
Pihlajalahden Vesiosuuskunta

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2019

Yleistä Vesiosuuskunnasta
Pihlajalahden Vesiosuuskunta on peruste u 9.10.2012 ja merki y kaupparekisteriin 18.10.2012 Y-tunnuksella 
2498926-3. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesilaitosta, tarjota vesihuoltopalveluja ja 
myydä ve ä ja valokuituverkkoa pääasiassa jäsenille.

Vesijohto- ja valokuituverkosto
Vesi- ja valokuituverkko ovat Pihlajalahden Vesiosuuskunnan omaisuu a. Vesi ostetaan Osuuskunta Vesijaolta 
ja myydään lii yjille. Veden laskutuksesta huoleh i osuuskunta. Osuuskunta vuokraa valokuituverkostoa 
Pohjois-Hämeen Puhelimelle. Valokuituverkon ylläpidosta vastaa Pohjois-Hämeen Puhelin, jolta osuuskunta 
ostaa huoltopalvelut.  Ko. yritys huoleh i palvelusta suoraan valokuitulii yjille. 

Rakenne uja vesilii ymiä ote in käy öön 1 kpl vuonna 2019. "Kylmiä" vesilii ymiä on 5 kpl.

Tiedo aminen
Osuuskunnan jäsenille on edote u osuuskunnan toiminnasta sähköpos lla tai kirjeillä. Häiriö lanteiden 

edotusvalmiu a on paranne u o amalla käy öön joukkoteks vies t. Pihlajalahden Nuorisoseurantalon 
seinällä on iso kar a vesijohto- ja valokuituverkostosta.

Kirjanpito ja lintarkastus
Vesiosuuskunnan kirjanpitoa on hoitanut Tmi Heli Vilen. 
Vesiosuuskunnan lintarkastajana toimi Auditus Tilintarkastus Oy.

Osuuskuntakokoukset ja hallituksen kokoukset
Pihlajalahden Vesiosuuskunnan osuuskuntakokous pide in 25.5.2019. Läsnä oli 8 osuuskunnan jäsentä.

Vesiosuuskunnan hallituksesta oli erovuorossa Jouko Kiintonen.  Muut hallituksen jäsenet ovat Tuire Pen lä, 
Raija Palomäki, Tuula Ojanen ja Juhani Harju. Varsinaiseksi jäseneksi vali in Jouko Kiintonen. Varajäseniksi 
vali in Ma  Telkki, Jukka Kiintonen ja Jukka Rau o.
Hallituksen kokouksia oli 2 kpl vuonna 2019.

Henkilöstö
Osuuskunnalla on vakinaisena henkilöstönä toimitusjohtaja Juhani Harju.

Talous
Vesiosuuskunnan likauden 1.1. - 31.12.2019 menot ja tulot ovat lii yneet veden ja valokuidun myymiseen 
sekä verkoston ylläpitoon. Uusia vesi- ja valokuitulii ymiä ei ole myyty.

Pohjois-Hämeen Puhelimelta on lainaa 40 000 €.

Osakkaiden vesimi arit lue in 30.6.2019. Isot mi arit (3 kpl) lue in myös 31.12.2019. Lukemien mukaan 
ve ä on kulute u 8566 m3 eli 8978,21 € alv 0%. Vesilii ymien vuosimaksuja kertyi yht. 3774,16 € alv 0% ja 
valokuitulii ymien vuosimaksuja 346,43 € alv 0%. 
Vesimi arin lukema 31.12.2019 on 33 484 m3.

Tilikauden tulos on -8 650,02.
Hallitus esi ää, e ä likauden tappio (-8 650,02) siirretään edellisten likausien voi o/tappio - lille.

Arvio tulevasta
Tuleva vuosi tulee olemaan perustoimintaa veden osalta. Valokuituverkoston myyn  Pohjois-Hämeen Puhelin 
Oy:lle on suunnitelmissa. Myynnillä kuitataan Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:ltä oleva laina maksetuksi.


