
Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunta   Kesä 2022 
 

Juutilankaan vesihuolto-osuuskunnan hallitus tiedottaa 
 

 Osuuskunnan varsinaisen kokouksen terveiset 
 

Osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin 25.5.2022. Vuoden 2021 tilinpää-
tös hyväksyttiin. Vuoden 2021 toimintakertomus esiteltiin ja se on luettavana 
osuuskunnan verkkosivuilla. 

 
Osuuskuntakokous valitsi hallitukseen Veikko Kähkösen, Hannu Nevalaisen, 
Olavi Kaurasen sekä Tanja Saarelaisen. Hallitus on järjestäytymiskokouk-
sessaan 5.6.2022 valinnut keskuudestaan puheenjohtajaksi Hannu Nevalai-
nen ja sihteerinä jatkaa vielä tämän vuoden ajan Tanja Saarelainen. Hallituk-
sen jäsenten yhteystiedot löydät tämän tiedotteen lopusta. 
 
Koska fuusio Nurmeksen Vesi Oy:n kanssa ei toteutunut, osuuskunta-
toiminta jatkuu normaalisti ja osuuskunnan toimintaa on lähdettävä viemään 
eteenpäin uudelta pohjalta taloutta tervehdyttäen.   
 
 

Yksikköhintojen tarkistaminen 1.10.2022 alkaen 
 

Hallitus on määrittänyt uudet yksikköhinnat 1.10.2022 alkaen seuraavasti: 
 
- vesi 1,30 euroa / m3 (nyk. 1,20 euroa) 
- jätevesi 2,90 euroa / m3 (nyk 2,70 euroa) 
- perusmaksu / liittymä 20,00 euroa / kk (nyk. 12,00 euroa)  

 
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 

 
Puhtaan veden ja jäteveden hintojen korotukset pohjautuvat Nurmeksen 
Vesi Oy:n hinnankorotuksiin. Perusmaksujen korotus perustuu talouden 
tervehdyttämissuunnitelmaan, taksaa on korotettu edellisen kerran vuonna 
2018.  

 

Huoltopalvelujen järjestäminen 
   
    Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunnalla ei ole tällä hetkellä   
    voimassaolevaa huoltopalvelusopimusta. Uutta sopimuskumppania  
    haetaan. Mahdolliset vikailmoitukset pyydetään toistaiseksi   
    hallituksen puheenjohtajan numeroon 040 735 9693. 

 

Mittarien luenta 
Mittarit on luettava aikaisempien vuosien tapaan syyskuun lopussa. Sa-
massa yhteydessä luetaan myös kiinteistöpumppaamojen sähkömittarit, jotta 
sähkön kulutus saadaan korvattua. Ilmoituslomake ja palautusohjeet 
ohessa.  

 
 
Talopumppaamojen pesu  

 
Talopumppaamojen pesut jatkuvat tänäkin kesänä. Hallituksen jäsenet 
organisoivat käytännön toteutuksen.  Jotta talkoot sujuisivat ripeästi, hallitus 
toivoo, että kiinteistönomistajat osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan 
operaatioon. Kiinteistöjen omistajia tiedotetaan pesuaikataulusta etukäteen. 
Talkoolaiseksi saa ilmoittautua!  

 



Muistutus jätteidenkäsittelystä 
 

Jätevesipumppaamon pumppu on tarkoitettu vain talous- ja WC:n 
huuhteluvesien pumppaamiseen. Pumppu ei siedä mitään paperia 
kovempaa jätettä, rasvaa tai kelluvaa jätettä.  

 

Älä heitä pönttöön: 
•muovikääreitä, terveyssiteitä, tamponeja tai vaippoja 
•vanupuikkoja tai -tyynyjä 
•kondomeja 
•hiekkaa 
•tupakantumppeja 
•ongelmajätteitä 
•hedelmien, vihannesten, juuresten tai kananmunien kuoria 
•ruoantähteitä, vanhentuneita elintarvikkeita 
•kahvin tai teen poroja 
•käytettyä talouspaperia tai lautasliinoja 
•kukkamultaa, kasvinosia tai kuihtuneita kasveja 
•kotieläinten häkkien siivousjätteitä 
•rasvoja tai öljyjä (ei myöskään ruoanlaitossa käytettäviä tai sen yhteydessä 
syntyneitä: esimerkiksi joulun aikaan kinkun rasvoja tai munkinpaistorasvaa 
viemäriin!) 
 

Sihteerin rekrytointi käynnistyy  
 

Olisiko sinussa potentiaalia osuuskunnan uudeksi sihteeriksi nykyisen 
sihteerin seuraajaksi? Tai tunnetko jonkun, joka tehtävään sopisi?  
Vesiasiantuntija ei tarvitse olla. Keskeisimmät tehtävät liittyvät 
laskuttamiseen ja tiedottamiseen. Tietoteknisiä taitoja tarvitaan, muutoin 
tehtäviin opastetaan. Kirjanpidollisista asioista vastaa tilitoimisto. 

 
    Toimikausi päättyy virallisesti seuraavaan osuuskuntakokoukseen,  
    mutta tehtäviin perehtyminen olisi hyvä aloittaa jo syksyllä 2022   
    tasauslaskutuksesta. Tehtävästä maksetaan palkkio. 

     

    Hyvää kesää! 
 
    Hallituksen yhteystiedot: 
    Hannu Nevalainen, p. 040 735 9693     
    Veikko Kähkönen, p. 0400 618 155 
    Olavi Kauranen, p. 0400 544 202 
    Tanja Saarelainen, p. 050 347 2391 
 

Osuuskunnan sähköposti juutilanvesi@gmail.com.   
http://www.juutilankankaanvesihuolto.kotisivukone.com 
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