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RIPATIN VESIOSUUSKUNTA
KUTSUU JÄSENENSÄ

Osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen Ripatin seuratalolle
Hämeenmäentie 412, 52550 Hirvensalmi

la 18.6.2022 klo 13.00 alkaen
____________________________________________________________________________________________

ESITYSLISTA
1.

Kokouksen avaus.

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, sekä vähintään kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina.

3.

Todetaan vuosikokouksen ilmoittamisajankohta sääntöjen määräämällä tavalla, sekä
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

5.

Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021.

6.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

7.

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.

8.

Päätetään ylijäämän käyttämisestä.

9.

Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot.

10.

Käsitellään tulo- ja menoarvio vuodeksi 2022, ja päätetään vesiliittymämaksun
suuruudesta.
Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen tästä päivästä lähtien (5). Hallituksen jäsenet

11.

olivat 12.6.2021 – 17.6.2022: Hurri Erkki, Ollikainen Anneli, Pynnönen Mika, Suomalainen Nina, Teelahti
Eeva.

12.

Valitaan tarvittavat 2 – 5 varajäsentä hallitukseen tästä päivästä lähtien. Hallituksen
varajäsenet olivat 12.6.2021 – 17.6.2022: Harle Jouko, Hopeavuori Erkki, Lehti Juha.

13.

Valitaan varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan tilikauden
2022 hallintoa ja tilejä. Tilikauden 2021 tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö
Mikkelin Tilintarkastus Oy.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Määrätään, millä tavalla kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan.
Kiinteistön/Liittymänomistajan ja vesiosuuskunnan välinen vastuunjako.
Vesimittareiden riskiasennuspaikat.
Ripatin vesiosuuskunta + 20 v.
Käsitellään muut asiat (ei päätösasioita).
Kokouksen päättäminen.

____________________________________________________________________________________________
TERVETULOA
KAHVITARJOILU
Hirvensalmi 29.5.2022

KORONAVARAUS

Ripatin vesiosuuskunnan hallitus
Jokaisella vesiosuuskunnan jäsenellä on halutessaan mahdollisuus jättää ajoissa oma kantansa esityslistalla
oleviin käsiteltäviin asioihin kirjallisesti joko lähettämällä ne vesiosk:n hallituksen puheenjohtajalle Mika
Pynnöselle osoitteeseen Södergårdintie 17, 01830 Lepsämä, tai sähköpostitse mpkaivuu@gmail.com
viimeistään to 9.6.2022 klo 12.00.
Ripatin vesiosuuskunta y-tunnus 01723416-1
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Kokouksessa käsitellään vesiosuuskunnan sääntöjen 13 § mukaiset varsinaiselle osuuskuntakokoukselle kuuluvat asiat sekä päätetään liittymismaksusta. Tilinpäätösasiakirjat sekä tulo- ja
menoarvio ovat kutsun liitteenä ja 31.5.2022 alkaen myös vesiosuuskunnan nettisivuilla
osoitteessa www.ripatinvesi.fi.
Asiakirjakopiot voi pyytää sähköpostitse tai postitse vesiosuuskunnan kirjanpitäjältä Esa
Haapaselta lähettämällä kirjallisen pyynnön: toimisto@haapatilipalvelu.fi, tai p. 0400 281 552.

VESIOSUUSKUNTA NOUDATTAA KOKOUSJÄRJESTELYISSÄ TARTUNTATAUTILAIN
58 c § SEKÄ AVIn JA ALUEELLISEN SAIRAANHOITOPIIRIN MUKAISIA OHJEITA
COVID-19-PANDEMIAN AIKANA
Laajoista koronarajoituksista on voitu luopua. Silti on tärkeää pysyä sairaana kotona, käyttää
kasvomaskia oman harkinnan mukaan ja huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä ilmanvaihdosta. Omalla toiminnallaan voi ehkäistä koronaviruksen leviämistä. (Rajoitukset ja
suositukset koronaepidemian aikana. 11.5.2022 Valtioneuvosto.)
ESSOTEn alueella ei ole voimassa alueellisia aluehallintoviraston asettamia koronarajoituksia.
(26.4.2022, 27.5.2022 www.essote.fi.)

ASIAMIESVALTUUTUS JA ÄÄNILEIKKURI (375/2021, 4 § 2 mom.)
 Asiamies voi edustaa samanaikaisesti enintään kolmea (3) osuuskunnan jäsentä.
 Osuuskunnan jäsen toimittaa asiamiehensä mukana osuuskunnan kokoukseen kirjallisen ja
päivätyn valtakirjan, joka voi sisältää määräyksiä asiamiehelle.
 Äänileikkuri: Yksi asiamies voi äänestää osuuskunnan kokouksessa enintään 10 %:lla
kokouksessa annetuista äänistä.
 Osuuskunnan vuosikokous on pidettävä viimeistään 30.9.2022.
VÄLIAIKAINEN POIKKEAMA 8.5.2021 OSK-LAKIIN ON VOIMASSA 30.6.2022 SAAKKA.

LIITE

Tulo- ja menoarvio (lähetetty vesiosuuskunnan jäsenille/liittymäkiinteistöjen omistajille 31.12.2022)

KORONAVARAUS

Postituspäivä 30.5.2022 vesiosuuskunnan tiedossa oleviin kotiosoitteisiin.
Kutsu osuuskunnan kokoukseen, Osuuskunnan yhteisösäännöt 14 §

