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Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2020

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 2020 aikana
Osuuskunnan omistama tietoliikenneverkko toimi vuoden aikana lähes ongelmitta. Verkossa oli
yksi kaivinkoneen aiheuttama tilaajakaapelivaurio, joka saatiin korjattua saman päivän aikana.
Palveluntarjoajina verkossa toimi aikaisempien vuosien tapaan Telia ja Elisa.
Vuonna 2020 rakennettiin kaksi uutta liittymää, joista toinen oli liittymävarauksen muutos
liittymäksi. Liittymiä oli 31.12.2020 käytössä kaikkiaan 78.
TV-palvelun oli vuoden lopussa ottanut käyttöönsä 17 tilaajaa.
Marraskuussa osuuskunnan laitetilassa otettiin käyttöön Digitan IoT -etävalvonta.
Loppuvuodesta osuuskunta liittyi Pitäjänmäki-seuran jäseneksi.

Talous
Vakaasta taloustilanteesta johtuen hallitus päätti maaliskuussa alentaa kuukausittaisen
liittymämaksun 12,40 euroon (alv 24%).
Osuuskunnan liikevaihto oli tilikautena 11112,27 euroa (2019: 11708,40 €).
Poistojen jälkeen osuuskunnan tilikauden tulos oli 412,91 euroa tappiollinen (2019: voittoa 1003,93
euroa).
Hallitus esittää, että osuuskunnan tulos siirretään voitto/tappio -tilille.

Hallinto ja henkilöstö
Osuuskunnan jäsenmäärä 31.12.2020 oli 98 jäsentä. Osuuskuntaan liittyi yksi uusi jäsen.
Osuuskunnan kokouksia pidettiin yksi, 31.10.2020. Varsinaisessa osuuskuntakokouksessa käsiteltiin
sääntöjen mukaiset asiat. Kokous pidettiin koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan johdosta
etäkokouksena.
Hallituksen jäseniksi valittiin Jan Furstenborg, Matti Kiisseli, Helena Lauriala, Tuomas Levoniemi
ja Kimmo Tykkälä.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Mika Koivunen ja varatoiminnantarkastajaksi Jani Moliis.
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Osuuskunnan hallituksen kokouksessa 5.11.2020 hallitus valitsi Kimmo Tykkälän hallituksen
puheenjohtajaksi ja Jukka Laineen osuuskunnan toimitusjohtajaksi.
Osuuskunnan hallitus kokoontui tilikauden aikana kolme kertaa, 29.3., 24.10. ja 5.11. 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 2021
Osuuskunnan perustoimintaan ei ole vuonna 2021 odotettavissa olennaisia muutoksia.
Taloudellisena tavoitteena on aiempien vuosien tapaan nollatulos, kuukausimaksut pidetään vuoden
2020 tasossa. Koko vuoden kuukausimaksut laskutetaan kerralla eräpäivänä 15.5.2021.
Alueella alkava vesihuoltoverkoston saneeraus nostaa kaapelikatkosten riskiä. Ongelmia pyritään
välttämään tarjoamalla nopeasti saatavilla olevaa kaapelinäyttöpalvelua sekä pitämällä yllä hyvää
keskusteluyhteyttä HSY:hyn ja saneerauksen urakoitsija TerraWiseen.
Vesihuoltosaneerauksen yhteydessä pyrimme aktivoimaan liittymävarauksen tehneitä jäseniä
tekemään liittymätilauksen.
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