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Ranta-Toivala-Uuhimäen vesiosuuskunta on rekisteröity 20.6.1996 

Osuuskunnan toiminimi on Ranta-Toivala-Uuhimäen vesiosuuskunta ja kotipaikka on 
Kuopio. 

 
Osuuskunnan toimiala:  

Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta ja 
tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassa osuuskunnan jäsenille. 

 
Osuuskunnan toimintaa 2017: 
 
Osuuskunnalle rakennettiin Koulupolulle viemärin pääpumppaamon viereen varasto-
kontti. Ko. kontissa säilytetään varapumppuja, keskeisiä varaosia sekä arkistoitavat 
materiaalit. Kontin seinillä on nähtävillä verkostokartat ja sieltä löytyy myöskin ajanta-
salla oleva varautumissuunnitelma. 
 
Osuuskunnan hallintaa muutettiin kesällä siten, että operatiivista toimintaa hoitamaan 
valittiin toimitusjohtaja. Toimitusjohtajana toimii toistaiseksi Timo Pernu. 
 
Kesällä teetettiin desinfiointisuunnitelma poikkeustilanteita varten. Sopimus laitteiston 
osalta vielä kesken. 
 
Osuuskunnalle hankittiin sähköposti ositteineen, tämän hetken jäsenistön osoitteiden 
kattavuus yli 90 %. Hankinnalla siirrytään asteittain sähköiseen viestintään. 
 
Veeti-järjestelmään syötetty perustiedot. 
 
Hyvitettiin syksyn vesilaskussa 100  € palautusta jätevesiliittymämaksusta. 
 
Viety Viestintäviraston (verkkotietopiste.fi) karttapohjalle osuuskunnan toiminta-alue. 
Toimi perustuu Yhteirakentamislakiin276/2016 
 
Osuuskunnalla Vesihuoltolain edellyttävät  kotisivut http://www.rantatoivala.vosk.fi/ 
 
Osuuskunnan kirjanpitoa ja laskutusta hoitaa  Kuopion Ykköstilit Oy ja  
tilintarkastajana jatkaa Tilipalvelu Sirpa Koponen Oy.  
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Osuuskunnan toiminnan seuranta ja valmiudet 
 
Osuuskunnan toiminnasta pidetään päiväkirjaa, johon merkitään mm. suoritetut 
pumppujen huollot, vaihdot  jne. 
 
Osuuskunnalle 2012 tehtyä kirjallinen Varautumissuunnitelmaa päivitetään vuosittain 
terveystarkastajan kanssa. Suunnitelmassa on toimintaohjeet, puhelinnumerot yms. 
häiriö- tai vaaratilanteiden varalle.  

 
Osuuskunnalle 2013 rakennettua ryhmätekstiviestijärjestelmää käytettiin 
tiedottamiseen, rinnalla käytettiin myöskin sähköpostia.  
 
Liittymien siirtoja: 
 
Markku Pohtinen > Tuomas Sopanen ja Eeva-Maria Heiskanen 
Mauri Ruponen pk. > Maarit Karhunen 
Eino ja Hilkka Makkonen > Liisa Laukkanen 
Tapani Jauhiainen > Anna Jauhiainen 
Eija ja Petri Vuotilainen > Mirella Miettinen 
Eila Virta > Ilja Knuutinen 
Markku Nykänen > Elina Raittinen 
 
Uusia jäseniä: 
Vieno Haritonoff 
Kiinteistöyhtymä Karvonen 
Niiranen Marko ja Miettinen Mira 
Rinne Teppo 
 
Osuuskunnan kokoukset 
 
20.4.2017 pidettiin Osuuskunnan varsinainen kokous. 
Osuuskunnan hallitus piti 8 kokousta. 
 
Osuuskunnan hallitus 2017 

- Jani Tuovinen, pj. 
- Seppo Kolehmainen, varapj. 
- Seppo Turunen, jäsen 
- Markku Toivanen, jäsen 
- Timo Pernu, jäsen / tj. 
- Hannu Pohtinen, varajäsen  
- Kaisa Vesalo, varajäsen 

 


