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Läsnä:

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kari Rautiainen avasi kokouksen klo 17.54

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa

(pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänten taskijoina)

Puheenjohtajaksi valittiin Kari Rautiainen, sihteeriksiJuha Rissanen, sekä pöytäkirjan
tarkastajiksi valittiin Kalle Ratilainen ja Kari Törrönen, jotka toimivat tarvittaessa
myös ääntenlaskijoina.

Kokouksen laillisu us ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Esityslistan hyvä ksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi esitetyssä muodossa.

Vuosikokous aika ja paikka

Päätettiin pitää vuosikokous kunnantalolla24.8.2020 klo 18.00 alkaen. lsännöitsijä
selvittää onko paikka käytettävissä.

6. Maankäyttösopimus NN

Hallitus päätti hyväksyä NN kanssa neuvoteltu maankäyttösopimuksen, jolla
korvataan 500 € aiemmin jätevesiviemärilinjan rakentamisesta aiheutunut haitta.
Hallituksen jäsen MM jääväsi itsensä käsittelyn ajan.
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4.
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5.8.2020 klo 17:30.

Seurantalo/ takkahuone, Seurantalontie 1, 77820 Pöljä

Kari Rautiainen, puheenjohtaja

lrma Miettinen, Hannu Rasin varahenkilö

Ritva Puustinen, sihteeri

Kalle Ratilainen, jäsen

Kari Törrönen, jäsen

Juha Rissanen, vesi-isännöitsijä
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Päätettiin, että kiinteistöpumppaamoiden hälytinjärjestelmät selvitetään ja

muutetaan ne toimimaan vain hälytysvaloilla ja varmistetaan pumppaamoiden

toiminta. Asiasta n euvotellaan tarkemmin huoltoyrittäjän kanssa.

8. Paineenkorotusaseman suunnittelu Koivumäki

Valtuutettiin isännöitsijä neuvottelemaan Maveplanin kanssa paineenkorotusaseman

suunnittelusta.

9. Varastorakennuksen vesipiste/pesupaikka

Päätettiin va ltu uttaa isännöitsijä ti laamaan varastorakennu kseen vesipiste ja wc-

pönttö.

10. Uudetjäsenet
Hyväksyttiin uusina jäseninä kaksi puhtaaseen- ja jäteveteen ja entisille jäsenille kaksi

jätevesi I i ittymää, sopi m u kset hyvä ksytti i n.

11. Luistin ratojen jäädyttämiseen käytetyn veden laskutta mi nen

Päätettiin, ettei ratojen jäädytykseen käytettyä vettä laskuteta. Veden mittauksen
toteuttaminen maksaa enemmän kuin vedestä saatava korvaus. Lisäksi osa

luistelukentistä pidetään talkoilla. Hallitus katsoo, että osuuskunta tukee kyläläisten

omatoimisuutta antamalla veden. Lisäksi veden laskeminen jäädytykseen parantaa

alueen veden laatua, koska samalla verkosto tulee huuhdeltua kunnolla.

12. Muut esille tulevat asiat.
. Muita asioita ei ollut.

13. Seuraava kokous.
Puheenjohtaja kutsuu koolle vuosikokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen.

14. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20

Siilinjärvellä 5.8. 2020

Z-%-/
Kari Rautiainen

Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kalle Ratilainen KariTörrönen


