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Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Kopra avasi kokouksen.

Kokouksen Iaillisuus ja päätösvaltaisuus

Esittely
Nummimäen vesiosuuskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan kutsu osuus-
kunnan kokouksiin on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta
ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan ilmoi-
tuksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä osuuskunnan kokouksen
määräämässä sanomalehdessä, tai postitse, kirjallisesti lähettiä käyttä-
en, telekopiona tai sähköpostiviestinä jokaiselle jäsenelle, jonka osoite
on osuuskunnan tiedossa.

Kokouskutsu ja työjärjestysesitys on lähetetty toispaikkakuntalaisille jä-
senille sähköpostitse ja jaettu postilaatikkojakeluna paikallisille jäsenille
1 4.-1 5.1 1 .201 5. Kokouskutsua ei ole julkaistu N urm ijärven Uutisissa.

Päätösehdotus
Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Todetaan äänioikeutetut läsnä olevat jäsenet ja valtakirjat.

Päätös
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksija päätösvaltaiseksi. Todet-
tiin, että äänioikeutettuja jäseniä oli läsnä 7. Valtakirjoja ei esitetty. (Liit-
teet 1-2)

3 Kokouksen järiestäytyminen

Päätösehdotus
Valitaan kokoukselle sääntöjen mukaisesti puheenjohtaja, sihteeri, pöy-
täkirjantarkastajat ja äänten laskijat.

Valittiin puheenjohtajaksi Päivi Kopra ja sihteeriksi Oili Kataja. Pöytäkir-
jantarkastajiksi valittiin Veikko Kontkanen ja Päivi Lahtela, jotka toimivat
myös ääntenlaskijoina.

Päätös
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4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus
Hal Iitus esittää, että kokouskutsun Iiitteenä jaettu työjärjestysehdotus
hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös
Hyväksyttiin hallituksen työjärjestysehdotus kokouksen työjärjestykseksi
asiakohtien numerointiin liittyvällä muutoksella. Kohta 9 on kahteen ker-
taan, joten siitä seuraavat kohdat ovat 1 0 ja 11. (liite 3)

Mahdolliset eriävien mielipiteiden ja vastalauseiden kirjalliset perustelut
toimitetaan allekirjoitettuna sihteerille viimeistään maanantaina
30.11 .2015.

5 Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Esittely
Päivi Kopra esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2016.
Jaettiin päivitetty (23.11.2015) versio toimintasuunnitelmasta. (Liitteet 4-
5)

Päätösesitys
Hallitus esitti, että toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 hy-
väksytään.

Päätös
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 201 6.

Päivi Lahtela esitti vastalauseen päätöksen johdosta, koska toiminta-
suunnitelman lainalaskelmat eivät ole riittävän informatiivisia. Laskel-
massa lainat tulisi esittää vaiheittain sekä korot myös euromääräisinä.
Veikko Kontkanen kannatti Päivi Lahtelan vastalausetta.

Päivi Lahtelan määräaikaan mennessä esittämä kirjallinen perustelu
päätöksen johdosta on esitetty pöytäkirjan tiitteessä 6.

6 Osuuskunnan palveluista perittävät maksut

Päätösesitys

Hallitus ei esittänyt muutoksia palveluista perittäviin maksuihin.

Päätös
Hyväksyttiin.

7 Osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevat sopimukset

Päätösesitys
Hallitus ei esittänyt muutoksia palvelujen tarjoam ista koskeviin sopi-
muksiin

Päätös
Hyväksyttiin.
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8 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Esittely

Päätösesitys

Päätös

9 Til i ntarkastajat ja varatilintarkastaja

Esittely

Päätösesitys

Päätös
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Sääntöjen mukaan osuuskunnan hallitukseen kuuluu 5 jäsentä, jotka
valitaan toimintaansa 3 vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä ero-
vuorossa on vuosittain kolmannes (2 jäsentä). Hallitukseen voidaan va-
lita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituk-
sessa on jäseniä.

Erovuorossa ovat hallituksen varsinaiset jäsenet Päivi Kopra ja Sakari
Ruusuvirta sekä varajäsen Reijo Krook.

Hallitus esitti, että valitaan toimintakaudelle 2016-2018 kaksi varsi-
naista jäsentä ja toimintakaudelle 2016 vähintään yksi varajäsen.

Valittiin Päivi Kopra ja Sakari Ruusuvirta varsinaisiksijäseniksija Reijo
Krook varajäseneksi.

Tilintarkastusyhteisönä on toiminut BDO Yhtiötarkastus Oy, vastu ullise-
na tilintarkastajana Vesa Toivonen.

Hallitus esitti, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Yhtiötarkastus
Oy. Varantilintarkastajaa ei esitetä valittavaksi, koska kyseessä on tilin-
tarkastusyhteisö.

Valittiin tilintarkastusyhteisöksi BDO Yhtiötarkastus Oy.

10 Muut esille tulevat asiat

Esittely
Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päivi Kopra kertoi tilannekatsauksen Keski-Uudenmaan Ympäristökes-
kukselle tehtyjen vapauttamishakemusten osalta. Osuuskunta on anta-
nut lausuntonsa 25 hakemukseen. Yhden kiinteistön osalta odotellaan
vielä hakemusta. Kuuden kiinteistön osalta KUYK on lähettänyt osuus-
kunnalle kuulemiskirjeen päätösehdotuksensa osalta (määräaika
7 .12.2015). Ympäristölautakunta tekee lopullisen päätöksen todennä-
köisesti tammikuussa 201 6.

Kiinteistöjen toisilleen aiheuttamiin haju- ym haittoihin tai kaivojen pi-
laantumiseen naapurikiinteistöjen puutteellisten vesihuoltojärjestelyjen
vuoksi puuttumiseen vesiosuuskunnalla ei ole toimivaltaa. Kyseisissä
tapauksissa haittaa kärsineen kiinteistönomistajan tulee olla suoraan
yhteydessä Keski-U udenmaan Ympäristökeskukseen.

Päivi Lahtela ilmoitti, että hän maksaa jatkossa laskunsa vain veden ku-
lutuksen osalta. (kc,/so n7ös /;;/e-r" )
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Päätösesitys

Päätös

11 Kokouksen päättäminen

Pöytä ki rj antarkastaj at :
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Merkitään tiedoksi.

Merkittiin tiedoksi Päivi Kopran tilannekatsaus ja Päivi Lahtelan ilmoitus.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Veikko Kontkanen Päivi Lahtela
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Päivi Lahtelan eriävä mielipide hallituksen esittämään talousarvioon vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma:

Hallituksen lainakohtainen esittely ilman euromääräisiä korkoja ja lyhennykiä on ei anna euromääräisesti

liittyjille tietoa heidän investointeja varten otetuista lainoista. Hallituksen mielestä korkoprosentit ja

lyhennysten päivämäärät ovat maksajille tärkeämpää tietoa kuin lainakohtaiset korot ja lyhennykset

euromääräisinä. Koska liittyjät eivät ole antanee hyväksymistään (ykkösvaihelaiset ) kakkosvaiheen lainan

15000lyhennykseen, ei hallituksen on otettava uusittava laina. Lainojen määrästä puuttuu kakkosvaiheen

tarvittava kolmas laina tietoineen.

Kirjanpidon taseessa lainat on esitettävä erikseen, vastaavasti ko. lainoihin kohdistettavat

rahoitusvastikkeet. Talousarviossa pitää näkyä lainat yksittäin korkoineen ja lyhennyksineen samoin kuin

tilinpäätöksessä sekä vaiheittain rahoitusvastikkeet. Näitä lukuja pitää voida verrata toisiinsa

saumattomasti.

Kakkosvaiheen investointeja varten on otettava lainaa joko pankista tai joka kattaa kakkosvaiheen

investoinnit.

Vastikkeet 1.1.2016 Korot Lyhennykset

Laina 1 ykkösvaihe LLO 474,A0 -7100

Laina 2 ykkösvaihe 67 659,00 -4100

32.5liittyjää 23360 -4100 19260

Vastikkeet Korot Lyhennykset

110 917,00 -3039 -4r'i00

L4766,00 -300 -22t4
30000 -1094 -1500

-44E3 -8114 -LO27

Laina 1 kakkosvaihe

Laina 2 kakkosvaihe

Laina 3 kakkosvaihe

11520

.Muut asiat

Päivi Lahtela ilmoitus: Ykkösvaiheen liittyjät eivät ole antaneet suostumustaan rahoitusvastikkeiden

käyttöön muihin tarkoituksiin kuin ykkösvaiheen investointia varten otettuihin lainoihin. Ykkösvaiheen

liittyjiltä kerätyt rahoitusvastikkeet saa käyttää ainoastaan ykkösvaiheeseen kohdistuneisiin lainoihin myös

2016 osalta. Koy Rajahuhta /Päivi Lahtela maksaa vastaisuudessa ainoastaan vesimaksut, eikä

rahoitusvastikkeita, koska ykkösvaiheen liittyjiltä kerättyjä rahoitusvastikkeita ei ole käytet§ ko.

ykkösvaiheen lainojen lyhentämiseen.

Puheenohtaja Päivi Kopra ilmoitti että maksut ovat vesilaitoksen maksuja, jotka on maksettava ja että

Nummimäen vesiosuuskunta sulkee Koy Rajahuhdan/Päivi Lahtela liittymän. Päivi Lahtela ilmoitti, että ei

ole antanut suostumustaan rahoitusvastikkeiden käyttöä muihin tarkoituksiin kuin ykkösvaiheen lainojen

lyhennyksiin. Ko. varat on käytetty kakkosvaiheen lainoihin ja kakkosvaiheen investointeihin
(yhdistämispäätös).Osuuskuntalainyhdenvertaisuusperiaatteenvastaista,edellyttääkaikkien

ykkösvaihelaisten hyvåksymistä, ei perusteetonta etua liittyjän kustannuksella toiselle liittyjälle.

Yhdistämispäätöksen röyhkeys ja onneksi osuuskuntalain vastaisuus näkyy hallituksen peittely-yrityksistä

huolimatta selkeästi.
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