
KUIVANIEMEN OSAKASKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2021 
HOITOKUNTA 

Paikka: Merihelmi  
Aika: 20.1.2021 klo 16:00 - 18:00 

Läsnä: Raimo Ollikainen, Tapio Kehus, Tauno Kivelä ja 
Paula Juopperi, 
Asiantuntijajäsenet: Hannu Hietala ja Antti Karén 

Poissa: Jaakko Ellilä ja Mauri Juopperi (ei ehtinyt 
saapua). 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Varsinaisen kokouksen 2020 pöytäkirja ja sen 
nähtävillä olo 

Osakaskunnan varsinaisen kokouksen pöytäkirja on 
laitettu nähtäville maanantaina 11.1.2021 ja se on ollut 
nähtävillä keskiviikkoon 20.1.2021 saakka. 

Todettiin, että pöytäkirjantarkastajat eivät ole 
allekirjoittaneet pöytäkirjaa ja ovat jättäneet hoitokunnan 
puheenjohtajan sähköpostiin torstai-iltana 14.1. 
lausunnon niistä syistä, jonka vuoksi eivät ole voineet 
allekirjoittaa pöytäkirjaa. Tarkastajien 13.1.2021 
päiväämä lausunto on laitettu nähtävillä olevan 
pöytäkirjan liitteeksi heti ensimmäisenä päivänä 
maanantaina 18.1, kun kirjasto oli auki lausunnon 



saapumisen jälkeen. Sähköpostitse tulleessa 
lausunnossa ei ole allekirjoituksia. 

Pöytäkirjantarkastajia oli ohjeistettu ilmoittamaan 
pöytäkirjan hyväksymisestä 11.1. klo 15:00 mennessä. 
Tarkastajat olivat jo aiemmin osallistuneet pöytäkirjan 
laadintaan, jonka jälkeen puheenjohtajat ovat 
hyväksyneet pöytäkirjan. 

Pöytäkirjantarkastajat lausuvat mm. että kokouksessa 
päätetyn mukaista ääniluetteloa ei ollut pöytäkirjan 
liitteenä. Kuivaniemen Osakaskunnan säännöissä § 9 
sanotaan, että on merkittävä ”3) läsnä olevat 
osakaskunnan osakkaat tai heidän asiamiehensä, kunkin 
äänimäärä;” Pöytäkirjan liite on tämän mukainen kuten 
aiemminkin. 

Lisäksi tarkastajat lausuivat, että Laitakarin kalan 
suunnitelmia ei ole pöytäkirjan liitteenä. Hoitokunta 
toteaa, että toimitusjohtaja Timo Karjalainen esitteli 
suunnitelmiaan omasta aineistostaan ja olivat 
kokoukseen osallistujille nähtävillä esityksen ajan. 

Pöytäkirjamerkintään koskien Vatungin 
huoltorakennusta, hoitokunta toteaa, että se on 
neuvotellut kunnan kanssa asiasta. Osakasten 
kokouksessa kunnan edustaja kertoi millä hinnalla kunta 
on valmis vuokraamaan rakennuksen kahdeksi vuodeksi. 

Peurasaaren asian käsittelyn yhteydessä hän itse esitteli 
asian kokoukselle. Kaikki osto- ja vuokraustarjoukset 
heijastettiin nähtäville kokouksen aikana ja osto- ja 
vuokraustarjousten yhteenveto on ollut liitteenä 
pöytäkirjassa. 



Toimintasuunnitelmasta ja sen liitteestä hoitokunta 
toteaa, että lisäykset on tehty pöytäkirjan valmistumis- ja 
tarkastusprosessissa. Puheenjohtaja ja sihteeri ovat 
hyväksyneet näin syntyneen liitteen. 
——————————————————————————-

PÖYTÄKIRJA ON  ALLEKIRJOITETTU 20.1.2021

PAULA JUOPPERI TAPIO KEHUS

RAIMO OLLIKAINEN TAUNO KIVELÄ


