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KUIVANIEMEN OSAKASKUNTA, 95100 KUIVANIEMI

PÖYTÄKIRJA
Kuivaniemen Osakaskunnan varsinainen kokous 2021
Kokousaik

Lauantai 19.6.2021 klo 12:00 alkaen
Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus klo 10:00 - 11:3

Kokouspaikk

Kuivaniemen Nuorisoseuran talo
Kirkonkyläntie 17, 95110, 95110 Kuivaniemi k

1. Kokouksen avau
Hoitokunnan puheenjohtaja Paula Juopperi avasi kokouksen

2. Kokouksen puheenjohtajan valint
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Kehus

3. Kokouksen sihteerin valint
Kokouksen sihteeriksi valittiin Juho Juopperi

ESITTELY: Laitakarin Kala Oy:n toimitusjohtaja Timo Karjalainen esittelee toimintaansa.
Asia käsitellään kohdassa 13. kalankasvatukseen liittyvien vuokrasopimusten uusiminen.

4. Pöytäkirjantarkastajien valint
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Heiskari ja Kari Parkkila

5. Ääntenlaskijoiden valint
Valittiin pöytäkirjantarkastajat ääntenlaskijoiksi

6. Kokouksen äänestysluettelon vahvistamine
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Vahvistettiin äänestysluettelo. (LIITE
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LIITE

7. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuu
Kokouksesta on ilmoitettu 3.6.2021 paikkakunnalla ilmestyvissä lehdissä IiSanomat ja Rantapohja (LIITE)
sekä Asemakylän ilmoitustaululla kaksi viikkoa ennen kokousta ja lisäksi kokouskutsu on lähetetty
säköpostilla tiedossa oleviin osoitteisiin. Ilmoitus on laitettu myös kotisivuille

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

8. Kokouksen työjärjestyksen hyväksymine
Seppo Miettunen esittää, että poistetaan kohdat 16, 17 ja 18 kokouksen työjärjestyksestä.
Esitystä kannattavat Matti Paaso ja Markku Heiskari.
Hyväksyttiin äänestyksen perusteella. (Hoitokunta 11267, Miettunen 32615, tyhjä/poissa 46.
Pekka Tiitinen esittää, että kohta 23.2 käsitellään aikaistettuna kohdan 12 jälkeen.
Hyväksyttiin yksimielisesti
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksin

9. Ajankohtaisia asioit
Esittelijänä Paula Juopperi
Vatungin huoltorakennus on vuokrattu Iin kunnalta 1.6.2021 alkaen kahdeksi vuodeksi Kuivaniemen
Osakaskunnalle. Hoitokunta on tehnyt vuokrasopimuksen Iin kunnan kanssa ja sen liitteenä on ilmakuva,
johon on määritelty piha-alue, joka kuuluu vuokraajan vastuulle. Sähköt, vesi ja jätehuolto omalta osaltaan
kuuluvat vuokraajalle. Rakennusta ei voi edelleen vuokrata kolmannelle osapuolelle, mutta sitä voidaan
vuokrata tilaisuuksia varten ja matkailupalveluna. Käyttäjät maksavat kulut. Kyläyhdistyksen kaksi kanoottia
ovat kylmävarastopäädyssä, mutta ne eivät aiheuta kuluja. Pohjoisrannan kyläyhdistyksellä on jo ennestään
ollut kolme avainta rakennukseen ja nyt osakaskunnalla on lisäksi kaksi. Tarkoituksena on kokeilla ja miettiä
rakennuksen käyttömahdollisuuksia osana Vatungin kehittämistä yhteistyökumppaneiden kanssa

10. Toimintakertomus vuodelta 202
Olli Dahl esittää, että kirjataan toimintakertomukseen: Kuivajoen Koskien kunnostushanke numero
kaksi suoritettiin osakaskunnan alueella. Hanke rahoitettiin valtion rahoilla.
Hyväksyttiin
Hyväksyttiin toimintakertomus. (LIITE

11. Käsitellään vuoden 2020 tilit, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunt
Hoitokunnan puheenjohtaja esitteli tilit ja luki toiminnantarkastajien lausunnon. (LIITE
Hyväksyttiin
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Maininta pöytäkirjaan: Pitkää tuloslaskelmaa ei oltu julkaistu verkossa. Pitkä tuloslaskelma oli
saatavilla kokouksessa
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12. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisill
Markku Heiskari esittää, ettei hoitokunnan jäsenille myönnetä vastuuvapautta.
Esitys raukesi kannattamattomana
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus
Markku Heiskari jätti eriävän mielipiteen. (LIITE

Käsitellään työjärjestyskohdan mukaisesti siirretty kohta: 23.2 Kuivajoen jokisuun
länsirannan vedenvirtaaman ja veden laadun parannu

13. Kalankasvatukseen liittyvien vuokrasopimusten uusiminen
Matti Paason esitys: Jatketaan Laitakarin Kalan vuokrasopimusta ELY:n lupapäätöksen jälkeen
kymmenen vuotta eteenpäin katkoksetta.
Esitystä kannattivat Tapio Kehus, Olli Dahl, Kauko Vakkala, Seppo Miettunen
Markku Heiskarin esitys: Toimitaan muutoin Matti Paason esityksen mukaisesti, mutta ei
talvisäilytystä Kotalahden perässä.
Esitystä kannatti Annaliisa Vahtola-Heiskari
Äänestettiin kahden esityksen välillä.
Hyväksyttiin Matti Paason esitys äänestyksen perusteella. (Paaso 41895, Heiskari 1694, tyhjä/
poissa 339.
Päätös: Uusitaan vuokrasopimukset: Laitakarin Kala Oy, Linnatien Lohi Oy ja Fish Group Finland
Oy. (LIITE)

14. Kaikkolanrannan LV-alueen kehittämine
Kaikkolanrannan sataman kehittämistä yleiskaavaan merkityllä LV- eli vesiliikennealueella on suunniteltu
pitkään. Alueella on nyt veneenlaskuluiska sekä pienet aallonmurtajat. Veneille on tarvetta saada
suojaisempi paikka, koska meren myrskyt yltävät jokisuun satamaan saakka. Suojaisempi satama edistäisi
harrastuskalastusta ja veneilyä. 2019 aloittanut satamatyöryhmä on suunnitellut satama-altaan kaivettavaksi
kuivalle maalle ja se avataan jokeen. Sille on haettu ja saatu ruoppauslupa. Hanke esitellään kokouksessa

Matti Paason esitys: Jatketaan satamahankkeen valmistelua
Hyväksyttiin yksimielisesti

15. Myllyojan toimenpiteet Vähäjärvi-Myllyoja luonnonhoitohankkeess
Myllyojan osuutta ja toimenpiteitä hankkeesta ei ole esitelty osakakkaille ja niistä ei ole osakasten kokouksen
päätöstä. Vaikutuspiirissä on paljon osakkaita. Myllyojan alimmainen toimenpidekohta Kuivaniemen
merenrannikon yleiskaavassa on ”pilvi”- alueella eli luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeällä
alueella ja lisäksi Ww-alueella, mikä on Vesilain tarkoittama pienvesistö. Alueella ei saa tehdä sellaisia
toimenpiteitä, jotka vaarantaisivat vesilain mukaisen pienvesistön ominaispiirteiden säilymisen
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Myllyojan alimmassa toimenpidekohdassa on suunniteltu tehtävän ojan kaivuuta, läjitystä ja kivikynnys
virtauksen säätelemiseksi. Toimenpiteet ovat suunnitelman mukaan vedenkorkeudessa +0,8 - + 1 m
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nollavedekorkeudesta, jonne myrskyt yltävät. Merivesi voi nousta paljon korkeammallekin. Miten kaivettu oja,
läjitykset ja kivikynnys toimisivat tällaisella alueella. Osakaskunnalla on 10 vuoden vastuu pitää kunnossa
tehtyjä toimenpiteit
Asiasta on pyydetty lausunto ympäristötarkastaja Kaisa Pikkaraiselta. Hän on lausunut 4.6.2021, että hänen
näkemyksensä mukaan Myllyojan kunnostus ei ole ristiriidassa merenrannikon yleiskaavamerkintöjen ja
-määräysten kanssa, mutta ympäristötarkastaja suosittelee tarkentamaan läjitysalueiden toteutusta maaainesten huuhtoutumisen vuoksi. Lisäksi ympäristötarkastaja on luvannut viikolla 23 antaa lisäohjeistusta
läjitettävien maiden suhteen, koska kaivettavat maat toimenpidekohdassa ovat sulfaattipitoisia ja pilaavat
luontoa
Hoitokunta arvostaa luonnonhoitohankkeita. Osakkailla täytyy kuitenkin olla tarpeeksi yksityiskohtaista tietoa
omistamiensa alueiden toimenpiteistä ja vastuista.Vähäjärvi-Myllyoja luonnonhoitohankkeessa Myllyojan
osuuden toimenpiteitä ei ole esitelty osakkaille, koska Myllyojan osuus tuli kokonaisuuteen mukaan
myöhemmin. Osakaskunnalle kuuluva Vähäjärvi on kuivatettu jonkun tahon toimesta, mutta lisätietoa asiasta
ei ole saatu. Vähäjärven kunnostamista on esitelty osakkaille vuonna 2015 ja osakkaat ovat hyväksyneet
siihen silloin suunnitellut toimenpiteet.
Hankeen toteutus oli alun perin tarkoitus aloittaa vuonna 2019. Metsäkeskus kilpailutti toteuttajan ja Otso
Metsäpalvelut voitti toteutuksen. Se joutui kuitenkin taloudellisiin vaikeuksiin, mistä johtuen vaihtoehtoina
olivat velkasaneeraus tai konkurssi ja hankkeen toteuttaminen jäi. Maaliskuun loppupuolella 2021 Otsosta
soitettiin hoitokunnan puheenjohtajalle ja puheenjohtaja tiedotti hoitokunnan jäsenille, että hanketta
suunnitellaan aloitettavan. Otsossa oli vielä se tilanne, että saneerausohjelmaa ei oltu vahvistettu
käräjäoikeudessa. Osakaskunnalla on maanomistajana aina riski, että joutuu itse toteuttamaan, jos hanke
jää kesken, vaikka Metsäkeskuskin oli kertonut, että se hakee uutta rahoitusta ja toteuttajaa, mikäli toteutus
ei olisi onnistunut. Hoitokunta halusi selvittää asiaa, tilannetta ja riskejä ja pyysi, ettei toimenpiteitä aloitettaisi
heti silloin maaliskuun 2021 lopulla.
Otso:n saneerausohjelma vahvistettiin käräjäoikeudessa 16.4.2021 ja 22.4.2021 Petri Törrönen Otsosta kävi
kutsuttuna hoitokunnan kokouksessa kertomassa hankkeesta. Tässä kokouksessa hoitokunta päätti, että
Vähäjärven osuuden toteuttamiselle ei ole esteitä. Päätös annettiin tiedoksi Törröselle. Kuultuaan Törröseltä
kokouksessa, että Myllyoja toteteutetaan loppukesästä kuivimpaan aikaan ja Vähäjärvi jäisen maan aikaan,
hoitokunta totesi, että vuosikokous ehditään pitää ennen hankkeen aloittamista, koska koronatilanteen
oletettiin helpottuvan. Hoitokunta päätti, että hanke viedään Myllyojan osalta seuraavaan osakasten
kokoukseen

Esitys: Hanke hyväksytään toteutettavaksi ja huomioidaan ympäristöviranomaisten lausunnot
(LIITE)
Hyväksyttiin yksimielisesti

16

Vesijättömaiden vuokra (POISTETTU TYÖJÄRJESTYKSESTÄ

Vuosikokouksessa 2020 osakaskunta päätti, että vesijättömaita voidaan vuokrata vaihtoehtona
lunastukselle. Tämä koskee vesijättömaita, jotka voisivat olla myös liitettävissä tilaan
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Vuokrahinnaksi voisi määrittää kokonaissumman 50 € - 100 € /vuosi riippuen alueen koosta ja laadusta
tapauskohtaisesti. Vuokra-aika on aluksi kerrallaan enintään viisi vuotta. Hoitokunta voi tehdä
vuokrasopimukset ja käydä katsomassa rajat yhdessä vuokraajan ja mahdollisten rajanaapureiden kanssa ja
tehdä vuokrasopimus. Hoitokunta tuo tehdyt vuokrasopimukset tiedoksi aina seuraavaan osakkaiden
kokoukseen
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17. Tutkintapyyntö hoitokunnan toiminnasta vuosilta 2006 - 2018 (POISTETTU
TYÖJÄRJESTYKSESTÄ)

18. Tarkkuus GPS-laite (POISTETTU TYÖJÄRJESTYKSESTÄ)

19. Arkiston käyttö ja säännö
Hoitokunnan pohjaesitys: Arkistoon tutustumista varten jokaisen tulee varata aika itse. Arkistossa
voi olla kerrallaan vain yksi henkilö tutustumassa (arkistoon tutustujalla voi olla avustaja).
Hoitokunnasta tulee olla paikalla vähintään kaksi henkilöä. Arkiston käytöstä täytyy pitää kirjaa
Kauko Vakkalan esitys: Asia palautetaan takaisin valmisteluun.
Esitystä kannattivat Matti Paaso, Markku Heiskari, Seppo Miettunen, Annaliisa Vahtola Heiskar
Kauko Vakkalan esitys hyväksyttiin äänestyksen perusteella. (Hoitokunta 5833, Vakkala 30325,
tyhjä/poissa 7770.

20. Liittyminen Osuuskunta Team Kalaan
Tavoitteena on päästä yhteistyöhön Osuuskunta Team Kalan kanssa ja hauduttaa Kuivajoen omaa
siikakantaa Team Kalan hautomossa ja palauttaa poikaset jokeen vahvistamaan kalakantaa. Tämä on
osoittautunut muuallakin toimivaksi ratkaisuksi. Kuivaniemen osakaskunnalla on mahdollisuus saada oppia
jo toimivista käytänteistä toisilla jokialueilla

Hoitokunta esitti liittymistä Team Kalaan.
Matti Paaso ja Seppo Miettunen kannatti esitystä.
Esitys hyväksyttiin

21. Pankinnokan maisemasuunnittel
Pankinnokan alueella on hoidettavaa risukkoista metsäaluetta, jota on jo vuonna 2019 päätetty raivata. Alue
on kaavassa MY-aluetta eli maa- ja metsätalousvaltaista aluetta jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Risukkoa
alueella saa raivata, mutta puiden kaatoon olisi hyvä saada asiantuntijanäkemystä. Raivaustyöt eivät
kuitenkaan käynnistyneet 2019 vaan vasta keväällä 2020, jolloin ne päätettiin keskeyttää, koska
metsäkoneella työskenneltäessä puitakin kaadetaan.
Hoitokunta on pyytänyt Pro-agrialta/Maa- ja kotitalousnaisilta/Maarit Satomaalta tarjouksen alueen
maisemasuunnittelusta, joka esitetään kokouksessa. (LIITE

Paula Juopperi esittää, että hanke hyväksytään.
Juho Juopperi kannattaa esitystä
Kauko Vakkala esittää, että hanke hylätään ja palautetaan hoitokunnan jatkovalmisteluun.
Matti Paaso kannattaa esitystä
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Hyväksyttiin Kauko Vakkalan esitys äänestyksen perusteella. (Juopperi 8509, Vakkala 31302,
tyhjä/poissa 4117.
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22. Oolannin muistomerkkialueen kehittämine
Oolannin muistomerkkialueelle menevää kulkuväylää tulisi parantaa ja aluetta tulisi monipuolistaa

Hoitokunnan esitys: Päätetään kehittää Oolannin muistomerkkialuetta yhteistyössä eri tahojen
kanss
Esitystä kannattivat Reijo Kehus ja Seppo Miettunen
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

23. Osakaskunnan jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat
23.1. Kuivajoen Pohjoispuolen metsästysseura ry:n lupahakemus rakentaa luontotorni/lava
Miettulanlahdell
Kuivaniemen Pohjoispuolen Metsästysseura ry pyytää lupaa esteettömän luontotornin/lavan rakentamiselle
Miettulanlahdelle. Metsästysseura esittää, että asia otetaan käsiteltäväksi vuoden 2021 Kuivaniemen
Osakaskunnan kokouksessa. (LIITE
Metsästysseuran perustelut: Kuivaniemeltä puuttuu esteetön luontotorni, jossa myös liikuntarajoitteiset
ihmiset voivat käydä nauttimassa luonnosta ja vesilintujen vilkkaasta kevät- ja syysmuuttopuuhista. Tämän
puutteen korjaamiseksi metsästysseura pyytää lupaa saada rakentaa Miettulanlahdelle luontotornin/lavan.
Seura huolehtii kohteen rakentamisesta ja kustannuksista
Tähän liittyen hoitokunta on jo antanut luvan risukon raivaukseen metsästysseuran pyytämältä alueelta
kysyttyään ensin kaavoittajan näkemystä asiaan. Lisäksi hoitokunta on antanut luvan muunkin kasvillisuuden
poistoon ja mahdollisiin maansiirtotöihin siten, että metsästysseuran on itse hankittava kaikki tarvittavat luvat
toimenpiteisiin ja myös kulkemiseen alueelle

Hoitokunnan esitys: Osakaskunta myöntää omasta puolestaan luvan luontotornin/lavan
rakentamiselle osakaskunnan karttaan merkitylle ja metsästysseuran anomalle osakaskunnan
vesijättöalueelle, Kaikista muista luvista, kulkuoikeuksista ja kulkuyhteyksien rakentamisista
metsästysseuran tulee itse hankkia luvat ja rakentaa omilla kustannuksillaan. Rakennelmat eivät
saa rajoittaa muuta käyttöä
Hyväksyttiin
23.2 Kuivajoen jokisuun länsirannan vedenvirtaaman ja veden laadun parannus
(SIIRRETTIIN TYÖJÄRJESTYKSESSÄ JA KÄSITELTIIN KOKOUKSESSA KOHDAN 12
JÄLKEEN)
Pekka Tiitinen on esittänyt jakokunnnan osallistumista Varvinkarin länsipuolen vedenvirtaaman ja veden
laadun parantamishankkeeseen 2500 eurolla. Hankkeen tarkoituksena on ruopata saaren ja jokirannan
täyttynyttä väliä. Kokonaiskustannukset ovat 10 000 €. Tiitinen esittää, että jakokunta hakee vuoden 2021
haussa rahoitusta kyseiseen ruoppaukseen esitetyillä laskelmilla ja osallisuudella kustannuksiin. (LIITE

Hoitokunnan esitys: Osakaskunta on vuoden 2020 varsinaisessa kokouksessa käsitellyt asian
eikä osallistu ruoppaukseen.
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Perustelut: Varvinkarin tukkeutuminen ainakin osittain johtuu ruoppausmaiden virheellisestä läjityksestä
lähialueella joen yläpuolisella osuudella, jossa poikkivirtaan tehdyn kaivauksen yhteydessä ruoppausmassat
on läjitetty jokeen vuonna 2017. Tästä ne ovat ajautuneet virtauksen mukana todennäköisesti myös
Varvinkarin länsipuolelle
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Pekka Tiitisen esitys: Hyväksytään siinä muodossa, kuin Tiitinen esitteli asian syksyn 2020
kokouksessa. Hankkeelle haetaan rahoitus ja osakaskunta varaa hankkeeseen 2500 euroa.
(LIITE)
Esitystä kannattivat Markku Heiskari, Matti Paaso ja Kari Parkkila.
Pekka Tiitisen Esitys hyväksyttiin äänestyksen perusteella. (Hoitokunta 10035, Tiitinen 33537,
tyhjä/poissa 356)
23.3 Seppo Miettusen esitys sääntömuutokseksi
(sääntömuutos vaatii 2/3 enemmistön annetuista äänistä ja vähintään 1/3 äänestäneistä)
Seppo Miettunen esittää sääntömuutosta (§2) koskien kokousmateriaalin saatavuutta siten, että sääntöihin
lisätään: ”Kokouksen esityslista ja kokouksesta päätettävät asiat liitteineen ovat osakkaiden saatavilla
osakaskunnan nettisivuilla 14 vuorokautta ennen kokousta”. Lisäksi Miettunen esittää kohdan ”
Osakaskunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa 14 päivän
ajan alkaen 7. päivästä kokouksesta” jatkoksi, että ”sekä osakaskunnan nettisivuilla kokousliitteineen.”
(LIITE
Säännöissä sanotaan, että kokouskutsussa tulee olla mainittuna missä ja milloin kokouksesta laadittu
pöytäkirja pidetään asianosaisten nähtävänä. Myös netissä nähtävilläolosta pitäisi mainita kokouskutsussa
eikä vain säännöissä ja siinäkin olisi hyvä noudattaa toimintatapaa, että olisivat nähtävillä asianosaisille.
Tämä toteutuisi jäsensivujen avulla

Esitys hyväksyttiin
23.4 Matti Paason esitykset (3
23.4.1 Halttulanmatalan virkistyspaikk
Matti Paaso esittää, että rakennetaan Halttulanmatalaan kesä- ja talvikäyttöön soveltuva
virkistyspaikka ja riittävät vesikulkuyhteydet. Hoitokunta alkaa valmistelemaan asiaa.
Hyväksyttiin
23.4.2 Kuivajokisuun väylähankkeen jatkamine
Matti Paaso esittää, että jatketaan keskenjäänyttä Kuivajokisuun väylän ruoppaus- ja
kunnostustöitä sekä Kaikkolanrannan satama-alueen kehittämistä. Rannan vesialueelle lisää
syvyttä ja laajuutta sekä kunnollinen lastauslaituri pengertäen rantaa ns. pystykoolauksella. Tässä
yhteydessä Matti Paaso esittää, myös että Kaikkolanrannan maa-alueelle ei rakenneta altaita.
Tuleva hoitokunta alkaa valmistelemaan hanketta ja rahoitusjärjestelyitä.
Hyväksyttiin
23.4.3 Osakaskunnan rahojen jakaminen osakkaill
Matti Paaso esittää rahojen jakamista sääntöjen määräämällä tavalla
Hoitokunnan esitys: ei jaet
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Matti Paaso veti esityksen pois
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23.5. Kauko Vakkalan esitykset (3)
23.5.1 Osallistujien ja tilojen kirjaaminen äänestysluetteloo
Kauko Vakkala esittää, että ääniluetteloon kirjataan kunkin valtakirjan antaneen osakastilan
kiinteistötunnus, valtakirjan antajan nimi ja yksikkömäärä kyseisen kokousedustajan alle
Hoitokunnan huomio: Yhteisaluelaki 14 § 1 mom.: ”merkitään läsnä olevat osakkaat sekä heidän
omistamansa kiinteistöt ja niiden osuuksien suuruudet (äänestysluettelo). ” Siis merkitään osallistuja, hänen
omistamansa (edustamansa) kiinteistö(t) (kiinteistön nimi ja rekisterinumero) sekä kiinteistöjen osuudet

Paula Juopperi esittää, että käytetään yhteisaluelain mukaista äänestysluetteloa.
Juho Juopperi kannatti esitystä
Hyväksyttiin Kauko Vakkalan esitys äänestyksen perusteella. (Vakkala 36576, Juopperi 3270,
tyhjä/poissa 4082.
23.5.2 Osakaskunnan varojen jak
Kauko Vakkala esittää, että varoista pidätetään vuoden toimintaa varten ja aiemmin päätettyihin
keskeneräisiin hankkeisiin tarvittava rahasumma ja tästä yli jäävät varat jaetaan osakkaille
Hoitokunnan esitys: Ei jaeta
Kauko vakkala veti esityksen pois
23.5. Kuivajokisuun väylän ruoppau
Kauko Vakkala esittää, että osakaskunta toteuttaa keskenjääneen Kuivajokisuun väylän
ruoppauksen. Ruoppauksesta aiemmin laadittua suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa
Asia on käsitelty aiemmassa kohdassa. Esitys raukeaa.

24. Päätetään yhteisalueen varojen käytöst
Hoitokunnan esitys: Tilikauden voitto kirjataan voitto/tappiotilille
Hyväksyttiin.

25. Pyydysmaksuista päättäminen
Hoitokunnan esitys:
Merialueen verkkomerkit max 8 kpl x4 = 32 €
Viehe- ja perholupa 15 €/kausi
Lippolupa 10 €/kausi
Ravustuslupa 4 €/kpl (vain paikkakuntalaisille rapuruton vuoksi

.
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26. Kalastuksen järjestämine
Vuoden 2021 kiinteät pyyntipaikat on hoitokunnan päätöksellä päätetty tarjota kullekin vuonna
2020 paikan lunastaneelle. Eräpäivän 23.4. jälkeen vapautuneita ja vapaita paikkoja on voinut
varata ja lunastaa 30.4.2021 saakka. Sen jälkeen vapaita paikkoja on voinut lunastaa 50 €/paikka.
Kiinteisiin meripyyntipaikkoihin voi paikan vuokraaja laittaa haluamiaan pyydyksiä kalastuslain ja
-asetuksen mukaan. Koskee myös katiskoja
Hyväksyttiin

27. Toimintasuunnitelm
Hyväksyttiin muutoksin

28. Talousarvio vuodelle 202
Hyväksyttiin

29. Päätetään hoitokunnan palkkio
Hoitokunnan esitys:

-

puheenjohtaja 1000€/vuos
sihteeri 1000€/vuos
hoitokunnan jäsenten ja kokousedustajien kokouspalkkiot 50€/kokou
kalastuksen valvonta 15 €/tunti tai ostopalveluna erillisten kausiluontoisten sopimusten
puitteissa hoitokunnan päätöksellä, jotka tuodaan tiedoksi aina seuraavaan osakasten
kokoukseen
- hoitokunta voi ottaa sihteerin (Osakaskunnan säännöt 14 §
Osakaskunnalla voi olla sihteeri, toimitsija ja tämän henkilökohtainen varamies, rahastonhoitaja, valan
tehneitä tai vastaavan vakuutuksen antaneita kalastuksenvalvojia ja muita toimihenkilöitä, jotka
hoitokunta ottaa toimiinsa ja vapauttaa tehtävistään.

- Toiminnantarkastajien palkkio laskun mukaan ja matkakorvaukset valtion matkustussäännön
mukaan
Hyväksyttiin

30. Hoitokunnan jäsenten vaal
Erovuorossa olevat jäsenet: Paula Juopperi, Tapio Kehus, Tauno Kivelä
Jatkavat jäsenet: Hannu Hietala, Antti Karen, Raimo Ollikainen
Valitaan kolme varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet. Lisäksi Hannu Hietalalle valitaan
varajäsen
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Esitetty varsinaisiksi jäseniksi
• Esko Vääräkanga
• Matti Paas
• Olli Dah
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Esitetty varajäseniksi
• Antti Soini (Esko Vääräkankaan varajäsen
• Kauko Vakkala (Matti Paason varajäsen
• Annaliisa Vahtola Heiskari (Olli Dahlin varajäsen
• Pekka Tiitinen (Hannu Hietalan varajäsen
Valittiin esitetyt jäsenet ja varajäsenet

31. Toiminnantarkastajan valint
Hoitokunnan esitys: Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitt
Hyväksyttiin

32. Kokousedustajien valint
Hoitokunnan esitys: Hoitokunta valitsee kokousedustajat
Perustelut: Perusteluna on sama kuin hoitokunnan edellisen vuoden asian käsittelyn yhteydessä suullisesti
puheenjohtajan kertoma hoitokunnan peruste, että näin voidaan valita aina kuhunkin tehtävään asiantuntevin
hoitokunnan jäsen. Näin voidaan huomioida myös mahdolliset jääviydet. Käytäntö on osoittautunut
toimivaksi

Hyväksyttiin

33. Kokousilmoitukse
Hoitokunnan esitys: Kokousilmoitukset julkaistaan seuraavissa lehdissä: Rantapohja ja Iisanomat
ja lisäksi Kuivaniemen Asemakylän ilmoitustaululla ja osakaskunnan kotisivuilla. Kokousilmoitukset
lähetetään sähköpostitse myös niille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteen sekä kirjekortilla niille
toisesta kunnasta oleville osakkaille, joiden osoite on tiedossa eikä sähköposti ole käytettävissä
Hyväksyttiin

34. Pyydysten merkitsemine
Hoitokunnan esitys: Kalastuslain ja -asetuksen mukaine
Hyväksyttiin

35. Kalastuksen valvont
Hoitokunta huolehtii kalastuksen valvonnan järjestämisestä
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36. Rauhoitusaluee
Hoitokunnan esitys: kalastuslain ja -asetuksen mukainen. Rajoitukset nähtävillä kalastusrajoitus.
-sivuilla
Hyväksyttiin

37. Kalastuslupien myynt
Hoitokunnan esitys: Nettipalvelussa www.kalakortti.com
Hyväksyttiin

38. Muut asia
• Kaikkolanrannan mökkiläisen liittymän luvallisuutta on selvitetty, mutta ei ole saatu vahvistusta
kunnalta
• Selvitetään mahdollisuus etäkokouksiin tarvittess
• Tehdään GDPR-selvity

39. Pöytäkirjan nähtävillä pitämine
Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 28.6.2021 alkaen kahden viikon ajan
Kuivaniemi-talolla
Hyväksyttiin

40. Kokouksen päättämine
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.14

LIITTEE
• LIITE 1: Äänestysluettelo/yhteenvet
• LIITE 2: Kokouskuts
• LIITE 3: Toimintakertomus 202
• LIITE 4: Tuloslaskelma 202
• LIITE 5: Tase 202
• LIITE 6: Toiminnantarkastuskertomus 202
• LIITE 7: Markku Heiskarin eriävä mielipide vastuuvapauskohtaa
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• LIITE 8: Hankesuunnitelma - Varvinkarin länsipuolen vesiväylän ruoppau

PÖYTÄKIRJA
• LIITE 9: Asiakohta vuosikokouksessa 2020: Esitys Varvinkarin länsipuolen vesiväylän
avaamisest
• LIITE 10: Kalankasvatuksen vuokra-aluee
• LIITE 11: Myllyoja - Ympäristötarkastajan lausunto ja karta
• LIITE 12: Tarjous Pankinnokan maisemasuunnittelust
• LIITE 13: Esitys ja lupahakemus luontotornista Miettulanlahdell
• LIITE 14: Seppo Miettusen sääntömuutosesity
• LIITE 15: Toimintasuunnitelma 202
• LIITE 16: Talousarvio 202
• LIITE 17: Matti Paason esitykse
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Kari Parkkil
Pöytäkirjantarkastaja
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Markku Heiskar
Pöytäkirjantarkastaja
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Juho Juopper
Sihteeri
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Reijo Kehu
Puheenjohtaja
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• LIITE 18: Kauko Vakkalan esitykse
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