
Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 

 

Yleista  
 
Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylla pita a  ja hoitaa vesi- ja 
viema rilaitosta ja tarjota vesihuoltopalveluja pa a asiassa ja senille. Osuuskunta voi tarjota 
vesihuoltopalveluja myo s muille vesihuoltolaitoksille. Osuuskunnan pa a toimialuetta on 
Jokikyla  Nurmeksessa. 
 
Talousveden osuuskunnalle toimittaa Nurmeksen Vesi. Vesi on hyva laatuista pohjavetta  ja 
ta ytta a  talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.  
 

Tiivistelma  kuluneen vuoden toiminnasta 
 

Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunnalle kulunut tili- ja toimintavuosi 2017 oli kahdeksas 
ta ysi toiminnallinen vuosi.  
 
Vesihuolto-osuuskunnan ja senma a ra  pysyi vuonna 2017 ennallaan. Osuuskuntaan kuuluu 85 
taloutta, joista 35:ssa  on myo s vesiliittyma .  
 
Osuuskunnan varautumissuunnitelma toimintakorttiliitteineen valmistui. Osuuskunnat on 
velvoitettu varautumissuunnitelman tekoon vesihuoltolain 119/2001 15 a §:ssa  ja 
ympa risto nsuojelulain 527/2014 15 §:ssa .  
 
Osuuskunnan talousasioiden hoito siirtyi heina kuussa 2017 Pielisen Tilikeskukselta 
Kauppalan Tilinauhalle. Kirjanpita ja  sa ilyi samana. Ohjelmistovaihdosten vuoksi e-
laskutuksessa oli loppuvuonna ongelmia, mutta e-laskutus saadaan ka ytto o n taas 1.1.2018 
alkaen. Samalla sa hko isteta a n myo s muut taloushallinnon toiminnot ja osuuskunta voi 
jatkossa myo s vastaanottaa ostolaskuja sa hko isesti. 
 
Pumppaamojen ylla pitohuoltokierrosta jatkettiin edellisten vuosien tapaan. 
 
Vuonna 2017 osuuskunnan hallitusta tyo llisti era s riita-asia, jonka selvittely aiheutti paljon 
ylima a ra ista  tyo ta . Asia on edelleen kesken ja asian oikeuska sittely on alkuvuonna 2018. 
 

Talous 
 
Osuuskunnan taksat pysyiva t ennallaan 2017.   
 
Osuuskunnan liikevaihto oli vuonna 2017 32 090 euroa, joten muutosta edelliseen vuoteen 
na hden ei juurikaan tapahtunut (2016 31 204 euroa). Taloushallintoon liittyva t muutostyo t 
kasvattivat liiketoiminnan muiden kulujen osuutta jonkin verran, mutta kustannukset olivat 
osin kertaluonteisia, tilitoimistovaihdokseen ja taloushallinnon ja rjestelmien pa ivitta miseen 
liittyvia  kuluja. Ka ytto kate pieneni hieman edellisvuodesta 4 142 euroon (2016 4444 euroa). 
Taseen oma pa a oma pysyy kuitenkin ena a  vain niukin naukin plussan puolella, 82 euroa 
(2016 658 euroa), joten osuuskunnan on ryhdytta va  toimenpiteisiin oman pa a oman 
kasvattamiseksi.  
 
Poistosuunnitelmaan on vuoden 2017 osalta vuoden 2016 tapaan pa a dytty tekema a n muutos 



ja poistot ovat vain puolet aiempien vuosien vuosittaisista poistoista. Poistosuunnitelman 
muutos perustellaan tilinpa a to ksen liitetiedoissa. Esitetylla  poistojen muutoksella tilikauden 
tulos on –576,04 euroa tappiollinen.  
 
Hallitus esitta a , etta  osuuskunnan tulos siirreta a n voitto/tappio-tilille.  
 
 

Pa a to ksenteko 
 

Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin 18.5.2017. 
Kokouksessa ka siteltiin osuuskunnan sa a nto jen 15§:n mukaiset varsinaiselle kokoukselle 
kuuluvat asiat. Hallituksen ja seniksi valittiin Vesa Kilpela inen, Tanja Saarelainen, Arto 
Honkanen, Kalevi Korhonen ja Ari Saastamoinen. Tilintarkastajaksi valittiin Sulo Karhu ja 
ha nen varalleen Markku La tti. 
 
Osuuskunnan hallitus kokoontui vuonna 2017 nelja  kertaa, 3.4., 15.3., 18.10. ja 24.10. 
 
Lokakuun kokouksissa ka siteltiin edella  mainittua riita-asiaa ja ta ma n vuoksi kokouksessa oli 
hallituksen lisa ksi kutsuttuina asiantuntijavieraina la sna  osuuskunnan entinen sihteeri Anne 
Korhonen seka  entinen puheenjohtaja Niko Mahlavuori. 
 

Tiedotustoiminta 
 

Osuuskunta tiedotti ja senia a n ajankohtaisista asioista laskupostitusten yhteydessa  
toimitetuilla tiedotteilla. Osuuskunnan ka yto ssa  on Tavoittaja.fi -tekstiviestipalvelu, jonka 
avulla saadaan tarvittaessa la hetettya  viesti yhdella  kertaa kaikille osuuskunnan ja senille. 
Tiedotettavat asiat lo ytyva t myo s osuuskunnan www-sivuilta. 
 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 
 

Osuuskunnan perustoimintaan ei ole vuonna 2018 odotettavissa olennaisia muutoksia. 
Taloudellisena tavoitteena on aiempien vuosien tapaan nollatulos. Tavoitteeseen pa a semiseksi 
ja talouden tasapainottamiseksi osuuskunnan hallitus tulee esitta ma a n vuosikokoukselle 
taksojen tarkastusta 1.10.2018 alkaen. 
 
Haasteita ja ylima a ra ista  huolta ja kustannuksia osuuskunnalle tuottaa ka ynnissa  oleva riita-
asia, joka on etenema ssa  oikeuska sittelyyn alkuvuonna 2018.  
 
 
 
Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunta 
Hallitus 
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