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Arvoisa osakas
Tämän tiedotteen liitteenä on kutsu vuosikokoukseen, perusmaksulasku ja liittymismaksulainan
lyhennyslasku (niille joilla on lainaa).

Perusmaksu v.2019. Veden hinta v. 2019.
Hallitus on päättänyt, että v. 2019 peritään perusmaksuna 200,00 €/v vesiliittymältä.
Perusmaksua korotetaan kohoavien kustannusten ja vesimittarien uusimistarpeen vuoksi.
Laskun eräpäivä on 15.5.2019.
Ripatin vesiosuuskunnan taksa vedestä on 2.60 € / m3 v. 2019.
Korotus vastaa Hirvensalmen veden hinnankorotusta. Veden laadun varmistamiseksi alin
laskutettava kulutusmäärä on 12 m3 (vettä voi siis juoksuttaa kunnolla pienen kulutuksen
kiinteistöissä - erityisesti mökkikauden alussa))
Liittymämaksu esitetään pidettäväksi ennallaan 7000,00 eurossa + rakentamiskustannukset.
vesiosuuskunnan osuus rakentamiskuluista on 2500,00 €.

Lainan lyhennys- ja korkolasku (osakkaat, joilla lainaa on)
Lainan lyhennyksen ja koron eräpäivä on 15.5.2019.
Tämän erän jälkeen lainaosuus tulee kokonaan maksetuksi
YHTEYSTIEDOT
Osakkaiden pyydetään päivittämään yhteystietonsa, sillä vesihuoltolaki edellyttää, että
vesiosuuskunnalla on oltava valmius nopeaan tiedottamiseen mahdollisissa häiriö- tms.
tilanteissa. Vesiosuuskunnalta puuttuu vielä huomattava määrä näitä tietoja.
Ripatin Vesiosuuskunnan internetsivuilla on oma lomake tietojen ilmoittamista varten:
www.ripatinvesi.fi / lomakkeet / yhteystietojen ilmoittaminen
Mikäli sähköpostia ei ole käytössä, merkitkää ko. kohtaan ”ei ole”.
Mikäli tietotekniikkaa ei ole käytössä, ilmoittakaa tiedot tekstiviestillä numeroon
0440 655 735. Ilmoituksessa tulee näkyä:
Liittymän omistaja, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite (jos on).
Mikäli saitte tämän kirjeen oikeaan osoitteeseen, ovat osoitetiedot oikein. Muussa tapauksessa
ilmoittakaa myös osoitetiedot.

HUOLLOT JA KORJAUS
Vesiosuuskunnan huoltoja ja korjauksia hoitaa Team Hokkanen / Jouko Hokkanen.
Häneen voitte olla yhteydessä kaikissa veden käyttöön liittyvissä asioissa ja häiriötilanteissa.
Päivystyspuhelin 050 517 0466 s-posti team.hokkanen@outlook.com

JATKUU KÄÄNTÖPUOLELLA

Ripatin vesiosuuskunnan varautumissuunnitelma ja valvontasuunnitelma
Kuten olette tiedotusvälineistä lukeneet tai seuranneet, niin ongelmia veden laadussa esiintyy
aina silloin tällöin eri puolilla Suomea. Jotta tiedämme miten tulee mahdollisten
poikkeustilanteiden sattuessa toimia ja mitä meidän pitää valvoa, Ripatin vesiosuuskunta
ylläpitää ja katselmoi säännöllisesti kahta tärkeää suunnitelmaa joissa kuvataan toimintaa
mahdollisissa poikkeustilanteissa.

Ripatin Vesiosuuskunnan varautumissuunnitelma
Varautumissuunnitelmassa on kuvattu yleisellä tasolla ne tehtävät joita vesiosuuskunnan ja sen
päivystäjän tulee tehdä erilaisissa mahdollisissa ongelmatilanteissa, kuten laite-/putkirikoissa
tai vedenlaatuongelmissa.
Lisäksi varautumissuunnitelmassa on kuvattu toimenpiteet, joita tulee tehdä esimerkiksi, jos
verkoston kloorausta tarvitaan. Varautumissuunnitelma tulee säilyttää yhdessä Ripatin
vesiosuuskunnan valvontasuunnitelman kanssa.
Varautumissuunnitelman viimeisin versio on viimeksi toimitettu ELY- keskukselle vuoden 2018
toukokuussa vuosikokouksen jälkeen.

Ripatin Vesiosuuskunnan valvontasuunnitelma
Valvontasuunnitelmassa on kuvattu tarkemmin mm. Ripatin vesiosuuskunnan toimintaa,
organisaatio sekä vesiosuuskunnan valvonta- ja tiedotusvastuut. Lisäksi kerrotaan mm.
osuuskunnan hygieniaosaamisesta sekä veden laadun valvonnasta.
Näiden suunnitelmien päivitys on Ripatin vesiosuuskunnan hallituksella ja viimeisimmät versiot
ovat aina osuuskunnan isännöitsijän hallussa.
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RIPATIN VESIOSUUSKUNTA
Hallitus
Lisätiedot:
Puh.joht. Kari Viljanen puh. 040 724 9326

kari.viljanen@fi.fujitsu.com

Hallinto: ilmo.sjoberg@jsti.fi tai puh. 0440 655 735

