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Yleistä
Pirkkalan Vesiosuuskunta on saanut rakennusvaiheen päätökseen toimintavuonna. Jätevesilinjat rakennettiin kolmessa vaiheessa.
Ensimmäinen vaihe käsitti Paunintien – Sorkkalantien – Valkilan – Anian Rantatien alueita. Viemärilinjaa rakennettiin 20 612 m. Kiinteistöjä 113 kpl, linjapumppaamoita 2 kpl ja mittauskaivoja 2 kpl. Linja valmistui v. 2012.
Toiseen vaiheeseen kuului Pappilanniemi – Kranaatinmäki – Uittamontie –
Reippi – Anian Rantatie. Valmista linjaa on 14 658 m. Kiinteistöjä 82 kpl, linjapumppaamoita 2 kpl ja yksi ilmanpoistokaivo. Linja valmistui 2013.
Kolmas vaihe sisälsi loppuosan suunnitellusta urakasta ja siihen kuului Leukuntie – Hiidenmaantie – Kranstolppa – Peräheikintie – Lahdenpohjantie –
Tukkapellonti – Topparintie – Savilahdentie – Riekontie – Tyrkköläntie – Anian
Rantatie. Linja pituus on 24 037 m. Kiinteistöjä 105 kpl, linjapumppaamoita 4
kpl, ilmapoistokaivoja 2 kpl. Linja valmistui 2014, viimeistely töitä jäi seuraavalle vuodelle.
Yhteismittaa linjastolla on vuoden 2014 lopussa 59 307 metriä.
Jäsenet
Osuuskunnan verkostoon kuului vuoden 2014 lopussa 301 kiinteistöä.
Kokoukset
Osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin 22.5.2014 Pirkkalan kunnantalon
valtuustosalissa.
Talous
Tilinpäätös osoittaa 0,00 euron tulosta, korjattu tulos osoittaa 2358,56 euron
tappiota. Hallitus esittää osuuskunnan varsinaiselle kokoukselle, että tulos kirjataan voittovarojen tilille ja että osuuspääoman korkoa ei makseta.
Osuuskunnan tili- ja kirjanpitoasioista on vastannut Capolino Oy.
Jäteveden laskutukseen otettiin käyttöön vedenlaskutusohjelma joka mahdollistaa myös jäteveden kulutuksen seurannan ja raportoinnin. Laskutusta on
hoitanut Markku Lahti.

Hallitus
Hallitukseen valittiin kolmevuotiskaudeksi Pirjo Kivelä ja henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Risto Rasinen.
Hallituksessa jatkavat
jäsen:
Teuvo Kytölinna erovuorossa 2015
Oiva Viitanen erovuorossa 2016
Tauno Isotalo erovuorossa 2016

varajäsen:
Timo Vaarasalo
Pertti Pirilä
Pentti Mätäsniemi

Hallituksen toiminta
Hallitus valitsi keskuudestaan seuraavat toimihenkilöt
Puheenjohtaja
Pirjo Kivelä
Varapuheenjohtaja
Oiva Viitanen
Jäsen
Teuvo Kytölinna
Jäsen
Tauno Isotalo
Toimitusjohtajana on jatkanut Timo Vaarasalo joka toimii myös osuuskunnan
sihteerinä.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kolmeentoista viralliseen kokoukseen, joista seitsemän oli ennen varsinaista kokousta ja kuusi sen jälkeen.
Hallitus käsitteli kauden aikana edellisessä varsinaisessa kokouksessa esille
tulleita asioita.
Kirjanpidon kilpailuttamiseksi pyydettiin tarjouksia muutamilta
to/tilitoimistoilta, Pirkkalan alueelta sekä nyt käytössä olevalta.

kirjanpi-

Tiedottamista omilla nettisivuilla ei lisätty merkittävästi, koska siellä esillä olevaa tiedottamista projektin loppuvaiheen aikana olisi ollut vaikea hallita ja osittain myös resurssipulan takia, kun hallitusta kuormitti muut toimintaan liittyvät
asioiden käsittelyt. Jatkossa, nyt kun projekti saatu päätökseen, tullaan sivustoa päivittämään jossa pääpainona on verkoston ylläpito, laskutus, huoltoohjeita, tapahtumia jne.
Tilintarkastaja
Tilintarkastajana on toiminut Hooteem Tilintarkastusyhteisö Oy, päävastuullinen tilintarkastaja Antti-Jussi Penttilä. Tilintarkastajana Simo Dückstein.
Hallitus

