Osuuskuntakokous 2020
Villingin vesiosuuskunnan varsinainen kokous pidettiin torstaina 24.9.2020 Hotel U14:sta, Unioninkatu 14,
Helsinki. Kokouksessa oli läsnä 16 osuuskunnan jäsentä, joilla yhteensä 29 ääntä. Koko osuuskunnan
jäsenmäärä on 41. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Jukka Peltonen. Kokouksessa käsiteltiin vuoden
2019 tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastajan lausunto, ja päätettiin myöntää vastuuvapaus
tilivelvollisille. Hallituksen jäseninä jatkavat Risto Leka, Kasperi Saari ja Juhani Suomela, ja neljänneksi
hallituksen jäseniksi valittiin Jussi Olkkonen. Varajäseniksi valittiin Thomas Tillander ja Teijo Vuorinen.
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö MGI Tilintarkastus Oy, päävastuullisena tarkastajana toimii HTtilintarkastaja Harri Saarinen.
Liittymismaksun korottaminen ja ylimääräisen maksun periminen
Osuuskuntakokous päätti, että osuuskunnan sääntöjen 8§:n tarkoittamaa liittymismaksua korotetaan
nykyisestä 9.000€:sta 1.10.2020 alkaen 13.540€:oon, ja että kaikille liittyville lasketaan rahoitusmaksua
45€/kk liittymismaksuun takautuvasti lokakuuhun 2020. Liittymismaksu on kaksinkertainen, mikäli palvelu on
ympärivuotinen.
Osuuskuntakokous hyväksyi myös hallituksen esityksen siitä, että osuuskunnan sääntöjen 9§:n tarkoittamaa
ylimääräistä maksua peritään osuuskunnan kaikilta liittymismaksunsa aikaisemmin maksaneilta jäseniltä
1.000€. Ylimääräinen maksu on kaksinkertainen eli 2.000€, mikäli aikaisemmin suoritettu liittymismaksu on
ollut ympärivuotinen. Päätettiin, että ylimääräinen maksu maksetaan kahdessa (2) erässä: 500€ eräpäivä
31.12.2020 ja 500€ eräpäivä 31.5.2021.
Hallituksen valtuuttaminen eräiden erityisten kiinteistöjen liittymismaksuista päättämiseen
Osuuskuntakokous päätti hyväksyä kokouskutsussa mainitun hallituksen esityksen, että hallitus valtuutetaan
vuoden 2023 osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen asti päättämään matkailu- ja yhteisötoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialueen kiinteistöjen liittymismaksun määrästä ja määräytymisperusteista,
maksuajasta ja –tavasta ja muista ehdoista.
Sääntöjen 8 §:n soveltamista koskeva toimiohje hallitukselle
Todettiin, että Villingin vesiosuuskunnan sääntöjen 8 §:n mukaan: ”Osuusmaksun lisäksi kukin jäsen maksaa
jokaista erillistä vesi-ja viemäriliitäntäänsä kohti liittymismaksu”.
Osuuskuntakokous vahvisti kokouskutsussa mainitun hallituksen esityksen, että loma-asuntojen
korttelialueella (RA) yhdellä liittymismaksulla voidaan liittää vesi- ja viemäriverkostoon yksi vapaa-ajan
asumiseen tarkoitettu rakennus, siihen liittyvä sauna ja talousrakennus.
Toimintasuunnitelma, talousarvio ja vuoden 2020 taksa
Kokous vahvisti vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja vuoden 2020 talousarvion sekä hallituksen päätöksen
korottaa vesihuollon perus- ja käyttömaksuja. Uusi perusmaksu eli hoitovastike on 420€/vuosi ja talousveden
ja viemärin käyttömaksu on 5,10€/ m³. Uudet maksut tulivat voimaan 1.1.2020.
Kristallilahden alueen ympärivuotista vesihuoltoa koskeva kysymys
Jäsen Esa Tuominen esitti toivomusponnen hallitukselle, että tämä ottaisi tutkittavaksi Kristallilahden
ympärivuotista vesihuoltoa koskevan rakennusprojektin. Asiasta keskusteltiin, mutta ponnesta ei päätetty,
koska siitä ei ollut mainintaa kokouskutsussa.
Tiedoksi vielä jäsenille, että vesi- ja viemäriverkosto laitetaan talviasentoon 26.10. Jäseniä pyydetään
ilmoittamaan kotisivujen kautta vesimittarin lukemat (liittäminen ja palvelut, mittarilukemat), jota kautta tieto
veden käytöstä menee tilitoimistoon. Vesijohto ei ole käytettävissä 26.10. jälkeen, eikä kiinteistön
pumppaamoa saa käyttää.
Toimeksi saaneena,
Juhani Suomela
5.10.2020

