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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

Kahdeskymmenes toimintavuosi
Osuuskuntaan liittyi toimintavuoden aikana 4 uutta jäsentä. Jäseniä oli
vuoden lopussa kaikkiaan 656. Puhdasta vettä käytettiin vuoden aikana
noin 57100 m3. Jätevettä toimitettiin puhdistettavaksi noin 47900 m3.
Toimintavuoden aikana valmiiksi saadun vesijohtoverkon painetarkastelun suositusten mukaisesti avattiin ns. Tikkaron linja, joka tasasi verkostopaineita kaiken kaikkiaan ja erityisesti tasasi painevaihteluita huomattavasti. Painetarkastelu suosittaa myös paineenkorotusaseman rakentamista Granbackantien mittausaseman yhteyteen kulutuksen kasvaessa.
Jätevesiverkon toimivuutta parannettiin rakentamalla Pirjontielle linjapumppaamo ja Linjatien ja Jyväläntien väliin noin 400 m:n mittainen
paineviemäriosuus. Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi toteutettiin
verkostotietojen ajan tasalle saattamiseksi tarpeelliset täydennysmittaukset, uudistettiin osuuskunnan kotisivut, tarkistettiin jäsenluettelon sähköpostiosoitteet ja matkapuhelinnumerot sekä toteutettiin tarkastuskäynnit
niillä kiinteistöillä, joilla on valmiiksi rakennettu viemäriliittymä, mutta
joita ei ole vielä liitetty viemäriverkkoon.
Osuuskunnan taloushallinto siirrettiin toimintavuoden aikana TiliLaine
Oyn hoidettavaksi..

Hallinto

Osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin 20.5.2015 Parkojan koululla.
Läsnä oli 25 osuuskunnan jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Erovuorossa ollut hallituksen varsinainen jäsen Pertti Sandberg valittiin uudelleen. Uudeksi varajäseneksi Martti Vuoren tilalle valittiin Jyrki Kosonen. Kokoukselle ilmoitettiin, että hallituksessa jatkavat
Marja-Leena Mäkipää Mäntsälän kunnan edustajana ja Juha Virkki Pornaisten kunnan edustajana. Hallitukseen tulivat siten kuulumaan varsinaisina jäseninä Marja-Leena Mäkipää (Mäntsälän kunnan edustaja),
Veijo Peltola, Sakari Pietilä, Pertti Sandberg ja Juha Virkki (Pornaisten
kunnan edustaja) sekä varajäsenenä Jyrki Kosonen. Tilintarkastajaksi valittiin Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Kymenlaakson
Tilintarkastus Oy, jonka vastaavana tilintarkastajana toimii Pentti Komonen, HTM. Päätettiin, että Kymenlaakson Tilintarkastus Oy huolehtii
myös varatilintarkastajasta.
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Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Veijo Peltolan ja varapuheenjohtajaksi Juha Virkin. Hallituksen kokouksiin on osallistunut asiantuntijana
myös Pornaisten kunnan tekninen johtaja Jukka Pietilä. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 8 kertaa.
Talous

Osuuskunnan toiminnallinen tulos vuodelta 2015 oli 22437,12 €. Varsinainen tilinpäätökseen kirjattava tulos osoittaa tappiota 98418,34 €, mikä
ehdotetaan kirjattavaksi voitto- ja tappiotilille.
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