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Vuosikokoustiedote 

 

Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunnan yleinen kokous pidettiin 27.5.2021. Kuluva vuosi on osuuskunnan 

historian 10. toimintavuosi. Mennyt vuosi oli erittäin raskas osuuskunnalle.  Useiden eri talouden tasapainot-

tamiseksi suunniteltujen ratkaisujen kariutuminen aiheutti osuuskunnan hakeutumisen yrityssaneeraukseen 

vuoden lopulla. Myönteinen yrityssaneerauspäätös mahdollistaa osuuskunnan toiminnan jatkamisen.  

Kokouksessa oli läsnä 21 osuuskunnan jäsentä, 4 ei jäsentä, kaikkiaan läsnä oli 28 ääntä, joista osa valtakirja-

edustuksina. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, mm. käsiteltiin ja vahvistettiin vuoden 2020 tilin-

päätös, joka oli voitollinen ja kirjataan voitto / tappiotilille kattamaan edellisten tilikausien tappioita. Osuus-

pääomalle ei makseta korkoa. 

Hallitukseen valittiin jatkamaan erovuorossa olleet Tapani Ihalainen ja Urho Makkonen. Varajäsenenä ollut 

Matti Kontiainen ilmoitti, ettei ole käytettävissä hallitukseen. Kiitämme Mattia vuosien työstä Valopiuhan 

hyväksi!  Entisinä hallituksen jäseninä jatkavat Tuure Hirvonen, Petri Timonen ja Jukka Laasonen. Hallituksen 

ulkopuolisena sihteerinä on toiminut Tarja Musikka. 

Kokouksessa todettiin, että osuuskunta on pystynyt noudattamaan tammikuussa vahvistettua yrityssanee-

rausta hyvin. Useana vuonna merkittävä kuluerä osuuskunnalle on olleet PKS:n sähkökaapelointitöistä aiheu-

tuneet kaapelinäyttökustannukset, myös tulevana kesänä, jonka jälkeen pystytään paremmin arvioimaan pa-

remmin koko vuoden tulosta. Etukäteen arvioiden tilanne näyttää kuitenkin hyvältä. Osuuskunnan tilan-

teesta raportoidaan kunnanhallitukselle vuosittain yrityssaneerausohjelman mukaisesti. 

Kokouksen päätteeksi annettiin mahdollisuus vapaaseen sanaa ja uusien ideoiden esittämiseen siitä, miten 

kuidun käyttöä ja digitaalisen kehityksen hyödyntämistä voitaisiin edistää Rääkkylässä. Ideoita toivottiin en-

nen kaikkea henkilöiltä, jotka ovat asettuneet ehdolle kunnanvaltuustovaaleissa. Yrityssaneerauksen myötä 

osuuskunnalla on uusi mahdollisuus kehittää palveluja ja toivookin kaikkia ideoita, kaikilta rääkkyläläisiltä 

valokuidun käytön lisäämiseksi.  

Uusi liittymiä on saatu niin viime vuonna kuin tänäkin keväänä käyttöön. Käyttöönotot ovat tapahtuneet 

pääsääntöisesti rantakiinteistöissä. Osuuskunnan hallitus ihmettelee vieläkin jatkuvaa arvostelua siitä, miksi 

rannoille kuitua on vedetty. Siksi, koska Rääkkylässä rakentamisen painopiste on jo pitkään ollut rannoilla.  

Miksi kuitua ei olisi etukäteen vedetty sinne, missä sitä nyt ja tulevaisuudessakin tarvitaan? 

Toinen keskustelun aihe kuluneena keväänä ovat olleet varausliittymien käyttöönottokustannukset. Hallitus 

toteaa, että varausliittymien rakentaminen on kohteesta riippuen ollut erilaista. Joissakin varaus on tehtynä 

kytkentävalmiiksi kiinteistöön, joissakin vain kieppinä tienvarressa. Rakentamisen laajuus on ratkaistu ta-

pauskohtaisesti, työn edetessä rakentamisaikaan. Kaikissa tapauksissa varusmaksulla on rakennettu ainakin 

laskutetun maksun edestä ja paljon enemmänkin. Varausmaksulla ei siis saa liittymää käyttöön, vaan kytken-

nästä ja rakentamisesta aiheutuvat kulut laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaan liittymäasiakkaalta. Va-

rauksen ansiosta liittymän käyttöönotto on kaikissa tapauksissa kuitenkin huomattavasti halvempi kuin ko-

konaan uuden liittymän rakentaminen. Kokonaan uuden liittymän rakentamisessa varausmaksun hinnalla ei 

saa edes konekalustoa siirrettyä kohteelle. Varausliittymän tarkoitus on siis alusta asti ollut tarjota mahdolli-

suus liittyä kuituverkkoon myöhemmin edullisemmin ja vähemmällä rakentamisella, kuin ilman varausta. 

Varauskeskustelussa väitetään myös osuuskunnalla olevan rakennusvelkaa, kun varausliittymiä ei saakaan 

noin vain käyttöön. Keskeneräistä rakentamista ei ole. Rakentaminen on toteutettu hankesuunnitelman mu-

kaan päätökseen ja rakennustyö sekä rahoitus on tarkastettu usean otteeseen mm. ELY:n toimesta. 
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Valopiuhakeskustelun tason sosiaalisessa mediassa voi todeta olevan erittäin ala-arvoista ja tarkoitusha-

kuista, kun samat henkilöt nostavat esille edellä mainittuja asioita ja joissa toisaalta väitetään rakennetun 

liikaa ja toisaalta liian vähän. Toivoisi, että kirjoittajat perehtyisivät tosiasioihin ja samalla katsoisivat tulevai-

suuteen ja esittäisivät uusia ajatuksia Valopiuhan - ja samalla koko Rääkkylän - menestykseksi. 

Osuuskunta on nostanut toukokuun alusta lähtien liittymänopeuksia. Tämä on pystytty toteuttamaan ilman 

asiakashintojen nousua. Nopeuksien nostolla pyritään vastaamaan 5G mobiiliverkon mahdolliseen tuloon 

Rääkkylään sekä palkitsemaan uskolliset asiakkaamme nopeammilla yhteyksillä. 

Kohti valoisampia aikoja! 
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