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Puhelinkeskustelu Jukka Paalanen / Markku Inkinen 21.10.2020
1. Kunta
a.
b.
c.

ottaa vastaan vain kunnossa olevan linjaston  Jylhänniemi on kunnostettava.
Kaivamalla uusi linja.
Asentamalla viemäriputki järveen laajassa kaaressa Oravalta Satulakiveen
Lokapalvelu Siili Oy (Eerola-Yhtiö Oy) tj. Nico Niuro, 0401239944
i. Tähän mennessä kaikki tukokset on saatu auki
ii. Yrittäisi avata linjan Ruokkeensaaren tien varresta
iii. Kustannukset: 10 h/155 €/h, sis. alv  1550 € lisäksi tarvitaan
kaivinkone, apumies, hitsari, n. 2 kuormaa soraa n. 2000 €
iv. Varauduttava n. 4000 €
v. Yritys tuo paikalle puulausauton ja ison pumpun.
d. Asentamalla esim. 10 m3 erillinen umpikaivo, jonka tyhjentäminen tapahtuu
osuuskunnan kustannuksella.  Osuuskunta on pidettävä pystyssä.

2. Mittarien asennus on ehdoton vaatimus. Vesipostit sinetöidään, jos mittaria ei ole
asennettu.
3. Jos painevesi tulee kiinteistölle, on toimiva viemäri oltava. Koskee myös
vesipostiliittymiä.
4. Liittyminen kuntaan voisi tapahtua 6/2021 – 12/2021 välisenä aikana aikaisintaan,
realistisempi vaihtoehto on vuoden 2022 alusta.

Puhelinkeskustelu Hannu Kytölän kanssa 21.10.2020
1. Kytölä tulee paikalle tai on etäyhteydellä mukana.
2. Hoitaa sulkujen paikkojen merkinnät karttaan.
3. Hän ei ole käynyt paikalla ja ei osaa sanoa kaivamisen onnistuvan ilman louhimista.
4. Maankäyttösopimukset on tehtävä maanomistajien kanssa.

Puhelinkeskustelu Juhani Viialan kanssa 21.10.2020
1. Viiala haluaa valmiit tarkat suunnitelmat ja rakentaa sitten niiden perusteella.
2. Haluaa urakkakilpailun.
3. Voi rakentaa uuden linjan maaliskuun 2021 loppuun mennessä.
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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 keskeneräisiä
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 2019 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
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Virka-apupyyntö poliisille
Satulakiven vesiosuuskunta (1768995-9) pyytää virka-apua omaisuutensa takaisin saamiseksi.
Osuuskunnan hallituksen entinen puheenjohtaja Pauli Hintikka (osuuskunnan puheenjohtajana
18.5.2002 – 31.1.2020) on kieltäytynyt luovuttamasta osuuskunnalle kuuluvaa omaisuutta. Hänen
hallussaan on 1.2.2020 lähtien ollut mm.:
•
•

Linjaston suunnitteluasiakirjat, joista näkyy tarkat tiedot linjastosta. Näitä saatetaan tarvita
poikkeustilanteissa.
Kuitit kuudelta vuodelta, jotka lain mukaan kuuluu luovuttaa osuuskunnalle.
Vanhemmatkin kuitit ovat Hintikan hallussa, joista olisi apua osuuskunnan hallinnossa.

Osuuskuntaa ollaan siirtämässä Toivakan kunnan hoidettavaksi ja myös kunnan virkamiehet
kehottivat hakemaan poliisilta virka-apua 11.9.2020 käydyssä neuvottelussa, osuuskunnan
omaisuuden takaisin saamiseksi.
Hintikalta on käyty pyytämässä useita kertoja kyseisiä asiakirjoja, mutta hän ei niitä luovuta.
Vuoden 2019 kuitteja käytiin ensimmäisen kerran pyytämässä helmikuun 2020 alussa.
Asiasta on tehty myös rikosilmoitus 18.3.2020 tunnuksella ZZZZZW7949.

Markku Inkinen
Satulakiven vesiosuuskunta
Hallituksen puheenjohtaja
Jyväskyläntie 259 D, 41660 Toivakka
0408441456
vm.inkinen@gmail.com
Liitteet:
Kaupparekisteriote 5.2.2020
Kaupparekisteriote 14.2.2020
Kaupparekisteriote 30.7.2020
Kaupparekisteriote 10.8.2020
Hallituksen pöytäkirja 12/2020, 12.9.2020
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Aika: 13.9.2020 klo 18.00
Paikka: Inkinen Jyväskyläntie 259d
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1. Kokouksen avaus, läsnäolijat, päätösvaltaisuus
Läsnä olivat Markku Inkinen, Marja Tähti, Sisko Hiltunen, Matti Hakala.
Hallitus oli kokonaisuudessaan paikalla, joten kokous oli päätösvaltainen.
Puheenjohtajana toimi Markku Inkinen ja sihteerinä Matti Hakala.
2. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin.
3. Edellisten kokousten keskeneräiset asiat ja pöytäkirjojen hyväksyminen
a. Kokous 8/2020 27.6.2020
Kohta 7: Varmistettava, onko Kari luhanka käytettävissä jatkossa.
b. Kokous 9/2020 4.7.2020
Kohta 1 Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuksen uusiminen: SVOSKin vastaus: Valmistelisin
asiat hallituksessa ja veisin tilejä koskevat asiat osuuskunnan kokoukseen päätettäväksi. Joko
nykyisellä tilinpäätöksellä tai sitten korjatulla tilinpäätöksellä. Verkoston korjaamiseen
liittyvät talousasiat toisin kokouksessa esiin tiedotusasiana. Tässä yhteydessä on hyvä olla
esittää kustannuslaskelmat ja miten tuo rahoitus hoidetaan. Tuosta asiasta ei tarvita
osuuskunnan kokouksen päätöstä.
Kohta 2 Puuttuva hallituksen toimintakertomus vuodelta 2019: SVOSKIN vastaus: Tarvittavat
tiedot (hallituksen kokoonpano, pidettyjen kokousten määrä, toimitetut vesimäärät ja muut
oleelliset tiedot) voidaan kerätä tarvittaessa nykyisenkin hallituksen toimesta. Kokouksen
jälkeen Markku Inkinen ilmoitti, että toimintakertomus julkaistaan 1.2.2020 valitun
hallituksen nimissä. Niin ollen tämän hallituksen päätöstä asiasta ei tarvita.
c. Kokous 10/2020 18.7.2020
Kohta 6/2 Hytösen (Norolantie 98) lasku: Laskutetaan tältä vuodelta 10 m3 vettä ja jätevettä.
Asia käsitellään uudelleen vuodenvaihteen jälkeen.
Kohta 13 Puuttuvat dokumentit: Puuttuu edelleen 14 dokumenttia 9 liittymältä.
Kohta 14 Suunnittelumappi: Puuttuu edelleen. Päätettiin pyytää virka-apua.
Kohta 15 Pumppaamoiden ja sulkujen ympäristön raivaus: Tällä hetkellä osuuskunnalla ei ole
rahaa raivauksen järjestämiseen.
Kohta 18 Käyttösopimukset: Markku Inkinen tehnyt ehdotuksen käyttösopimukseksi. Asiaan
palataan kun verkoston siirto kunnalle on selvitetty.
d. Kokous 11/2020 9.8.2020
Osuuskunnan sääntöjen päivitykseen palataan sitten kun verkoston siirto kunnalle on
selvitetty.
Päätettiin hyväksyä edellisten kokousten pöytäkirjat edellä luetelluin kommentein.
4. Kunnan kanssa 11.9.2020 pidetyn palaverin muistion hyväksyminen
Käytiin läpi Marja Tähden palaverimuistioluonnos ja siihen esitetyt kommentit. Päätettiin, että
Marja päivittää muistion ja lähettää sen kaikille hallituksen jäsenille. Kun kaikki ovat
hyväksyneet, se toimitetaan kunnan edustajien tarkistettavaksi ja allekirjoitettavaksi.
5. Palaverin perusteella tehtävät toimenpiteet
Päätettiin viedä toimenpide-ehdotus osuuskunnan kokoukseen.
6. Asiat vesiosuuskunnan ylimääräiseen kokoukseen , sen pitopaikka ja -aika sekä toimintatapa
Päätettiin kutsua osuuskunnan kokous koolle lauantaina 24.10.2020. Sihteeri selvittää
mahdolliset kokouspaikat, mahdollisesti Vanha Pappila tai kunnan kirjasto, myös mahdollisuus
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