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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 2019: 
 
Osuuskunnan toiminta kokonaisuudessaan sujui suunniteltuna ja tasaisena, 
mitään merkittävää yllätystä toiminnan tai talouden suhteen ei tapahtunut. 
Teimme syksyllä poikkeavasti kaikkien pumppaamoiden pesut (kustannus  
n.13 th€), joka näkyy tuloksessa ed. vuoteen verrattuna, muilta osin toiminnan 
tulos parani. 
 
Viemäri investointiin liittyvä liittymämaksun palautus 100 €, hyvitettiin syksyn 
laskutuksessa.  
 
Osuuskunta siirtyi käyttämään sähköpostia viestinnässään (peitto 94 %). 
Vikailmoitusten osalta rinnalla on edelleen v. 2013 rakennettu tekstiviestijärjestelmä. 
 
Veeti-järjestelmään syötetty perustiedot. 
 
Osuuskunnalla Vesihuoltolain edellyttämät kotisivut http://www.rantatoivala.vosk.fi/ 
 
 
Osuuskunnan kirjanpitoa ja laskutusta hoitaa 
 Kuopion Ykköstilit Oy ja  
tilintarkastajana jatkaa Tilipalvelu Sirpa Koponen Oy.  
 
 
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 käytetään vika- 
tiedottamiseen, ensisijaisena tiedotuskanava toimii kuitenkin sähköposti. 
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Liittymien siirtoja (10 kpl): 
 
Johannes Lehtonen > Seppo Toivanen 
Sirpa ja Risto Janhonen > Niklas Nyberg ja Katja Puurtinen 
Kaija Tirkkonen > Saijamari Hiltunen ja Oleg Pelgonen 
Aulis Eskelinen > Sirkka ja Pauli Pöyhönen 
Liisa Lamberg > Maigi Korhonen ja Mika Kuutsa 
Hannu Kannel > Jokke Nevalainen 
Kalevi Oksanen > Antti Ukkonen 
Juha Kahelin > Antti Tukiainen 
Aira Kuivalainen > Arto ja Sanna Vuotilainen 
Eeva-Liisa Väänänen > Veikko Risto 
 
Uusia jäseniä: 
 
Ei uusia jäseniä 
 
Osuuskunnan kokoukset 
 
14.5.2019 pidettiin Osuuskunnan varsinainen kokous, paikalla 13 jäsentä. 
Osuuskunnan hallitus piti 4 kokousta. 
 
Osuuskunnan hallitus 2019 

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

 


