KUTSU

RIPATIN VESIOSUUSKUNNAN
YLIMÄÄRÄISEEN KOKOUKSEEN

Aika:

Lauantai 31.8.2019 klo 13.00

Paikka:

Ripatin seuratalo, Hämeenmäentie 412, Hirvensalmi

Kokouksessa käsitellään hallituksen tiedonanto vesimittareiden vaihtamista
koskevassa asiassa.
Kokous on pyydetty koolle osakkaiden vaatimuksesta oheisen liitteen mukaan.
Hallitus

ESITYSLISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa jotka
tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
Todetaan vuosikokouksen ilmoittamisajankohta ja osanottajat sekä päätetään kokouksen
laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Käsitellään hallituksen tiedoksianto vesimittarien vaihtamista koskevassa asiassa
Kokouksen päättäminen

KÄÄNNÄ

PYYNTÖ
3.7.2019
Ripatin vesiosuuskunnan hallitus
Ripatin vesiosuuskunnan hallinto/Ilmo Sjöberg
VESIMITTARIEN UUSIMINEN
Pyydämme vesiosuuskuntamme hallitusta kutsumaan koolle ylimääräisen osuuskunnan kokouksen
kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun vesiosuuskuntamme hallinto on vastaanottanut tämän jäsenistön
vaatimuksen. Jotta tietoylimääräisestä kokouksesta saavuttaisi mahdollisimman hyvin vesiosuuskunnan
jäsenistön, ehdotamme, että vesiosuuskuntamme hallinto ilmoittaa ylimääräisestä kokouksesta myös
paikallislehdessä Hirvensalmelaisessa.

Perustelut
Käytämme lain mukaista oikeuttamme vaatia ylimääräisen vesiosuuskunnankokouksen kutsumista koolle,
koska Ripatin vesiosuuskunnan hallituksen antamatieto vesiosuuskunnan vuosikokouksessa 18.5.2019
esityslistan kohdassa nro 14 (Esitellään vesimittaien uusiminen etäluettaviin mittareihin) ei selventänyt
kutsun vastaanottaneelle osuuskunnan jäsenelle syytä vesimittarien uusimiseen, tai esittänyt erillistä
kustannuslaskelmaa asennuskuluineen, joista osa mahdollisesti jäisi osuuskunnan jäsenelle (kiinteistön
omistajalle) maksettavaksi.
Lisäksi vesiosuuskunnan tiedotteessa 26.4.2019 ilmoitettiin vesiosuuskuntamme jäsenille perusmaksun
korottamisesta 200,00 euroon kustannustason nousun ja vesimittarien uusimistarpeen vuoksi. Lisätietoa
asiasta ei vesiosuuskunnanhallinto ole oma-aloitteisesti antanut 1.7.2019 mennessä osuuskuntamme
www-sivuillakaan.
Näin ollen me allekirjoittaneet vesiosuuskunnan jäsenet haluamme käyttää osuuskuntalain mukaista
kyselyoikeuttamme vesimittarien uusimisasiassa. Tämä on tärkeää jo senkin vuoksi, että kutsu
varsinaiseen vesiosuuskunnankokoukseen saapui osalle jäsenistöä vasta muutama päivä ennen ko.
kokousta, vaikka kokouksen esityslista oli päivätty jo 3.4. ja liitteenä ollut ns. osakastiedote 26.4. Näin
ollen samassa kuoressa mukana ollut perusmaksu 200,00 euroa erääntyi maksettavaksi osalle jäsenistä
kirjeen saapumispäivänä. Näin toimien vesiosuuskunnassa eivät täyty mm. yhdenvertaisuusperiaate,
jäsenen kyselyoikeuden mahdollistaminen vuosikokouksessa eikä ns. hyvän hallinnonperiaate.
Hirvensalmi 3.7.2019
Ripatin vesiosuuskunnan jäsenet liitteenä olevan nimilistan mukaan

LIITE
Nimilista pyyntöön 3.7.2019
RIPATIN VESIOSUUSKUNNAN YLIMÄÄRÄISEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN
Eeva Teelahti
Leena Tolvanen
Anneli Ollikainen
Irma Myllytie
Aarre Paasonen
Oiva Ritosalo
Erkki Pöysti

Jarkko Lauttanen, 2 liittymää
Erkki Hurri
Timo Ripatti
Auli Taipale
Pasi, Tatu ja Tuukka Huovilainen
Juha ja Anna-Kaisa Lehti

Yhteensä 13 osakasta, 14 liittymää
Osuuskunnan jäsenten suostumus on saatu sähköpostitse ja puhelimitse 1.7. – 3.7.2019.
Helena Lauttanen ja Eeva Teelahti.

