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Hallituksen toimintakertomus 2017 
 

Käsämän vesiosuuskunta on merkitty kaupparekisteriin 24. toukokuuta 1984, joten 
tilikausi 2017 on osuuskunnan 34. 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 hieman laskevana. Kysynnän laskuun 
syinä voitaneen pitää nousevaa veden ja jäteveden hintaa, pienentyneitä perhekokoja 
sekä toimintansa lopettaneita maatalouksia ja hiljentynyttä yritystoimintaa. Veden 
käytön vähenemisen seurauksena jätevesiverkoston toimintahäiriöt ja niiden 
aiheuttamat kustannukset ovat lisääntyneet.  
 

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

Vesijohtoverkostoon liitettiin vuoden aikana neljä uutta asiakasta (2016: 3). 
Kokonaisasiakasmäärä toimintajakson lopussa oli 482 asiakasta.  
 

Uusien asiakkaiden liittäminen verkostoon kasvatti runkojohtojen pituutta 320 m (2016 
ei rakennettu) ja talojohtoja 477 m (2016: 172 m). Toimintavuoden lopussa 
vesijohtoverkoston kokonaispituus oli 130,20 kilometriä.  
 

Paineviemäriverkoston pituus kasvoi 844 metriä (2016: 136 m), joten viemäriverkoston 
kokonaismäärä oli jakson lopussa 105,14 kilometriä. Toiminta-alueella oli jakson 
päättyessä yhteensä 359 jätevesiasiakasta (2016: 356 asiakasta). 
 

Lisäksi toimintavuoden aikana uusittiin vedenottamoiden siiviläputkikaivojen kansi-
rakenteet estämään kaivoihin kuulumattomien ainesten joutuminen verkostoveteen. 
 
 

Veden toimitus ja jäteveden laskutus 
 

Vuoden aikana laskutettiin loppuasiakkailta vettä 55.784 m3 (2016: 62.613 m3). 
Vuorokautinen veden käyttö oli 153 m3 (2016: 172 m3). Edellä mainitun toimituksen 
lisäksi jälleenmyyjille toimitettiin vettä 34.572 m3 (2016: 33.176 m3). Osuuskunnan 
vuorokautinen veden kokonaistoimitus oli 248 m3 (2016: 262 m3).  
 

Jätevesimaksu laskutettiin 21.505 kuutiolta (2016: 21.655 m3). 
 
 

Jäsenistö 
Vuoden aikana hyväksyttiin viisi (2016: 4 jäsentä) uutta jäsentä. Jäsenmäärä oli 
toimintajakson lopussa 507 (2015: 502) jäsentä. 
 
 

Liikevaihto ja tulos    
 

Osuuskunnan talous säilyi toimintavuoden aikana vakaana ja maksuvalmius hyvänä. 
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Vesi- ja jätevesiverkostoon tehtiin 30.735,88 euron investoinnit (2016: 10.896,77 €). 
Koneisiin ja laitteisiin investointeja ei tehty 10.696,35 euroa (2016: 10.696,35 €). 
 

Veden ja jäteveden perusmaksuja 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 1.1.2017 sekä käyttömaksut vuoden 2016 mittarin-
luvusta alkaen arvonlisäveroineen olivat: 

• veden perusmaksu kotitalouksilta 60,00 euroa/v (5,00 €/kk),  

• jäteveden perusmaksu kotitalouksilta 80,00 euroa/v (6,67 €/kk),  

• maatalouksien veden perusmaksu 85,00 €/v (7,09 €/kk),   

• veden käyttömaksu 0,70 €/m3 ja  

• jäteveden laskutushinta 2,70 €/m3.  
 

Osuuskunnalla ei ollut tilikauden päättyessä pitkäaikaisia velkoja.  
 

Toimintajaksolta tehtiin kirjanpidossa aineettoman käyttöomaisuuden, verkosto-
omaisuuden sekä kaluston käyttöikään perustuvat suunnitelman mukaiset poistot, 
joiden määrä oli yhteensä 34.841,88 euroa (2016: 36.933,12 €). Verotuksen poistoja 
eikä vararahastoon siirtoja tehty.  
 

Taseen loppusumma oli toimintajakson päättyessä 1.942.469,26 euroa (2016: 
1.928.471,86 €).  
 

Toimintavuoden tulos oli 227,73 euroa voitollinen (2016: 296,12 €). 
 
 

Osuuskuntakokoukset 
 

Varsinainen osuuskuntakokous pidettiin 28.6.2017 osuuskunnan toimitiloissa 
Lipstikassa osoitteessa Vaiviontie 173 A 1, 83430 Käsämä. Kokoukseen osallistui 
kuusi henkilöä.  
 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Esko Karttunen ja sihteerinä Jaakko Hirvonen.  
 

Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen määräämät asiat.  
 
 

Hallitus 
 

Osuuskunnan hallitukseen ovat tilikaudella kuuluneet varsinaiset ja henkilökohtaiset 
varajäsenet:  
 

Jaakko Hirvonen, puheenjohtaja (1988 - 2018*)       — Markku Nousiainen, varajäsen 
Matti Karttunen, varapuheenjohtaja (2010 - 2019)   — Alpo Vänskä, varajäsen 
Mikko Haukka, jäsen (2003 - 2018)                   — Keijo Hopponen, varajäsen 
Tapio Mustonen, jäsen (2018 - 2020)                       — Kauko Piironen, varajäsen 
Timo Rautiainen, jäsen (2010 - 2019)                   — Hannu Naumanen, varajäsen 
Pekka Sorsa, jäsen (2018 - 2020)                   — Kari Heikkinen, varajäsen 
 

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa.  
 
* Jäsenyyden alkamisvuosi ja seuraava erovuorovuosi. 
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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 
18.177,18 euroa (2016: 16.133,95 €).  
 

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 2018 
 

Uusien liityntöjen kysyntä on vuodelle 2018 ollut päättynyttä tilikautta vilkkaampaa.  
 

Toiminnan lisääntyneet velvoitteet ja jatkuvasti kohoavat kustannukset aiheuttavat 
paineita toimitushintoihin. Käyttömaksuja joudutaan korottamaan Liperin kunnan 
laskuttaman jäteveden hinnankorotusta vastaavasti.  
 

Osuuskunnan hallinnon uusiutuminen on mahdollistanut tehtävien jakamisen 
useammalle henkilölle. Vakuutusten kilpailutus johti vakuutusyhtiön vaihtumiseen. 
Taloushallinnon hoitamisessa vaihtuu myös toimittaja. Varautumista häiriötilanteista 
toipumiseen on selvitetty yhteistyössä lähialueen osuuskuntien kanssa ja työ jatkuu 
alkaneena toimintavuonna. 
 

Osuuskunnalla on käynnistymässä jätevesiverkoston täydentämishanke 
Heponiemessä ja kokonaan uudisrakentamishanke toimialueemme ulkopuolella 
Liperin kirkonkylän tuntumassa Selkärannalla.  


