KUIVANIEMEN OSAKASKUNTA

TOIMINTASUUNNITELMA 2019
Kokoukset
Vuosikokous pidetään 27.4.2019 Kuivaniemen seurojentalolla. Hoitokunta
kokoontuu säännöllisin väliajoin kaksi - kolme kertaa ja pitää tarvittaessa näiden
lisäksi sähköposti- ja puhelinkokouksia.

Toiminta
-

Tehdään aktiivisesti yhteistyötä Iin kunnan, Metsähallituksen, Kuivajoki ry:n,
Kuivaniemen yrittäjät ry:n ja muiden yhdistysten kanssa.

-

Osakaskunta osallistuu aktiivisesti Kuivaniemen Vatungin kehittämiseen Iin
kunnan, Kuivaniemen yrittäjät ry:n ja Kuivajoen Pohjoisrannan kyläyhdistys ry:n
kanssa. Tavoitteena on, että matkailu- ja kalatalouselinkeino toimii hyvässä
yhteistyössä ja alueen toiminnot kehittyvät siten, että Vatungin vetovoima
lisääntyy. Erityisesti pyritään edistämään tuoreen lähikalan myyntiä Vatungissa.

-

Palkataan Oulun Osuuspankin tuella kesätyöntekijä yhdessä Kuivajoen
Pohjoisrannan
kyläyhdistyksen
ja
Kuivajoen
Pohjoispuolen
Metsästysseuran kanssa huolehtimaan Pankinnokan uimarannan
siisteydestä.
Osakaskunta hakee aktiivisesti erilaisia rahoituksia Kuivaniemen osakaskunnan
alueiden kehittämiseen. Tavoitteena on, että rahoitusosuus on maksimissaan 50 %
projektien kokonaisbudjeteista.

-

-

Kuivajokisuun väylä viitoitetaan 10.6. mennessä ja viitat poistetaan ja varastoidaan
syksyllä. Toimenpiteestä pyydetään tarjous alueen yrittäjiltä / yhteisöiltä keväällä
2019 hyvissä ajoin ennen jäiden lähtöä.

-

Pankinnokan ja Kaakkuriniemen alueita kehitetään edelleen osakaskunnan
toimesta.

-

Edistetään Vähäjärven kosteikkohanketta yhdessä Suomen metsäkeskus
pohjoisen palvelualueen kanssa ja pyritään toteuttamaan se vuonna 2019.

-

Edistetään myös Kerimön kosteikon suunnittelua ja toteutumista.

-

Edistetään kalaväylän merkitsemistä Kuivajoen alajuoksulle.

-

Hyödynnetään projektissa ”Vesiensuojelun yleissuunnitelman laatiminen
Kuivajoelle” ja ”Selvitys lohikalojen ja nahkiaisten kutupaikkojen riittävyyden,
niiden kunnon sekä kutupaikkojen kunnostamis- tai lisäämistarpeen
selvittämisestä Kuivajoessa” saatuja tuloksia ja edistetään siellä saatujen
suositusten toimeenpanoa.

KUIVANIEMEN OSAKASKUNTA

-

Edistetään Kyyttikarin ja Ryöskerin yhteisille maa-alueille (139-407-878-19)
käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamista.

-

Edistetään Kaakkuriniemen
Kyläyhdistys ry:n kanssa.

-

Edistetään Kaikkolanrannan toimintojen parantamista ja tehdään suunnitelma
alueen kehittämiseksi ja tarvittaessa aloitetaan toteuttaminen. Asian edistämiseksi
perustetaan kehittämistyöryhmä.

-

Maalataan tai maalautetaan Kaikkolanrannassa oleva merikontti maisemaan
sopivammaksi. Kivetään Kaikkolanrannan läjitysalueen ranta, jotta ranta-alue ei
enää vyöryisi.

-

Merialueen kiinteät pyyntipaikat ja nahkiaisen pyyntipaikat myydään huutokaupalla vuosikokouksen yhteydessä. Kuivajoen nahkiaisen pyyntiajankohtaa
myöhästetään Kuivajoen hankkeiden tulosten perusteella. Pyyntiaika alkaa
1.9.2019 alkaen. Verkkomerkit sekä uistin-, lippo- ja rapumerta luvat myydään
vapaasti. Lupien myynti tapahtuu nettipalvelussa Kala- kortti.
(www.kalakortti.com).

-

Kalojen istutuksista pidättäydytään vuonna 2019 IHN virustaudin löydyttyä
osakaskunnan alueelta syksyllä 2017. Tilanteesta ja toimenpiteistä
keskustellaan säännöllisesti EVIRAN viranomaisten kanssa.

-

Hankitaan osakaskunnalle arkistopaikka Kuivaniemi-talolta. Hankitaan
tarvittava määrä arkistokaappeja ja lukot niihin. Samalla huomioidaan
tietosuoja-asetuksen (GDPR) määräykset.

-

Kalastuksen valvontaa tehostetaan yhteistyössä osakaskunnan vesialueen
kalastusvalvojien ja viranomaisten kanssa.

-

Hankitaan sankarihaudoille kynttilät jouluksi

satamahanketta

yhteistyössä

Myllykankaan

