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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 2021: 

Osuuskunnan 25. toimintakautena näkyi edelleen korona epidemia, hallitus kokoontui 
vuoden aikana 4 kertaa koronaturvallisesti, mutta varsinainen kokous järjestettiin 
poikkeuslain turvin vasta syyskuussa, osallistujien määrän (4 jäsentä) suhteen tehtiin 
pohjanoteeraus, johon on viimeistään koronan hellittäessä saatava muutos. 
Muilta osin toiminta kokonaisuudessaan sujui suunniteltuna ja tasaisena.  
Pumppaamoiden hoitokuluissa kasvua (n.6000, -), johtuen joka toinen vuosi tehtävästä 
pesusta, kokonaisuudessaan kuitenkin hoitokulut ed. vuotta alhaisemmat. 
Osuuskunta teki joulukuussa lain edellyttämän desinfiointipalvelun (24/7) 
ylläpitosopimuksen Mäkelä-Plast Oy:n kanssa. 
Taloudellisesti tilanne pysyi vakaana. 

Viemäri investointiin liittyvä liittymämaksun palautus 100 €, hyvitettiin syksyn 
laskutuksessa, samalla se oli viimeinen palautuserä. 

Osuuskunnassa sähköinen asiointi jatkui, kokouskutsut, perustiedottamisen ja  
laskujen lähetys toteutettiin sähköpostilla ja kokousten pitäminen videolla tarvittaessa 
mahdollista. 
Vikailmoitusten osalta toiminnassa 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.  

 

http://www.rantatoivala.vosk.fi/


Ranta-Toivala-Uuhimäen vesiosuuskunta 

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: 

Tuula Andersson > Timo ja Selina Pelkonen 
Veikko Laitinen pk > Marjatta ja Mika Laitinen 
Jukka ja Tanja Rönkkö > Juhani Aho 

Uusia jäseniä: 

Juha Tuovinen ja Jenni Mantere 

Osuuskunnan kokoukset 

7.9.2021 pidettiin Osuuskunnan varsinainen kokous. 
Osuuskunnan hallitus piti 4 kokousta. 

Osuuskunnan hallitus 2021 
- Jani Tuovinen, pj. 
- Seppo Kolehmainen, varapj. 
- Seppo Turunen, jäsen 
- Markku Toivanen, jäsen 
- Jari Väisänen, jäsen  
- Ilja Knuutinen, varajäsen,  
- Vesa Rissanen, varajäsen 
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