
  

  TOIMINTAKERTOMUS 2019 

 

Vuosi 2019 oli vesiosuuskunnan kahdeskymmenes kuudes toimintavuosi.  

  

Hallitukseen kuuluivat: Markku Tervo puheenjohtaja varalla Matti Härkönen (Kotimäki), Pertti  

Ahonen varalla (Risto Huusko), Matti Härkönen (Päivärinne) sihteeri varalla Hannu Koski, Veikko 

Karppinen varapuheenjohtaja varalla Pekka Huusko, Markku Karjalainen varalla Jouko Heikkinen 

ja Ossi Kähkönen varalla Esko Kiviniemi.  

  

Vesiosuuskunnan liikevaihto oli 70 223,46 euroa (v.2018; 69 793,45). Vesi- ja viemäriverkoston 

tase 31.12.2019 oli 1 253 221,46 euroa (v.2018; 1 266 400,40). Tilikauden tulos oli -41 019,42 

euroa tappiollinen. Tappioon vaikutti verottajan ohje suunnitelman mukaisesta poistosta. Poistojen 

osuus oli 36 760,14 euroa.  

  

Hallitus kokoontui kaksi kertaa ja lisäksi on pidetty sääntömääräinen varsinainen kokous. 

Tilintarkastajana on toiminut Rauli Johansson ja varatilintarkastajana Antti Kääriäinen KPMG-

yhtiö. Tilipalvelu Arto Huusko on tehnyt osuuskunnan tilipalvelut. Vesilaskutuksen on tehnyt 

Asiointipalvelu Arja.  

  

Osuuskunnassa on 221 jäsentä 224:llä osuudella.  

Toimintavuonna rakennettiin kaksi vesi- ja jätevesiliittymää.    

Veden hinta oli osuuskunnan asiakkaille 1,99 €/m³ ja jäteveden 3,06 €/m3 (sis. alv 24 %).  

Perusmaksu oli 5 m3:n mittarille 90 € vesi tai jätevesi asiakkaille ja 95 € vesi ja jätevesi asiakkaille 

(sis. alv 24 %) ja 7 m3:n mittarille 160,00 € (sis. alv 24 %).  

  

Vesiliittymismaksun perusosuus on ollut 6 000 € ja osuusmaksu uusille liittyjille 84,09 €. 

Liittymismaksu jätevesiverkostoon oli 10 000 €.  

  

Asiakkaat käyttivät vettä 21997 m3, lisäystä edelliseen vuoteen 287 m3. Jätevettä osuuskunnan 

asiakkaat tuottivat 8384 m3, lisäystä edelliseen vuoteen 488 m3.  

  

Vesiosuuskunnan uudet liittyjät: Vesiliittyjät yhteensä kaksi: Ari Korhonen, Hilkka Salmivuori  

Jätevesiasiakkaat yhteensä kaksi: Ari Korhonen, Hilkka salmivuori. Jätevesiasiakkaita yhteensä 

on 90 kpl. Osuuskunnassa on vesiliittymiä 215 kpl. Jäsen lisäys oli 2 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.  

 

Verkostojen GPS-paikannus töitä jatkettiin.  

 

Osuuskunnan tiedotuskanavana on toiminut osuuskunnan www-sivut. Sääntömääräinen yleinen 

kokous on ilmoitettu lehti-ilmoituksella Sotkamo-lehdessä ja www-sivuilla.  

  

Hallitus  

             


