
 

 

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA 

 
 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja.     Pöytäkirja nro 18. 
 
Aika ja paikka 13.2.2007 klo 18.00 Kanervolla Männistössä, Teutorintie 31 
 
 
 
1 Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen klo 18.00. 
 
2 Läsnä olevien toteaminen 

Läsnä hallituksesta: 
Kanervo Eero, Kinnari Kari, Kurkinen Leo, Levänen Eero, Saarinen 
Raimo sekä Janakkalan Vedestä Palmanto Seppo.  

 
3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja sen hyväksyminen 

Sihteeri Kari Kinnari luki osuuskunnan hallituksen kokouksen 5.12.2006 
pöytäkirjan mikä hyväksyttiin huomautuksitta. 

 
5 Maanrakennusurakan tilanne 

Maanrakennustöitä oli kokouspäivään mennessä tehty yht.13 viikkoa. 
Kokoushetkellä tekemättä oli 25 kpl kiinteistö- ja 1 kpl linjapumppaamoi-
den asennuksia. Pumppaamot pyritään asentamaan ennen talvitaukoa. 
Joenalitukset (3 kpl) olivat vielä tekemättä mutta kaksi niistä tehdään 
torstaina 15.2.07 sekä myös 1 kpl tienalituksia (Harjunmäellä). Tällöin 
kaikki tienalitukset ovat valmiina. 
Putkistoa kaivamatta 1230 m. Viettoviemäriä tekemättä 1400 m. 
Tieliikelaitokselta oli saapunut lasku (nro 37100789) mikä hyväksyttiin 
maksettavaksi. 
Jo asennettuihin pumppaamoihin (16 kpl) oli laitettu pumput ja sähköt. 
Osuuskunta oli ostanut 2 kpl sähköliittymiä linjapumppaamoille. 
Bricatec Oy hoitaa rikkoutuneiden pumppaamovaippojen korjauksen. 
 

6 Vuosikokousasiat 
Sääntömääräinen vuosikokous sovittiin pidettäväksi 20.5.2007 klo 13.00 
Napialan Wanhalla koululla.  
Kokouksessa tullaan käsittelemään sääntömääräiset asiat sekä pide-
tään tilannekatsaus rakentamisen etenemisestä. 
Kokouksesta tullaan lähettämään tiedote jäsenille toukokuun alussa 
sekä kutsu nähtäville osuuskunnan internet-sivuille mahdollisimman 
pian. 
  

7 Jäsentilanne 
  Hyväksyttiin 2 kpl (vanhoja) hakijoita osuuskunnan jäseniksi. 
  Jäseniä kaikkiaan 65 kpl. 
 
8 Muut esille tulevat asiat 

Seppo Palmannon kanssa käytiin läpi sopimus osuuskunnan ja Janak-
kalan Veden välillä. Sopimukseen oli tehty yksi lisäys (kohta 9.) koskien 
veden laskuttamista osuuskunnalta. Jos Janakkalan Vesi joutuu teke-
mään laskutusohjelmistoonsa muutoksia osuuskuntien laskujen takia 
niin nämä muutokset laskutetaan tasajako-periaatteella kaikilta neljältä 
alueella olevalta osuuskunnalta. Muuten sopimus hyväksyttiin muutok-
sitta. 
 
 



 
 
 
Sopimuksen allekirjoittavat osuuskunnan puolesta puheenjohtaja Eero 
Kanervo ja rahastonhoitaja Mirja Nikkilä.    
 
Muuta liittymisestä Janakkalan Veteen: 
- mittarimaksua ei tule koska osuuskunta hankkii ja omistaa mittarit 
- Janakkalan Vesi ei puutu vesimittareiden asennuksiin kiinteistöissä 
- putkiston koeponnistamisessa käytetyn veden hintana pidetään 

pelkkää puhtaan veden hintaa, vesi laskutetaan rakennusurakan 
päätyttyä 

- muuten toimitetun veden hinta Janakkalan Veden hinnaston 
mukaan eli tällä hetkellä puhdas vesi 1,0 €/m3 ja jätevesi 1,3 €/m3 
(alv 0%), laskut kiinteistöille 4 krt/vuosi ja päämittarista 1 krt/vuosi 

- osuuskunta ei hyväksy kiinteistöihin asennettavaksi ns. ”mökkivent- 
tiileitä” niiden epävarman luotettavuuden takia 

 
9 Kokouksen päättäminen 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakuudeksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Kanervo Eero,      Kinnari Kari, 

hallituksen puheenjohtaja   hallituksen sihteeri 
  

  
 


