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• Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan

Osuuskunnan kokous nro l9_v2

Aika: 18.2.2018 kb 15:29—17.30

Paikka: Kyläsaaren Kylätalo

Läsnä: 105, joista 46 valtakiijalba ja 15 muuta henkilöä nimilista Iiitteenä

(lute 1)

1. Kokouksen avaus
Jatevesiosuuskunnan puheenjohtaJa Jormo Liukkonen toivotti osakkaat
tervetulleiksi. Jormo Liukkonen ovasi Kylãsaaren Jatevesiosuuskunnan
ylimääräisen osuuskunnan kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtaJaksi ehdotettiin Jo hyvaksyttuin Raimo Kostensalo.

3. Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valiftiin Sinikka Ketonen.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja aäntenlaskijan valinta
Kokouksen pOytäkijantarkastajiksi Jo aantenlaskijoiksi valittUn Vesa Duldin Jo
Taisto Kehusmaa.

5. Läsnäolijatja läsnäolijoiden oikeudet
Läsnäolijat kirjattuin osallistujaluetteloon. 105 äänioikeutta kirjatthn
osakasluetteloon, joissa valtakirJallisia aanioikeuksia oh 46 ja osakkaita 59.
Muiden, kuin osakkaiden Ja heidän valtakijahhisten edustaJiensa hisiksi
kokoukseen osallistui 15 henkihöa, joUle annettUn Iasnäolo- Jo puheoikeus.

6. Todetaan kokouksen Iaihhisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut todettfln saantöJenmukaiseksi (15 2kk-2vk) ja kokous todettUn
Iaihhiseksi ja päätösvaltaiseksi. Sahkoposti Jo ilmoitustaulut 10.1.2018 ja SK:ssa
14.1.2018.(huite 2)

Kokous vahvistettiin saantbjen mukaisesti pããtbsvaltaiseksi

7. Päätetään kokouksen asialista
Puheenjohtaja Kostensalo aloitti keskustelun tiedustehlen, eftä onko muita asioita
esityshistaan.

Hyväksyttuin osuuskunnan kokouksen asialista (INte3)

8. Annetaan tiedoksi epäilyn kirjanpitorikoksen esitutkinnan
bopettamispäatös

Länsi-Suomen SwtäJänvuraston Kihlakunnan syyttäjä on päättänyt 9.1.2018
Iopettaa pyydetyn osuuskunnan kijanpitorikosepäilyn esitutkinnan. Paätbksen
kopio näyteftiin kokoukselle.

Keskusteltiin asiasta. PuheenJohtaja pääfti keskustelun.

9. Valmistelukeskustelu osuuskunnan toiminnasta ja mahdohlisen purkamisen
vaikutuksista
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Kauko Ojala cli jättänyt osuuskunnan kokouksessa 26.11.2017 19 osuuskunnan
jäsenen vaatimuksen osuuskunnan purkamisesta ja aseftamista selvitystilaan seka
runkolinjan luovuttamisesta Porin Vedelle.

Osuuskunnan säannbissa 26 § on kijattu, että: Paatbs osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja
selvitysblaan asettamisesta tehdãn osuuskunnan kokouksessa. Paätös on pätevä, jos asia on kasiteltyja
muuttamatta hyváksytty 2 perakkaisessa osuuskunnan kokouk5essa, joiden valiã on vahintãän 1 kuukausi.

O9iuskuntalain 14.6.2013/421 5.Iuvun 29 mukaan: Jos päätos on tehtãvâ mäãräenemmiställa,
osuuskunnan kokouksen paatdkseksi tulee ehdotus, jo on kannattanut vahintäan kaksi kolmasosaa
annetuista äänistä. Maäräenemmiställä tehtaviä päätoksia ovat, jollei muualla tassa laissa sadeta tai
saannoissã määráth toisin: osuuskunnan asettaminen selvitystilaan ja selvitystilan opettaminen.

Jarno Norqârd selvitti perusteet luovuttamisen vaikutuksista seka hyödyt, haitat ja
mahdolliset hita-asiat ja nhden riskit seka ongelmat. ]áljellä jäävien varojen
jakaminen teettãa ongelmaa, koska jakoperuste mahdollisuuksia on useita:
osuuskunnan jäsenyys, jolloin kaikille palautettaisiin yhtä paijon,
hankintakustannus, jolloin varat jaetaan shnä suhteessa kuinka paijon
osuuskunnan jãsen on maksanut lüttymisestäan, maksuperuste, jolloin ne keneltã
varoja on vuosjttain kertynyt enemmän saavat suhteellisesti isomman osuuden
palautuksesta. Jakoperusteen on oltava jokaisen osakkaan allekirjoituksellaan
hyvaksyma. Täma selvitys oh nahtavilla nettisivustossa www.kvlasaarifi/ aktiviteetit.

]uhani Malmivuori selvitti tekniset vaatimukset pumppaamoista ja logiikoista sekä
nykyisen huoltojen hoidon. Lisaksi han selvitti pumppaamoissa esiin tulleita vauriota
johtuen ukkosen ja myrskyjen aiheuttamista vaurioista, jä&ymisistä ja kayttovirheista
vuosilta 2009-2017. Lisäksi han selvitti ympäristoriskien mahdohlisuuksista ja nNhin
varautumisesta sekä toimivan jätevesihuollon vaikutuksesta kiinteistbn arvoon.

Juhani Malmivuori selviw valmistelemansa eriavän mielipiteen ja vaatimuksen
kirjattaviksi kokouksen pbytäkijaan, mikäli osuuskunnan kokous päättãä
käynnistää osuuskunnan purkamisen. Kokouksen osallistujilla ohsi halutessaan sUnä
tapauksessa ollut mahdollisuus yhtyá eriävään mielipiteeseen ja vaatimukseen.

Keskustelua käytiin vilkkaasti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti keskustelun.

10. Käsitellään vaatimus osuuskunnan purkamisen käynnistämisestä
Aänestys suoritettNn suijeftuna Iippuäänestyksena. Osuuskunnan purkamiseen olisi
tarvittu vähintäan 70 äántà.

Aänestystulos: Purkamisen kannalla 22 aanta, Säilytetään ja jatketaan entiselläan 81
ääntä, Tyhjiä I äãni, Hylattyjä 0, palauttamatta 1 ääni.

Osuuskunnan kokouksen paatoksena vahvistettiin: Osuuskunnan purkamiseen ei
ryhdytä ja osuuskunta jatkaa toimintaansa.

11. Muut mahdohljset asiat
Muita asioita ei tullut esille.

12. Kokouksen pääftäminen
Hallitus ja isännbitsija Jarno Norgärd kNttivat kaikkia kokouksen toimijoita, osakkaita

ja osalhistujia. Osuuskunnan seuraava kokous on 15.4.2018. johon toivotaan runsasta
osanottoa.

Puheenjohtaja Raimo Koskensalo päãtti kokouksen kb 17.30.

Porissa ...1,.j L.2OIS
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Ramo Kostensalo Sinikka Ketonen
puheenjohtaja sihteeri

Olemme lukeneet p jan ja t neet Sen kokouksen kulun mukaiseksi. Porissa J _.2018

Vesa Duldin Taisto Kehusmaa
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