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Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021

Yleistä
Osuuskunta Helsingin valokuidut tarjoaa jäsenilleen tietoliikenneyhteyksiä omistamansa ja
ylläpitämänsä valokuituverkon kautta.
Osuuskunnan verkko on avoin ja antaa jäsenille mahdollisuuden valita käyttämänsä
palveluntarjoaja.

Toiminta vuoden 2021 aikana
Osuuskunnan omistama tietoliikenneverkko toimi vuoden aikana lähes ongelmitta.
Palveluntarjoajina verkossa toimi aikaisempien vuosien tapaan Telia ja Elisa.
Vuonna 2021 otettiin käyttöön kaksi uutta edellisvuonna rakennettua liittymää. Liittymiä oli
31.12.2021 käytössä 80, TV-palvelun oli vuoden lopussa ottanut käyttöönsä 19 tilaajaa.
Kaikkiaan jäseniä osuuskunnassa oli vuoden lopussa 97.
Jäsenyyksien siirtoja oli vuonna 2021 kolme.
Alueen vesihuoltoverkoston saneeraus ei ole merkittävästi vaikuttanut verkon toimintaan. Vuoden
aikana verkossa oli kolme kaivinkoneen aiheuttamaa tilaajakaapelivauriota. Katkenneet yhteydet
saatiin korjattua keskimäärin viikossa.
Osuuskunnan toimitusjohtaja on pyrkinyt pitämään yllä yhteyttä saneerausurakoitsijaan ja käynyt
tarvittaessa merkitsemässä kaapelireittejä.
Syksyllä osuuskunta hankki Pohjolasta vakuutuksen, joka korvaa laitetiloille ja jatkoskaapelille
tapahtuvat vahingot. Vakuutuksessa on myös hallinnon vakuutusturva osuuskunnan hallitukselle ja
toimitusjohtajalle.

Talous
Osuuskunnan kuukausittainen liittymämaksu pysyi ennallaan 12,40 eurossa.
Osuuskunnan liikevaihto oli tilikautena 10605,65 euroa (2020: 11112,27 €).
Poistojen jälkeen osuuskunnan tilikauden tulos oli 2727,51 euroa voitollinen (2020: tappiota 412,91
euroa).
Hallitus esittää, että osuuskunnan tulos siirretään voitto/tappio -tilille.

Hallinto ja henkilöstö
Osuuskunnan jäsenmäärä 31.12.2021 oli 97 jäsentä.
Osuuskunnan kokouksia pidettiin yksi, 24.4.2021. Varsinaisessa osuuskuntakokouksessa käsiteltiin
sääntöjen mukaiset asiat. Edellisen vuoden tapaan kokous pidettiin koronaviruksen aiheuttaman
poikkeustilan johdosta etäkokouksena.
Hallituksen jäsenistössä ei tapahtunut muutoksia. Hallitukseen valittiin Jan Furstenborg, Matti
Kiisseli, Helena Lauriala, Tuomas Levoniemi ja Kimmo Tykkälä.
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Toiminnantarkastajaksi valittiin Mika Koivunen ja varatoiminnantarkastajaksi Tiina Hokkanen.
Osuuskunnan hallituksen järjestäytymiskokouksessa 8.5.2021 hallitus valitsi Kimmo Tykkälän
hallituksen puheenjohtajaksi ja Tuomas Levoniemen varapuheenjohtajaksi.
Jukka Laine on toiminut osuuskunnan toimitusjohtajana.
Osuuskunnan hallitus kokoontui tilikauden aikana neljä kertaa, 16.1., 17.4., 8.5. ja 20.8. Kaikki
kokoukset olivat etäkokouksia.

Tiedotustoiminta
Osuuskunnan toiminnasta on tiedotettu osuuskunnan www-sivuilla
https://www.helsinginvalokuidut.fi, Facebookin "Osuuskunta Helsingin valokuidut" -ryhmässä sekä
jäsenistölle lähetettävällä sähköpostilla.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Osuuskunnan perustoimintaan ei ole vuonna 2022 odotettavissa olennaisia muutoksia.
Taloudellisena tavoitteena on aiempien vuosien tapaan nollatulos, kuukausimaksut pidetään vuoden
2021 tasossa. Koko vuoden kuukausimaksut laskutetaan kerralla eräpäivänä 16.5.2022.
Alueen vesihuoltoverkoston saneeraus jatkuu 2022. Edellisen vuoden tapaan verkon saatavuus
pyritään pitämään myös saneerauksen aikana katkottomana tarjoamalla nopeasti saatavilla olevaa
kaapelinäyttöpalvelua sekä pitämällä yllä keskusteluyhteyttä HSY:hyn ja saneerauksen urakoitsija
TerraWiseen.
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