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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 2020: 
 
Osuuskunnan toiminnassa hallinnon osalta näkyi korona epidemia, hallitus piti 
kokouksensa videolla ns. Teams-kokouksina ja varsinainen kokous järjestettiin 
poikkeuslain turvin vasta syyskuussa. 
Muilta osin toiminta kokonaisuudessaan sujui suunniteltuna ja tasaisena.  
Pumppaamoiden korjauksissa kasvua, johtuen kalleimman yksittäinen pumpun 
uusimisesta (n. 8.000, -), kokonaisuudessaan kuitenkin hoitokulut ed. vuotta 
alhaisemmat. 
Taloudellisesti (kassan näkökulmasta + 6,5%) talous vahvistui. 
 
Viemäri investointiin liittyvä liittymämaksun palautus 100 €, hyvitettiin syksyn 
laskutuksessa. 
 
Osuuskunnassa sähköinen asiointi lisääntyi, kokouskutsujen ja tiedottamisen lisäksi 
laskujen lähetys siirrettiin toteutettavaksi sähköpostilla ja kokousten pitäminen videolla 
mahdollistettiin. 
Vikailmoitusten osalta hankittiin uusi tekstiviestijärjestelmä, joka ei ole laite sidonnainen 
ja johon on helppo rakentaa erillisiä ryhmiä, kustannuksia syntyy vain käytön 
yhteydessä. Palvelu tuottaa Tavoittaja.fi. 
 
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.  
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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.  

 
 
Liittymien siirtoja: 
 
Pekka Rask > Irma Miettinen 
Elina Raittinen > Elias ja Pinja Aho 
Mikael Lindal > Mikko ja Sari Kärkkäinen 
Timo Pernu > Henri Rytkönen ja Katja Ikonen 
Juha Tuovinen > Teemu Ruohonen 
Ritva Dahström > Lotta Dahlström 
Pekka ja Raija Laakkonen > Mikko Laakkonen 
 
Uusia jäseniä: 
 
Henri Tirkkonen 
 
Osuuskunnan kokoukset 
 
16.9.2020 pidettiin Osuuskunnan varsinainen kokous. 
Osuuskunnan hallitus piti 4 kokousta. 
 
Osuuskunnan hallitus 2020 

- Jani Tuovinen, pj. 
- Seppo Kolehmainen, varapj. 
- Seppo Turunen, jäsen 
- Markku Toivanen, jäsen 
- Timo Pernu, tj., jäsen 30.11. asti  
- Hannu Pohtinen, varajäsen, 1.12. alkaen jäsen 
- Vesa Rissanen, varajäsen 

 


