
 

 TOIMINTAKERTOMUS 2016 
 

Vuosi 2016 oli vesiosuuskunnan kahdeskymmenes kolmas toimintavuosi. 
 
Hallitukseen kuuluivat: Markku Tervo puheenjohtaja varalla Matti Härkönen (Kotimäki), Pertti 
Ahonen varalla (Jari Johansson), Matti Härkönen (Päivärinne) sihteeri varalla Hannu Koski, Veikko 
Karppinen varapuheenjohtaja varalla Pekka Huusko, Jukka Kämäräinen varalla Markku 
Karjalainen ja Ossi Kähkönen varalla Esko Kiviniemi. 
 
Vesiosuuskunnan liikevaihto oli 62 546,96 euroa (v.2015; 68 899,03). Vesi- ja viemäriverkoston 
tase 31.12.2016 oli 1 267 788,10 euroa (v.2015; 1 286 106, 57).  Tilikauden tulos oli -41 482,07 
euroa tappiollinen. Tappioon vaikutti verottajan ohje suunnitelman mukaisesta poistosta. Poistojen 
osuus oli 35 042,94 euroa. 
 
Hallitus kokoontui kolme kertaa ja lisäksi on pidetty sääntömääräinen varsinainen kokous. 
Tilintarkastajana on toiminut Rauli Johansson ja varatilintarkastajana Pertti Mustonen. 
Tilipalvelu Arto Huusko on tehnyt osuuskunnan tilipalvelut. Vesilaskutuksen on tehnyt 
Asiointipalvelu Arja. 
 
Osuuskunnassa on 216 jäsentä 219:llä osuudella. 
 
Toimintavuonna rakennettiin yksi vesi- ja jätevesiliittymä. Liittymää varten rakensimme yhden 
jäteveden kiinteistöpumppaamon.  
 
Veden hinta oli osuuskunnan asiakkaille 1,74 €/m³ ja jäteveden 2,83 €/m3 (sis. alv 24 %). 
Perusmaksu oli 5 m3:n mittarille 85 € vesi tai jätevesi asiakkaille ja 90 € vesi ja jätevesi asiakkaille 
(sis. alv 24 %) ja 7 m3:n mittarille 145,00 € (sis. alv 24 %). 
 
Vesiliittymismaksun perusosuus on ollut 6 000 € ja osuusmaksu uusille liittyjille 84,09 €. 
Liittymismaksu jätevesiverkostoon oli 10 000 €. 
 
Asiakkaat käyttivät vettä 21 363 m3, lisäystä edelliseen vuoteen 521 m3. Jätevettä osuuskunnan 
asiakkaat tuottivat 7 800 m3, lisäystä edelliseen vuoteen 151 m3. 
 
Vesiosuuskunnan uudet liittyjät: Vesiliittyjät yhteensä yksi: Juho Mikkonen. 
Jätevesiasiakkaat  yhteensä yksi: Juho Mikkonen. Jätevesiasiakkaita yhteensä on 84 kpl. 
Osuuskunnassa on vesiliittymiä 210 kpl. Jäsen lisäys oli 1 kpl. 
 
Uusiin liittymiin asennutimme ultraääni mittaukseen perustuvia vesimittareita. Mittarit liitettiin 
kaukolukuun, kaukolukukanavana toimii kWh-mittarin M-Bus väylä. Projektissa yhteistyössä ovat 
olleet Landis & Gyr, Sotkamon kunta ja Loiste Sähköverkko Oy. Projekti jatkuu edelleen. 
 
Hallitus hyväksyi vesi- ja jätevesihuollon poikkeustilanteisiin varautumissuunnitelman. 
Selvitimme Pohjavaaran vesiosuuskunnan kanssa yhdysvesijohdon rakentamisen 
mahdollisuuksia.  Verkostojen GPS-paikannus töitä jatkettiin. 
 
Osuuskunnan tiedotuskanavana on toiminut osuuskunnan www-sivut. Sääntömääräinen yleinen 
kokous on ilmoitettu lehti-ilmoituksella Sotkamo - lehdessä. 
 
Hallitus 
            


