KUIVANIEMEN OSAKASKUNTA

TOIMINTAKERTOMUS 2018
Osakaskunnan hoitokunta 2018:
Puheenjohtaja: Olli Dahl
Varapuheenjohtaja: Esko Vääräkangas
Sihteeri, rahastonhoitaja: Seppo Miettunen
Muut jäsenet: Tapio Kehus, Mauri Juopperi ja Ilkka Kaarre (varsinainen jäsen
Antti Karen ei osallistunut toimintaan vuonna 2018)
Kokoukset
Vuosikokous pidettiin 7.4.2018 Kuivaniemen seurojentalolla. Hoitokunnan
kokouksia pidettiin neljä (4) kappaletta. Lisäksi pidettiin useita
sähköpostikokouksia.
Toiminta
Merialueen kiinteät pyyntipaikat ja nahkiaisen pyyntipaikat myytiin
huutokaupalla. Verkkomerkit ja vieheluvat myytiin vapaasti verkkokaupassa
osoitteessa: www.kalakortti.com . Verkkomerkit olivat vuonna 2018 ilmaisia
IHN tilanteesta johtuen.
Kalaistutuksia ei tehty 2017 syksyllä havaitun IHN viruksen johdosta.
Osakaskunnan jäsenistä noin 11 osallistui kalanäytteiden pyyntiin ja
toimittamiseen EVIRALLE, jotta IHN levinneisyys voitaisiin todeta.
Osakaskunta sai 880€ korvausta näytteiden pyynnin organisoinnista.
Tähänastiset tulokset ovat osoittaneet, että IHN virus ei ole levinnyt muihin
kalalajeihin (näytemäärä yli 79 kpl). Kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä
tehtyyn yhteistyöhön.
Jokisuun väylä viitoitettiin kesällä 2018 jo kymmenettä (10) kertaa
Osakaskunnan toimesta talkootyönä ja väylämerkit poistettiin sopimuksen
mukaan Iin meripelastus ry:n toimesta, nostosta ja merkkien
varastoimisesta maksettiin 500 euroa.
Osakaskunnan rajoihin rajoittuvia kiinteistötoimituksia, vesijätön ja yhteisten
maiden lunastuksia oli yksi vuonna 2018.
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Seurattiin hankkeen ”Vesiensuojelun yleissuunnitelman laatiminen
Kuivajoelle” etenemistä yhdessä Pohjois-Suomen ELY keskuksen ja Iin
kunnan kanssa. Hanke ei valmistunut sopimuksen mukaisesti vuonna 2018.
Seurattiin hankkeen ”Selvitys lohikalojen ja nahkiaisten kutupaikkojen
riittävyyden, niiden kunnon sekä kutupaikkojen kunnostamis- tai
lisäämistarpeen selvittämisestä Kuivajoessa” etenemistä yhdessä PohjoisSuomen ELY keskuksen ja Iin kunnan kanssa. Hanke valmistui vuonna 2018
ja siitä saatiin raportti. Raporttia käytettiin hyväksi, kun haettiin ELYkeskukselta projektia ”Kuivajoen koskien ja kutualueiden kunnostamiseksi”
vuodelle 2019.
Em. hankkeiden ulkopuolella hankittiin merikontti, joka tarvitaan Oulun
Seudun Leader Oy:n rahoitteisten projektien tavaroiden säilyttämiseen.
Lisäksi hankittiin puuliiteri Pankinnokalle ja Biolanin kompostoiva WC
Kaakkuriniemen rantaan.
Järjestettiin Pankinnokan alueen
saattamiseksi talvikuntoon.
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Ostettiin alueen muilta yhdistyksiltä palveluita seuraavasti:
- Kuivaniemen Pohjoisrannan kyläyhdistys ry:ltä kahvitarjoilut
Vatungin kokouksiin (3 kokousta x 20 hlöä, a 100 € kokous) ja
Pankinnokan WC:n tyhjentämiseen (100 euroa). Yhteensä 400
eurolla.
- Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys Kuivaniemen osastolta puuliiterin
rakentamispalvelu valmiista paketista, 350 eurolla.
Edistettiin Vähäjärven kosteikkohanketta ottamalla yhteyttä Suomen
metsäkeskuksen Pohjoisen palvelualueen vastaavaan ja ELY -keskukseen.
Hanke on nyt suunniteltu ja se toteutetaan mahdollisesti vuoden 2019
aikana, mikäli rahoitus järjestyy. Ei kuluja osakaskunnalle.
Osallistuttiin VYYHTI II hankkeen loppuseminaariin joulukuussa 2018 ja
pidettiin siellä esitelmä osakaskunnan hankkeista alueellaan.
Osakaskunta osallistui aktiivisesti Kuivaniemen Vatungin kehittämiseen Iin kunnan,
Kuivaniemen yrittäjät ry:n ja Kuivajoen Pohjoisrannan kyläyhdistys ry:n kanssa.
Kokouksia asian tiimoilta pidettiin 3 kpl, joissa osakaskunta toimi koollekutsujana ja
järjestäjänä.

KUIVANIEMEN OSAKASKUNTA

Palkattiin Oulun Osuuspankin tuella kesätyöntekijäksi yhdessä Kuivajoen
Pohjoisrannan kyläyhdistyksen ja Kuivajoen Pohjoispuolen Metsästysseuran kanssa
kesätyöntekijäksi Pinja Litendahl. Hän huolehti Pankinnokan uimarannan ja
rakennusten / WC:n siisteydestä kesä-, heinä- ja elokuussa yhteensä 20 h.
Saatettiin loppuun Oulun seudun Leaderin osaltaan rahoittama pienet hankkeet,
joissa osakaskunnalle hankittiin mm. lumme ruoppauskola / kaislikkoviikate rannan
hoitoon, ruohoraivuri, lasten leikkilaite pankinnokalle, latuhöylä ja 2 kpl Frisbee golf
koria.
Selvitettiin Kotalahden suojasataman veden laadun parantamista ja haettiin lupa
sen tilan parantamiseksi aallonmurtajaan tehtävällä aukolla ELY-keskukselta.
Selvitys keskeytyi Ruijanesikkokasvien löytymiseen alueelta.
Laadittiin Kyyttikarin ja Ryöskerin yhteisille maa-alueille (139-407-878-19) käyttö- ja
hoitosuunnitelma.
Annettiin lupa poistaa Kuivajokisuun linjataulut tarpeettomina, kun jokisuun väylän
viitoitus saatiin riittävään kuntoon.
Maisemoitiin Kaikkolanrannan läjitysalue kesän 2018 aikana.
Kalastusvalvonnassa ei huomattu suurempia rikkeitä.
Sankarihaudoille ostettiin perinteisesti hautakynttilät jouluksi.

