




  8.2.29020 
Hallituksenkokouksen asialista 
Kokous: 2/2020, aika 10.2.2020 klo 18:00 
Paikka: Riku Remes, Talasniementie 39, Toivakka 
 
ASIALISTA: 
1. Muutokset kaupparekisteriin 

Hallituksen jäsenet, tilintarkastajat, osuuskunnan virallinen osoite 
2. Valtuutus Markku Inkiselle (jos Riku ei ehdi) kerätä jäsenhakemuksia, liittymissopimuksia ja 

maankäyttösopimuksia ja selvitettävä kunnalta missä muodossa ne on toimitettava kunnalle. 
3. Kaikki hakemukset ja sopimukset yritetään löytää osuuskunnan tiedostoista. 

Puuttuvat dokumentit selvitetään tai tehdään uudet. 
4. Hallituksen jäsenille prokuura ja laskujen hyväksymisoikeudet 
5. Talouden korjaaminen: 

a. Saldo 4.2.2020 oli n. 3525 €. 
b. Helmikuussa 2020 oli maksuun menossa 336,36 € + hyväksymättömiä laskuja 376,82 € ja Pitäjäseura ry:n 

vuosikokouksen tilavuokra 100 €. 
c. Pankkilainaa ei ole 4.2.2020. 
d. Hyväksyttyjä myyntilaskuja oli menossa maksuun 18 632,36 €. Joista liittymän rakentaminen Esa ja Marjo 

Lallin kiinteistölle ei kuulu osuuskunnan maksettavaksi ja lasku Maansiirto Viialalle vedettiin pois. Juhani 
Viiala tietää asian. 

e. Vesi- ja jätevesimaksu kunnalle 6 327,44 € oli velkana, vaikka se oli jo maksettu. Myös tämä vedettiin pois. 
Ostovelaksi (lyhyt aikainen velka) jäi 4149,03 € (4.2.2020). 

f. Lainaluettelossa oli 4.2.2020 vain yksi maksaja (Ilkka Kukkonen) jäljellä. 
g. Lainan poismaksu 13 649,38 € (31.12.2018) on vanhan hallituksen mukaan maksettu pois 2019. Ovatko 

tältä osin osakkaitten maksamat lyhennykset ja lainan poismaksu tasapainossa? 
h. Pyritään saamaan jokaiselle liittymälle yksi jäsen. 
i. Porrastetaan perusmaksua jäsenedulla, joka nostetaan jäsenille 150 €/v + alv ja ei-jäsenille 250 €/v + alv. 

Kannattaa siis olla jäsen. Perusmaksu on meidän ainoa tulolähde. 
j. Mittaamattoman veden laskeminen viemäriin. Mitä tämä tarkoittaa osuuskunnan talouteen. Ainakin 

pumppaamoiden sähkönkulutukseen se vaikuttaa. 
6. Osuuskunnalla on ulkopuolinen vesilaskujen hoitaja, joka ei ole hallituksen eikä tilitoimiston tiedossa. 
7. Jatkossa voisi tilitoimisto hoitaa koko laskutuksen. Tilitoimiston tarjous on 300 € kertamaksuna tiedoston 

luomisesta + 5 €/lasku. 
8. Kunnan mittaaman veden kulutusmäärissä on eroa, joka on selvitettävä. Kunta laskuttaa enemmän mitä 

osakkailta kerätty kuutiomäärä on. Osakkaille lähetetyissä laskuissa on ilmennyt epäselvyyksiä. 
9. Osuuskunnalla on paljon mittarittomia liittymiä, joiden kulutusta emme tiedä. Onko laitettava mittaripakko? 
10. Pumppaamoiden sähkön kulutusmaksuista velvoitetaan kiinteistöjen omistajat tekemään kirjalliset sopimukset 

keskenään. Väli- ja linjapumppaamoiden sähkön kulutuksesta ja sen maksuista tehdään kirjalliset sopimukset 
sähkön luovuttajien kanssa. Osuuskunnan tarkastaja kiertää kirjaamassa osuuskunnan maksettavien 
pumppaamoiden sähkönkulutuslukemat määräajoin.  

11. Ensi tilassa on selvitettävä Telakosken luona olevan linjapumppaamon (Lauri Niemi), Lindholmin luona olevan 
(Ilkka Lindholm) ja Ruokkeensaaren tien (Sisko Hiltunen ja Kari Luhanka) sähkömittarilukemat. Myös muiden 
pumppaamoiden, jotka eivät ole vielä tiedossa. 

12. Varaston vuokrasopimus Mirja Heinosen kanssa on katkaistava kirjallisesti. Varaston inventointi ja vertaaminen 
kirjanpitoon. 

13. Tulevat laskut ohjataan osuuskunnan viralliseen osoitteeseen. Tiedote laskutusosoitteen muutoksesta. 
14. Laskujen hyväksyjät löytävät laskujen lähetysohjeet tilitoimiston sivuilta www.kunnollinen.fi . 
15. Yhteystiedoista löytyy tarpeellinen info. 
16. Osuuskunta on tällä hetkellä maksukyvytön ja vastuu siitä on entisellä hallituksella vrt. vastuuvapaus. 
17. Käsitellään kesken olevat rakentamiset ja asiat. Lallin asian käsittely. 
18. Sääntöjen muuttaminen ja kotisivujen sisältö ja kustannus. 
19. Hallituksen tiedotteet ja kutsut lähetään hallituksen jäsenille vain sähköpostilla. 
20. Muut kokouksessa käsiteltävät asiat. 
 
Liitteet: Jäsenkelpoisuus, luettelo keskeneräisistä asioista, yhteystietolista, sääntöehdotus, liittymien 
rakentamiskustannukset, vuosikokouksen 2019 pöytäkirja, voimassa oleva rekisteriote 

http://www.kunnollinen.fi/


  10.2.2020 

Jäsenen kelpoisuus Satulakiven vesiosuuskuntaan sääntöjen ja osuuskuntalain mukaan 
 

1. Jäsenyyttä ei voi toiselle luovuttaa eikä siirtää. Jos jäsenyys loppuu, on sekin merkittävä 
jäsenluetteloon 

2. Jäseneksi pyrkivä on hakenut jäsenyyttä kirjallisesti hallitukselta  

3. Omistajuus ja jäsenyys ovat eri asia, jäsenyys ei siirry myynnin, lahjakirjan eikä perinnön yhteydessä 

4. Jäseneksi pyrkivä on maksanut osuusmaksun (= jäsenmaksun) 100 € 

5. Jäseneksi pyrkivä omistaa yhden tai useamman osuuden (= liittymän) 

6. Jäsen käyttää säännöllisesti osuuskunnan palveluita täysimääräisesti, ei osittain 

(käyttää vesi- ja viemäriliittymiä) 

7. Jäseneksi pyrkivä ei ole konkurssissa, eikä holhouksen alainen 

8. Jäsen on maksanut kaikki osuuskunnalta saamansa laskut 

9. Hallitus on saanut kaikki laissa määrätyt jäsenen ja osuuden yhteystiedot 

10. Hallitus on hyväksynyt jäsenyyden ja merkinnyt sen jäsenluetteloon. 

 

Nykyiset jäsenet, jotka eivät täytä ehtoja, voidaan erottaa jäsenyydestä. 

 

 



  4.2.2020 
Osuuskunnan tehtävät ennen kunnalle siirtoa: 
 

1. Matti Hytöselle menevän 2:n linjan kiinteistöpumppaamo on laitettava toimintakuntoon 

2. Hytöselle menevän tien kunnostus 

3. Hytöselle vesimittari 

4. Sisko Hiltusen pesuhuoneen lattian korjaaminen 

5. Hiltusen viemäriin laitettava takaiskuventtiili 

6. Hiltusen sähkölaskun selvittäminen 

7. Jouni Humalamäen kiinteistön alueella oleva vuoto Majalampeen on tutkittava 

8. Inkiselle ja Penttilälle menevän linjaston jätevesipumppaamon saattaminen toimintakuntoon 31.5.2020 
mennessä 

9. Esa Penttilälle luovutettava vesimittari, takaisku- ja paineenalennusventtiilit ja samoin muillekin 
kiinteistöille, joilta ne puuttuvat 

10. Viialan ja koko osuuskunnan lainaluettelon selvittäminen 

11. Linjaston inventoiminen, Viialan loma-asunolla myös 

12. Ovatko kaikki liittymät velattomia? 

13. Jälkeen päin liittyneiden rakentamismaksut 

14. Liittymien, sekä vesi- että viemäriliittymän, käyttö vs. jäsenyys 

15. Budjetin ja aikataulun teko 

16. Kaikki dokumentointi ja tieto on luovutettava välittömästi uudelle hallitukselle 

17. Osuuskunnan lainmukaisen jäsenluettelon tekeminen 

18. Vuoden 2019 vesimaksuista luettelo 

19. Heimo Raitasen rannankorjaus 

20. Hakalalle luvattu hiekka 

21. Urakkatarjoukset ja budjetti tekemättömistä töistä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yhteystiedot  1.2.2020 

Satulakiven vesiosuuskunta 

+358 40 7711937, pm.inkinen@gmail.com, Jyväskyläntie 259 D, 41660 Toivakka 
Osuuskunnan Y-tunnus 1768995-9, ALV-numero FI17689959 

Hallitus: 

Maaret Inkinen, puheenjohtaja 
+358 40 7711937, pm.inkinen@gmail.com, Jyväskyläntie 259 D, 41660 Toivakka 

Sisko Hiltunen, varapuheenjohtaja 
+358 40 8418207, siskohiltunen@gamil.com, Ruokkeensaarentie 84, 41660 Toivakka 

Riku Remes, sihteeri 
+358 400 460080, rikuremes@gmail.com, Talasniementie 39, 41660 Toivakka 

Ilkka Lindholm, varsinainen jäsen 
+358 44 3227093, ilelindholm62@gmail.com, Talasniementie 62, 41660 Toivakka 

Marja Tähti, varajäsen 
+358 40 5659672, marjatahti3@gmail.com, Kärpänkuja 6 B, 40400 Jyväskylä 

Varsinaiset tilintarkastajat: 

Juha Sipilä 
+358 50 4068732, juha.sipila@jamk.fi, Takkapolku 8, 40520 Jyväskylä 

Antti Leppänen 
+358 50 5914118, antti.leppanen@technia.com, Hälintie 11, 90800 Oulu 

Varatilintarkastajat: 

Juhani Reinikainen 
+358 400 226477, pam.reinikainen@gmail.com, Heikkiläntie 9 as. 2, 40720 Palokka 

Pentti Mononen 
+358 400 548942, pentti.mononen@kolumbus.fi, Saharisenkatu 11 A 5, 40270 Palokka 

Tilitoimisto: 

Tilitoimisto Jukka Taskinen Oy, www.kunnollinen.fi 
044 7150214 Jenni Ruohonen, 014 871633, Jaana Mäkelä, 045 1114184 Jukka Taskinen  
jukka.taskinen@kunnollinen.fi, Vakkapirtti 2, 41660 Toivakka 

Pankki: 

0100 05151 OP Keski-Suomi, keski-suomen@op.fi , Kauppakatu 22, 40100 Jyväskylä 
Tilinumero: FI4550894020011743 

Linjaston vikailmoitukset 

Kari Luhanka 
040 1571227, kari.luhanka@saunalahti.fi, Ruokkeensaarentie 84, 41660 Toivakka 

Janne Viiala 
040 5896656 
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Satulakiven vesiosuuskunnan säännöt 
 
1 § Toiminimi ja kotipaikka 
Osuuskunnan toiminimi on Satulakiven vesiosuuskunta ja kotipaikka Toivakan kunta. 
2 § Toimiala 
Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi 
rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta pääasiassa jäsenten kiinteistöjä 
varten. 
Osuuskunnan palveluksia saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään käyttää 
hyväkseen muutkin kuin jäsenet. 
3 § Jäseneksi ottaminen 
Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka 
päättää jäseneksi ottamisesta hyväksyttyään jäsenen kelpoisuuden. 
Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, hallitus voi alistaa asian osuuskunnan 
kokouksen ratkaistavaksi. 
4 § Osuudet 
Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella (liittymällä) ja 
jokaisella liittymällä on oltava jäsen. 
5 § Osuusmaksu 
Maksu osuudelta (jäsenmaksu) on sata (100) euroa. Jäsenmaksua ei palauteta. 
Jäsenmaksu on suoritettava rahassa yhdessä erässä kuukauden kuluessa jäseneksi 
hyväksymisestä. 
6 § Liittymismaksu 
Jäsenmaksun lisäksi suorittaa kukin jäsen jokaista erillisen kiinteistön vesi- ja 
viemäriliitäntäänsä kohti liittymismaksun, joka on 5908,20 € ja siitä tehdään kirjallinen 
liittymissopimus. 
Liittymismaksun suuruuden määrää vesiosuuskunnan hallitus käyttäen perusteena yhtä 
erillistä liitäntää kohti jakautuvaa osuutta laitoksen rakennuskustannuksista. Kaikki 
liittymät ovat saman arvoisia. Ei ole erikseen vesi- ja jätevesilinjaa. 
Liittymismaksu on suoritettava rahassa kuukauden kuluessa liittymissopimuksen 
allekirjoittamisesta. Jäsenellä on myös oikeus siirtää liittymismaksulla saamansa edut 
kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle tai haltijalle. Tämä on 
ilmoitettava kuukauden kuluessa kirjallisella liittymis- ja käyttömaksuilmoituksella. 
Liittymismaksu palautetaan, kun osuuskunnan palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä 
pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä ja liittymis- ja käyttösopimus irtisanotaan. 
Kuolleen jäsenen oikeudenomistaja, jolle tämän osuus on siirtynyt, samoin kuin se, jolle 
jäsen on siirtänyt osuutensa, on siirtyneen osuuden osalta vapaa liittymismaksun 
suorittamisesta sellaisin edellytyksin kuin jäljempänä on sanottu. Jäsenhakemus 
tehtävä. 
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7 § Ylimääräinen maksu 
Osuuskunnan kokous voi päättää, että liittymän omistajien on osuuskunnan toiminnan 
aikana suoritettava osuuskunnalle ylimääräistä maksua kiinteistön ostoa, rakennusten 
uusimista ja korjaamista tai uusien laitteiden hankkimista varten. 
Tätä maksua, jota peritään liittymän omistajilta samojen perusteiden mukaan kuin 
liittymismaksua, voidaan kunkin tilikauden aikana määrätä liittymän omistajien yhtenä 
tai useampana eränä suoritettavaksi, yhteensä enintään liittymismaksujen 
nimellismäärä. 
Osuuskunnan kokouksen asiana on edellä tässä pykälässä mainituissa rajoissa päättää, 
minkä verran, millaisissa erissä ja minkä ajan kuluessa maksua kulloinkin otetaan 
liittymien omistajilta; muutoin määrää maksusta hallitus. 
Osuuskunnan kokouksen päätös tässä pykälässä tarkoitetun ylimääräisen maksun 
perimisestä ei ole pätevä, ellei päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä kokouksessa 
ja sen hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu kolmea 
neljäsosaa äänestykseen osallistuneiden jäsenten äänistä. 
Tässä pykälässä tarkoitettua ylimääräistä maksua ei palauteta. 
8 § Jäsenen henkilökohtainen vastuu 
Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista ja muista 
veloista. 
9 § Verkoston rakentaminen 
Osuuskunta rakentaa ja kunnossapitää johtolinjat hallituksen määräämään 
liittymiskohtaan saakka, joka on kaksi (2 m) rakennuksiin tulevan putkistojen seinistä. 
Siinä tapauksessa, että kiinteistöllä ei ole rakennuksia tai rakennusluvan edellyttämää 
sijoituspiirrosta, kiinteistön omistaja ilmoittaa linjaston paikan kirjallisesti 
osuuskunnalle. 
10 § Jäsenen velvollisuudet 
Jäsen on velvollinen; 
tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen (liittymissopimuksen) osuuskunnan 
palvelujen käyttämisestä 
1) noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia 

yleisiä määräyksiä vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä ja laitoksen käytöstä 
2) kohtuullista korvausta vastaan myöntämään osuuskunnalle oikeuden rakentaa, 

korjata ja uusia maallaan johtolinjoja ja niihin liittyviä laitteita 
3) sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa verkostoon liitetyt 

johdot. 
11 § Osuuskunnan kokoukset 
Osuuskunnan vuosikokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä 
ennen toukokuun loppua. 
Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 
se on muutoin lain mukaan pidettävä. 
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Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, jollei hallitus yksittäistapauksessa 
määrää kokouspaikaksi jotakin muuta Suomen paikkakuntaa. 
Kokouksen päätökseksi katsotaan, jollei laissa tai näissä säännöissä jostain asiasta 
toisin määrätä, se mielipide, joka on saanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä. 
Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan 
se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. 
Ellei vaalissa, milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu useampaa kuin kahta 
henkilöä, kukaan ole saanut annettujen äänten enemmistöä, toimitettakoon niistä 
ehdokkaista, joita äänestyksessä on kannatettu, uusi äänestys, ja katsottakoon silloin 
valituksi se, jonka saama äänimäärä on suurin. 
Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Jos päätös on äänestyksen tulos, on 
pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet.  
Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten 
valitun henkilön tarkastettava ja allekirjoitettava. 
12 § Osuuskunnan vuosikokous 
Osuuskunnan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina 
2) todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen 

määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen 
3) esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 

edelliseltä tilikaudelta 
4) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille 
6) päätetään ylijäämän käyttämisestä 
7) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot 
8) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen 
9) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan tili-

kauden hallintoa ja tilejä 
10)  esitetään hallituksen talousarvioehdotus seuraavalle tilikaudelle 
11)  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
13 § Kokouskutsu ja muut tiedonannot 
Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan osuuskuntaan liittyneille vähintään 
neljätoista (14) päivää ennen kokousta sähköpostilla tai tekstiviestillä ja osuuskunnan 
kotisivuilla ja Toivakan ulkopuolella asuville kirjeitse. Liittyjien on kirjallisesti 
ilmoitettava tapa, jolla tiedotteet hänelle toimitetaan. 
Kotisivuilla on kutsun lisäksi nähtävissä tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja 
tilintarkastuskertomus, sekä muut tarvittavat tiedotteet. 
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14 § Hallitus 
Osuuskunnan hallitukseen kuuluu neljä (4) henkilöä, jotka valitaan toimiinsa kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan. 
Hallitukseen valitaan vuodeksi kerrallaan yksi varajäsen. Hallituksen varsinaisista 
jäsenistä eroaa vuosittain kaksi henkilöä, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. 
Vaalikelpoinen hallitukseen on osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti hänen 
aviopuolisonsa ja jäsenenä olevan yhteisön edustaja. Sellainen jäsen tai sellaisen 
jäsenyhteisön edustaja, joka ei säännöllisesti käytä hyväkseen osuuskunnan palve-
luksia, ei saa kuulua hallitukseen. 
Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. 
15 § Hallituksen kokoukset 
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko 
lukumäärästä. Asiaa ei kuitenkaan saa ottaa käsiteltäväksi, ellei, mikäli mahdollista, 
kaikille hallituksen jäsenille tai, jonkun heistä ollessa estyneenä, mahdollisesti valituille 
varajäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. 
Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmistö on kannattanut 
tai johon puheenjohtaja, äänten mennessä tasan, on yhtynyt. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin tarve vaatii ja käsittelee 
muun muassa seuraavat asiat: 

1) päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista 
2) tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tahi 

määrää jonkun jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia 
3) päättää osuuskunnan kokouksen koollekutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteltävät 

asiat 
4) ja käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia 

asioita. 
16 § Oikeus toiminimen kirjoittamiseen ja prokuura 

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä aina yhdessä. 
Hallitus voi antaa toiminimen kirjoitusoikeuden osuuskunnan palveluksessa oleville 
henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen kukin erikseen yhdessä hallituksen 
jonkun jäsenen kanssa tai keskenään kaksi (2) yhdessä. 
Prokuuran antamisesta päättää hallitus. 
17 § Tilikausi ja tilinpäätös 

Osuuskunnan tilinpäätöspäivä on kalenterivuoden viimeinen päivä. 
Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja tilikirjat, hallituksen toimintakertomus ja muut 
tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettaviksi kuukautta ennen 
osuuskunnan vuosikokousta, kuitenkin viimeistään ennen maaliskuun loppua. 
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18 § Tilintarkastus ja kertomus siitä 
Tilintarkastajien on kultakin tilikaudelta annettava osuuskunnan hallinnosta ja tileistä 
kirjallinen tilintarkastuskertomus vähintään kahta (2) viikkoa ennen osuuskunnan 
vuosikokousta. 
Tarkastuskertomuksen tulee sisältää selostus tilintarkastajien toimittaman tarkastuksen 
tuloksesta sekä lausunto siitä, onko syytä muistutuksen tekemiseen tilinpäätöksen, 
osuuskunnan kirjanpidon tai muutoin osuuskunnan asioiden hoidon johdosta. 
Tilintarkastuskertomuksessa on annettava erityinen lausunto: 
1) tilinpäätöksen vahvistamisesta 
2) vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille 
3) ylijäämää tai tappiota koskevasta hallituksen ehdotuksesta sekä 
4) siitä, käsittääkö hallituksen ehdotus säädetyt siirrot vararahastoon. 
Jos osuuskunnan pysyväiseen käyttöön tarkoitetun omaisuusesineen arvoa on korotettu 
siinä järjestyksessä, kuin kirjanpitolaissa on säädetty, on siitäkin 
tarkastuskertomuksessa erityisesti mainittava. 
Tilintarkastuskertomus on kaikkien nähtävänä maaliskuusta alkaen. 
19 § Velkakiinnitys 

Hallituksella on valta ilman osuuskunnan kokouksen antamaa lupaa kiinnityttää velasta 
osuuskunnan kiinteää omaisuutta tai vuokramaalla olevat rakennukset 
vuokraoikeuksineen. 
20 § Osuuden siirto ja siirron saajan oikeus 

Osuus (liittymä) saadaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa eikä 
siirtää. Siirronsaajan on maksettava jäsenmaksu. 
Jos jäsen on siirtänyt liittymänsä toiselle, on siirronsaaja, joka täyttää jäseneksi 
pääsemisen edellytykset, hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi. 
Siirronsaajalla, joka kuuden kuukauden kuluessa siirrosta tehdystä hakemuksesta 
hyväksytään jäseneksi, on oikeus lukea siirretyn liittymän osalta hyväkseen siirtäjän 
suorittama liittymismaksu, samoin kuin liittymismaksunsa lyhennykseksi siirtäjän 
suorittama osamaksu. Siirronsaaja saa tällöin hyväkseen myös muut taloudelliset edut, 
jotka siirtäjällä olisi ollut. 
21 § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus 

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän liittymismaksuun on siirtynyt, 
on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän vuoden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa 
osuuskunnalle sitä haluavansa ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat 
olemassa.  
Oikeudenomistajalla, joka tekemästään hakemuksesta hyväksytään osuuskunnan 
jäseneksi, on tällöin oikeus lukea siirtyneen liittymän osalta hyväkseen vainajan 
suorittamat liittymismaksut ja myös muut jäsenyydestä johtuvat taloudelliset edut 
(jäsenedut). Oikeudenomistaja maksaa myös jäsenmaksun. 
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22 § Jäsenen erottaminen 

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta, 
1) jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan 

osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksia 
2) jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan pal-

veluksia 
3) jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai muutoin toimii 

osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti 
4) jos jäsen toimii liittymissopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa olevien 

yleisten määräysten vastaisesti tai 
5) jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi. 
Jäsenen erottamispäätös voidaan saattaa osuuskunnan kokouksen tutkittavaksi. 
23 § Osuuskunnan purkaminen 

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta ei ole 
pätevä, elleivät kaikki osuuskunnan jäsenet ole yhtyneet päätösehdotukseen tai ellei 
päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä osuuskunnan kokouksessa ja sen 
hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu kahta kolmasosaa 
äänestykseen osallistuneiden äänistä. 
Kutsua seuraavaan kokoukseen ei saa antaa ennen kuin edellinen on pidetty. 
Jos kumpikaan kokous ei ole varsinainen, tulee niiden välillä kulua vähintään 
kuukauden aika. 
24 § Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa 

Mikäli osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous siitä, jaetaanko osuuskunnan 
omaisuuden säästö jäsenille suoritettujen osuusmaksujen suhteen mukaisesti vai 
käytetäänkö se vesihuoltotoimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin. 
25 § Erimielisyyksien ratkaiseminen 

Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen, osuuskunnan 
muun edustajan tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan paikallisessa alioikeudessa. 
26 § Sääntöjen muuttaminen 

Osuuskunnan sääntöjen muuttamisessa noudatetaan voimassa olevan osuuskuntalain 
säännöksiä. 
27 § Yleismääräys 

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia sekä vesihuoltolakia. 



Linjaston rakentamisen kustannukset 

Alkuperäisten liittyjien kustannukset: 

Ennen 30.9.2004 liittyneet ovat maksaneet 5908,20 €, joka muodostuu jäsenmaksusta 100 €, 
liittymismaksun etumaksusta 1000 € ja loput liittymismaksusta 4808,20 €. Osamaksulla ottaneet 
(16 v, 2021 asti) maksavat myös korkoa. Tällä rahalla ja yhteiskunnalta saadulla tuella, joka oli 45 % 
kokonaiskustannuksista, osuuskunta on rakentanut tai pitänyt rakentaa linjasto 2 metrin päähän 
rakennusten seinistä sekä jatkossa osuuskunnan on huollettava ja pidettävä linjasto kunnossa tuohon 
pisteeseen asti perusmaksun maksaneille.  

Tällä rahalla on tehty suunnitelmat, haettu luvat ja rakennettu runkolinjat, kiinteistöliittymät, 
kiinteistöpumppaamot ja linjapumppaamot. Kaiken tämän jälkeenpäin liittyvät saavat käyttöönsä 
maksamalla yllä mainitun summan. Linjaston kokonaispituus on yli 20 km. 

Kokonaiskustannukset on jaettu sillä hetkellä olevien liittymien lukumäärällä. 

Jälkikäteen liittyjien kustannukset: 
1.10.2004 jälkeen liittyneet maksavat 5908,20 €. 

Lisäksi he maksavat kaikki tämän yli menevät rakentamiseen liittyvät kustannukset, kuitenkin 
vähintään sen, mitä alkuperäiset osakkaat ovat maksaneet. 

Perustelut: 

Tiedote 13.6.2002 
Jälkeenpäin liittyvien osakkaitten on itse hankittava rahoitus, valtion ja kunnan tuki, luvat, 
suunnitelmat ja materiaalit (putket, kaivot, pumppaamot jne…) sekä huolehdittava linjojen 
kaivamisesta ja rakentamisesta. Näin toteutettuna rakentaminen on huomattavasti kalliimpaa. 

Hallituksen pöytäkirja 27.9.2003, kokous 6/2003 kohta 9. 
Liittymiskustannukset jälkeenpäin 
Liittymiskustannukset jälkeenpäin liittyjille ovat todelliset kustannukset, kuitenkin vähintään ne 
kustannukset, jotka olivat hankkeen valmistuessa yhtä liittymää kohden.  

Tiedote Satulakiven vesiosuuskunnan jäsenille 1/2019, 17.1.2019 
Rakentaminen valmistui ja lopputarkastus on tehty 30.9.2004. Lopputarkastus on tehty osakkaitten 
tietämättä ja tieto tästä tuli vasta 17.1.2019. Valituksia rakentamisen puutteista on esitetty 
hallitukselle alusta asti ja niihin hallitus ei ole puuttunut. 

Kokouskutsu ja tiedote 14.5.2005 
Maksettavaksi jää 5752 € + korko 56,20 € = 5808,20 €.  
Tämä sisältää liittymismaksun ennakon 1000 €. 
Jäseneksi haluavan on tehtävä kirjallinen hakemus hallitukselle ja maksettava jäsenmaksu 100 €, 
joten kokonaiskustannus on siis 5908,20 €. 

2.2.2020 
Hallitus 



Satulakiven vesiosuuskunta 

Rakentamisen aikaiset kustannukset 2002 - 2005 

pvm Summa   Maksun aihe 

Liittymiä 64 kpl 
552 960,00 €   Rakentamisen kokonaiskustannus 
248 832,00 €   Yhteiskunnan osuus 45 % 
304 128,00 €   Osuuskunnan osuus 55 % 

15.4.2004 1 000,00 €   Liittymisen etumaksu 
14.5.2005 4 752,00 €   Liittymisen  loppumaksu/osakas (Tiedote) 
14.5.2005 5 752,00 €   Yhteensä 
30.5.2005 56,22 €   Rakentamisen aikainen korko 

5 808,22 €   Yhteensä osakkaalle 

100,00 €   Jäsenmaksu 
5 908,22 €   Kokonaiskustannus osakkaalle 

Esimerkkiliittymän maksut Satulakiven vesiosuuskunnalle 

pvm Summa   Maksun aihe 

  8.7.2002 100,00 €   Jäsenmaksu 
15.4.2004 1 000,00 €   Liittymisen etumaksu 
30.5.2005 4 752,00 €   Liittymisen loppumaksu 
30.5.2005 56,22 €   Rakentamisen aikainen korko 

5 908,22 €   Yhteensä osakkaalle 

 
30.9.2004 jälkeen liittyvät jäsenet maksavat rakentamisen kokonaiskustannukset. He eivät saa 
yhteiskunnan tukea. 
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TOIMINIMI (Rekisteröity 11.07.2002)
Satulakiven vesiosuuskunta.

TOIMIALA (Rekisteröity 11.07.2002)
Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai

elinkeinon tukemiseksi rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja

viemärilaitosta pääasiassa jäsenten kiinteistöjä varten.

Osuuskunnan palveluksia saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen

tehtyään käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet.

KOTIPAIKKA (Rekisteröity 11.07.2002)
Toivakka.

TILIKAUSI (Rekisteröity 11.07.2002)
Tilikausi on 01.01. - 31.12.

PERUSTAMINEN (Rekisteröity 11.07.2002)
Osuuskunnan perustamiskirja on allekirjoitettu 18.05.2002.

SÄÄNTÖJEN MUUTOS (Rekisteröity 05.05.2004)
Osuuskunnan sääntöjä on muutettu 17.04.2004.

OSUUSMAKSU (Rekisteröity 11.07.2002)
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Puheenjohtaja:

30.03.1938 Hintikka Pauli Ilmari

Jäsenet:

14.10.1962 Lindholm Ilkka Tapio

18.01.1959 Matikainen Voitto Matias

17.11.1963 Rasioja Liisa Helena

Varajäsenet:

01.07.1972 Viinikainen Harri Kalevi

TILINTARKASTAJAT (Rekisteröity 11.07.2002)
Tilintarkastaja:

13.05.1946 Huikko Pekka Sakari

01.10.1938 Saukko Pentti Matti Tapio

LAKIMÄÄRÄINEN EDUSTAMINEN (Rekisteröity 11.07.2002)
Toiminimen kirjoittaa osuuskuntalain nojalla hallitus.

TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN (Rekisteröity 11.07.2002)
Sääntöjen mukaan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet

kaksi yhdessä.

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT (Rekisteröity 04.05.2019 03:02:45)
Tilinpäätös ajalta 01.01.2018 - 31.12.2018.
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30.03.1938 Hintikka Pauli Ilmari, Suomen kansalainen, Jyväskylä

13.05.1946 Huikko Pekka Sakari, Suomen kansalainen, Toivakka

14.10.1962 Lindholm Ilkka Tapio, Suomen kansalainen, Toivakka

18.01.1959 Matikainen Voitto Matias, Suomen kansalainen, Toivakka

17.11.1963 Rasioja Liisa Helena, Suomen kansalainen, Toivakka

01.10.1938 Saukko Pentti Matti Tapio, Suomen kansalainen, Toivakka

01.07.1972 Viinikainen Harri Kalevi, Suomen kansalainen, Jyväskylä
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