
Pihlajalahden Vesiosuuskunta 

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2018 
 

Yleistä Vesiosuuskunnasta 
Pihlajalahden Vesiosuuskunta on perustettu 9.10.2012 ja merkitty kaupparekisteriin 18.10.2012 Y-tunnuksella 
2498926-3. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesilaitosta, tarjota vesihuoltopalveluja ja 
myydä vettä ja valokuituverkkoa pääasiassa jäsenille. 
 

Vesijohto- ja valokuituverkosto 
Vesi- ja valokuituverkko ovat Pihlajalahden Vesiosuuskunnan omaisuutta. Vesi ostetaan Osuuskunta Vesijaolta 
ja myydään liittyjille. Veden laskutuksesta huolehtii osuuskunta. Osuuskunta vuokraa valokuituverkostoa 
Pohjois-Hämeen Puhelimelle. Valokuituverkon ylläpidosta vastaa Pohjois-Hämeen Puhelin, jolta osuuskunta 
ostaa huoltopalvelut.  Ko. yritys huolehtii palvelusta suoraan valokuituliittyjille.  
 
Rakennettuja vesiliittymiä ei otettu käyttöön vuonna 2018. "Kylmiä" vesiliittymiä on edelleen 6 kpl. 
 

Tiedottaminen 

Osuuskunnan jäsenille on tiedotettu osuuskunnan toiminnasta sähköpostilla tai kirjeillä. Häiriötilanteiden 
tiedotusvalmiutta on parannettu ottamalla käyttöön joukkotekstiviestit. Pihlajalahden Nuorisoseurantalon 
seinällä on iso kartta vesijohto- ja valokuituverkostosta. 
 

Kirjanpito ja tilintarkastus 
Vesiosuuskunnan kirjanpitoa on hoitanut Tmi Heli Vilen.  
Vesiosuuskunnan tilintarkastajana toimi Auditus Tilintarkastus Oy. 
 

Osuuskuntakokoukset ja hallituksen kokoukset 
Pihlajalahden Vesiosuuskunnan osuuskuntakokous pidettiin 27.5.2018. Läsnä oli 8 osuuskunnan jäsentä. 
 
Vesiosuuskunnan hallituksesta olivat erovuorossa Raija Palomäki ja Tuire Penttilä.  Muut hallituksen jäsenet 
ovat Jouko Kiintonen, Tuula Ojanen ja Juhani Harju. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Raija Palomäki ja Tuire 
Penttilä. Varajäseniksi valittiin Matti Telkki, Jukka Kiintonen ja Jukka Rautio. 
Hallituksen kokouksia oli 2 kpl vuonna 2018 joista toinen oli sähköpostikokous. 
 

Henkilöstö 

Osuuskunnalla on vakinaisena henkilöstönä toimitusjohtaja Juhani Harju. 
 

Talous 

Vesiosuuskunnan tilikauden 1.1. - 31.12.2018 menot ja tulot ovat liittyneet veden ja valokuidun myymiseen 
sekä  verkoston ylläpitoon. Uusia vesi- ja valokuituliittymiä ei ole myyty. 
 
Pohjois-Hämeen Puhelimelta on lainaa 40 000 €. 
 
Osakkaiden vesimittarit luettiin 30.6.2018. Isot mittarit (3 kpl) luettiin myös 31.12.2018. Lukemien mukaan 
vettä on kulutettu 7107 m3 eli 7674,21 € alv 0%. Vesiliittymien vuosimaksuja kertyi yht. 3774,16 € alv 0% ja 
valokuituliittymien vuosimaksuja 346,43 € alv 0%.  
Vesimittarin lukema 31.12.2018 on 25761m3. 
 
Tilikauden tulos on - 8268,76 €. 
Hallitus esittää, että tilikauden tappio (-8268,76) siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille. 
  

Arvio tulevasta 
Tuleva vuosi tulee olemaan perustoimintaa veden ja valokuidun osalta. 


