TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

Taustaa
Kuivaniemen osakaskunnan asioita hoitaa osakasten kokouksen valitsema kuusijäseninen hoitokunta, joille on
nime y henkilökohtaiset varajäsenet. Hoitokunnan tehtävänä on huoleh a osakaskunnan päätösten
valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä muusta osakaskunnan käytännön toiminnasta
Kokoukset
-

Kuivaniemen osakaskunnan osakasten vuosikokous pidetään huh kuun loppuun mennessä.

-

Hoitokunnan kokouksia pidetään aina tarvi aessa. Sähköpos kokouksia pidetään vain kiireellisissä
päätösasioissa. Hoitokunnan kokouksiin saa osallistua sekä varsinaiset- e ä varajäsenet. Kokouksia
pidetään sekä paikan päällä e ä etänä TEAMS -sovellutuksella samanaikaises .

Toiminta
-

Pääasiallisena tehtävänä on kalaston hoitoon ja kalastukseen lii yvät tehtävät, ja osakkaiden
etujen valvonta- Lisäksi seurataan ja vaikutetaan vesistön kuntoa. Tarvi aessa tehdään toimia
vesistöjen ja maa-alueiden lan parantamiseksi.

-

Osakaskunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan alueellisiin kalatalouteen lii yviin laisuuksiin,
kokouksiin ja koulutuksiin sekä maanmi austoimituksiin ja muihin laisuuksiin tarpeen mukaan

-

Kalastuksen valvontaa pyritään kehi ämään yhteistyössä osakaskuntaa laajemman alueen (Ii ja/tai
Simo) sekä viranomaisten kanssa.

-

Kalastusrajoitukset toteutetaan valtakunnallisten määräysten mukaan.

-

Verkkomerkit sekä uis n-, lippo- ja rapuluvat myydään vapaas . Luvat myydään kalakor .com
ne palvelussa (www.kalakor .com). Ka skapyynnille ei tarvitse osakaskunnan lupaa, ellei kysymys ole
amma maisesta pyynnistä usealla ka skalla.

-

Merialueen pyyn paikat ja nahkiaisten pyyn paikat myydään vuoden 2022 vuosikokouksessa. Jäljelle
jäävät paikat voidaan myydä 50 €:n paikkamaksulla.

-

Edistetään Kaakkuriniemen satamahanke a yhteistyössä Myllykankaan kyläyhdistys ry:n kanssa.

-

Kuivajoen viitoitus ja viitoituksen poisto toteutetaan kilpailu amalla toiminta vuosiksi 2022, 2023 ja
2024 huh kuun 2022 aikana. Viitat laitetaan toukokuun alussa tulvan helli äessä ja poistetaan
viimeistään lokakuun alussa ennen jäiden tuloa.
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-

Tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä ja tarvi aessa hankkeita Iin kunnan,
Metsähallituksen, Kuivajoen Pohjoisrannan Kyläyhdistys ry:n ja Kuivaniemen Yri äjät ry:n kanssa
erityises matkailu- ja kalatalouselinkeinon kehi ämiseksi Vatungissa.

-

Perustetaan Matkaparkki Vatunkiin siksi aikaa, kun huoltorakennus on osakaskunnalla vuokralla.

-

Osakaskunta on varannut osakkailleen useita maa-alueita virkistyskäy öön, joita se ei anna
lunaste avaksi.

-

Toteutetaan Myllyoja-Vähäjärvi hanke ja edistetään uusia kosteikko- ja vesiensuojeluhankkeita
osakaskunnan maa- ja vesialueilla.

-

Edistetään vesien - ja luonnonsuojeluun lii yvien suositusten toimeenpanoa.

-

Istutetaan kalanpoikasia suunnitelmien ja mahdollisuuksien mukaan.

-

Edistetään ja jatketaan arkiston digitalisoin a. Arkisto sijaitsee Kuivaniemi-talolla.

-

Edistetään tarkkuus GPS antennin käy ömahdollisuuksia hankkimalla tarvi avat päivitykset lai eeseen.

-

Hoitokunta voi hakea rahoitusta osakaskunnan hankkeisiin, joissa on vähintään 50 % muuta rahoitusta.
Lopulliset päätökset osallistumisesta hankkeisiin tehdään yleisessä kokouksessa.

-

Haetaan Oulun Seudun Leaderilta tai muulta taholta rahoitusta osakaskunnan omistamien Kuivajoen
alueiden kehi ämiseen. Projek n nimi on “Kuivajoen alajuoksun kehi äminen - vaihe 2”.
Suunnitellaan ja haetaan AVI:lta vesitalouslupa Kuivajokisuun väylähankkeille. Kaikkolanrannan
sataman kehi äminen, Vuolunsaaren tekeminen osaksi kalastuspoolia, Pankinnokan uimarannan ja
merialueen
kunnostaminen,
Kuivajokisuun
väylän
kivien
poisto
ja
Edistetään
vapaa-ajankalastusmahdollisuuksia (uis n-, perho- ja mato-onkikalastus) Kuivaniemen osakaskunnan
joki- ja merialueella.

-

Kehitetään osakaskunnan vesialueiden vapaa-ajan kalastusmahdollisuuksien ne markkinoin a

-

Osakaskunta vastaa jouluksi sankarihaudoille laite avien kyn löiden kustannuksista

