AJANKOHTAISTA
VESIOSUUSKUNNILLE
VESIOSUUSKUNTIEN SÄHKÖENERGIAN YHTEISKILPAILUTUS
Joukossa on voimaa. Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry kilpailuttaa erilaisia vesiosuuskuntien
yhteishankintoja. Kilpailuttamalla hankintoja yhdessä saadaan huomattavia kustannussäästöjä.
Nyt syksyisenä aiheena on sähköenergia. Suomessa on yhteensä noin 1 500 vesiosuuskuntaa.
Vedenpumppaukseen ja -käsittelyyn kuluu paljon sähköenergiaa. Satojen vesiosuuskuntien
yhteenlaskettu sähkönkulutus nousee kilowattitunneissa niin korkeaksi, että luvassa on todella
kannattava yhteiskilpailutus ja luvassa selvää säästöä sähkölaskuun.
Kutsumme kaikkia asiasta kiinnostuneita vesiosuuskuntia ja yhtymiä osallistumaan sähkön
kilpailutukseen.
Ilmoita siis kiinnostuksenne sähköpostitse info@vesiosuuskunnat.fi pe 31 .1 0.201 4 mennessä,
niin saat paluupostina linkin ilmoittautumislomakkeeseen. Osallistuminen ei sido hankintaan,
mutta mahdollistaa edullisen sähkösopimuksen varmistamisen.

Osallistumisen hinta on 50 euroa/vesiosuuskunta sis. alv,
SVOK ry:n jäsenille jäsenetuna osallistuminen on veloitukseton.
Ota yhteyttä ja kysy lisää

SVOK ry:n puolesta
vesi-isännöitsijä Margit Yildirim,
puhelin 044 5082 846, email margit.yildirim@puhdasvesi.fi
Suomen Vesi-isännöinti avustaa SVOK ry:tä käytännön toimissa.
Ennakkotietona: seuraava, marras-joulukuulle ajoittuva yhteiskilpailutuksemme koskee siirrettäviä
desinfiointilaitteistoja. Uudistunut lainsäädäntö vaatii 1 .3.201 5 alkaen kaikilta talousvettä toimittavilta
vesihuoltolaitoksilta, myös vesiosuuskunnilta desinfiointivalmiutta. Desinfiointi on kyettävä aloittamaan
kuuden tunnin kuluessa saastumisepäilystä, ja valmiina on oltava syöttöyhteet, laitteet, kemikaalit ja
henkilökunnan osaaminen. Kompaktin kloorauslaitteiston hankinta saattaa siis olla monelle ajankohtaista.
Seuraa ilmoitteluamme tai kysy lisää!

Me Tunnemme Veden!

VESI-ISÄNNÖINTI ON PALJON ENEMMÄN KUIN TILITOIMISTO
Vesiosuuskunnissa on perinteisesti totuttu tekemään paljon talkoilla ja talouspuolella apuna on ollut
lähinnä tilitoimisto. Monissa vesiosuuskunnissa on kuitenkin huomattu talkooväen jaksamisen rajojen
tulevan vastaan. Tehtävää on paljon. Lainsäädännön muutokset eivät myöskään vähennä tätä taakkaa,
vaan päin vastoin velvoitteita on tullut lisää.
Jos vesiosuuskunnan halutaan pyörivän hyvin, taloudellisten ja teknisten asioiden olevan kunnossa, ja
kaikkien velvoitteiden olevan hoidettuna ammattimaisesti, sekä lisäksi osuuskuntaväen oman
työpanoksen pysyvän kohtuullisena eikä vapaa-ajan varastavana harrastuksena, voi ratkaisuna olla
vesi-isännöintipalvelun käyttöönotto.

Vesi-isännöinti voi kattaa tiettyjä toimintoja tai olla ns.
täysisännöinti. Vesi-isännöitsijä voi olla hallituksen apuna tai
esimerkiksi toimia toimitusjohtajana. Tilitoimistoon verrattuna
vesi-isännöitsijä on laajemman osaamisen omaava
vesihuollon ammattilainen.
Perinteinen tilitoimisto hoitaa kirjanpidon ja ehkä laskutuksen.
Vesi-isännöitsijä sen sijaan pystyy huolehtimaan asioista
laajemmin: vesihuollon teknisten, lainsäädännöllisten ja
hallinnollisten asioiden osaaminen varmistaa toimintojen todellisen
toimivuuden ja auttaa pitämään vesihuoltotoiminnot terveellä
pohjalla.
Esimerkiksi vesihuoltolaitoksen hallinnointiin kuuluu mm. velvollisuuksista perilläolo ja niistä
huolehtiminen, talouden vakaalla pohjalla pitäminen ja ammattitaitoinen ymmärrys mm. huoltojen ja
ylläpidon tärkeydestä. Vaadittujen asiakirjojen laadinta ja päivitys, viranomaisyhteyksien hoito ja
asiakasyhteydenotoista huolehtiminen vapauttavat vesiosuuskunnan talkoolaiset vaativista, aikaavievistä
ja myös tietotaidon jatkuvaa päivittämistä vaativista tehtävistä. Myös järkeistetty maksujen määrittely ja
vesilaskutus, vesihuoltolaitoksia koskevat erityisvaatimukset huomioon ottava taloushallinto ja
verosuunnittelu auttavat pitämään vesiosuuskunnan talouden sillä kannattavuuden, läpinäkyvyyden ja
myös tulevaisuuden huomioivalla tasolla, jota lainsäädäntö vaatii. Vesi-isännöitsijä huolehtii puolestanne!

Ota yhteyttä ja kartoitetaan tarpeenne yhdessä
vesi-isännöitsijä Margit Yildirim,
puhelin 044 5082 846,
email margit.yildirim@puhdasvesi.fi

Me Tunnemme Veden!

