta ia tariota vesihuoltopalveluja pcic)asiassa jcisenille. osuuskunta voi
tarj ota ve s ihuoltoparveruj a myo s muille ve sihuoltolaitoksille.

EHD)TUS: osuuskunnan toimiarana on rakentaa, yllcipitdci ja hoitaa vesi_ ja
viemtirilaitostaia tarjota vesihuoltopalveluja pr)r)asiassa jc)senille. osuuskunta voi
tariota vesihuoltopalveluia myds muille vesihuoltolaitoksille sekii harjoittaa muuta
toimialaan liittyviiii tai sitd tukevaa toimintaa.

Muutosehdotus hyviiksyttiin.

7f

Liittymismaksu

NY KY I N EN : o suu s kunnan ko ko u s p ci cit t r) ci I i i t tymi sm a ks un m ci cir ci s t ci,
mcidrcidmisperusteista, maksuaiasta ja lavasta ja muista ehdoista tai se voi valtuuttaa
hallituksen pcicittrirntic)n niistci. Trillainen valtuutus voidaan antaa enintcirin viideksi
vuodeksi kerrallaan. Jrisen voi siirtrir) liittymismaksulla saamansa edut
kiinte istr)nluovutuksen yhteyde ssti sen uude ile om istaj aile tai hartii aile.
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EHDorus : osuuskunnan hallitus pcirittdri liittymismalcsun mcicircistci,
mridrricimisperusteista, maksuajasta ja iavasta ja muista ehdoista. tai_se+oi

Wris en v o i s i irt rir) I i itt ymi sm aks ul I a s a am ans o e dut
kiinteistdnluovutuksen yhteydessd sen uudelle omistajalle tai haltii alle.

Muutosehdotus hyvlksyttiin.

115

NYKYINEN : Jcisenen velvollisuudet

Jcisen on velvollinen:

EHDOTUS : Liittyj dn v e lvo ll i suude t

It;isen-on+elvel+inen

NYKYINEN 3) luovuttamaqn osuuskunnan laiyttdan korvauksetta maota
j ri s e nt e n ki inte i s t d I I e j o ht av i e n o s uu s kunnan v e s i - j a v i e mc)r ij o htoj e n
rakentamista, korjaamista ja uusimista varten.

EHDorus: 3) luovuttamqan osuuskunnan lviytto\n lmrvauksetta maata
w ki int e i st d I I e e n j o ht av i e n o suu skunnan v e s i - j a v i e m cir ij o ht oj e n
r ake ntam i st a, ko rj aam i st a j a uu s im i s t o v ar t en.

Hallitus tarkistaa muuto sehdotusta, voiko liitfyj aft ol la velvollisuuksia.

s12

Osuuskunnan kokoukset

EHDOTUS : ( iscitc)cin uusi kappale)

Hallitus voi pdiittdti, ettiiidsen voi osallistua osuuskunnan kokoukseen myas postin
tai tietoliikenneyhteyden tai muun tehnisen apuvdlineen avulla. Edellytyksenii on,
ettd osallistumisoikeus voidaan selvittdii tavallisessa osuuskunnan kokouksessa
no udatettavaan menettelyyn vetattavalla tavulla.

Muutosehdotus hyviiksyttiin.
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s14

Kolmuskutsu

NYKYINEN: Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessr)
osuuskunnan kokoultsen mcitirricimrissri sanomalehdessc), tai postitse, kirjallisesti
lcihettici kayttaen" telelnpiona tai srihkbpostiviestinri jokaiselle jdsenele, jonka osoite
on o suuskunnan tie do ssa.

EHDOTUS : Ko kouskut su to imitetaan ilmoitukselta, j oka julkaistaan ainakin yhde ssr)
osuuskunnan kokoulrsen mric)rcicimcissri sanomalehdessci tai postitse teh1:allisesti
wt:+d@+eieftffinpiona tai tekstiviesriltd tai scihkdpostiviestinci iokaiselle
j ci s e ne I I e, j o nka y ht ey s t ie d ot ov at o s uu s kunnan t i e do s s a.

Muutosehdotus hyvtiksyttiin.

s16

Hallituksen kokoukset

NYKYINEN: 3) tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekr)
kirjanpitoa tahi mcicircir)ionkun jr)senistcicin ajoittain toimittamaan tcillaisia
tarkastuksia

EHDorus: 3) tarkastaa ja piidttdd osuuskunnan omoisuuden ja rahavarojen
hoidostu selui tarkastaa kirianpitoa tui m(i(ircid jonkun jcisenistricin ajoittain
toimittamaan tdllaisia tarkastuksia

Muutosehdotus hyvtiksyttiin.

Hallituksen esittdmien muutosten lislksi Pentti Vti?inanen ehdotti s?itintripyk?ilaan l3g
Osuuskunnan varsinainen kokous, seuraavanlaiset muutokset: lisatiiiin uusi ktisiteltiiva
asia: esitettiiin toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kaudelle, ja toinen
muutos kohtaan 9) varamies -) varahenkild. Hallitus tarkistaa, kiisittelee ja
valmistelee ehdotetut muutokset ja esittelee ne seuraavassa varsinaisessa kokouksessa.
Hyviiksyttyj en muutosten osalta liihetettiiin muuto si lmoitu s pRH 

: I le.

I9$. MUUT JASENTEN ESILI,E TUOMAT ASIAT

Ei muita asioita.
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20 g. KOKOUKSEN pAArrtirrarNEN

Puheenjoht aja pddtti kokouksen klo 2 1.03.

CfuW
sihte#
Aira pennanen

fl-/%*
fr*^Leutonen

,A^4. | ^ (\,r\{.ut< J-&tnr,n\fu_
Antti Lafrpadir{en^

J:*
f.dq .- ""frr ,lSi**.s4rlt,,rf,:r' f A*.;*

Puheenjohtaja

Pentti Viiiiniinen

Pdytakirja tarkasteftu :

Kuopiossa {25zozz

LIITTEET:

Kokouksen osanottajat
Kokouskutsu ja esityslista
Toimintakertomus ja tilinpiidtds
Ti lintarkastuskertomus
Toimintasuunnitelma vuodelle 2022_2023


