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Hallituksen toimintakertomus 
 

Käsämän vesiosuuskunta on merkitty kaupparekisteriin 24. toukokuuta 1984, joten 
tilikausi oli osuuskunnan 32. toimintavuosi. 
 

Toimintaympäristö ja markkinoiden kehitys 
 

Osuuskunnan toiminta-alueemme käsittää Käsämän kylätaajaman lisäksi alueen 
Papelonsaarelta Saariniemelle Polvijärven Mantilanniemeen ja Kontkalasta 
Honkavaaran. Osuuskunnalla on kaksi omaa pohjavedenottamoa, jotka sijaitsevat 
Ritukanlahdessa Viinijärven rannalla ja Koukelossa Pahakalan tuntumassa.  
 

Osuuskunnan toiminta jatkui vakiintuneella tavalla. Toimintavuotena veden kysynnän 
lasku jatkui edelleen. Yhtenä syynä voitaneen pitää koko ajan nousevaa jäteveden 
hintaa. Veden käytön vähenemisen seurauksena on ollut jätevesiverkoston toiminta-
häiriöiden esiintyminen. Jatkossa hintojen korotuksia on suunnattava myös kiinteiden 
maksujen osalle. 
 

Osuuskunnan hallitus joutuu jatkossa entistä aktiivisemmin kiinnittämään huomiota 
myyntihintojemme kustannukset kattavaan tasoon ja tasapuolisuuteen.  
 

Vesijohtoverkostoomme liitettiin toimintavuoden aikana seitsemän (2014: 5) uutta 
asiakasta ja yksi liittyjä perui liittymän, kun ei saanut rakennuslupaa. Kokonais-
asiakasmäärä tilikauden lopussa oli 475 asiakasta.  
 

Uusien asiakkaiden liittäminen verkostoon kasvatti sekä vesi- että viemärijohtojen 
määrää. Uusien vesiasiakkaiden liittäminen aiheutti 360 m runkojohtojen rakentamista 
(2014: 1.074 m). Talojohtoja rakennettiin toimialueelle 247 m (2014: 716 m). 
Toimintavuoden lopussa vesijohtoverkoston kokonaispituus oli 129,2 kilometriä.  
 

Paineviemäriverkoston pituus kasvoi toimintavuonna 545 metriä (2014: 1.943 m), joten 
viemäriverkoston kokonaismäärä oli vuoden lopussa 104,2 kilometriä. Toiminta-
alueellamme oli tilikauden päättyessä yhteensä 354 jätevesiasiakasta (2014: 350 
asiakasta). 
 

Veden toimitus ja jäteveden laskutus 
 

Tilikauden aikana laskutettiin loppuasiakkailtamme vettä 63.087 m3 (2014: 63.193 
m3). Vuorokautinen veden käyttö oli toimintavuonna 173 m3 (2014: 173 m3). Edellä  
mainitun toimituksen lisäksi jälleen myyjille toimitettiin vettä 32.972 m3 (2014: 33.530 
m3). Osuuskunnan vuorokautinen veden kokonaistoimitus oli 263 m3 (2014: 265 m3).  
 

Jätevesimaksu laskutettiin toimintavuonna 21.821 kuutiolta (2014: 20.497 m3). 
 

Jäsenistö 
Tilikauden aikana osuusmaksunsa maksoi neljätoista uutta asiakasta (2014: 7 jäsentä) 
ja yhden asiakkaan osuusmaksu palautettiin. Jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 
498 (2014: 485 jäsentä). 
 
 

Liikevaihto ja tulos    
 

Osuuskunnan talous säilyi tilikauden aikana vakaana. Uusien liityntöjen rakentaminen 
kerrytti kassavaroja ja maksuvalmius säilyi hyvänä. 
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Vesi- ja jätevesiverkostoon tehtiin 9.816,66 euron investoinnit (2014: 42.204,79 €). 
Lisäksi koneisiin ja laitteisiin investoitiin 21.017,08 euroa (2014: 3.594,78 €). 
 

Veden ja jäteveden perus- ja käyttömaksuja korotettiin yleisen hintatason nousua 
vastaavasti. Liittymis- ja osuusmaksut säilyivät edellisen vuoden tasolla; vesi 1.500 
euroa lisättynä rakentamiskustannuksilla lähimmästä runkoputkesta, osuusmaksu 
33,50 euroa ja jätevesi 5.000 euroa lisättynä rakentamiskustannuksilla lähimmästä 
putkesta kantakylän alueella.  
 

Veden ja jäteveden perusmaksut 1.1.2015 ja käyttömaksut vuoden 2014 mittarin-
luvusta alkaen arvonlisäverollisten hintojen ollessa 

 veden perusmaksu kotitalouksilta 55,00 euroa/v,  

 jäteveden perusmaksu kotitalouksilta 70,00 euroa/v,  

 maatalouksien veden perusmaksu 80,00 €/v,   

 veden käyttömaksu 0,60 €/m3 ja  

 jäteveden laskutushinta 2,40 €/m3.  
 

Osuuskunnalla ei ollut tilikauden päättyessä pitkäaikaisia velkoja.  
 

Tilikaudelta tehtiin kirjanpidossa aineettomaan käyttöomaisuuden, verkosto-omaisuu-
den sekä kaluston käyttöikään perustuvat suunnitelman mukaiset poistot, joiden 
määrä oli yhteensä 37.484,38 euroa (2014: 35.436,00 €). Verotuksen poistoja eikä 
vararahastoon siirtoja tehty.  
 

Taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 1.930.191,36 euroa (2014: 
1.945.566,49 €).  
 

Tilikauden tulos oli 395,87 euroa voitollinen (2014: 257,40 €). 
 
Osuuskuntakokoukset 
 

Käsämän vesiosuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous pidettiin 24.6.2015 
Käsämän Riistamiesten majalla Takaharjuntiellä Käsämässä. Kokoukseen osallistui 13 
henkilöä.  
 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Esko Karttunen ja sihteerinä Kauko Piironen.  
 

Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen määräämät asiat sekä päätettiin 
hyväksyä Komperon vesiosuuskunnan kanssa käynnistynyt sulautuminen tavoitteena 
osuuskuntien yhdistyminen 1.1.2016. Osuuskuntakokous päätti myös hyväksyä 
hallituksen valmisteleman sääntömuutoksen, joka mahdollistaa osuuskuntien 
yhdistämisen. 

 

Käsämän vesiosuuskunnan ylimääräinen osuuskuntakokous pidettiin 3.11.2015 
Liperin srk:n leirikeskuksessa, Käsämäntie 34 Kiiessalossa. Kokoukseen osallistui 11 
henkilöä.  
 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Esko Karttunen ja pöytäkirjan laati Jaakko 
Hirvonen.  
 

Kokous päätti hyväksyä varsinaisessa osuuskuntakokouksessa käsitellyn ja 
hyväksytyn sääntömuutoksen sekä antaa hallitukselle valtuudet allekirjoittaa 
kokouksessa esitelty sulautumissuunnitelma Komperon vesiosuuskunnan kanssa. 
Hallitus sai osuuskuntakokoukselta valtuudet sulautumisen täytäntöönpanoon 
tavoitteena yhdistyminen 1.3.2016 alkaen. 
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Hallitus 
 

Osuuskunnan hallitukseen ovat tilikaudella kuuluneet varsinaiset ja henkilökohtaiset 
varajäsenet:  
 

Jaakko Hirvonen, puheenjohtaja (1988 - 2018*)       — Markku Nousiainen, varajäsen 
Matti Karttunen, varapuheenjohtaja (2010 - 2016)   — Alpo Vänskä, varajäsen 
Kauko Piironen, toimitusjohtaja (1984 - 2017)          — Hannu Naumanen, varajäsen 
Mikko Haukka, jäsen (2003 - 2018)                   — Tapio Mustonen, varajäsen 
Timo Rautiainen, jäsen (2010 - 2016)                   — Pekka Sorsa, varajäsen 
Kari Heikkinen, jäsen (2005 - 2017)                   — Keijo Hopponen, varajäsen 
 

Hallitus kokoontui tilikauden aikana seitsemän kertaa. Lisäksi hallituksen neljä jäsentä 
kokoontui neljä kertaa Komperon vesiosuuskunnan henkilöiden kanssa valmistele-
maan osuuskuntien yhteistyötä.  
 
* Jäsenyyden alkamisvuosi ja seuraava erovuorovuosi. 

 
Henkilöstö 

 

Osuuskunnan juoksevien asioiden hoitamisesta vastasi tilikauden aikana yksi sivu-
toiminen osa-aikainen henkilö sekä Ritukanlahden ja Koukelon vedenottamoiden  
toimintaa valvova osa-aikainen henkilö. Lisäksi yksi osa-aikainen henkilö seuloi 
osuuskunnan vanhaa arkistoa tavoitteena liittymissopimuksen aikaansaaminen 
jokaiselle asiakkaalle. 
 

Tilikauden aikana maksettiin palkkoja ja palkkioita lomakorvauksineen yhteensä 
34.938,97 euroa (2014: 31.505,14 €).  
 

Hallitustyöskentelystä ei maksettu palkkaa eikä palkkioita. 
 
Tilintarkastus 
 

Osuuskunnan varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Mauri Mutanen, HTM Liperistä 
ja varatilintarkastajana Seppo Åkerlund, HTM Joensuusta. 

 
Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia ja näkymät vuodelle 2016 

 

Perusteellisesta valmistelusta huolimatta Komperon ja Käsämän vesiosuuskuntien 
yhdistyminen ei näytä toteutuvan tavoiteaikataulussa. Mikäli komperolaiset ovat 
edelleen kiinnostuneita sulautumisesta, käynnistetään uusi sulautumishanke 
välittömästi. Muilta osin toiminta ja kasvu jatkuvat edellisten vuosien kaltaisena 
toimintavuonna 2016. Uusien liityntöjen kysyntä on ollut aikaisempien vuosien tasolla 
eli 5 – 6 uutta asiakasta vuodessa.  
 

Toiminnan lisääntyneet velvoitteet ja jatkuvasti kohoavat kustannukset aiheuttavat 
paineita toimitushintoihin. Käyttömaksuja joudutaan korottamaan loppuvuoden 2015 
mittarinluvusta kustannusten nousua vastaavasti. 
 

Osuuskunta hankki marraskuussa 2015 toimitilat Heli ry:ltä Asunto Oy Liperin 
Lipstikasta. Toimitilojen tehokasta käyttöön ottoa jatketaan toimintavuoden aikana. 
 


