
  25.4 2021 
Satulakiven vesiosuuskunnan hallituksen kokouksen pöytäkirja 

Kokousaika:   24.4.2021 kello 16:00 
Kokouspaikka: Inkinen 
Kokous:  2/2021 
Läsnäolijat:   Markku Inkinen (pj), Matti Hakala (sihteeri), Sisko Hiltunen, Marja Tähti 
 

1. Päätettiin hyväksyä edellisen kokouksen 1/2021 pöytäkirja. 
 

2. Hyväksyttiin vuosikokouskutsu ja sen tiedot ehdotetun mukaisesti: vuosikokouksen pitoaika ja -
paikka Toivakka-talo on varattu 29.5.2021 klo 13:00 eteenpäin. Ovi on auki 12:45 – 13:15. 
 

3. Päätettiin laittaa vuosikokouskutsu Keskisuomalaisen torstain 20.5.2021 lehteen 
(säännöt 13 §, viimeistään 7 päivää ennen kokousta). 
 

4. Päätettiin lähettää paperikutsut postitse kaikille jäsenille. Kutsut postitetaan 27.4.2021. Lisäksi 
kutsut lähetetään sähköpostitse niille, joilla on sähköpostiosoite, ja laitetaan myös kotisivuille. 
 

5. Hyväksyttiin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus esitettäviksi osuuskuntakokoukselle. 
Asiakirjat on toimitettu toiminnantarkastajille, joiden on toimitettava toiminnantarkastus-
kertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 
 

6. Päätettiin esittää vuosikokoukselle päätettäväksi, että toiminnantarkastajat ja heidän 
varamiehensä jatkavat 2021 osuuskunnan purkamiseen asti, jos muita ehdokkaita ei saada. 
 

7. Käytiin läpi Toivakan kunnan teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja. Pöytäkirjan mukaan 
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se ostaa esittelytekstissä mainitun 
Satulakiven vesiosuuskunnanverkosto-omaisuuden yhden (1) euron hintaan. Satulakiven 
vesiosuuskunnan verkosto-omaisuus siirtyy osaksi Toivakan kunnanvesihuoltoverkostoa 1.7.2021 
alkaen, jolloin ko. alueelle tulee voimaan Toivakan kunnan vesihuoltolaitoksen liittymis- ja 
käyttösopimusehdot, yleisiä toimitusehdot ja liittymis- ja palveluhinnastot. Kunnanhallitus 
valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajanallekirjoittamaan kauppakirjan verkosto-
omaisuuden ostamisesta Toivakan kunnalle. 
Asia tulee esille kunnanhallituksen kokouksessa 26.4.2021.  
Selvitettävä, koskeeko aikaisempi vaatimus tonttisulkujen merkitsemisestä sinisillä kepeillä myös 
Satulakiven vesiosuuskuntaa. 
Vesi- ja peruslaskutus siirtyy kunnalle Marja Tähden antamiin tietoihin perustuen heinäkuun 
alussa. Asia on sovittu Henna Breilinin kanssa. 
 

8. Päätettiin, että kauppakirjan vesiosuuskunnan puolesta allekirjoittavat Markku Inkinen ja Sisko 
Hiltunen. (säännöt 16 §). 
 

9. Päätettiin esittää vuosikokoukselle tehtäväksi  
a. ensimmäinen päätös osuuskunnan purkamisesta sääntöjen 23 § mukaan,  
b. päätös toisesta kokouksesta,  
c. päätös Jukka Taskinen valinnasta selvitysmieheksi, 
d. päätös varallisuuden jakamisesta sääntöjen 24 § mukaan,  
e. päätös kotisivujen lopettamiseksi sitten kun osuuskunta on purettu; kotisivulle jää tieto 

purkamisesta,  
f. päätös osuuskunnan paperisen materiaalin säilyttämisestä osuuskunnan purkamisen 

jälkeen selvitysmiehen esittämällä tavalla. 
 

10. Päätettiin, että tilinkäyttöoikeuksien lakkauttamisen hoitaa jokainen itse, selvitysmiehen 
esittämän aikataulun mukaan. 
 

11. Päätettiin hyväksyä puheenjohtajan esittämä talousarvioehdotus.  
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