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Hallinto
Kuivaniemen Osakaskunnan asioita hoitaa osakasten kokouksen valitsema kuusijäseninen hoitokunta.
Jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Hoitokunnan tehtävänä on huolehtia osakaskunnan päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä
muusta käytännön toiminnasta (Yhteisaluelaki).
Kokoukset
Kuivaniemen Osakaskunnan osakasten vuosikokous on sääntöjen mukaan määrä pitää huhtikuun loppuun
mennessä. Vuoden 2020 toimintasuunnitelmaa ei ole käsitelty huhtikuussa kuten normaalisti, koska
osoittautui, että kokousta ei voi pitää koronaepidemian ja kokoontumisrajoitusten vuoksi määrättyyn
aikaan mennessä. Kokouksen peruuntumisesta ilmoitettiin, kuten kokousilmoituksistakin on päätetty
ilmoittaa. Hoitokunta kutsuu kokouksen koolle, kun kokous pidetään.
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Toiminta
- Pääasiallisena tehtävänä on osakkaiden etujen valvonta, vesi- ja muiden osakaskunnan hallitsemien
alueiden kunnossapito ja kehittäminen sekä kalastonhoitoon ja kalastukseen liittyvät tehtävät.
- Osakaskunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan alueellisiin kalatalouteen liittyviin tilasuuksiin ja
kokouksiin.
- Kalastuksen valvontaa pyritään kehittämään yhteistyössä osakaskuntaa laajemman alueen sekä
viranomaisten kanssa.
- Kiinteiden kalastuspaikkojen myyntitapaa kehitetään.
- Edistetään kalaväylän merkitsemistä Kuivajoen osakaskunnan vesialueille.
- Merialueen pyyntipaikat ja nahkiaisten pyyntipaikat myydään poikkeuksellisesti ilman huutokauppaa
vuonna 2019 huutaneille vuosikokouksen siirtymisen vuoksi. Jäljelle jäävät paikat myydään aiemman
osakaskunnan päätöksen mukaan 50 €:n paikkamaksulla.
- Kalastusrajoitukset toteutetaan valtakunnallisten määräysten mukaan. - Verkkomerkit sekä uistin, lippo- ja
rapumertaluvat myydään vapaasti. Kalastusluvat myydään kalakortti.com -nettipalvelussa
(www.kalakortti.com).
- Kuivajoen viitoitus totueteaan aikaisemman sopimuksen mukaan Keijo Suihkon toimesta.
- Vesijättömaiden lunastuksissa osakaskunnan tavoitteena on jättää lain sallimien mahdollisuuksien
mukaan myös yhteisiä rantoja osakasten käyttöön sekä rantautumispaikkoja.
- Hoitokunta on esittänyt Tiironkarinniemessä osakaskunnan vesijättömaata varattavaksi virkistysalueeksi.
Osakaskunta edistää virkistysalueen kehittämistä, mikäli varaus saa lainvoiman.

- Tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä Iin kunnan, Metsähallituksen, Kuivajoen Pohjoisrannan
Kyläyhdistys ry:n ja Kuivaniemen Yrittärät ry:n kanssa erityisesti matkailu- ja kalatalouselinkeinon
kehittämiseksi. Edistetään erityisesti Vatungin toimintojen kehittämistä ja vetovoiman lisäämistä sekä
tuoreen lähikalan myyntiä siellä.
- Edistetään Kuivajokisuulla olevan Kaikkolanrannan sataman kehittämistä osakaskunnan toimesta siten,
että sinne saataisiin suojaisampi paikka veneille, koska meren myrskyt yltävät myös jonkin matkaa
jokivartta ylöspäin. Satama on osakaskunnan hallitsemalla LV-alueella. Tehdään suunnitelma, haetaan
ruoppauslupa ja rahoitusta hankkeelle.
Osakaskokouksen 2020 päätöksellä hanke valmisteluun, työryhmän perustaminen ja osakaskokouksen
käsittelyyn valmisteltuna uudestaan keväällä 2021.
- Edistetään Kaakkuriniemen satamahanketta kaavoiteulla merellisellä asuinalueella yhteistyössä
Myllykankaan kyläyhdistys ry:n kanssa. Satamapaikan vesialue kuuluu osakaskunnalle.
- Haetaan rahoituksia osakaskunnan alueiden ja toiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on, että
rahoitusosuus on maksimissaan 50 % hankkeiden kustannusarviosta.
- Pankinnokan aluetta mukaan lukien Kaikkolanrannan satama-aluetta sekä Kaakkuriniemen aluetta
kehitetään edelleen osakaskunnan toimesta.
- Osakaskunnan hallussa olevan Krassinleton kalastajakämpän katto kunnostetaan. - Edistetään
kosteikkohankkeita.
- Edistetään Kuivajoen kutupaikkojen kunnostamisen jatkamista ja vesiensuojeluun liittyvien suositusten
toimeenpanoa.
- Istutetaan kalanpoikasia suunnitelmien ja mahdollisuuksien mukaan.
- Kehitetään hallintoa ja arkistointia edelleen siten, että vaihtuvien hallinnosta vastaavien hoitokuntien olisi
mahdollista aina sujuvasti jatkaa toimintaa ja että toiminta olisi luotettavaa ja osakkaita palvelevaa. Tarkkuus GPS:n (plotteri) käyttämismahdollisuuksien edistäminen.
- Haetaan OP:n kesäduuni -kampanjan turvin kesätyöntekijää ympäristötöihin pääasiallisena tehtävänä
hoitaa Pankinnokan uimaranta- ja virkistysaluetta ja mahdollisesti muita osakaskunnan rantoja. Lisäksi
töihin kuuluu polttopuden suojaan laittamista ja kontin maalausta, mikä on jäänyt edelliseltä kesältä.
Pyritään saamaan osakaskunnalle aikaisempaa suurempi työtuntimäärä siten, että yhteistyökumppanuudet
ovat kuitenkin edelleen mahdollisia.
- Osakaskunta vastaa jouluksi sankarihaudoille laitettavien kynttilöiden kustannuksista.
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Toimintasuunnitelma 2020 lisäykset
Toimintasuunnitelmaa täydennetään 07.11.2020 kokouksessa sekä 21.11.2020 jatkokokouksen pöytäkirjan
mukaisesti esiin tulleita, päätettyjä toimenpiteitä seuraavasti:
- Osakaskokouksen 2020 päätöksellä Kaikkolanrannan veneenlaskupaikan eteläpuolella oleva mökkiläisen
tielinjauksen ja liittymän mahdollinen muutosselvitys. Hoitokunnan selvitettävä asia, onko
rakennuspiirustuksissa tieoikeuksia annettu. Tieasiaa selvitetään, palautetaan takaisin esittelyyn ja
valmisteluun, tuoda esitys kevään 2021 kokouksessa.
- Kuivajokisuun väylän jatkamiseksi ruoppauksen vaikuttavuutta tulee selvittää ennen uusia ruoppauksia.
Osakaskokouksen 2020 päätöksellä hoitokunta alkaa asiaa selvittää ja käyttää tarvittaessa asiantuntijoita,
tuo asian osakaskuntaan 2021 aikana uudelleen käsittelyyn.
Toimintasuunnitelmaan lisätään myös jatkokokouksessa keskustelupuheenvuorossa esiin tullut, vuodelta
2013 osakaskunnan päätöksellä hoitokunnalle tehtäväksi annettu, alla mainittu keskeneräinen asia:
-Halttulanmatalassa sijaitsevat rakennukset ovat olleet saaressa luvatta useita vuosia (vuodesta 1990).
Osakaskokouksessa keskusteltiin kämpän tilanteesta ja kesken jääneestä asian hoidosta sekä asian
hoitamiseksi mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Ohenoja esittää näkemyksenään, koska paikka on 250 m päässä heidän rannasta, se voisi palvella
paremmin osakaskuntaa ja nuotiopaikkana.
Matti Paason esitys alueelle tehtävä virkistyskäytön perussuunnitelma. Alue siistittävä. Alue mitattu ja
kartoitettu 7 vuotta sitten laiturin rakentamiseksi alueelle.
Päätös aloitetaan toimet virkistyskäyttöön perustamissuunnitelman tekemiseksi.
Tuija Miettunen esitys toimintasuunnitelmaan lisättäväksi edistetään Vähäjärvi-Myllyoja hanketta ja
samalla on tarkoituksena edistää myös muita kosteikkohankkeita. Hoitokunta velvoitetaan selvittämään
mahdollisuuksia etäkokouksen järjestämiseen vuosikokouksen ajankohtana keväällä 2021.
Selvitetään GDPR –selvitys toimintasuunnitelmaan, tämä tulee laatia seuraavaan vuosikokoukseen.
Toimintasuunnitelman hyväksytään toimintojen muutossuunnitelmien mukaisesti. Puheenjohtaja päätti
asian käsittelyn

