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Vuosikokous lähestyy. Merkitse jo almanakkaasi to. 28.4.2016 klo 18.00 Uuraisten 

kunnanvirastolla. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

 
Vuosikokous on hyvä paikka vaikuttaa mm. tehtävien hoitoon ja osuuskunnan tulevaisuuteen. Osuuskunnan 
hallitus on toiminut pitkään samojen henkilöiden vetämänä ja uusia voimia tarvitaan avautuviin 
hallituspaikkoihin. Hallituksen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää vesi- ja viemäriverkostoa, sekä kehittää 
osuuskuntaa. Talous on saatu tiukkojen toimien avulla hyvälle mallille. Vuosittaisiin huoltoihin, vikatilanteisiin 
ja korjauksiin pystytään varautumaan, sekä maksamaan laskut ajallaan. Aina ei tehtävä ole ollut helppo, 
mutta yhteistyöllä ja vuosien kokemuksella kaikesta on selvitty kunnialla. Jokaisen meistä on hyvä 
ymmärtää, että osuuskunta olemme me. Kulut jotka tulevat osuuskunnalle, tulevat meidän jokaisen 
maksettavaksi. Toivomme, että Uuraisten kunta palauttaisi vedestä ja jätevedestä antamansa alennuksen 
25%:iin (nyt 10%). Jäsenten yhteydenpito kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston jäseniin voisi auttaa 
asiassa. 
 

Kuluneesta talvesta 

 
Vähäluminen ja ajoin kova pakkanen on asettanut myös osuuskunnalle haasteita, kun jäätyneistä 
pumppaamoista saatiin ilmoituksia. Kun lunta on vähän, saattaa pumpusta lähtevä putki jäätyä.  
Näitä jäätymisiä voi ehkäistä parhaiten yksinkertaisilla toimilla: 
- pumppaamon kannen ympärille ja päälle kannattaa kasata lunta 
- vanha mattokin suojaa tarvittaessa 
- säännöllinen käyttö (vessan vetäminen, veden normaali käyttö) estävät jäätymistä 
 
Jäätymisen ohella kesälläkin viemäreihin ja pumppaamoihin jähmettyvä rasva aiheuttaa paljon ongelmia. 
Puhdista esim. paistinpannu talouspaperilla ennen pesua. Ruokaöljyjä tai paistorasvaa ei saa kaataa 
viemäriin.  
 
Jos näet pumppaamon päällä olevan punaisen valon palavan, ota viipymättä yhteyttä osuuskunnan 
puhelimeen (040-5321175) tai hallituksen jäseneen. Omin neuvoin saamme suurimman osan vikatilanteista 
ratkaistua ja tarvittaessa hoidamme paikalle muuta apua yhteistyökumppaniyrityksistä. 
 
Vesimittarit luetaan kolmesti vuodessa. Ilmoitukset helmi-, kesä- ja lokakuun viimepäivinä sähköpostilla 
tilitoimistoon osoitteella: kirsi.viitanen@pp.inet.fi tai osuuskunnan puhelimeen 040-5321175. 
 

Vielä vakuutuksista! 
 
Tarkista, ovatko vakuutuksesi ajan tasalla. Vesivahinkoa ei peruskotivakuutus korvaa. Vakuutussäädöksissä 
on myös rajoitteita, et voi itse asentaa esim. astianpesukonetta tai pyykinpesukonetta, vaan työhön tarvitaan 
ammattilainen. Käyttämällä alan ammattilaista saat asennukselle asianmukaisen takuun ja voit hyödyntää 
kotitalousvähennyksen verotuksessa. Alennusta vakuutuksesta voi saada myös parantamalla omaa 
varautumista esim. kosteushälyttimen avulla. 
 
Yhteistyöterveisin Vesiosuuskunta Uurainen 
Hallitus 
 

 
Huom! 
Ajankohtaiset asiat, yhteystiedot, lomakkeet jne. löydät nettisivultamme: 
www.vesioskuurainen.fi  
  

Osuuskunnan sähköposti: vokuurainen@gmail.com   
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