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Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunnan vuosikokous
ke. 27.5.2015 klo 18.30 kunnan valtuustosalissa
Kokouksen alussa Valopiuhan hallituksen pj. Tuure Hirvonen kertoi kuituvarausmaksun perusteista. Osuuskunnan hallitus talvella 2012 päätti tehdä tuotteen nimeltään ”Kuituvaraus”. Sen
tarkoitus oli tarjota edullisesti optio asiakkaalle joka haluaa varmistaa kuituliittymän käyttöönoton
myöhemmin. Kuituvarauksen hinnaksi muotoutui; osuuskunnan jäsenyys 100€ + 300€:n kiinteä
rakentamismaksu. Kuvittelimme että kuntalaiset pääosin haluavat ottaa käyttöön liittymät ja aivan
pieni joukko päätyy kuituvaraukseen.
Toisin kävi. Kuituvarauksia rakennettiin kolmen vuoden aikana 386 kpl. Tämä tarkoittaa Valopiuhalle 1,2 milj.€:n taloudellista kuormaa, joka ei tuota. Toki tämän kevään aikana on muutamia
kymmeniä kuituvarasliittymiä otettu käyttöön. Tahti Valopiuhan näkökulmasta on liian hidas.
Valopiuhan hallitus on miettinyt asiaa useita kertoja. Pohdiskelussa hallitus lähti tasa-arvo ajatuksesta. Aktiivi-liittymät maksavat joka kuukausi verkon ylläpidosta ja rahoituskustannuksista
oman osuutensa. Toki he käyttävät nopeita ja luotettavia laajakaistayhteyksiä.
Päädyimme ajatukseen, jossa kuituvarauksen omistajille räätälöimme pienen maksun (12,5€/kk),
joka olisi peittänyt ainoastaan sijoitetun pääoman korot.
Palautetta tuli jossa vedottiin tehtyyn sopimukseen, jossa ei ole mainintaa mahdollisista lisäkustannuksista. Vedottiin oikeuteen ja juridiikkaan.
Niinpä Valopiuhan hallitus päätti vetää jo kerran päättämänsä kuituvarausmaksun pois, eli sitä ei
peritä. Tämänkin asia kanssa pystymme elämään. Olemme miettineet muita mahdollisia rahoitusratkaisuja, jotta sekä pankit että omistajat ovat tyytyväisiä.
Meillä Rääkkylässä olemme tottuneet alhaiseen hintatasoon, koska Valopiuha on toteuttanut
rakentamisen kustannustehokkaasti ja ottaen kovia riskejä kuntalaisten puolesta. Muualla Suomessa laajakaistaliittymän hinta on varsin usein 1000 -2000€.
Valopiuhan hallitus ei aikanaan lähtenyt sopimuksia rakentamaan juridiikka edellä, se ei kuulu
perinteiseen osuuskuntahenkeen. Puhdas osuuskuntaperiaate on, että voitot ja tappiot tasataan
osuuskunnan jäsenten kesken. Toki aika jolloin voittoja jaetaan, on tulevaisuudessa, mutta se
tulee vielä.

Pohjois-Karjalan Tietoverkko-osuuskunta
PL 7, 82300 RÄÄKKYLÄ
Kinnulantie 1, 82300 RÄÄKKYLÄ
info@valopiuha.fi
040 7070 998

2 (2)

Valopiuhan hallitus on tehnyt vaativan ja suuren työn laajakaistahankkeen onnistumiseksi.
Olemme toimineet alusta asti osuuskuntahengen mukaisesti talkoilla. Se että n. 5,0milj.€:n hanke
hallinnoidaan ilman palkollista väkeä, on iso arvo talkootyölle. Olemme rakentaneet Suomen
edullisimmat valokuituliittymät Rääkkylään. Te olette käyttäneet tilanteen hyväksenne kiitettävästi, hyvä niin.
Me Valopiuhan hallituksessa otaksuimme että osuuskuntahenki olisi tarttunut asiakkaisiimme.
Palautteen ja kritiikin perusteella on pakko todeta, ettei varausmaksun suhteen osuuskuntahenkeä näyttänyt olevan.
Jos aloitettaisiin alusta, osuuskunnan hallitus toimisi toisin, liittymät sekä erilaiset palvelut maksaisivat selkeästi enemmän.
_____________________________________________________________________________
Osuuskuntakokous pidettiin 27.5.15 ja vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuure Hirvonen
ja sihteeriksi Raita Joutsensaari. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Risto Karvinen ja Pekka Kotilainen.
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Se hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
Päätettiin että tilikauden tappio kirjataan voitto/tappio-tilille, osuusmaksulle ei makseta korkoa.
Hyväksyttiin Valopiuhan hallituksen pj:n palkaksi 200€/kk ja kokouspalkkioksi hallituksen jäsenille
50€/kokous.
Hallituksen erovuoroiset jäsenet; Ilpo Jorasmaa, Matti Kontiainen sekä varajäsenet Tapani Ihalainen sekä Tarja Musikka valittiin 2-vuotiskaudeksi uudelleen.
Tilintarkastajaksi valittiin Joensuun tilintarkastus Oy /HTM-yhteisö, vastuunalaisena tarkastajana
Seppo Åkerlund.
Kokous päätti osuuskunnan vuosikokouksen ilmoittamisesta; Koti-Karjala ja Kotiseutu-uutiset
lehdet.
Muita asioita ei ollut.
Kokouksen puolesta
Tuure Hirvonen
Kokouksen pj.
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