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Vehnian vesiosuuskunnan saannot
1S Toimiala ja kotipai kka
Osuuskunnan toiminimi on Vehnian vesiosuuskunta
Laukaan kunta.

25

ja kotipaikka

on

imi ala
osuuskunnan
To

toimlala on rakentaa, yllapitaa ja hoitaa vesi- ja
vienalif aitosta ja tarjota vesihuoltopalve.luja paaasiassa jasenllle
Osuuskunta voi tarjota vesihuoltopalveluja rnyos mui1le
veslhuol to.I a i to ksi 11e .
q

'

35 Jaseneks L otLaminer

pyrkivan on tehtava siita kirjallinen
hallitukselIe, joka paettaa jaseneksl ottamisesta. Jasenyys
kun hakemus on hyvaks ytty.
Osuuskunnan jaseneksi

Jos hallitus ei hyvaksy hakijaa jaseneksi, hallitus
asian osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.
4S Muiden kuin jasenten oikeus
osuuskunnan verkkoon

hakenus

alkaa

voi alistaa

kayttaa palveluja ja liittya

Muutkin kuln jasenet saavat soplmuksen tehtyaan liittye osuuskunnan
vesi- ja vienAriverkostoon ja kayttaa osuuskunnan palveluja.

=
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=
:

liittlmisesta ja palvelujen kayt6sta Liittlrmisesta
osuuskunnan vesi- ja viemariverkostoon ja osuuskunnan tarjoamien
palvefujen kaytdsta tehdedn kirjallinen sopinus.
Liitt),mlseen ja palvelujen kaytt6dn sovelletaan naiden saantojen
lisaksi ede11a mainlttua sopimusta, osuuskunnan ylelsra
toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa.
65 osuus ja osuusmaksu
Jasenefla on oltava yksl osuuskunnan osuus.
55 Sopiminen

Osuuden

nlmelfisarvo (osuusnaksu) on 84,10 euroa.

Osuusmaksu on

naksettava yhdessa erassa osuuskunnan osoittamalle

pankkltiliLIe 30 paivan kuluessa jaseneksi hyvakslmisesta lukien.
75 Vapaaehtorset osuudet
Osuuskunta voi antaa myos vapaaehtoisia osuuksia. osuuskunnan kokous

paattaa vapaaehtoisten osuuksien antanisesta tai valtuuttaa
hallituksen paattanaan siita. Val-tuutus voidaan antaa enintaan
viideksi vuodeksi kerraLlaan.
.lasen

ei

saa vahentaa vapaaehtoisten osuuksiensa fukumaarea ennen

kuin on kulunut vahintaan viisi vuotta tallaisen

osuuden

antamisesta.

8S Li ittlmismaksu
osuusrnaksun lisaksi

kukin jatsen maksaa jokaista erillista vesi- ja
viemaillritantaansa kohti liitt\,Tismaksun.
Osuuskunnan kokous

peattaa llittymismaksun maarasta,
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naaraarnisperusteistaT maksuajasta ja -tavasta .ta muista ehdoista tai
se voi valtuuttaa hallituksen paattamaan ni_ista. TalIainen valtuutus
voidaan antaa enintaan viideksi vuodeksi kerrallaan.
Osuuskunnan hal1ltukse11a on valta paattae etta mearatynlalsista
johtot.j.ittlmi.sta ei perita 1I i.tttmi smaksua.

Jasen

voi siirtaa liittymismaksulla

saamansa

edut kiinteiston

ja haltijalle.
palveluj en kayttd

luovutuksen yhteydessa sen uudelle omistajatle
B

Lilttlmisnaksu palautetaan, kun osuuskunnan
lakkaa kiinteist6lla pysyvasti lakennusten poistuessa kaytdsta ja
lilttymissopimus irtisanotaan.
95 Ylimaarainen maksu
Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enefiunistolla paattaa
ylimaaraisen maksun perimi6e6ta jasenifta toiminnan aikana
kiintei-ston ostamista, rakennusten uusimista ja korjaamista tai
uusien laitteiden hankkimista ja raholttamista varten. Maksu voldaan
peria ehdolla, etta sita ei pal.auteta, tai se voidaan ottaa lainana.
Muuten naksusta paattaa hallitus.

Ylimaararsta maksua perltaan tal otetaan Iarnana lasenifta sanolen
perusteiden mukaan kuin Liittlmismaksua tai sen nukaan kuin kukin
jiisen kayttaa hyvakseen osuuskunnan palveluita tai samanaikalsesti
nail1a molernmilla perusteilla. ylimaaraista maksua voidaan kunkin
tilikauden alkana maarata jasenten suorrtettavaksi yhtena tai
useampana erana yhteensa enintaan jasenten liittynismaksujen
nimellismaara.
Jos ylimaaraista maksua otetaan lalnana, Lainaerat palautetaan

jasenille aikaisintaan viiden vuoden ja viimeistaan klrmenen vuoden
kuluttua sen tilikauden paattl,misesta fukien/ jolloin kukln lainaera
on jasenilta peritty. Jos jasenyys Iakkaa sita ennen, saa jasen

larnan takars.in samalla kertaa kuin osuusmaksunsa. Laina
palauttaa samoln yfeisin edellytyksin kuin osuusmaksu.

saadaan

10S Jasenten henkildkohtainen vas tuu
,lesenet eivet ole henkildkohtaisessa vastuussa osuuskLrrloan

sitolrmuksista tai muista veloi sta.

115 Vesi- ja vienariverkoston rakentaninen, kunnossapito ja
uusiminen
Osuuskunta huolehtii vesi- ja viemarijohtojen rakentamisesta ja
kunnossapidosla hallituksen maaraamaan lilttamiskohtaan saakka.

125 Jasenen ve lvol l isuudet
,Jasen on velvoLlinen:

1) tekemaan hafl,ituksen hyvaks\,man sopimuksen lilttlmisesta ja
osuuskunnan palvelujen kAytten-i s esta
2) noudattamaan osuuskunnan hallltuksen hyvaksynia kulloinkin
voimassa olevia veslhuollon yleisia toimitusehtoja ja taksaa tai

hinnastoj a
3) luovuttamaan osuuskunnan kayttdon korvauksetta maata jasenten
kiinteistolle johtavien osuuskunnan vesi- ja viemari.johto jen
rakentamista, korjaarnista ja uusimista varten
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t
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4) kohtuullrsta korvausta vastaan myontamaan osuuskunnalle oikelrden
rakentaa/ korjata ja uusia maallaan myds muita kuin 3) kohdassa
marnittuja ves l- - ja viemarijohtoja
5) sallimaan, etta halLitus tai sen vaftuuttana henkilo tarkastaa
vesi- ja viemariverkostoon liitetyt johdot.
135 Jasenten yksimielinen paatds

jasenet vorvat yksimielrsena paattaa osuuskunnan
kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. paatoksenteko
edellyttaa kaikklen osuuskunnan jasenten osallistunista ja

Osuuskunnan

s

yksimielisyytta.

paatos on tehtava kirjallisestl ja se on paivatteva ja vehlntaan
kahden jasenen allekrrjoitettava. paatoksessa on mainittava
paat6kseen osaLlistuneiden i asenten nlmet.

Kirja.I.Iiseen paatdkseen sovelletaan muuten, mita osuuskunnan
kokouksen pOytakirjasta saadetaan. paatokseen ei kuitenkaan tarvitse
sisallyttaa tai liittaa aaniluetteloa.
14S Osuuskunnan

=
:
:-

=
=
=

ko

koukset

Jasenet kayttavat paatdsvaltaansa si_Ite lain tai saantdjen
kuuluvis6a asioissa osuuskunnan kokouksissa.
Osuuskunnan varsinainen kokous pidetaan kerran vuodessa.

mukaan

Yllmaaralnen osuuskrrnnan kokous pidetaen, nilloin haflitus katsoo
sen tarpeefliseksi tai se on muutoin lain mukaan pldettava.
Kokoukset prdetaan osuuskunnan kotipaikassa,

jollei hallitus

yksittaistapauksessa naaraa kokouspalkaksi joiakin muuta

paikkakuntaa.

Suomen

Kokouksessa on kullaktn lasenelLa yksi aani. Osuuskunnan kokouksen
paatokseksi tuLee se rnielipide, jota kannattaneilla jasenilta on
enenman kuin puolet annetuista aan_istA. Vaafissa katsotaan valituksl
se, loka saa eniten aania. Aanten mennesse tasan vaali ratkaistaan
arvalfa, mutta nuissa asioissa tulee voimaan se mlelLpide johon
kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

El1ei vaaleissa, milloin toimeen tai tehtavaan on ehdotettu useampaa
kuin kahta henkrloa, kukaan ei ole saanut enenunist6A annetuista
aaniste, tolmitetaan uusi aanestys niista ehdokkaista joita on
aanestyksessa kannatettu. Valituksi katsotaan tallorn se joka on
saanut suur inLnan banirnaaran.

Kokouksen puheenjohtajan on huofehdrttava slita, etta kokouksessa
pidetaan p6ytakirjaa. Aaniluettelo on otettava p6ytakirjaan tai
liltettava silhen. Poytakirjaan oo nerkittava kokouksessa tehdyt
paatokset ja aanestyksen tulos. Jos paatos on aanestyksen tu1os, on
poytakirjaan merklttava, niten aanet ovat jakautuneet.

Poytakirja on kokouksen puheenjohtajan ja vahintaan kahden
kokouksessa sita var:ten va l itun
poytakirjantarkastajan tarkastettava ja allekirioitettava.
155 Varsinainen osuuskunnan kokous
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Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettava kuuden kuukauden
kuluessa tilikauden paatt\,'misesta hallituksen maaraamana palvana'
varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa kasitellaan seuraavat asiat;

1) valltaan kokouksen puheenjohtaja ia sihteerl seka vahinlaan kaksi
poytakirlan tarkastajaa ja aanten laskijaa seka vahvistetaan
lyojarlestys.

2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu saantojen
tavalLa ja onko kokous rnuutoin failflnen.

maaraamalla

3) esitetaan tilinpaatos ia tifintarkastuskertomus edelliselta
ti 1i kaudel ta

4) paatetaan tulosLaskelnan ja taseen seka tilinpaatoksen
vahvistamisesta ia toimenplteisla. loihln vahvistetun laseen
mukainen yllieana tai tappio antaa aihetta.
5) paatetaan vastuuvapauden myontamisesta halfituksen jaseniLle ja
tolnitu6johtajalle t i Li kaude lta
6) paatetaan ylliaAman k:iyttami sesta

7) maarataan haLli.tuksen puheenjohtajan ja jasenten palkkiot
8) valitaan tarv.ittavat jasenet hallitukseen
9) valitaan vahintaan yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan
varamies tai lilintarkastusyhteiso tarkastanaan seuraavan tilikauden
halfintoa ja ti lej a
10) kasitellaan muut kokouskutsussa lnainitut asiat
Jasenella on oikeus saada osuuskunnan kokouksen toimivaLtaan kuuluva
asia osuuskunnan kokouksen kasiteltavaksi, jos han kirjalllsesti
sita vaatii hallitukselta 31-3. mennessa siten, etta asia voidaan

sisallyttea

kokouskutsuun.

165 Kokouskutsu

koolfe. Kutsu osuuskunnan
jasenille
kahta kuukautta ja
aikaisintaan
on toimitettava

Hallitus kutsuu
kokoukseen

osuuskunnan kokouksen

viineistaan viikkoa ennen kokousta '

Kokouskutsu osuuskunnan kokoukseen tolmitetaan sahkdposi-i11a tai
tiedossa
kirleitse jokaiselle jasenelle, jonka osoite on osuusklrnnan
jasenten
ja lisaksi kutsu voidaan tolmittaa muulla yleisesti
tiedoksi tuleval1a taval1a. Kutsussa on nainittava kokouksessa
kasiteltavat asiat. Jos kokouksessa kasiteLlaan osuuskuntalain 5
luvun 21 S:ssa tarkoitettua asiaa, kokouskutsu on toimitetlava

aikaisintaan kahta kuukautla ja vilneistaan kuukautta

ennen

Paat6sehdotukset seka, jos kokouksessa kasiteLlaan tilinpaatosta,
tllinpaatos, toimintakeLlomus ia tllintar:kastuskertomus, on
vahintaan viikon ajan ennen kokousta pidettava iasenten nahtavana

'llllll
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tar internetsivuilla.

Jos kokouksessa kasltellaan saantdjen muuttamista tai osuuskuntalain
5 luvun 21 S:ssa tarkoitettua aslaa taikka uusien osuuksien tai

osakkeiden antamista tai onien osuuksien tai osakkeiden hankkimista
tai lunastamista, kutsussa on mainittava paatdsehdotuksen
paaas.iallinen sisaltd seka se, annetaanko, hankintaanko tai
lunastetaanko osuuksia tai osakkeita suunnatusti.

IB

175 Ha11i tus
osuuskunnan kokous valitsee hallituksen jasenet.
osuuskunnan hallltukseen kuufuu viisi (5) jasenta

ja yksi varajesen,
jotka valitaan toinilnsa kofmeksi vuodeksi ker.r.allaan. Hallituksen
jesenten toim.ikausi afkaa valintakokouksen paattyesse ja paattyy
uuden jasenen valintaan. Hallituksen jesenista on erovuorossa
vuosittain koLmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.
HalLitus vaLitsee keskuudestaan puheenjohtajan ensimm:risessir
vaLintaa seuraavassa kokouksessaan. Jos hallltuksen jasenen tehtava
tuLee kesken toimlkauden avoimeksi tai jos jasen menettaa
osuuskuntalaln 6 luvun 10 S:ssa saadetyn kelpoisuutensa, jasenen
sij alLe tulee varaj asen.

Hallituksen on huofellisestr toimien edlstettavA osuuskunnan etLta.
Halfitus huolehtll osuuskunnan hallinnosta la toinrnnan
asianmukaisesta jarjestamisesta (yleistoinivalta) . Hallitrrs vastaa
siite, etta klrjanpidon ja varainhordon valvonta on asianmukai.sesti

jarjestetty.

1B S Hallituksen ko koukset
Hallituksen puheenjohtala vastaa siita, etta hallitus kokoontuu
tarvlttaessa. Puheenlohtajan on kutsuttava hallitus koo1le, ios
hallituksen lasen tal toimitusjohtaja sita vaatii. Jolfei
hallituksen puheenjohtala vaatimuksesta huolinatta kutsu kokousta
koo11e, kutsun voi toimittaa hallltuksen jasen, jos vahintaAn puofet
hallituksen jasenista hyvaksyy koolle kutsumisen. Kutsun voi
toimittaa myds toinltusjohtaja. Hallltus vor paattaa, ettii muukin
kuin hallituksen jasen saa o11a lasna kokouksessa.
Tolnitusjohtajafla on oikeus olfa fasna hallltuksen kokouksissa la
kayttaa nrissa puhevaltaa, vaikka han ei o.Iisikaan hallituksen
lasen, joIIer ha]Iitus paata toisln.
Hallitus on paatosvaLtainen, kun saapuviLla on enenunan kuln puolet

ei kuitenkaan saa tehda,
jasenille
mukaan
mahdolflsuuksien
ole
el1ei kaikille hallituksen
var.attu tilaisuutta osallistua asian kasittelyyn. .los hallltuksen
jesen on estynyt, hiinen tiIalleen tulevaLfe varajasenefle on
varattava tilarsuus osallistua asian kasittelyyn.
sen jasenten koko lukrmaaraste. Paat6sta

Hallituksen kokouksessa tulee paetokseksi se mielrpide, lota eneflrfl:in
kuin puofet lasne ofevista on kannattanut tai los aanet menevat
tasan, se miel.rpide, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallltuksen
puheenjohtajan vaalissa aanten mennessa hallituksessa tasan
puheenj ohtaj a valitaan arvaIla.

il
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Jos peatds tehdaan teknisen apuvalineen kautta, peatds on
kirjattava/ allekirjoltettava, numeroitava ja siiilytettava
noudattaen, mita hat.lituksen kokouksen poytakirjasta saadetaan

Hallituksen kokouksesta on taadittava pdytakirja, jonka
allekir:j olttaa kokouksen puheenj ohtaj an tisaksi ykii hallituksen
siihen valltsema kokoukseen osallistunut jasen. ial.lituksen
jasenelfa ja toinitusjohtajafla on oikeus saada eriava nlelipiteensa
merkityksl pdytakirjaan. pdytakirja on numeroitava juoksevasti ja
sailytettava l-uotettavalla tavalla.
195 Tolml t.us j ohta j a
Osuuskunnalla voi o.L1a

toimitusjohtaja, jos hallitus niin Daattaa.

Toimitusjohtajan nimittaa osuuskunnan ha11ttus.
20S Toiminlmen kirjoittaminen ja prokura
Osuuskunnan nimen kirjo.ittavat tolnitusjohtaja
jasenet aina kaksi yhdessa.

ja hallituksen

Hallitus voi antaa toininimen kirjoittamlsoikeuden osuuskunnan
palveluksessa olevllIe henkiloille siten, he kirlolttavat toiminimen
kukin erikseen yhdessa toimitusjohtajan tai hallrtuksen jonkun
jasenen kanssa tai keskenaan kaksi yhdessa.
Hallitu6 voi paattaa

my6s prokuran antamisesta.

2IS - . 1i kaus' Ja t1-inp;atos
Osuuskunnan tilikausi on kafenterivuosi. Kultakin tilikaudelta

laadittava tilinpeetos.

Tilinpaatos ja toimintakertomus on laad_ittava neljlin
kuLuessa tilikauden paatt}miseste.

on

kuukauden

Tilinpaatos ja toinintakertonus on jatettava tilintarkastajille
tarkastettavaksi viinelstaen kuukautta ennen sita kokousta, jossa
tuloslaskefna ja tase esitetaan vahvtstettaviksi.
22S Tl l intarkasta j at
Osuuskunnalla on vahint5an

yksi tilintarkastaja ja
varatilintarkastaja tal tilintarkastusyhteiso, iotka valitaan
tolstaiseksi.
235 Osuuden siirto ja Eiirron saajan oikeus
osuus voidaan siirtaa, nutta jasenyytta ei voida toiselle luovuttaa.
Jos jasen on silrtanyt osuutensa toisette, on siirronsaaja joka
tayttaa jaseneksi paasenisen edel.lytykset, hyvaksyttava osuuskunnan
I aseneksl ,

Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jasenyytta kuuden kuukauden
kuluessa

siirrosta.

Silrr.onsaajalla on olkeus lukea hyvakseen s1]rtajan suorlttama
liittlr0ismaksu sar0oin kuin osuusnaksunsa lyhennykseksi siirtaj an
osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu maara. Siirronsaaja saa talloin
my6s muut osuuskuntalakiin ja naihin saantoihln perustuvat
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taloudelllset edut ja velvot.Iisuudet, jotka silrtaiatla olisi oIfut,
jos hanen jasenyytensa olisi jatkunut.
245 Kuolleen jasenen oikeudenonistajan oikeus
KuoIIeen jasenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus taman
osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus liiseneksi piilisemiseen.
vuoden kuluessa kuolinpaivasta hakee osuuskunnan jasenyytta
edellytykset jasenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.

i3

jos
ja

hiin

Oikeudenonistajalla, joka sanotussa ajassa tekemastadn hakemuksesta
hyvaksytaan osuuskunnan jaseneksi, on talloin oikeus fukea hyvakseen
vainajan suolittana liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa
lyhennykseksi vainajan osuusnaksusta osuuskunnalle maksettu maara.
Oikeudenomistaja saa ta116in my6s muut osuuskuntalakiin ja neihin
saant6lhin perustuvat taloudelliset olkeudet ja velvolfisuudet,
jotka valnajalla ollsi elaessaan o1Iut.
255 Jesenen erottaminen
Jasen voidaan erottaa, jos hen on lalminlydnyt jasenyydesta johtuvan
velvoll.isuutensa/ ei enaa kayta osuuskunnaD palveluita, aiheuttaa
osuuskunnalle vahinkoa tai muutoln toimii osuuskunnan edun
vastaisesti. Jasenen eroltar0lsesta paattaa ha111tus.
Jasenelf e on toimitettava kiriallinen ilmoitus erottamisperusteesta
ja paatoksen tekevasta hallituksen kokouksesta vahintaan kuukautta
ennen kokousta,
265

Ylij

aaman j akami-nen

Ylilaamaa voidaan jakaa jasenille tilikauden aikaisen osuuskunnan
palveluiden kayton perusteella tai korkona ti'Likauden alkuun
mennessa maksetuille osuusnaksuj'lle tai vapaaehtoisilfe osuuksilfe'
Yfijaama voidaan jakaa samalla kertaa yhdella tai useammalla
perusteella, Ylijaaman jakanisesta paiittaa osuuskunnan kokous.
275 osuuskunnan purkautuminen ja selvitystila
Paatos osuuskunnan vapaaehtoisesta purkanlsesta ja sefvitystifaan
asettanisesta tehdaan osuuskunnan kokouksessa. Paatds on pateva, jos
slta kannattavat jasenet/ joilla on vahintaan kaksi kolmasosaa

annetuista aanista.

28S Varojen jakaninen osuuskunnan purkautuessa Jos osuuskunta
puretaan, paattea osuuskunnan kokous miten osuuskunnan omaisuuden

Mikiili saastoa ei jaeta jasenille, se on
kaytettava vesihuoltotolrnintaa edistaviln tai yleishyodyllisiin
saast6 kaytetaan,
tarko i tuksi

in.

295 Eriniel i syydet

Riidat tolselta puofen osuuskunnan ja toiseLta puoLen hallituksen
j:isenen tai osuuskunnan muun edustalan, selvitysmiehen,
tilintarkastajan tai osuuskunnan jasenen valilla ratkaistaan
osuuskunnan kot ipaikkakunnan karal aoikeudes sa '

Saantoien muuttaminen
Saantdjen muuttamj-sesta pa:itta:i osuuskunnan kokous' Paatos on
pateva; ellei Iaissa tai naissa saannoissii oIe toisin sanottu' ios
3OS
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sita kannattavat jasenet, joiILa on vahlntaan kaksi
annetuista aani sta.

kolmasosaa

