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95100 Kuivaniem
Kuivaniemen Osakaskunnan asioita hoitaa osakasten kokouksen valitsema kuusijäseninen
hoitokunta. Jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Hoitokunnan tehtävänä on huolehtia
osakaskunnan päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä muusta käytännön toiminnasta
(Yhteisaluelaki)
Kokoukse
Kuivaniemen Osakaskunnan osakasten vuosikokous on sääntöjen mukaan pidettävä huhtikuun
loppuun mennessä. Vuoden 2021 toimintasuunnitelmaa ei ole käsitelty huhtikuussa kuten
normaalisti, koska osoittautui, että kokousta ei voi pitää koronaepidemian vuoksi määrättyyn aikaan
mennessä. Kokouksen peruuntumisesta ilmoitettiin, kuten kokousilmoituksista on päätetty
ilmoittaa. Hoitokunta kutsuu varsinaisen kokouksen koolle sitten, kun se on turvallista pitää.
Hoitokunnan kokoontumiskokouksia pidetään tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi
pidetään sähköpostikokouksia.
Toiminta

- Pääasiallisena tehtävänä on kalastonhoitoon ja kalastukseen liittyvät tehtävät, ja osakkaiden
etujen valvonta sekä seurata ja vaikuttaa vesistön kuntoon liittyviin asioihin vesistöjen tilan
parantamiseksi

- Selvitetään osakaskunnan mahdollisuudet Kuivajoen oman siikakannan turvaamiselle
lisäämiselle yhteistyössä Osuuskunta Team Kalan kanssa, jossa haudutetaan mätiä poikasiksi

- Osakaskunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan alueellisiin kalatalouteen liittyviin
tilaisuuksiin, kokouksiin ja koulutuksiin sekä maanmittaustoimituksiin ja muihin tilaisuuksiin
tarpeen mukaa

- Kalastuksen valvontaa pyritään kehittämään yhteistyössä osakaskuntaa laajemman alueen sekä
viranomaisten kanssa.

- Edistetään kalaväylän merkitsemistä Kuivajoen osakaskunnan vesialueille
- Merialueen pyyntipaikat ja nahkiaisten pyyntipaikat tarjotaan poikkeuksellisesti lunastettavaksi
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ilman huutokauppaa vuonna 2020 paikan lunastaneille vuosikokouksen siirtymisen vuoksi. 23.4.
alkaen huhtikuun loppuun mennessä muillakin on ollut mahdollisuus varata ja lunastaa paikkoja
samaan hintaan. Jäljelle jäävät paikat myydään aiemman osakaskunnan päätöksen mukaan 50
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€:n paikkamaksulla.
- Kalastusrajoitukset toteutetaan valtakunnallisten määräysten mukaan. - Verkkomerkit sekä
uistin, lippo- ja rapumertaluvat myydään vapaasti. Kalastusluvat myydään kalakortti.com
-nettipalvelussa (www.kalakortti.com).
- Kuivajoen viitoitus toteutetaan aikaisemman sopimuksen option mukaan Keijo Suihkon
toimesta vuonna 2021 ja tehdään siitä sopimus

- Vesijättömaiden lunastuksissa osakaskunnan tavoitteena on jättää lain sallimien
mahdollisuuksien mukaan myös yhteisiä rantoja osakasten käyttöön sekä rantautumispaikkoja

- Tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä Iin kunnan, Metsähallituksen, Kuivaniemen
Pohjoisrannan Kyläyhdistys ry:n ja Kuivaniemen Yrittärät ry:n kanssa erityisesti matkailu- ja
kalatalouselinkeinon kehittämiseksi Vatungissa.

- Edistetään Kuivajokisuulla olevan Kaikkolanrannan LV-alueen eli vesiliikennealueen
kehittämistä osakaskunnan toimesta siten, että sinne saataisiin suojaisampi paikka veneille,
koska meren myrskyt yltävät satamapaikalle saakka. Tarkoituksena on edistää
virkistyskalastusta ja veneilyä. Jatketaan suunnitelmien tekemistä ja haetaan rahoitusta
hankkeelle

- Edistetään Kaakkuriniemen satamahanketta kaavoitetulla merellisellä asuinalueella yhteistyössä
Myllykankaan kyläyhdistys ry:n kanssa. Satamapaikan vesialue kuuluu osakaskunnalle ja se on
vuokrattu kyläyhdistykselle.

- Pankinnokan aluetta mukaan lukien Kaikkolanrannan satama-aluetta sekä Kaakkuriniemen
aluetta kehitetään edelleen osakaskunnan toimesta ja huomioidaan myös muiden osakaskunnan
rantojen ja vesialueiden kehittämistarpeet

- Edistetään kosteikkohankkeita
- Edistetään vesiensuojeluun liittyvien suositusten toimeenpanoa.
- Istutetaan kalanpoikasia suunnitelmien ja mahdollisuuksien mukaan.
- Kehitetään hallintoa ja arkistointia edelleen siten, että vaihtuvien hallinnosta vastaavien
hoitokuntien olisi mahdollista aina sujuvasti jatkaa toimintaa ja että toiminta olisi luotettavaa ja
osakkaita palvelevaa

- Edistetään Tarkkuus GPS:n (plotteri) laitteen käyttämismahdollisuuksi
- Osakaskunta vastaa jouluksi sankarihaudoille laitettavien kynttilöiden kustannuksista.
- Hoitokunta voi hakea rahoitusta osakaskunnan hankkeisiin, joissa on vähintään 50 % muuta
rahoitusta

- Vapaa-ajan kalastusmahdollisuuksia kehitetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Kuivajoen
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alajuoksulle (Heinikoskelta alapäin) luodaan vapakalastajille kalastuspoolit. Osakaskunnan
vesialueiden vapaa-ajan kalastumahdollisuuksien nettimarkkinointia kehitetään.

