
VESIOSUUSKUNTA HAUEN HALLITUKSEN 
TIEDOTE 2/2006

Vuosikokous 2006

Vuosikokouksesta on kulunut tovi, mutta tässä keskeisemmät pykälät kokouksen kulussa.

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Seppo Tiihonen
Sihteeriksi valittiin Martti Kääriäinen.

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, 
valituiksi tulivat Reijo Sihvonen ja Irja Nykänen

7§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta tilikaudelta 1.1 – 31.12. 2005
Tilinpäätös vahvistettiin kaudelta 1.1 - 31.12.2005

8§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille 
tilivelvollisille
Vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

9§ Päätetään ylijäämän käyttämisestä
Ylijäämä päätettiin käyttää hallituksen esityksen mukaisesti; ylijäämä 0,17 
euroa kirjataan voittovarojen tilille.
 

11§ Valitaan hallituksen jäsenet kaudelle 2006- 2009 erovuoroisten tilalle
Erovuorossa Vuokko Mäkinen ja Rauno Miina
Hallituksen  jäseneksi  toimikaudelle  2006-2009  valittiin  Vuokko  Mäkinen  ja 
Seppo Tiihonen

12§ Tilintarkastajien valinta
Osuuskuntakokous   valitsee  edelleen  tilintarkastajaksi,  tilikautta  1.1.-31.12. 
2006 varten Kuntatarkastajien Oy Clavis, Mikkelistä.

13§ Valtuutuksen antaminen hallitukselle liittymismaksun määräämiseksi
Vuosikokous valtuutti hallituksen määräämään liittymismaksuista

14§ Muut asiat
Hallituksen lupaama selvitys Haapasaari yhtymälle toimitetaan vuoden 2006 
loppuun mennessä.

Osuuskunnan sääntöjen 13§ tarkistetaan mm. poissaolevan jäsenen edustamisesta 
vuosikokouksessa,  asiasta  teki  esityksen  Irja  Nykänen.  Uusi  sääntöpykälä 
käsitellään vuoden 2007 vuosikokouksessa.  



Hallitus on päättänyt ettei lainaosuuslaskelmasta toistaiseksi peritä maksua. Tilitoimistolta 
pyydetään arviota vuosittain liittyjille tehtävästä laskelmasta. Arvion jälkeen hallitus päättää 
mahdollisesta lisälaskelmista perittävistä maksuista. 

VESI ASIAA

Maaliskuussa alkoi  ns. pohjaniemen veden kokeilu jolla oli  tarkoitus testata seudullisen 
runkolinjan toimivuus kriisitilanteessa. Kokeilu onnistui yllättävän hyvin sillä toistaiseksi se 
on jatkunut johtuen siitä, että Juvalla ilmeni kesällä ongelmia heidän vedenottamolla ja he 
joutuivat sulkemaan yhden ottamon. Montolan veden tuotosta menee tällä hetkellä puolet 
Juvalle. Toistaiseksi Haukivuoren haja-asutusalue käyttää Pohjaniemen vettä. Tiedotamme 
kun tilanne muuttuu.

Palaute  Pohjaniemen  vedestä  on  ollut  positiivista.  Laatu  on  hyvää  ja  alkuvaikeuksien 
jälkeen painetasokin on korjaantunut.

 Oheiseen vesimittarilukemakorttiin voitte kirjoittaa palautetta Pohjaniemen vedestä. 

VESIMITTARILUENTA JA VESILASKUTUS

Keväällä  laitettiin  vakituisille  asuinrakennuksille  arviolasku,  nyt  pyydetään  kaikilta 
vesimittarilukema. Lasku tulee marraskuussa.
Ensivuoden vuosikokouksen jälkeen suoritetaan mittariluenta niin, että hallituksen jäsenet 
tulevat  käymään  kiinteistöillä  ja  keräävät  tiedon.  Samalla  hallituksen  jäsenet  tulevat 
jäsenille tutuiksi.  

Hallituksen  päätös:  Mikäli  lukema  ilmoitusta  ei  tule  laskutetaan  asiakasta 
kolminkertaisella arviolla on edelleen voimassa joten palauttakaa lukemakortti

Kyseinen  kolminkertainen  arviolaskutus  koskee  siis  nyt  suoritettavaa 
lukemapyyntöä  ja  täten  kaikkia  liittyjiä,  mikäli  liittymää  ei  vielä  ole  kytketty 
merkitkää se luenta lappuun.

Hallitus



OHJEITA VESIMITTARIN LUKEMISTA VARTEN

Arvoisa kuluttaja.

Pyydämme Teitä ystävällisesti merkitsemään vesimittarin tämänhetkisen lukeman alla 
olevaan lukemailmoitukseen ja palauttamaan ilmoituksen meille kortissa mainittuun 
määräaikaan mennessä.

Jotta erehdyksiltä vältyttäisiin, on lukeman edessä olevat nollatkin aina syytä merkitä 
vesimittarin lukemaa kirjattaessa.

Tarkistakaa samalla, että tiedot kortissa ovat oikein ja täydentäkää puuttuvat kohdat.

Asiakkaan kappale:

Kiinteistö No: <KiintNo>
Kiinteistön nimi: <KiintNimi>
Vesimittari No: <VesimNo>
Edellinen lukema: <EDLUKEMA>

Uusi lukema:__________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUKEMAKORTTI               Palautus   30 . 10 . 06 
Asiakas:  
<Liittyjä>

Kiinteistö
<KiintNo> <KiintNimi>

Mittarino:  <VesimNo>

Edellinen lukema :  <Uusi_lukema>               

pvm: Uusi lukema:

Ilmoittajan nimi ja puhelin

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

MJK-Tek
Tunnus 5014991
Info: HAUKI
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