
  

  TOIMINTAKERTOMUS 2021 

 

Vuosi 2021 oli vesiosuuskunnan kahdeskymmenes kahdeksas 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 81 445,98 euroa (v.2020; 80 924,49). Vesi- ja viemäriverkoston 

tase 31.12.2021 oli 1 315198,01 euroa (v.2020; 1 333 370,84). Tilikauden tulos oli -49 179,49 

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

osuus oli 39 750,77 euroa.  

  

Hallitus kokoontui kaksi kertaa. Kokoontumisrajoitukset muuttivat Korona (Covid-19 virus) 

epidemian vuoksi sääntömääräisen varsinaisen lähikokouksen pitämisen, jolloin kokous 

toteutettiin sähköpostilla tiedottamalla vuoden 2021 kokousasiat osuuskunnan jäsenille. Lisäksi 

toimintakertomus, jossa esitettiin tärkeimmät tilinpäätöstiedot, laitettiin vesiosuuskunnan 

kotisivuille. Vesiosuuskunnan osakkailla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä varsinaisen 

kokouksen asioista. 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 227 jäsentä 230:llä osuudella.  

Toimintavuonna rakennettiin kaksi vesi- ja jätevesiliittymää.    

 

Veden hinta oli osuuskunnan asiakkaille 2,03 €/m³ ja jäteveden 3,13 €/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 24 815 m3, lisäystä edelliseen vuoteen 754 m3. Jätevettä osuuskunnan 

asiakkaat tuottivat 8615 m3, vähennystä edelliseen vuoteen 489 m3. Tiedot on toimitettu VEETI – 

vesihuollon tietojärjestelmään. 

  

Vesiosuuskunnan uudet liittyjät: Vesiliittyjät yhteensä kaksi ja jätevesiasiakkaat yhteensä kaksi. 
Jätevesiasiakkaita yhteensä on 98 kpl. Osuuskunnassa on vesiliittymiä 223 kpl. Jäsen lisäys oli 2 
kpl. Siirsimme n.370 m runkovesijohtoa Väyläviraston tilauksesta Vaarantiellä. Siirto liittyy 
Kontiomäki – Vuokatti radan perusparannus hankkeeseen. Puheenjohtaja on osallistunut 
Pohjavaaran vesihankkeen useisiin suunnittelukokouksiin. 
Uusiin liittymiin asennutimme ultraääni mittaukseen perustuvia vesimittareita. Mittarit liitettiin 

kaukolukuun. 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  

             


