
Kuivaniemen osakaskunta TOIMINTASUUNNITELMA 2018 

 

 

Kokoukset 

 

Vuosikokous pidetään 7.4.2018 Kuivaniemen seurojentalolla. Hoitokunta 

kokoontuu säännöllisin väliajoin kaksi - kolme kertaa ja pitää tarvittaessa näiden 

lisäksi sähköposti- ja puhelinkokouksia. 

 

Toiminta 

 

� Osakaskunta hakee aktiivisesti erilaisia rahoituksia Kuivaniemen osakaskunnan 

alueiden kehittämiseen. Tavoitteena on, että rahoitusosuus on maksimissaan 50 % 

projektien kokonaisbudjeteista. Yhteistyötä tehdään mm. 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. 

� Merialueen kiinteät pyyntipaikat ja nahkiaisen pyyntipaikat myydään huuto- 

kaupalla vuosikokouksen yhteydessä. Verkkomerkit sekä uistin-, lippo- ja 

rapumerta luvat myydään vapaasti. Lupien myynti tapahtuu nettipalvelussa 

Kala- kortti. (www.kalakortti.com). 

� Kalojen istutuksista pidättäydytään vuonna 2018 IHN virustaudin löydyttyä 

osakaskunnan alueella. Tilanteesta ja toimenpiteistä keskustellaan 

säännöllisesti EVIRAN viranomaisten kanssa. 

� Kuivajokisuun väylä viitoitetaan heti jäiden lähdettyä ja viitat poistetaan ja 

varastoidaan syksyllä osakaskunnan toimesta talkootyönä. Syynä tähän on se, 

että SMPS Iin Meripelastajat ilmoittivat, että eivät voi toimintaa enää harjoittaa. 

� Pankinnokan ja Kaakkuriniemen alueita kehitetään edelleen 

osakaskunnan toimesta erillisen Oulun Seudun Leader Oy:n 

pieninvestointirahoituksen turvin. Hakemuksen kokonaisbudjetti noin 

11 000 euroa, josta osakaskunnan rahaosuus on noin 3200 euroa.   

� Edistetään Vähäjärven kosteikkohanketta yhdessä Suomen metsäkeskus 

pohjoisen palvelualueen kanssa ja pyritään toteuttamaan se vuonna 2019.  

� Edistetään kalaväylän merkitsemistä Kuivajoen alajuoksulle 

� Hyödynnetään projektissa ”Vesiensuojelun yleissuunnitelman laatiminen 

Kuivajoelle” saatuja tuloksia ja edistetään siellä saatujen suositusten 

toimeenpanoa. 

 

 

 

 

 

 



� Selvitetään Kotalahden suojasataman veden laadun parantamista mm. 

aallonmurtajaan tehtävällä aukolla. 

� Kyyttikarin ja Ryöskerin yhteisille maa-alueille (139-407-878-19) luodaan 

käyttö- ja hoitosuunnitelma vuoden 2018 aikana.  

� Osakaskunta edistää Kaakkuriniemen satamahanketta yhteistyössä Myllykankaan 

Kyläyhdistys ry:n kanssa. 

� Kuivajokisuun linjataulut pyritään poistamaan tarpeettomina, kun jokisuun 

väylän viitoitus saadaan riittävään kuntoon. 

� Kaikkolanrannan läjitysalue maisemoidaan ja satamaa kunnostetaan kesän 

2018 aikana.  

� Kalastuksen valvontaa tehostetaan yhteistyössä Keski-Perämeren kalastus- 

alueen valvojien kanssa. 

� Hankitaan sankarihaudoille kynttilät jouluksi 

 


