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YLEISTÅ
Pohjoiskulman vesiosuuskunnan perustava kokous pidettiin 22.4.2010ja se rekisteröitiin
5.7.2010.
Pohjoiskulman vesiosuuskunnan hallituksen kokouksia pidettiin kertomusvuoden aikana
yhteensä 11. Osuuskunkkokous pidettiin 10.5.2012. Osuuskunnan hallitukseen valittiin
seuraavat henkilöt: Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tapani Ahokas, Martti
Sjölund, Teuvo Vainio, Juha Laurila, Lasse Lavila ja Jouko Nurmi uudelleen ja uusiksi
jäseniksi hallitukseen Tapio Heikola, Juhani Siivonen ja Aleksi Sukari. Varajåseniksi
valittiin Matti Kaunela, Arto Kerttula, Olavi Kerffula, Tapani Laurila ja Janne Rinne.
Sihteeriksi valittiin Pirkko Lavila.
Lisiiksi påiätettiin, että myös varajäsenet kutsutadn hallituksen kokouksiin, joissa heillä on
puhe-ja esitysoikeus. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia vaan kokouksessa katsotaan
onko jollakin varajäsenistä åiåinestysoikeus. Hallituksen kokouksiin ovat myös osallistuneet
Henna Viherjtilaakso ja Matti Arvonen asiantuntijoina ja työmaan valvojina.
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Juha Laurila, varapuheenjohtajana Jouko Nurmi ja
Sihteerinä Pirkko Lavila.
Vesihuollon vastaavaksi valittiin Täpani Ahokas.

TOIMINTA
Alkuvuodesta tehtiin edelleen maankäyttösopimuksia ja sekä liittymissopimuksia Vekkan,
Kaariaisten, Haaron ja Leinmäen alueella. Keviiällä em. sopimusten tekeminen ulotettiin
Suontaan alueelle. Joko vesi- tai viemåiriliittyjiä tai molempien ottajien kanssa tehtiin
vuoden loppuun mennessä 42 liittymissopimusta. Vuoden aikana on saatu 23 kiinteistöä
viemåiriverkostoon ja vettä alettiin myydii joulukuun alussa.
Lisåiksi käytiin neuvottelut Laitilan kaupungin kanssa vesi- ja viemåiriverkoston
liittymismaksuista, jotka hyvåiksyttiin 5.1.2012 kokouksessa. Samoin neuvoteltiin kaupungin
kanssa vesi- ja viemåirimaksujen tukkuhinnoista.
Kaivuutöiden alettua tuli eteen rahoitusneuvottelut. Osuuskunta tarvitsi sekä
rakennusaikaista että pitkiiaikaislainaa. Lainoille saatiin Laitilan kaupungin takaus. Lainoille
piiätettiin hakea kolmensadantuhannen (300.000) euron yrityskiinnitytsJt pohjoiskulman
vesiosuuskunnan irtaimeen omaisuuteen ja pantata ne Laitilan kaupungille pankkitakauksen
vastavakuudeksi.
Lainatarjoukset pyydettiin Kalannin Såiästöpankilta, Lounaisrannikon Osuuspankilta ja
Nordealta, joilta tarjous saatiin ja joista hyväksyttiin Nordea pankin tarjous.
Avustuksia saatiin Laitilan kaupungilta 20% kokonaiskustannuksista ja Ely-keskukselta
40.000 €.
Runkolinjan tekeminen aloiteuiin 8.3.2012 jaleinmäelle runkoputki saatiin valmiiksi
kesåikuun alussa. Harjakaiset pidettiin Leinmäen §lätalolla 26.4.2012. Kesåin aikana saatiin
Leinmäellä kiinteistökohtaiset viemiiröinnit valmiiksi. Ensimmäinen pumppaamo laitettiin
kylätalole 20.6.2012. Henna Viherjåilaakso teki linjojen kartoitukset GBS:n avulla kartalle
tulevaisuutta varten.
Suontaan runkolinjan kaivaustyöt aloitettiin 1.12.2012. Runkolinjan alueella tehtiin syksyllä
viisi teiden alitusta.
Loppuvuodesta haettiin varsinaista toiminta-aluetta Vekkan, Kaariaisten, Haaron, Leinmäen
ja Suontaan alueelle, tulevaisuuden toiminta-aluetta haettiin Malkon kyläiin. Hakemus ja
kartat j ätettiin Laitilan kaupungin tekni selle toimistolle.


