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SÄÄNNöT

Yritys- ja yhteisötunnus: lO57 487 -6
Kauppareki steri.numero : 6al - 259

Yhtiö: Ranta-Toivala-Uuhimäen vesiosuuskunta

Käsittelevä toimi sto: Kauppareki steri
Arkadiankatu 6 A
00100 HeIsinki, puh. 09 - 6939 500

JäIj ennöksen si säItö:
Voimassaolevat säännöt 27 -]-I - 2OO7
Voimassaoloaika 27 -!1 .2OO7 -

Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja
hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita on kumottu 1.1".1993.
Siihen perustuvat yhtiöjärjestys- ja sääntömääräykset sekä sen
nojalLa tehdyt merkinnät ovat mitättömiä.

Tiedot on tulostettu koneellisesti kauppareki sterj. j ärj e ste tmä stä.Patentti- ja reki sterihal Ii tuk sen paperille tulostettuna asiakirja
on alkuperäinen ilman aI leki rj oitusta.
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VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNöT

1s
Toiminimi ja kotipaikka
osuuskunnan toiminimi on Ranta-Toiva r a-uuhimäen vesiosuuskuntaja kotipaikka on Kuopi o .

2s
Toimiala
Osuuskunnan toimialana on rakentaa, yIläpitää ja hoitaa vesi_ ja
viemärilaitosta ja tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassajäseni1Ie. Osuuskunta voi tarjota vesihuoltopalveluja myösmuille vesihuoltolai toksi. t Ie.

3$
Jäseneksi, ottaminen
Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen
hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.
Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty.

Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, hallitus voi alistaaasian osuuskunnan kokouksen ratkai stavaksi .

4S
Muiden kui"n jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä
osuuskunnan verkostoon
Muutkin kuin jäsenet saavat hattituksen hyväksymän sopimuksentehtyään Iiittyä osuuskunnan vesi- ja vi e;äriv; rko stoän jakäyttää osuuskunnan paLveluj a.

s5
Sopiminen liittymisestä ja palvelujen käytöstäLiittymisestä osuuskunnan vesi- ja vi emäriverko stoon ja
osuuskunnan tarjoamien palvetujen käytöstä tehdään kii; allinen
sopimus .

Liittymiseen ja palvelujen käyttöön sovelletaan näid.en sääntöjenlisäksi edelIä mainittua sopimusta, osuuskunnan yleisiätoimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa.

65
Osuus ja osuusmaksu
JäseneIIä on oltava yksi osuuskunnan osuus.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on g4 euroa.

osuusmaksu on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan osoittamarrepankkitilille 30 päivän kuluessa j äseneksi hyväksymisestäluki en .

7$
Li i ttymi smak su
osuusmaksun Lisäksi. kukin jäsen maksaa jokaista erillistä vesi-ja viemäriliitäntäänsä köhti Iiittymismaksun.
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Osuuskunnan kokous vaftuuttaa hallituksen päättämään
liittymismaksun määrästä, määräämi sperustei sta, maksuajasta ja
tavasta ja muista ehdoj-sta. TäIIainen valtuutus voidaan antaa
viideksi vuodeksi kerral laan.

Osuuskunnan hall"ituksella on valta päättää, että
määrätynl ai si sta johtoliittymistä ei peritä Iiittymismaksua.
Jäsen voi siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön
luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajatte tai haltijatle.
Liittymismaksu palautetaan, kun osuuskunnan palvelujen kåyttö
Iakkaa kiinteistöI1ä pysyvästi rakennusten poistuessa käylöstäja Ij.ittymissopimus i rti sanotaan.

85
YIimääräinen maksu
Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöIIä päättää
ylimääräisen maksun perimisestä jäseniltä toiminnan aikanakiinteistön ostamista, rakennusten uusimista ja korjaamista tai
uusien laittej.den hankkimista ja rahoittamista varten- Maksu
voidaan periä ehdolIa, että sitä ei palauteta, tai se voidaanottaa lainana. Muuten maksusta määrää hallitus.
Ylimääräistä maksua peritään tai otetaan lainana jäseniltä
samojen perusteiden mukaan kuin Iiittymismaksua tai sen mukaankuin kukin jäsen käyttää hyväkseen osuuskunnan palveluita taisamanaikaisesti näilIä molemmilla perustei I la.
Ylimääräistä maksua voidaan kunkin tilikauden aikana määrätäjäsenten suoritettavaksi yhtenä tai useampana eränä yhteensä
enintään jäsenten Iiittymismaksujen nimellismäärä.

Jos ylimääräistä maksua otetaan lainana, Iainaerät palautetaanjäseniIIe aikaisintaan viiden vuoden ja viimeistään kymmenen
vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin
kukin lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys Iakiaa sitä
ennen, saa jäsen Iainan takaisin samalla kertaa kuin
osuusmaksunsa. taina saadaan palauttaa samoin yleisin
edellytyksin kuin o suusmaksu.

9s
Jäsenten henki 1ökohtainen vastuu
Jäsenet eivät ole henki lökohtai se s sa vastuussa osuuskunnan
sitoumuksista tai muista veloi sta.

10 $
Vesi- ja vi emäriverko ston rakentaminen, kunnossapito ja
uu si mi nen
Osuuskunta huolehtii vesi- ja vj. emäri j ohtoj en rakentamisesta
1i i ttämi skohtaan saakka.

11 5
Jäsenen velvo I li suudet
Jäsen on ve lvo I I inen :

1) tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen lj.ittymisestä ja
osuuskunnan palveluj en käyttämi sestä



hinnastoa
3) luovuttamaan osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata jäsenten
kiinteistö1]e johtavien osuuskunnan vesi- ja viemärijohtojen
rakentamista, korjaamj"sta ja uusimista varten
4) kohtuullista korvausta vastaan myöntämään osuuskunnalle
oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maallaan myös muita kuin 3)
kohdassa mainittuja vesi- ja viemärijohtoj a
5) sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama henkilö
tarkastaa vesi- ja vi emäriverko stoon Iii-tetyt johdot_

12s
Jäsenten yksimi el j.nen päätös
Osuuskunnan jäsenet voivat yksimielisenä päättää osuuskunnan
kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta- päätöksenteko
edellyttää kaikkien osuuskunnan j äsenten osallistumista ja
yksimieli syyttä -

Päätös on tehtävä kirjallisesti ja se on päivättävä ja vähintään
kahden jäsenen allekirjoitettava. Päätöksessä on mainittava
päätökseen osallistuneiden j äsenten nimet.

Kirjalliseen päätökseen sovelletaan muuten, mitä osuuskunnan
kokouksen pöytäkirjasta säädetään. Päätökseen ei kuitenkaan
tarvitse sisäIlyttää tai liittää ääniluetteloa.

2) noudattamaan osuuskunnan
vo i.ma s sa olevia vesihuollon

13 S

Osuuskunnan kokoukset
Osuuskunnan varsinainen kokous
hallituksen määräämänä päivänä
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hal I j-tuksen hyväksymj-ä kulloinkin
yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai

pidetään kerran vuode ssa
ennen kesäkuun loppua.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai se on muutoin Iain mukaan
pidettävä.

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, jollei hallitus
yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi jotakin muuta Suomen
paikkakuntaa.

Kokouksessa on kullakin jäsenetlä yksi ääni. Osuuskunnan
kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneillajäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Vaalissa
katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä
tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee
voimaan se mieJ-ipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

EIlei vaaleissa, milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu
useampaa kuin kahta henkilöä, kukaan oIe saanut enemmistöä
annetuista äänistä, toimitetaan uusi äänestys niistä
ehdokkaista, joita on äänestyksessä kannatettu- Valituksi
katsotaan tä11öin se, joka on saanut suurimman äänj.määrän.

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että
kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Ääniluettelo on otettava



Y-tunnus: LO57 487 -6
Sivu 4

pöytäkirjaan tai liitettävä siihen- Pöytäkirjaan on merkittävä
kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos. Jos päätös on
äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat
j akautuneet.

Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahd.en
kokouksessa sitä varten valitun pöytäki rj antarka staj an
tarkastettava ja aI lekirj oitettava.

14$
Osuuskunnan varsinainen kokous
Varsi-naisessa osuuskunnan kokouksessa käsite11ään seuraavat
asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämälIä
tavalLa ja onko kokous muutoin Iaillinen
3) esitetään tilinpäätös ja ti lintarka stu skertomus edelliseltä
ti likaudelta
4) päätetään tuLoslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja
toi.menpi tei stä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai
tappio antaa aihetta
5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä haLlituksen jäseni1le
ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
6) päätetään ylij äämän käyttämisestä
7) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
8) valitaan tarvittavat jäsenet haLl-itukseen
9) valitaan tarvittaessa vähintään yksi tiLintarkastaja ja
ti lintarka staj an varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden
hallintoa ja ti lej ä
10) kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan kirjeitse
11) käsitelIään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

ls 5
Kokou skut su
Hali-itus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan
kokoukseen on toimitettava jäsenilIe aikaisintaan kahta
kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Jos kokouksessa käsiteLLään osuuskuntalain 4 luvun 12 g:ssä
mainittua asiaa, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta
kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta postitse,
kirjaJ.Iisesti 1ähettiä käyttäen, telekopiona tai
sähköpo stivi e stinä jokaisetle jäsenetIe, jonka osoite on
osuuskunnan ti edossa.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai
osuuskuntalain 4 luvun 12 g:ssä tarkoitettua asiaa taj-kka uusien
osuuksien, Iisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista,
kutsussa on Iisäksj. mainittava päätö sehdotuk sen pääasiallinen
si säItö.

16s
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Osuuskunnan hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä, jotka
valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kaksi varaj äsentä.

Hallitukseen voidaan valita osuuskunnan jäsen tai
vaihtoehtoi se sti hänen aviopuolisonsa ja osuuskunnan jäsenenä
olevan yhteisön edustaja. Toimitusjohtaja void.aan valitahallitukseen riippumatta siitä, onko hän osuuskunnan jäsen.

Sellainen jäsen tai sellaisen jäsenyhteisön edustaj a, joka eisäännöIlisestj- käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksj.a, ei saakuulua hallitukseen-

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi, kaksi ja
yksi, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain-
Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan
puheenj ohtaj an ja varapuheenj ohtaj an.

17 S

Hallituksen kokoukset
HaIIitus on päätö sva ltainen, kun saapuvilla on enemmän kuinpuolet sen jäsenten koko lukumäärästä. päätöstä ei kuitenkaan
saa tehdä, eIlei kaikill-e hatlituksen jäseniIIe oIe
mahdol-Iisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asiankäsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt, hänen tilalleenturevalre varaj äsenelre on varattava tilaisuus osalristua asian
kä si tte lyyn.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota
enemmän kuin puolet 1äsnä olevista on kannattanut tai jos äänet
menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.
Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä
hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalIa.
Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuutarvittaessa. Lj-säksi puheenjohtajan on kutsuttavä hallitus
koolle, jos hallituksen jäsen taj. toj.mitusjohtaja sitä vaatii.Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan haltituksenjäsen, oikeus olla Iäsnä hallituksen kokouksissa ja kåyttääniissä puhevaltaa, jos ei hallitus määrätyissä talauksissa
toisin päätä.

HaIlitus käsittelee muun muassa seuraavät asiat:
1) päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista

2) päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien
sopimusten ehdoi sta

3) tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekäkirjanpitoa tahi määrää jonkun jäsenistään a5oittain
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4) päättää osuuskunnan kokouksen kooIIe kutsumisesta ja
valmistelee siinä käsiteltävät asiat ja

5) käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen
toimenpiteitä vaativia asioita.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka
allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja, jos hallitukseen
kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen
valitsema jäsen. Hallituksen jäsenelIä ja toimitusjohtajalla onoikeus saada eriävä mielipi.teensä merkityksi pöytäkirjaan.
Pöytäkirja on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä
luotettavalla tavalla.

18S
Toimi tu s j ohtaj a
Osuuskunnalla voj. olIa toimitusjohtaja, jos hatlitus niinpäättää. Toimi tusj ohtaj an nimittää ja erottaa osuuskunnan
hal l itus -

Osuuskunnan hallitus tekee toimj. tu sj ohtaj an kanssa kirjallisen
sopimuksen, jossa sovj-taan toj-mi tusj ohtaj an tehtävän hoitamj.seenja toimeentuloon li.ittyvistä asioi sta.

1es
Toiminimen kirj oittaminen ja prokura
Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja
hallituksen jäsenet aina kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa toiminimen ki rj oi ttami soikeuden päätökselrään
osuuskunnan palveluksessa oleval-le henkilölIe tai hallituksen
j äseneI le.
Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta-

20s
Tilikausi ja ti linpäätös
Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kuttakin tilikaudelta
on laadittava ti linpäätös.

TiIinpäätöksen tulee olla valmiina ja se on jätettävä
tilintarkastaj irre tarkastettavak si viimeistään kuukautta ennen
osuuskunnan varsinaista kokousta, kuitenkin viimeistään ennen
toukokuun loppua.

21 5
Ti Iintarkastaj at
Osuuskunnalla on vähintään yksi tilintarkastaja ja
varati Iintarkastaj a, jotka valitaan toistaiseksi.
22E
Osuuden siirto ja siirron saaj an oikeus
Osuus voidaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle
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luovuttaa -

Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka
täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset, hyväksyttävä
osuuskunnan j äseneksi .

Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden
kuukauden kuluessa si i rro sta -

Siirronsaajalla on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama
liittymj.smaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi si-irtäjän
osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Siirronsaaj a saa
tällöin myös muut o suuskunta I aki in ja näihin sääntöihin
perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka
s5.irtäjällä olisi oIlut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

235
Kuolleen j äsenen oikeudenomi staj an oikeus
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän
osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus j äseneksi pääsemiseen, jos
hän vuoden kuluessa kuolinpäivästä hakee osuuskunnan jäsenyyttä
ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.

Oikeudenomi staj a 1Ia, joka sanotussa ajassa tekemästään
hakemuksesta hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on täIlöj-n
oikeus lukea hyväkseen vainajan suorittama liittymismaksu samoin
kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi vainajan osuusmaksusta
osuuskunnalle maksettu määrä.

Oikeudenomi staj a saa tä1Iöin myös muut o suuskuntal aki in ja
näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset oikeudet ja
velvollisuudet, jotka vainajalla olisi eläessään ollut.

249
Jäsenen erottaminen
Osuuskunnan hallitus päättää jäsenen erottamisesta.
Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta,

1) jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan
suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä
johtuvia ve lvo I1i suuksi aan

2) jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen
osuuskunnan palve luksi a

3) jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai
muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti
4) jos jäsen toimii sopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassaolevien yleisten määräysten tai yleisten toimitusehtojen
vastai-sesti tai
5) jos jäsen joutuu konkurssititaan tai holhouksen alaiseksi.
25S
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Yli j äämän j akaminen
Ylij äämää voidaan jakaa jäsenille tilikauden aikaisen
osuuskunnan palveluiden käytön perusteella tai korkona
tilikauden alkuun mennessä maksetuille osuusmaksuille.

YIij äämää voidaan j akaa samalla kertaa yhdelIä tai. useammalla
perusteella, Ytijäämän jakamisesta päättää osuuskunnan kokous.

26S
osuuskunnan purkautuminen ja selvitysti 1a
Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja
selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa-
Päätös on pätevä, jos sj.tä kannattavat jäsenet, joilla on
vähintään kaksi kolmasosaa annetui.sta äänistä.

279
Varoj en jakaminen osuuskunnan purkautuessa
Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous miten
osuuskunnan omaj- suuden säästö käytetään.

Mikäti säästöä ei jaeta jäsenille, on se käytettävä
ve sihuo ltotoinintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin
tarkoituksiin.

28S
Erimie li syydet
Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen
hallituksen jäsenen tai osuuskunnan muun edustajan,
selvitysmiehen, ti lintarkastaj an tai osuuskunnan jäsenen väli11ä
ratkaistaan osuuskunnan kotipaikkakunnan käräj äoikeude s sa

29$
Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on
pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin sanottu,
jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi
kolmasosaa annetuista ääni stä.


