KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNTA

1

Y-tunnus 0580 061-3

Hallituksen toimintakertomus
Käsämän vesiosuuskunta on merkitty kaupparekisteriin 24. toukokuuta 1984, joten
tilikausi 2016 on osuuskunnan 33. toimintavuosi.
Toimintaympäristö ja markkinoiden kehitys
Osuuskunnan toiminta-alue käsittää Käsämän kylätaajaman lisäksi alueen
Papelonsaarelta Saariniemelle Polvijärven Mantilanniemeen ja Kontkalasta
Honkavaaran. Osuuskunnalla on kaksi omaa pohjavedenottamoa, jotka sijaitsevat
Ritukanlahdessa ja Koukelossa.
Osuuskunnan toiminta jatkui vakiintuneella tavalla. Toimintavuoden aikana veden
kysyntä jatkui edellisten vuosien kaltaisena. Kysynnän laskuun syynä voitaneen pitää
nousevaa veden ja jäteveden hintaa sekä toimintansa lopettaneita maatalouksia ja
hiljentynyttä
yritystoimintaa.
Veden
käytön
vähenemisen
seurauksena
jätevesiverkoston toimintahäiriöt ja niiden aiheuttamat kustannukset lisääntyvät.
Osuuskunnan hallitus joutuu jatkossa entistä aktiivisemmin kiinnittämään huomiota
myyntihintojemme kustannukset kattavaan tasoon ja tasapuolisuuteen.
Vesijohtoverkostoon liitettiin vuoden aikana kolme uutta asiakasta (2015: 7).
Kokonaisasiakasmäärä toimintajakson lopussa oli 478 asiakasta.
Uusien asiakkaiden liittäminen verkostoon kasvatti vain talojohtojen määrää, kun
runkojohtoja ei rakennettu (2015: 360 m). Talojohtojen määrä lisääntyi vuoden aikana
172 metriä (2015: 247 m). Toimintavuoden lopussa vesijohtoverkoston kokonaispituus
oli 129,4 kilometriä.
Paineviemäriverkoston pituus kasvoi 136 metriä (2015: 545 m), joten viemäriverkoston
kokonaismäärä oli jakson lopussa 104,3 kilometriä. Toiminta-alueella oli jakson
päättyessä yhteensä 356 jätevesiasiakasta (2015: 354 asiakasta).
Veden toimitus ja jäteveden laskutus
Vuoden aikana laskutettiin loppuasiakkailta vettä 62.613 m3 (2015: 63.087 m3).
Vuorokautinen veden käyttö oli 172 m3 (2015: 173 m3). Edellä mainitun toimituksen
lisäksi jälleenmyyjille toimitettiin vettä 33.176 m3 (2015: 32.972 m3). Osuuskunnan
vuorokautinen veden kokonaistoimitus oli 262 m3 (2015: 263 m3).
Jätevesimaksu laskutettiin 21.655 kuutiolta (2015: 21.821 m3).
Jäsenistö
Vuoden aikana hyväksyttiin neljä (2015: 14 jäsentä) uutta jäsentä. Jäsenmäärä oli
toimintajakson lopussa 502 (2015: 498) jäsentä.
Liikevaihto ja tulos
Osuuskunnan talous säilyi toimintavuoden aikana vakaana ja maksuvalmius hyvänä.
Vesi- ja jätevesiverkostoon tehtiin 10.896,77 euron investoinnit (2015: 9.816,66 €).
Lisäksi koneisiin ja laitteisiin investoitiin 10.696,35 euroa (2015: 21.017,08 €), kun
vuoden lopulla vaihdettiin 156 vanhinta asiakasmittaria.
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Veden ja jäteveden käyttömaksuja korotettiin yleisen hintatason nousua vastaavasti.
Perus- sekä 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.
Veden ja jäteveden perusmaksut 1.1.2016 sekä käyttömaksut vuoden 2015 mittarinluvusta alkaen arvonlisäveroineen olivat:
• veden perusmaksu kotitalouksilta 55,00 euroa/v (4,59 €/kk),
• jäteveden perusmaksu kotitalouksilta 70,00 euroa/v (5,84 €/kk),
• maatalouksien veden perusmaksu 80,00 €/v (6,67 €/kk),
• veden käyttömaksu 0,70 €/m3 ja
• jäteveden laskutushinta 2,70 €/m3.
Osuuskunnalla ei ollut tilikauden päättyessä pitkäaikaisia velkoja.
Toimintajaksolta tehtiin kirjanpidossa aineettoman käyttöomaisuuden, verkostoomaisuuden sekä kaluston käyttöikään perustuvat suunnitelman mukaiset poistot,
joiden määrä oli yhteensä 36.933,12 euroa (2015: 37.484,38 €). Verotuksen poistoja
eikä vararahastoon siirtoja tehty.
Taseen loppusumma oli toimintajakson päättyessä 1.928.471,86 euroa (2015:
1.930.191,36 €).
Toimintavuoden tulos oli 296,12 euroa voitollinen (2015: 395,87 €).
Osuuskuntakokoukset
Varsinainen osuuskuntakokous pidettiin 30.6.2016 Käsämän Riistamiesten majalla
Takaharjuntiellä Käsämässä. Kokoukseen osallistui 12 henkilöä.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Esko Karttunen ja sihteerinä Jaakko Hirvonen.
Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen määräämät asiat sekä päätettiin
käynnistää Komperon vesiosuuskunnan kanssa sulautuminen uudelleen aikaisemman
hankkeen peruunnuttua määräaikojen umpeutumisesta johtuen. Tavoitteena
osuuskuntien yhdistymiselle oli 1.1.2017. Osuuskunnan sääntöjen todettiin tulleen
hyväksytyksi aikaisemman sulautumishankkeen yhteydessä.
Käsämän vesiosuuskunnan ylimääräinen osuuskuntakokous pidettiin 11.4.2016
osuuskunnan toimitiloissa, Vaiviontie 173 A 1 Käsämässä. Kokoukseen osallistui 11
henkilöä.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Esko Karttunen ja pöytäkirjan laati Jaakko
Hirvonen.
Kokous päätti laittaa 23.11.2015 rekisteröity sulautumissuunnitelma täytäntöön,
hyväksyä säännöt PRH:lle toimitetussa muodossa ja ottaa ne välittömästi käyttöön
yhdistyvien osuuskunnan sääntöinä.
Uuden sulautumishankkeen eteneminen päätettiin keskeyttää 4.9.2016 pidetyssä
hallituksen kokouksessa. Hallitus totesi, ettei yhdistymiselle selvitysten jälkeenkään
ole nähtävissä osapuolten yhteistä näkemystä. Molempia osapuolia hyödyntävä
sulautuminen edellyttää yksimielistä näkemystä ja sopimista sulautumiseen liittyvistä
asioista.
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Hallitus
Osuuskunnan hallitukseen ovat tilikaudella kuuluneet varsinaiset ja henkilökohtaiset
varajäsenet:
Jaakko Hirvonen, puheenjohtaja (1988 - 2018*)
Matti Karttunen, varapuheenjohtaja (2010 - 2019)
Kauko Piironen, jäsen (1984 - 2017)
Mikko Haukka, jäsen (2003 - 2018)
Timo Rautiainen, jäsen (2010 - 2019)
Kari Heikkinen, jäsen (2005 - 2017)

— Markku Nousiainen, varajäsen
— Alpo Vänskä, varajäsen
— Hannu Naumanen, varajäsen
— Tapio Mustonen, varajäsen
— Pekka Sorsa, varajäsen
— Keijo Hopponen, varajäsen

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa.
* Jäsenyyden alkamisvuosi ja seuraava erovuorovuosi.

Henkilöstö
Osuuskunnan maksuliikenteen ja verkkotietojärjestelmän KeyAquan hoitamisesta
vastasi hallituksen jäsen Timo Rautiainen sekä Ritukanlahden ja Koukelon
vedenottamoiden toimintaa valvoi osa-aikainen henkilö. Häiriötilanteiden selvittämistä
hoiti LK-huolto Oy hallituksen jäsenten avustamana.
Toimintavuoden aikana maksettiin palkkoja ja palkkioita lomakorvauksineen yhteensä
16.133,95 euroa (2015: 34.938,97 €).
Hallitustyöskentelystä ei maksettu palkkaa eikä palkkioita.
Tilintarkastus
Osuuskunnan varsinaisena tilintarkastajana toimi Mauri Mutanen, HT Liperistä ja
varatilintarkastajana Seppo Åkerlund, HT Joensuusta.
Katsauskauden tapahtumia ja näkymiä vuodelle 2017
Perusteellisesta valmistelusta huolimatta Komperon ja Käsämän vesiosuuskuntien
yhdistyminen vuoden 2016 aikana ei toteutunut. Uusi sulautumishankekin keskeytettiin
yhteisen näkemyksen puuttuessa. Muilta osin toiminta jatkui lisääntyneenä
ostopalveluiden käyttönä, kun osuuskunnan pitkäaikainen toimitusjohtaja jäi eläkkeelle
vuoden 2015 lopussa. Uusien liityntöjen kysyntä on ollut aikaisempia vuosia
vähäisempää.
Toiminnan lisääntyneet velvoitteet ja jatkuvasti kohoavat kustannukset aiheuttavat
paineita toimitushintoihin. Käyttömaksuja jouduttiin korottamaan loppuvuoden 2015
mittarinluvusta alkaen kustannusten nousua vastaavasti.
Osuuskunnan hallintoa pyritään nuorentamaan ja tehtäviä jakamaan useammalle
henkilölle työkuorman vähentämiseksi. Ostopalveluiden kustannuksia ja vakuutusten
kattavuutta
tarkastellaan
alkaneen
toimintavuoden
aikana.
Varautumista
häiriötilanteista toipumiseen selvitetään yhteistyössä lähialueen toimijoiden kanssa.

