KUIVANIEMEN OSAKASKUNTA

TOIMINTAKERTOMUS 2021
Osakaskunnan hoitokunta ja kokoukset 01-06/2021
Varsinaiset jäsenet: Pj. Paula Juopperi, vPj. Tapio Kehus, Tauno Kivelä, Hannu Hietala, Antti
Karén ja Raimo Ollikainen.
Varajäsenet: Matti Paaso (erosi 5.5.2021), Teemu Väätäjä (erosi 13.4.2021), Antti Leppäjärvi,
Mauri Juopperi, Juho Juopperi ja Kari Parkkila.
Vuosikokous pidettiin koronaviruksesta johtuen vasta 19.6.2021
seurojentalolla. Hoitokunta kokoontui 7 kertaa ennen vuosikokousta.
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Osakaskunnan hoitokunta ja kokoukset 07-12/2021
Varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet): Raimo Ollikainen (Mauri Juopperi), vPj. Matti Paaso (Kauko
Vakkala), Antti Karen (Kari Parkkila), Hannu Hietala (Pekka Tiitinen), Esko Vääräkangas (Antti
Soini) ja Pj. Olli Dahl (Anna-Liisa Vahtola-Heiskari). Lisäksi kokouksiin osallistui hoitokunnan
ulkopuolinen sihteeri Seppo Miettunen.
Hoitokunta kokoontui vuosikokouksen jälkeen 3 kertaa. Kokouksiin pystyi osallistumaan myös
etänä TEAMS sovellutuksella. Kaikki jäsenet sekä varsinaiset että varajäsenet saivat osallistua
kokouksiin. Sähköpostikokouksia, joissa tehtiin päätöksiä, pidettiin 7 kertaa.
Toiminta 1-6/2021
Merialueen kiinteät pyyntipaikat ja nahkiaisen pyyntipaikat myytiin poikkeusjärjestelyin
johtuen koronaviruksesta. Verkkomerkit ja vieheluvat myytiin vapaasti verkkokaupassa
osoitteessa: www.kalakortti.com.
Pankinokalla pidettiin siivous- ja kunnostustalkoot kesäkuun alkupuolella.
Jokisuun väylä viitoitettiin kesällä 2021 jo kolmattatoista (13) kertaa. Viittojen laitto ja poisto
ostettiin ulkopuolisena palveluna tmi Keijo Suihkolta.
Vatungin huoltorakennus on vuokrattu Iin kunnalta kahdeksi vuodeksi 1.6.2021 alkaen
hintaan 200 €/vuosi
Toiminta 7-12/2021
Osakaskunnan merikontti on siirretty Kaikkolanrannasta Vatunkiin. Kontissa on lukon takana
osakaskunnan omaisuutta mm. väyläviitat ja painot.
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www-sivuille, www.kuivaniemenosakaskunta.fi/ otettiin käyttöön oma osakkaiden sivusto,
jonne pääsee vain tunnistautumalla. Em. sisältää hoitokunnan pöytäkirjat ja muuta tietoa
osakaskunnan sisäisistä asioista.
Toiminnassa otettiin huomioon “yleinen tietosuoja- eli GDPR asetus” ja ainoa
henkilörekisteri sijaitsee Yhdistysavain-portaalin suojassa. Osakaskunnan aineiston
arkistointi aloitettiin syksyllä 2021.
Pankinnokalla järjestettiin kunnostustalkoot 4.9.21, jossa täytettiin liiteri polttopuilla ja
suoritettiin raivaustöitä. Lisäksi poistettiin kiviä meren puolen uimarannalta.
Palokuntanuoret harjoittelivat vanhan rakennuksen hallittua sammutusta syyskuussa 25
päivä Pankinnokalla. Näin päästiin lahosta vanhasta liiteristä eroon. Paikalla oli
palokuntalaisia oli 6 ja nuoria 15.
LUKE suoritti Kuivajoella sähkökalastusta syyskuussa ja totesi, että lohenpoikasia löytyy eri
koskista, joten on toivoa, että Kuivajoesta saadaan aikaiseksi lohijoki.
Vähäjärvi-Myllyoja luonnonhoitohanketta ei saatu edistettyä, koska Otso metsäpalvelut Oy
meni selvitystilaan. Asia laitettu uudelleen vireille. Myllyojalla pidettiin tulvametsäkoulutus
/ maastokäynti Metsäkeskuksen toimesta lokakuun alussa.
Hoitokunnan kaksi jäsentä osallistui vuoden 2021 maaoikeudenkäsittelyyn, jossa vesijätön
lunastusasiassa olivat vastakkain osakaskunta ja osakas. Oikeuden istunnossa hoitokunnan
edustajat olivat erimielisiä keskenään. Toinen hoitokunnan edustaja vastusti lunastusta
vuosikokouksen päätöksen ja entisen hoitokunnan tekemän vastineen mukaisesti, ja toinen
vastasi tuomarille, ettei uusi hoitokunta ole ottanut etukäteen kantaa maaoikeudessa
kesken olevaan asiaan mm. siksi, että kannanottoa ei ole pyydetty. Oikeuden istunto
keskeytettiin. Tuomarin vaatimuksesta uusi hoitokunta piti asiasta sähköpostiäänestyksen,
jossa äänet menivät tasan. Hoitokunnan päätökseksi tuli puheenjohtajan kanta, että
hoitokunta hyväksyy hakijoiden valituksen. Uuden hoitokunnan lausunnon perusteella
oikeus ratkaisi asian toteamalla, että lunastukselle ei ole vastustusta. Osakas voitti oikeuden
käsittelyn ja osakaskunta joutui annetun päätöksen mukaan korvaamaan hänen
oikeudenkäyntikuluja 4.879,92 euroa. Päätöksen mukaan osakas saa lunastaa haluamansa
ranta-alueen, ja lunastustoimitus jatkuu vuoden 2022 aikana.
Osakaskunta haki ja sai Iin kunnalta “osallistavan budjetoinnin” rahoitusta 13 500 €
Merellisen Vatungin kehittäminen ja saaristomatkailun edistämis-hankkeeseen.
Kuivaniemen osakaskunta valittiin hakemuksen perusteella Suomen parhaaksi
osakaskunnaksi. Perusteluina mm. asiat hoidettu esimerkillisesti, ja sen toiminta on ollut
aktiivista yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Myös runsasta projektitoimintaa kiiteltiin.
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Piikkiäes myytin tarjouskilpailun perusteella 222 euron hinnalla.
Osakaskunnan rajoihin rajoittuvia kiinteistötoimituksia, vesijätön ja yhteisten maiden
lunastuksia oli vuonna 2021 kaksi kappaletta, niistä saatiin rahaa 466,60 euroa.
Edistettiin Kotalahti kuntoon hanketta Iin kunnan kanssa. Tavoitteena on parantaa alueen
veden virtausta ja kasvatettavien kalojen talvisäilytyksen onnistumista.
Vapaa-ajan kalastusmahdollisuuksia kehitettiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Kuivajoen
alajuoksulle (Heinikoskelta alaspäin) suunniteltiin vapaa-ajankalastajille kalastuspooleja.
Sankarihaudoille ostettiin perinteisesti hautakynttilät jouluksi.

