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HIRVASKYLÄN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA TIEDOTTAA 

Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan puhelinnumerot 

Muistutuksena kaikille osakkaille Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan puhelinnumeroista: 

Yleiset tiedustelut 

040 - 520 1145 (Hannu Mursunen) 

 

Laskutus, maksuajan muutokset, mittarilukemat   

040 - 576 2855 (Marja-Liisa Suuronen) 

 

Vika- ja häiriöilmoitukset (Ilmoitukset ja kyselyt, jos vedenjakelussa on vika tai häiriö) 

040 - 520 1145 (Hannu Mursunen) 

0400 - 243 996 (Matti Kolehmainen) 

040 - 558 3508 (Jouko Lummi) 

 

Vikatiedotepalvelu (HUOM! numeroon ei vastata, numerosta tulee ainoastaan tiedoteviestejä) 

040 - 589 2588 

 

Tiedotustoiminta 

 

Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunta on kehittänyt tiedotustaan viimeaikaisista ongelmista johtuen. 

Ensisijainen tiedotuskanavamme kaikille osakkaille on edelleen tekstiviestit. Olemme ottaneet 

rinnalle tiedotukseen myös Facebook -sivun (Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunta). Kaikki tiedotteet 

näkyvät tulevaisuudessa myös Facebook -sivuilla, Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan www-

sivun etusivulla osoitteessa www.hirvaskylanvesihuolto.fi sekä tiedotteet sivulla osoitteessa 

http://hirvaskylanvesihuolto.fi/s9y/ . 

 

Muistutamme myös siitä, että Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan alueella vettä tulee kahdesta 

eri suunnasta. Kangashäkin puolella Uuraisten vedenottamo palvelee Kangashäkin taajama-

aluetta. Muualle vesi tulee Äänekosken energialta tai osakkaan omasta kaivosta. Häiriötilanteissa 

tiedotteet eivät siis aina koske kaikkia osakkaita ja tästä syystä pyrimme kohdistamaan 

tiedotustoimintamme juurikin niihin talouksiin keitä tiedote koskee.   

 

Osakkaiden puhelinnumerot 

 

Jos puhelinnumerosi muuttuu, ole ystävällinen ja ilmoita siitä Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnalle 

tekstiviestillä tai soittamalla numeroon 040 - 576 2855. Jos laitat uudet yhteystietosi tekstiviestillä 

laita viestiin nimesi, osoitteesi ja uusi puhelinnumerosi.  

 

Esimerkkiviesti: 

Matti Möttönen, Möttösentie 5, 050-5211111 

 

Toimittamalla puhelinnumerosi Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnalle varmistat, että saat kaikki 

vedenjakelua koskevat ilmoitukset ja vikatiedotteet suoraan puhelimeesi. 

  

http://www.hirvaskylanvesihuolto.fi/
http://hirvaskylanvesihuolto.fi/s9y/
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Tiedotusjärjestelmän testaus 

 

Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunta suorittaa täysmääräisen tiedotusjärjestelmän testauksen 

sunnuntaina 12.3.2017 klo 12.00.  

 

Tällöin lähetämme tekstiviestin jokaiselle osakkaalle (henkilölle kenen yhteystiedot löytyvät 

tehdystä vesisopimuksesta). Sama tiedote pitäisi löytyä tällöin myös Facebookista sekä 

Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan www-sivuilta (etusivu ja tiedotesivu).  

 

Toivomme, että tarkkailette puhelintanne ko. ajankohtana. Jos jostain syystä ette saa viestiä noin 

tunnin kuluessa ko. ajankohdasta, pyydämme teitä laittamaan puhelinnumeronne tekstiviestillä 

numeroon 040 - 576 2855 ja kirjoittamaan viestiin nimenne, osoitteenne sekä puhelinnumeronne.  

 

Esimerkkiviesti: 

Matti Möttönen, Möttösentie 5, 050-5211111 

 

Jos haluatte tulevaisuudessa tiedoteviestit useampaan kuin yhteen numeroon, myös tämä on 

mahdollista. Tällöin lähettäkää samansisältöinen viesti kuin uudessa numerossa, mutta lisätkää 

viestin alkuun teksti NUMERON LISÄYS. 

 

Esimerkkiviesti: 

Numeron lisäys: Liisa Möttönen, Möttösentie 5, 050-5222222 

 

 

 

Aurinkoista kevättä! 

 

t: Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan hallitus 


