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Kohde Summa ja projektin / päätöksen tila 
Oulun Seudun Leader ry, Kuivajoen 
alajuoksun kehittäminen 

Budjetti 55 k€ ja avustus 33 k€. Tuki 
maksettu. Projekti loppu ja siitä on laadittu 
raportti 

Kuivaniemen alueen johtokunta. Saariston, 
Pankinnokan ja Kaakkuriniemen 
kehittäminen   

3603 €, josta tukea 1802 € ja omarahoitus 
1802 € ja talkoita 720 €. Projektin hankinnat 
tehty suunnitellusti.  

Oulun OP:n kesätyöntekijä 400 €, tukipäätös olemassa, yhteinen kahden 
muun yhdistyksen kanssa. Työtä 60 h, josta 
meille 20 h. Kulut osakaskunnalle noin 40 
euroa. 

Oulun Seudun Leader ry, Pienet investoinnit Hyväksytty 3 623 €, josta tukea 2173,80 € ja 
omarahoitus 879,20 € ja talkoita 570 €. 
Toteutettu suunnitellusti ja loppuraportti 
laadittu. OSL karsi suunnitelmaa rajusti. 

Rapala Rahasto, Kalaväylän merkintä 3000 € ja osakaskunta laittaa 3000 € myös 
jos päätös on myönteinen, päätös kevään 
2018 aikana. Lisäksi haettiin 30 pilkkisettiä 
avustuksena koululaisille. Saatiin 1000 
euroa, ja ei tarvikkeita  

A. Vesiensuojelun yleissuunnitelman 
laatiminen Kuivajoelle  
B. Lohikalojen ja nahkiaisen kutualueiden 
riittävyyden ja kunnon selvittäminen  
Kuivajoen koskialueilla 

Budjetti 60 k€, josta omarahoitus osuus on 
12k€, toteutus vuoden 2018 loppuun 
mennessä. Kohdasta B on saatu raportti ja 
kohdasta A luonnos. Em. projektit esitellään 
vuosikokouksessa 2019. 

Lapin ELY-Keskus: Kuivajoen 
kutualueiden kunnostaminen, vaihe 1, 

Kokonaisbudjetti on 55 820 euroa (alv. 24 
%) ja josta Lapin Ely-keskus 50 238 euroa ja 
osakaskunta 5 582 euroa. 

Kosteikkojen edistäminen Lautakodanojankosteikko (Antti Karenin 
oma, työn alle 2019). Vähäjärvi-Myllyoja 
on suunniteltu ja menossa rahoitukseen 
2019. Kerimön kosteikko suunnittelun alla, 
Valtio maksaa toteutukset, ja ei kuluja 
osakaskunnalle 

Vatungin kehittäminen Iin kunta on sitoutunut maksamaan vuonna 
2018 suurimman osan kustannuksista. 
Osakaskunta järjestää kokouksia ja 
koordinoi asiaa (tulee kokouskustannuksia) 

Lähialueen saariston toimintojen 
kehittäminen 

Neuvottelut jäädytetty Metsähallituksen 
kanssa ja ns. Kummisopimusreitti olisi 
mahdollinen, jos halukkuutta löytyisi. 

STEA-rahasto, esteetön laituri 7000 €, emme saaneet hakea, koska meiltä 
puuttuu toiminnasta ns. sosiaalinen 
ulottuvuus. Tarvittaisiin muutos sääntöihin. 
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Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen 
edistämissäätiö. Tuoreen lähikalan myynti 
ja sen edistäminen Vatungissa 

Hakuaika 30.4.2018 mennessä, 1 000 – 
10 000 euroa. Emme saaneet rahoitusta, 
koska hankkeen katsottiin sopivan Leaderin 
rahoittamaksi. 

WWF:ltä vuoden 2018 Panda-palkinto, 
kalaväylä, rapuperimän turvaaminen ja 
kutukosteikkojen kunnostus 

20 000 €, päätös kevään 2018 aikana. Emme 
saaneet palkintoa 
 
 

 


