PÖYTÄKIRJA
KUIVANIEMEN OSAKASKUNTA VUOSIKOKOUS 2022
Aika:
Paikka:

23.4.2022 klo 14:30-16:39
Kuivaniemen Nuorisoseuran talo
Kokoukseen ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus klo 10 - 12

1. § Avaus
Puheenjohtaja Olli Dahl avasi kokouksen.
2. § Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Kehus.
3. § Kokouksen sihteerin valitseminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Seppo Miettunen.
4. § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Parkkila ja Markku Heiskari.
5. § Kokouksen ääniluettelon vahvistaminen
Kokouksen ääniluettelo näytettiin kokoukselle valkokankaalla ja tehtiin tarvittavat
korjaukset. Todettiin, että kokoukseen osallistuu 20 henkilöä, joilla käytettävissään 38 657
ääntä. Ääniluettelo hyväksyttiin yksimielisesti.
6. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokousilmoitukset ovat olleet Iisanomat-lehdessä 6.4, Rantapohja-lehdessä 7.4 ja
Asemakylän ilmoitustaululla. Lisäksi kokousilmoitukset ja kokouksen liitteet ovat olleet
osakaskunnan nettisivuilla 6.4. alkaen. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
yksimielisesti.
7. § Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Kokouksen työjärjestys on ollut nettisivuilla nähtävillä ja näytetään myös kokouksen
kuluessa valkokankaalle. Vahvistettiin työjärjestys.
8. § Ajankohtaiset asiat
Olli Dahl esitteli ajankohtaisia asioita mm. Esteetön Oolanti-hanketta, jota haettu Iin
kunnan osallistava budjetointi hankehaussa.

9. § Toimintakertomus 2021
Puheenjohtaja Olli Dahl esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2021. Hyväksyttiin
toimintakertomus.
10.

§ Vuoden 2021 tilit ja toiminnantarkastajan lausunto
Olli Dahl esitteli tilit vuodelta 2021 ja toiminnantarkastajan lausunnon. Tilinpäätös
osoittaa alijäämää -5790,96€. Hyväksyttiin vuoden 2021 tilit.

11.

§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille.
Tilinpäätös vahvistettiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus
yksimielisesti.

12.

§ Osakkaiden vuosikokoukselle esittämien kysymysten käsittely
12.1 Esitys Kotalahti kuntoon-hankkeen ympäristövaikutusten selvittämisestä
Hoitokunnan esitys: Ei käsitellä yleisessä kokouksessa
Päätös: Hyväksyttiin
12.2. Esitys Vatungin ja Kotalahden kalankasvatushankkeiden rahoitussuunnitelmaan
Hoitokunnan esitys: Ei käsitellä yleisessä kokouksessa.
Päätös: Hyväksyttiin
12.3 Selvitys Tiironkarinniemen vesijätön lunastusasiasta 2019-2021
Hoitokunnan esitys: Hoitokunta antaa selvityksen asiasta 2019-2021 ja asiaa ei muuten
käsitellä yleisessä kokouksessa.
Olli Dahl esitteli selvityksen asiasta ajalta 2019-2021. Käytiin asiasta keskustelu.
Päätös: Hyväksyttiin
Raimo Ollikainen vastusti asiaa ja jätti asiasta eriävän mielipiteen, koska hänen
mielestä, hoitokunta 2021 ylitti osakaskunnan vuosikokouksen 2020 tekemän
päätöksen.

13.

§ Päätetään edellisen vuoden ylijäämän käytöstä
Edellisen vuoden alijäämä vähennetään aikaisemmista pääomista.

14.

§ Pyydysmaksuista päättäminen
Hoitokunnan esitys:
o Merialueen verkkomerkit max 8 kpl x 4 €/kpl =
32 €
o Viehe- ja perholupa 15 /kausi
o Lippolupa 10 €/kausi
o Ravustuslupa 4 €/kpl (vain paikkakuntalaisille, rapuruton takia)
o Vapaa-ajan katiskapyynti ilman lupamaksuja
Päätös: Hyväksyttiin
15. § Kalastuksen järjestäminen
− Hoitokunnan esitys: Kiinteät pyyntipaikat myydään huutokaupalla, lähtöhinta 25 €,
pienin korotus 5 €. Rahastonhoitaja laskuttaa pyyntipaikat. Pyyntipaikoista
rauhoitetaan Pankinjuoni.
− Huutokaupassa myymättömät paikat voi lunastaa 50 €/paikka. Kiinteisiin
meripyyntipaikkoihin voi laittaa paikan vuokraaja myös muun pyydyksen
kalastuslain ja -asetuksen mukaan
Päätös: Hyväksyttiin

16. § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022
Olli Dahl esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion varaukset vuodelle 2022.
Keskustelun yhteydessä esitettiin, että kokoukseen ilmoittautumista ja valtakirjojen
tarkastusta kehitetään seuraavaan kokoukseen mm. mallivaltakirjan ja nettiilmoittautumismallin avulla.
Päätös: Hyväksyttiin lisäyksellä

17.

§ Osakaskunnan palkkiot
Hoitokunnan esitys:
− puheenjohtaja 1000 €/vuosi
− sihteeri/rahastonhoitaja 1000 €/vuosi
− hoitokunnan jäsenten ja kokousedustajien kokouspalkkiot 50 €/kokous
− kalastuksen valvonta 15 €/h
− Vuosikokouksen puheenjohtaja 250€, sihteeri 200€ ja pöytäkirjan tarkastajat 50€
Toiminnantarkastajien palkkio laskun mukaan ja matkakorvaukset valtion
matkustussäännön mukaan.
Päätös: Hyväksyttiin

18.

§ Hoitokunnan jäsenten vaali
Todettiin, että erovuoroisia ovat Hannu Hietala, Antti Karen ja Raimo Ollikainen.
Hoitokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin
Kari Parkkila ja hänen varajäsenekseen Kyösti Ollikainen
Pekka Tiitinen ja varalle Jari Suutari
Seppo Miettunen ja varalle Aaro Kehus

19.

§ Toiminnantarkastajien vaali
Toiminnantarkastajaksi valittiin Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto.

20.

§ Kokousedustajien valinta
− Hoitokunnan esitys: puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidän estyneenä
ollessaan erikseen nimetty hoitokunnan jäsen
Päätös: Hyväksyttiin

21.

§ Kokousilmoitukset
− Hoitokunnan esitys: Kokousilmoitukset Rantapohja-lehdessä, Ii-sanomat,
Asemakylän ilmoitustaululla ja osakaskunnan nettisivuilla.
− Päätös: Hyväksyttiin

22.

§ Pyydysten merkitseminen
− Hoitokunnan esitys: kalastuslain ja -asetuksen mukainen
− Päätös: Hyväksyttiin

23.

§ Kalastuksen valvonta
- Hoitokunnan esitys: edistetään kalastuksen valvontaa yhteistyössä
viranomaisten kanssa
- Keskustelun yhteydessä esitettiin, että lainvastaisissa tapauksissa käydään
ensin neuvottelu ja mikäli lainvastaisuudet jatkuvat tehdään ilmoitus
viranomaisille.
- Päätös: Hyväksyttiin muutoksella

24.

§ Rauhoitusalueet
− Hoitokunnan esitys: kalastuslain ja -asetuksen mukainen. Rajoitukset nähtävillä
kalastusrajoitus.fi
− Päätös: Hyväksyttiin

25.

§ Kalastuslupien myyjät
− Hoitokunnan esitys: nettipalvelussa www.kalakortti.com
− Päätös: Hyväksytiin

26.

§ Muut asiat
Muita asioita ei ollut

27.

§ Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Esitys: Pöytäkirja nähtävillä 2.5 alkaen 14vrk:n ajan Kuivaniemi-talolla ja kotisivuilla.
Päätös: Hyväksyttiin

28.

§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:39. Kokouksen jälkeen pidettiin pyyntipaikkojen
huutokauppa.
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