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Satulakiven vesiosuuskunnan vuoden 2019 hallituksen puolesta tehty 
toimintakertomus 
 
 
Poikkeuksellisesti ja lain mukaan istuva hallitus tekee hallituksen virallisen 
toimintakertomuksen vuodelta 2019, vaikka ei ole ollut vastuussa vuoden tapahtumista. 
Säännöissä 12 § kohta 3 sanotaan, että hallitus esittää toimintakertomuksen. 
Satulakiven vesiosuuskunnan hallitukseen kuuluivat vuonna 2019 ja tammikuun 2020 
puheenjohtajana Pauli Hintikka, varapuheenjohtajana Ilkka Lindholm, varsinaisina 
jäseninä Voitto Matikainen ja Liisa Rasioja, joka erosi hallituksen jäsenyydestä 29.5.2019 
ja varajäsenenä sekä Rasiojan eroamisen jälkeen hänen tilallaan hallituksessa oli Harri 
Viinikainen, vaikka ei ollut osuuskunnan jäsen. Pauli Hintikka on ollut puheenjohtajana 
vuodesta 2002. Varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet Pentti Saukko ja Pekka 
Huikko vuodesta 2002 ja viimeksi heidän varamiehinään Matti Hakala ja Heikki 
Peltonen. Tilintarkastajat eivät ole antaneet lausuntoa osuuskunnan hallinnosta.  
Uudet hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat valittiin 1.2.2020. Pidettyjen hallituksen 
kokousten tarkka lukumäärä ei ole tiedossa. Kokousten järjestysnumerointi on väärä tai 
numerointia ei ole. Oletettavasti on pidetty 4 kokousta. Kunnalta on ostettu vettä 1919 
m3 ja jätevettä lähetetty puhdistettavaksi 2004 m3. Kuutioitten jakautuminen 
osakkaitten kesken on epäselvä. 
Osuuskunnan kirjanpitäjänä on toiminut alussa Tilitoimisto Häkkinen Ky ja toimintaa 
jatkoi Tilitoimisto Jukka Taskinen Oy Toivakasta ja pankkina OP Keski-Suomi 
Jyväskylästä, joka toimi rakentamisen lainoittajana. Osuuskunnan perustamiskirja on 
allekirjoitettu 18.5.2002 ja rekisteröity 11.7.2002. Perustajajäseniä oli 24. Osuuskunnan 
säännöt esitteli perustamiskokouksessa suunnittelija MVT Oy:n Hannu Kytölä ja säännöt 
hyväksyttiin yksimielisesti. Voimassa olevia sääntöjä on muutettu 17.4.2004 ja 
muutokset on rekisteröity 5.5.2004. Osuuskunnan rekisteröity tilikausi on 1.1. - 31.12.   
Osuuskunnan tarkka jäsenmäärä ei ole ollut tiedossa. Puheenjohtajan ilmoittama 
jäsenyyksien määrä vuonna 2018 oli 69, joka ei pitänyt paikkaansa. Liittymiä oli myös 
69, vaikka todellisuudessa niitä oli 71, joista osa oli keskeneräisiä. Rakentaminen oli 
jätetty kesken kolmelta osakkaalta, puheenjohtajan ilmoituksen mukaan niitä oli 11. 
Kaikki osakkaat eivät ole ottaneet käyttöönsä linjastoa täysimääräisesti, eikä osakkailla 
ei ole vesimittaria, vaan puhtaan veden kulutus on sovittu laskutettavan 10 m3 mukaan, 
tästä ei ole kirjattua päätöstä. Jätevedestä ei ole laskutettu mittarittomia. Osa 
osakkaista on käyttänyt viemäriä mittaamattoman veden johtamiseen kunnan 
puhdistamolle ilman maksua. Alle 7 m3 kulutusta ei ole laskutettu. Yhdenvertaisuutta ei 
ole kunnioitettu. 
Vuoden 2019 osuuskunnan vuosikokous mitätöitiin Keski-Suomen käräjäoikeuden 
toimesta väärän jäsen- ja äänestysluettelon johdosta. Kokousasiakirjoja myös puuttui ja 
osa kutsuista tuli myöhässä sekä ohjeet valtakirjojen käytöstä olivat väärät. Hallitus 
yritti järjestää uuden kokouksen 14.9.2019, mutta osuuskunnan asianajaja kielsi sen 
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järjestämisen, koska se olisi ollut myös laiton, samojen virheiden vuoksi, jotka 
aiheuttivat vuosikokouksen mitätöinnin. Kokous pidettiin sitten tiedotustilaisuutena 
paikalle tulleille, joita oli 15 osakasta. 12.10.2019 osakkaat järjestivät 
keskustelutilaisuuden, jossa keskusteltiin osuuskunnassa olevista ongelmista. Paikalle 
tuli hallituksesta vain puheenjohtaja ja osakkaita 20.  
Hallitus on tehnyt päätöksiä, jotka eivät ole olleet osakkaitten tiedossa. Vanhoja 
päätöksiä ei ole noudatettu. Tiedotus on ollut vajavaista. 
1.2.2020 hallitus järjesti vuoden 2019 vuosikokouksen. Kokouksen puheenjohtajana 
toimi osuuskunnan asianajaja oikeustieteitten maisteri Nina Kaartinen, joka sopi pj. 
Pauli Hintikan kanssa, että eroava hallitus teettää välitilinpäätöksen. Kokous järjestettiin 
ilman virallista jäsenluetteloa, koska hallitus ei ollut sellaista pitänyt eikä julkaissut 
kertaakaan ennen sitä, eikä sen jälkeen. Kaartisen tekemän äänestysluettelon mukaan 
äänioikeudet jaettiin ilman vastustusta vanhojen tietojen, lähinnä vuoden 2004 
epävirallisen jäsenluettelon perusteella. Kyseisessä luettelossa oli kokouspäivään 
mennessä tapahtunut paljon muutoksia, mutta muutakaan ei ollut käytettävissä. 
Kokoukseen osallistui 29 henkilöä ja yhteensä valtakirjojen kanssa oli 29 ääntä 
käytettävissä. Vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle puolsi 8 ääntä ja 21 ei 
puoltanut. Tämän seurauksena vastuuvapautta vuodelta 2018 ei myönnetty.  
OKL 5 Luku § 23, 4) hallituksen selostus tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen 
laatimisen jälkeisistä osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, 
korvattiin kokoukseen osallistujille ja uudelle hallitukselle suullisesti, että ”tilit ovat 
miinuksella ja tästä ette ikinä selviä”. 
Osuuskunnan perus- ja vesilaskutusta on hoitanut nimellisesti puheenjohtajan 
avopuoliso kuolemaansa asti. Viimeiset vuodet laskutusta on hoitanut joku, jonka 
tietoja ei ole kerrottu osuuskunnan jäsenille eikä hallitukselle. Uusi hallitus ei ole saanut 
haltuunsa osuuskunnan suunnitteluasiakirjoja, piirustuksia eikä kuitteja ja osaa 
sopimuksista. Entinen puheenjohtaja on kieltäytynyt yhteistyöstä. Kaikki tositteet ja 
laskutustiedot ovat hänen hallussaan, eikä hän suostu niitä antamaan.  
Näyttää siltä, että osuuskunnan hallinto ei ole noudattanut sopimuksia, sääntöjä, 
osuuskuntalakia ja vesihuoltolakia. Osuuskunnan tilinkäyttöoikeus selvisi vasta 
10.3.2020 monen väärän tiedon jälkeen ja oikeus saatiin pois edelliseltä hallituksen 
puheenjohtajalta vasta 13.3.2020. 

 

1.2.2020 Valittu hallitus 

 


