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Satulakiven vesiosuuskunta, hallituksen toimintakertomus vuodelta 2020 
 
Osuuskunnan hallituksessa ovat toimineet: 
1.1.-31.1.2020 Pauli Hintikka pj., Ilkka Lindholm vpj., Voitto Matikainen siht., ja Harri 
Viinikainen, ei varajäsentä. Toiminnantarkastajina Pekka Huikko ja Pentti Saukko. 

1.2.-26.6.2020 Maaret Inkinen pj., Sisko Hiltunen vpj., Riku Remes siht., Ilkka Lindholm, 
varajäsenenä Marja Tähti. Toiminnantarkastajina Juha Sipilä ja Antti Leppänen. 
27.6.2020 alkaen Markku Inkinen pj., Sisko Hiltunen vpj., Matti Hakala siht., Marja Tähti sekä 
varajäsenenä Liisa Rasioja. Toiminnantarkastajina toimivat Mari Mäki-Paavola ja Antti 
Leppänen.  
Kirjanpidon hoitaa Tilitoimisto Jukka Taskinen. Vesi- ja perusmaksulaskutus siirrettiin syksyllä 
myös tilitoimistolle. 

Osuuskunta on pitänyt kaksi vuosikokousta, vuoden 2019 kokous pidettiin 1.2.2020 ja toinen 
vuoden 2020 kokous pidettiin koronaviruksen vuoksi vasta 27.6.2020 ja ylimääräinen 
osuuskuntakokous pidettiin 29.10.2020. 
Kaksi yksimielistä päätöstä linjaston myymisestä kunnalle on tehty osuuskuntakokouksissa. 
Hallituksen kokouksia on pidetty vuonna 2020 seuraavasti: 
pj. Pauli Hintikka, kokouksia 1 kpl 
pj. Maaret Inkinen, kokouksia 7 kpl 
pj. Markku Inkinen, kokouksia 6 kpl 
Pöytäkirjat ja tiedotteet ovat osuuskunnan kotisivuilla. 
Osuuskunnan asianajan pyynnöstä on tehty välitilinpäätös tammikuusta 2020 ja se on myös 
kotisivuilla. 
Taloustilanne 1.2.2020 aloittaneelle hallitukselle oli hankala. Talous oli romahtanut +35 000 
eurosta -13 000 euroon. Ostovelkoja oli n. 17 000 euroa. Tämän seurauksena perusmaksua 
aikaistettiin 4 kuukautta rästilaskujen ja muiden isojen laskujen maksamiseksi. Kunnan 
vesilaskun maksaminen viivästyi kuukauden, koska uusi hallitus eikä tilitoimisto ollut laskua 
saanut edelliseltä hallitukselta. 
Kolme keskeneräistä liittymää rakennettiin loppuun sopimusten mukaan. Kesäkuussa kaksi 
Hytösen liittymää ja elokuussa yksi Inkisen liittymä. Yhden uuden liittymän rakennutti Marjo 
ja Esa Lalli kesäkuussa. Liittymiä osuuskunnassa on nyt 71 kpl ja jäseniä 65. 

Toiminnan turvaamiseksi jouduttiin laittamaan toinen perusmaksu heinäkuussa. 
Vuodesta 2016 voimassa olleen lain mukainen varautumissuunnitelma häiriötilanteisiin saatiin 
valmiiksi toukokuussa 2020. Suunnitelma on toimitettu ELY-keskukselle ja Toivakan kunnalle. 
Suunnitelma on päivitettävä aina hallituksen vaihtuessa. 
Vipe Oy teki suunnitelman desinfiointiyhteen asentamisesta päävesimittarin yhteyteen. LVI-
palvelu Mainio Oy on tehnyt tarjouksen yhteen asentamisesta. Yhde on vielä asentamatta 
rahatilanteen vuoksi. 
Kunnan kanssa on neuvoteltu 13.9.2020 linjaston myymisestä kunnalle. Myynnin 
edellytyksenä on Jylhänniemen linjan kuntoon saattaminen sekä puuttuvien vesimittareiden 
asentaminen. Tämä tarkentuu kevään 2021 aikana. 
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Ylimääräisessä osuuskuntakokouksessa päätettiin yrittää aukaista Jylhänniemen linja vielä 
kerran Ruokkeensaarentien puolelta.  
Mittarittomien arviolaskutusperuste on edelleen 10 m3 vettä ja 10 m3 jätevettä vuodessa, jos 
jätevesi menee viemäriin. Nämäkin vedet laskutetaan jatkossa kaksi kertaa vuodessa  
5 m3 + 5 m3 kiinteistöiltä, jotka ovat käytössä. Vuonna 2021 joudumme lisäämään kunnan 
perusmaksun n. 50 € liittymää kohden oman perusmaksumme lisäksi. 
Osakkaille on lähetetty kysely linjaston puutteista, koska linjaston tarkastamista osuuskunnan 
toimesta vastustettiin voimakkaasti. Kunta on laskuttanut vettä vuodenvaihteen 
tasauslaskutuksessa 439 m3 enemmän kuin osakkaat ja osuuskunta ovat ilmoittaneet.  
Kaiken kaikkiaan vuonna 2020 vettä on päämittarin mukaan kulutettu 622 m3 enemmän kuin 
edellisenä vuonna.  
Huolto- ja korjauskuluja oli n. 8 000 €, joista n. 7 000 € Jylhänniemeen. Pumppaamoissa on 
ollut käyntihäiriöitä, jotka on pystytty laittamaan kuntoon omin voimin. Päivystäjinä ovat 
toimineet Kari Luhanka ja Markku Inkinen. 
Vuoden 2019 hallituksesta on tehty rikosilmoitus ja pyydetty virka-apua osuuskunnan 
omaisuuden takaisin saamiseksi. Tutkimukset ovat kesken. Kadonneet dokumentit 
(liittymissopimukset, maankäyttösopimukset ja siirtoilmoitukset, 182 kpl) on viimein saatu 
kerättyä kasaan tekemällä uusia kadonneiden tilalle. Nämä dokumentit ovat kunnan 
ehdottomana edellytyksenä ennen liittymistä kuntaan. 
Kirjanpidon ulkopuolista laskuttajaa on käytetty ja se oli yksi syy siihen, että kahdessa 
peräkkäisessä vuosikokouksessa ei myönnetty vastuuvapautta tilintarkastajien suosituksesta. 
29.10.2020 vastuuvapaus kuitenkin myönnettiin.  
Käytämme perintätoimistoa maksamattomien laskujen perimiseksi. Kahden liittymän maksuja 
vuosilta 2019 ja 2020 on edelleen maksamatta. 

Koko hallitus on eronnut syksyllä 2020 ja toimii väliaikaisena, kunnes saadaan valittua uusi 
hallitus. Olisi aika vaihtaa hallitus nuorempiin jäseniin. 
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