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LIITE 1 
 
 
Hoitokunnalle tuli määräaikaan 28.2.2019 mennessä 9 kpl esityksiä, jotka 
uuden sääntökohdan 4 mukaan: 
 

 

Esitykset vuosikokoukselle 2019 ovat seuraavat:  

Esitys 1: Osakaskunnan hoitokunta oikeutetaan tekemään maakauppoja (erityisesti 
vesijättöihin liittyen) 10 000 m2:iin asti Kuivaniemen Osakaskunnan omistamilla maa-alueilla. 

ja mikäli esitys 1 ei hyväksytä, niin 

Esitys 2: xx:t haluaa lunastaa noin 300 neliön vesijätön hintaan 1,2 €/m2, jolloin 
kauppahinnaksi muodostuu 360 euroa. Lisäksi ostaja vastaa kaikista muista kauppaan 
liittyvistä kuluista, joten kauppasumma tulee kokonaisuudessaan osakaskunnan käyttöön. 
xx:t varaavat kuitenkin oikeuden neuvotella maakaupan hinnasta osakaskunnan 
vuosikokouksessa, mikäli tarvetta ilmenee. 

Esitys 3: Kuivaniemen osakaskunnan osallistuminen Kaakkuriniemen sataman 
rakentamiseen/muutos osakaskunnan päätökseen 1.4.2017 § 15. 
 
Kuivaniemen osakaskunta on varannut omista rahavaroistaan 40 000 €:n avustuksen 
maksettavaksi Myllykankaan kyläyhdistys ry:lle Kaakkuriniemen pienvenesataman 
aallonmurtajan rakentamiseen. 
 
Myllykankaan kyläyhdistys ry esittää Kuivaniemen osakaskunnalle, että osakaskunta muuttaa 
1.4.2017 tehtyä päätöstä siten, että sataman aallonmurtajahankkeeseen myönnetty 40 000 
euron rahoitus muutetaan osallistumiseksi Kaakkuriniemen sataman rakentamiseen koskien 
kaikkia sataman rakentamiseen kuuluvia asioita niiltä osin, kuin Myllykankaan kyläyhdistys ry 
on hankkeen/hankkeiden toteuttajana. Ehdoksi esitetään, että hankkeeseen/hankkeisiin 
saadaan vähintään 50 % Leader-rahoitusta. 
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Esitetään myös, että varatut 40 000 euroa kirjataan selkeästi kirjanpidossa erikseen 
Kaakkuriniemen satamaan varattuna summana ja että päätös on voimassa 31.12.2027 
saakka. 
 
Esitys 4: Miten toteutetaan osakkaan oikeus tutustua osakaskunnan kirjanpitoon ja muihin 
osakaskunnan toimitaan liittyviin asiakirjoihin ja asiakirjojen sijoittaminen muualle kuin 
yksityiskoteihin. 

Esitys 5. Kuivaniemen Osakaskunnan kaikki rahat jaetaan osakkaiden kesken. 

tai vaihtoehtoisesti 

Esitys 6. Kuivaniemen Osakaskunta varaa rahaa kuivajokisuun väylähankkeen 
jatkotoimenpiteisiin ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseen 50000€. 
Väylähankkeen jatkotoimenpiteitä ovat jokisuun hiekkapankin ruoppaus, väylän 
kunnostusruoppauksen jatkotoimenpiteet väylää syventäen ja leventäen, sekä 
Kaikkolanrannan veneenlaskupaikan siistiminen, maisemointi ja käyttömahdollisuuksien 
monipuolistaminen ja parantaminen 

Esitys 7. Selvitetään, onko hoitokunnan jäsen xx käyttänyt osakaskunnan rahoja väärin 
perustein ilman hoitokunnan etukäteen antamaa rahankäyttölupaa. Mikäli rahan käyttöön ei 
ole ollut lupaa, velvoitetaan hoitokunta perimään rahat takaisin. 

Esitys 8: RUOPPAUS 2017 otetaan käsiteltäväksi, koska jos xx:ltä saadaan lisätietoa 
Hoitokunnan kokouksessa em. asiasta. 
 
Esitys 9: Sihteeri / kirjanpitoon liittyvät asiat. 
 


